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Tutkimuksen aiheena on selvittää millaisia huolia kuudesluokkalaisella lapsella on.

Toiseksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia keinoja he käyttävät huoliaan

käsitellessään. Nyky-yhteiskunnassa puhutaan paljon lasten ja nuorten pahoinvoinnis-

ta. Uskon, että osasyynä lasten ja nuorten pahoinvointiin ovat erilaiset sisäiset patou-

tumat, joita syntyy, kun he eivät saa purkaa huoliaan. Nykyään lapset ovat osa aikuis-

ten maailmaa jo hyvin pienestä pitäen. Lapset eivät voi välttyä kuulemasta ja näke-

mästä maailman pahuutta, koska esim. mediassa siitä kerrotaan päivittäin. Haluan sel-

vittää, millaisia huolia lapsilla nykyään on ja näin ollen auttaa kaikkia kasvattajia saa-

maan selville, mitä he voisivat tehdä auttaakseen lasta. Tutkimusaineisto on kerätty si-

ten, että kaksi kuudetta luokkaa on kirjoittanut minulle kirjoitelman aiheesta ”Mikä

minua huolestuttaa?”.

Tutkimuksessa tuli ilmi että tyttöjen viisi yleisintä huolenaihetta ovat yläaste (62%),

perhe (42%), kaverit (38%), oma itse (31%) ja globaalit ongelmat (27%). Pojilla viisi

eniten huolta aiheuttavaa asiaa ovat yläaste (67%), perhe (33%), oma itse (33%), glo-

baalit ongelmat (25%) ja harrastukset (17%) sekä alkoholi, huumeet ja tupakka (17%).

Tutkimuksessa tuli ilmi myös kvantiteetiltaan painavia huolenaiheita esim. koulu-

kiusattuna oleminen. Kolme yleisintä huolienpurkukeinoa tytöillä olivat: kavereiden

kanssa puhuminen (50%), vanhempien kanssa puhuminen (43%), asioiden miettiminen

yksin (19%). Poikien keskuudessa kolme yleisintä keinoa olivat: mietin asioita yksin

(25%), puhun kavereiden kanssa (17%), liikunta (17%), television / videoiden katselu /

pelaaminen / musiikin kuuntelu (17%). Keinoina mainittiin myös itsetuhoisia keinoja,

mikä on mielestäni erittäin huolestuttavaa. Jokaisen kasvattajan olisi hyvä pysähtyä

miettimään, mitä hän voisi henkilökohtaisesti tehdä keventääkseen lasten huolien taak-

kaa.

Avainsanat:12–vuotias, pelko, huoli, turvattomuus
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1 Johdanto

Valitsin Pro Gradu- tutkielmani aiheeksi lasten huolet ja murheet, koska aihe on mie-

lestäni erittäin ajankohtainen. Nykyisessä postmodernissa yhteiskunnassa turvatto-

muus, pelot, yksinäisyys, väkivalta (myös nuorten tekemänä) ja pahoinvointi ovat li-

sääntyneet. Mielestäni on erittäin tärkeää, että opettaja tietää millainen on 12-vuotiaan

ja yleensäkin varhaisnuorten maailma, millaisia huolia ja murheita hänen päässään

liikkuu, jotta hän voisi suhteuttaa opetettavia asioita lasten maailmaan ja tehdä opetuk-

sensa sitä kautta läheisemmäksi oppilaan omaa elämäntilannetta ajatellen.

Opettajan työ on nykyään entistä enemmän ihmissuhde-, sosiaali- ja kulttuurityötä,

sillä perinteisen opetustilanteen ulkopuoliset asiat ovat alkaneet säädellä merkittävästi

opetustilanteita. Aikaisemmin opettaja saattoi jättää opetustilanteen ulkopuoliset on-

gelmat vaille huomiota, mutta nykyään opettaja joutuu kohtaamaan yhdessä lasten

kanssa mm. perheiden sosiaalisen aseman epävarmuudesta ja työttömyydestä aiheutu-

vat huolet. (Ziehe 1999, 205.) Eräs syy tutkimusaiheen valintaan on myös se, että lap-

suuden varjoisiin puoliin on kiinnitetty vähemmän tutkimuksellista huomiota kuin lap-

suuden valoisiin puoliin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää myös se, mitä lapsi

itse tekee yrittäessään tulla toimeen huoliensa kanssa.

Sysäyksen aiheen valintaan antoi New Yorkin syyskuun 11. päivän terrori-iskut, jotka

olivat mediassa laajalti esillä. Toinen asia, joka sai minut tutkimaan aihetta liittyy

myös mediaan. Lähiaikoina on mediassa uutisoitu paljon nuorten tekemistä vakavista

rikoksista. Haluan selvittää, miten 12-vuotiaat kokevat tämän päivän maailman, ja

millaisia huolia heillä on, jotta me kasvattajat osaisimme puuttua niihin ajoissa ja aut-

taa nuoria oikeille elämänurille.

Epävarmuus ja huolet ovat väistämätön osa ihmiselämää. Näiden kokeminen mahdol-

listaa todellisten uhkien havaitsemisen ja niitä vastaan suojautumisen. Turvattomuuden
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tuntemisen kyky voidaan nähdä myös resurssiksi, yksilölliseksi ja yhteisölliseksi vo i-

mavaraksi, elämää suojelevaksi voimaksi ja yksilöllisen kehityksen motivaattoriksi.

(Lahikainen 2000, 74-75.)

Maailma ei ole luotu yhtä ihmistä varten. Yksilön näkökulmasta se sisältää aina ole-

massaolon uhkia, puutteita ja epävarmuuksia eikä yksilöllistä lepoa ja rauhaa voida

taata pysyvästi. Ahdistus ja turvattomuus ovat ihmisen välttämättömiä seuralaisia läpi

koko elämän kehityksestä huolimatta, vain määrä ja intensiteetti vaihtelevat. (Lahikai-

nen, Kraav, Kirmanen & Maijala 1995, 41.)

