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7 . TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Jotta tåmä tutkirnus pååsisi vuorovaikutukéeen sen systeemin

kanssa. ionka tiedemiehet tä11ä hetkellå hahmottavat

tieteenå, tgytyy toimia vuorovaikutuksessa vallalla olevan

pårådigman kanssa. Siksi tåmåkään tutkimusraportti ei voi

edetå vain rninun mielestäni tärkeiden asioiden tai termien

rnukaisesti. Huomioon oI isi otettava myös raportin

suhteuturninen tiedeyhteisöön. Jos tutkirnuksen näkökuIma

poikkeag 1i iaksi val I itsevista tutkirnuksen reunaehdoistar sE

ei voi ol la vaI I itsevan käsityksen rnukaan tiedettå. Mutta

toisaalta tieteenteki Jän on oltava ornalta osaltaan

todellisuuden ehtojen kehiLtåjånä, jos hån näkee ehtojen

rnuuttamisen olevan tarpeel I ista" Kehlkon ulkopuolel 1e

jåttåytyminen rnerkitsiEi entisen rnenon jatkumista tai

korvaavan systeerni n kehi ttämistå.

Tieteen tarkoituksena on yleenså eriståå todel Iisuudesta

jenkin kehikon avulla jokin toinen kehikko tai teorian

kehikko erilaistuneena. Uusien kehikoiden mäårå on valtava ja

uhkaa jatkuvasti tieteen hierarkioita ja olemassaolevla

jårjestetmiä. Tämån tutkimuksen tarkoitus ei oIe yrittåå

kurnota entisiå kehikoita ja korvata ni itä taas uudel Ia

maI I i I 1a" Pitkåikäiset systeemit saavat .yhä pysyä

pitkäikåisinå" Eihån Einst,einin näkemys kaikkien systeemien

pohjimmi ltaan avoirnesta ja vuorovaikutukseen perustuvasta

olenruksesta saanut aíkaan entropian toteutumista tai

saattanut maai lrnaa kaaokseen. Pikemminkin teoria avasi

ihrnisel Ie mahdol I isuuden uudenlaisten systeemien

muttouttamiseen ja uudenlaiíen väy1ån ymmärrykseen ja

edel leenkehitykseen" Systeemin nåkeminen åvautuvana,

välttåmättä vuorovaikutuksessa olevana osana todeII ieuutta ei

Lee todel I isuudesta kaaosta. Pitkåikäiset systeemit voivai

yhå såiiyå pÍtkåikåisinå. Ehkå jonkin systeemin såilyttåminen

tulee jopa helpommaksÍ, kun suhteudutaan sen toiminnalliseen

ja vuorovaikutukseen perustuvaan luonnonjårjestelmään, eikå

aina Iåhdetä vian etsintään kytkentäkaaviosta. Tarkoituksena

on poht ia rnuotoutuvan todel I isuuden Luonnonjär jestelrnien

hahrnottami sen ehto ja.

Huttunen ( 1998, 38) kuvaa rnetodologista separationisrniar joka

pyrkí i oikeuttarnåan metodis-metodologisen

"sisåånpåínlåmpiåvyyden". Tämä tutkimus ei pyri irti

kognitivismista toimintana, vaikka sen reunaehtoja onkin

tarkoitus hölIentäå ja sulattaa. Kåsitykseni mukaan

rnetodologi nen separationismi voi korostua vai n, jos

tieteelliset kåytånnöt nähdåän lainalaisuuksina. Jos

tieteenteki jåt pystyisivåt hahmottamåån enemrnän tutkivansa

yhteistå todellisuutta, ei niinkään toimia taistelukentå11å

eÈilaisten tieteel Iisten lainalaisuuksÍen vakiinnuttamiseksi,

yhteisyys voisi tÍsääntyå, ei niinkåån våhetä.

Kun ihminen

IYAHDOLL I SEN

ei ymmärrä todellisuutta, hån voi tehdä

sel itysmal I i n asial 1e. Ymmärtåäkseni Ei nstei ni n
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rnuodosturniseen. Lisäksi tarpeÍ den ja motivaatiotek i jö i den

rnuunturní nen pååmååri ksi ja tavoi ttei ksi on luova ja

konstruktiivinen prosessi. (OIkínuora 19Ê8, 75.) Juuri tåsså

onkin tåmän tutkimuksen tarkoitusl Etsiä hahmotustapaan jossa

ihmistä ei suhteuteta valmi iseen tavoitteeseen, vaan

¡i lanteessa i lrnenevåån luovaan ja konstrukti iviseen toimi nnan

valrnistamistapahtumåän. Ehkä tämån hahmotuksen olemusta ei

pystytå vå1Íttämään, mutta ainakin toivottavasti tåstå

tutkimr-¡ksesta vål ittyy i dea t,äl laisen hahmotuksen ja sE n

tutkímisen Larpeel I isuudesta"

TiedoI I i nen tiedekäsi tys Ieimaa myös tutk imuksen

raportointia" Periaatteessa kasvatustieteesså korostetaan

prosesesia ja toimi ntaa, mutta tutk imuksen raportoi ríti on

yhä useimrniten ainakin virallisesti prosessin aikaansaama

tuote, tulos. Tutkírnuksen tuIos, sen antama,rastau=

t,utkirnusongelrnaan, nähdåån yhå usein olevan tutkimuksen

vårsinaÍnen tarkoitus. Mutta kuten Huttunen (1988, 89)

toteaa, kasvatustieteen edistymÍsen käsÍtteen rnuodostarninen

voidaan ymmårtäå p"riaatteessa jatkuvaksi prosessiksi.

Ni inpär tutkirnuksen johtopååtöstå ei voi irrottaa sf tä

edeltävästä prosessista. Eiävå elåmå, elämån kuvat kuten

video ja nauhurit on jätettåvå analysointivaiheeseen. IhmÍnen

todel I isena råjåhtåvänå potentiaal isena .energiana jäädytetåån

tiedoksi, mieluiten selventåvåksi kaavioksi.
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vahva epåusko kavanttifysi ikkaan perustur-I hånen vahvaan

i ntui tioonsa vuorovåikutuksesta" Jos rnaaÍ lma ol isi satturna¿¡

perustuva, todellisuutta jäsentåvä perusyksikkö ei enää

perustuisi vuorovaikutukseen" TodeI lisuus saattaa o1 Ia

satturnan ja lainalaisuuden rajalla ilmenevä vuorovaÍkutus"

Silloin vuorovaikutus olisi kaiken todellisuuden viimeinen

mittari.

Olkinuora kuvaa miten liian suoraviivainen tavoitteisiin

suhteutettu hahmotus voi johtaa ykslpuol isuuteen.

Aristotel inen teleologisuuskåsitys on Iuonteeltaan melko

alkeel I inen, suuntautuneisuus kohti jotakin päåmäåråä

I iitetåäo.O*,tUåstäån objekteihin eikä ympåristöön tai

objektin ja :ympåristön vuorovaikutuksena synt.yvi in

suhteisiin, Esimerkiksi esineen paino riippuu objektin ja
'.'.ympåristön vålisestå suhteesta. Samalla tavalla yksilön

oppimis- ja motivaatio-ongelmat syntyvät ja kehittyvät hånen

ja koti- ja kouluympäristön väI isistä vuorovaikutussuhteista
'

eívätkå perustu pel k'ästään yksi I ön orni naisuuksi i n, ni i nkui n

opettajien tai psykologienkin diagnostisissa näkemyksisså

joskus oletetaan. Vai kka mei dån tulee ottaa huornioon

yksilöiden toiminnan intentionaalinen Iuonne ei se oIe

pelkåstäån vain yksilöihin itseensä rnekaanisesti liittyvå

orninaisuus, vaan täIIöin on otettava huomioon koko

sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti ja ympäristön

olosuhteiden vaikutus yhtååltå yksiiöIIisten intentioiden ja

t,oisaalta ko" intentioiden toteuttarnisesteiden
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luonnonjårjestelmåksi. Tunnustamalla tiede osaksi

Eodel I isuutta, se ei håviä olemasta. Jonkun si Imisså se

Eaattaa menettää st.atuksensa, joI loin tiéde ei enää ol isikaan

Loder I isuutta suurernpi reunaehtojen måårittåjä"r""n o="

todel l isuutta" Tiede hahmottuisi si 11oi n enernrnän kaavo jen

!aistelun si jasta elävånå elåmånä. Tiede rnuotoutuu vi ime

kädessä todel l isuudessa. Todel I isuudessa i lmenevä

vuorovåikutus voi olla ainoa ti.eteen kriteeri. Tiede on viime

kådessä toimintaa. Tiede ilmentäå itseåån vuorovåikutuksessa

ympäristön kanssa

7.L" Tutkimuksen puitteiden ja vuorovaikutuksen väIÍstå

pohdi ntaa

Ni irasen rnukaan päivähoitott¡tk irnuksessa ei saisi kesk ittyå

pelkåståän vaikutusten mittaamiseen. Päivähoitotutkimuksissa

tulisi keskittyå lasten jokapäiväisiin kékemuksiin kotona ja

påivähoidossa. Päiväholdossa olevan lapsen eIämään ja

kehitykseen vaikuttavan vål ittömåsti påivåhoitoympåristöön

1iíttyvien tekijöiden (lapsiryhmän koko ja koostumus' 
. -

henkÍ 1östijtiheys ja henki Iöstön määrä, henki 1östön koulutus'

Iapsen rnahdollÍsuudet toimintaan) Iisåksi myós hoitotilanteen

pysyvyysr Vånhempien ja hoitajan vuorovåikutus'

përivåhoitopaÍkan ja 1ähiympåristiin yhteydet' påivähoi don ja

koulun yhteistyö, kuntien päivähoitopol iti ikka' påivåkodi n

Iåhiympåristön luonnen työelåm,li sekä koko yhteiskunnan

suhtautuminen lapsi in, lapsiperheisiin ja påivähoitoon.
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Tiede on voitava hahmottaa jol Iakin taval Ia yhtenäisenä

tieteenä, iotta tiede yleenså Iainkaan voitaisiin hahmottaa,

jotta tiedettä voitaisiin kåyttäå erilaisten ilmiöiden

arvottamiseen ja jotta tieteel Iår ol isi voimaa ja valtaa

eri laisissa yht.eiskunnal I isissa kehikoissa. Loppu jen lopuksi

oR kysymys tavastar jolla tiede tähän yhtelsyyteen pyrkii.

llaluaaako tiede estää jäykkien kehikoi den murtumisen

konservati ivisel Ia vanhaan tarrautumisel Ia vai tajuamal 1a,

ettå rne kaikki olemme osa såmaa todellisuutta. Todellisuus

muovautuu rneidån todel l isuuskåsityksemme rnukaan, mutta ennen

kaikkea mei dån todel I isuuskäsityksemme on osa todel I ieuutta.

Jos hahmottarnisemrne perustuu todeIl isuudesta irrotettavi in

kaavoihinr Voimrne jatkaa lokeroisen ja sirpalemaisen

ta i ste l un strateg i aa, rnutta jos suuntaamrne hahmotusta koht i

todelIisuutta, joudumme vålttårnåttå tiivistyvåän

vuorovaikutukseen. Teoriat ja kaavat voivat nåyttäå siItå,

ettå niillä ei nåytå olevan mitäån yhteistå. Muotoutuva

todeLlisuus on kuitenkin kaikille yhteinen. Riippumatta

siitä, kuka todellisuuden måärittelysså kulloinkin on

muodissa, olernme kuitenkin kaikki osa todellisuutta.

Suhteellisuus voi poistaa ihmisten vålisiå lokeroit,a.

Jäykkien lokeroiden rakentarninen saa todellisuuden nåyttämäån

lokeroituneelta, Lokeroiden tai kaavojen kritisoiminen ja

pyrkimys poistaa lokerot heråttäå vastustusta. Siksi

tarpeettornan vastustuksen vä1ttåmiseksi on syytä huomauttaan

ettei lokeroita haluta poistaa. Lokeroiden hahmottaminen vain

halutaan sulattaa kehikosta (kaavamaisesta teoriasta)
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(Ni iranen t9B7, 15-óO. )

tutk í muksen me nette I y j g

luettelon pohjalta.

Seuraavassa kuvataan tämån

iähinnå Ni irasen esittåmån ern

Ensi nnåk i n Ni i rasen mukaan päivåhoi totutk imuksissa ei saisi

kesk ittyä pelkäståån vaikutusten rnittamÍseen. Tåmån

tutkimuksen empiria on painottunut korrelaatioihin

perustuvaan yhteyksien selvittämiseen. KorrelaatÍoita on

moitittu rnekaanisesta vaikutuksi i n keskittymisestä. Cohen &

Manioni n rnukaan korrelationåal isen tutk irnuksen arvo perustuu

yksinkertaisten yhteyksien 1öytåmiseen niiden faktorien ja

elementtien väIittå, joilla oletetaan olevan jotakin

rnerkitystä tutkittavan ilmirin kannalta" Korrelaatiotutkirnus

on hy'vä suorittaa, kun etsitåän yhteyksiå eri tekijöiden

vä1i11ä:tai pyritåån ennustarnaan jotakin. Sen etuna oñr ettå

useíta. muuttujia voidaan käsiteIIå sàmanaikaisesti sekå

muuttujÍen vål isten yhteyksien voimakkuuden selvittåminen"

Korretaatiotutkimuksen puutteena oñr ettå se vain kertoo

rnuuttu j i t ta olevan jotak i n syy-yhteyttä keskenËrän, muttei

vå1ttåmåttä kerro todetlisista syy-yhteyksistå. (Cohen &

Manion 198O, t26-138.) Mutta todellisten syy-yhteyksien

måårittely ri ippuu aina mäåriteI lyistå reunaehdoista.

Kvanttifysi ikan rnåai Imankuvaa .voi daan pitää korrelati ivisena.

Todel I isuuden systeemien muotoutumi nen perustuu si i nä

ti Iastol l iseen todennåköisyyteen. Tämän t,utkimuksen tulokset

ovat vain erilaisten keinotekoisesti eristettyjen rnuuttujien

välisiä yhteyksiå" Tåmån tutkimuksen "tuloksista",

yhteyksistån ei voi vetäå varrnoja johtopååtöksiå asioiden

Lodellisesta tilasta tai asioiden väIiIIä vallitsevista syy-

seuraus -suhteista" Ilmicjiden våIisten yht.eyksien merkitys

,ri ippuu havaitsi jan i lmiöiden våI isel le vuorovåikutukselle

omaksurnasta tavasta hahrnottaa todel I isuutta" Empi iristen

tulosten .merkitys perustuukin tässå tapauksessa

havai nnol l istamiseen: Mi ttä päivåkodi n t,odeI I isuus näyttåisi ,

jos sitä tarkasteltaisiin VUOROvaikutuksen, yhteyden, kautta?

Eí tyydyttåisi hahmotettuun syy-seuraus -suhteeseen,

va í kutukseen"

Seuraavassa kuvataan påivähoitoympåristöå

t,utkirnuså jankohtana" Tutkirnus tehti in päivåkodissa, jossa oIi

yhteenså seitsernån osastoa; alle 3-vuotiaiden ryhmä, 2

kappaletta 3-5 -vuotiaiden kokopäivåryhmiä, 5-7 -vuotiaiden

kokopäivåryhmå, 6-7 -vuotiaiden puol ipåivåryhmå, koululaisten

iltapäiväryhmå sekä MBU-Iasten erityisryhmä. Kysymyksesså on

siis suuri yli sadan lapsen päivåkoti. Lapsiryhmien koot

olivat ohjeiden mukaiset. Kaikki halukkaat Iapset eivåt

alueelta päåsseet paikkapulan takia päivåkoti in. Lasten

vaI ikoitumi nen tapahtui 1åhi nnå vanhempien i Imoitettujen

tulojen, mutta myös sosiaalisin perustein. (vrt. Laki lasten

Påivähoidosta 36/73 ja påivåhoidon kasvatustavoitekornitean

mieti ntö 198O:31 . )

Tähän tutkirnukseen halutti i n

lapsiryhmästå ja íkäluokasta,

mahdol I i.sirnman us.easta

vuorova i tututcsen

lapsia

jotta
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.Lyyp i I I i nen, jos näi nä muutoksen ai koi na sel lai nen yleenså on

mahdot t ista. Henk i I östön määrå oI i asetuksen ja ohjei den

rnukainen. Suuressa påivåkodissa oli usearnpia henkilöitä

sijaisina ja muodollisesti epäpäteviä oIi useita (ehkå noin

ZO %). Lastentarhanopettajien koulutus oli suoritettu eri

puol i I la Suomea. Osastoissa toimivat lastenhoitajat ol ivat

koulutukseltaan Iastenhoitajia, yksi påivåhoitaja kåvi

si jaisena tutkirnuksen aikana. Eri IaisÍa har joittel i joita,

åvuståjia, puheterapeutti, keittiöhenkilökuntaa, Eiivoojia ja

laitosapulaisia oli mukana kirjävasså koulutuksellisessa ja

toirnenkuvi in i i ittyvåssä keitoksessa"

Itse toimin påivåkodissa erityislastentarhanopettaiana MBD-

I aeten osasto I 1a. Ornan osastoni I aps i a en ottanut

varsinaiseen tutkirnukseen rnukaan, mutta kaikki tutkimusosiot

tein myös heidån kanssaan. Tätå tutkimuksen osaä voisi

kutsua esi tutk imukseksi , toimi ntatutk imukseksi , tutk imuksen

siså11ön hahmottamÍseksi, e1ävåksi vuorovaikutukseksi tieteen
ja kasvun våtittå" Minå opin omån osastoni lapsÍita

arvaamattoman pal jon. I Iman hei dän toimi nnan kautta saarnaani

opastusta en olisi sitå mitå nyt olen" Ilman omån osastoni

lapsia ja työtover"eitani tämå tutkimus ei olisi sitå mitå se

nyt'on. Haluan tåsså yhteydessä ilmaista arvostukseni siitä

ihmeel isestä, i Ioisesta ja turval I isesta vuorovaikutuksesta,
joka lempeästi johdatti minua nåkemäån tåsså hetkessä

pi i levän merkityksen" Ki itos myös ni istå monista kivul iaista

muistutuksÍsta, ettå olen tekemisissä ensisÍ jassa
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hahrnottumiseen ei tul isi aineiston kapeuteen I i'ittyviä

vaI iditeetti, Valkonen L976, 77-vinouturnia (vrt. ulkoinen

7A) " Lapset val itti in satunnaisotannal 1a eräitå poikkeuksia

Iukuunottamatta. A1 1e 3-vuotiai den osastosta val itti i n kolme

vanhinta lasta, sillä epåiltiin a1le 2-vuotiaiden Iasten

olevan vaikea vastata mui den lasten kanssa sarnanlaisi i n

haastattelukysymyksiln. Eråån tutkittavan lapsen jalka

katkesi aineiston keråyksen aikana ja hänen tilaIIeen

arvottiin toinen lapsi, Eräs lastentarhanopettaja pyysi yhden

Iapsen vaihtamista siliå perusteellar että lapsi juurÍ eIi

rankkaa vaihetta eIämässåån ja kåvi runsaasti

kasvatusneuvolan tutkimuksissa. Mieleståni tutkimukseni ei

olisi vaikuttanut lapseen erityisestir mutta suostuin

tietysti pyyntöön. Eräs lapsi oli poissa koko tarkkailun

ajan, eikå hånen muita (puutteellisia) tutkimustuloksiaan

otettu lainkaan analyysiin mukaan. Eräässå osastossa årpå

val itsi vain tyttöjå tutkimukseenr jol loin vastoin

satunnaisotannan henkeå jatkoin arvontaa, kunnes tutkimukseen

saatiin osastosta myös poika" Lopul lieesti tutkirnukseen

osal I istujat jakautuivat seuraåvåsti:

3 vanhinta lasta aIle S-vuotiaiden ryhmåstä

6 lasta 3-5 -vuotiai'den kokopäiväryhmästä

5 lasta toisesta 3-5 -vuotiaiden kokopäiväryhmästä

5 lasta 5-7 vuotiaiden kokopåivåryhmäsfä

6 Iasta 6-7 -vuotiaiden puolipåÍväryhmästä

Päivåkodi n henk i 1östörakenne ol Í yrnmärtåäkseni mel ko
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todel I isuuden kanssa, våstå toissi jaisesti teorian" Oman

osastoni lapsia en ottanut tutukirnusaineistoon iähinnå siks

ettå vuorovåikutukseen osal I isena MBD-lapsi I la on usei n myö

sel laisÍa biologisia systeemejå' joita tässä tutkimuksessa

erikseen voitu huomioida"

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 1988 talven ja kevåän

aikana" Påivåkoti on påiväkodiksi rakennettu 70-tuvuIIa.

Tarkkailun aikana lumi suli vähitellen paljastaen hiekkaa

pitkästå aikaa lasten IeikkÍå. Päiväkodin vieresså on puisto

jota ei kåytetty kovin paljoa. Påivåkoti sijaitsi

rauhal I isel 1a puutaloalueel la,

Påivåkodi n hoitoti lanteen pysyvyys oli ehkå asuinalueesta

muuhun kaupunki in .verrattuna.johtuen

Jotkut

Lasten

m i tåãn

hivenen pysyvämpi

lapset olivat talossa koko ajan seimestå kouluun asti.

ja päivåkodin hoitosuhteen pysyvyyden suhteen ei ollut

vakiokaavaa. Yleenså pyrittiin ehkä våhintåån vuoden

kestävi i n hoitosuhteisl in.

Påivåkoti oli alueensa keskuspåiväkoti, mikå tarkoittaa sitä'

ettå påivåkodissa jårjestetään tavallista runsaamrnin alueen

påivåkotien vålisiå yhteistyökokouksia jne. Tåmä'toiminta ei

näkynyt kåytånnön kasvatustoiminnassa. Päivähoidon ja koulun

vä1 iseen yhteistyöhön, kuntien påivähoitopol iti i kkaa'

työelämåå eikå koko yhteiskunnan suhtautumista Iapsiint

lapsiperheisiin, ja päivåhoitoon ei ole hahmotettu erikseen.

."de|Lä malnitut vuorovaikutuksen osateki jät ovat rnukana

lapsen ja hänen tÍ lanteensa väIisessä vuorovaikutuksessat

rnutta eivät operationaalistettuina muuttujina tässä

¿Utkirnuksessa. Toisaalta mukana on set Iaisia vuorovåikutuksen

aspekteja kuin lapsen todellisuuden hahmottaminen'

lastentarhanopettajien nåkemys lapsista, vanhempien

kasvatustavoitteet, ja vanhempien hahmottamat lasten ongelmat

ja eråitå taustatietoja.

Ehkå tämån tutkimuksen idean hahmottamisen kannalta

vuorovaikutuksen jakamisessa erilaisiin Iohkoihin on jo menty

1åhes I i ian pitkåi 1e. Päivåkodi n maai lma nåyttåytyy

eri Iaisina Iohkoina, jotka kaikki hahmotetåan erikseen'

yhteistyön on oltava hyvåä" Toiminnan on oltava hyvää.

Titojen on oltava hyviå" Tavoltteiden on oltava hyviå.

sisåItöjen on oltava hyviä jne. Vuorovaikutusta on vaikea

hahmottaa, jos se tapahtuu erillisisså Iohkoissa.

Hahmottarnisesta on vaarasså tuI la sitå sirpalernaisempaa ja

sitå usearnpia keskenäån ristiri itaisia kehikko ja

siså1tåvåksi, mitä useampia erilaÍsia tekijöitä påivåkotiin

siirretåän. påivä,koti on lopulta tåynnä erilaisia näkyvyyttä

haittaavia eri laisia kehikkoja. Vuorovaikutuksen

hahmottaminen ei ole niinkään peruslähtökohdista johdettua

analyysian vaan systeemien välisiå yhteyksiå'

Tåmån tutkimuksen ernpiriaosaan on

tutkittavia kehikkoja niin paljon

kerätty eri Iaisia

kuin on katsottu olevan
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tieteel I inen ti lant.eita ja vuorovåikutusta koskeva kielÍ "

yleenså ti lanteen fnerkitystä ovat korostaneet sosiaal Ísen

xåyttäytymisen tutkijat, mutta seuraukset ovat yhtä

nerkittåvåt perustavissa psykoiogisissa prosesseissa

(havainto, kognitio jne. ) . MagnuÊson ehdottaa 1ääkkkeeksi

tehokasta ympäristön kåsittelliståmistä' ti Ianteiden

analyysia sekä ympårístöstä laadittavÍa taksonomioita.

(Magnusson 1994, 95.) Magnussonin ehdottamalla tavalla saåmme

kyl lå l isäå i nforrnaatiota ympäristöstårnme, mutta hukkuuko

vuorovaikutus eriII isten tiedonsirpalei den vi idakkoon?

Ihminen tarvitsee todellisuutta hahmottaakseen erittelyn

l isäksi myös yhteyksiä. Heti kun yhteyksistå rnuodostuu

kausaaliketjuja, €i kysymyksesså enåå oIe vuorovaikutus' vaan

toisen vaikutus toiseen

Jos yhå nopeafnfni n muuttuvåssa ja moni naistuvassa

rnaai Irnassarnme Iähtisimme jär jestelmåI I Íseen ympåristön

kåsitteelIistämiseen' seuraukset oIisivat samat kuin minkä

tahansa absoluutin järjestelmåI I iseIlå toteuttamisel I'a.

Ympåristöstå luotavat käsitteet ovat ainå jåIjessä tåmån

hetken muotoutuvasta todellisuudesta, koska käsitteen

måärittety on tapahtunut aikaisernmassa vaiheessa, ennen tå1Iä

hetkel tå toteutuvia ti Iant'een ehto jen muutoksia' Kaikki

olemassaolevasta todell Ísuudesta luodut kuvat ovat

potentiaalista historiaa. Ympäristöstå Iuotavat kehikot myös

jarruttavat kehitystä, si I iä nähdesssärnrne toOel I isuuden

jonkin rnenneisyyden kehikon Iäpi, me saatarnrne t,oimia ikåän
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rahkeissa varaå si ten, että tut,k irnus myós joskus valrnistuigi

Tåmän tutk imuksen näkökulrna ei oIe kui tenkaån eri tei Iä eri

kehi kko ja er i kseen, vaan ennernrni nk i n reÇIektoi da

hahmottarnisen ja toimi nnan våI isiå yhteyksiå. Tutk imuksen

polttopiste on koko ajan ihmisen hahmottamisen ja

todellisuuden väIinen suhde. Päivåkodissa on prosessissa

rnukana runsaasti muitakin vuorovaikutuskaavoja ja erilaista

I i i kettä on loputtomasti . Tåmän tutk irnuksen tarkoi tus ei oIe

tehdä listaa tärkeistå vaikuttavista asioistar vaan vålittåå

tapa havaita vuorovaikutus. Tässåkin tutkimuksessa on

kuitenkin nouOatåttava tieteen kriteerejå. Tieteessä on

olemassa ja hyvin perusteltuna tÍetyt ulkoisen vaIíditeetin

krÍteeri jotka täytyy tieteen kehikossa tåyttåä"

Tutkimuksén sisäisen vaI iditeetin ratkaisee kuitenkin i lmiön

hahmottarni nenr s6t miten påtevåsti vúorovaikutuksen olernus

onnistutaan väI i tt,åmåän.

IhmÍsen toimintaan vaikuttavien teki-jöiden luokittaminen

johtaa ti la'nnesp'esif iyden ongelrnaan" l'lagnusson on

tarkastel lut tåtä ongelrnaa. Hånen mukaansa jokai nen tietäå'
.,

ettei ihminên kåyttäydy samalla tavalla keittiössä'

kokoukse6sa, kirkossa ja juhlissa. Käyttåytymista ei voi

ymmärtäå eristettynå situationaal isi.sta ehdoista. Magnussonin

mukaan BrunswÍk on esittånyt vaat,irnuksenr että myös

tilanteiden otanta suoritettaisiin yhtå huolellisesti kuin

koehenkÍIöiden otanta. Huolimatta pitkästå traditiosta

teoreettisia situaation ehtojen formulointeja' puuttuu
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rnuotoutumiseenu on i nhími I I isesti tärkeää etsiä tieteel le

sel laisia ehto ja, että yhteyden kokemi nen tulee helpomrnaksi "

Viime kädessä tieteen ehtojen ei tulísi kokonaan määritellä

t,utkimusta, si t 1ä tarkasti joka kohdaltaan påradigman sisäI Ie

rnahtuva åutk irnus ei voi tusda kui n tarkennuksia

olernassaoleviin totuuksiin" Kuten Lehtinen huornauttaa, jos jo

tutkimusta ohjaava primaarikysymys nojautuu va1 I it,sevaan

váärinkåsitykseen, on aÍvan i lmeisesti mahdol I ist'a tåysín

korrektin nåköisesti operationalísoida olemattomiin ilmiöihin

viittaaville teoreettisilie käsitteilte empiirisiä vastineita

ja saada mitattua näÍ n muodostetui I le er i 1 I isi 1 1e

variaabeleille arvoja, joiden tilastollinen käsittely

osoittaa korkeaa reliabiliteettia. Menettely voi tuottaa

alkuperäiseen kysymykseen tyydyttävän tuntuisia vastauksiat

ilman ettå mikäån prosessissa pakottaisi 1ähtökohtien

uudelleen arviointiin. (Lehtinen 1988' 68.) Sarna pätee myös

tåhån tutkimukseen; Jos perusidea hahmottarnisen jakamisesta

kytkevåän ja àvaavåån cln mieletön, ovat myös tulokset

mielettcimiå. Tutk imuksessa on tårkei ntä, mi I Iaiseen

vuorovåikutukseen tutkirnus johtaa' Ilman vuorovåikut'usta eÍ

o1e yhteyttä. Siksi tåmånkin tutkimuksen olisi osattava ottaa

huomioon tÍeteellinen kulttuuri.

Lehti nen huomauttaa tÍeteel l isten låpimurtojen

historian osoittavan, että merkittåvien oival Iusten

1åhtökohtana oR sen ajankohdan tavanornaisten

kysymyksenasettelujen kieltåminen (Lehtinen 1988,58) " Tällä
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kuÍn tuo kehikko ol isi olernassa. Ihmisen hahrnottama

todel I Ísuus nåkyy myös todellisuudessa. TåI1öin rnenneisyyden

haamut eivåt enäå olek."n o=, menneisyyttå tai ihmisen

miel ikuvitustar våån akti ivrsesti toiminnan ehtojen

kehittymiseen tai pikemminkin ni iden kehitystä jarruttarnåan

kykeneviå osasysteemejåi. Ol lessamme menneitten

toimi ntamekanismien ja kåsitysten vanke ja, toimimrne ni itä

tiedostamatta., Emrne voi oI Ia vuorovaikutuksessa

automaatistuneiden itsest,äänselvien kaavojen kanssa. Vain

vuorovåikutus, yhteys orniin toimintajårjestelmiin, vapauttaa

mei dåt itse val itsernaan, haluamrneko yI Iäpitåä entisiä

systeernejämme vai rnuuttaa niÍLå jotenkin. Jos ihrninen saisi

mieleståäR vå1mi iksi ympåristiinsër kåsitteel l iståmisen el i hån

hahmottaisi ympäristönså kattavana valrni i na taksonomiäna,

ihmisen maåi lma jåhmettyisi. Yhteydet systeemien väl i l 1ä

häviåisivät.

7 "2" Tutk imusrnenetelmät

Tutkirnusmenetelmåt svat o1 leet al isteisia tutkirnusongelmaI 1e.

Kuten on varrnasti käynyt i Imi , ei tässå tutk imuksessà ole

pyritty puolueettomuuteen senån sellaisessa merkityksesså,

jossa ensin tehdåån tutkimus ja vasta sitten vedetäån

johtopäåtöksiä. Tåsså tutkirnuksesså on kyseenalaistettu sekå

peri ntei nen Iai nalaisuuteen perustuva todel I isuuden hahmotus

ettå etsitäån yhteyteen perustuvaa todellisuuden hahmotusta"

Ja koska tsdel 1 isuuden hahmottaminen vaikuttaa todel I isuuden
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lainauksel1a en halua korost,aa tämån tutkimuksen

tieteel l ist,en oÍval lusten tasoa, våan tarkoitus on perustel lq

tåmånhetk Ísen kasvatustieteel I isen paradigrnan

kyseenalaistamista. Tarkoitus ei siis toivottavasti oIe

toisia painamalla nostaa omaå nåkemystär vaån perustella

etsimisen oikeutusLa" Lai nalaisuuden muuttarni nen

luonnsnjärjestetmåksi on merkityksel I ístå.

7 .2. L " Tarkkai Iu

Tarkkaitun fnittarit ja luokitukset pohjautuvat projektityön

aikana saatuihin kokemuksiin. Projektityön jälkeen tarkkai lun

rnuuttu j ien luokitusta muutetti in siten' että ett'å

tavoitteeseen Iiittyvå toiminnan arviointi jåtettiin kokonaan

pois samoi n kui n toimi nnan onnisturnisen ja epäonnisturnisen

arviointi" Påiväkodin norrnit mäåriteltiin selkeåsti pysyväksi

kehikoksi ja Iasten toimintaa arvioitiin myös suhteessa

niihin. (ks. liite 1)"

Påiväkotiosaston toiminnan laadun måårittåminen (vapaa

leikk i, ruokai Iu jne. ) ei tässä tarkkai Iussa oI Iut vaikeaa.

Lasten oman toiminnan Iuokittelu sen sijaan oIi joskus

epämääräistå. Lapsen toiminnan Iuokat pyrit'tiin

esitutkimuksessa (kåytännösså tarkkai lulornakkeen soveltamista

normåa1issa päivåkotityössä) saamaan mahdol I isimman selkeiksi

ja kattaviksi, mutt,a päiväkotitoiminnan tavaton

rnsnirnuotoisuus ja muuntuvuus aiheuttivat silti joskus

ongelmia" EÉimerkiksi lapsi saattoi Larkkaí lun aikana

yhtåkkiå vai'htaa tekerniståän luokasta toiseen" Tällöin

yleenså rnerkittiin låhinnå yhtenåisyyFen såi1yttämiseksi

lapsen toimi nta hånen vi irne Íseksi suor i ttarnaansa toimi ntaan.

RooI i leikki ja peuhaaminen saattoivat esÍmerkiksi rnennä

päåilekkåin: Kun karhut painivat, onko Iapsen toiminta

luok iteltava rool i leikk i i n vai peuhaamiseen? Epåselvisså

tapauksissa minå tarkkailijana viirne kådesså valitsin

mielekkåimmåItå vaikuttavan ratkaisun. Epåseiviä tapauksia eÍ

ol lut kuitenkaan kovin montaa" Osa tapauksista rnenÍ myös

kaatoluokkaan "flruu toimi nta" (esimerk i ksi Iapsi luk i

sarjakuvatehtiå) " Yhteenså luokkaan muu toiminta tuli I

tapausta "

Havaintoja tehtiin maalis-huhtikuussa yhteenså 5OO

kappaletta" Tarkkailu suoritettiin kello 8-12.30 välisenå

aikana. Tåssä påiväkodissa aamukahdeksalta .joka osastossa

syötiin aamupala, sen jäikeen oIi yleenså hetki vapaata

ieí kk iä. jonka jål keen ol i yleensä oh jattu toirni ntatuok io.

