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Puitetekijät:
•Pedagogiset tyylit:
Lämpö, Vasu,
Suunnittelu,
Osallistuvuus
•Motoriikka
•Metakognitiot
•Itsenäisyys
•Sensitiivisyys
•Kommunikaatiotaidot
•Sosiaaliset taidot

Lasten
orientaatio:
•Erilaisia tapoja
suhtautua
muutokseen
•Akkommodaatio
•Osallistuminen
•Omaehtoisuus
•Vetäytyminen
•Epätietoisuus
Näkemysten
tuottamat
kasvatukselliset
sisällöt

Tilannetekijät:
•Toimintatapa
•Lapsen toiminta
•Lapsen huomion
kohde
•Lapsen lähikontakti
•Lapsen
sitoutuneisuus
•Lähimmän aikuisen
toiminta
•Lähimmän aikuisen
suhde lapseen
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(3) Instrumental tools

(4) Producing tools

Children’s motives are important for
understanding the purpose of the talk. The
purpose is the key to the content and
dynamics of children’s talk.

Children say something and it results in new
action. The teacher observes the process and
partakes in it.

Even the same expressions words carry
different meanings and outcomes. The
teacher needs to help the child to express
himself or herself.
The teacher discusses the children’s needs,
opportunities and strategies with children and
helps in their realization.
Intrapsychologicaldevelopment inside
the child

Orientation as a
tool for personal,
social and
cultural
production

When new things happen, the teacher gets
into a new position with new things to learn.

The teacher needs to keep in contact with
the evolving process to keep in contact with
the new content. There is an air of making
cultural development together.

Interpsychological development starts
between people

(2) Actual development

(1) Proximal development

The teacher needs to see and find out about
the deficiencies and advances in children’s
language.

The teacher engages the child in processing
language.

Teacher concentrates on semantics,
morphology, vocabulary, understanding,
expression, grammar and syntax.
Teacher tests, listens and analyses children’s
use and acquisition of language.
Teacher teaches children “good” language.

Children’s thoughts, emotions and opinions
are important and they should be brought into
Orientation as
cultural product, as contact with better content and
signs and meaning understanding.
Teacher helps the child to get in contact
with both his or her own feelings and
provides new content for integration.
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Refining the
research plan
2008/10
Connecting a
personal interest
to agency

Each partner
needs to provide
an item, a
question and a
statement

Decision
needed on the
degree of
team/personal
preferences

Search for
possibilities in
research
exchange

Apply for a
research
grant from the Creating
connections
Academy of
between UH
Finland
and Ckimh

2008/11
Preparation of
observation-,
interview- and
evaluation items

Each
participant
needs to find
a personally
meaningful
and fruitful
task

Finding a
personal
relevance for
agency
research

2009/02
Testing of the
research tools

Heads of the
nurseries take
the responsibility
on tool testing?

Students and
staff as
researchers

Look for
possibilities in
teacher
exchange
2009/08
Decision of the
definite research
tools

A sound,
effective and
reasonable
sphere of
responsibilities
The permission
for data
collection from
parents

Educators need
some basic
introduction in
child
interviewing and
observation

Educators need
clear and simple
enough
research tools

Advancing to
a better
contact with
agency

A dynamic and
productive learning
environment for the
students, staff and
children

Connecting Asia &
Europe, Taiwan &
Finland, Helsinki &
Taipei/Keelung

2009/112010/07
Data collecting

College teachers
take the
responsibility on
training the students
in interviewing and
observing?

Take part in exposing
the dynamics of
personal and
environmental change

Data input and data
integration (meeting
in Taiwan Fall 2010).
Work on research
report, articles, data
considerations.
Meeting in Finland in
January 2011.

Clear and
simple data
input
instructions for
educators

Popular
articles and
dissemination

Applying
results with
students and
colleagues

Professional
credits and
contacts

Scientific
Journal
articles

Conference on the
research project
and results

Academic
credits and
contacts

Presenting
preliminary results
at the EECERA
conference in
September 2011.

Finding appropriate
quantitative and
qualitative methods
for analysis

Books on the
different
aspects of
agency

Preparation or
articles and a
book. Plans for
dissemination in
Taiwan and
Finland.