Tutkimuksessani käytän aineistona oppilaiden kirjoitelmia, jotka olen teettänyt kah-

dessa kuudennessa luokassa. Oppilaat ovat eräästä keskisuuresta kaupungista, joka si-

jaitsee Pohjanmaalla. Tulosten tarkastelussa käytän induktiivista aineiston analyysiä.

En pyri tulkitsemaan sitä, mitä rivien välissä sanotaan, vaan sitä, minkä lapset kirjoi-

telmassaan suoraan mainitsevat.

Kuudesluokkalaiset ovat 12-13-vuotiaita. Toiset teokset määrittelevät tämänikäiset

nuoriksi, toiset varhaisnuoriksi, ja jotkut lapsiksi. Itse käytän tutkimuksessani selkey-

den vuoksi heistä nimitystä lapset tai varhaisnuoret, koska mielestäni peruskoulun

kuudetta luokkaa käyvät ovat vielä lapsia, vaikka he fyysiseltä kypsyydeltään vastaisi-

vatkin nuoria.
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1.1 Tutkimuksessa esiintyviä keskeisiä käsitteitä

Seuraavassa määrittelen yleisesti tutkimuksessani esiintyviä keskeisiä käsitteitä. Osak-

si määritelmät ovat yhteneviä Lahikaisen ym.(1995) käsityksien kanssa.

Turvattomuus

Turvattomuuden kokemus on eräs ihmisen olemassaolon perustiloja, joka aistitaan

sellaisissa tilanteissa, joissa keinot eivät riitä käsittelemään sitä, mitä kohdataan. Tur-

vattomuuden kokemus liittyy olennaisesti ihmisen suhteeseen ulkomaailman kanssa ja

tässä suhteessa koettuun epätasapainoon. Turvattomuus artikuloituu huolissaan olona.

Huoli

Huolella tarkoitan huolehtimista tai huolen kantamista niin itsestä kuin ympäröivästä

maailmastakin. Se on myös vastuunottamista omien valintojen, tekojen ja tekemättä

jättämisien seurauksista, sekä vastuun kantamista elämän välttämättömistä epäva r-

muuksista. (Esimerkiksi 12-vuotiaalla 7. luokalle siirtyminen)

Pelko

Nykyään sanaa pelko käytetään usein synonyymin omaisesti sanojen huoli ja murhe

kanssa. Tässä tutkimuksessa en puhu peloista psykofysiologisina ilmiöinä, koska niitä

ei sellaisina varsinaisesti tässä tutkita. Pelko saattaa arkikielen merkityksessä kuvata

voimakasta huolestuneisuutta.
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2 12-vuotiaan piirteitä Eriksonin ja Piaget'n mukaan

Käsittelen seuraavissa luvuissa Jean Piaget’n ja Erik H. Eriksonin kehitysteorioita

niiltä osin, kun ne koskettavat kuudesluokkalaisia.

2.1 Eriksonin teoria

Oma olemassaolo ja se, että lähiympäristö koetaan riittävän turvalliseksi ovat  peruste-

kijöitä, joiden pohjalta myöhemmät tavat hahmottaa itse ja maailma rakentuvat. Tur-

vallisuus ja turvattomuus ovat ensimmäiset kokemukset maailmassa jopa siinä määrin,

että niistä määräytyy koko identiteetti ensimmäisten elinkuukausien aikana. Lapsen

saama hyvä hoito sisäistyy perusturvallisuudeksi, johon sisältyy usko itsen ja maail-

man samuudesta. Riittämätön hoito jättää lapsen ahdistuneeksi ja epävarmaksi sekä it-

sen, että muiden ihmisten suhteen. Perusturvallisuus luo uskon omiin mahdollisuuksiin

vaikuttaa, mutta se sisältää myös uskon toisten ihmisten hyvyydestä ja maailmasta

elämisen ja tutkimisen arvoisena asiana. (Erikson 1968; Bowlby 1978, Lahikaisen

2000, 63 mukaan.)

Kouluiässä, 8-12–vuotiaana, lapsi on Erikssonin mukaan latenssivaiheessa. Latenssi-

vaiheen kehitystehtävä on hänen mukaansa ahkeruus vastakohtana alemmuudentunne.

Lapsi oppii saavuttamaan tunnustusta toiminnallaan ja hän on omistautunut tiettyjen

taitojen ja tehtävien oppimiseen. Lapsi pystyy ottamaan innokkaasti osaa työtilanteisiin

ja hänelle on tärkeää saattaa työnsä loppuun. Työn loppuunsaattaminen tuo lapselle

mielihyväntunteen. (Erikson 1982, 247.)

Tässä vaiheessa on vaarana riittämättömyyden ja alemmuuden tunne. Jos lapsi tuntee,

ettei hän hallitse taitoja ja välineitä, tai saavuta haluamaansa asemaa toveriensa kes-

kuudessa, hänen minänsä rajat kärsivät ja hän luopuu toivosta. Lapsi joutuu epätoivoon

ja pitää itseään tuomittuna keskinkertaisuuksiin tai typistämiseen. Yhteiskunnalla ja
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esim. koululla on tässä vaiheessa suuri rooli, koska ne voivat tarjota lapselle tukea tä-

män kehitysvaiheen onnistuneeseen läpikäymiseen (Erikson 1982, 248.)

Seuraava kehitysvaihe on Eriksonin mukaan nuoruusiän kehitysvaihe, jossa kehitys-

tehtävänä on identiteetin rakentuminen vastakohtana roolien hajaannus. Kun lapsi on

päässyt hyvään suhteeseen taitojen ja välineiden maailman kanssa, sekä saavuttanut

sosiaalisen kypsyyden, varsinainen lapsuus päättyy ja nuoruus alkaa. Lapsi on mur-

rosiässä ja hän saavuttaa fyysisen genitaalisen kypsyyden. Oman kehon muutokset

hämmentävät lasta ja suurena huolena onkin se, miltä näyttää muiden silmissä verrat-

tuna siihen, mitä itse tuntee olevansa. Toisena huolena on se,  miten voisi yhdistää ai-

kaisemmat roolit ja taidot aikansa esikuviin. Identiteetin rakentuminen voidaan nähdä

sarjaksi valintoja, jotka säätelevät myös tulevaisuuden valintoja (esimerkiksi opin-

toura). Minuuden rakentumiseen vaikuttavat aikaisemmin tapahtuneet asiat esimerkiksi

syntymässä saadut lahjat, kehittyneet kyvyt ja ympäristön tarjoamat sosiaaliset roolit.