Tuokion jålkeen rnentiin yleenså ulos" Kaikkien osastojen

lapset kåvivåt våhintåån kaksi kertaa viikossa salissa

laulutunnilia" Koko tarkkailu tehtiÍn påivåkodin alueella,

esimerkiksi yhtäån retkeå ei sattunut tarkkailun ajankohtaan"

Yhden lapsen tarkkailu kesti kerrallaan noin minuutÍn.

Havai ntoja tehti i n

etsittiin seuraava

viiden minuutin vä1ein. Väiiaikoina

hånen ti Ianteensalapsi ja orientoiduttiin

ehtoihin" Tämån tutkimuksen kannalta olennainen hahrnotusta
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ohjaåva idea oIi havaita lapsen suhde omån toirnintansa

etenemisen ehtoihin. Olennaista oli tavallaan luokitella

Iapsen toiminta etenerniseltäån tilanteen ehtojen siså1le

keriytyväksi tai tilanteen etenemisen kaavaa muuttavaksi"

7 "2 "2. Strategiahaastattelu

Lapsia haastateltiin yksitellen normaalin påivåkotitoiminnan

ohessa. YIeenså haastattelut tehtiin påiväkodin kirjastossa'

mutta aIle 3-vuotiaat lapset haastateitiin ornassa

osastoFsaån. Eräs Z-vuotias Iapsi kieltäytyi haastattelusta

kokonåan. LapseIle kehittyi vastustus haastattelutilannetta

kohtaan ja pååtin antaa lapsen o11a kokonaan vastaamatta"

Muut 2-vuotiaat lapset haastattelin tämän jäIkeen sitenr ettå

lapset eivät itse asiassa tienneet olevansa

"haastateltavina", vaàn Iuin heidån kanssaan kirjoja ja

leik i n. Ai na sopivan ti Iaisuuden tuI len johdattel i n lasten

hahrnotusta kysymysten ti Ianteisiin ja kirjasin lasten

vastaukset y1ös" Kaikkiin kysymyksiin ei Z-vuotiailta

kuitenkaan saatu selkeåå yhden tulkinnan rnahdol l istavaa

vastausta. Isornrnat lapset vastasivat kaíkki mieIel låän ja

vaikutelmani oIi, ettå Iapset nauttivat saadessaan pohtia

heille tårkeitå asioita. (ks. tiite 4.)

Esitutkirnuksen (eI i tässå tapauksessa ofnan osastoni Iasten

haastattelun) jälkeen muutin kysymysten rnuotoa jonkin verran.

Alunpitäen tarkoitukseni o1i kysyä Iapsilta tyyliin: "Onko

sulie sattunut. että. " "?" Kysymystyyli muutettiin kuitenkin

suoraan toimi ntaan menevåksi : "l'li tä teet, kun joku . " .?"

tvyl i lajin muutos tehti in, koska edel linen versio aiheutti

haastattelun pitenernisen joi llekin lapsil le ni in pítkåksi,

ettå lapsen keskittyminen alkoi heikentyå. Lisåksi

vastaukEilla oIi taipumus alkaa polveiila ja suuntautua pois

esittämistäni ti lanteen ehdoieta.

Haastattelujen kesto oli noin 1O-2O minuuttia. Haastattelussa

oli toimittava joustavasti ja lapsen hahmottaminen oIi
t.

huornÍoitava yksi 1öt I isesti. Joitakin lapsia piti

houkutella esittåmäån vaihtoehtoja tai .lasten hahmottamista

piti kohdent¿a ti lanteen ehtoihin keskittymi.seksi. Lasten

vastaukset kirjoitetti in muisti i n.

Robi nson & Ro.bi nson (I97â, 331-332) huomauttavat, että

tutk i jan vai kutusta tuloksi i n I isåå tuLki jan ja subjekti n

vuorovaikutusta ru.nsaasti sisåItävåt osiot. On tosiasia, että

Iasten vastauksiin oli mahdollista vaikuttaa oman

hahmottamiseni rnukaisesti " Oman subjekti ivisen vaikutukseni

eståmiseksi pyrin rniett imåän asian ornalta kohdaltani

mahdollÍsimman selkeåksi, pohtirnaan vaikuttimiani vapaaksi

oman maai lmankuvani si i rtämisestä Iapsi i n. Laskelmoi dusti

lasten vastauksiiin vaikuttarninen olisi ollut vaikeaa

tutk irnuksen osioi den ja rnuuttu j ien suuren måärän ai heuttarnan

kehikon monimuot,oisuuden takia. Ennemrninkin mahdollista on

tahaton va i kuttarni nen: Tapani hahmottaa rnaai lrnaa ja toimi ntaa
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vaikuttaa vä1ttämåttä lapseen vuorovaikutussuhteen ehtojen

vapausasterden t isåäntyessä. Mitä våhemmän sLrukturoitu

haastatteluti lanne oñr si tä enernrnän myös mi nå olen osal I i nen

vastaust,en rnuotc¡uturnisprosessissa" Kei nona saada selvi I le

I apsen persoona t 1 i nen tapa hahmottaa ti I anteen ehtoja i lman

ornåå vai kutusta kåyti n 1åhi nnä omien moti ivieni ja

vai kuttamistaps jeni tiedostarnista"

7.2"3" Opetta j ien arviot lapsista

Kunkin osaston lastentarhanopettajat antoivat arviot ofnan

osåstonsa tutk imukseen osal I istuneísta Iapsista (ks" I i ite

3)" Arvioitavat orninaisuudet olivat peråisin lähinnå

Put kk isen (t977 ) persoonal 1 isuuden pi i rtei den jaottelusta"

Käytetyt. termit valittiin Iähinnå niiden yleisyyden takia"

Aggressio, ahdistus mukautuvuus jne. ovåt arkipäivån

todellisuutta kuvaavia terrnejå, joiden sisä1Iöstå ihmisillä

lienee jossakin suhteessa yhteinen kokemuksellinen pohja.

Minä olin arvioinnin ajan kåytettävissä vårmistaakseni, ettå

opet,tajat arvioivat lapsia suurinpiirtein Pulkkisen

tarkoittami t 1a kriteerei I 1å" Opettajat pitivät usein lasten

yteistå arvioimista orni naisuuden perusteel la vaikeana ihmisen

toirni nnan t.i lannespesifisyyden takia. Lasten'arvioi nnissa

käytetti i n suhteel I ista arvioi ntia, el i opettaj ia pyydetti i n

arvioimaan lapsen ominaisuutta suhteessa osaston muiden

lasten vastaavaån orninaisuuteen" Lapsia arvioitiin asteikolla

yhdestå vi iteen ja opettajia pyydetti in arvioimaan

keskimåäråiseksi ominaisuuden mäåråksi kolme"

7 "2"4 " Kysely vanhemrni I le

Kyselyssä (liitteet 2A ja 28, oIi kaksi kysymystå.

Ensimmåísesså kysymyksesså oli Larkoitus kartoittaa yleisesti

lasten vanhempien arvostarnia kasvatustavoitteita" Tavoitteet

ovat kasvatustavoitekomitean mietinnöstå (198O) ja niihin

tåhän kyselyyn valittu sanamuoto on peråisin Huttuselta
( 1983) " Toisessa kysymyksessä. tarkoitus ol i kartoittaa

lapseI la i lmeneviå ongelrna-aIueita. Ongelma-alueet oI i koottu

pitämästäni vanhempainkurssistar jossa pohdittiin yleisimpiä

vanhempien lastensa kanssa kohtaamia ongelmia. Pyrkimyksenå

ol i pååstå mahdol l isimman iåhe11e vanhernpien kokemia tårkeitå

ongelma-alueita vanhemrni i le tutui l la termei 1iå. Terrnien

tuttuus ja yleispåtevyys lisåsi toisaalta mäårittelemisen

ongelmia" Sekä kasvatustavoitteiden ettå kasvatuksen

angelrnien kohdal la i lmenivät kyselyn ongelmat. Rasti ruutuun

systeemillå oR vaikea arvioida lövdettyjen yhteyksien

sisåistä dynamiikkaao versinkín niin monimuotoisen asian kuin

e1åmån arvot ollessa kysymyksessä.

Vanhempien paneutumista aiheeseen ei vo.i

ja vastausten rnerk i tykset

va nhemrnat vast as i vat ( ehkå

kai kk i tavoi tealueet yhtå

ovat kontrollin

aiheellisesti)

arvioida. Kysymysten

ulkopuolel 1a. Useat

rastittamalla

tårkeiksi " Nåi den vastausten
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kohdal ia vanhemnri i Ie låhetetti i n uusi kyselylomake ja

pyydettiin tarkennuksia ja erottelua" Jotkut vanhernmat eivåt

palauttaneet kyselyä ennen kuin uudestaan erikseen

pyydettäessä" Jotkut vanhemmat palauttivat jostain syystå

vai n kyselyn ensirnrnåisen osån. Jstkut vanhemmat halusivat

henki Iökohtaisesti keskustella kyselyn tåyttämisestä ja tåhån

tietysti suostuin. Pal jolti påiväkodin kåytänt'ö jen

mahdol I istamien suorien kontaktien avul Ia kaikki

kyselylomakkeet ol i kuukauden kuluttua palautettu

asianmukaisestÍ täytettynä" Kiitos osastojen aikuisiIlet

jotka näkivåt suureR vaivan jakaessaan, keråtessään ja

tåydentåessåån puutteel I isia kyseiyje.

7 "2¿5. Taustatiedot

Lasten päivähoitopaikkahakernuksesta keråtti in joitakin

taustat,ieto ja. Pstentiaal isesti taustatieto-ia ol isi voi nut

kêrätå useåmmåltaki n alueelta, mutta esirnerkiksi vanhempien

i Imoittamat palkkatulot eivåt ai na ol leet verLai lukelpoisia'

Båivåhoitopaikkojen määråt oli ilmoitettu toisistaan
..:

poikkeavasti ja virheet I isesti jne. Harkitsi n kyselyn

yhteydesså eråiden yleisten taustamuuttujien kysymistå, mutta

eR halunnut keskittyå aineellisiin kehyksiin. Lomakkeen

tekovaiheessa tuntui tårkeäitä keskíttyå vanhernpien

arvioirnaan vuorovaikutuksen hahmottamiseen (ks" liite 5).

Aineellisí1Ia puítteillakin on kuitenkin toki merkityksenså"

7.3" Tulosten analysointi

Eskolan ( 1988. 17) rnukaan Lewi n korosti, ettei yteisiä lake ja

voi töytåä pelkäståån selittåmäi1å tilastollista variaatiota,

joka on ernpi irisesti havaittavissa. Ti Iastol I inen ote on kuin

kvanttifysi ikan nåkemvs rnaai lmasta t,Í Iastol I isena

todennäköisy¡ztenå. Tilastollista hahmotusta ei voÍ puhtaana

kävttää todelIisuuden hahmottamiseen. Mutta ihminen heijastaa

oman todel I isuuden hahmotustapansa joka tapauksessa jokaiseen

havaitsemaansa tapahtumaan, jotta hän voi suhtautua

tapahturnaan jotenkin. Jos onnistuisimrne 1öytämään ihrnisen

toimi.ntaa kuvaavan kaavan, ri ittäisi tämån kaavan 1ôytäminen

yhdestå ihmisestä" Jos kaava olisi yleispätevå, siÈä voísi

soveltaa rnuihin ihmisiin" Olkinuoran (1988, 74) rnukaan myös

yksittåisten tapausten tutk imisel la voi daan tehdå yleistyksiä

kehitysprosessin lainal:aisuuksista. Tätå yksi iöön vi ittaavaa

nåkemystå vastaa Ëinsteinin näkemys siitå, ettei Jumala heitå

noppaa. Tåmån tutkirnuksen analyysi poh jautuu paI jolti

to'iminnan luokitteluun ja korrelaatioihin. Tilastollisen

analyysin tulokset ovat harvoÍn parempia kuin niisså käytetyt

etukåteen måäritel lyt operationaal istukset ja käsitteet.

Empiriassa kåytetty ti lastol I inen Iuokittelu ei vielå tee

tästä tutkimuksesta "kovaå" tåi positivistista. Kuten

Lehtinen esittää, yksittåÍnen kåytetty metodi ei oIe

rnetodologisen suuntautumisen kannalta ratkaisevaa, vaan suhde

teoreettisten käsitteiden ja empiiristen havaintojen vålÍ1Iä.
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' on mahdol I ista tehdå tÍ Iastol I isÍa analyysejä sitoutaumatta

positivismi in. (Leht.inen 1988, 69.)

Tämån t.utkimuksen t i lastol i iset todennäköisyydet ovat

enimmäkseen vai n ti IastoI I isÍa todennäköisyyksiå si nånså.

Niitå ei tule nåhdä lainalaisuuksina tai todisteina

olernassaolevasta todet i isuuOesta. Ti lastol l Ísia

todennåköisyksiä rasittavat I isåksi operationaal istamisen

ongelmat, esim. Iuokittelussa hukkuva todellisuuden

rnonirnuotoisuus. ïi lastoI I i.sesti merk ittävåt korrelaatiot

antavat kui tenk i n suhteutusiår iestelmän, kehi kon, johon ornaa

hahrnotustapaa voi peilata" Tåssä tutkirnu.ksessa korostetaan

erÍtyisesti hahmotusta suhteessa tilanteen ehtoihin.

Tutkirnuksen tuloksia kåytetään esimerkkinä tällaisesta

hahmotuksesta, ei todistuksena tåiIaÍsen hahmotuksen ainoasta

oikeasta tavasta hahmottaa todellisuutta. Seuraavassa

selvi tetåän vertai luluku jen rnuodostumista.

TAUSTATEK I J;{T

1. Lapsen ikå

2" Vanhempien

vuos i ssa

3. Sisarusten

kuukausi na tutk imushetkel Iä

yhteenlaskettu ikå lapsen syntymåhetkei Iä

4" Onko lapsi

muuttuja,

5. Onks lapsi

I uk umäårä

esikoinen (1=on, Z=ei oIe, Iaatuasteikon

ei voi käyttäå korrelaatioi den Iaskerniseen)

kuopus ( 1.=onr 2=eí ole, laatuasteikon
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muuttu j a )

Lapsen sukupuol i' laatuasteikon muuttuja

OPÉTTAJIEN ARVIOT LAPSISTA

7. Lapsen sosiaalinen aktiivisuus (asteikko l-5;

rernpi Iuku, sitå enemmån ominaisuutta)

B. Lapsen ahdistuvuus

I " LaPsen aggressi ivisuus

10" Lapsen rakentavuusr Positiivisuus tilanteissa

11 . Lapsen rnukautuvuus

b

mitä suu-

LASTEN TARKKAILU

L2" Lapsi toimii osaston toiminnan mukaisesti (esim" sYör

l aul aa, pukee', kuunte l ee satua ) ' '/'

15" Yhdessåolo ( lapset ovat keskenåån, jut'ÈeIevat, eivåt

puuhaa muita asioit,a). %

i4. Ympäristön larkkailu (Lapsi katsoo tc¡isen/toisten

tekemistå,mutteiitseosallistutoimintaan).7'

15. Odotus (lapsi odottaa esimekiksi ulospååsyär, ruokailun

aloittamista tai vuoroa) ' 7'

16. Säånt,ö1eÍkki (pelataan jalkapal loar f,uistipel iå jne) ' 7'

17 " ErÍytymätön toiminta (tapsi esimerkiksi orientoituut

elsii tekemistå, toiminta on hajautunut tai vasta

muotouturnassa ) . 7.

18" Roolileikki (lapset leikkivät kotia, eiåimiä, kauppaa

jne) " 'A

19. Kiusaaminçnç rðjojen venyttäminen' %
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yhdessä rakentaessa palikoilia ja kehitetlesåe toiminnan

et enern i stå ) -

Lapsen ti lanteen ehdot eriytyvät muiden tilanteen errgo¡.s-

ta ( lapsi ruokai lun aikana keskittyy nuken sàarniseen

hyt Iyltå) ,

Lap.si suuntaa tarkkai Iun åikana huomionsa pååasiassa

aikuiseen (7, kaikista tarkkaílukerroista)

Lapsi suuntaa huornionsa päåasiassa toiseen lapseen %

Lapsi suuntaa huornionsa ei-sosiaal iseen kohteeseen,

esimerkiksÍ legoihin Y.

Lapsi suuntaa huomionsa kokonaistapahturnaan (tarkkai Iun

perusteel Ia ei pystytå nimeåmåän yhtå kohdetta lapsen

huomion kohteeksi). 7,

Lapsi kiinnittåå huornionsa useamman Iapsen joukkoon.

Aikuisia ei oIe 1åheI Iä. %

31.

32.

33.

34"

35"

3ó"

STRATEG I AHAASTATTELU

37" Lapsi ilmoittaa strategian, joka on esitettyjen tilanteen

ehtojen mukainen (% kaikista,vastauksista 1

kysymyskerral 1a) .

38. Lapsi ilmoittaa strategian, joka on vuorovåikutuksessa

tilanteen ehtojen kanssa (7. kaikista vastauksista 1.

kysymyskerral 1a) .

39. Strategia ei sovi tilanteen ehtoihin

40. Toinen kysymyskerta: Vastausstrategia tilanteen ehtojen

rnukai nen %

4t. Toinen kysymyskerta: Vastausstrategia vuorovaikutuksesså
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20. Työtehtävä (1apsr. on esimerkiksi ruoka-apulaisena, sii-

voaå IeIuja jne" ) %

2L. Esineleikki (1apsi leikkii yksinään palikoilla, hiekallq

jne. ) 7.

22. Yleinen toiminta + "leikki" (Iapsi teki yleisen toiminna

mukaan rnutta hän. yI itti toiminnan maksimiehdot, hån

esimerkiksi söi ja lauloi kovaäånisesti samalla kertaa).

23. Yhteisesineleikk i (useampia Iapsia IeÍkki i yhdesså

esineleikkiå hiekkalaatikol Ia, junaradal 1a, autoi I la

24,

23.

2.6.

27"

28.

jne). %

Peuhaami nen (pai nimista, sekavaa juoksemÍsta, riehumista,

jne). %

Muu toiminta (esim" €tarjakuvalehtien Iuku, lapsi vaatii

aikuisla pukemaan jne). 7.

Lapsí toimi i päivåkodi n ti lanteen ehto jen rnukaisesti el i

hån toimii påivåkodin sååntöjen mukaisesti

Lapsi toimiÍ vuorovaikutuksessa ptiiväkodin ehtojen kanssa

(esirn" IapsÍ pukiessaan juoksee ympäri eteistå jne). %

Oma konteksti erillå!in påivåkodin tilanteen ehdoista

(Iapsen pitäisi oIIa pukemassa, mutta hån onkin

leikkimässä roistoa ja poliís!a). %

29. Lapsi toimii oman tilanteensa ehtojen mukaisesti eli ei

pyri muuttamaan ornan ti lanteensa etenernisen ehto j a

edetessåpeI i n(esimerkiksi muistipel iå pelattaessa

sååntöjen mukaan). 7,

30. Lapsi toimii vuorovaikutuksessa ornan ti.lanteensa ehtojen

kanssa (tilanteesta riippuen voi ilmetå esim. lasten
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5I . Vanhernpien

(O=i Irnenee

runsaast i )

arvioima lapsensa mustasukkaj.suuden måårä

vähån" l=i Imenee jonk i n verran, l= l lrnenee

52"

53"

34"

56"

57"

Vanhernpien arvioirna

Vanhempien arvioirna

Vanhemp ien arvioírna

mäårä

Vanhempien

Vanhempien

Vanhempíen

måårä

pelkojen måärå

sul keutune i. suuden mäårå

huonon kesk ittymiskyvyn

I apsensa

I apse nsa

I apsensa

arvioirna lapsen huono i tsetunto

arvioíma Iapsen tottelernattornuus

arvi,oima lapsen ri itelyn ja k iusaarnisen

58" Vanhempien arvioirnån fyysisen tavoitealueen tårkeys.

Arvio otettiin suoraan lomakkeesta: 1=ei kovin tårkeå,

Z=rnelka tärkeå, 3=tårkeå, 4=erittåin tärkeä, S=tärkein.

Kuten årveILiin, edeIlämainittu suhteellinen koodaus

antoi enemmån merkittäviå yhteyksiå, joten sitå

kåytetåän ernpiriaosan tarkastelussa.

Tutkimuksen reliabiliteetin kannalta on ongelmallista, ettå

tein tutkirnuksen yksin. Koska kuitenkin koko tutkimukseni

keskittyy tilanteen ehtojen idean hahrnottamiseen, tutkimuksen

arvokin perustuu tåmän hahmotuksen merkityksellisyyteen.

Tässå tutkimuksessa pyritåän ki innittämåän huornio

myös vuorovaikutuksen hahmottamiseen. Sen puolesta, ettå

todella nåin jotakin todellista, puhuu selkeästi tutkimusten

eri osioiden våliset runsaat korrelaatiot sekå

korrelaatioiden kanssa yhteensopivat ja järkevåt yhteydet. 0n
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trlanteen ehtojen kanssa 7,

42" Vastausstrategia írrallaan

ehdoista 7"

esi tetyistä ti lanteen

44" Vastausstrategia

mukai nen toisel Ia

päivåkodin tilanteen ehtsjen

kysymyskerral 1a 7,

påivåkodin ehtojen (säåntöjen)

kysymyskerral 1a 7.

VANHEMMILLE TEHTY KYSELY

45. Vanhempien ilmoittama fyysisten tavoitteiden tårkeys"

(Tutkimuksesså kåytetti in varmuuden vuokgi kahdenlaÍsta

vanhempÍen vastausten kc¡odaarnista, koska nåytti si 1tå,

ettå tavoi ttei den suhteel I i nen vertai 1u o1 isi

mlélekkååmpäå kuin absoluuttinen. Arvon O sai

tavoitealue, joka oi i vanhernpien mielestä vähiten tärkeä.

Jos ei ollut yhtä våhiten tårkeåä, arvoa nolla ei

käytetty Iaínkåan. Keskimåäräistä våhemmärn tårkeäksi

arvioitu tavoitealue koodatti i n ykköseksi, keskimååråistä

tärkeåmrnåksi arvioítu tavoitealue koodatti i in kakkoseksi.

Tårkeimmåksi arvioitu (mi kä1 i sel laisia oI i vai n yksi )

tavoitealue koodatti ín kolmoseksi " )

43" Vastausstrategia ei ole

rnukaÍ nen ensimmåiseI 1ä

ei oIe

46.

47.

48.

49"

EA

Vanhempien

Vanhernpien

VanhempÍen

Vanhemp i en

tårkeys "

Vanhempien

arvioirnan sosiaal isen tavoitealueen tärkeys

arvioiman emotionaal isen tavoitealueen tärkeys

arvioirnan esteettisen tav.oitealueen tärkeys

arvioirnan kognit,i ivisen tavoitealueen

arvioima eettisen tavoitealueen tärkeys.
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Ratkaisevaa on kuitenkin, miten lukija hahmottaa esitetyn

vuorovaikutussysteemin. Ja koska on kysymys

vuorovåikutusprosessista, oFr Iuki jan osuus yhtå ratkaisevå"

Lukijan osuuden korostarnÍseIla ei pyritå sanomaan, että on

lukijan vika, jos tutkÍmuksesta ei 1öydy ideaa" Haluan tåsså

yhteydessä vi itata Gadameri in, jonka rnukaan kaikki

kirjoittaminen on tavallaan vieraantunutta puhetta, joka on

muutettava takaisin puheeksi ja tarkoitukseksi. Koska

tarkoitus cln kåynyt låpi eråänlaieen itsel leen vieraanturnisen

(seIf-alienation) sitä klrjoitettaessa, on Iukijan todellinen

tehtävå suorittaa tåmä rnuutos takaisin alkuperåiseen

muotoonsa, (Låhde: Honey 1987, 69-82.)

Lehtinen kuvaa mit,en standardimetodologiasisa empi iriset

havai nnot ovat erääl Iå taval la päåtepiste, johon tutkirnus
johtaa, eikå teoreettisen uudelleen arvioinnin virike.

Tulokset antavat tietoa teoreettisten kåsittei den empi iristen

vasti nei den useudesta ja mahdol I isest Í kesk i nåisistä

suhteista, mutta eivät vä1ttånåttå tuo mitäån uutta

laadul I ista rikkautta Ítse teoreettisi i n kåsitteisi i n.

(Lehtinen 1988, ó8-69.) Tåmän tutkimuksen empiriassa on

runsaasti pohtivaa otetta, jonka olettamuksia ei voi pitää

tulosten perusteella todistettuina. Tarkoitus onkin vain

etsiå mahdol I isuuksia tarkastel 1a tuloksia teoriaosan

hahmotuksen rnukaan, ei osoittaa teoriaosaa tieteel l iseksi

totuudeks i .
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rnerkittäväå, että esimerkiksi vanhernpien kasvatusasent,ei I Ia

osoittautui olevan merkÍttäviå yhteyksiå Iasten Loimintaan

päivåkodissa. Minå en tutkinut vanhernpien kyselyn vastauksia

tarkkai tun åikana enkä ol Iut henki lökohtaÍsessa kontaktissà

vanhempiin tutkimuksen aikana, joten vann"rpien vastaukset

eivät oIe voineet vaikuttaa rninun hahmottamiseeni. Et i minun

hahmottarnisel lani ja vanhempÍen hahmottamisel la ol i jotakin

sellaista yhteyttä todellisuuteen, joka oli myös

todellisuudessa olemassa minusta riippumatta. Nåiden

yhteyksien våI isen vuorovaikutussuhteen dynamÍ ikan

selitysarvo ratkaisee tämän tutkirnuksen empirian arvon, Minå

en voi nut tietåä vanhernpien kyselyyn antarnia vastauksia.

Minun hahmottarniseni ja vanhempien vastaukset eivät olleet

keskenåån aktÍ ivisessa vuorovaikutussuhteessa. Kuitenki n

molernmista tutkimustavoista saati in keskenäån våikuttavia

yhteyksiå. Koska tutk irnusosioi I la ei ole

vuoroveikutussuhdetta, täytyy kysymyksessä o11a yhteys

johonkin muihin systeerneihin. Minun ymmärtåäkseni tämä yhteys

on ihmÍsen suhde ornan olernisensa ehtoihin"

Tässä tutkirnuksessa on iöydetty jotakin. Se on todennäköistä

useiden erilaisten toisistaan erillisten tutkimustapojen ja

runsaiden keskinäisten yhteyksien perusteella. Mielestäni on

myös selvåån ettå Iöydetty ilmiö on tärkeä. Kattavien ja

monipuol isten nåennäisesti eri 11åän olevien systeernien

yhdistymien ja keskinåinen vuorovaikutus tukee tutkirnuksen

sisäisen nåkemyksen arvoa ja on sen kanssa yhdenmukainen.
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Jol laki n toisel la on juuri se tavarar jonka itse haluat. Mitå
LeeL?

Tomppa 5 vuotta: "Sit mä järjestän sålapoI i isitoimiston. "
(SaIapoI i isitoimiston sàa påivåkodin toimi nnan kehyksissä
jårjeståä. Toisaalta tilanteen ehtoihin reågoiminen ei
aiheuta toimintaa, joka oI i påiväkodissa luokiteltu
kÍeiletyksi, esimerkiksi väkivalloin anastarnista tms. )

HeIena 6 vuotta: "En tiå" Otan toisen leIun. " (Vapaana
olevan IeIun ottarni nen on såI I ittua" Helena ei tee mitåån
kiel lettvå. )

AÍkuinen suuttuu sul I.e. Mitä teet?
Stina 4 vuotta: "Sitten måä en enåå tee sitå." (Lapsi

arvioi tehneensä jotak i n k iel lettyä ja hahrnottaa suuttumuksen
poistuvan påivåkodin ti lanteen ehtoihin sopÍmattornan
kåytö ksen po i starn i se i I a. )

Sami 6 vuotta: "TotteIen" (Jålleen lapsÍ hahmottaa
ylittäneenså päiväkodin titanteen ehdot. Vaihtoehdon
sisä11östä ei i saI I itusta toirni nnasta ei oIe puhetta. )

Osa lasten vastauksista oli päivåkodin såäntöjen vastaisia.

Täl laisia vastauksia ol ivat rnuun muassa seuraavat.

Jollakin toiselle pn juuri se tavara jonka ítse haluat. Mitä
teet?

Sanna 6 vuotta: "AIkaa riiteIeen." (Riitely on vastoin
päiVätodi, n "vi'ral l isia" norme ja. )

Jenni 2 vuotta: "Otan jollain, mailalIa." (MaiIan kåyttö
toiselta tavaran hånkk imiseksí on kiel iettyår Våikkei si itä
ehkä erikseen ole puhuttukaan.)
. Harri 6 vuotta: "Jos jekuttais." (Toisen puíjaaminen on
päivåkodi n såäntö jen mukaan väåri n. )

Sua ei oteta mukaan leikkiin. Mitå teet?
Mika 5 vuotta: "Måå meen våkisin." (Toisen leikkiin ei

såa mennå i lrnan toisen lupaa. )

Timo 4 vuotta: "Sånoo Veskulle, Veskua ne uskoo. Jos ei
usko, ni i. . . " (Våkisin leikki in rneno on kiel Iettyå. )

4.2" Strategiahaastattelun korrelaat iot

Lasten toimÍntastrategiahaastattelun vastaukset koodatti in

päiväkodÍ n ehto jen rnukaisi Í n ja påiväkodi n ehdoista
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Iuvussa påiväkodin såännöt

pysyvänå koordi naatistona,

havai nnol I istaa pysyvån ja

hahmotuksen perusteita.

on kui tenk i n ot,ettu yksipuol isest
.:

jotta esimêrk i-n' avul Ia voitaisi in

muotoutuvan koordi naat isto.n

B" LASTEN SUHDE Pi{IVÄKODIN EHTOiHIN (SÄANTöIHIN)

Ti lanteen ehto jen suhteen toimirnisen hahmottarninen ri ippuu

paljolti siitä, .mihin tilanteen ehtojen raja vedetåän"

Empirian tarkoitus on pohtia tåtå rajanvetoa ja sen yhteylçg

muihin toiminnan indikaattoreihin" Tässå luvussa käytetåån

ensin toiminnan ehdosta påiväkodÍn sääntöihin Iiittyväå

måäritelmäå. Påiväkodin toiminnan ehdoilla tarkoitetaan tås

yhteydessä jäykäst i påivåkodi n såäntö jä ja norrne ja. Mutta

kuten Rinne (1984) sanoo, suuri osa kasvatuksen reunaehdois

on kuitenkin piilossa, ei julkisesti ilmaistu. Kåytäntö ja

julkistetut toiminnan ehdot eivåt ole såTa asia. Tässå

B. 1 . Esirnerkkejå strategiahaastettelusta

Aluksi e.sitän jouko,n esirnerkkejå, jotta kåyt.tämäni suhteutus

voidaan konkretisoida. Esimerkit ovat

tolmintastrategiahaastattelusta, jossa lapsil 1e esitetti in

kahdeksan päiväkodissa mahdol I ista ti llnnetta ( I i ite 4) .

Tulkinnassa vastauksia suhteutettiin siis myös påiväkodin

sääntciihin.

139

å

I
r

j



þoikkeavÍin strategioihin. Tämän jåIkeen iaskett,iin

påivåkodin ti Ianteen ehdoista poikkeavien vastausten

suhteetlinen osuus kaikist¿ vastauksista" Nåitå Iuliuja

verrattiin esimerkiksi korrelaatioita Iaskemalla tutkimukss¡

rnuihin rnuuttujiin. Luokittelu ja kysely tehtiin

kaksiosaisena. Lapsilta kysyttiin vastauksen jålkeen vielä

I ísåvaihtoehtoja tai pyydetti in I isämiettÍmistå. Myös

vastauksen toínen osa koodatt,iin vastaavasti päivåkodin

ti lanteen ehtoihin sisältyväksi toiminnaksi tai ehtoihin

sopirnattornaksi toimi nnaksi .

Lapsen ikä ja päivåkodin ehtojen mukainen toimintastrategia

korreloivat pc¡sitiivisesti .56 (p="OO4) e11 mitä vanhempí

lapsi on, sitå usearnrni n hånen i Imoittarnansa strategia on

påiväkodin sååntö jen rnukainen. Tämå voi I i itLyå si ihen, että

iän karttuessa lasten toimintastrategiat hioutuvat ja

monipuolistuvat. Lapset eivät oIe enää pelkästäån välittömien

tilanteiden ehtojen vietåvisså, vaan heidån hahmotukseensa on

jo muodostunut pysyvämpi hahmo, jonka osina sosiaaliset ja

yhteiskunnalliset sanktiot ja sldokset saavat jatkuvasti

Iåsnå olevan luonteen. Yhteisön norrnit ovat sisäistyneet.

Tårnå ilmenee ehkå myös lasten vastauksissa todellisuuden

kaunisteIuna.

Toisaalta mitå enemrnån Iapsen vastaukset ovat påivåkodin

säånnöistä poikkeavia, sitå ahdistuneernmaksi

lastentarhanopettajat arvioivat tålIaisen lapsen .48

çp=.OL7l . Lapsen hahmottarnat toimi ntamahdol l isuudet ovat

ristiri i dassa yleisten normien kanssa" Jotta Iapsi ei tuntisi

tilannettaan ahdistuneeksi, epävarmaksi jå umpikujaan

johtåvaksi ' hänen oI isi edul t ista hahrnottaa

ratkaisustrategiansa påiväkodin sååntöihin sisältyviksi' Ikå

nåyttäå opettavan lapsille yleisiå julkilausuttuja säåntöjä

siten" ettå hän pyst,yy niÍtä kåyttåmäån pelivälineenå' Jos

hän ei tähån pysty tai tätå haluar seurauksena on ahdistus'

Mietenk i i ntoista on myös havaita, ettå lastentarhanopet'ta j ien

åggressiivisiksi arvioimat Iapset eivät ensimmåistå kertaa

kysyttåesså anna vielä ti IastoI I isesti merkittåvåsti

påiväkodinnorfneistapoikkeaviavastauksia.tT(p="457),

mutta pyydeltåessä heitå miettimäån uudestaan ja esittämåän

I isåvaihtoehtoja, korrelaatio nousee ti lastol I isesti

rnerkittäväksi toisella kysymyskierroksella .47 (p='Ot9) ' Eli

heikko itsekontrol I i ja impulsi ivisuus näyttävät I i ittyvån

todel I isuuden tunkeuturniseen aggressi ivisen lapsen kuoren

1äpi tavallista helPommin.