Need to find a
personally
meaningful
and fruitful
distribution of
publishing

Conference
in Taiwan in
2013.

A small
contribution to
a better world
:)

4

Lasten haastatteluaineisto
• Kerätty noin 60 päiväkotiryhmästä tai
perhepäivähoitopaikasta
• Lasten omat opettajat tai hoitajat haastattelivat lapsia, he
olivat saaneet koulutuksen haastattelun tekemiseen
• Haastattelussa kysytään lapselta hänen toimintatapaansa
hoitopaikan arjen tilanteissa – leikissä, opettajan ja lapsen
välisissä tilanteissa sekä lasten keskinäisissä suhteissa

Ajatellaan että olet leikkimässä ja että jollain toisella
onkin juuri se tavara millä sinä haluisit leikkiä. Mitä
teet?

Vastaukset luokiteltiin teorian mukaisesti
mukautuviin, osallistuviin, omaehtoisiin
ja vetäytyviin sekä epätietoisiin
Agentiivinen assimilaatio

Agentiivinen akkomodaatio

Kun lapsi pyrkii muuttamaan sitä, että
toisella on hänen haluamansa lelu, mutta
ratkaisee tilanteen työstämättä itse asiaa
vaan tuomalla oman ideansa toisen
näkökulman tilalle, hän toimii

Kun lapsi pyrkii muuttamaan sitä, että
toisella on hänen haluamansa lelu ja työstää
sitä, miten asiaan voisi vaikuttaa, hän toimii

osallistuvasti.

omaehtoisesti
Adaptiivinen assimilaatio

Adaptiivinen akkomodaatio

Kun lapsi ei pyri muuttamaan sitä, että
toisella on hänen haluamansa lelu eikä hän

Kun lapsi ei pyri muuttamaan sitä, että
toisella on hänen haluamansa lelu ja
ratkaisee tilanteen muuttamalla omaa
toimintaansa tai ajatteluaan, hän toimii

työstä asiaa, hän toimii vetäytyvästi

mukautuvasti

Lasten vastauksia

Omaehtoinen

Osallistuva












Leikin sillä.
Sitten jos se menee opettajalle
sanomaan. Sit mä otan sen.
Riitelen.
Otan toisen kädestä.



Pyydän vaikka kokeilla.
Voinko tulla leikkiin mukaan?
Haen aikuisen apuun.
Mä lainaan kaverille mun lelua
ja saan lainata sen lelua.
Leikkii vuorotellen.

Vetäytyvä

Mukautuva













Piirrän.
Leikin vaan
Menen leikkimään jollain
muulla.
Itken.
Minua ei kiinnosta mikään
Meen kotiin




Odotan vuoroani
Otan toisen samanlaisen
Mä antaisin sen toisen leikkiä
sillä
En menny pyytämään sitä itelle
Mietin millä mä leikkisin

Ajattele tilannetta että olet eri mieltä siitä mitä opettaja
sanoo, mitä sinä sitten teet?

Lasten vastauksia
Omaehtoinen

Osallistuva











Sanon, että ei
Olisin eri mieltä
Äiti tottelee
Oon eri mieltä niin kauan,
kunnes aikuinen lopettaa
väittelemisen
Teen mitä haluun
Suutun






Teen sen homman nopeesti,
ni siitä ei oo kauheesti haittaa
Mulle se sopisi silti että olisin
eri mieltä
Sit mä sanon että minä en
pidä siitä ajatuksesta
Sit mä vaan sovin sen ja en
muuta
Jutellaan vähän

Vetäytyvä

Mukautuva













Ihmettelen
En kuuntelisi ja pitäisin kädet
korvilla etten kuulisi
Mä ajattelen sitä, mitä mä
ajattelen
Lähen käveleen
Teen jotain muuta




Tottelen
Sanon, et anteeks
Kuuntelen
Alan ajattelee sitä, mitä
opettaja sanoo
En sano mitään
Menen pissalle

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

Vetäytyvä
Omaehtoinen

40 %

Epätietoinen
Mukautuva

30 %

20 %

10 %

0%

Osallistuva