(Erikson 1982, 249.) Ihmissuhteisiin liittyvät identiteetin puolet muovautuvat suurelta

osin vertaisryhmässä saaduista kokemuksista (Erikson 1982, Saarisen, Ruoppilan &

Korkiakankaan 1994, 133 mukaan).

Nuoruusiän kehitysvaiheen epäonnistunut läpikäyminen johtaa roolien hajaantumi-

seen. Nuori tuntee itsensä kyvyttömäksi yhteiskunnassa. Pysyäkseen jotenkuten koossa

hän samaistuu massojen sankareihin ja näin näyttää kadottavan oman identiteettinsä

kokonaan. (Erikson 1982, 249-250.)

Nuoren merkityksellinen ympäristö laajenee tässä kehitysvaiheessa. Lapsuuden ympä-

ristön tilalle tulee yhteiskunta, joka tosin on monesti nuorelle vielä hieman epämääräi-

sesti hahmottunut. (Erikson 1982, Saarisen ym. 1994, 133 mukaan.) Myöhemmin pu-

hun Bronfenbrennerin ekologisesta sosiaalistumisteoriasta, jossa lapsen lähiympäristö

on jaettu erilaisiin kenttiin, joiden kanssa hän on tekemisissä jokapäiväisessä elämäs-

sään. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sen laajempi on hänen sosiaalinen kenttänsä

myös Bronfenbrennerin mukaan.
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2.2 Piaget’n teoria

Piaget erittelee teoriassaan neljä ajattelun kehityksen pääkautta. Hän otaksuu, että

kaikkien lasten ajattelun kehitys etenee tietyssä järjestyksessä. Yksilöiden välillä on

kuitenkin eroja siinä, missä iässä he saavuttavat tietyn kehitysvaiheen. Piaget’n ajatte-

lun kehityksen vaiheet ovat sensomotorinen kausi (0-2v), esioperationaalinen kausi (2-

7v), konkreettisten operaatioiden kausi (7-11v) ja muodollisten eli formaalien operaa-

tioiden kausi (11-16v). (Piaget 1955, 1970, 1988; Piaget & Inhelder 1977, Saarinen,

Ruoppila & Korkiakangas 1994, 127-128 mukaan.)

Kuudesluokkalaiset ovat ikänsä puolesta konkreettisten operaatioiden kauden ja muo-

dollisten operaatioiden kauden rajalla. Se, millä tasolla lapsen ajattelu on, vaikuttaa

hänen huoliensa laatuun.  Muodollisten operaatioiden kaudelle siirtyminen on yhtey-

dessä koulutukseen. Kaikki eivät nykyisessä koulujärjestelmässä saavuta täysin tätä ta-

soa, vaan heidän ajattelunsa jää kokonaisuudessaan konkreettisten operaatioiden kau-

delle tai täyttää muodollisten operaatioiden ehdot vain joiltakin osin. (Saarinen ym.

1994, 128.) Tämän vuoksi kuvailen seuraavassa myös konkreettisten operaatioiden

vaiheen pääpiirteet, vaikka ikänsä puolesta kuudesluokkalaiset kuuluisivatkin  muo-

dollisten operaatioiden kaudelle.

2.2.1 Konkreettisten operaatioiden kausi

Konkreettisille operaatioille on ominaista, että ne kohdistuvat suoraan esineisiin ja nii-

den yhdistelmiin, suhteisiin tai lukumäärään. Lapsi hallitsee tässä vaiheessa monia

loogisia operaatioita silloin, kun ajattelun kohteet ovat esillä. Konkreettisuus tarkoittaa

siis sitä, että lapset eivät vielä pysty  operoimaan esimerkiksi sanallisesti ilmaistuilla

väittämillä tai olettamuksilla. (Piaget & Inhelder 1977, 98.) Tässä vaiheessa oleva lapsi

pystyy luokittelemaan esineitä useiden kriteerien perusteella eli lapsi ymmärtää luokat

ja niihin kuuluvat alaluokat, sekä pystyy muodostamaan sarjoja eli laittamaan esineitä

järjestykseen jonkin kriteerin perusteella (Piaget 1988, 106). Lapsi ymmärtää esineiden

ja asioiden pysyvyyden ja säilyvyyden (Piaget & Inhelder 1977, 91; katso myös Piaget

& Inhelder 1977, 109) sekä operaatioiden käänteisyyden (esimerkiksi lisääminen ja
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vähentäminen) (Piaget & Inhelder 1977, 94; katso myös Piaget 1988, 73-74). Lapsi

kykenee tässä iässä myös johdonmukaiseen päättelyyn, silloin kun se tapahtuu siinä

tilanteessa, missä lapsi on silloin, kun päättely tapahtuu (Piaget & Inhelder 1977, 100;

katso myös Saarinen ym. 1994, 128).

Lapsi kykenee jo noin 7- vuoden iässä työskentelemään yksin ja ryhmässä tehokkaasti.

Hänen keskittymiskykynsä on parantunut huomattavasti. Yhteistoimintaa edesauttaa

se, että lapsen omat käsitykset eivät enää sekaannu toisten näkökantoihin, vaan hän

osaa erotta ne toisistaan ja yhdistellä niitä. Itsekeskeisyys häviää tässä vaiheessa ja lap-

si alkaa ajatella itsenäisesti. (Piaget 1988, 62-64.) Affektiivisuus, joka aluksi on kes-

kittynyt perheen piiriin, laajentaa asteikkoaan sitä mukaa, kun lapsen sosiaaliset suh-

teet lisääntyvät. Moraali kehittyy kunnioituksen ja vastavuoroisuuden suuntaan, kun se

aiemmin oli lähinnä sitä, että toimitaan auktoriteetin käskystä. (Piaget & Inhelder

1977, 125.) Tässä vaiheessa lapsi saavuttaa konkreettisen tason laajimmat järjestelmät

(Piaget 1988, 107).