Edellistä pååte1måä vahvistaa korrelaatio, jonka mukaan

Iastentarhanopettajien arvioirna Iasten mukautuvuus ei

myöskäån ole ti Iastol l ieesti rnerk itsevästi yhteydesså

påivåkodinnorrnÍenmukiaiseenkåytt'åytymiseen'Mutta

pyydettäesså mukautuvia Iapsia kertomaan Iisåå

toimintavaihtoehto ja nämä vaihtoehdot ovat taval I ista enemrnån

päivåkotiennorfnienrnukaisia.46(9=.o24,).Elimukautuvat
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laBset toimivat toisensuuntaisesti. He nåyttåvät ti Ianteen

edetesså yhä tiukernmin tukeutuvan olemassaoleviin normeihin,

kun sen si jaan åggressi ivisten lasten ote norrneÍsta höttyy.

Ehkä vIlättåvä korrelaatic¡ on työtehtåvien prosentuaalisen

osuuden jå päivåkodi n såäntö jen rikkomisen posit i ivi nen

korrelaatis toisella kysymyskerralla .56 (p=.OO4) eti

työtehtävÍå paljon tekevå lapsen vastaukset eivåt mahdu

påiväkodin säåntójen sisåän uudelleen kysyttåessä" Asia saa

ehkå lisåvalaistusta verrattaesså runsaasti tayötehtäviä

(ruokå-åpulaisena oIo, si ivoami nen, järjestely jne. ) tekevän

lapsen rnuita merkittåviå korrelaatioita. Tavallista enernmän

työtehtåviå tekevå lapsi touhuaa osaston yleisen toiminnan

1ísåksí taval l ista enernrnån jotak i n muuta ( lapsen toimi nta on

luokiteltu luokkaan "yleÍnen toiminta + Ieikki" eIi Iapsi

osastan yleisen toiminnan I isåksi esimerkiksi håiritsee,

huutaar puhuu jne.) Korrelaatio .40 (p=.O+8). Hänen

toimintansa ei sovi helposti muiden lasten toiminnan

kategorioihin, koska hänen toimintansa oR jouduttu tavallista

usearnmin si joittamaan luokkaan "muu toiminta" .41 (p=r04 1).

Vanhemrnat pitåvät kyselyn perusteella Iapsel leen tärkeånå

sosiaal isia tavoitteita .50 (p=. O1'O) . Lisäksi vanhernmat

pitåvåt kyselyn perusteel Ia päiväkodissa runsaasti

työtehtäviä tekevåå lasta tavalIista tottelemattomarnpana .60

(p="C,O1). Edellisistå korrelaatiorsta välittyy runsaasti

työtehtåviä tekevåksi lapseksi tottelemattoman, håiritsevän
ja erilaisen Iapsen kuva. Tämä tekee ymmärrettävåksi sën,
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rnlksí runsaasti työtehtåviå tekevån lapsen suojarnuuri

lisästråtegroita perättåessä on niin ohut" MutLa se ei vielå

selvitä sitå, miksi tottelernaton lapsi näyttäå tekevån

runsååsti työtehtåviä" Eräs seI itys i lmiôl Ie oñr että

tvötehtävien kautta lapsi voi konkreettísesti tiittyå

påiväkodi n norrneihi n. Tåmån hån voi I isåksi tehdå taval la,

joka sop i i hänen Ievottomaan ternpperarnentti i nsa. EI i

runsaasti työtehtåviå tekevå Iapsi saa toim j. nnal laan

hyväksvntäå ja voi kokea tekevänsä jotak i n rnui den kannal ta

tårkeåä" Työtehtåvä on ehkä houkuttelevampi ja luontevarnpi

tapa I i i ttymiseen kui n hi I jaa istumi nen"

Jårvi kuvaa vanklen ja yhteiskunnan "val l itseviksi"

hahmotetun työmoraal i n suhdetta. ïämän tutk irnuksen

termi notogiaa rnukai 11en tVsymytsessä voisi oI ta vangi n

tilanteen ehtojen ja yhteiskunnallisten ehtojen vå1inen

suhde" Järven rnukaan vank i voi oi 1a arvomaai lrnassaan nÍ i n

eriytynyt vallitsevista normeista, että työnteon mielekkyyttä

ei voi enåä kskea. Vanki ei enåä.koe työtä yhteiskunnallisena

velvol.l isuutena. Hän ei näe mielekkäåksi etsiåkåån yhteyttä

yleiseksí hahmotetun kehikon kanssa: "Mä en tajuu sitäkåån

tiåkså, €t minkä takia kaikki käy töis? Ja minkå takia ne

keråå hirveen omaisuuden? Sit ne kuolee poi jes. Et rnå rnul

eí mee toi iäpi oIlenkaan.." (Jårvi 1988, 475-481") Työ on

kei no t i ittyä yhteisön jåseneksi ja toimia yhteiseksi

hahmotetussa jollakin tasolla arvokkaaksi koetussa kentässå

muiden kanssa såmasså kentåsså. Työ on tapa olla
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vuorovaikutuksessa yhteiseksi hahmotetun arvokkaan

todel l Ísuuden kanssa. Jos hahmottaa todel I isuudessa i Imenevèi

vuorovaikutuksen ja sen arvon runsaasti eri tavalla kuin muq

ei ehkå enäå nåe Iiittymiseen pyrkÍmyksessåkåån mitään arvoèr

Jos eriytyminen rnenee erittåin pitkälIer voi käydå kuten

Järven haastattelernal le vångi I le! "Mä oon tul Iu si ihen

tulokseen, et må en mee enäå koskaan töihin." (Järvi 19g8,

479. 
'

Piaget kuvaa rnoraal in olennaÍseksi asiaksi såäntö jen

systeemÍn. Piaget'n mukaan kysymys on säåntöjen

kunnioittamisesta. jotka opitaan pääasiassa aikuisilta.

Piaget tarkastelee lapsen moraalista arviointÍa' ei

rnofaalista toimintaa. Moraali on jotakin sukupolvien kuluessa

kehittynyttä, ei niinkäån suhteessa Iapseen tarpeen vaatiessa

toteutettavaa. (Piaget 1983 , 7-lL.', Näi n ol len moraal i

nåyttåytyy jonakin pysyvänå, johon lapsi adaptoituu. Mutta

esimerkiksi eksistential istit näkevåt moraal it kovin

Piaget'sta poikkeaval 1a taval 1a. Jos moraal i ei oI isikaan

pelkäståän såäntti¡eÁ systeemi, vaan ihrninen joutuisi myös

tåsså ja nyt tarkastelernaan ornan toimi ntansa yhteyksiä orneån

arvornaai Imaansa. Tåi löin pitåisi myös ihrnisen moraal iä

tarkastella suhteessa ei vain yleisiin sååntöihÍn! vaan myös

suhteessa rnuotoutuvåan tilanteeseen. Kun kehikko hahmotetaan

pysyvåksi,

Esirnerkiksi

tulee ihmisen toiminta sille alisteiseksi.

vångi n osalta

vallitsevista

voidaan päåteIlå, että hän

olemi.sen ehdoista, mikä ei

on

si nånså

vietä kerro vangin ornista toirninnan ehdoista. Samoin tåmån

luvun osalta on koko ajan muistettavå, ettå päivåkodin

såånnöt on pysyvån kaltaisena kåsÍtelty kehikko" Sååntöjä ei

tåsså yhteydesså hahmoteta muuttuvina' joten vain lapsi voi

rnuuttua suhteessa sååntó i hi n" Voi daan nähdå I apsi vai n joko

sååntöjen sisä1Iä tai niitå rikkornassa, ei niitä aktiivisesti

rnuuttavana sub jekti na.

Lapsen, jonka strategiahaastattelussa antamat vastaukset ovat

taval lista useamrnin påivåkodin sääntöjen vastaiset, tapa

hahrnottaa eri laisia ti lantei den ratkaisuia näkyy myös

kåytånnön toiminnassa" Tarkkailussa otettiin yhdeksi Iapsen

toirnÍnt,aa kuvaavaksi luokaksi "yleinen toiminta + leikki'1,

joka tarkoittaa, ettå Iapsi osaston toimi nnan rnukaisen

toiminnan lisåksi teki jotakinn joka ei enäå sopinut

påÍväkodin ehtoien sisäån" Hån esimerkiksi håiritsi, puhui

våärään aikaan, p€IleiIi väåråån aikaan ja niin edelleen.

Lapsi siis toiminnallaan tåytti osaston yleisen toiminnan

mi nimiehdot ja yl itti maksimiehdot. Tål Iaisen "ylei nen

toiminta +'leikki" toiminnan määrän ja såäntöjen vastaisten

toimi ntastrategioi den måärå haastatteluvastauksissa

korreloivat .45" (p= "O27 ¡ .

Samoin Iapsi, joka haastattelussa antaa runsaasti päiväkodin

säännijistå poikkeavia vastauksia, myös tarkkai iussa toimi i

enemmån påivåkodin såäntöjen vastaisesti .49 (p=.O16) ja

vu.orovaikutuksessa päiväkodin toiminnan ehtojen kanssa .50

r46

v i eraantunut
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(p=.O12) . Vuorovaikutus päivåkodin sååntöjen kanssa

esimerkiksi" ettå lapsi ei suoråan

vaan pyrki i esimerkiksi

tarkkai lussa tarkoi ttaa

ornaksu aikuisen

keskustelemal la

oh jetta 
n

muuttarnaan såäntöä" Toimi nnan ja lapsen

hahmottamisen yhteys antaa vahvistusta si11e, että

hahmottarni nen on oså todel I isuutLa. Fi losof iaak i n voi daan

näín ol len empi irisesti tutkia" Tutkitaan esimerkiksi

ihmisten elämän fi losofiaa ja tarkkai I laan heidån

toimintaansa. Hahmotetut yhteydet ja erot voisivat antaa

suuntaa si 1 Ie, mikä on fi losofian ja todel I isuuden yål inen

yhteys. Sarnoi n moraal i on jotaki n todel l istar Empi iristäo

koska hahmottamarnrne rnoraåi iset nåkemykset heÍ jastuva't

ia. Tä11öin

tutkimuksen suuntana voi oIIa filosofisten näkökulmien

käytånnön testaami nen, nåkyväksi tekemi nen, rnahdol l iseksi

osoittaminen. Ei vain empir.Íasta vedetyt johtopååtökset.

Lapsi, joka kuvaa haastattelussa enemrnän päivåkodin säåntöjen

vastaisÍa strategioita, i lmoittaa myös enernmån ti lanteen

ehdois.{a eroavia strategioita .46 (p=. O23) el i täl Iai nen

lapsi ei joko halua tai pysty I i ittymåän rnui den kanssa

sarnånlaiset toimÍ nnan ehdot sisä1tåväån toimi ntaan. Sarna

nåkyy vielå selkeårnrnin asiaa uudestaan kysyttäessä .49

(p="o16).

Mielenkiintoinen on yhteys päivåkodin såäntöjen vastaÍsten

strategioiden måärån ja vanhempien korostaman esteetlrsen

tavoÍtteen (1ast,a ohjataan havaitsemaan kauneutta eri

rnuodoissaan jà sen kautta kehittämåån rniel ikuvistustaan)

posltr ivÍnen yhteys .42 (p="cjq?) ja tåmå korrelaatio tulee

esiin nimenomåan strategiaa Iapsilta ensimmäistå kertaa

kysyttåessåu el i nåi I lå lapsi I 1a er nåytå olevan yhtå

runsaasti moraal isia estoja kui n mui I Ia lapsÍ I 1a. Esteettisiå

arvoja arvostavien vanhempien lapseL näyttåvät olevån

taval I ista .ri ippumattomampia, si1 Iå he kiinnittåvåt

taval I ísta vähemrnän huomiota aikuiseen påivåkodissa

tarkkailun åikana *"42 (p="O3g) " Esteettisiå arvoja

korostavat vanhemmat pitävåt årvossa erityisesti myös

kogniti.ivisia tavoitteita ( lapseI le opetetaan eri laisia

taito:a sekå kehitetäån hånen ajattelukykyään) .32 (p=.OOg).

Víittêrisiko tåmå Iapsen lahjakkuuden korostamiseen?

Vanhernrnat .jotka arvsstavat esteettisiä tavoitteita ovat

keskimäåråistå iåkkäåmpiå "46 (p=.021). Olisiko mahdollista,

ettå iåkkäät vanhemmat eivåt painottaisi Iapsilleen

sååntöihin liittyvåå nåkökulmaa tai eivåt ainakaan nåyttåisi

tekevän sitä syyi l iståvästi. Tätä tul.k i ntaa tukee

korrelaatio, jonka mukaan esteettÍsiå arvoja korostavat

vanhemmat korostavat tavallista vähemmån eettisiå arvoja -.40
(p=" O48) " Se että vanhemrnat ei.vät korosta oikeudenmukaisuuden

ja rnoraal in merkitystä ei näy kuitenkaan sen paremmin

"hyvänä" kui n "huononakåan" toimi ntana påivåkodissa.

Moraalisten tavoitteiden suhteellisesti pieni korostarninen ei

näy lapsissa rnoraal ittomuutena, pikemminkin rnoråal isena
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8.5. Lasten toirninta suhleessa påivåkodin sääntöihin

Koska päiväkodi n sååntö jå käsi tel Iään tässä yht'eydessä

esimerkin vuoksi ikåän kuin ne ol isivat pysyvå kehikko' ei

tässä yhteydesså haluta puuttua enempåå lasten toimintaan

suhteessa päivåkodin säåntöihin. Tarkoitus on esiimerkin

avul Ia tehdå mahdol I iseksi vertai 1u hahmotusten väI i I te.

Laaja kåsittely voisi johtaa harhaan tutkimuksen

t,arkoituksesta, systeemien våI isen vuorovaikutuksen

prosessioÍnnista. Siksi lasten toiminnan ja päiväkodin

sååntö jen vå1i nen sul-rteutus on si irretty Iuetteloksi

IiitteisiÍn. Nämå yhteydet on saatu laskemalla korrelaatiot

tarkkailun aikana päivåkodin sååntöjen mukaiseen, sääntöjen

kanssa vuorovåikutuksessa olevaan ja påiväkodin säånnöistå

eriytyneeseen.t,oimintaan. Yhteydet ovat sinånså

mielenki intoi.sf a, mutta saattaisivat viedå huornion pois tåmån

tutk i rnuksern yt i mestå "

Runsaat korrelaatiot

I i i ttyvän

hahmottaa

pysyvään kehikkoon

Mutta jos ha I uarnme

ihmisen ( Iapsen) ornan toimintansa ehto jen

sub jekti nan on mei dån etsittävå hahmotusta jossa sekå' i hrni nen

että kehikko ovat potentiaalisia muuttujia. Seuraavissa

luvuissa pyrltåån jatkarnaan perusteluja rnuotout,uvaån

todel l isuuteen 1i ittyvän hahmotuksen ehto jen etsirnisen

tarpeel I isuudesta ja mahdol I isuuksista.
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hahmotuksen

kuitenkin todistavat

käyt tö ke l po i suuden.

rehel I isvytenä ! Se ettå Iapsi saa kokea olevans¡a oman

morååI isen toimintansa suhteen subjekti jo pienestå pitåen,

ei nåytå johtavan lasta turmioon. Tåtä johtopåätöstä ei piclà

sotkea vapaåseen kasvatukseen: Iapsi ornan toimintansa

rnoraal isena sub jekti na ei kai voi ol la lapsi rnoraal isessa

tyh_iiössåo jossa hån saa tehdå mitä tahansa. Kysymys Iienee

lopulta vuorovaikutuksesta. Ihminen voi ehkå oppia

morååliseksi subjektiksi, kun hån voi kokea yhteyden moraalin

ja toimi nnan vå1 i I 1ä. Yhteys moraal i n ja toimi nnan vå1 i I Iä

voidaan kokea vain, kun moraali on jotakin muuta kuin pysyvä

sååntökokoelma tai ulkopuolelta osoitettu kehikko. fforaal in

tulisi tå11öin olIa oså muotoutuvaa todellisuutta.

Lapsi joka haastattelussa ÍImoit,taa runsaåsti pë,ivåkodin

vastaisia strategioita on vanhempien ilmoituksen mukaan

tavallista mustasukkaisempi .46 (p=.A2+). Yhteyden dynarniikka

ei oIe selkeå. Viittaan yhteen mahdollisr-¡uteen.

Mustasukkaisuuteen t iittyy kateus. Mústasukkainen

kåyttäytyminen sisä1tää runsaasti erilaisia valtapelejär s€!

perustuu vetämieen ja lyöntåmisen erilaisiin variaatioihin,
,

Mustasukkainen ihminen kokee itsensä vajaaksi, hån haluaa

toiselta Iisää. TäI1aÍnen hahmottaminen johtaa helposti

ti Ianteen ra jo jen venyttämiseen mafràot t isimman laa joiksi.

Näkökulrnassa ei enäå ole olennai.sta hyvå ratkaisu vaan

tårkeäksi nousee kenel lå on valta olernassaolevassa

todellisuudesså, kuka omistaa kuinka suuren osän

todellisuudesta ja miten omaa valtaa lisätåån.
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Si i rtymi nen olernassaolevasta todel I isuudesta

muotoutuvàån todel I isuuteen

Seuraàvassa kir ioituksessa

8"4

to imi nnan hahmottarni sesta

toirni nnan hahrnottamiseen

luonnonjår jestelmåån ( ks"

perustelemaan si i rtymistå

pysyviin kehikkoihin

muotoutuvåen

ks" Rantala 1989. t6-L7 ja

Reunamo 1989, 1 l. - 13 . Pa l autteesta

Härkönen 1989, L7-22.)

Lapsiita kysvttiin:
Kun sinua er oteta mukaan leikkiin niin mitä
Osa vastauksista oI i seuraavanlai.sia:

Ë1en yksin
Leikín jotain omaa IeikkÍä
Leikin sÍt Batmania
Rakennån oman majan
I tken
Otan rnrel ikuvitusystävän jne.

teet?

f'lÍtä nåmå vastauksel kertovat näi den lasten tavasta nähdå ja

kohdata todelIisuus? Riippuen erilaisista teoreettisista

1åhtökohdista Iapsen toimintamal 1 i nåyttäytyy eri Iaisena.

Voi daan a jatel la esirnerk i ksi lapsen tapaa mukautua

todel l isuuden lai nalaisuuksi i n. Lapsen tehtåvåksi jää tä1 1 ö i n

pujotella nåiden lainalaisuuksien siså11å. Kun rnaailrna

nähdåån Iainalaisuuksien mukaan jårjestyvånår Voidaan

ajatel la mi I laisten prosessien avul Ia lapsi nåmå lait oppi i.

Toinen esim" kåpertyy itkemään ja toinen rakentaa majan.

Mutta i lmeni myös toisenlaisia vastauksia:
lYäå rnankursin
Pyvdån pyytåvåsti
Juksuttaisin, ffiä annån sulle huomenna jotakin
Lupaa antaa Hernan-purkkaa
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pyr í tåä n

suhteessa

suhteessa

- Annan ielttn
- Sanon opelLa:aIle -ine"

Nyt e1 Iapsel le esitettv ti lanteen ehto (si nua ei oteta

rnukaan ler kþr i Í n) enåä nåvttävdykåän lai'nalaisuutena, jonka

EisälIä voidaan våIrta eri toimintavaihtoehdoista" Nyt lapsi

näkee hånei Ie esitetyn todel I isuuden mahdol I isesti

rnuutettavana" Kun lasta ei oteta muiden leikkeihin rnukåån"

hän eÍ ota olosuhteira pysyvånå todellisuutena, vaan jonakin,

Jonka muatouturniseen voi osal i i=t,-r"" Todei l isuudein

kaavamainen pvsvvyvs sulaa I i ikeradoiksi. Lapsi ei nåe

itseäån rajoítusten sisåIIä toimivanaç vaan hån on aktiivinen

sub.lekti o joka osal l Ístuu ornån todel I ísuutensa tekerniseen"

Lapsi 1 ta kysytti i n myös esimerk i ksÍ :
Kun toisella on juurí se tavara jota
teet?
Osa iapsrsta vastasi:
- Qdotan

Sit saa ku toi nen rnenee pois
Haen jonkun muun
Leikin robottia
Ei voí mittäån, tåytyy olla ilman
Tåytyy 1eÍkkiå toísta

i tse haluat ni i n mi tå

Nämä Iapset hahmottívat tiianteen ehdon jäiIeen silIä

tavalla, että kysymyksesså oIi lainalaisuus ainakin siinä

lasten toimintatapa eÍ oIIut ristiriidassa

(toisella on haluarnasi tavara) kanssa. Lasta

tieteiden keskuudessa vaikutusvaltainen

vuorovåi kuLusmai I i n esi ttä jä

rnrelesså,

es i tety n

tutkivien

että

ehdon

hvvÍn kuvaamaan näiden Iasten

on Piaget, jonka malli sopiikin

tapaa nåhdå todellisuuus. Eii
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lapsen vuorclvårkutus on olennaiselta osaltaan rnukautumrsta

todel I Ísuuden lai nalaisuuksí i n. Lapsi Piaqet' n rnukaan

våhrtel Len vuorovaikutuksen kuluessa CIppi i nåmå

Iai nalaisuudet ensr n toimi nnal I isesti " sitten konkreettisenà

ajattelussa Jå lopulta todel I isuuden Iai nalaisuudet ovat

Írronneet yteispåtevåksi abstraktiksi logiikaksi.

Mutta i lrneni rnyös toisenlaisia vastauksia:
Kvsyn saisko sen
Pyvtäisin
Vaihtaisin johonkin Íhanaan IeIuun
Menen kyytiin sarnaan Ieikkiin
Pvvtäisin päästä rnukaan leikkiin

PÍaget'lainen pysyvån todel lisuuden ideaan pohjååvà

vuorovåi kuLusmal I i osoi ttautuuk i n nyt ongelmal I iseksi . Jos

Iapsi ei enåä otakaan håneIle esitettyå ehtoa

lainalaisuutena" våån ihmisen toÍminnal Ia rnuutettavissa

olevana taimintatapana, todellrsuus ei enää olekaan pysyvä.

LaBsi, joka osal I istuu oman todel I isuutensa kohtaamiseen

aktiivisena subjektina, myös nåyLtäå olevan enemmán oman

todel l isuutensa tek i jå" Nåi n ol len lapsen todel l isuuden

muotouturnistavat nåvtLåvät olevan yhtevdessä si ihen

mi I 1aísena lapsi oman todel I isuutensa hahmottaa. El i lapsen

tapå nåhdä todel I isuus vaikuttaa todel I isuuden

muovautumiseen"

Lapsi lta kysvtti in myös:
Kun joku yrittäå ulkana ottaa sinun kelkkasi niin mitå teet?
0sa IaBsista vastasi:

Jos 1öytää toisen ottaa sen
Annan vaàn

- Et oo konstra
- Haen uuder¡ lelun
- Plun p r täå ottaa årnpår i
- Ler kk i i rnuruta

Kun tilanteen ehto rråhdäån 1aÍnalaisuutena. voidaan toimia

vain nården reunaehto-ien sisålIå. EsimerkiksÍ p:.aget'l la

reunaehdot ovat f vysisen rnaål Irnan lar nal aisuucjet ( jotka ovat

vanhentuneita newtoni l.aisia vhden pvsvvån rnååi Imaneetterin

ídeaan perustuvta) " I'lutta jos kerran lapsi vor ol Ia itse ornån

todel 1 isuutensa muotouturnisen subjekti. eivät mitkåän pysyvan

todel i isuuden reunaehdot kestå. Koqnitivisti kuitenkin

rakentaa Iapsen tralrmotusta si itå i I Iuusiosta ettå

olernassaolevan tsdel I isuuden pysvvistå palasista kootaan

uutta todellisuutta" KognitivÍsti toimii kuÍn 1apsi, joka

nåkee kelkan ottamisen lakina. Kelkka otetaan ja tåmå pysyvå

fakta aiheuttaa sen, että Iapsi Voi toimia vain sÍ I Iå tavoin.
etteí hänen tarmintansa ole ristiriidassa Iain kanssa.

Todel i Ísuudesta tulee kui n rakennuksen tai palapel i n
rakentamista" osat ovat valrni i na olemassa. Rakentarnisesta

Lulee vain väIivaihe sillä valrnis kehikko on vasta jotakin

arvokasta. Lapsi nåhdäån astra'na johon voidaan kaataa

valmi ita todell isuuden rakenneosia.

llutta osa lapsista näki toisin:
- Meen Íte kyytlin

Pidån keikasta kiinni
- Narraisin
- Alan tappeleen
- Meen kertomaan opeIIe* Sanon ettei toiselta såa ottaa

154153



muuttuu vhä kiihtvvå11å vauhdiila. pitåisi kasvatustieteenkin

etErå vaihtoehtoa kogniti ivisel Ie kehikkoon perustuval Ie

hahrnottarnisel Ie. Koska *"", ,t" perustuu I i i kkeeseen ja

al ituiseen rnuutoksen rnahdol I isuuteen" tul isi hyväksyå se

tosiasia" ettå lapset hal'lmottavat rnyös siliä tavalla kuin

seurååvassa esirnerk isså kdvataan. I hmisen tul isi nåhdä ornàn

håhmottemlsensa molemmat puolet"

0sa lapsista vastasÍ:
Kysyn opettajalta jos sais jatkaa
Vi ivyttelen

- Menis salaa
Sanoin opelle, ettei jaksa tulla

Kuten kasvattajat hyvin tietävät kasvatustilanteet eivåt

etene kui n junat. Lapsi I la on orna tahto ja ornat puutteensa.

Kun lapsi kasvatustilanteessa alkaa tottelernisen sijasta

viivvtellå, todellisuus rnuuttuu. Jos kasvattaja yhä haluaa

Iapsen 1åht,evån nopeasti IauIausaI i i n, hänen on jol lak r n

tavalla nopeutettava lapsen toimintaa, jolloin lapsen

kohtaama vuorovaikutus on muuttunut lapsen toimiessa.

Esimerkiksi aggressi ivisen lapsen vuoroveikutus eI i

todel l isuuden kohtaami nen on eri Iaista kui n rnukautuvan.

Aggressiivisen ja rnukautuvan Iapsen todellisuuskuvat Ja

todel I isuuus ovat eri laisÍa. Jokaisel Ia lapsel Ia on oma

persoonal l i nen tapansa nåhdå ja toirnia,. ja koska lapsen

toiminta vaikuttaa todel I isuuden muotouturniseen on jokaisel la

väIttåmättä oma todeI I isuutensa. OI isi -io aika myöntåä

i I Iuusioksi vhden (esimerkiksi opetukseen I i ittyvån)

15ó

Kun lapsi kohtaa todel l isuuden toirnintana eikå

Iainalarsuutena. hån voi sarnal la pååstä kåsÍksi ornan

olernassaolonsa perusehtorhin. Lapsen todell isuus on koko a jt

potentiaalrsesti muuttuva" Ja koska Iapsi ei oIe ainoastaan

aktiivinen havaitsi ja" vàan myöê hänen havaitsemisensa on

aktiívinen todellisuuden tekijä, lapsi on osa liikkuvaa

todel I isuutta. TodeI I isuuden 1i ikerato ja hahrnotettaessa ni it

voidaan koko ajan mahdollisesti kååntåå uuteen suuntaan,

Samoin voidaan auttaa hyvåksi havaittua Iiikerataa pysymåän

entisel läänn jos pystvtäån hahmottarnåan i imi ön toimi nnal I i ne

luonne.

Lapsilta kysyttiin:
Kun aikuinen tulee sanornaan ettå nyt tåytyy 1ähteä
laulusaliin ja sinulta jää leikki kesken niin mitä teet?
0sa lapsista vastasi:

Leikin Iaulutunnin jålkeen
Keräån Ielut ja 1åhden
Hoidossa on pakko mennå
Tåytyy jättää leikki kesken

* Korjaan tavaratr rnun m'ielestä ei voÍ kinata
Leikittåis mei l1ä kotona

Tiedot, abstraktiot, koordinaatistot, struktuurit ja

iavoitteet ovat todel lisuudesta irrotettuja kaavoja.

Hahmottamisen perustava prosessi on siIIoin irrottaa

todellisuudesta jokin lainalaisuus (esimerkiksi: aikuista on

toteltava). Sen jäIkeen abstraktiota, kaavaa sovelletaan

uudest,aan todel l isuuteen. Nåi n ol len todei 1 isuus al kaa lapsen

hahmottarnisessa k ietoutua lainalarsuuden ympåriIie.

Koska rnaai LrnarnrneTodel I isuus alkaa jårjestvä lain mukaan.
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Lapsilta kysyttj.in:
Kun ope suuttuu sul1e niin mitä
tsa Iapsista vastasi:

Oon hiIjanen. €n tee mitåän
ïekisin mitå ope kåskee
En tiä
Yritån oI Ia ki ltisti
Tattelen

- Voi kor -iata kåvtöksen

kasvatustodei 1 isuuden olemassaolo. Mvönnettåvä, ettå k ysVrnVS

on aikutsen" kasvatta-ian Lai tiedemÍehen" newtoni La j.seen

pvsvvren lakien Ja maai lmaneetteri in I i rttyvå i I IuusÍs"

Ti Ial Ie olisi rhmistreteisiinkin otettava einstei.ni Ialnen

vucf,rovai kutussuhteisi i n ja tarkastel tavasta näkökulrnasta

riippuvainen todellisuuskuva. Olisi opÍttava Iåhestymäån

todel I isuutta.

51 nå teet ?

Kun todellisuus nåhdään kaavana, prosessista tulee

laskutoimitus, johon vastaus 1öytyy kaava oikein

toteuttarnalla (eIi esirn. täytyy toimia niin kuin aikuinen

käskee). Pluutos kaavan perusteel 1a saadussa vastauksessa on

ei oIe toimittu kaavan rnukåan" Mitävå1ttåmåttå virhe el i

eaemrnän lapsi tietåä el i mitå enernmän håneI Iå on kaavoja.

hahmottaa todel I isuuttasi tä vai kearnmaksi tulee tiedol l isesti

kaíkeIta informaatiosaasteel.ta. Tiedol I inen hahmotus on

olernassaolevia asioit.a kytkevå tapa nähdå todel I isuutta eI i
pi nnal I istava ja sulkeva, todel l isuudes.ta irtautuva tapa

nåhdå todel I isuus.

Osa Iapsista vastasi kuitenkin:
Pvydän Iupaa Ierkkiå vi.elå
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- Sanalsin ettå loPeta
- Hassuttelrs' kutittais
- OoLLarsrn et se lopettaa. sit sano:.sin jotaln
- ilenen Pakoon
- Pitåå srlittåä sitå

JoLta ihmínen voisi kohdata todellisuuden" hånen on nåhtåvä

vhtevs tåhån heLkeen" Tämå hetki voidaan kohdata voin tåsså

ja nVt" Itse asiassa kukaan ei oLe koskaan onnistunut eIämåån

mi t,åån rnuuta hetkeä " lf vös tåmå hetk Í vo Í daan hahrnottaa

aþsoluuttrsena" ikuisena. Tå1 1öin hahrnotuk.sernrne 1ähestyy

kvanttiteorÍan todel I isuuskäsÍtystä. KuÍtenki n nykyi nen

ylernen ihmiskuva mååritei låån yleensä tavoitteel I íseksi "

Tavoitetilan ja nvkytilan vå1iI1å nåhdåän kuitenkin aina

oleva ero" Kvsyrnyksessä on tietenkin illuusio. Eihån

tulevaísuutta voi vielä oila konkreettisena olemassa. Jos

einsteini lainen vuorovaikutukseen perustuva havaitseminen on

osoittautunut newtoni laista kaavaan perustuvaa

tadel I isuuskäsitystå yksí nkertaisernmaksi ja enemrnän

mahdol l isuuksia åvaåvaksi, rniksei sitå voisi sovettaa

ihmistieteisi in? Tavoitteel I inen ihmiskuva olisi vaihdettava

tåtå hetkeå låhestyvåån ihmiskuvaan. Jos kerran voimrne

todel I isuudessa eIåä vaí n tätå hetkeå, rniksi emrne rakentarsi

hahmotustamme tåhän hetkeen I i ittyvåksi? Todel I isuus voÍsi

ehkä avautua mei I 1e mahdol'I isuuksien rnaai lmana. Ornren

havaintojeni mukaan tavoitteisiin pohjautuva kasvatusajattelu

on kåytånnön kasvatustyössä yhä laajernmin korvattu

mahdol t isuuksien kasvattamisel Ia. I'luutos kasvatusnåkernyksessä

on tapahtunut siinå ainoassa paikåssa, missä se voi tapahtua:
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todel lisuudessa" l"lvös tieteentekr jöiden tulisr herätå

taBahtuvaan rnuutokseen Jos halutaan tieteestå olevan

åpua varhaiskasvatuksel le" Tieteenteki jånkin tulisi

sr -iassa nåhcJå ihmrnen Jå vhteisö vLlorovaikutuksessa, ei valn

tavoitetta todel I rsuutta organisoimassa" Kuten Ovaska-

Ar rasmaa ( 1989. 14-1ó) ti ivist.åä: "Eivätkö tulevaisuuclen

mahdol l rsuudet sisal Iy ituina nvt slevaan?"

159

rotak i n
ensi

q" LAPSI HAHl"lOTlâA JA TOINII TILANTEEN EHTOJEN I"IUKAiSESTI

Ti lanteen ehdot ovat Iåhinnå sosiaal ísia" rnutta rnyös fvvsisiå

Løirnt nnan suuntaa j i ksi hahmotettu ja tek i -jö itå" Hahrnotetut

€i lånteeR ehdot ri ippuvat pat jon si itå, míten havaitsi ja

hanrnottaa ti lanteen. Kaksi ihmistä ei näe såfnåå t i lannetta

sårnanlaísena. Sarnakaan ihmi nen ei ehkå nåe sarnantyyppisiå

ti tanteita useampÍa kerLs-ja såfnanlaisenå. Mutta rhmisten

ti lanteen hahrnottami nen ei olekaan ai noa ti Ianteen ehto jen

kehíttVmiseen yhteydessä oleva teki jå, IhmiseL ovat sidottuja

tåssä hetkessä konkretisoituvaan ti lanteeseen.

Tilanteella on rnvös omat ehtonEa, Joita ernme voi kaikkia

mi11åån havaita tåsså ja nvt" Toirnintojen ja hahmotusten

yhteisvarkutuksena syntvv tiianteessa muotoutuva elämån

kudos. Aika kuluu" ihrnÍnen on osa rnuotoutuvaa todel I isuutta.

ihrnrsen on pakko toirnia (vaikkapa sitten påssi rvisesti ) tåI tä

hetkel lä" Ihminen taimi Í, rnuut toÍmÍvat, tåssä tutkimuksessa

eln kvsyrnys siitå mrten ihminen toimii suhteessa tämån hetken

ti lanLeessa hahrnotettuihÍn ti lanteen ehtoihin. Ihminen ehkå

aavistaa mistå ti lanteessa on kysymys ehkå ei rnutta se ei

muuta sitä tosiasiaa" että elävän ihmisen hahrnotus on

t,äi läk i n hetkel lä jossak i n suhleessa omaan ti. lanteeseenså.

Ksska tÍ Ianteen ehtoJa ei haluta måäriteI Iä newtonr Iaisessa

mielessà pVsyvrksi gkeemcliksr, Seuraavasså on tarkortus
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luonnonjår JesteLmien näkökulmasta t i i ttåå ti lanteen ehdot

vhteyteen tåsså hetkesså ilrnenevån elåvån eIårnån kanssa.

loluotoutuvan todel I isuuden hahmottamiseksi täytyy elvyttåå

lapsuudesta tuttu sensomotorinen hahrnotus. Toimintaa ei

kuvata suhteessa jonkÍn prosessin eri kehitysvaiheiden

vertailuun. Kysymyksesså ei r¡1e ajallisestí eri hetkinä

tapahtuvren kuvien vertailu. Korrelaatio on yksi mahdollinen

tapa Iähestvå t.åsså hetkessä rnuotoutuvia ti lanteen ehto ja.

Prosessien kuvaamisen pyrkimys on Vleinen nykyisisså

Íhmistieteisså. Juonel I isessa prosessi n kuvaustavassa voi daan

kvI 1å analvsoi da prosessiau mutta ti lanteeesa pi i levien

mahdoi I isuúksien ja vaÍhtoehtoisten prosessien

konkretisoiminen on vaikeaa. Tarkoituksena on KOHDATA

todellisuug, €i errstäå toiminnan Iuurankoa. Tarkoitus on

srirtåå hahmotuksen painopístettå syyl ja seurauksen
..:

hahmotuksesta yhteyden hahmotukseen.

Kun Iapsi toimi i ti lanteen ehto jen rnuk-aan hån ei yritä" pystV

tai halua muuttaa tilanteen etenernÍseen vaikuttavia ehtoja"

Kvsyrnvksesså oR nyt se li lanne, johon lapsi on väl ittömåssä

vuerovàikutuksesså, ei esimerkiksi instituution julrstamat

yleíset tilanteen ehdot. Ehkå on syytä ottaa asian

selviLtämiseksi esimerkki. Poikaporukka on salaa rÍkkomassa

jotak i n IeIua. Tässå ti lanteessa rnukana oleva lapsi toimi i

päiväkodin tiianteen ehtojen vastaisesti, mutta hån saattaa

sr lti torrnia ti lanteen ehto jen síså11ä el i hån mukautuu

1ó1

esimerkiksi Joukon _lohta jan ti lanteen ehtoon: rikotaan tåmå

lelu

I " L " Esirnerkke jä strategi ahaastattelusta

Toisel la IapseI Ia on Juuri se tavara, jonka itse haluat" Mitä
teet?
Pia 6 vuotta: "En tiä. Otan jonkun toisen Ielun" " (Aikui nen
on nvt mäårittånvt ti lanteen ehdon: jol lakin toisel ta on
tavara -iota si nä haluat" Tåssä tapauksesså lapsi ei 1åhde
rnuuttamaan ehtoa, våan etsi i ratkaisun, joka .mahtuu ti Ianteen
ehtojen sisåån. Lapsi muuttaa toimintaansa, mutta esitetty
ehto ei muutu" )

Leikki tåytyy jåttäå kesken kun rnennäån vaikka laulutunnil le"
Mitå teet?
Henna 5 vuotta: "Leikin iltapäivä11ä" " (Tiianteen ehdoksi on
nvt måäritelty, ettå Ieikki tåytyy jåttäå kesken. Lapsen
toiminta ei ole ristirí idassa tilanteen ehdon kanssa" Lapsi
nåyttåå hyväksyvån ehdon realÍteettina, joka el lopuliisesti
nåytä estävån håntä leikkimästä" )

Lerkit vhdesså jonkun kanssa ja toinen haluaakin Ieikkiå
yhtåkkiå jotakin rnuuta. f"litä teet?
Antti 7 vuotta: "Leikkisin sen toisen kanssa sitå toista
leikkiä" " (Ti Ianteen ehdoksi, ti lannetta määrittävåksi
sisä1 1öksi on nyt annettu Iapsel le ti Ianne, jossa toi nen
lapsi haluaa 1eÍkkiå toista leikkiä. Esimerkisså lapsen
strategia ei rnuuta ti lanteen ehtoa. Lapsi mukauttaa omån
torrní ntansa ehdon rnukarseksr " )

Aikuinen ei ieiki sun kanssa silloin kun haluaisit. Mitä
teet?
Teernu 4 vuotta: "Leikin pikkusiskon kanssa. " (Ti lanteen
ehdoksi on nyt mäåriteity, ettei aikuinen Ieiki Iapsen
kanssa. Lapsi ei ratkaisustrategiåssåan pyri vaikuttamaåR
tåhån, vaeR hån etsi i ratkaisun, joka ei o1e ristiri i dassa
ehdon kanssa" )
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UIkona ioku yrittåå ottaa sun kelkkasi. Mitä teet?
Hanna 6 vuotta! "Jos IöytäÍs toisen kelkan ottais sen.',
(Tr lanteen ehdoksi on nyt måårrteIty" että joku yrittäå
kelkan" Lapsen strateqra ei oLe ristiriidassa håneILe
esitetvn trlanteen ehdon kanssa, våan hån antaa toisen
rnåårittåä ti lanteen ehdon. )

ottèè

Aikuinen suuttuu suIle. t'1itä teet?
Plika 5 vuotta: "Tottelen" " (Ti Iannetta määritt.åvåksi ehdoksi
on annettu aikuÍsen suuttuminen. Lapsen tåytyy toimiajollakin tavalla tåmän ehdon suhteen" Lapsi nåyttäå
hahmottavan tilanteen siten, ettå hän on poikennut aikuisen
måårittåmistå ti lanteen ehdoista ja esittäå ratkaisuksi
ti lanteen ehtojen mukaista kåyttäytymistä. )

Edel I rsrstå esimerkeistå nåkyy konkreettisesti, miten

antarnalla skeernalle pysyvä sisåItö, tiedolli.nen mäåritelmå,

se voi nåvttåytyå voímana, jota joko vastustet"aan tai jota

mvötåi11åån. Jos tåsså tutkirnuksessa olisi jotlakin tavoin

rnäåritelty se pysyvå kehikko jonka suhteen lapsi toimi i
(esimerkiksi suhteessa tavoitteisiin tai fyysisiin

Iainalaisuuksiin) u olisi samalla naulattu Iapsen toiminta

vain yhteen suuntaan" Tä11öin I apse n

Tåsså

toimi nnan suuntautumisen

tutk imi nen kåy mahdottomaksi . tutk imuksessa lasten

vastaukset on koodattu siltå perusteellan misså suhteessa

strategíat ovat tilanteen ehtoihin. Lasten vastaukset on

laskettu vhteen" Näin on tarkortus 1öytää Iasten yleinen tapa

hahmottaa ja toimia suhteåssa ornan tilanteensa ehtoÍhrn.

Lopullisessa lapsen tiLanteen suhteen toimimisen

strategíoiden arvioinntsså eÍ enåä olekaan kysymyksesså jokin

peJ.kåståän aikuisen måärittämå kehikko våan Iapsen yleinen

suhde esiteLtvihin tiIanteen ehtoihÍn"

1ó3

Jäljelle jää silti aikuisen merkitvs alkuehdon asettajånå.

Aikuinen antaa Iapselle ehdot, joihin strategioita

suhteutetaan. Kvsvmyksessä ei siis ole puhtaasti Iapsen

ornista lähtókohdisLa nousevat tilanteen ehtojen hahmotukset"

Asetelma pai jastuu Iopulta vuorovaikutukseksr. Sinänsä

ihrnisen omat olemlsen ehdot ovat abstraktio, jota ei

absoluuttina voi havaÍta. Tässä tu.tkimuksessa e1 siis tutkita

lapsen oman olemisen ehtoja, vaan vuorovåikutuksessa

mahdol l isesti muotoutuvien ehtojen hahmotusta.

Kun lapsi I le esi tetäå. .oalmi í t ti Iantei den ehdot kuten tåssä

haastattelussa, ei lapsen ornå orientoiturni nen eri Iaisi i n

tíianteisiin påäse nåkyviin" Kun Iapselle annetaan valmiit

t i lanteet, todel I isuus näyttää sisåltönså puolesta kaiki I 1e

samanlaísena, joten Iasten mieltymykset ja tavat hakeutua

er i Iaisi i n ti lanteisí i n ei päåse näkyvi i n. Tämå puute on

korjattu lasten tarkkailussa, jossa Iapset saavat orientoitua

päivåkotitodel I isuudessa itsel Ieen luontaisel 1a taval 1a.

Mutta tarkkailussakaan ei oIe kysymys puhtaasti lasten omien

ehtojen Euhteen tapahtuvasta todel I isuudesta, si 1 1ä

tarkkai lun koodaaJa vi ime kädesså mäårittelee ja tulkitsee

lapsen toimi nnan ehdot. Kenel läkäån ihmisel Ìå eÍ voi oI 1a

vårmaà tietoa toisen ihrnisen ti Ianteen ehdoista, Íhrnisen

e1åmån rnuotoutumiseen yhteydesså olevista teki jöistå.

Tarkkailukin paI jastuu vuorovaikutukseksi. Lapset saavat
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enLcihin tapahlunut oleellista rnuutosta. vaån toisellakin

vaEtåuskerral Ia ehto-ien mukaisia vastauksia runsaasti

antaneet lapset osoittautuivat taval I ista vähenrrnän

açlqressiivisiksi -.44 (p=.O32). Sinånså e1 oIe yilätvs. että

mukautuva lapsi arvioidaan ei-aggressiiviseksi" Tårkeåå on

kui tenk i n huornata, ettå I asten hahrnotustavassa e i nåytä

tapahtuvan roolien rapisemista pintaa raåvittaessa, kuten

kåvi verrattaessa lasten toimintaa päiväkodÍn sääntöihin"

Aqgressi iviset lapsethan antorvat toisel Ia kyselykierroksel la

enefnman norfnien vaståIsiå ratkaisustrategioitå. Ei i lasten

suhtåutumisesså ti lanteen ehtoihin nåyttää olevan kvseessä

muutkin åsiat kuin suhtautumÍnen normeihin' rooleihin ja

årvoihin. Lapset näyttávåt hahrnottavan ti Iannetta

jatkuvasti sarnasta peruslåhteestå huol irnatta

kysymyskerraista

Aggressio on pal jolti tunne: joka nåyttåä suuntautuvån

jotak i n vastaan. Ei si is ole i hrne, ettiá ti Ianteen ehto jen

mukaisesti toirni ntansa hahrnottava lapsi on våhernmän

åggressiivinen. Mutta sn huomattava, että vain pysyvän

todel l isuuden kuvan ornåava i hmí nen voÍ toimia jotak i n pysyvåå

kosrdÍ naatístoa vastaan" Maai Irnan rnuotoutumiseen osåI l istuva

ihrni nen ei juutu ni i n helposti vastakkai nasetteluun'

Kysymykseen johtuukO mukautuvan hahmotustavan omaafninen

pelosta vai kyvyttömyvdestä hahmottaa ti lanteessa

mahdol I isestí pi i Ieviä muutoksen mahdol 1 isuuksia" ei yksi

korrelaatio anna vastausta.

t6é,

orientortua ti lanteisi i n luontaisel la tavaI.l.aan, rnutta

aikui nen kaavakkeensa våi Ítyksel Iå on mukana måårittåmåsså

ti lanteen ehtoa, joka vål ittvy tutkimuksen kautta luki jal 1e"

9 "2" Strateqiahaastattelun korrelaatiot

Lapsia haastatelfíin ja heille esítettiin kahdeksan

esrrnerkkitilannetta, joiden tÍIanteen ehtojen suhteen heÍdån

vastauksiaan tarkasteltiin" Tarkoitus oli. että nåmå

kahdeksan t i lannetta ol isÍvat Iasten maai lmal le

merkitykseliisiä ja erilaisia tilanteiden aspekteja

siså1täviå" Kahdeksan erilaisen *rr".,a-en oletetaan antavan

víitteÍtå siitå, mikå on lasten yleinen tapa hahmottaa

tílanteen ehto ja" Tarkoitus on sul.attaa "màailrnaneetteri",
jolloin lapsi ei enäå nåyttåytyisi pysyvån todellisuuden

suhteen toimivanar våan todel I isuuteen muotoutumiseen

mahdoi I isesti osal I istuvana. Kun lasten vastaukset ol i

koodattu" kuhunkin kolmeen Iuokkaan kuuluvista vastauksista

lasketti i n suhteel I i nen osuus el i luokkaan kuuluvien

vastausten prosentuaal inen oÊuus kaikista vastauksista. Nåitä

prosenttilukuja kåytettiin sen jålkeen korrelaat,ioiden

I askem i sessa.

Lapset joiden vastausstrategiat

ti lanteen ehtojen mukaisia, ovat

ol ivat taval l ista enernrnån

opettaj ien arvioi den mukaan

tavallrsta viáhemrnän aggressiivisia *"42 (p="O+3) " Lapsilta

I isåvaihtoehtoja kysyttåessä ei suhtauturnisessa ti lanteen

1ó5



Ti ianteen ehtor hi n mukautuvan strategian useammi n antavat
Ìapset ieikkivät tarkkai Iun perusteet la taval t ista våhemni¿in

roolileikkejä -.sr (p=.o1r) " Roolileikkihån on leikki" ioka
påiväkodissa on hvvin joustavaa ja muuntautuvåà ieikkiå.
RoaI i Iei k isså tapahtuu aI Ie toùtui käisi I 1å rapsi 1 ra :atkuvi¡
ti ianteen ehtojen uudel leenmäårityksiå; mi t loin ol Iaan
koiria' mi I rorn koiranpentuja, mitå koirat ostavat kaupasta,
koir-at voivat muuttua karhuiksi jne" Lapsi -ioka mukautuu
toisten rnåårittåmi rn ti ianteen ehtoihin, joutuu pian
roolileikisså alistettuun asemåan. Lapsi ei myöskåån saa sitå
turvaa, jota pysvvåt ja måäritellyt toirninnan eñoot hänelre
antaisivat" Lapsi saattaa jäådå koiraksi, josta muotoutuu
våline muille leikkijöilie. Hyvin tiukasti pysyvån
todel I isuuskuvån omaåvå rnukautuva ihminen ei voi kokea
roolileikisså kuin totterernisen, kohteena olemisen riernua.

Vastaavaa tiIannetta voidaan ajatelIa monella tavoin myös
yhteiskunnal I isena tapahtumisena var 1an, kontrol r i n ja
orgånisoitumisen eri i lmiöisså" Mahdollisena esirnerkkinå
seuråavasså kansoi I 1e omi nai nen vuorovai kutus" oletetaan
ranskalaisen kulttuurin vuorovaikutusta Ieimaavan suornalarsta
kulttuuria enemrnän err Iaisten rool. ipel ien, vih jausten ja
voirnien leikrn" suomalaiseen mentariteettiin voidaan
ajaterla esimerkin omaisesti kuuruvan suoruuden ja
rehel l Ísvyden. halun määriteI tå rnisså rnennåiån. suomalarsen
voi ajatel 1a måärittelevån itsel leen yståvån, jol te hän sen

-i åIkeen on vå1rnis olemaan uskoI I inen. suomalainen on
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luotettava vståvä ja luotettavuutta hån arvostaa mvös

vståvissaån" "Rånskaraisen" tai "suornåraisen,, hahmotustavan
paremrnuutta e1 voi måäritellå. Ranskalainen hahmottaa ehkå

itseåån enemrnån suhLeessa si iheñr. rìiten hyvin hån peraa

erilarsissa trlanteisså" suomalainen kiinnittåå enemmän

huorniota ornån kehikkonsa ehtojen årvooR. Suomalainen pitåå
ehkå enernmån enemmän sååntöreikeistä kuin rool i teikeistå"

Ti ianteen ehteihrn rnukauLuvan strategÍan hahrnottava Iapsi
kíusaa tarkkai 1uR Berusteel ra vähemrnån muita rapsia .sl
(þ=.Ot 1 ) " toisella kyselvkerral la "45 (p="OSB) " Kiusaarnisen
perusta näyttåå támän tutkimuksen varossa (ks" Iuku Lr"z"L")
I i ittvvån erityisesti yhteyden saårniseen toiseen ihmiseen"
Toi nen i hmi nen saadaan toimimaan ornien ehto jen mukaan tai
ainakin låhes väIttämättå saadaan toinen vuorovaikutukseen
emÍen tilanteen ehtojen kanssa. Mukautuvan

hahmotustavan ornaavå Iapsi ei joko näe täI Iaista
rnahdollisuutta måårittåå vuorovaikutuksen ehtoja tai hän ei
uskal la nåhdå tär raista mahdol l isuutta. sartre (L96?, g-9)
nêkee tilanteen seuråavasti: Ihminen tekee kaupungeista
tuhottavissa olevia tåsmårreen koska hån hahmottaa ne

sårkyviksi ja kallisarvoisiksr. Ilmiöön parataan vierå
toisissa yhtevksisså', si i 1å mahdot I ista oñ, että ti lanteel la
on sel l.aísia måårittåviå teki jöítå, jotka eivåt t i ity
hahmottarniseen. päinvastoin ihminen voi tuhota jonkin
svsteernin tåsmålIeen siksi koska hån ei hahmota sitä"
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On mvös sosiaalisen kehityksen kannalta hyvå, jos vierekkåin

IeÍk istä voi' muotoutua vhteisleikkiä. Fyysiset puitteet

antavat sosiaal isi I 1e kontaktei I ie raaka-ai netta.

0lennaisekçi tåmån tutkirnuksen nåkökulmasta nousee jåI Ieen,

miten hÍekkalaatikon todelI isuus hahmotetåan. Jos

hiekkalaatikko nåhdåän ol.evan olernassaolevaa todet I isuutta.

fyyslnen ulottuvuus voi nåyttäytyå objekteina. Objektin voi

ornistaa. Tä11öin lapsi voi ornistaa, haIIita, kontrolloida ja

organisoida hiekkalaatikon t,odel lisuutta, mitä suurernpi osa

olernassaolevan hiekkalaatikon objekteista on hånen

val Iåssaan. TäI 1öi n tavaksi i lmentää itseäån todel I isuudessa

tulevaL erilaiset hallinnanr oreåñisoitumisen ja kontroltin

teernat" Jos lapsi nåkee todellisuuden hallinnan ja

váikuÈtarnisen kautta, todel l isuudesta on taipuvainen

tä1 laihen rnuotoutumaan.

Jos Iapsi ei nåe hiekkalaatikkoa olemassaolevana vaàn

muotoutuvanå, våhenevait objektin kokemukset ja huomio

kohdistuu enernrnån tapahtumiseen" Lapsi voi kokea, ettei

todellisuutta voÍ omistaa, ainoastaån' todellisuuden objektit.

Osal I istuessaan hiekkalaatikon toiminnan muotoutumÍseen Iapsi
sea kokemuksen subjektina olosta yhdesså muiden kanssa. yksin

hiekkalaatikolLa toimiessaan Iapsi ei yoi näyttäytyä

akti ivisena sosiaal isena subjekti nan si I tä hånel Iä ei

ol isi mitáän mihi n hån voisi toimi ntaansa suhteuttaa. Ei i
toimintavapauden lisååminen ei oIe vastaus ihrnisen subjektina
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Ti lanteen ehtoihin mukautuvan strategian hahrnottava lapsi

leikk i i taval I ista enernrnån Ieikke jå, joÍssa Iapset rvhmåsså

leikkivät esineleikkejä, €simerkiksi vierekkäin

hiekkalaatikol 1a tai rakentavat yhdesså paI ikoi I la "46
(p=.O25). toisella kysymyskerralla .49 (p=.O14¡. Nävttää siis

sÍItä" että mukautuva Iapsi kokee yhteisesineleikin jotenkin

rtsel leen sopivaksi. Yhteisesineleikisså rvhmån yhteiset

ehdot ovat hvvÍn Iöyhåt. Hiekkalaatikolla såa tulIa ja mennå

vapaasti sekä lei,kkiå mitä itse haluaa. kunhan eÍ sotke

toisen Ieikke.jå. Si ltr voi o11a sosiaal isesti toisten lasten

Iåheieyvdesså ja vhtevdessä näÍhin" Lapsi voi kokea

sosiaal ista Iåheisyyttå toisten Iast,en kanssa tarvitsematt,a

joutua vast,atusten sosiaal iste.ñ ti lanteen ehto jen kanssa.

Yhteisesineleikissä lapsi voi suunnata tilanteen ehtojen.

suhteen tapahtuvan toimi ntanéa fy;si kaal iseen todel I Ísuuteen.
.'

Tåsså tapauksessa voi esi intyä erikoistapauksena Piagetr n

(L977, 60-61) kuvaus: "Juuri' Ieikki on tållaista toiminLaå,'
'

joka rnuuntaa todel l isuuden enernmå'n tai vähemmån puhtaan

sulauttamisen kautta rni nän tarpeisi i n sop.ivaksi . " Päivåkodi n
-.:

sosiaalisessa todellisuudessa, jqka ei ole staattinen, hyvåt

mahdol I isuudet Piaqet' laisen toimi nnan esi i ntymisel le ovat

t,i lanteen ehto jen oI Iessa =éf f aiset, että IapseI la on

mahdol I isuus suhteuttaa hahmotustaan fvsikaal iseen

todel I isuuteen. Nämä mahdol I isuudet ovat rnukautuval la

Iapsel 1a parhaat sí I Ioin, kun lapsen ei tarvitse koko ajan

suhteuttaa itseåån todellisuuden sosiaalisiin ehtoihin.
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olon I isååntvmiseen. Ihmrsen rnahdoi l isuus toimia ornan

ekologisen hi.ekkalaatÍkkonsa sub jekti na on. osal I istua sen

toimi nnan rnuotoutumiseen. Ei suhteutua' olemassaolevr i n

rakent,eisi in ol len ni i. den puolel Ia tai ni itå vastaan. TäI iöi

lastentarhanopetta jan tehtåvä muuttuu olernassaolevien

tavbitter den toteuttarnisesta hiekkalaatikoi Ia enemrnån

toimi nnan etenemisen mahdoi I istamiseen.

TiIanteen ehtoihin mukautuvan strategian tavaIIista useammin

hahrnottava lapsi .kävttåä päiväkodissa taval I ista vähemmån
'.

aikaa peuhaamiseen .44 (p=.031 ) , toisel 1a kysymyskerral 1a .35

(p="O97) . PeuhaarnisSen luokiteltavia toimintoja tarkkailun

aikana olivat esrrnêrkiksÍ: lapset painivat pihal la, Iapsi

säh1ää (motorinen'vitt<kaus) liukumäessä, lapsi juokçee ympäri

pihamaata ilman nåkyvåå kohdetta tai porukassa toimitaan

rnuuten jäsentymät,törnåst í takaa-ajarnal 1a, ki inniottamal1a,
.' . . :

nauramal la ja suutt.umal ia. Kaikkea yhtåaikaa. Peuhatessa

tilanteen ehdot ova!.hyvin sekavat. Usein aÍnoa tilannetta

jäsentävå ehto on: nyt såhIätäån.-Kiusaarnisen ja Ieikin rajaf

hämårtyvät, ilon ja årtymyksen rajat hämärtyvät, hyvån ja

pahanç positiivisen ja negatiivisen rajat håmårtyvät.

Koordi naatisto jen ra jat rnurtuvat tai sulavat. Lapsi joka

hahmottaa toiminnan sen struktuurin perustçe1Ia jää Ílman

kaipaamaanså kehi kkoa.

Esirnerkkinä hahrnotuksen suhteuttamisesta pysyvåån kehikkoon

voidaan kåvttää sanontaa "vållankumous syó lapsensa." Jos

t,otminnan' olennaiseksi sisåliöksi neusee ralojen rikkominen,

vastustamÍsen i dea al kaa nousta yhå voimakkaarnrnaksi . I hmi nen

voi esimerkiksi hahmottaa vastustavensà olernassaolevaa

yhteiskunnallista kåytåntðå ja pyrkivänså tåmån käytånnön

rnurtamiseen. ffutta toimittaessa Valtåe ja voimaa vastaan

voímakkaasti" syntyy itse asiassa uusi valta ja voimao joka

voimal I isesti vastuttàessa on muodostunut vastustuksen

pei I ikuvaksi. Nåitåki n uusÍa kehikkoja vastustettaessa vaI lan

ja voiman måäråä tåvtvy entiseståån kasvattaa. Jatkuva

kehikoiden murtamÍsen kautta nåhtv toimintãmaIIi johtaa

åärimmäisvytenå vietynå tuhoavuuteen. Juututtaessa

vastakkainasetteluun olemassaolevien Iainalaisuuksien suhteen

rnyös oma toimi nta on tarpuvai nen jumiutumaån samåan kuoppaan.

Voisi a-iateI Ia, ettå rnahdol l isuuksien åvàåmisen nåkökulmasta

todel I isuuden muotoutumisessa oäästäisi i n helpommi n

etenemään.

Lapsen ti lanteen hahrnotustaval Ia ja ti lanteessa

toimimistavalla näyttåä olevan yhtevs. Tavallista enemmän

ti lanteen ehtoihi n, mukautuva Iapsi myös tarkkai lun aikana

toimii tavaliista enemmån tilanteen ehtojen mukaan "42

(p="O4O), toisella kysymyskerralla .3ó (p=.08ó). Korrelaatio

ei oIe kovin korkea" Tåmä on vhteydessä kåsittääkseni Iähinnä

kahteen asiaan. Ënsinnäkin lapsi näyttåå påiväkodissa

vå1ttävän se1 laisia ti lanteita, joissa hän joutuisi

voimakkaasti ottamaan kantaa tilanteen ehtoihin. kuten

peuhaarnisessa taÍ rooliieikisså. Toisaalta Lapsi nåyttåå
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hakeutuvan torrnintaan" iossa hänkin vol vaikuttaa ornan

ti lanteensa ehtojen muotoutumiseen (kuten esineteikissä) .

LapseI Ia on påivåkodissa lukuisia mahdol I isuuksia vaI ita se

ti Ianne, jonka suhteen hånen toimi nt,ansa on

vuorovaÍkutuksessa. Mukautuvasti hahmottava lapsi näyttäå

etsivän Í tsel leen seI Iaisia yhteyksiä ti lanteisi i nn joissa

hån voisi turvai I isesti ol Ia vuorovåikutuksessa ti Ianteen

ehtojen kanssa. Olemassaolevan todellisuuden kautta yhteisiä

ehtoja myötåi Ievå Iapsi nåyttäå passi iviselta objekti Ita.

Vuorovaikutukseen l i ittyen hahmotettaessa mukautuva Iapsi
muuttuu ornan ti lanteensa ehto jen muotouturniseen

osal I istuvaksi akti iviseksi subjektiksi. Lapsi val itsee
toimintansa suunnan siten. ettå hån voi otla aktiivinen ornan

todellisuutensa muokkaaja. SamaIIa Iapsi aktiivisesti muuttaa

toisten kåyttåytvmistä houkuttelemalla heistä esiín

haI I itsemiseen ja kontrol l i in i i ittyväå kåyttåytymistå.

Alistuvan ihmisen on våikea nåyttäytyä alistuvana, jollei hån

såa ketäån aI istarnaan itseään.

Naiset hahmotetaån usein al isletuksÍ sukupuoleksi

yhteiskunnassarnme. Naisten toíminta näyttäå I i ittyvån

vähernrnån valtaan. Voimajn ja vaikuttarnlseen.

Yhteiskunnal I isesti hahmotettu jen olernassaolevien norrnien

nåkökulmasta naiset ovat hakeutuneet vähernmån val Iankåyttöön
1i ittyvi in töihin, joissa ti Ianteen ehto jen mahdol I isimrnan

kattava måärittely olisi tårkeåä. sen sijaan nåiset ovat

hakeutuneet esirnerkiksi påivåkoti in töihin. påivåkodissa

työtä tehdessaä'n nainen koko ajan kr-ritenkin joutuu ottarnaan

kantåå toiminnassaan mvös toimi nnan" etenemrsen

kehittvmiseen. EI i perinteisesti ti ianteen ehdot rnukautuvan

roolin mukaisesti tekevä nainen ei påivåkodissa toimikaan

ti ianteen eht,oJen mukaan. vaan on påiväkodi n todel I isuuden

rnahdol I i nen sub jekti . Jos naÍ nen vielä on sisäistänyt

todel I isuuden haI 1i nnan" rnanipuloÍ nni n ja kontrol l i n

rnaai Imaksi " hån myös on taipuvai nen muokkaamaan ornasta

todel I isuudestaan hahmotustaan vastaavan,

Lastentarhanopettajanau kahdenkymmenen ihmisen ( Iapsen)

potentraalisena esimiehenå, nainen voi osastossaan oIla ornan

valtakuntansa despootti" joka kuitenkin samalla koko ajan

hahmottaa vain tekevånså mitä esirnerkiksi hallintoihmiset ja

tutkijat ovat, håneItå edeltyttäneet. Ihminen joka hahmottaa

maai lrnaa voirnakkaasti hal I i nnan kautta, Voi vai n oI Ia

hallittuna ja itse hallita.

Vhteiskunnal I isesti hahmotettuna påivåkoti tvöyhteisonä

nåyttåä statuksensa osaLta vähempiarvoisena. Lisåksi

påÍvåkodissa vaikuttavat sísäiset arvohierarkiat. Nåin naisen

arvo nåvttäytyv kaksinkertaisesti alistetulta. On syntynyt

koordinaatisto, jonka siså11å nainen joutuu måärittämåån ornån

arvonså ornåssa pienemrnåssä koordÍ naatistossaan. Nai nen vo1

nåhdåkseni kokea olevansa yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen

miehen kanssa vain toirnÍessaan "rniehisestå" koordinaatÍstosta

huolimatta, ei sitå vastaan. Ihmisvys nousee yhteisestä
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hahmotustaval la ja

hahrnotustaval la ei

(p=.460), toisella

Iaosi valitsee tai

vleisesta ti lanteesta errvtyneel Iå

ol Iut merkÍttåvää vhteyttä keskenåån -.16

kvsVmvskerral Ia -" O54 (p=" 8O3) " El i jos

on val iLsematta itsel leen ti lanteen ehdot

rnuista rÍ ippumatta ei kysymvksesså

rnukautuvaan hahmotustapaan Ii ittyvä

rnrelenk í i ntoiseen seikkaan palataan

nåytå olevan ainakaan

iimici" Tåhån

tarkemrnín luvussa LL "2"

9"3" EsÍmerkkejå tarkkailusta

Tarkkai 1u suoritetti í n vuoropåivi nå eri osastoissa. Sarnassa

osastossa tarkkai ltavia lapsia oI i 3-6. LapsÍa tarkkai lti in

vi r den m1 nuuti n vå1ei n aí na yhtå kerral laan eI i esimerk i ksi

neljän lapsen låsnäollessa vhden lapsen toimÍntaa

tarkkailtiin kerran viidessåtoista minuutissa" Tarkkailuaika

kestÍ noin rninuutín. Joka tarkkai 1uiakson aikana merkitti Ín

lapsen toiminnan suhde tilanteen ehtoÍhin aina johonkin

Iuokkaan. Jos Iapsen toiminta suhteessa tilanteen ehtoihin

muuttui mukaut.uvasta vuorovåikutukseen tai erivtyneeseen, tar

vusrovåikutuksesta eriytyneeseen toimintaan, se luokitelti in

jå1k imrnäisen rnukaan, mutta ei påi nvastol n" Kysymyksessä on

määriteimå" -iol la halutti in saada vuorovai.kutus Jå ehto jen

errvtyneisvys selkeästi esi in"

t{i Í lo 6 vuotta tekee tyttö jen kanssa "hiekkaruokaå" ulkona.
(Ni i lo on ti Ianteessa rnukautuvana osal l istu jana. Tytöt
ehdottivat ruoån tekoa ja toiminta etenee tyttöJen ehdoiIla.
Yleensä tåmåntVyliset yhteiset tekemiset on kuitenkin
luok rteltu vuorovåikutusti lanteiksi . )

1,76

osal I isturnrsesta. ei olemassaolevan rakenteen

vastustam i sesta.

Ihminen vaoautuu toisten vallasta yksi nkertaisesti

i tsensä hyväksyvåå ja ornènhyvåksymål lä todel I isuuden" Oman

årvonså tuntevaa i hrn i stä e i vo i saada tuntemaan olevanså

muita huonompi. Heti kun ihrninen alkaa I i ittyä voirnaan. hän

jo1 lakin tasolla joutuu huornaarnaan mahdol I isuuden pudota

rnuita huonomrnaksÍ. Täiiöin esimerkiksi nainen ja rnies voivat

antarnal la arvon ornal le itsel leen,vapautua vankeudestaan vain

osal I isturnisel Ieen yhteisen

suhteuttarnal I a abstrakt ista

koordinaatisteon (esimerkiksi olen

todel I isuuden muotouturniseen. ei

årvoåån johonkín yleiseen

parernpi kuin mÍehet).

Ihrni nen vapautuu sosiaal isista koordi naatístoista

hyvåksymäl iå itsenså ja muut, Vain todel I isuuden i Imiöt

kohtaarnal la voi daan hahmottarnisen tasol 1a ol Ia

vuorovaikutuksessa nåiden i Imiöiden muotouturnisessa.