2.2.2 Muodollisten eli formaalien operaatioiden kausi

Tässä vaiheessa lapsi onnistuu vapautumaan ajattelussaan konkreettisuuden kahleista

ja näkemään todellisuuden mahdollisten muunnosten kokonaisuutena (Piaget & Inhe l-

der 1977, 126). Tällöin yksilön persoonallisuus muovautuu ja hän tulee tunteittensa ja

älynsä puolesta osaksi aikuisten yhteiskuntaa (Piaget 1988, 24). Tämä on suurten

ihanteiden ja teorianmuodostuksen alkamisen aikaa, sekä todellisuuteen sopeutumisen

aikaa (Piaget & Inhelder 1977, 126).

Tähän saakka lapsilla esiintyy vain yksinkertaisia joukko-osajoukko –suhteita ja al-

keellisia operaatioita, mutta nyt lapsi hallitsee jo kombinaatio-operaatiot. Lapsi kyke-

nee myös tekemään johtopäätöksiä annetuista olettamista ja väittämistä, vaikka ne ei-

vät olisikaan sillä hetkellä silmin nähtävissä. (Piaget 1988, 107-108.) Kombinaatio-

operaatioiden kehittyminen tekee mahdolliseksi yhdistellä keskenään objekteja, teki-

jöitä, väitelauseita ja ideoita riippumatta niiden konkreettisuudesta (Piaget & Inhelder

1977, 129) . Lapsi pystyy laatimaan teorioita ja rakentamaan järjestelmiä. Edellisessä
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vaiheessa lapsi ajattelee konkreettisesti ja tarkastelee  ongelmia sitä mukaa, kun todel-

lisuus niitä hänelle asettaa, mutta hän ei yleisten teorioiden avulla yhdistele päätelmi-

ään. Nyt lasta alkavat kiinnostaa epäajankohtaiset ongelmat, joilla ei ole yhteytä joka-

päiväiseen elämään. (Piaget 1988, 87.)

Lapsen ajattelu on tässä vaiheessa hypoteettis-deduktiivista eli hän kykenee vetämään

johtopäätöksiä pelkistä hypoteeseista eikä vain todellisuushavainnoista. Ajattelu alkaa

etääntyä todellisuudesta ja lapsi pystyy korvaamaan ei-läsnäolevat esineet ajatuksis-

saan mielikuvilla ja uskoo näiden mielikuvien vastaavan todellisuutta. (Piaget 1988,

88-89.) Tässä vaiheessa ajattelussa ilmenee myös nuoruusiän itsekeskeisyyttä. Se il-

menee uskomisena ajatuksen kaikkivaltiuteen, aivan niin kuin maailman olisi alistutta-

va järjestelmiin, eikä järjestelmien todellisuuteen. (Piaget 1988, 91.)

Tunne-elämä käy ilmi persoonallisuuden muodostumisessa ja yhteiskuntaan sopeutu-

misessa samansuuntaisesti muodollisten operaatioiden ja ajattelun kehityksen kanssa

(Piaget 1988, 91).



13

3 Varhaisnuoruus ikäkautena

Kirjoja lukiessani huomasin, että osassa kirjoista kuudesluokkalaisen katsotaan olevan

lapsi, osassa varhaisnuori ja osassa nuori. Otan tässä kappaleessa esille käsitteen var-

haisnuori, koska moni kuudesluokkalainen on jo murrosiässä ja sitä kautta hänen ei

katsota olevan enää lapsi.

11-14-vuotiaat lapset elävät varhaisnuoruuden ikäkautta. Varhaisnuoruuden tärkeimpiä

sisältöjä ovat omalle keholle tapahtuvat muutokset ja vanhemmista irtaantumisen al-

kaminen. (Välimaa 2000, 36.) 12-vuotiaat lapset ovat herkkiä tunteiden ja kokemusten

tarkkailijoita, jotka huojuvat lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa. Aikuisen maailma

tuntuu pelottavalta ydinaseineen, sotineen ja luonnon saastumisineen. (Sosiaaliturva

1988, 683).

Kuudesluokkalainen elää alkavan murrosiän kynnyksellä tai on jo murrosiässä. Hä-

nelle on tyypillistä vanhempien, opettajien ja luokkatovereiden arvosteleminen hyvin-

kin kovin sanoin. Tässä iässä käsitteellinen ajattelu, harkintakyky ja asiallisuus lisään-

tyvät. Epäonnistumisen pelko kasvaa, koska koulun vaatimustaso nousee entisestään.

Punastumisen pelko, esiintymispelko ja muu sosiaalinen jännittäminen alkavat tässä

iässä. Lapsi on herkkä vertaamaan itseään muihin ja kykenee entistä paremmin arvio i-

maan suorituksiaan, ulkonäköään ja asemaansa ryhmässä. (Kinnunen 1987, 16.)

Varhaisnuoruudelle on ominaista voimakas fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehi-

tys. Osa tämän ikäisistä kokee tai on jo kokenut erilaisia elämäntapahtumia, joilla on

vaikutusta lasten ja heidän perheidensä elämään. (Vornanen 1991, 36.) Tässä elämän-

vaiheessa lapset kokevat itsensä voimakkaasti muuttuneiksi puberteettimuutosten ta-

kia. He alkavat suuntautua kodin ulkopuolelle ja solmivat varsin kiinteitä ystävyys-

suhteita. (Vornanen 1991, 37.)

Ikätovereiden vaikutus ja merkitys korostuvat. Ystävät tyydyttävät lasten emotionaali-

sia tarpeita. He kokevat, että ystävät kuuntelevat ja auttavat silloin, kun on ongelmia.

Monesti tämänikäiset puhuvatkin läheisille ystävilleen ongelmistaan, peloistaan ja
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tunteistaan. Erään tutkimuksen mukaan tytöt ovat orientoituneempia emotionaalisten

tarpeiden kohtaamiseen kuin pojat. Tytöt myös kertovat enemmän henkilökohtaisista

ongelmistaan ystävilleen. (Vornanen 1991, 41.)

Toveriryhmään kuulumiseen saattaa kuitenkin joskus liittyä myös negatiivisia piirteitä.