Kun lapsi hahrnottaa ti lanteen ehto jen rnukaisen

toimi ntastrategian taval I lsta useamrni n, hän hahmottaa

tilanteen ehLojen kanssa vuorovaikutuksessa olevan

tormÍntastrategian tavatlista harvernmin .88 (p=.OOO) .

toisel 1å kysymyskerral 1a "7A (p=. OOO) " Koska kvsymyksessä on

sårnån 99 yksikön perusjoukon kaksi osajoukkoa, suuri

karrelaatio sel ittvy pal jolti si I lå, ettå toisen Iuokan

kasvaessa to i nen automaat t i sest i våhenee " I'lutta

mielenk i i ntoista on toisaalta s€. ettå rnukautuvan strategian

173



vå1rtvkse1Ia" ei ihmrnen vor väittåå yhtevttå omrin

trlanteensa ehtorhin. Fåivåkotr nåyttää olevan niin tiivis _ia

ti lanteen etenerhiseen vaikuttavien asioiden osalta nr rn

runsàs vrnpär istö. ettå vleisestä

harvrnaista" I'l inulle tutkijana .la

hahmotuksen epå johdonmuka i suutta

Koska tiianteen ehtoJen mukainen

ti ianteesta errytyrni nen on

ihmisenå tapahtunutta

käsiteIlåän luvussa 11.

toiminta ja tilanteen

oleva toimínta ovatehto _i e n

to i se nsa

kanssa vuorovåi kutuksessa

peilikuvia"

er i kseen"

ei ole tarkoituksenrnukaista selvíttäå

kumpaak i n I lmiö esitetään kuvaamal 1a yhdel Iå

xerralla ilrnrón kummatkin puolet. Yhteyksien tulkinta

esÍtetåän luvussa 1O.4" Seuraavan itseståånselvyyden

esrttämlnen saattaa johtaa yl lättäväån ahaa-e1ämykseen:

Mukautuva ja vuorovaikutukseen perustuva toiminta

nåyttåytyvåtkrn yhtenä ja sårnanå vuorovaikutuksenal

17F,

I

Ì

I

Nirna 2 vuotta odottaa unen tuloa. etsii asentoa"
tTrlanteen ehdoksi voidaan mååriteilå unen tulerntnen"
Trlanteen ehdot ovat tässä tapauksessa låhes identtrset
oåivåkodi n ehto-ien kanssa. Lapset on eroLettu våI iseinål lå
torsistaan. Al ie S-vuotrai I Ia esi intvv harvoin
-ioukkohåirintåä. Väsvrìeen 2lvuotiaan on helpoo vhtyå ehtoon
"uni tuIee" " )

Jennr 5 vustta syö ja sarnal la seuraå mui den tekemisiä.
(Tilanteen ehdot Jennin pöydåsså ovat: Nyt svödåån -ia ollaan
vhdessä. Jenni svö muttei osal.listu keskusteluun" Hån
ei toimi nnal laan våi kuta ti ianteen ehto-ien muotoutumÍseen" )

9"4" Tarkkailun kc:rrelaatiot

Tutk i rnuksen tuI oks Í a analvsoitaessa kävÍ i Imi, ettå ti Ianteen

ehtojen kanssa vuorovaikutuksessa olevanehtojen mukaisen ja

toiminnan kerrelaaLiot ovat itse asiassa toÍnen toistensa

pei I ikuvia. Luokkaan erí ti lanteen ehdot tuI i va j. n kaksi

tapausta. Todelllsuudessahan ihminen on aina

vuarovåikutuksessa vrnpäristönså kanssa. ïilanteessa

vuerovåikutukseen osal 1 isturnaton henki 1ö voi daan ymmårtäå

vain henkiolentona jota ei voida havaita"

Ainaki.n teoriassa voidaan kuitenkin a iatella ihrnisten

toirni ntolen olevan nr i n erivtyneet toisÍstaan, ettei

ii ianteiden ehto_jen väI i I1å voi da havaÍta mitåån

vuorsvåikutust.a. Mutta oman ti lanteensa ehdorsta ihmrnen

ei vai koskaan erota. Vaikka ihminen olisi niin errstynyt

rnuista. että toisten ihmisten rnerkitys vål ittvisí vain

yhteisen kulttuuriperinnön kautta rnuotoutuneiden skeenro_len
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rnukanå oååttåmässå orni.en torrni ntasvsteemienså säi IVttåmi5ga

tar rnuuttarnrsesta. oman ihmisvytensä ehto.jen muokkaarninen ei
ole Jotakin, toka opitaan aikuisena. vaan vå1ttåmättä jb

Iapsuudessa tapahtuvaa. Aikuisen ihmisen opettaminen olernaan

oman elämånså subjekti on vaikeaa. l"leidän on yhdessä lapsen

kanss,r heråteltåvå jo rnahdol I isirnman varhain todeI I isuuden

muotouturniseen osal I istumista.
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1O. VUORTVAIKUTUS TiLANTEEN EHTOJEN FiANSSA

F-un Iaosr toirni r vuorovai kutuksesså ti lanteen ehto jen kånssa"

hån on jollakin tavalla vhteydesså niihin

Iuonnon-jår jestelmr i n. jotka osal l istuvat t i lanteen

rnuotouturnrseen. Ti Ianteen ehto jen kanssa toimirni nen ei

Einånså siså11ä eritvi.stå arvovåråusta. Kussakin ti lanteessa

erlkseen voidaan arvroida onko esirnerkiksÍ tÍIanteen ehtoihin

varkuttaminen rnoraalisesti kannatettavaa tai årveluttavaa.

Laosi saattaa esimerkiksi tehdå

on tietysti vuorovaikutuksessa

esikoulutehtäviå. TäI löin hän

vrnpåristónså kan'sla. muttei

pvrr vå1ttåmåttå

esrrnerkiksi ala

vaikuttamåan ti Ianteen ehtoihi n, eI i hån ei

Leikkiå Batrnania kesken esikoulutehtäviä. Jos

lapsi sen si -iaan Lekee Jotak Í n, joka ei sisä1Iy vielå kaavana

vä1ittömåån tilanteeseen" hän on vuorovaikutuksessa tilanteen

ehto jen kanssa. TäI IöÍn lapsi esirnerkiksi saattaa ehdottaa,

ettá lopetetaan jo. Lause "Eikö voitaisi tehdä vielä yksi

sivu" on mvös vuorovaikutusta titanteen ehtojen kanssa.

TäiIöin lapsi vastustaa tilanteen ehtojen rnuutosta.

Vuorovaikutus tiIanteen ehtojen kanssa on tiIanteen

etenemiseen I iittyvän Iuonnonjärjestelmän muuttumiseen

osal I istumista

1O. t. Esirnerkke jä strateqiahaastattelusta

Sinua ei oteta rnukaan leikkiin. Mitå teet?
HeIinå 5 vuotta: "Pvr7dån. saanks må tulla vähån aikaa

leikkiin." (Tilanteen annettuna ehtona on nvt. ettei Iasta
oteta mukaan leíkkrin. Helinå ei mukaudu ehtoon annettuna,
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våan å r koo osåI I istua sen cnuotouturnÍseen. Hån osa j. I istuu
ti Ianteen ehdon rnuuttnmiseen. )

fjetterl b vuotta: "l"låå.mankuisin. " (Petterikåån ei ota
ehtoa annettuna. vaan hån rvht,vv vuorovaikutukseen
luonnon jår jestelman kanssa. )

Ni i lo 5 vuotta: "Rakennån oman ma_ian ni i n toiset tulee
sÍ ihen. " (Ni i lo hahmottaa t i lanteen ni in. ettå hån saa ehdon
"ei oteta Ieikkrin" rnuutturnåan keksimåI1å niin kivan Leikin
ettå muut haluavat leikkiå hänen kanssaan.)

Joku vrittåå ottaa ulkona sun kelkkasi. f"litä teet?
Fåivi 4 vuotta: "Sånon saat sit ku måå en enäå tartte.,'

(T i ianteen annettuna ehtona on. ettå -ioku on ottarnåssa si. nun
kelkkaasi. Lapsi ei muitta mutkitta tilanteeseen suostu. vaan
aikoo puhumal Ia muotouttaa t i Ianteen ehtoa. )

Aki 5 vuotta: "Menisin ite kvvti in. " (Aki kååntåå
ti Ianteen itsel Ieen edul I Íseksi. Hån ei antaudu ti lanteen
ehtoon " joku vie si nun keI kkasi " . våan hån ai koo kel kkai I ia
yñOesså toisen kanssa -ia toi nen saa vietä tehdä työn. )

10.2" Strateqiahaaastattelun korrelaatiot

Haastattelussa korostuu lapsen hahmottarninenr s€ mÍten Iapsi

ti iånteet nåkee. Enernrnån ehto -ien kanssa vuorovai kutuksessa

olevan toimÍntastrategian hahmottava lapsi kåyttää
påiväkodissa våhernrnån aikaa odottamiseen -.42 (p=.O43),

toisella kysym¡zskerralla .40 (p="056). Odotuksen mäårä

saati i n tarkkai lun perusteel 1a toimi nnan laadun luok ituksesta
( I Í ite I ) " Korrelaatio tukee tutkimuksen perusi deaa" Jos

lapsi hahmottaa ti Ianteen sel laisena. ettå si i nå on

potentiaal isia ti lanteeseen osal l istum j.srnahdol I isuuksia. hän

on altti impi näitä rnahdol I isuuksia kåvttåmåän, Lapsen ei

tarvitse toiminnan etenemiseen mukautuen jåädå odottarnaan

tÍlanteen ehtojen kehitvstä sellaiseksi. että hånkin voisi

ti Ianteeseen akti ivisestr osal I istua
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al -jon

nakeutu

pnemmå n

rooLileikkerä -.45 (p=.O23). joissa tilanteen ehdot vaihtuvat

liuhaån'

1p=.OO4) "

!i lanteen

Toisaalta hän kåvttåå aikaa esineleikki in -55

-ìossa Iapsj. ei joudu alttiiksi sosiaalisten

ehto-ien vuorovai kutuksel le.

Íå11aÍsen Iapsen jävkkvvs kohdata tilanteen ehtojen muutoksia

nåkvv mvös siinä, että päiväkodissa odottamiseen aikaa

enernmån kävttåvä11å lapsel la esi i ntVy vanhempien arvioi den

perusteel la enernmän ri itelvä "42 (p=.O38) - On

mielenkÍintorsta havaita, että runsaamrnin rirteleväå lasta ei

kuitenkaan arvioi da keskimåäri n tottelemattomarnrnaksi tai

aggressi ivrsemmaksi. KVsVmys nåyttåä olevan nimenofnaan

tåIlaisen Iapsen jävkåstå tavasta suhtautua tilanteen

ehtoihin. Odottava lapsr hahmottaa/pyrkii hahmottafnaan

tsdel I isuutta Iai nalaisuuksíen kautta. Kaikk i seI Iaiset

l Imi iit " jotka rnuuttavat

IapseI le häiriötek i jöitä

tilanteiden etenemisen kaavaa. ovat

joita tåytyv vastustaa.

Yleensäk r n i hrni nen" joka pVrk i i saåfnaån ofnån i tsenså.

elåmånså Ja ti Iansa järjestvkseen, johonkin vhtenåÍseen

kaava.an tai struktuurrin. jåå ennen pitkåä ornan

struktuurÍ nrnuodostuksensa vangiksi. M j.tä Iu jemman ja

jäsentVneemmän struktuurin hån on rnielessåän onnistunut

luomaan. s¡.tå vaikeampi hänen on suhtautua -ioustavastr

t84

ooottamlseen arkaa kävttåvä Iapsi nävttää

vank r n tormr nnassaan staattr.suuteen. Odottamiseen

aikaansa kavttävä iapLÍ Iej.kkii vähemrnän



tr lanteen ehto_len niuutoksr r n. tr.ehr tvsta saå oI ia" mutta sen

tulee å1na sl lorttua struktuurrn sisåän" Nårn ihminen

_r åà oessåa n

tarko r tusta

omån struktuurirrsa vånqrksr " etsíessåån

la turvaa nlmenomaån hahmottarnastaan arvo- Jå

merkrtvsrakenteesta. våhÍte1 len irtaantuu vhå nopearnm i n

tästämuuttuvaÊta todel I isuudesta. I hmi nen i rtaantuu

hetkestå. Seurauksena on ioko vieraantuminen tai muutoksen

vastustarni nen.

I

I

1

Isaksen ouhuessaan luovuudesta korostaa ihrnrsten tarvitsevan

Joustavaa ja tähån hetkeen Irrttvvåå a:atteIua. On mahdoton

tarkastr ennustaa mrtå tietoa taÍ i'nforrnaatiota

tulevaisuudessa tarvitaan. On tärkeå,tå keskÍttvä rnuuttuvien

_ia uusien olosuhtei. den maai Irnassa toimivaan kvkenevåksi.

(Isaksen 1987" 2-4.)

ilr

Ehtojen kanssa vuorovåikutuksesså olevan strategran enemrnån

hahmotfava Iapsi Ieikkii päivåkodissa enernrnän rooli.leikkejå

"44 (p=,O3O) " toisel Ia kvEymyskerral 1a "3f (p=. I43) . Tåmå

yhtevs kuvaa hvvin i lmiötå, -iossa ti ianteen ehdot muuttuvina

hahme¡ttava lapsr todeI1a etsiytyy tiIanteeseen, Josså

ti lantei den ehdot ovat muuttuvia" Sarnaa i Imi ötå kuvaa

posltr rvr nen korrelaatio muuttuvien ehtojen hahmotustavan jå

peuhaarnisen våIiÌ1å .46 (p=.O25) . torsella kysymvskerrall.a

"20 (o=.34ó), eli kuten edellå todettiin. merkitvsrakenteiden

Jåtl<uvån vorrnal I isen mur^tamÍsen seuraus voi ol Ia uusi entistä

vahvempr asetelrna" Arkikokemuksesta voidaan havarta rniten

185

lahellá nauraminen lå rtkerninen ovaL toisiaarr oeuhattaesså"

Jos iapset oi tkåån påivåkodrssa vormåkkaasti oeuhaavat"

seurauksena on usein ennen prtkää vastakkaÍnasettelu. Tai .los

Jåpsrrvhrnan toirninta on _jäsentvmätöntå. seurauksena ei

våittåmättå ole luovuuden la hyvän olon leviårn j. nen vaån

kaaos. k.aaoksesså ihrninen ei voi nåhdå asioiden våIisiä

vhtevxsrå" Harrnoni.an hahmottami nen oerustuu sen si jaan

nlrnenomaan vhievden hahmottarn:.seen" Turval I isessa harmoniassa

iapsl vor heittåvtvä todei I rsuuden våråån i Iman oelkoa

kehikon hukkurnisesta" TurvalLisessa ilmapi rríssä peuhatessa

rnaai lma vor nåvttávtva ihrneel I isenå lå i loisena"

Koska korreiaatiot haåstattelun rnur den

osittar n torsiståañ johtuvra ja saman

rnuuttujien

kaavan er i

kanssa ovat

eipuol ia.

nåidenseurååvasså katssta tarpeelliseksr uhrata tilaa

korrelaatioi den tul k r ntaan" Korrelaatiot ai noastaan

luetel laan"

Ehto jen hahrnottarni nen rnuuttuvi na ensirnmäise11ä

kvsvrnvskerral Ia: l"lukauturnrnen ti ianteen ehtoíhin

haastattelussa -"88 (p="OOO) , toisel Ia kvsvmyskerral 1a -"óO

(p=.O12). Ensrmrnärsen -ia toisen kvsvmvskerran våIrnen

korre I aat j. o on "75 ( p=. OOO ) "

Ehto-jen hahmottarninen rnuuttuvina toisel Ia kvsvrnvskerral La:

Lapsi hahmottaa

kvsvrnvskerral I a

toiminnan ehtoihrn mukautuvasti ensimmäisel lå

-.72 (p=.OOO). torsella k¡zsvmvskerralla -.85
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erLLårsiin'soslaalisiin koordinaatrstorhin" EIi esiin nousee

vanhempren tåpå hahmottaa rnaài Imaa. I Imrö vÍ lttaa si Íhen:

ettå enkå vanhempren jurniuturnaton asenne eri laisi Í n i hmrsten

hahmot,tami i n

Vanhemp i joka

väI i ttää omaa

koordinaatistoihin on våI ittvnvt rnvös iapsel Ie.

antaa arvon eIämälle sinånså omåna itsenåän'

hahrnotustapåànsa mvös lapsi I leen"

Tåsså vhtevdessá korostuu rnvös trederniehen Ja kasvattajan

nahrnotustavan merk i tvs. Jos t iede -ia kasvatt,a-¡a ovat

rakentaneet rtselleen sakean toiminnan mallien úerkoston ja

hei 11å on esimerk iksi kasvatustavoitteen suhteen olernasse

pysyvå hierarkia, he siirtåvåt tåtå hahrnotustaan myös

lapseen" TodeI I Ísuudesta on taipuvainen tulemaan seI lainen.

miliaisena sen nåernrne. Tåi1öin Iapsi alkaa toteuttaa meidån

hahmottarnàarnrne kehikkoa. Tämän hetkisen vaI I itsevan

ihmiskuvan mukaan seurauksena on kohteeseen pvrkivä

struktuuri" Ihmisestå tulee kaava, joka

Hån asettaa

muuttaa struktuuriaan

palautteen såamisen jä1keen. uudet tavoitteet ja

kaava toistuu" TäIIöin on vaíkea kokea ornåå itseään taÍ muita

elåmåssåån tässå ja nvt" Kysymystä ei voÍ redusoida pelkåksr

paradÍgrnaki istakEi, si I1ä kvsyrnys on ihmi.sen. ihmisYlzden,

rzhtelskunnan ja kulttuurimme muotouturnisen ehdoista"

Jos rne nåernme lapsen pvsyvässå kehi kossa pyrk irnässä kohti

tavoitetta, lapsesta on taipuvainen täilainen tulemaan.

Amabile kuvaa luovan prosessin paradoksaalista Iuonnetta.

Mitå kiihkeåmmin haluamrne olla luovia. sÍtä vaikeammaksi

lB8

(o=.üOú) " T.r Ianteen strateoran erillisrn ehdoin tapahtuvE¡"

toimrntana toisel Iå kvsVmvskerral 1a -.43 (p=.O381 . Suurrn e

korrelaatrorsta sei ittvy si I Iä. ettå vhden Iuokan kasvaessq

toinen vålttåmåttå oienenee koko joukon vhteenlasketun årve¡

ollessa å1nà 99 (prosentte-ia).

Plielenk i i ntoi nen on ti lanteen ehdot enemmän potentiaal isesti

muuttuvÍna hahmottavan Iapsen _ia hånen vanhernpiensa kvselyn

oerusteel la arviortu fyvsrsten tavoittei den arvostuksen

positiivinen korrelaatio toÍsella kysvmyskerralla .43

(p="O38) , ensrmmäiseI1å kvsymvskerral la "25 (p=.25O.

Fyvsinen tavoite oI i kysvrnvskaavakkeessa rnuotoi It,u

seuraavasti: "Låpsen tervevdestä huolehditaan ja håntä

oh-iataan huolehtirnaån omasta terveydeståän. " Sel ityksenä

posit j, ivisel le korrelaatiol le voisi. oI la tavoitteen

aktuaalisuus: LaÞsen tervevs olisi parastaikaa uhattuna tai

hån oI isi ni i n nuor i , ettå perushoi doi'r merk itvs korostuisi ,

Ei kuitenkaan i lrnene mitåän järkevää perustaa sa j.rauden

sinänså ja tilanteen ehtojen rnuutturnismahdollisuuksien

sisältävän hahmotustavan väi i I 1å. MvÚskään Íkå ei korreloi

muuttuvren ehtojen hahrnotustavan kanssa. Ennernrninkin

kysvmyksesså nåvttäå olevan e1åmän arvostaminen: "Påäasia

ettå lapsi on terve. " Tåmä a jatus pitää sisäI1åån rnyös

näkemyksen. jossa yhteisön viraIIrsrIIa koordrnaatistoiila ei

oIe ni i n suurta merk itystå. Lapsen er tarvitse ol Ia rnurta

äivkkäåmpi. esteettrsernpi tai sosiaal isernoi. Vastaus såattåa

nei jastaa vanhernpien joustavarnpaa Ja kevyernpåå otetta
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kaksi -iavkkåä koordinaatistoa ervåt.voi ol la Vhtenevåisiå.

vaan seur-auksena on konflikti.

ynte j,skunnassärnme voi daan å jatel la vhden kehityssuunnan

olevan kohti vhá voimakkaarnpra ja pvsvvåmpiä

koorornaatistoja. Tå1 Iöin konftiktin vä1ttämiseksi on

olernassa erilaisia va'ihtoetoja. Yksi mahdollisuus on pvrkiå

sååmaan kalkr I Ie tävsin såma koordrnaatisto eI i konsensus.

Plutta on tärkeå huomata ettå esirner-kiksi Suornessa. joka on

konsensuksen rnallirnaa. ei yhteiseen rnalliin pyrkrrninen oIe
:,

l isånnvt ihrnisten våi istä yhteisyyttå"

Valta _ia voirna näkvvinå svmboleina ovat håvinneet, olernasta ja

sÍ irtvneet Iåhes kokonaån pi i loon i hmisten oååhän ja heí dän

toirnintaansa" Tutki jat ja kansalaiset etsivät valtaa ja sen

pitäjåå.

e nernmå n

mutta srtä ei enää 1öydv. Silti ihmiset entistå

kokevat vhteiskunnån hei l le väl ittåmiå paineita"

rnaai Imanvaate i ta -i a

a i heuttava n

odotuksra. l"lut'ta ihminen voi kokea

hänelle keståmättómiå odotuksia vain kun hån

hahmottaa maai Iman ai heuttavan håneI le kestårmättömiä

oootuksia. Viime kädesså ihminen itse on koordrnaatistoineen

esteenå ornal Ie toteuturnisel leen. Yhtei nen koordÍ naatisto ja

sirhen pyrklmlnen eivät auta. Koordinaatrston voÍrnan

kasvaessa vhtevs eIåmään koko a-ian kapenee. Toinen vaihtoehto

konfl iktin våIttåmiseksi on pyrkiå tai joutua eristetvksi

muiden i:oordinaatistojen vaikutuspiiristä. Tätå ilmiótå

kåsit,e1tåän kohdassa erilliset toirninnan ehdot.
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Iuovuus tuIee. Esirnerk i ksi k i loai 1u nåvttää saavan mei dät

kvI Iä tormirnaan nopearnrni n tai' paremmi n

kehrkossa" I'lutta ul l<ursenå hahmotettu

-jossakin ulkorsessa

motivaatio nåvttåå

saåvan r hmiset usei n hahmottarnaån todel I isuutta

vksisi 1mäisesti vain suhteessa tavoilteen saavuttarniseen"

Ihmrsen luovuus voi daan tukahduttaa ulkoisten kehikko-ien

oaineessa (kuten kíIpaiIun. joko-tai- asetelrnanq arvi'oinnin.

oalkki.osvsteernin. -ia kaiken mikå vie huomion pols toiminnasta

i tseståån) . (Amabi 1e I9A7 . 242-?52. )

Sekå vanhempren hahmotusta ettå ilmeÍsesti mvös Iasten

toirníntaa kuvaavat korrelaatiot. joiden mukaan haastattelussa

enernrnän ehto-ien muuttamiseen I i ittVvien strategiavastausten

ja tottelemattomuuden våI i I 1å on negati Ívi nen korrelaat,io '

-"44 (p=.O51). toisella kvsvrnvskerralla -.19 (p=.4O3). EIi

enemrnån ehdot muutettavi na hahmottava laosi qn va.nhernoien

arvion mukaan tavat I ista vähemmån tottelernaton. Samoi n

vanhernrnat kokevat ehdot muut tuv i na hahmottavan I apsen

tavallista vähernrnän riitelevinå -.40 (p=.O52), toisella

kvsymvskerralla --37 (p=-O75). Eii nävttåä siltå' ettå

joustavasti erilaisiin koordinaatistoihín suhtautuva Iapsi ei

joudukaan tåmån hahrnotuksensa takia usearnpiin ristiriitoihin

vaan Þåin vastoin! Ihrninen jonka sosiaaliset koordinaatistot

ovat .jävkåt, kuluttaa voimiaan omien koordi naatisto jensa

tukerniseen. Joutuessaan jonkin toisen koordinaatrston kanssa

tekemisi i n yhteentrjrmäystä ei voi vå1ttää. Pi demmån Þåä11e
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lù.5. EsrrneÌ-kke iä tarkkar lusta

Anna ô vuotta. svo r-urokaa -ia -iuttelee vierustoveri nsa
(Tr lanteen ehdot ovat syörni nen lå vhdessåolo" Anna on

kanssa.

aktrivinen keskusteli-ia -ia on murkana maårittamåssä
keskustelun etenerñisen ehto ja. Anna toimr i sr is
vLrorovaikutuksessa óman ti Ianteensa ehto-ien kanssa.
oårvåkodin tormrnnan ehtoien sisåi1å. )

mutta

Jaakko on uI kona ja rnur den Iasten kanssa k i ipei lytel r neesså.
(Ti lanteen ehdot I i lttvvåt ki ioei lvvn -ia yhdessäoIoon. Rvhmån
toirninta er oIe kovin -iär-iestävtvnvttå eivätkä ehdot,
selkeåsti. mäåritetvt, mutta Jaakko osal listuu silti toÍrninnan
etenernisen kehittämiseen. vaÍkkei ehkä itsekåän tiedå rniten. )

Jussi 2 vuotta oenkoo vapaån leikin aikana roolivaatekåsaa
kaikkien lasten oI lesså sarnåssa huoneessa. (Aikuisten
puoleita trlanteen ehdot ovat iövhåt e1i oikeastaan ainoa
mítå ei saa tehdä on niin sanottu pahanteko" Lapset ovat mitä
todennåköisemmin kukin vaparta nåissä laajoissa kehyksissä
osaI I isturnaan ornän toimi ntansa rnuuttamiseen. 2-vuotiaan
lapsen Lorrnr nta on muutenk i n sisåI i ö 1tåån nopeasti
va i htuvaa. )

Li rsa 5 vuotta on oesernässä käsiäån valmistautuessaan ruoka-
apulaisena oloon ja touhuaa toisen apulaisen kanssa ulkona
sattunerta skandaale ja. (Li isa rnuuttaa itse ti lanteensa
ehto ja koko a-ian" Hån tekee sen påivåkodi n ehto-ien sisäI lå.
mutta hån luo nåissä kehvksrsså koko ajan jotakin. )

l"larkku 6 vuotta leikki i Iaulutunni I Ia laululeikkiå ja
pelleilee sarnalla" (Plarkku on nvt vuorovaikutuksessa sekå
påivåkodi n ehto-ien ettå omån ti lanteensa ehto-ien kanssa.
Markun kiintoorsteenå on useimmiten leikki, josta hån
I'i ÍoitteIemaI la -ia hvörimisel Iä etsi i uusia rnerkityksiå
vå1i1Iå nirn innokkaasti. että Iaululeikki on unohtua. Jos
ti ianne ol isi sellarnen, ettå kaikki haluaisivat Ieikkiä
laululeikkiã rnahdollisimrnan oikein, lfarkku olisi silloinkin
vuorovaikutuksesså omån tilanteensa ehtojen kanssa. Jos sen
si jaan koko laululeikki menisi kaikilta lapsilta pelleilvksi
-ia l"larkku lopulta yhtyisi rnui den peI IeÍ lvvn, hän
rnahdai I isesti (ti Ianteesta ri Íbpuen) toimisiki n ti lanteen
ehto -'ien mukai sest i . )
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f rlanteen ehto-len havartserninen ol i. monta kertaa vaikeata"

1¿stmer kk ien tarkor tus ei oIe vak i j. nnuttaa uutta toimÍ nnan

havaitsernÍsen kehi kkoa, våan ainoastaan havai nnol L istaa

tutklrnuksen aounå l-låvtettvå luokrtusta. VuorovaÍkutuksen

Ìuokrttelu on aina suhteelllsta eikä pvstv huornioÍrnaan

vuorovaikutuksen rikkautta Jå monÍmuotoisuutta. Lapsi i Ia

rtsel låånkäån el. nävttånvt olevan selkeåä kuvaa ti lanteen

etenemiseen våikuttavlsta teki -ióistä" SiI loin etualal Ie nousi

havainto, ettå e1åmå kulkee kulkuaan mvös osrttain ihmisen

måårittelemistä ehdoista huol imatta. TäIIöin. tuntui

seikivtvvån lapsen. tapa oIla låsnå trlanteessa

hahmottamisensa osalta. Lähteekö hän itse kehittåmåän ornaa

ti lannet,taan våi odottaako hån jonkun toisen mååri ttåvån

hånen ti lanteensa ehoot" Esimerk it ei si is oIe tarkoitettu

kuvaamaan toimi nnan lar nalaisuutta vaan havai nnol 1 istamaan

tutkrmuksen åpunå kåvtettvå luokrtusta. toimi.nnan mäåritvstå.

1O"4. Tarkkai lun korrelaatiot

Puhuttaessa toiminnastå puhuLaan _iostakin seI laisesta.

viÍme aikoina korostunut. Se mitä tapahtuu

jonka

tässåmerk r tys

-ia nvt eí

on

koskaan kaiki Ita osin sovi mihinkåän jåätvneeseen

mvöskäån kokona i suudessaånkehikkoon" Ëikå sitä voida

havaita. Ehkå ihrnisen hahmotus on siten rakennettu, että

i hrn r sen tåytyv

todel I isuutta

ol i.si hvvåksvå

kontrastin arkaansåamiseksi aina suhteuttaa
johonkin. Erås mahdollisuus Iåhestvä tiiannetta

asiarn ti ia ja 1ähteã hahrnottarnaan màar Irnaa
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Låta net.þ<eå Iåhescven. e1 irrottaen sr itå ovsvvÍå toiminnan

iuurankoia. lhrnrsen TOil"l il"l INEN tilanteen ehto.len kanssa

vuorovarrutuksessa on c-rL asia kuin toimrnnån HAHI'IOTT'API iNEN

vuorovårxutuksen,å. vaÍkka närnå Ílmi.öt ovatkin vhtevdesså

torsrlnsa kuten edellå on kuvattu. Ihminen on sidottu tåhän

hetkeen. Puhuessarnme toimi nnasta puhumme toimi nnasta ai na

lonkin halrrnotustavan'avul la. -Tieteel 1 isesså tutkimuksessa

toirninta on påperilia -iäädvtettv musteeksi. Tutki-ian ainoa

rnahcol I rsuus on saada teksti ni i n oå1 jon eläviå miel ikuvia

siså1tåväksÍ " ettå Iuki jaI la on mahdol I ista hahmottaa teksti

vuorovårkutuksena. SarnoÍn iuki jan ainoa mahdollisuus

hahmottaa teksti vuorovaikutuksena on sååttåa tekstin

vi r i itåmät mrel i kuvat vhtevteen oman henk i I okohtaisen

suhteutus jär jestelmän kanssa.

Pärväkodin arkurset hahmottivat ti Ianteen ehtojen kanssa

vuorovåikutuxsessa olevat Iapset taval I ista sosiaal isemmiksi

"6I (p="OO1)" Sosiaalisuus ei sinånså ole vielä mukautuvaa

tai hailitsevaa tai muuta kåvttåvtvmistä. se ilmaisee

1ährnnä. että lapsen toirninta on suuntautunut todellisuuden

sosiaal isÍ in asoekteihin. Miksi sitten ehtojen muotoutumlseerr

osal l istuva lapsi arvior daan taval I ista sosiaal isernmaksi?

Sosiaal isesti akti ivisel la lapseI 1a on i Imeisesti IaajempÍ

sosiaalisten kontaktien verkosto. Nåin ollen hänen

toimintanså muutos verkon suhteen aiheuttaa useammalIe

Iapselle intensilvisemrnån sosiaalisen vuorovaikutuksen. Kun

sosiaal isesti akti ivi nen Iass j. -jättäytvv pois pel istå si I ia
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or-'ì tilanteeseen enenrnlän våikutusta koska lrånen vhtevtensa

oelrrn osallis[u11rn ovat Iaajemmat. Sosiaalisestr aktrivinen
I aos i 1 r i. ttvessaå rr to r m i nnassaa n kokona i sva I ta I sernrn i n

sosi'aaliseen verkkoon mvôs on vlrtevdessä voirnakkaarnmin nårhin
verkostoihin. Sosiaalisesti aktiivinen Iapsi on

tormi nnal I rsesti el rmel l isernoi osa ti lanteen ehto-ìa kuin
påssiivinen Iapsr. 'A-ìatellaan tilannetta -iossa on kaksi

lasta" Ioinen sosiaalisesti aktiÍv1nen ja tornen

soslaal rsestr oåssi ivi nen. TäI 1öi n sosiaal isest i akti ivi nen

lapsi pelkåståån joliakin tavoin toimimalla måärittåä
ti Ianteen ehto-ia" on rnuistettava" että kvsvrnys on koko a ian

tåmån tutkrmuksen ra-ianvedosta. Voidaanhan myös a-iateIla,
ettå Þässiivisen Iapsen vuorovaikutus iImenee siten. ettå hån

houkuttelee sosiaal isesta lapsesta esi i n todet l isuuden

muokkaa-ian. Tä1Iå taval la ei kuitenkaan tåsså tut,kirnuksen

empirian luokittelussa tehtv" koska jos kaíkki on våin vhtå

-ia såmaa vuorovåikutusta" ei ti lastol l isesti voÍ da Iövtåå
mitåän suhteutus-iår jestelmäå. _johon toimi ntaa vorsi

suhteuttaa.

Tí lanteen ehto jen kanssa vuorovåikutuksessa oleva toiml, nta on

harvernrni n arviol tu kuuluvaksr toimi nnan Iuokkaan ,,osaston

toirni nnan mukai nen tgimi nta" -54 (p=. ùOó) ja vastaavast i
useamÍnin arvroitu kuuluvaksi Iuokkaan "osaston toiminta +

leikki" .56 (o="oo4) " samaan ÍImiöön liittvv vielä toiminnan

ehtoihin liittyvän toiminnan ja tarkkaiiun aikana havaittu
påiväkodi n sääntö jen venvttårnisen korrelaatio .53 (o=. oo7) .
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¿oirnlnnårì iåhtökohtia .koko alan kvseenalaistavana Ja uutta

ai nestå svottavänå. Jos kvseenalaistus rnenee

åår1mmåisvvksi ¡, n. seurauksena on mi tå i lmersimmr n

jonk i nastei nen kaaos. I Imeisesti -iatkuva r hmrsen torrnl nnan

1áht'ökoht:'en purku ei o1e pi demmån påä1Ie kestävåä. Tarvi taan

ilmeisesti sel laista vuorovaikutukseen perustuvaa hahmotusta.
joËsa kaikkia svsteemejå ei pureta. vaan hvvåksi havartut
pitkåikåiset svsteernit saavat mvös tukea jatkaakseen

olemassaoloaan jå vahvistuakseen" Vuorovaikutuksen

hahmottarntsen tarkoitukseksi ei såå nousta
a'eksistential isti nen vaatimus mandol I isirnrnan suuresta

vapaudesta. Vapaus i Irnan vapautta _ionk i n suhteen on tyh jåä
vaBautta" ihmiselle luontevaa vapautta saattaisi o11a

esirnerk r ksi ornien rnahdol I isuuksien vapauttarni nen

sosiaal ise6Éa vhteisösså. Tållöin vapaudesta tulisi
todel I isuudeÉsa pii Ievien mahdol I isuuksien vapauttamista
vhdessä mui den kansså. påÍväkoti lasten mahdoi I isuuksien
vapaut'tarninen ei voi eikä tule perustua pelkåståån
yksi I ö1 I isen potentiaal i n vapauttamiseen. Lapsen kokemus,

ettå hån on tehnyt jotaki n sekå itsel Ieen et,tå mui l le
arvckast,a on inmisen arvostusten 1åhtökohta. Vain vhdesså
muiden kaRsså saadaan aikåån jotakin sosiaalrsesti arvokasta.
Jos lapsi saa kokernuksen. ettå hån toimi i arvokkaastr vai. n

silloin kun hån toteuttaa kasvatustavoittei.ta. hån opori ettå
hänen ornan toimi ntansa årvon rnåårittåvåt ai na rnuut. Vai n jos
àikurrren kohtaa lapsen rnahdollisuukslen subjektrna, vo1

tooel l rsuuoen muotoutumisesta tul la vhtei nen antoisa rnatka.
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rnutta samal la oäivåkodi n sååntö jen sisäI 1ä.

k a nssaa n pe I aarnaa n

Ë1r lvhvesti sanoen: Oman tr lanteensa kanssa enemrnån

vuor-clvåikutuksesse oleva Iaosi on mvös enenmmå

vuorovårkutuksessa päivåkodi n ehtoJen kanssa" Ehkå

terrnrnoiooian seI ittåmiseksi on esrrnerkki paikallaan. PoikÍen

pelatessa :alkapalloa joku ehdottaa kiipeÍivtelrneitä"

TäI löin hån on vuorovàikuÈuksessa ti Ianteen ehto _i en kanssa.

Jos lapsi sen

vierei.sel Iesi _iaan houkuttelee rnui ta

kadul le. hån toimi i yhå vuorovaikutuksessa ti ìanteen ehto-ien

kanssa. mutta päiväkodi n ti Ianteen ehtojen vastaisesti. si I 1å

kadulla pelaaminen on kiellettvå. Tåsså kohden on vain hvvå

huornata. miten suuri osa Iasten toiminnasta mäårittyv muuta

kautta xuin aikuísten måårittåmien sååntöjen kautta. Lapsi on

ornan todel I rsuutensa ja sen ehto_ien suhteen akti ivi nen

va i l<utta Ja "

Lastentarhanopettajat arvroivat ehtojen kanssa

vuorovaikutuksessa toimivan lapsen taval l ista

aggreE si. ivisernrnaksi .45 (p=. O23) Kvsymys l ienee .jål ieen sekå

todel l isuudesta ettå havaitsi jan ornasta

suhteutusjårJesteImästä" Viral 1 inen påivåhoidon kasvatuksen

mååritelmä prtåå kasvatusta tavoitteel l Ísena toi.mi ntana.

jolloin jc¡kainen ooettajan tavoitteen etenemlsen suuntaa

muokkaava teko nåyttåytvy häiriönå, hvökkäyksenä

kasvatustavoitetta ja opettajan toimintaa vastaan. Toisaalta

muutos on erityrsen kanfI iktÍherkkå ti Ianne. Runsaasti

ehtojensa kanssa vuorovaikutuksessà oleva lapsi nåvttäytyy
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Var n vhtersesså todel I isuudessa vo1 pi i l iä sosiaal i nen

VåPàUS.

Yksitvisvvteen ja ornaan nåkökulmaan perustuva vaoåus srsåltåã
rnvös peIon. Oman vaoauden rnåksimoinnin hahmottaminen sÍsåltåå
rnvös oelon vapauden rnenettåmrsestä. Tämån hetken årvo alkaa
perustua t,ulevarsuuden ktrviin. Tåmå on omiaan _iävkiståmåån

koordrnaatistoa -i a kaikki. vaoauden esteet ovat oelottavra.
Tåmä tulee hvvin ilmi tutkimuksen tuloksessa. jossa

päivåkadin aikuisten arviolrna Iapsen aqgressiivisuus ja

vanhempien arvioÍrna pelko-ien runsaus korreloivat .5ó
(p=.oo4) . EIi påivåkodissa tavallista aggressiivisernmaksr

hahmotetul Ia lapsel Ia on tåvat l ista enernrnän pelko_ia. l"litä
enemmån ihrninen oeikäå. sitå lu-.iemrnan ja jåvkemmån kehikon

hån muodostaa ja si tå voirnakkaammi n hån reaqoi _.ios hånen

hahmottarnaansà rnuutetaan tai hån ei voikaan jossakin

ti Ianteessa omaa kehikkoaan soveltaa.

Tässä tulee eritvisesti itmÍ hahmotustavan ja toiminnan
vå1inen ero. Aggressiivinen Iapsi on usein itse asiassa
hahrnotustava I taan ehto jen suhteen joustarnattomarnp r kui n rnuut.

Mutta toiminnassaan hän pvrkii tuomaan jatkuvasti ornia

toiminnan ehtojaan esj. j.n. Agqressiivisen lapsen kehrkko

sái lvv ti lanteesta toiseen rnuista ti lanteen ehdoista
riippumatta. On kuitenkin svvtä huomata. ettei kvseesså ole
vå1ttåmåttä hyvin strukturoitu kehikko. Kuten Eskola (LgB7.

36-37) huomauttaa. ihmisen rnaailman hahmotustapa on

I lrnersestr rnuuttunut 1t-ionnon rnaåråämåstä r-ationaal isemmaksi

vuosisato-¡en kuluessa. Struktuur¡. n tiedol I i nen 
. 
jäsentvml nen

ei si itr sinånsa nåvtå I rsåavän aggressrota" E'nf<a pikernrnrnkin

aftekti ivrset purkaukset joutuvat ahtaammalle trukåsså Jå

selkeåstr -iåsennetysså kehikossa.

lrlåvttäå si Itå. ettå mui den Iasten kanssa Iaosi voi helpornrni n

vårkuitaa omrin tilant,eensa ehtoihin. Tilanteensa ehtoja

enernrnarl rnuuttava lapsi Í.:Íinnit,tåå tarkkaÍIun perusteel Ia

tavall j.sta enernrnèin huorniota usearnoaan.lapseen .40 (o=.O5O)"

Luoxka huornion ki innittäminen usearnpåån lapseen tarkoittaa.

ettei Iapsi tarkkarlujakson aikana kiinnittånyt huorniota

ai xursten tekern j.seen taÍ _iohonk i n fyvsiseen tapahtumaket-juun

iar fyvsLseen tekemiseen. Arkuinen nävttåä jäädyttåvän lapsen

toimi ntaa ti Ianteen ehto-ien suhteen. Tåmä johtuu ehkå Iåhi nnå

kahdesta seikasta. Ensinnåkin aikuinen hahrnot.taa lapsen

heloosti oman Iasta pvsyvärnmån hahrnotus-ìårjestelmånsä kautta"

Aikuinen hahmottaa laosenkin pvsvvänå koordinaatistona ja

kuten edeIlä on todettu, todellisuuden hahmottaminen muuttaa

todel I isuutta. Toiseksi aik.ui nen ornåå päiväkodi n

koordinaatrstossa yleensä åsernan, jossa hänel Iå on Iapsra

enernrnån våltaa ja voimaa mäårite11å Iasten aserna. lf itä

paremmin lapsen coÍrnintaan soveltuvan koordinaatiston

aikul nen oppi i tieteestå tai muualta 1övtämåån. sitä

tiukemmin Iapsi voi naulautua tåmån koordinaatiston osaksi.

Jos me nvt 1opu1l. isesti omaksumrne kuvan lapsesta kohteeseen

pvrkrvånå" rne mvös tormirnme osrttarn tåmän hahmotuksen
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mut.aan. f{åi n me olemrne vaåråssa etäåntvä i lon. turva)' l rsuude¡

-t" i hmetvksen låhteestå. tästå hetkestå 1a todel l rsuudesta-

Srksl onkin kiinnitettåvä huornio kokonaisuuteen" On guhuttav¡

rnvös kasvattaJan hahmotuksesta. eikä vain Iapsen

hahrnotuksesta. Tåssä tutk irnuk5,esså pyr i tåän perustelemaan

mil,rsr olrsi svvtå si.rrtåå paÍnopistettå tavoit'teen suhteen

nahrnotetusra tormr nnasta vhteisesså todel l isuudessa i Imenevän

vuorovå i. kutuþrsen hahmotukseen.

Csikszenfnihalvi kuvaa Iapsen tiukkaan kehikkoon sitomisen

seurauksia. LapseI Ie tyvpi 1t i nen \zmpårist'ö ei oIe tehty

toirnlnnån mahdoi tisuuksia silmä11åpÍtåen. ToimÍnnan

deprrvaation (virtauskokernusten puuttumisen) tåytyv o11a

seurauksena rr"oì"r", kuvittelun, I i ikkeen. tutkimisen ja'

fnånlpulot nnl n våhenernisel Ie. Sanranai kaisesti sosiaal iset

årvot alkavai vaikuttaa lapsen tulkintaan ofnåstå

torrni nnastaan. Pvrkimykset' -iotka eivät tuota konkreettisia

tuloksia nähdåån ajan hukkana. ja lapsia rohkaistaan

toirnintaan vain. kun toiminta saa aikaan ulkoisia tuloksia'

Piano-oointo-ien merkitvs eÍ pii Ie luottamuksessa orniin

kykyihinr vaan taito-len esittämrsesså vleisö1Ie. Johtuen

vleisestå i Ion våheksvrnisestå emrne kåvtä ri ittåvästi enerolåå

tar -iotaksefnfne Iapsi I Ie seI laisÍa mahdol l j.suuksia. jotka

auttaisivat hei. dån kehi tyståän. Useimmat. vanhemrnat luottavat

koulusVsteerni n ja television tekevån Iapsista autonomÍsen

oersoonan" Jos heillå on väraa rikastaa lapsen vmpäristöä. he

iähettävåt Iapsen kurssei I Ie. balettikouluun.

raLsastuskouluun. tolloin valrnta tehdään enrienkarkkea

statuskrtteerrn Þoh-ialta. On claradok"saalrsta. että Iapsuus on

vornut oÌIa nautinnollrsernpaa vähemman vakavåraisina arkoina.

Tånå oåi.våná tehdåån selvå ero nautinnon ja todel I isen elåmån

våI r 1Ie. (Csikszenrnihalvi 1985. 2OO-"O1. ) l'1utta nåkeekö

Cslkszenmihalvikin sittenkin lapsen tavoitekoordinaatiston

iäoi-¿ Perustuuko pianonsoiton oerusta tosraankin uskoon

omi i n kvkvr.ni n? Onko tosiaan nl rn ettå pianonsoiton ydi n on

srrnå. ettå Iaosi uskoo pvstvvånsä saavuttamaan

pianonsoitol Ie. asettarnanså tavoitt,eet? HaI I Ítsevansa pianoon

lrittvvåå todellisuutta? Vai voÍsiko ydin Iähteä

vuorovàikutuksesta" taiteesta. musi ikista ja sen dvnarniikkaan

1 i rttvmrseEtä" Ajatel laan Iasta joka suhtautuu luontoon

tavorteorrentortuneesti. Hån saattaa tavortella Iuonnon

såäståmrståq suojelemista ja vastustaa Iuonnon tuhoamista.

Tavoiteorientoitunut ihrninen nåkee Iuonnon haasteena. Luonto

on lotakin, joka tulee vorttaa. Lähdetåån vaikka

måår Imanvrnoåripur jehduksel le, jotta voÍdaan kokea se

todel I Í nen haaste. ihmi,.nen vastaan luonnon voimat.

Tunturrvaeliuksella eÍ enåå olekaan tärkeäå vhtevden

kokemi.nen Iuonnon kanssa, våan tårkeåksÍ nousevat mitattavat

päivänratkat. varusteet ja suoriutuml nen. Li ntuharrastuksesta

tulee lrntujen omistamista" Lintujen krikarointi muistuttaa

erehdvttåvåsti metsästvstä; rniten rnonta. ja minkãkinlaista

1i ntua onnistui n nappåarnaan. Ol ipa antoisa I i ntuJen

tarkkai lupäivå. näkvi paI Jon ja er r laisia I i ntu_la. Luonnon

valtaaminen on val Iannut, luonnonsuojet Í jatkin. Kukaan e1
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navtå olevan tåvolteorientaatrorta turvassa. vhtevden
kokerni. nen ruontoon on asia. -iota ei voi tavoi te11a. riokea
olevansa eså luontoa on növrtvrnrseen perustuva orosessi.
I lman növrtvmistå Iuonto ei voi nåvttåytvå mei r re kuin
håiriöiden tanteen; ja våi ineenå" Növrtvmlnen ei
tutkimusaiheena ole kuitenkaan muotia"

Arkuisten tarve saattaa ti ranteen ehto -la rnuuttava lapsr
soÞ1fnåan ofnåån koordinaatistoonsa nåkvy tutkimustul0ksesså.
jossa tavallrsta enemrnån ehtojen kanssa vuorevåikutuksessa
oleva torminta -ia vanhemoien eettisel le kasvatustavoiLteet ie
antama korostus korreloivat .45 (p=.026). Eettinen
kasvat'ustavoite oi i kvsvrnvsiomakkeessa muotoi Itu seurååvastr:
"Låsta ohtataan inhimillisyvteen ja oikeudenrnukaisuuteen
rhrnissuhteissa sekå suhtautumaan rakkaudel 1a Iåhivmpåristôön
sekå krelteisesti våkivartåan,," Tavoite I i ittv.y kr inteåstr
aikuiseen ylerseen norrÍ1- ja arvostusaFteikkoon. Aikul.nen
haluaa Iapsensa ornaksuvan enemrnån vleisesti hyvåksvttzksi
koettu-ja toimr. nnån ehto ja. Vahvístusta si 1]e. että vanhernpien
eettisien tavoitteiden l<orostaminen 1 i ittvv enernrnånkÍn
tavoitteiden muodostarnan kehikon arvostamiserre kuin
toíminnan srså1iö1r.e. saadaan eettisÍå tavortteita tårkeina
p i tåv r en vanhernÞ i en suhtauturni sesta rnui h r n tavo i tea I uer s i i. n.
Eettisia kasvatustavoitteÍt,a t,årkeinå pÍtåvåt vanhemmar
pi tävåt taval l rsta våhemmån tårkei nå ernoti.onaar i.si.a
tavortterta (korrelaatio -.4g.. o=.O14) sekä esteettisia
tavoitterta (korr-eraatio *,40. p=.o4g) " Er i eettisyvde.
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vlrrnel-r.si tassä taoauþ:sessa nåvttäå pal -jastuvan soslaal inen

normrsto. Etr r kka pal -iastuu tassa tapaul.:sessa

koorcrnaatistoksr. -ronka avul Ia Íhmrsen toiminLaa

normrtetaan. Vanhernmat haluarsrvat lastensa seIvlävån

mahdoi I rsirnrnan vleisesti hyvåksvtvssä koor-dr naatrstossa" Ei

sen tåkra että lapsen olisi hyvä oLla vaan koska laosen ärvo

måårävtvv aikui.sen hahñottamana aikuisen kehiþ¡ossa

sr Joittumrsen oerusteel. 1a.

I hrnrsen rnoraal rsuushan on vi ime kådesså vhtevdessä hånen

torrnr.ntaansa" Kun Íhminen alkaa siirtåå lnoraålrsta

hahmotustaan johonkin t,redol liseen normi _iår-lestelmåän. alkaa

todellrsuuden rnuotoutumiseen I iittvvien tekojen merkitvs

våhetå" Vuorovålkutuksesta tulee väIrne oman moraalrn

toteuttamíseiie" llitå vahvemoi moraalinen kehrkko. sÍtä

suurempi väIittvneisyvs" l'1itå vahvempi kehikko. sitå helpomor

i hmisen on keståå tåssä hetkessä Í lmenevät ornat rnoråaI i ttomat

teot: Tåimå on lapsen pårhaaksi. mi nå

Ihmi nen tarvitsee si.tå

vaÍ n teen ni r n kuÍ n

kåsketåän j ne " lu jemman si t,outuml sen

vahvaan kehikkoon" mitä vähemrnån hånen tormintansa on tåi iä

hetkei Iå rnoråal ista" Moraal i nen toirni nta korvautuu

rnoraàl iseI la tavoitteel la. Våi ittvneÍsvvs ia

puolustusmekanismit ovat tekosvitä oestá puhtaaksl tåmån

hetken moraalisestí årveluttavra teko_ia. Jotta ihminen

ovstvisr uskomaan omra uskomattornia sel ityksrään toimi ntansa

orkeutuksesta" hänen tåytyy kehrttåä paÌ -jon vorrnaa. Tåitå

oohJalta Lulee yrnrnärrettävåksr Einsternin ( I949. 3) kitevtvs:
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TILANTEEI\ EHTOJEi\ ERIYTYI"III\EN SOSIAALISEN TiLANTEËNti.

EHDT I 5TÊ

LAgsi taimr i, a:.na iossakin mielessä vuQrovàikutuksesså

Vrnp¿irrstönså kanssa. Vuorovaikutus etenee si I Ioinkin l'lun

¡i ianteen ehdot hahmotetaan er i taval 1a " Lapsen toimi nta on

ørivtvnvt -iostak r n tr Iantèesta. rnr-ttta vårmåsti suhteutuu

todel I isuudessa iohonki n toiseen ti lanteeseen. Kvsvmvksesså

on rni nLln ( tutk i -ian) tutk imurksen sLiLlnni lteluvai heessa i Imennvt

operationaalistamiseen liittvvä harhao -tclkå kvllå korjaantuu

iimiö iurnnistamal Ia" Lapsi l Ie esitetvt haastattelun

tilanterden ehdot ovat pvsvvinå ehtoina helposti

arvioitavissa Ír-Laurturnisen asteen suhteen. Oman toimintansa

ehdoista" ofnan todel l isuutensa rnuokkautumiseen vhtevdessa

olevista teki-iöistå taas ei"

l1 " 1. Esimerkkerä strateqiahaastattelusta

AikuÍnen suuttuut sulIe. lfitå teet?
Kari 5 vuotta: "Menen ulos" Juoksen ni i ettel se såa rnua
kiinni""(Lapsi ei mukaudu aikulsen tahtoon eikå pvri
muuttamean ti lanteen ehtoa esirnerkiksi ouhumal la. Laosi aÍkoo
Påästå kokonaån eroon aikuisen asettarnista ti lanteen
ehdoista. Laosi juoksee karkuun -la ovrkii näin erilleen
èlkuperäisistå ti Ianteen endoista eI Í aikuisen
suuttumuksesta. Toimi nnal la on sarna alkuiåhde. rnutta 5e on
erivtvnvt ni i n ÞåI -ron.. ettei se enäå noudata alkuoerålstä
toiminnan logrrkkaa" )

l'l ikko 4 vuotta: "Jos oi.s panospvssv. nii niÍ tai keihås. "
(Tarkkaan ottaen kvsvrnvksessä on vuorovaikutus ti lanteen
ehto¡en kanssa. nrin kuin aina on. sÍ11ä årnÞLrminen ja keihåän
kåvtt¿i I i i.ttvvåt arkuisen suuttumukseen. Luokituksen takia
rajå kuitenkin vedettiin johonkrn eIi tåsså tapauksessa
tåhån. Todel I isuudessa oäiväkodissa ei oIe ovssv iå eiká
kerhårtå kävtettävi.ssä atkuista vastaan aikulsen suuttuessa.

2C,4

"Vorrna vetåa a.rna puoleenså rnatalan rnoraalin omaavia

rhrnrsra"'

Tutk imustulosten oerusteel 1a vuorovai kutuksen hahmottami nen

_i a toirnirninen eivåt nåvtå olevan sarna asia. Kun

vucrovarkutuksen runsas hahmottaminen nåvtti olevan

vhtevdesså -ioustavaan. tehokkaaseen -ia vå1i ttömåån

torrnr ntaan" ento.ien runsås rnuuttarni nen ( tarkkar lun

oerusteel ia) nävttävtvv konfl iktiherkernpänä. Erås sel itvs

i imröt ie on" ettâ ehtoJen rnuuttamistoirninnassa on takana
.

I isåksi lasten _iåvkkå ti lanteen muuttamlspyrkimvs omien

ehtoJen mukaiseksi. mutta a j,komus on jäänyt puol itiehen"
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Torrnr ntastrateqia on t r-raI Iaan olernåssaolevasta
todellrsuurÉestå. )

Jol lar n toisel ia on luur i se tavara jonka itse haluat. mitä
teet ?
Tanja 2 vuoLta: "Tåvtvv naoata se." (Tilanteen ehdot ovat nvt
_lo eiukåteen -ìulxrsanotut: Joku leikkii haluamallasi ielulla.
Lelun naooåamrnen ilman toisen nåkökulman huomioimrstå on
pitåvtvrnlsÈå tru¡kasti omissa ti Ianteen ehdoissa. Lapsi ei
ala esirnerkiksi vuorsvaikutuksen kautta vhteisii.n tilanteen
entoi hr n tai mukaudu ti lanteeseen. )

Eìua ei oteta rnukaan lerrki in. Mitå teet-¡
Jaakko 5 vuotta: "Sänoo Vesku1Ie. Veskua ne uskoo. Jos ei
usko ni i. " . " (Lapsi er rnukaudu ti Ianteen ehtoon "ei oteta
lei kk i. i n" . Hån ei mvös.kåån Iåtrde vuorovåi kutukseen
1övtååkseen vhteiset ehdot tai komprornissin. Lapsi pitäå
trukastrk i Í nni omrsta tr IanLeen ehdoistaan ri ippumatta si Ítå
mitkä tiianteen ehdot muiden mielestå ovat" Nåin oIIen lapsen
torrninnan ehto-ra voidaan pitåå eriytvneinåo koska muÍden
ti ianteen ehdor i la ei oIe merkitystä hånen ti lanteen
etenernisen ehtojensa muotouÈumisessa. )

LL "2. Strategiahaastattelun korrelaatiot

Pä i våkot r

seur åsså

_rohonk i n

noudetaa n

en oaikka. -iossa ihmiset ovat våIttämåttå torstensa

tietyn ajan päivåstå" Kokooäivälapsi tuodaan

trettvvn påiväxotrosastoon aamulla ja hänet

sieltå i I Ia1 1a. Påivåkodi n alueelta ei saa omi n

luvi n poistua. Påivåkotiosasto jen suuri. lapsimäårä ja

rajal I iset ti iat aiheuttavat pai netta si ihen suuntaan. ettå

sarnassa tiiassa on vleensa useampia ihmisiä. Tavdellinen

mui cien ehdoista er ivtynyt toimr nta I ienee paivåkodr n

todel l isuudeEsa harvi narsemoaa kui n rnuual Ia vhteiskunnassa.

Nvt terkastel laan Iapsia. Jotkå antavat taval I ista runsaarnrni n

esÍtetvstä ehdosta irral iaan olevia toirnrntastr-ateqioita.
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Ensrnnå1.:rn navt,tåå siltå. ettá tilanteen ehdorsta erivtvneen

I apset.vastauksen antavat taVal l:.sla nsearnmÍ n nuorernrnat

Lasten rkå korrelor -.ó(J (o=.t-¡t)2). torsella vastauskerrall.a

-"4o rp=.cr52r. Ër-as sel.rtvs tälle ilmiölle on" etLå nuori
lapsr eÍ ol.e vielå ooplnut ioustavaan vuor-ovårkutukseen

vrnoår-istönsä kanssa. Hánellå er oIe vielå riit,tåvåå måårää

Lorrnrntastrateoroita kåvtettåvåksi joustavasti elärnån

moniouollsesså svsteernrvirdakossa" Iån karttuessa lapsi oppii
ottarnaan tr la.nteen ehdot paremrni n huornioc¡n Iaa jemman

kokernuspoh-iansa takia. Eriksoni n ( lg62) mukåan laosÍ on jo

noi n neI Jänteen i kåvuoteen rnennessä suotuisan l.lehi tvksen
rnukaan r-atkaissut itsel ieen keskeisenå ol leen kelritvstehtåvån
ornasta autonomiastaan" El i lapsen ei enåä tarvitse Joka hetk í
pohtia ornðà err I I isvvttäån tal svrnbioosiaan muihr n. våån hän

kvkenÊÊ :autonsrniseen toimi ntaan vhdesså rnui den kanssà vhå

oar.emrnÍn"

Pl itå Ruorernor lapsr. sitä enemmån hän on aistiensa,,vanki,,..
Hånen keskittvmÍsensä on lvhvempi -i a hänen turhauturnan

sietonsa tarvetvvdvtvl.:sen vi ivåstvesså on prenempi. uhmaikå

ver ol Ia pai -ioi ti si tå. että Iapsi tr-rti< i i itsel Ieen uutta
väI i netLà" symbol rfunktiota. Vasta svmbol i n i lmaantumr nen

lapsena hahrnottamlseen rnåhdoI I istaa kehrkoi den olemassaol.on,

Ilman koordinaatrstoa er voi olla eroå nvkv- ja tavoitetilan
vä1. i 1Iå. I Iman koordinaatistoa ei voi oI Ia tavoitetta. ioka
joko saavutetaan tai ei saavuteta. Laosen on tarkkaan
tutki.ttava tåmå uusi hahrnotuksen i 1mi,ö. llikä on svmbol r ia
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F:ehrt<l'lo la. l"luoLoutuvan todel iisuuden hahrnottava rhrninen voisr

ehl,:a kesktÈtva todel i rsuucen muotoutunriseen. etsrmåån yhdesså

hvvåå raLkaisua. erkå vå]Ltåmattä juuttua vanhoihrn

tarsteiuhautorhtn. Todeiiinen sub_iekti tekee nirn xuin

oarnaaksr nàl(ee eikå -luutu tarsteluun pånaa vastaan.

Ti lanteen hatrmottami nen .iåvkästi ornasta nåkökulmasta nåvttäå

ãrheuttavan tormlntåå. joka tähtåå jåvkästi oman nåk:ökulman

toteutLarnlspvrkimvksrÍn kerno-ia kaihtamatta" TavalIÍsta

enemmån rontekstrsta errvtvvien straLeqravastausten

esl ttåmr nen _ia ooeLta-i ren arvioima aoqressi ivisuus

korreloivat post ti ivrsesti .4 1 (p=" O44) " toisel la

kvsvmvsker"ral Ia "42 (p="o39) " Ei í kun lansi omien halu jensa

ohjaamana tai kvkenemåttå iövtämåån vuorovaikutustapoja tai

hån hahrnattaa ii lanteen vain -iotenkrn Ìrtaantuneen muÍsta on

taioumuksenå svntvå konflikti " TålIaisen Iapsen hahmotustavan

jåvkkvvs i Imenee rnvös opetta j ien arvioimassa Iasten

tavallrsta vähåisernmåsså mukautuvuudessa -.49 (p=.O14),

toisella kVsvrnvskerralla -"32 (p=.OO9l.

Svsteernr Joka l isåå voirnakkaasti jossak r n verkostossa

vai kutust.aan, kohtaa user n rnui den svsteemien iai

osasvsteemien taholta resistanssra nr i den omien svsceernra

vl iåpitåvren mekanrsrnien taki.a. Aqoressi ivisen laosen taoa

toÍmia täl laisessa kahden svsteerni n voirnai nkoitoksessa on

åggÌ'essi iv:, nen. Jatkuvasti eri laÍsten svsteemien kanssa

voirnar nkoettelussa se aiheuttaa I nhimr I I isesså
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rnrkä on todellrsuusT l"lrkã on rninun tahtonr ia todellisuuden

vålrnen suhde? Ehkå srl-rsi orr nrln vmrnárr-ettåväå" ettå lapsen

tahdon teståafnl nen sr jorttuu sarnåan arkaan svmbol rfunktlc,n

kehittvrnlsen kanEsa. Tåsså vhtevdessä rnvos svrnbol in kehrtvs

nãvttävtvv uudessa valossa. SvmboI i n tul rsi ol la

rnahdoilrsirnman tooellirren" ei abstrakti. -iotta lapsÍ vmmär-tåä

tahtonsa ja todellrsuuden vålisen suhteen- Nåin ollen

svmÞol ra er tuI rsi vai n ir-rottaa todel I isuudest¿, vaån ennen

kaikkea i i ittåå eIävåån elämåän koko a-ian.

Olemassaolevassa maai Irnassa autonominen ihmtnen nåvttåytvv

íhmisenå. -iot¡a itse rnäärittää suhteenså kehikkoon" Hän

mäårittåå itse itsenså. arvonsa -i a tormintansa. Hån on itse

itsenså teki jä. Kun kasvatusrnstÍtuutiossa on tal 1åinen

sub jekti. -la tåmån i nstituution aaiteel I iseen tai

toimi nnal I Íseen kehi kkoon kuuluu jotak i n joka ei sovi

håne11e. hån ei voi i nstituution koor-di naatistoa hvväksvå.

Esimerkiksi nårväkodissa lapsi ei halua a1 istua päivålepoon

våån hän näkrsi rnÍeIekkååmpånå -iatkaa legoiIla leikkimistä.

Tai vlispistosså opiskeli ja ei nvväksv. että joku toinen

arvottaa hånen tentt rvastauksensa vååråksi. vaikka lrånen

rtsensä rnielestä vastaus on serusteltu. SeuraukSena on

kahoen kehi kon vhteentôrmååmi nen. Sub.iekti er enåå voi kaan

oIIa subjekti. våån hån juuttuu omien odotustensa Ja muiden

vaattmusten våI iseen ristiri itaan. Mrtå enemmån

vnteisrrunnåssåmme on olernassaolevaan todel 1 isuuskäsitvkseen

oerustuvra sub-iel,;te-la. sitå enernmån fnei I Iå on ristrri:.taisia
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hånrnoLustavassa rnuutoks r a. Låos Í a I kaa hahrnottaa

todelirsuulta er-ilarsina volrntnå. -iotka ovat torsiaan

vasÈaan. Aggressro ei kurtenkaan oLirkauclu pelkästäån.

tormrrnai Ìa. Jos kahden Iåosen antaa tapel la oåivåkodissa

torsen vahÍngolttumiseen asti ei åqqresslo ole ourkautunut"

vaån oixernminkin vastustavien voimren kasvaessa vahvistunut.

SiksÍ aqqrssrotå ei tui isikaan lähestvå ni i nkåån

olernassaolevan åggression purkarnisena tar sen vastustamisen

nåkókulrnasta. vaån kohdistamal la huornio ti lanteen ehto jen

muotouturniseen" Huomro voi kohdistua Iähteestä eI i

vastakkai nasettelusta todel I isuuden paremrnaks i

ei i ratt<arsuun. Jotta i hrnr nen voisi kohdata todel I isuuden

selkeåmmrn. hänen on si irrettävå hahmotuksensa oainopiste

sisåisistä kehi koista todel l isuuden mahdol I.isuuksi i n.

Ehkå tässä vhtevdesså ol isi hvvå pei lata tåmän tutkimuksen -ra

rnui den tutþ; Írnusten aggression hahrnotustapo-ia nåkökul.man

selk rvttåmiseksi, Freudi n mukaan (t92O- luvulta eteenpåi n)

aegressio ei oIe ooh-i immi l taan reakt iota -iohonk i n

ärsvkkeeseen vaan jatkuvasti virtaava, ihmrsel imistön

perusrakenteeseen -i uurtunut voi.ma (vrt. Fromm 1,976.37-38) .

Samankalta j.sten låhr nna brologiseen aqgressi.on seI i tvsmal i i n

es i tt i Lorenz . -ionka mukaan aggr-ess i o on spontaani a

varstorhin perustuvaa tolmintaa. jonka on vå1ttåmåtöntä

purkautua a-ioÍttaÍn (vrt. t¡leckroth 198O. 8-9). Nvkvisin ei

enåå P.orosteta tå1 laisia kaavarnaisia bioloqisia

sel itvsrnal le _ia. vaàn korostetaan ihrnrsen hahrnottarnrsta

vái r intulevana llruuttu-iana. Tåsså tutr.rirnuxsessa el rnr I raån
muotoà haluta k iel tåå i hrnrsen biol00rsten svsteefnl.e.0 vhtevttå
:'hrnrsen tormirrtaan. Ihmisen bioloqinen svsteernistö on rhrnisen
kehitvsh¡.s.rorÍan kur.uessa i.nteqroÍtunut niin tiukasti osaksr
ihmisen kokonaistoimi ntaa. ettei ihmistà voi mi i Ìåän vrnrnårtåä
i lman hånen bioioqisia svsteenre-jåån. Aggression -iuuret
oalautuvat evoluution vårhaisempiin vaiheisiin. mutta ihrnisen
tul iessa vhå oarenrrnin tietoiseksi todel I isuudesta" kvsvmvs on
todel I isuuden Lurr.ernr.sesÈa tÍetoiseksi onrasta i tsestäån.
-ioiloi'n t'retoisuuden rnerkitvs koko a-ian kasvaa.