Hankalat toverisuhteet voivat edistää tai ylläpitää lapsen sosiaalisia vaikeuksia. Es i-

merkiksi kysymykset koulukiusaamisesta ja syrjinnästä toveriryhmässä ovat tärkeitä.

Toverisuhteilla saattaa olla siis myös tukeva tai stressaava vaikutus. (Vornanen 1991,

42.)

Lapsen kehitys on monitahoinen prosessi. Ympäristö, jossa lapsi elää, vaikuttaa lap-

seen ja hänen kehitykseensä, mutta toisaalta taas lapsi vaikuttaa itse ympäristöönsä ja

siihen miten muut häneen suhtautuvat. Hän saa vaikutteita toveripiirin, vapaa-ajan

vieton ja perheen kautta. (Välimaa 2000, 37.)

Useiden tuoreiden tutkimuksien valossa näyttää siltä, että suomalaiset tytöt ovat mo-

nilla tavoin valmiita ja kompetentteja käyttämään hyväkseen kulttuurisen modernisaa-

tion mukanaan tuomaa vapautumista. Samalla on huomattu, että ne nuoret, jotka näyt-

tävät putoavan modernisaation kelkasta ovat useimmiten poikia. Yksi syy tähän voi

olla se, että sukupuoliroolien vapautuminen avaa enemmän kulttuurista liikkumatilaa

tytöille kuin pojille. (Lähteenmaa 1992, 64.)
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4 Lapsi ja yhteiskunta

Usein kuulee väitteitä siitä, että lapset aikuistuisivat nykyään varhaisemmin kuin edel-

listen sukupolvien lapset. Näin väitettäessä on todennäköistä, että sekoitetaan kaksi eri

näkökulmaa lapsuuteen. Lapset kyllä aikuistuvat ruumiillisesti aikaisemmin kuin he i-

dän vanhempansa aikoinaan, mutta entä psyykkinen kehitys? Psyykkisen kasvun no-

peutumiselle ei ole löytynyt todisteita. (Rimpelä 2002.)

Ihmiset ovat saaneet tieteen ja teknologian kehityksestä taloudellista hyötyä, esimer-

kiksi sairauksia on parannettu ja luonnonvoimia saatu hallintaan. Teknologian kehitys

on tuonut mukanaan myös ei-toivottuja seurauksia, jotka ovat johtaneet saastumiseen,

sairastumiseen ja kuolemaan, tästä esimerkkeinä ydinsäteily ja otsonikerroksen ohe-

neminen. Teknologia on siis sen hyödyn ohella myös vaarojen ja uhkien lähde. Tämä

on johtanut keskusteluun nyky-yhteiskunnastamme riskiyhteiskuntana. (Vornanen

2000, 321.)

Yhteiskuntamme teollistuminen on tuonut mukanaan yleisen aineellisen vaurastumi-

sen. Tavaran ylenmääräisestä tarjonnasta kertovat kauppojen näyteikkunat. Kulutus-

mahdollisuuksia on loputtomiin. Aineellinen vaurastuminen on tuonut kulttuuriin uusia

arvoja ja ihanteita. (Lahikainen & Strandell 1988, 123.) 1990-luvulla esiin työntyvät

myös jokapäiväiset globaalit muutokset taloudessa, politiikassa ja mediassa (Heiska-

nen 1996, 56).

Suurin osa nykyajan lapsiperheistä asuu kaupungeissa. Kaupunkielämä tarjoaa lapsille

runsaasti virikkeitä, mutta myös uudenlaisia houkutuksia ja vaaroja. Lasten täytyy teh-

dä elämässään päätöksiä näiden välillä pienestä pitäen. Turvattomuutta lapsille aiheut-

taa myös se, että nykyään muutetaan paljon ja lapsen on sopeuduttava uusiin ympäris-

töihin ja uusiin ihmisiin ympärillään. (Kraav & Lahikainen 2000, 109-110.)

Kuitenkin on hyvä muistaa, että vaikka teollistuminen onkin tuonut monia haittoja, on

kokonaisuus yhä myönteinen. Suomalaisten lasten hyvinvointi on parantunut 1990-

luvun puoliväliin saakka. Lasten hyvinvointi on pääosin Suomessa hyvä ja sosiaaliset
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erot ovat pienempiä kuin muualla maailmassa. Kansainvälisissä hyvinvointivertailuissa

suomalaislapset ovat kärkisijoilla. (Rimpelä 2002.)

Modernissa yhteiskunnassa lapsi tunnustetaan yhä yleisemmin itsenäiseksi yksilöksi

ominen oikeuksineen. Toisaalta nykyajan lapsuutta uhkaavat uudenlaiset ristiriidat ja

ongelmat: puhutaan lapsuuden katoamisesta, kaupallistumisesta, aikuistumisesta ja pe-

dagogisoitumisesta. Lapsuuden ongelmiksi nostetaan kilpailu ja teknisyys, yhteiskun-

nan perheille asettamat irrallisuuden ja turvattomuuden tunteet, avioerot, virikkeiden

ylitarjonta, televisio ja videofilmit ym. (Korhonen 1988, 13-15.)

Lasten huolet ovat yhteydessä kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin (Toskala

1997, 23). Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka lapsuus lyhenee koko ajan. Alasen ja

Bardyn (1991, 10) mukaan voidaan väittää, että lapsuuden aika olisi jo päättymässä.

Tämä pohjautuu havaintoihin, joiden mukaan lapsuuden ja aikuisuuden raja olisi hä-

märtymässä aikuiselämän ilmiöiden tunkeutuessa lasten maailmaan mm. joukkotiedo-

tuksen ja massakulttuurin ansiosta. Lapsen aineellinen hyvinvointi riippuu suurelta

osin siitä, millaiset aineelliset elinpuitteet vanhemmat perheelleen kykenevät järjestä-

mään. Perheen aineellinen elintaso määräytyy pitkälti vanhempien palkkatyöstä. Vas-

tuu lapsen aineellisesta hyvinvoinnista kuuluu lain mukaan vanhemmille, mutta nyky-

ään lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen on tullut entistä suuremmassa määrin yhteis-

kunnan yhteiseksi tehtäväksi. (Lahikainen & Strandell1988, 18.)