Frustraatronrar I issa i hmi nen eÍ voi toirnia haluarnal raan
tavalIa" _iosta aiheutuu frustraatio ja aqeressio (pulkkinen
1"977" 72) " Ihrninen sirs hahmottaa sisårsen kehikon olevan
eri laisen kui n todel I isuuden, eikå Iövdå vhtevttå kehikkonsa
toteutumiseksi" Tåsså ja nvt _elämvs våhentåå kehÍkon
tulevaÍsuuteen i i i ttvvërå pai noarvoa. Jos i hmi nen ihmettelee
jotakin asiaa. on hänen kehikkonsa aina jostakin kohtaa auki,
svst'eemr nävttåvtvv avautuvana Ii ikkeenå. Ihmetter.evån
ihrnisen toder r Ísuus rnuotoutuu hånen si Irnissåän. rnutta
toirninta ei o1e vrelä _iäsentvnyt kausaal isuhteeksi. Onko
kukaan i<ostaan vhtaÍkaa onnistunut nåkernåån ihmistå. ioka
ol rsi vhtaikaa sekå ihmeissään ettå viharnen? Ihrnetvksen
sl så1 tåmå kehi kon avonåisuus, svsteemi n hahmottarni ne

avautuvana eståå hahmotuksen lukkiutumisen
vastakkainasetteluksr " Jos maai lrnan kaikki ihmiset ol isivat
ihmerssaån åggr-essio håviåisi " Aser:. i.sunta kåv tur-naksi sl nå

aoqress I o n

rnuuttam i seen
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hetkenå kun oo r stårnrne

nåkerniseitâ. I'l il,ra on

esteet e1åmân ihrneel I rsvvden

rhme? Todellrnen ihme e1 ole ihmrsen

oaåssä oleva kuvrtelma. vaan se vol of id rnvös todel l rsuuden

håmmåstvttåvå rnuotouturnl nen"

Jos vhteiskunnal I rset i imi öt mååritel iåän kapeasti

vhteÍskunnaiirsiin rakenteisiin liittvviksi onoelmiksi" voi

r hmisen nahrnotus unohtua. Yhteiskunnåssamrne on varrnasti

olernassa pal -isn seI IaÍsia i Ìmröi.tå, jotka johtavat Íhrnrsen

toimi nnan ja hahrnottamrsen kehittvmiseen aggressi ivisiksi,

TodeI I rsuudessa on si Ís olernassa aqqressi ivÍsuutta. Toisaal ta

jos olernassaolevasta vhteiskunnasta yhtäkkiå poistettaisi r n

-iotenkin kaikkl ac¡qressr ivrsÍa svsteerne-iä edesauttavat

rnekanrsrnit ja eoel l isen vhteiskunnan jäsen istutettaisr Ín

sel iaisenaån uuteen vhteiskuntaan. ei hänen agqressionsa -ìa

toÍrni ntansa heti lakl,iaa olemasta åqqressi ivista. Hån

i ImeÍsesti kehittåisi Jopå uusia muunneltu_ia aooress j.oonsa

1 i i ttvv rä toimi ntasvsteerne -iå. Esirnerk i ksl aggressi ivi sen

oerheen -lapsi siirettäessä harmoniseen perheeseen ei

vä I ttåmåttå lopeta åqqress iotaan vaån sekoi ttaa uudenk i n

harrnonian" Aqgressi ivÍ nen lapsi hahmottaa mi nkå tanansa

vmoäristön uhkaåvåna ja tolmi i si i nå tapansa mukaan

åqgressirvisesti. IhmÍnen kulttuurisena olentona sisäItåå

suuren osan vhteiskunnal I isia rakenteita. Ymmartäessäån

todel I isuutta i hmi nen vrnmårtåå vä1ttämåttä mvös r tseäån ia

vhteiskuntaa. er vai n lompaakumoåa"

5e ettå r hml nen nakee rnåål lman taval I ista enernmån omien

erìÈo ierrsa rnutkarsia i i ikerato-ia srsäItavåna -ia että hän nåita
omra låvkk iá vlslor taan rnvös toteuttaa. ei nåvtå tekevan

rhmrsta vntåån sen våpåarnniakst rnuista kehikorsta" Tämå

r Irnenee taval I rsta enernrnån kontekstista err\ztyvien

strateqtavaihtoehto-jen esÍttämtsen ja opettaJlen arvioiman

lasten ahdistunersuuden oositi ívisel la korrelaatiol Ia .47
(p=.u2O). torsella kvsvrnvskerralla .45 (p=.02ó). Eii
t,r lanteen hahrnottarninen Jåvkästi ornasta nåkökulrnasta nåvttåå

rnvös arneuttavan taval l ista enernrnån ahdistuneisuutta. Omien

eñto jen toteuttarni nen rnui den entoja vastaan ei nåytä

aiheutiavan -vapautumista. Crrnan eriIaisen kehikon voimakas

hahrnotus nåvttåå johtavan ump L ku jaan,

Vsi o1 Ia kvsvmvs vaI i nnasta" Val i nta edel Ivttäå kuitenk i n

tarvrttaessa kvkvå hahmottaa myös muiden tilanteen ehdot.

Ihrninenhån voi ennakoida toimintaansa tietoisesti vain niiltä
osin kuin hån sn kvkenevå hahmottamaan erilaisia

vaihtoehÈo-ia" Ei i err laisen toirnintastrateqÍan esi.ttävä
ihminen ei vå1ttåmâttå ole mursta vieraantunut. c-rillrnen
olento" PäÍnvastoin hån saattaa o11a tret¡,tssä mielesså

laa-iakatsetsernpl.. Ihrninen ei esimerkrksÍ vå1ttåmättä hahrnota.

että hånen olisi toimittava jonkin kehikon sisåIlå tai

-ruututtava vastakkai nasetteluun ehtoJen kanssa. Hän voI

toÍrnia mvös kehi,kosta huolimatta. Tä11örn kehikko ei hånen

omån hahmottamisensa tasol la ra_ioita hånta.

Heikki Iã kuvaa lnmrsen hahmotus- -ia a_iatteluprosessien
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ert laisturnrsÈå err alvopuol rskor i la. ltlånen mukaansa orkeaah

aivopuol isl.<oon on l.ies¡<ittvnvt esimerkiksi drveroentti.

noll.stinen. monl*rlmernen. diffuusi. intuitiivinen. Iuova"

visuaaiis-spatiaalinen -ine. a.iattelu. (HeikkiIä i981. 84" )

üllaanpa aivoouoliskojen errlaistumisen teor:,oista mitä

rnrel tå tahansa. tåsså vhtevdesså on olennaista" ettå

rhmisellá on rvkv hahmottaa mvös muita kuin kaavoja.

teor ror ta tar tieto,ia. i hrni nen hahrnottaa rnvös muotoutuvaa

tooel I isuutta"

Ajatel laan ihmistä a jåmassa autol Iaan vi lkkaasti

1i Í kennö r cÍvsså r istevksessä. Jos hän hahmottaisi vasemrnal Ie

kåäntvmlsensa t,iedol l isesti, auto jen edesså .olevat

tiecjol l rset nirnr laput vaíkeuttarsivat risteykseen mukaan

rnenernlstå: Plitä tarkernmtn eritel len autoili.ja lähtee

tredol I rsestl prosessorrnaan esimerkiksi muiden autoi 1i _ioi den

intentiolta ri.stevksen suhteen. sitä suuremrnan

ínformaatiornåårän suhteen hän -ioutuu ratkaisunsa tekernåån.

Sarnorn jos hån oitävtvisi tiukasti liikennesåånnöissä

huomioirnatta ristevksen todel l ista ti iannetta" oI isi

ristrri idan vaåra suuri. Luovasti ristevksesså kåyttåylyvå

autoilíja on vaarallinen vmpäristöll.een sekå itselleen. jos

hån €r kvkene hahmottarnaan mui den ti lanteen ehto _ia. f"lyös

kolarialtrs.såänncit er i tava I 1a hahmottava kul jetta _ja . on

selvitå pelkäståån kaavaa

Jos

1 i ikenteessåkåån ei noudattamal la.

mrten oal_'i on

trlanteiden

våhemmän ihrnisen e1åmässå, jossa sosiaal isten

mahdol l isen muotoutumisen var ioi nti on

2t3

looutontå. Errlaiset tilanteen ehdot voivat siis _lohtua sirs

geka I uovasta ehto -len muuttarnr sesta että .jävkåstå

Tämån tutk irnuksen mÍttarei l la_iuuttumrsesta omr r n ehtoi hi. n"

eí pvstvtå sanornåan kummasta

oIe vaoaaehtorsta. kvsvmvs on

on kvsvmvs" Jos

kvvvttömvvdestå

irtaanturnrnen ei

oI ia vhtev dessa

ÞYstYrnuiden ihrnisten ti. ianteen ehtoihin. EIi ihrninen ei

tolmimaan aidossa vu.orovarkutuksesså toisten ihrnisten kansså.

Aito vLror-ovarkutus edel lvttaä alna" ettå ti Ianteen ehdot ovat

:oltakrn osrn åvo1rnet. Jos ihmrnen naulaa omat tilanteen

entonsa erittåin tiukkaan kiÍnni. ennakkoon -ia pitäå ni istä

kíinni. muiden alnoa måndollisuus oelata sarnåa peliå on

peiata nritå naulaa-lan såånnöiIlå. Tåmåkin vaihtoehto -ìohtaa

kuitenkin nopeasti urnoikuJaan. si11å kaavamainen toirnlnta

osoittaa orRån sisåisen tvh-ivvtensä hvvrn nopeasti. Jävkan

kehikon ornaavan rhmisen erås vaihtoehto täIlaisessa

tapauksesså on "råvistel la" ornåa kehikkoaan kehittämä1 1å

esrrnerkiksi rrita tai osoittamalla rirppuvuutta. Jolloin

toÍnen -ioutuu vr-Âorovåikutusta vI1äpitääkseen muuttarnåån omia

ehto jaan. Näi n såadaan hahmotussvsteernÍn tarvitsema I i ike

ulkoouolelta toisen aciaptoituessa svsteemÍin tai

irtaantuessa. Jåvkån kehikon omaava voi nyt jå1Ieen pyrkiä

såårnaan toi nen sooeurturnaan ornåan kehikkoonsa. eI i hån vol

-ìatkaa kehrkl<onsa rakentarnista. johon hånen toimintansa

oääsååntöisestr onkin keskrttynvt. El r _jåykån kehikon

toimínnai I rnen soveltaminen on vastakkarnasettelun takia

omiaan roko a_ian saarnåàn itsel ieen i isäå voimaa. -iota se mvos

l-;ol.lo ajan tarvrtsee ollakseen olemassa vhå keståmåttömämmåksr
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kåvvåssa r-rstrrrrdassa" Pl itå enernrnån kehrkon vlläpitámrseen

kuluu volmåa" srtå voirnakkaarnmÍn sÍtå on vIIäpidettåvä. 1"1 itå

lavkernpi l.renikko" sltå suurempr vastustus ia ero

todel I isuuoestå. l"l itä l.iååvåmårsernpr -ia vahvempi kehÍkko. sitå

enemmån ahdrstusta rnonlrnuotoi.sena nåyttåvtvvå todel I isuus

aiheuttaa" Tätå nåremvstå tukee korrelaatio .ionxa mukaan

kesklmåarrn iaosilla ahdistuneisuus ei korreloinut

È1 iåstol I i sestr mer< r tsevåstr àqqressi ivisuuden kanssa

(korrelaatro "75. o="22A). Arnoastaan tiukasti orniin

tr Ianteen ehto:.hrn srtoutuneet Iaoset oi i årvroÍtu sekå

-aqqressr ivisrt<si ettå ahdistunerksi.

Ctrnan låvxån kehikon ravisteierni nen vleisemmin eIåmässä voI

haluaísi kokeajohtaa

pal -ion.

runsaåseen kokemusten nålkåån. Ihrní nen

hân haluarsi eIåå. Ihmisen on pakko tåvttåä

jäåtvnvctå kenikkoa iatkuvalla tapahtumisella. Eiämän tuntu

lakkaa sina hetxenå kun kehikkoa eivät enåä tåvtå

sisä11ö1tään uudenlaiset taoahtumat. thrninen elää kuin

vi irneistå nåivåå" Þroska hån sisirnmässään ymmårtåå ornåR

tuhoavuutensa" Tå1 IaÍnen hahrnotus voi johtaa olemassaolevaan

hetreen tar-rautumiseen, -ioka on rnahdotonta. Kun

tavoitteel l isen todei l rsuuskuvån ornaåva r hmi nen sanoo

elåvånså vain tåtä hetkeå. nån näkee luoouneensa tavoitteista

erxä saåneensa mitäån tilalle. Jos sen sr iaan tåmå hetkr

nähdåån muotoutuvana eikä oiernassaaolevana. voimrne parernmi n

I j. r ttäå hahmotustamme tode I I r suuteen ja kokea hahmottarnarnrne

rner-krtvkset todel. i isrna" Vain oiemassaolevaan todel 1 rsuuteen

voÌ tarrautua. l"luotoutuva todellisuus

vor omisÈaa. Tärnan hetFetr elånr rsen e1

po I ttarn r sta rno l ernm r sta pa i sta. 5e vo i

vaal irnrsta.

tåvtvv hvvåksva.sltä e1

tarvitse oI ia kvnttrl.an

ol 1a elåmän I rek i n

Ahdtstuneisuus nåvttää olevan oolttoainetta kehrkon

vi Iåoitarnrseksr ia I isårakentarniseksi. Mitä enemmän ihminen

sitoutuu menneISVVden tai tulevarsuuden skeernoihin si'tá

voÍmakkaarnmaksi kåvvät närhrn hanmotuksi rn lÍittvvät

oosltiivrset -ìå neqatiivrset varaukset. Sarnoin kuin tavoite
I.

rnvös pelko oei I ikuvana pitåvåt vI iä såmaå xehikkoa -ia saavat

ravrntonsa sarnasÊa låhteestå, vritvksestå saada hahmotettu

kenrkko riäkvrnaän vmpårrstössä.

Kun voirnakkaastÍ ornaan jåvkkåån kehikkoonsa Fltout,unut

ihminen on keskittvnvt .k=nikkonsa toteutÈarnisèen. sen
.

laajentarniseen -ia tåydentamiseen. nån tarvitsee kã:avaansa

:ostakin mvös I.rikettá. Liixe saadaan yleens¿i .erilårsilla
'

vecämlseen -tå tycintämtseen l i íttvvr l lå pelei i lå. Esirnerk iksr

voimakas riiBouvuus on täIiainen omåån kehÍkkoon vetåvå
.j

toimi ntatapa. Tvöntärniseen I i ittvvå toimr nta taas on

esimerkiksi hvlkååmínen" Éri.larset vetåmis- Ja tvöntåmispeiit

ovat låvkån kehtkan omaavalle errttärn kåvttökeipoisia. siiiä

ne ervåt varsi narsesti uhXaa ra[,;ennelman perustuksia vaan

oikemminkin arheuttavat miellvttävää voiman tuntua. Kehikko

"tuntuu" sitå vedettåessä tai tvönnettåessä. Jos þ;ehikko

ol isi paixal Ìaan r lrnan nåennåisrä emotionaal isra oi ncakuohuJa
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täl låi nen rhrni nen tuntrsi elamanså tvh -iåksÍ. Vorrnakkaan lè

jåvkärr kehr kon omååvåt i hmrset volvat nåvttåä uiosF¡åi n

errttårn tormlnnal I isi ILa" He

har iaI la tai veÍtsen teräl Iå.

r Io våån Fvsåhtvmisen peIko"

[<.vvvttomvvs oI Ia vhtevdesså muiden ti ]anteen ehtoihin voi

johtua enkia rnvôs vieraanturnrsesta. Ihmr nen et kykene tai

haiua tirttvå ioisen trianteen ehtoihin. Aikuisilla

v.ieraanturnÍ nen i lrnenee energian puutteena. rnasennuksena Jå

voirnattornuutena. LaOsi I Ia i Irnenevä Iuontainen ( i Imersesti

mvö9 bioiog]åån perustuva) uteliaisuus ja eneroÍsyys eståvåt

tål iaisen tvh-ivvclen näkvmisen Iapsi i Ia, mutta i Imeisestr

1a'psuuden toiminnalla (vuorovaikutuksella) on pohjånsa

ai kuisen vrereånturnisessa. Vieraanturnr nen on vhtevden

putrttumista" Lastentarhanooetta jat arvloivat taval I j.sta

ahdistu.nêernmat Iapset tavai t ista våhernrnän sosiaal isrksi

(korrelaatro *.44. p=.O27 ) ja toiminnassaan våhemrnån

rakentavasti kåvttävtvviksr Þersooniksi (korrelaatio -.48.

o="O14) . Ahdrstuvren lasten puutteel l isen vhteistvön kuvaå

tävdentåå Iasientarhanopetta-iren àrvioiman Iasten

ahoistuneisuuden ja rnukautuvuuden neqati rvr nen korrelaatio

-.64 (p="ûOl). l"lvöskäån tarkkaiiusså iaåtentarhanopettåJren

åhdistunerksi arvioimat Iapset osoittrvat .erivtynersyytenså

-¡a puutteel i iset valmiudet vhteistoimintaan. Opetta-iren

arvroirnan andistunersuuden ja lasten mui den lasten kanssa

vhdessåoIoon kuluttarna arka korr-eloivat neqacrivisestí -.4C1

menevåt koko

Kvsvmv k sessä

a_ian aal lon

ei kuitenkaan ole

tp=,ú45,'. eI r ahdistunut laosr ei vietã arkaa toi.sten Iasten

kansså o.l.er IenralIa. Torsaalta Ia¡:sen ahdistuneisuus ilrnenr

tarkkar lun arkana tavåjiisÉa runsåampanå påivakodrn ehdoL

virEcåvanå toÍnlrntana. eii Iapsen tormrntå on tavallista

useamrni.n lurokiteltu luokkaan "vleinen toiminta + leikki "

kuurluvaksr, (korrelaatro ,42" o=.O3'B) " Opetta_iien arvioirna

lasten ahdistuneisuus ja vanhernpien arvioirna emottonåal isten

tavor tter den korosturni nen kory'eloivat positÍ ivisesti .40

(a=.v47) . el r rnvós vanhemmat nåkivät. että heidån laosel laan

on oaha oIIa" TavorLteiden korosturnrsesta voidaan tosrn vain

nåhciå. ettå teerna on a:ankohtai nen. Jos vanhernrnat kertovat

piLåvanså -lotakÍn tavoitealuetta tårkeånå" tåstå e1 voicla

vielä oååteI Iå onko lapsel la onoelmia tål Iä alueel 1a vai

haluavatxo vaniremrnat vår n kehÍitåå enneståän hvvåå toimr ntaa"

Kun eslrnerþriksr oåiväkoti i lmoi.ttaa Iåpåisvoeriaatteekseen

ernotronaal rsen kåsvatuksen tavottteet. i Imoitus voi Ítse

asiassa vrestittåa nimenomaån tunne-e1åmåån I i ittvvistå

vaikeuksista páivåkodissa. f'litå virkaa an tavoltepoh_iaisel Ia

hahmotuksel la, jos se ènnenkaikkea vr ittaa toiveisi in eikä

todel I ísuuceen? Tavoi te vi Í ttaa vanhempien hahmottarnaàn

kehikkoon toivotusta asiorden tilasta. Toiveen vhtevdesta

tooel l rsuuteen voÍrnrne vå1n spekuloi da.

I1"2. l. l.,rusaaminen: peilin kåäntöouoIi

LuokiLettaessa Iasten toimintastrateoioita tilanteen

ånnettuihÍn ehtorhin erosi kiusaarninen mui.sta tÍlantetsta"
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Un vartí€lå sanoa mtka toirnintastratesi.a on Lilanteen

mul.iåinen. mrká vuorc¡varkurtuks€sså ti lanteen ehto_ien

rnrkå err L Iaån trlanteen ehdoista. Kåvtettv luokittelu

ehto jen

l';anssa _t a

osoi ttauteru r r r ttärnåttömåksi .

kiusåå jan ottestå". eÍkö hän

vuorovar kutuksessa ti iènteen

rnuuf tamaan tr lanteen ehto ja?

selkeasti tilanteen ehtoihin

Jos lapsi "vrittåå

srlloin rtse aslassa

ehtojen kanssa" eI i

oåästä i rt i

ole

pvrk r i.

"Kiusaan takasi n"

rnukaan menemistå "

srihen siliorn

rikkornlnen eIr

sisåÌ lv oocentiaal isesti mvös toisen kehikon

vuorovà i kutus tilanteen ehto-ien kanssa? "1'inxs

pvrkimvkseen err I I isi in(aukr I sít Þiårkuun" vivahtaa

ti lanteen ehtoinrn. rnutta tåmåkÍn IapsÍ _joutuu väLittömåsti

reaoolrnaån hånel Ie våkioakoi 1a svötettvihin ti lanteen

ehtoÍhin" Nåvttåå srltå" et,tä kiusaarninen Iähes vå1ttåmättå

aiheuttaa krusatussa ainakin jossakin måår1n osallistumista

kiusaa:an máíårittåmi in ti Ianteen ehtoihin.

F.iusaaminen nåvttäå näennårsesti järjettömå1tä puuhalta.

Ti lanne ei varrnåånkaan oie usei nkaan positi ivi nen

kiusaajalle. Aikuiset asettavat kiusaarnisel le sanktioita.

toiset Iaoset karttavat kiusaa_iaa -ia krusaamrsesta _iåå

vleenså oaha rn:.eIr" Kuitenl<in negåtiivisrsta pilrterstään

huolimatta kiusåemrnen on vleistä.

Ïoimr ntastratesiavastaukset nåyttävåt kiusaarnisen uudessa

valossa" F.iusaamrsel Ia osoittautuu olevån i nhrmi I I isen

l<ontakti n mahdol l istava tai.ournus. Kiusaa ja saa torseen

22/o

-strategra on

mutta eikö

Seurååvassa on selkevden vuok's1 esitet,tv kaí1.:kr tahån

kvsvnrvkseen lrlttvvaL våStaukset. VastaukslsSå on sårnan

laosen ensrrnmälser'ì," toisen vastauskerran vastaukset

esr tettv r- l nnakka:. n. Toisi n sanoen ti Ianteessa rnenettelya on

jokaiseita laoselta kvsvttv aÍnakin kaksi kertaa ri ippuen

sriLä" rnrten helpostÍ iapselta vastaus on saatu -ia nåmä

våståukset ovat arnå sarnån laosen osalta vierekkårn.

8. Srnua kiusataan. mitå teet?

Krusaan takasi n
Yr i tcåå paästå i rti
Plenen ooi s
Kertoo osetta -iaI Ie
Puo i ustàuoun
Kertoo vanvernrnå I Ie
Tinþ¡s (aukr) sit karkuun

f'låå rneen, po i s
Juoksee johonkin pirloon
Kertoo opel 1e

Juoksen Þpis

Ottaa. våkisrn. iåi1ättää takas
Lähtee Þel<oon
Jurnpe I Sit taoel Iaan
Sanon "åÌkåä krusatko annan He-
rnen -purkkaa
.l'lenee pois krusaaJien Iäheitä

"Jos såä et kiusaa rnuå niin
mäåkåån en k iusaa sLra"
Sanoo "e1 saå kiusata"

Sanoo "åIå vi itti "
Kiusarsi n sitä takasi n
Låhcee eri paikkaan ieikkimåån

Sanoo "äIå kÍusaå"
Meen vks i n
Pitäis .iuosta äidrn luo

2t9

OI isiko
seksi jo
Mieti vi

Juosta
Sa noo
Menee
Låhtee
Kertoo
Ei tuu
Oma I ta
ooikia
Ei
Vois m

Sanoo
pår -iåå
Låht i s
k a nssa
Sanoo
Antaa
Lähtee
Otan s

asian ratkaisemr-
tain konstra'?
el å.

karkuun

kertomaan opel ie
k ar kuun
opel Ie
rnieleen
pihalta iso-ia

ennå kertoo opel 1e
Jaanal Ie. Jaana

Pojille
jonkun muun
leikkiin

tv hmäk s
takasin
pois. tapoelee

en k i i nni

Voi vrittää voittaa kiu-
saajan
Yrittåå lähteå poÍs

- Sanoo nätisti. antaa
lah-ian
Sanoo opel Ie
Sanoo et Iopeta
Sanoo ettei tapella, ei
viitti tapeila
Antaa leIun
En mäå voi itkee (?)
(Ei vastausta)



(o="uËY) " Ëi r taval I rsta enemrnån kiusååva I aps i hahrnottaa

muutetaan. F,osl.¡atilanteiden ehdot seiiarstnå. ettå niita

kiusaamiseen ruokiitel,tula taoauksia oii nttn

tÍ lastol i rsesti muita merkrittåvia vhtevksiå

vånän (n=3), ei

oIe. Síksr

ehto-ren muuttamrsen runsåån hahrnottarnrserr svvt ovat vrelä

taval i istal,; Í n enemmån soekulaatrota. Voisiko kvsvrnvksessä

kurt.enkin olla taoa hanrnottaa rnaaiirnaa pelkåståän rnuutoksen

näkokulrnasta. -loi Ioin vLrorovaikutuksesta tulee iäI Ieen

peI kkåå vai kutusta? I hrni nen _ioka koko a,jan katsoo

todel I isuutta vai n olernassaolevan

nåvttåvtyv muÍ l le ihrnisenå. joka

mattoa herdån _laiko_iensa alta. Jatkuvån vallankumouksen

xautLa rnaailmaa Ranrnottåvå rhrninen ei nåv tåsså hetkessa

pi r Ievåä harrnoniaa. Todel i isuus on ehkä koko aJan

i Iman val i ntaamahdol I isesti muuttuva.

sái lvttåmrsen årvoisista

mutta oelkkå rnuutos

luluuto k se n ha hmot tarn i ne n

vietvnä vhä kiihtvväån

svsteemeistä iohtaa anårkiaan.

itsersarvoksi johtaa äärimmårsyvteen

k.ierteeseen. kuten mikä tahansa muukin

absoiuuttt nen"

KÍusaarnl nen on rnahdoi I i suus ol la vuorovai kutuksessa rnuÍ den

kanssa ornin ehsoi n i lrnan hviatvtsi tulemisen pelkoa. Kiusåa-1 å

såa kosketuksen ornaan l.:ehi. kkoonsa. koska hånen kehi kkonsa

nåvttåvtvv rnui den toimi nnassa el i Ítse asiassa k iusaarnr nen on

kerno oååscä vhtevteen omån rninånsä. omån sisäisen

rakenteensa kanssa. Kiusaa_ia voi kokea vhtevden omaan

toimi ntaansa soveltaessaan ornån toi.rni ntansa ma11i.a

vastustarnisen kautta,

koko ajan vrittåä vetåå

rnmlseen kosketuksen osrttain orni I Ia ehdoi I Iaan.

on erås tapa oi ia sosr.aal i.sessa kanssakåvrnlsesså.

uskal Ia posiii ivisia

strateslorta kåvttåå" krusaarninen on å1nå vårma tacia saada

vlìtevs toiseen rhmiseen osi.ttai n ornal la maaperäi 1ä. Kuten

vastaurksrsta i Irnenee k iuEaarni nen on toimi ntastrategia" johon

reaqoimatta. Kiusaa iaon råvtannössä låhes rnahdotonta oI Ia

osai I istuu valttåmåttå pel r n sååntö jen muotoutumiseen.

Kiusåa_ia ei läå

entorhr n nå-hOen.

kokonaan ulkopuoliseksi muiden toirninnan

F.i.usaami nen on eslmerk i ksi varrna kei no est,äå

hviatvþ:sÍ

(varkkapa

tuleminen" Jos nimittåin ihminen mäårittåä

"ai ita juisesti " ) ti Ianteen ehdoksi "mi nå k iusaan" "

nåhdä kiusaajan pelintoisten irtautumrspvrk imvkset voi daan

rnukaÍseks i kävttåvtvmiseksr "

Kiusaa_ialIe on väIttåmåtöntä osallistua muiden tilanteen

luokitellunehtor hi n" Tarkkai lussa

þ;ävttåvtvrni sen a i noat

korrelaatiot Iöytvvåt

havai tun k iusaarniseksi

ti 1astol I isest i merkittävåt

lasten hahrnottarnista ti lantei den

ehtoi hi n sunteutetuista toimi ntastrateqroista. TavaI I Ísta

enernrnån k rusaavä Iapsi hahrnottaa taval l ista vähernrnån

vähalukuiset tai

|<. i usåäm i ne n

Jos iapsen

hån eit,olrnr n.Èåstråte0iat ovat

es Írner-Pi i ksr hv I l,räärnrsen

jåvkåt.

oe 1 osta

ti Ianteen ehto_ìen mukatsLa toimi ntastrteqioita

torsei la kvsVmvskerral la -.43 (o=. O58) . Sarnoi n

enernmån tarl,ikai Iussa k rusannut

toimi ntastrateqraksÍ taval I ista

olevan strateqian .48 (o=.O18).

Iaosi il.moitti trlanteiden

usearnrni. n ehtoihr n vhtevdessä

toisel la kvsvrnvskerral ia .3ó

22r.

-.51 (p=.011).

taval 1 ista
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vol.mak|<aåstr" Kiusåårnårnen lrrt,tvv mvös valtaan sr'rnå

rnrelessa" etta onå kehrkl,io (se nrkå lrahrnotetaan minãksi")

vo:.daan halrrnotcaa laajemoana ja rnerkiÈtåvérrnpänä" kun sitå

voi daan per la1-a mui den toinrr nRåssè"

f f .3. Tarkkarlun havainnot

Tånan Luoxkåån tuI i nåvai nto-ja al noåståan kaksi " Tåmå -iohtuu

roisaal ta si r tå. ettå oärväkotl sosiaal isenå vrnoåristönå on

ti loi ltaan. a-raI I rsest j" -ja Þvsvvvvdeltåån ni i n tí rvis
-'oåkettr. ettå srltå irtautuminen on vaikeåå. Lapsr er voi

påiv'áksdi n todel I isuudessa i rtautua mui den toÍmi nnasta

i,rovrnl..aan heloostr. llikuisen arnakin teoreettiset

rnåhooi i isuudet rrtautua rnurden toiminnan ehdoista on pal -ion

helpornpaa. Ioisaaita rnvös lutkijalle (minuIIe) sattui

hehmotushåíriö. Toiminnan iuokrtusta mäårrtettåessä

erilliseksÍ toirnrnnaksi määriteltiin kåvtännösså aÍnoastaan

sellainen toiminta. -ioka erosi rnuiden toiminnan ehdoista.

i'lutta erkö ol isi ol lut järkevää ottaa rnukaan toirni ntaa. joka

jo oIr ennestaån erivtvnvt muiden toiminnan ehdoista,

esimerkiksi er istvnyt rakentelu pal Íkor i la? lvlääritel iå

er-rytvrnrseksr sosÍaaI Ísen vhtevden nåkvmättömvvs? Koska

kvsvrnvksesså on luok r tuksen ooeratlonaåI istami nen. i Imi ön

mäáritceiv on sirnä mielesså tärkeåä. ettå tiedåmme mitä

toisirnsa. l"lutta on kokor Imi ö i tå suhteutetaan

m i e l esså etie I 0e 1k l,;å rnåärÍtteiy tee iimiostå

sen merkrttåvåmpäå. l"låårrttelv on tåssä tutxrrnuksessa

---í

åJån oi dettâvä

todel I isuudessa

i

i

li
I

I

lj.

!ii
li

ii
il

ennenkaLkkeå trlastol Iisen tredon xåsittelvn aouváline" er

todel I rsuurden rnaarr ttå rå.

Ens:.mmår nen tapaus oI i 2-vuotias Pårvi " Joka kesken ruokar lun
naiusl lerkkrå nukeiil.a. -iotka oIr sr-ioitettu vlåhvlivlle,
Nukke -ra er Pål.vi I le annettu -ia Påivr unohti ruokai lun
l.íokonaan ia keskrttvi nukkien tavoit,teluun. (Osastossa oIi
vlernen såånco. ettå ruokarlurr aÍkana ei Ierkitå leIuilla ja
t,åtå sååntöå mvös noudatettiin. NukeiIIa ei oltu koskaan
lerk i ttv kesl.:en ruokai Lun. Kun alkuti lanteessa vleisená
Iövsanä vhtersenå tt lanteen ehtona oI i "nvt svödään". er
Påivin toimlnnåssa enäa Iopulta nåkvnyt jåIkeäkäån ruokaÍ iuun
tai míhrnkåån si Íhen I i rttvvåstå kåvtöksestä. )

Totnen tapaus oIi S-vuotiaan Petterin toiminta vaoåan Ieikin
arkana. Petteri .juoksi vmoårr huonetta prtkån a_jan näkö_jåån
tåvsin tlman kontakt:.a muihin. Hån ei kiinnittånvt rnuiden
leikkeihrn huornic¡ta våån olennarsLa tuntui olevan pååmäårätön
juoksu" Plr-rut rlrneisestr huornasrvat Petterin. (Huoneessa olr
menosså eri larsia Ierkke jå vrnpari huonetta. Petterin torminta
nävtt:. olevan !rraI laan karkista nårstä ti Ianteista. Jos
Fetterr sl isi esirnerkiksl slvuste seurannut toisten
tekemisiå. hånet o1 rsi ti Ianteesta ri ioouen voitu luoxitel Ia
vaikkapa trianteen ehtorhin mukautuvaksl. koska Iapsen
orientaatiosvsteemit ol rsrvat si I loi n I i ittvneet mui den
tilanteeseen. vaikka lapsi oiisikrn oIlut passiivinen
toiminnan entojen suhteen. )

Jaka tanauksesså: Ctn Iuok íteltu kaksi ti lannetta, joi I le

leimaa-antavaa an erívtvmrnen vleisesti samassa tilassa

val lal la olevista ti Ianteen ehdoista. I Lmeisesti nåmä

tilanteet vsÍvat kertoa kurtenkrn,iotakin. sillä nli.ilä on

useÍta ti IastoI I isestÍ merkittåviå korrelaatioÍta.

274



Li "4. Tar-kkar lun l'rorreiaatrot

Låos1 -i onF:,å toirnr nta erivtVv ti. lanteen

Iei kl.: r oaivåxodrssa taval l rsta enernrnån

rnui den ti ianteen ehdoísta !rronnut

useafnrni n Lrronnut mvös påivåkoai n

to r rn i nta nåvttåå(p=.OOl). Laosen

Iapsi on taval I ista

tr lanteen ehdoista .61

olevan I rral laan sekå

ehdoista murta e nenirn å n

.48sååntö Ier k ke jå

ip="(tl6). naksl esimerl,;k j,ä nävttåvåt riittåvan tilastoliseen

rnerkittåvvvteen. Ehkå laBsi saa såännöistå tarvttsernansa

koordr naatrston tuk rpisteen. -iotta hånen tormi ntansa ei

ha jautursr tar errvtvisi mutsta. Säånnöt ovat pvsvviå ja

sellainenkrn iapsi. _i onka on

mukana.

vleenså vaikea Ðitåå fekemrsiäån

Jår Jestyksesså ovsvv Toisaalta vhteiset selkeåt

såånnöt ovat taoa olla vhtevdesså muiden kanssà.

Tuloksrin sisåltvv mvös korrelaatÍo. jossa taval lista enernrnån

sosiaal isesta vuorovåikutuksesta ettå sosiaal isista

norrne i sta. On ehkå svvtå huomauttaa. ettei ornista toimi ntansa

Tässä on nvt kvsvmyksesså tapaus.

vleisistå to:.mÍnnan endoista -ia sen

ehdoista voi rrtaantua.

jossa lapsi on irrannut

¡åikeen suhteutettu lasten suhdetta tåhån laosen kannalta jo

rnenneeseen' kehi kkoon" F.äsitteel I istämisen epärnåäråisVvs tåssa

vhtevdessä kuvaa tarkkailun

-iohdonrnuka Í suucjen puutetta 
"

kor jaamal ia måårrteimäå. Jos

arkaisen toiminnan luokittelun

Onneks i v i rhe voi. daan kor -iata

er. tarkkai l tukaan si tä mi tå

aiti" nirn virheen kor-iaamiseksr riittää. ettå selvitetåån

rnrta srtten tar-kkai. ltrin" Käsrttååkseni tarkkarlin laosen

I

rrlanteen enLojen suhdetta rnuiden rhnirsten filanteen

ehtornln.