Äärimmäisiä esimerkkejä modernisoitumisesta ja lapsuuden katoamisesta ovat Neil

Postmanin (1985, 11-12) kirjassaan esittelemät esimerkit amerikkalaisesta elämästä:

12-13-vuotiaat tytöt kuuluvat Yhdysvaltojen parhaimmin palkattuihin valokuvamallei-

hin, heidät esitellään yleisölle seksuaalisesti houkuttelevina aikuisina, jotka ovat täysin

kotonaan eroottisessa ympäristössä. Toinen kirjan esimerkki koskee nuorten tekemiä

rikoksia: vuosien 1950 ja 1979 välisenä aikana alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat ri-

kokset ovat kasvaneet 110-kertaissesti. Postman puhuu myös siitä, kuinka lastenvaat-

teet ovat hävinneet kaupoista ja tilalle ovat tulleet hyvin aikuismaiset vaatteet. Lasten

leikit ovat Postmanin mukaan häviämässä tai hävinneet yhteiskunnastamme. Lasten ja

aikuisten käyttäytymistä, asenteita, haluja, kieltä ja jopa ulkonäköä on yhä vaikeampi

erottaa toisistaan.
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Nykyään lapsen roolina katsotaan perheessä olevan aikuiseen verrattavissa oleva sub-

jekti. Lapset elävät tavanomaisen lapsen roolinsa ohella myös omassa maailmassaan ja

vaativat vanhemmiltaan tasa-arvoisuutta ja paikkaa, joka vanhempien perinteisen nä-

kemyksen mukaan kuuluisi heille vasta myöhemmin. (Kraav & Lahikainen 2000, 93.)

Lapset joutuvat nykyään yhä nuorempina ottamaan aikuisille kuuluvaa vastuuta (Kor-

honen 1988, 14).

Lapsen arkeen sisältyy monia asioita, jotka aiheuttavat hänelle huolia ja jopa pelkoja.

Markkinavoimat voivat lisätä lapsen turvattomuutta ja voimattomuutta (Toskala 1997,

21). Maailmanlaajuisista ongelmista kuuleminen televisiossa ja jännittävien elokuvien

seuraaminen ovat monelle lapselle arkipäivää (Lahikainen ym. 1995, 50). Televisiosta

tulee paljon ohjelmaa sellaisessa muodossa, että sen saatavuutta ei ole suoraan määri-

telty millekään ikäryhmälle (Postman 1985, 88). Englantilainen tutkija Stanley Cohen

puhuu tutkimuksessaan nuorten mediapaniikista (Boëthius 1995, 44). Lapset ja nuoret

ovat muita alttiimpia median vaikutuksille. Nuoruus on suurten muutoksien aikaa, jo-

ten tämä selittää sen, että nuoret ovat alttiina kaikelle, mitä näkevät ja kuulevat. Hän

puhuu mediasta uhkana lapsille ja nuorille, koska sen kautta he voivat oppia sopimat-

tomia asioita (Boëthius 1995, 48). Koska väkivallan, terrorismin, seksin, kunnianlouk-

kausten ym. toleranssi mediassa on lisääntynyt, eivät lapset ja nuoret voi olla törmää-

mättä niihin (Boëthius 1995, 52). Televisio tarjoaa lapsille valtavan aineiston sekun-

daarisia tulkintamalleja, jotka eivät välttämättä ole missään suhteessa lasten primaari-

kokemuksien kanssa (Ziehe 1991, 37-38). Myös monet terveyteen, sosiaalisiin suhtei-

siin ja muuhun arkielämään ja yhteiskuntaan liittyvät asiat voidaan kokea uhkaaviksi

(Heiskanen 1996, 55). Viestimet voivat lisätä huolestuneisuutta, sillä yhteiskuntaa ja

maailman tilannetta koskevat keskeiset uutiset saadaan niiden välityksellä, samoin

kuin uutiset onnettomuuksista ja henkilökohtaisista ongelmista. Lapsi voi kuvitella

erilaisia uhkia projisoimalla näiden viestimistä tulleiden tapahtumien mahdollisuutta

omaan elämäänsä. (Heiskanen 1996, 59.)

Nykyajalle on ominaista alituinen puhe ja kirjoittelu ruumiinhallinnasta ja siihen liitty-

vistä uhkista, kuten ruuan epäterveellisyydestä, liikunnan terveellisyydestä, pai-

noihanteista ja muista ulkonäön muodeista ja tyyleistä (Lahikainen 2000, 72). Anthony

Giddensin mukaan (1991) ruumiista on nyky-yhteiskunnassa tullut self-identiteetin ra-

kentamisen keskeinen osa. Jatkuva kiinnostus omaan ruumiiseen on yhteiskunnas-
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samme olennainen käyttäytymisen osa. Ruumiillisuus on siis eräänlainen projekti, joka

mahdollistaa osallistumisen ulkopuoliseen maailmaan. Ruumiillinen identiteetti on

noussut suureen arvoon. Tämän voi havaita esimerkiksi muotikoneistojen hamuami-

sessa piiriinsä yhä nuorempia lapsia. Lasten hauraisiin identiteetteihin on helppo va i-

kuttaa näillä keinoin. Syömishäiriöt ovat nykynuorison piirissä yleistymässä, koska

suhde omaan kehoon on vääristynyt. (Järventie 2001,120-121.)

Lapsi voi tuntea epävarmuutta tai jopa pelkoa monenlaisissa fyysisissä ja sosiaalisissa

tilanteissa. Ilmiöistä, asioista ja sosiaalisista vuorovaikutussuhteista voi tulla hyvinkin

pelottavia. Epävarmuus voi liittyä myös läheisiin ihmissuhteisiin, esimerkiksi uhkaan

tulla hylätyksi. Kouluun saattaa liittyä auktoriteettipelkoa, esiintymiseen tai sosiaali-

seen esilläoloon liittyviä uhkakuvia, suorittamiseen ja osaamiseen liittyvää pelkoa sekä

arvostelu- ja kritiikkipelkoa.(Toskala 1997, 21.)