Varkka rlim:.sen torminnan -jå hahrnotuksen väiil1a onk.i. n .iatk:uva

ti ianteen

kul _iettavat.

mvös

vhtevs er mÍkåån Lakaa. että ihmrsen hahrnottamat

endot ol isivat nr itá. iotka ti lannetta eteenoai n

Ihrnrsen hahmoturs voi erivtvä toiminnan ehdoista

tåhåi i isestl. lhrninen saattaa unelrnoida esirnerkiksi

äkkirikastumrsesta tar suuresta sankaruudesta" r,ai kkei se

tooel I rsuucessa ol isrkaan

errvtvrnrnen nåvttää olevan

irtoavaL le Iansel le. si 1 1å

tociennåkö istä" A jatutsrnaai. Iman

tvvpi 1 i lstå vieisesiå kontekstista

se korreloi vanhernoien arvioirnån

laosen sulþreut,e¡nersuuden kanssa "44 (n="C126). Eii Ìaosi .jonka
:..

toirnrnta he-lpo'tr erivtvv muiden toiminnan ehdoista" ei ole

niin kiinnostunuitkaan rnuiden kontekstista" Tsinen vaihtoehto

on ettei hañ ovstv olernaan mui den kanssa lvhtevdesså. Kolmas
:

varhtoehto on. ettå häneI iä on edessäån mielenk i r ntoisernnr

kontekstr " NeI :as vaÍhtoehto on. ettå laosen tormr nta -lå

hahmotus on kertakaikkiaan niin eri tavalla or-oånisoitunut.

ettei vhtevttä tar vhterst,å såve1tä ole. Nei jånnen
l

vaihtoehdon gvsvv'ämoi muoto on skitsofrenrå"

Eras vaihtoehto i Imiöön on 1övhernor ernotionaal inen ia

toimrnnåIlinen ki rnnittvminen sosiaal isr in ti Ianteen

ehtorhin. Tåhån virttaa näiden Iasten vånhernoren voimakkaarno:.

fvvsisten tavoitterÕen korostarninen .4? (p=.O351" El I klrten

aikaisemrnrn oerustelti in. fvvsrset tavortteet voivat vi:.taLa

LLJ



r 2. f-Hr,,i ûRIANALY YS I

Faktorranalvvsi on ti I,astol l i nen rnetodr. lol Ia suurrsta

rnåår istå muuttu r ia voi daan rnuodostaa pienernpi mäårå rnuuttu-i ¡.a

tai. faklorerta. Faxtor r t antavat ehkå selkeåmrnån kuvan

tutkrmusvarraabelersta -ia tutkrmushenki 1öistä"

Faktoriorni narsuudet tulkitaan faktori Iatausten avul 1a"

Faþltor-r lataus on korrelaatiokerroin. ioka kuvaa alkuoeråisen

rnuuttu iån (tutk imusvar raabel i n) -ia

våi isLä vhtevttä" (l..erI Ínqer '1977 
"

uuden muuttujan (faktorin)

659-â62. )

Tämån tutkrrnuksen #axtorianalvvsi tehtirn lähinnå kahdesta

svvstå" Ensinnåkin tarxoi.tuksena oli faktorianalvvsin avulla

selvittåå. lövtvrsrkö

tåhän ast i huomaarnaton

runsåån informaatiomåärän alta jokin

fakior íanalvvsi n avul I a

vhtei nen nimittä-iä. Torsaalta

saattaa o11a rnahdol I rsta saada

tílastollrsta tukea tai vasta-arqurnentt.e-ia tutk irnuksen

hahrnotukse I I e.vleisel le toimí nnan

Fáttoroinnrssa kävtetti in Varirnax rotaatiota, Koska

faktorianalyvsrsså et tul isi oI la mukana enernpäå rnuuttu j ia

kuin on Froehenkilöitå. vaiittiin faktorianalvvsiÍn 23

potentiaalisestÍ (tutki jan mielestå) merkittavintá rnuuttuJaa.

Neljån faktorin ratrårsu vaikutti tulkinnan kannalta

hedel,måilrsimmä1tä.

224

vånnemËi.en elarnån arvosturkseen stnånså. ei nrinkäån

err Iarsten kel-rrkl.ro jen arvostukseen" Torsaalta vanhempten

voirnal.:as fvvsrsvvden iorrnr nnån korostus vor io sr nä1Iåän

viedå huomÍota xehl koista tormr ntaan"

Torsaalta vor olla kvsvmvs kvkenemättörnvvdestå toiminnan

tasol ia vhterseen tekernrseen. Tåmån i Imiön ouoLesta puhuisi

korrelaairo vlersesta xontekstista erivtvrnisen Ja taval l ista

runsåårnrnån årkuiseen kohdÍstetun huornion våi i I Iå .42

tp=. O35) . El i erivtvnvt lapsr tarkkai iee taval I ista enernmän

aikuista. Tåmä vi ittaisi -ionkinlaiseen aikuÍsesta

rr louvuuteen tai kvvvttörnvvteen luoda kontakte ja muihr n

Iapsirn,

Yhteenvetona murden kontekstista irtautuvasta lapsesta

sanottakoon seurååvaa" Toisaal.ta hänen sosiaal inen

verkostonsa nävttåå olevan 1övhä. Toisaalta hånen on ehkä

vaikea sosiaalisen taoahtumisen ehtoihin kiinnittväkåån. Onko

tål laisesta tarpurnuksesta seurauksena itsenåtnen. luova.

kehi koista huol irnatta toimimaan kykenevä i hmi ne.'' rr"i onko

kysvmvksessä v ieraantumrseen.

kehikko-jen ulkopuolel 1e -iäävä

yksi nåisvvteen. kai kk ien

ihminen?

-,--



Fak.Lor-it vortr rn sisãltónså oer"List'eellå ni,metå seurååvåstr:

1" Rurnsas tilanteen el-ltoien muLuttaminen

2" Hahmotetut err låiset ti lanteen ehdot ovat vhtevdessa

kvnsvrnättöntãån hahmottam i seen

S. Trlanteen ehtolen rnukåInen hahmottaminen ia jåämrnen

nåi den ehto ren vanoi ksi

4 " Errståvtvmi.nen/eristvmlnen omrÍn ti lanteen ehtoihin

Seurååvassa kåvoåän faktov-it vuorotel len 1åpi. Ensimrnårnen

faktori vsi daan rnuuttaa pei I i n kååntöpuoleksr el i

korrelaatroiden etumerkkiå vaihtamal Ia saadaan kuvaus

runsaasta ornån tiianteen ehtorhin mukautumisesta. Tåmä johtuu

nåi den kahden luokan lähes tåydel I rsestå identtisyvdestå.

kuten eoel lä cln kuvattu.

Faktori 1. Runsas ti Ianteen ehto jen muuttarni nen

rnuuttujan muuttujan kuvaus
nLlmer (]

"46
JO

"42

Fal'. tor- I on selvã kuvaus tormi nnasta" jossa tÍ lanteen ehto ìa

rnuutetaan Laval I rsta enernmån. Samor n faktori kuvaa vhtä

seit<eåsti toÍmi ntaa" jossa ti ianteen ehto ja muutetaan

t.avallrsta välremnrån, Latausten rnerkÍt tävtvv tä11öÍn kååntaå

vlösalarsr n. Taval I Ísta våhernmån 'ti lanteen ehto:a muuttava

Iapsr navttåvtvv vleisen toimrnnan mukaisesti toÍrnivana"

våhenrrnan agqressl rvrsena. rnurta tarkkar levana. våhernrndrn

peI kåståån issten seuråsså torrnivåna -'i a vanhernpren rnielestå

tavai irsta tÕttelevalsernoanå. Johdonrnukainen faktori. joka

kuvaa xorkeata reI iabi t iteettia. Toirni nnal I i.sesti er'i I I iset

rnrttarrt ovat vht,evdessa toisi insa .:iå antavat vhtenå:.sen

kuva n.

Faktorr 2" Hahmotetut erilaiset tilanteen ehdot ovat

vlrtev dessä xvpsvmättömåän hahmottam i seen

ffuut.tu_lan n: o lfuuttu.ìan kuvaus faktori-
latau

1A

Lastentarnanooetta_iat arvi orvat
Iapsen taval 1 ista ahdistuneernrnaksi
Lapsi on rä1tåän nuori
Lapsen strategiavastaus on írronnut
esitetvistä ti ianteen ehdorsta
tavåilrsta usearnmin
Lapsi leikki i tarkkai iun aikana
runsåast i es r ne I e i k ke jä
Lapsen strateoiavastaus on írronnut
oäivä1.:odin såånnôistä taval I ista
usearnrn Í n

.63
2L

1l Lastentarhanooetta jat årvioivat laosen
tava I I r sta våhemmån murk autuval.:s r
Laosr l,<uluttaa enemmån ai kaa usean
laosen seurassa i Iman ai ku.ista tark-
kai.Lusså
Vanhernmat arvroivaL lapsen taval I ista
totte I emat Èomammake i

46
5ê

fak tor i -
I a taus

30

29

22

27

26

I2

Lapsr rnuuttaa runsaasti tilanteensa
ehto Ja tarkkai Iussa
Låosi rnuuttaa våhån ornan ti lanteensa
ehto ja
Lapsen torminta vlittåå vleisen Loimin-
nan kehikon tarkkailusse usein (vleinen
toiminta + ieikki,)
Laosi taivuttaa runsaasti oåiväkodi n
sääntö -iå tarkkai lussa
Laosr taivuttaa rnui.ta våhemrnån pårvåkodr n
säåntö jä tarkkaí Iussa
Aikurset arvioivat Iaosen. aqgressi rvi-
seksi
Lapsr tormr i vähemrnån osaston kehi kon
(såäntöjen) siEå1 iå tarkkai Iussa
Lapsi kåvttåå vähernrnän ai kaa oel kästään
rnut den totmi nnan seuråamr.seen tarkkai-
I ussa

8ó

-. 8ó

"84

R?

-.74

.64

-"â4

L

.70
-.7\)

9

¿7

I
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15 Laosen torminta or'ì luokrteltu
hårvernml n iuoþlkaan "vhdessåoIo mur den
lasten kanssa"
Lastentarhanooetta.iat arvioj.vat lapsen
taval I rsta våhemrnån sosÍaai iseksr
LasLentarhanopetta.iat arvioivat Iapsen

Èavai. Irsta enemntån esrnel.erkke ja
vhdessà murden lasten kanssa
Vanl-rernrnat arvrorvat laosen tavai I ista

.J¿

5a

7

lttl

!_ g v_e_i_l _1_slg v_e¡_e_rnll-è n rnukauLuvaksr

Vålitcvva toiminnan sisältö on. että laosen toiminta on

|<vosvmatöntä. LaBsi er nåvtå havaitsevan vlersen toimi. nnan

ehto_i a" Er-ivtvnersvvs -ia ahci rstunelsuus ovat Iãhersestr

vhtevoesså keskenåan. ûn varkea sanoa kurnoi on seuraustå

kummasta. i<.vsvmvs on monivivahtersesta

vuorovarkutusorosessrsta" Toisaalta ahdistus voimistaa laosen

errvtvneitå kehikko ia entiseståån ia näin estäå Iasta

1r it,tvmast,å torsten vhtevteen" Toisaalta kvvvttcimvvs mur den

hahmottamien tr ianteen ehto-ien havaitsemiseen ar heuttaa

ahdistusta. Ehkä ahcjistus ja aggressio ovat sernan kehikoita

voi¡nistavan orosessi n eri lais:.a olornuoto ja. Svntyv

ristrri ita" joka ågqressrosså kohdistuu toista hahmotettua

kehikkoa vastaån -ia ahdrstuksessa ei lövdå ulospääsvå kehikon

eståesså ti tanteen laukeamísen.

Faktori 3. Ti Ianteen ehto_ien mukai nen hahmottamÍ nen ja

.iäämi nen nåi den ehto jen vangrksi

f"luuttu lan n:q f"iuuttu_tan kuvaus Fsktori-
I ataus

37 Lapsi hahmottaa taval 1 ista
ti ianteen ehto-ien mukaisen
strategian haastattelussa
Laosi hahmottaa taval i ista
ti lanteen ehto:a muuttavan

"95
38

strateç r an haastatteiussa
Laosi lerl,rki i tarkkai 1un aikana

-"Ê4
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Laosel La on oitava erinornainen kvkv hahnlottaa tilanteen

enÈo-ia kvetäl.rseen _latkuvasti. antamaan ti Ianteen ehto ien

rnukaisra lorrnrntastraregioita. Kuten edel lä todett,i in.
vhteinen esirreleikttr vot olla mer-kki Lapsen tarpeesta

al isturnisesta"vaoautua hånta an6i stavasta ento r h r n

Yhtersesså esineleixi.ssä tÍlanteen ehdot ovat Iiivhät eÍkå

laosen tarvitse jatkuvastr odfrtra ornåå suhdettaan ti lanteen
ehtorhrn. vãan hån vot såmåån aÍkaan kokea Iåheisvvttå rnurden

kånsså sekå hån voi itse vaÍkuÈtaa ornån tekemi.senså ehtorhin"
El r l'iehrkon kattava hår,aitseminen nåkvv torminnassa

tarpumuxsenå hakeutua,/a-iautu¿ tormr ntoi hi n. -ioissa toiml nnan

ehdot avat iöyhåt. Tämå nimenomean silloin kun lapsi näxee

ti lanteen ehdot sel laisi na" että ni i den mukaisestÍ tulee
toÍrnra"

" -JJ

- .49

I

I

t

l

1

tl

1

Kun tilanteen ehdot

Jos ti ianne e1 etene Iapsen toivomal Ia taval la" Tämä

"suomåLaisen" reaktion. Jotaaiheuttaa tvypillisen

hvpoteettr nen suomal ai nen voisr kuvata vai kkaoa näi. n:

e nk a våhästå suutu. p i nna n a.L i a vo i"Yleenså olen rauhal l inen

kuohua. mutta sitten kun suutun. suuiun kunnol la. " Ti Ianteen

ehdot lakeina hahmottava ihrninen -iäå kehikon vanq¡.ksi " Laosi

nåhdåan tottelernattomana. si l1å hånen k i l tti olernuksensa

rnuuituu drarnaattrsesti tr lanteessa. .jossa hånen -lävkka
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luovan Lavån ol ia tekemrsissd eri laisten kelrikoiden ia

ihrnrsLen Plånssa.

Elrrrarkanaån hån

rhmrsten kanssa

Otetaan esrrnerkiksr AIel-rsis l:ivr.

ei Iövtånvt taoaa oIIa vhtevdesså muiden

eitlå nahmottaa tooel I isuutta taval Ia. lonka

vhte i skunna nmuut oi isrvat hvvåksvneet. Kuolemansa -lälkeen

hahrnotuksen muuttuessa parani rnahdol I rsuus vuorovåi kutukseen

vhteisön hahrnotuksen ja F,iven hahmotuksen kanssa, Ol j.ko

Aieksis Krv:. vieraantunut ja errvtvnvt vai. oliko hån luova

ihrnrnen.2 Ehkå ero luovuuden -ia eri laisuuden vå1i i lä on

síinå. ettå luova ihrnrnen nåkee vhtevden" Er:'ilainen valn ornån

eri Iaisen maai lmansa. Joka taoauksessa ero luovuucien ja

erilarsuuden väliIlä on kulttuurisesta vuorovåikutuksesta ia

arvioivasta nårôkulrnasta ri loouva"

234

kehikkonsa .1 oLrLuu vrnoarrstön kanssa rtstrriita.an. Vastaavas¡i

esirnerkÍksr nri-tåinen -ia estvnvt rnÍes saåttåa humal.assa -lè

esto,len het I rttåesså "ourl.laa" oåinertaan eslfnerki'ksr

vå1,:i.val lal ia. Javþ:ån keni.xon omååvån ihmisen kehikko murtut-t

rvti nål lä. Jos kehr kko ei edes murru seurauksenå vo1 ol Ia

iocpuunoå jami nen tai itsemurha. Yhå nopeårilrni. n muuttuvasså

vhterskunnassa olisi jotenkin oäästävå liedollisten

kenrklro-ien vl ivai lasta.

Faktor ¡. 4 Errståvtvmi.nen/erist,vmrnen omr i n ti lanteen

ehtoihÍn

lfuuttu-ian n:o Pluuttu-ian kuvaus Faktori-
I a Laus

2A Laosen toimi nta i rtautuu taval l ista
enemrnãn på r våkodi n sa'ännô i stå
Vanhernmat arvioivat laosen taval I ista
sulkeutuneernrnaksi
Lapsen toimi nnan erivtvrni nen rnui den

eri Iåiset ehdot,

vuoksr erivtvY

tr lante n ehdoista tar' kkar Iussa runsa rå.63

Faktor i sta 4 väI itt¡zv kuva tolmi nnasta. -i oka on runsaasti

mui. den toimi nnasta. Joko toimi nnal la on kokonaåner r vtv nvt

tai sitten IaPsi esirnerkÍksi Iuovan otteensa

ehdorsta.rnui den ti lanteen

Jos kvsr/mvksesså on sirs pelkåståån erilainen kehikko'

err lai nen tapa toirnia. eri laiset toimi nnan ehcot. seuråuksena

saattaa oI ia vieraantumi nen. Oma kehil';ko -iää rnui den

kehi koi den ul kopuolel 1e er kå enåä kvetå kontakt i i n rnur den

ihrnisten !<ånsså. Luovasti kehikkoihi n suhtautuva Iaosr

saattaa sen slJaan oåästå kehikoiden oLteesiå ia iövtäa
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13. IlE|EELLINEN HAHl"lOTTArliNEN

Varharsr<asvatusta ovr i Låän koþ;o a ian saaLtarnaan vhä

t reLeei I i.semrnåksr " prutt,a edetåänkö tässå analvvttisen treteen
ehtoien mukaan vai prLärsikö huomroida mvös se. minkararsta
tredet"tå ihrninen tarvitsee? Jos tÍeteel liseen rnaåi lmankuvåån
e1 mahdu lhmisen tunteet. turval l rsuus. elarnån ihrneel l rsv¡zs.
i 1o" onni ia surur.' ni r n mihi n i hmi nen tarvi tsee
rhrnrstieteitå? Jos me katsomrne Iasta vain analyvttisen
tieteen nåkökurrnasta. ar istumme ob jekteiksi tieteen
oÞ-rektr ivrsesså maai lrnassa. Jos i Ioa ei vai rnrtata. sitä er
olemassaoievassa tieteessä Ja todell rsuudessa ole olemassa"
(Ks" mvös Reunarno Iggcr A" )

Tåmån hetken vaI laI la oleva kåsitvs rhmisestå poh-jrmrni ltaan
tavoitteÍta toteuttavanå olentona Ðn kovin kapea. kuien on

edel iå pvrrttv oerustelernaan. TarvÍtaan tietvsti ti lånteiden
ennakoi ntra. -iotta voimme muotoi i 1a todel l isuutta
haluarnaksernrne. Kun rasten kanssa vr i tetåån katua, o. svvtä
tarkkaan ennakoi da ti lannetta. etteivåt Iaoset 

-.i oudu vaaråån.
Plutta kaciunvl itvstä suunniteltaessakaan e1 tul isi ottaa
Lavor'tetta absoluuttisena. Jos tavoite on rtseståånselvvvs.
ernrne enåå oseå kysvå itseltamme. mÍksi rhrneesså mei dån tåvtvv
vleenså vi ittää våaråI r inen katu. miksemrne vaI itse
turvallista reittiå tai rnene rnuu¿rlle.

ïavoi tteel I i nen hahrnotus tekee todel I rsuudesta Newtonr n

¿JJ

rnekar¡r r kkaa. Todel. .r, rsuus nåhdåä.n koneena. _ionþ:a tehtdvanå on
toteutt'taa tavoltteita. Lait rnäär'ittåvát todel Irsuude.. r"rutta
vi rme kådesså todel r isuus måarrttáa rart. Laoser ra on ortava
rnahdor' r isuus mvós oår väkodrssa nukkumåån fnennessåå. tuntea
torrnl nnån orevan rtsestaån selvåä. uni såa vetåå lasta
puoleçnsà kui n luonnonlak i. Ar te kolrnevuotiaan raosen ei
tarvitse tevolierla unen turoa. kontr-olroida vmoåristöåån
nahdor r rsrrnrnàn hvvån unen såamÍseksi " nukkua mahclol l rsrrnmån
tenokkaastr. nvvi n nukkurnlsesta suoriutuen. pohtia joka paivå
rneneekò hån tånaån nukkumåån -ine. unr sàà oI la ihmeel r isen
maai lman vrnpåröimå1re rapsei re itsestäån ==tìaa" samoi n monet
muut nåivitt'årset rutirnit" Aikaisrn aamulla sekå
1 as te ntalr'ha nooetta i a

.\
ettå svlisså vrrhtvvå lapsi seavàt

tuntea. 
TO,O. tåmä on arnoa oikea tapa elåå. ei oIe

varhtoêhtoá sr I le hl I jarsel le hvvåi 1e olol Ie. joka- -r
vhciessåorosta huokuu" Todel l rsuus on ihrnisen eÌåmån..
tåvttvmvs. l..un tode-t l isuus tuntuu hyvåltå ja oikealta"
ihrninen nåkee todell.rsuuden harrnonianå. Ihminen -ioka
tavor tteree 'harmoniaa. ei erå harrnoniaa. påi nvastoi n
harrnoniån raju Lavoitteru erottaa ihmisen harmoniasta. Ei kai
lastentarhanooettåjå ornràkåån lapsiaan koko åJan ¡ånnitå
todel i isuuden _ja tavoi tter den va] i r n. I hrnr sen on tårkeãa
saada'mvôs t:skernus elåmåstå. jossa todel I rsuus on
ensisi -i ai nen. ei vai n rnielen haamu-ien takaa a-iarnl nen.
Ihmisel 1e ensisi jai nen kokemus on todei 1 isuus. usko eråmäån
vol perustuå vai n kokemukseen er.åmån fnahdor l isuudest,s.

236



Sr tc¡utuessaan olernassaolevaan tooel I isr-ruteen kasvatustrede

kieltåå rhrneen rnahdol I isuuden. l"lutta -iokainen ihmrnen -ia

oaj,våkoti tarvitsee loka påivå.eIåmj.sen ihmeen" t"litå ihmettä

måntaa päivakodrssa tapahtua huornenna? l"l1tå ihmettå

rRantaakeån påÍvåkodrssa tapahtua tänäån? Plitå nvt orkein

taoatrtuu I Jos kai kk Í nåvttäå menevån ai na täsmål Ieen

suunnitel lul la i,aval Ia. ei ole taoahtunut todel I ista

kehrtvstå. vai n olemassaolevan todel I isuuden rakentumista.

TasEa i:utk rmuksessa etsitåän sel laista maai Iman hahrnotusta.

jossa rnvos -i ossak i. n suhteessa avoimet. rnuuttuvat -ia vasta

nuÊuIlaan olevat muotoutuvat svsteernit voitaisi in ottaa

mukaan tieceel l tseen todel i isuuskåsi.tvkseen. Samoi n kui n

fvsr ikassa newtonr laisia kaavo-i a voÍ edel leen kåvttåå

staattisissa vhden koordi naat iston olosuhteissa. sarnoÍ n voi

ihrnistiete:.sså menestvksel iå toteuttaa kehikkoon perustuvia

vuorova i þlr-rtusrna I i e -ia staatt Í s i ssa o I osuhte i. ssa . Kui tenk i n

tähån hetkeen. todellisuuden muotoutumiseen ja tilanteeseen

suhteutettu hahmottami nen t.uIee koko a-'ian akuutirnrnaksi vhå

nooeamrnin muuttLrvåssa maailrnassarnme. Ihminen on aina kvennvt

suhteen hahmottarniseen. Nvt on vain aika katsoa suhteellisen

nahmottårnlsen mahdol I isuudet. e ,',ttopia tasalaatuisuuteen

suuntautLlvanå oerustuu vnmärtäåks.eni olemassaolevan

todel l isuucien kautta hanrnottuvåan todeL l rsuuteen. Kai kk i

oiemassa olevat svsteernrt avautuvat. l"lutta vasta

rnuoiouturnasså olevat nupul laan olevat kehittvvåt svsteernrt

eivät sovi treteel l iseen rnaai lmankuvaan. lfuotoutuvat

?37

gvsteernl.t etvaL oIe olernassa. Ne

vol 0Þ ìeFrtei na mitata. Entropra

o I emassao I ev 1sså srråteere r sså.

sitå ei voida huornat,a" Se on

joka ei mr I lor nkaan kävtå tar

kukaan el. voi tietaå kurnka rikas
Vil janrnåå 1983.'SS.)

rnuotoutuvat. Sil.:sr niiÈå ei
voi nåvttaå toteutuvan vaÍn

.ja

&

Vleisen svst.eernr teor ran -juuttumt nen pvsvvien svsteemien
kuvausmål.1erhÍn _jotrtuu nähsåksen1 pal ¡olti tämånhetkisen

teknisen kehrtvi<sen tasosta. Tietokoneiden hierarþ.rset
palautesvsteemrt perustuvat ovsvvån inforrnaation ideaan. Itse
tretoroneen svsteenristó on kuol lut. se ei itseståän
ohJauiuvastr luo kokanaån uusia orqanr.sor tumi.s- ja

suuntåutumi'srnal Le-ia. ti=tononesvsteemi i n svötettv imformaatio
ovsvv sreiia muodossa tai toisessa kunnes sd sreltå
poistetaan. Tretokone ei eIå"

Ei nsteÍ n on sanonut: "Ni i n kauan xui n enereiaa e i. vapauteta.

rikas mi.es.kuin fantastÍsen

å nna oois penniäkåän

hån on. " (NikkoIa

Samoin thrni nen rnåår rtei lessäån todel I isuuden olernassaolevana
jåådvcl-äå -ia tvorståå e1åmån olernursta. Me kaikki olernme

ootentraalrsesti rikkaan e1ärnän kvnnvksellå. Elämå

hr¡våksvrnåilå. ta-ruarnal. Ia tåmå hetkí ainoaks.r sitoutumlsen
mahciol l rsuudeksÍ ja sÍ irtämäl iä painoorsLettå

oleniassao.ievasLa todel I isuudesta rnuotoutuvan todel I rsuuden

nåk'ernlseen emme åsÈu kaaokseen vaån har-monlåån"
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i'lahdr:i I rsuuxEien måat Irnassa vorrnrne sel':å kadottaa vhtevternme

etta nuciotLaa l<anLeemfne" Ainoa Laoa nåhdå mahdoIIisuuteen

oer-ust.uvi vfìtevS toclel I lsuuteen on vLrorovåikutus.
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Mtef tlk¿i¿i, ml ten t,ärkettä seuraavat
ovat onan lapsenne kannalt,a'/

6

pä1våhol.don t,avol t,eaLueet

el kovln
bärkeä

melko
tå rke ä

1. Lapsen terveydestå huolehdltaan Jahåintä ohJataan huolehtlmaan or""õ,"
terveudes t,äån 

"

2. Lapsl saa kodtn ulkopuoltsia lhmls_suhtelta Ja opptl kanssakäymlstä erftk¿ilsten last,en Ja alkulsten kanssa.

3. Lapsl saa t,urvallisuuden t,unteen Jaoppll kunnlotttamaan tolst,a lhmlsÉä .
sekåi saa kokea hyväksyt,yksl t,ulemlsüa

4 . Las t,a ohJ a taan haval tsemaan kauneu t, t,aerl muodolssaan Ja sen kaut,ta keht t,_
tÊimtiÊin mlel lkuvutus taan.

Lapselle opetetaan erllalsla tat t,oJa
sekåi kehl t,etään hänen aJattelu
kykyään.

5

Lasta ohJataan lnhtmtlllsyyt,een Jaolkeudenmukalsuut,een thmtssuhtetsåa
sekä suhtautumaan rakkaudella läht_ymplirls böönsä Ja klel üelsestl våkl_
vaI taan...>Y

,J¿

-J

rú

a tr ,o?E
F{ r{ ø (lï{o 4, o (l,4,¡r u, cvtn¡r .y oJ:¿! 3 *F,3
3 3 ãiã

? ; F{ ,ús¿ ã,Ëto, S¿ vl Oc: ¡loCc s¿ o. rt o ¡ù -c¡¿ õ. i{ il E y{ CÉ õ EE o o d nj õ àoA F{ .c! +l S¿ ¡tt trtr¡-t q P ut É¡t 'locT{ C à "y ßt!ît4, ¡¡O:rùo d E o o:.I' tl' ø ø:ro¡' n ¡, Ðq E jå'r gÉ o, {,r c o:äj õ õ g:õo !"-9 ¡ro¡¡ õo.,I .o f,[' ã:i Sã:. O vt j C 3.et -ú¡, ¡"n à d ß!!rÚr{ O:¡tt. q o^r, U il:.rt o. !ft' tt' !('a I qg I ¡¡e Ji,icÈi ? *r,I.ëff E*Í ilBg; cc ^s Ë átiiårËifi rf;åËi. ËoLã= g Ë ?iãi¡"f,g"ss ä;ËËsË EE? 
Ëtglffrff iËËgåå i Ë

vraata c'
5 El¡rF{ {.t
rlt altl C
>É5rt, r{:' írS¿Ja E:¿ c oJ¿ tl

COß{ O
ß: .-l l4 .\, ¿rttl Cl-¡¡ d -: ¡ C O- Ot i-r! Ë-r.rsdrr.r, o T, q,cr{ s¿É"-!ç -+¡ai¡rÈ õFõ¡,,r õ;tidï{.rr rr .co.E!ooßr J¿!o{o:oãcc ß1gã+Þ EÉ|Ú¡¿q¡ 5 o(I'.-rr¡r-{:o -i¡r"s¿c>¡¿.iJ. i.vs¿Eå oãåÞL+{ 3 ¡¿ìî,¿
ã:'Ëü.-åFËËïË*å!5;f aB ÈEs:ãE Ir :iÌooøtr{rrt:oh-{qç?l¡q_ùoõS -- ã- ï{ t|'c on _"; 8'äiËs= qËä'i;f;ñEag :taiag äÈar Ë=ç! (Út C¡.Ol(\'ï{ Ogq,F eõrõ i" õ¡ åã o ã*õ ø"¡ q ø õ,ú õo".r,.rr r(-r Ír*ä $3"o*Þ oøtf¡¡Er¿¡¡>>=g gõ5J i: õ "ì 'j_J il EäJr,i¡¿ r
tÚ.oc....=oo'ß"r-ru-sn.dtsdddJdoSJñ,,i SJñ d .1:;,i_J,^rFF-

;.r{eO ¡rEc cr{.á 5nE ¡rct
>" 5v
ÐFl
>r 5¡Jr(d cto
4J r1 tn
v, vJdo>,
'r-¡ qt .C
L ¡JO'
:(ü ElS¿
'r-t ..{

E+t¡ çl:(Il(J O.r)
3 ¡Jr{

:lrt
À<\

ç!¡J
9, ¡r(Ú

". c (I'øt
A .r{ ,¡1 n¡r B .c:O(It A O.-trr, ¡r.1 AÞìò

o .tr(I'
ç! l¿ ¡J¡J(lt J :(dq
ç! o. ß.d
C.r{ :(ü E.'{ S¿ 3rÚ ç{
ElJl O .rl E o^.-l r{ +, ^ Ji ¡J +¡
O O 5..{ tllJ1 d ftt¿Jr{F{o¡J.F{¡Jtc
r{ ..{-CCOø¡¡JC
¡r (Ú (llvt''{-.4.I'¡r,{
O ß'J¿ ã E OJ¿ (l, E
JC O. O L.'{ J¿ L "r1 l{:(Ú(dSOOr{rü.CO
Þ>fE:O.¡rþÍ{O¡J
,.1
:(úo.
O¡ e îl lYl .t fn \O

+t
Ít
Þ
o
-t

r-{

or{
O .r{
Éß.raO

,
'11
c
.r{
'¡{
¡-),
L

lrl
e

fî

]n
a
¡J
d
l¿
o
a

F-l

ç!
c,
,rl
.F)

5
¡J
¡J
5t
E

É
c,
.rl

:rd
+)
+t
c,
¡J'
>r

:(Ú

s¿

(lt
v,
n
3
r{
.r{
(t,
J¿
la
c(tr'
F{

T-

.l
iJ.J {(\¡



^ta{t) ti+ J

a,

Mlettikää, minkä verran seuraavat ongelmat itmenevåt omalla lapsellanne?
'' 0sastoo¡ !yönLekijöiden yhtelseb arviot IapsisÈa (ast,eikko 1-5)

1

¿
.l

4

5

Sosiaalises ti aktiivlnen
Ahdls tuva
Aggress iivinen
Rakentava, posiEiivinen
Mukau tuva

R kiusaaminen

(

i )

i lmenee

vähän

jonkin

verran

i lmenee

runsaast i
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Tdinin Eas !'na tegi ahaas t,a t te lu

Onko koskaan käynyt niin, että jotlain loisella on juuritavara, jota itse haluat? Mitä teit?
1 .1 . 0lisiko asian ratkaiseniseksl jot,ain trkonstian?

M1e fi vielä.

2 0nko
Ml uä
2.1"

kos kaan
þai þn
0Ilsiko

Li;-t.5

s'isäise !., teki j ät, ( taus tagekl j ät , pä1vähoi !ohakenukses ta )
saa

1

2

4

5
6
7

1 se
Lapsen ikä
vanhenpien yhteenlásketEu ikä lapsen synfynähetkellä
Päivähoi topaikkoj en näärä
Sisarus ten näärä
0nko lapsi esikoinen (laatuasleikon u¡uuttuja)0nko lapsi kuopus (Iaa!uasLeikon nuultuja)
Lapsen sukupuoli (laaluastelkon nuutt,uja)nlin, että leikki on

ratkalseolseksl jotaln
3" Onko koskaan käynyt nlin, eftä kun

sä nlin toinen haluaa eri leikklä
3.1 . 0lislko asi.an natkaisenlseksl

vlelä "

jäänyÈ kesken?

konstla? Mletl vtelä"

leikit jonkun kanssa yhdes-
kuin sinä? Mltä teit?
jotain nkonsLian? Mietl

käynyt

as lan

a

4

5

7

8.

Onko koskaan käynyt niln, ettel alkulset lelki sun kanssasllloln kun halualslt,? Mltä tett4.1" 0Ilslko astan ratkaiseolseksl Jotaln konstla? MleÈl vlelä.
Onko koskaan käynyt nlln, ettel srnua ore ote!Èu nukaan relk-klin? Ml Uä Eett,?
5.1. 011slko asj'an raÈkalseniseksi Jotain konstla? Hletl vlelä.
Onko kukaan koskaan yrlttänyt, urkona otLaa slnun kelkkaasi?Hlt,ä t,e1t?
6"1" 01lslko aslan raükalsenlseksl JoLaln kansELa? Hlett vleIä"
Onko koskaan käynyt nlln, e¿gä opetLaJa on suutfunuÈ slnulle?Ì{itä teit?
7.'l " 01lslko aslan ratkalseulseksl Joùain konslia? Mle11 vleIä.
0nko koskaan käynyt nlin, êttä slnua ollsl kiusa!!u? Mlt,ä
Èe1ü?
0llsike aslan raÈkalsenlseksl Jotaln konstla? MleLl v1e1ä.

6

(



Päiväkodin ehEoihin ( säänEöihin ) suhteurer,Eu Eoiminta: korre_laaLioÈ muiden muutÈujien kanssa
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