Lasten vanhemmat ovat nykyään usein suuntautuneet kodin ja perheen ulkopuolelle.

Heillä ei ole monesti aikaa, voimavaroja eikä aina mielenkiintoakaan kohdata ja jakaa

lapsen tunteita ja kokemuksia. (Toskala 1997, 24.) Kuitenkin pitäisi ajatella myös si-

ten, että vaikka lasten kanssa olemisesta ei maksetakaan palkkaa, voi yksi ratkaiseva

keskustelu kriittisessä tilanteessa olla käännekohta lapsen elämälle, ja hän voi näin es-

tyä suistumasta epäsosiaalisille teille. Kun perheessä on vaikeaa, on tilanne lapsille

usein vielä vaikeampi kuin vanhemmille, ovathan lapset ensisijaisesti vanhempien

huolenpidon ja kasvatuksen kohteita. Omien perhehuolien ilmaiseminen on lapsille

vaikeampaa kuin aikuisille. Läheisistä eroon joutumisen pelot ja psykosomaattinen oi-

rehdinta saattavat usein olla ilmauksia lapsen perheeseen liittyvistä huolista. (Kraav &

Lahikainen 2000, 96-97.) Vaikka perhe onkin lapsen tärkein yksikkö, ovat nyky-

yhteiskunnassa perheen ulkopuolisten suhteiden määrä kasvanut jo pienilläkin lapsilla

(Kraav & Lahikainen 2000, 103).

Lapsilla on enemmän perheen ihmissuhteisiin liittyvää turvattomuutta kuin aikuisilla.

Vanhempien riitely, mahdollinen avioero ja omat riidat vanhempien ja sisarusten kans-

sa aiheuttavat lapselle huolta ja pelkoa. Yksinhuoltajaperheissä lapsen pelko siitä, että

menettää ainoan vanhempansa on suuri. (Kraav & Lahikainen 2000, 104.)
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12-vuotiaan elämänalueina ovat koulun ja opiskelun ohella ystävät, joukkotiedotusvä-

lineet ja kulutus. Ystävät ja vapaa-aika ovat keskeinen osa heidän arkeaan. Kun lapsi

alkaa irrottautua vanhemmistaan ja sisaruksistaan kasvaa ikätovereiden merkitys. Mo-

nien vapaa-ajan toimintojen suhteen on ystävien vaikutus suurempi kuin perheen ja

vanhempien. Esimerkiksi urheiluharrastusten tai alkoholin käytön, tupakoinnin tai

huumeiden käytön osalta on toverien merkitys suurempi kuin vanhempien. (Niemelä,

Kraav, Rusanen, Vornanen & Väisänen 1997, 50-51.) Kulutus ja tiedotus ovat vallan-

neet entistä enemmän alaa lasten elämässä ja he oppivat  niiden kautta tuntemaan yhä

enemmän aikuisten maailmaa mm. aikuisten ongelmien ja mainonnan antamien malli-

en kautta. Tämä johtaa siihen, että lapset kokeilevat yhä aikaisemmin asioita, joihin he

eivät vielä ole valmiita. (Niemelä ym. 1997, 52.) Joukkotiedotus välittää fantasiaa siitä,

miten tulee elää (Ziehe 1992).

Moderni yhteiskunta on pyrkinyt irti perinteisten kulttuuristen normien, käytäntöjen ja

traditioiden kaavamaisesta, epärationaalisesta holhouksesta. Vaarana on, ettei persoo-

nallisuuttaan ja identiteettiään muodostava lapsi tai nuori löydä enää ohjeita, kiinne-

kohtia tai merkityksiä elämälleen. Perinteisen työyhteisön hajoaminen, perheen kas-

vatusmerkityksen väheneminen, hyvinvointivaltion laajeneminen, ideologittomuus

kasvatuksessa ja yhteiskunnan uhkien lisääntyminen ajaa heidät sosiaaliseen tyhjiöön.

Tässä tyhjiössä lapsi ei kykene muodostamaan identiteettiään. Kuvaan astuu kaupalli-

nen nuorisokulttuuri, joka täyttää tyhjiön tarjoamalla lapselle uuden identiteetin, ku-

luttajan identiteetin. Näin heistä saattaa tulla markkinavoimien sätkynukkeja. (Siurala

& Lähteenmaa 1991, 8; Ziehe 1992, 37.)

Kuudesluokkalaisilla on nykyisin entistä enemmän vapaa-aikaa. Ruotsissa tehdyn tut-

kimuksen mukaan (Thålin) media on keskeisessä osassa tämänikäisten vapaa-aikaa.

Toinen tutkimuksessa ilmennyt yleinen vapaa-ajanmuoto nuorilla oli hauskanpito.

(Reimer 1995, 134-135.) Lasten vapaa-ajan käyttäytymisessä esimerkiksi musiikki-

maut, pukeutuminen, kotiintuloajat, rahan käyttö, päihteiden käyttö, jengeissä liikku-

minen, graffitimaalaus ja luonnonsuojeluaktivismi ovat tyypillisiä aikuisen edustaman

yhteiskunnan ja nuorten sekä nuorisokulttuurien välisten kamppailujen areenoita.

Nuorten kannalta entistä tärkeämmäksi elämänsfääriksi on tullut vapaa-aika. Vapaa-

aika koostuu Siuralan (1994, 8-9) mukaan hyvin erilaisista aktiviteeteistä mm. kulttuu-

ri- ja urheiluharrastuksista, matkailusta, kaduilla kuljeskelusta, poikkeavasta, joskus
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lakien, järjestyssääntöjen ja ns. hyvien tapojen vastaisesta käyttäytymisestä. Lasten va-

paa-ajan käytön uutena piirteenä on nykyisin aikaisempaa useammin ”julkinen ilmauk-

sellisuus”, esimerkiksi graffitit ja skeittaus.

Edellä on kuvattu suurimmaksi osaksi nyky-yhteiskuntaan liittyviä negatiivisia piirtei-

tä, jotka uhkaavat lasten kehittymistä. Kuitenkin suurin osa suomalaisista lapsista saa

kasvaa ehjässä ja ilmapiiriltään myönteisessä kodissa ja ympäristössä ilman erityisiä

kehitystä rajoittavia tekijöitä. Suomi on turvallinen paikka asua. Vaikka televisiosta

tuleekin paljon järkyttäviä uutisia, harvat niistä koskevat Suomea. 12-vuotias lapsi

kyllä kantaa monesti huolta näkemistään asioista, mutta ymmärtää kyllä, ettei Suomes-

sa ole välitöntä vaaraa koskien esimerkiksi terrorismia.
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5 Lapsen asema nyky-yhteiskunnassa

Tässä luvussa tarkastelen lapsen asemaa yhteiskunnassa erityisesti Thomas Ziehen

mukaan. Lapsuus ja nuoruus kietoutuvat nykyään syvälle yhteiskunnan ja kulttuurin

modernisoitumisprosesseihin (Ziehe 1992b, 15). Nykyajan lapsuus on taloudellisesti

turvattua, mutta toisaalta ei muuten niin kovin turvallista. Jo pienenä lapsi joutuu te-

kemisiin aikuisten maailman kanssa, niihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutok-

siin, aikuisten keskusteluihin, mielipiteisiin ja konflikteihin, jotka aikuisten maailmaan

liittyvät. (Ziehe 1992a, 16.) Lapsi on monenlaisten sosiokulttuuristen tilanteiden kes-

kellä, joita hänen täytyy käsitellä kehityksensä aikana. Toki nämä muutokset koskevat

muidenkin ikäluokkien elämää, mutta lapset ja nuoret ovat siinä elämänvaiheessa, että

tämä koskettaa heitä erityisesti. (Ziehe 1992a, 35.)

Thomas Ziehe käyttää yhteiskunnan tarkastelussaan tiedonsosiologista näkökulmaa.

Tässä tarkastelutavassa eivät elinolot tai yksilöt muodosta keskeistä analyysiyksikköä,

vaan yksilöiden todellisuuden katsotaan syntyvän symbolimaailmoista käsin. Symbo-

limaailmat siis muodostavat todellisuutta. Ziehe ei puhu varsinaisesti nuorista, vaan

siitä kulttuurisesta kontekstista, johon nuoret ovat sidottuja. (Ziehe 1992b, 16-17.)

Nykymaailmassa perinteisen kulttuurin muodot ovat häiriintyneet. Näillä muodoilla

tarkoitetaan suuria kehityslinjoja kuten kristillisten uskontunnustusten merkityksen

mureneminen elämän ja arkipäivän ohjenuorana, sukupuolimoraalin ja seksuaalikäyt-

täytymisen muuttuminen, sukupuoliroolien problematisoituminen, sukupolviroolien

problematisoituminen ja muuttunut suhtautuminen niin sanottuihin auktoriteettihenk i-

löihin. (Ziehe 1991, 17.) Nykyajan sosialisaatioehdot, lapsiaan kasvattavien vanhempi-

en käytännöt, toiminta ja motiivit sekä esineellisen ympäristön muutokset ilmenevät

lapsissa psyykkisen dynamiikan muodostumisessa, tukahdutetuissa toiveissa, tyypilli-

sissä peloissa ja torjuntamekanismeissa (Ziehe 1991, 25). Elinympäristömme koloni-

saatio ja teknistyminen ovat jo kauan sitten saavuttaneet lapsuuden. Nykyajan lapset ja

nuoret elävät erityisen räjähdysomaisessa historiallis-kulttuurisessa vaiheessa. Heidän

on kasvettava aikuiseksi aikana, jona ihmiskunnan aikuisuuden tuhoavat seuraamukset

voidaan kokea liiankin selvänä. (Ziehe 1991, 22.) Tällä on mielestäni suuri vaikutus
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siihen, kuinka turvalliseksi lapsi kokee olemassaolonsa ja millaisia huolia ja pelkoja

hänellä on.

Lasten arkitietoon kuuluu yhteiskunnallisia teemoja. Muun muassa työttömyys, ympä-

ristön turmeltuminen, ydinvoiman vaarat ja sotilaallisen konfliktin mahdollisuus ovat

alkaneet kuulua jokapäiväiseen tietohorisonttiin. Lapsi voi yrittää pitäytyä loitolla

näistä teemoista, mutta kokonaan hän ei pääse niistä eroon. (Ziehe 1992b, 18.)

12-vuotias elää monien ohimenevien trendien keskellä. Näistä esimerkkeinä ovat va-

paa-ajan tottumukset, muutokset pukeutumismaussa, urheilun suurtapahtumat ja pop-

musiikki. Medialla on osansa näiden trendien luomisessa, mutta se ei ole ainut vaikut-

tava tekijä. (Ziehe 1992b, 18.) Tietoisuus ruokavalioista ja erilaisista kosmeettisista

operaatioista lisäävät lasten huolia omasta ulkonäöstään ja ruumiillisuudestaan (Ziehe

1991, 37; Ziehe 1992a, 30).

Kuudesluokkalaisten arkitieto on varhaiskypsää, koska pääsy aikuisten kokemusmaa-

ilmaan on paljon avoimempi kuin aikaisemmin (Ziehe 1992b, 19). 12-vuotiaiden arki-

tiedon laajenemista voidaan Ziehen (1992b, 20) mukaan tarkastella vertikaalisesti, siis

laajenemisella aikaisemmin vain aikuisille varattuihin kokemisen ja tiedon alueille.

Heillä on teknistä ja poliittista tietämystä, tietoa urheilusta, muodista, matkailusta ja

musiikista. Myös ihmissuhdetieto, sukupuolitietämys, vuorovaikutustaidot, itsensä

esilletuomisen ja puolustamisen taidot sekä kyky kierrättää ja kerätä on aiempiin suku-

polviin nähden huomattavasti laajentunut.  Tietämyksen lisääntymisen kautta vaikeu-

tuvat valinnat ja päätökset, koska tarjolla on niin monenlaisia asioita. (Ziehe 1992b,

21.)

Myös horisontaalisesti on tapahtunut vastaavaa laajenemista. Lapsi on nykyisin kie-

toutunut lukuisiin erilaisiin arkiin. Luonnollisesti koululaisten arkiympäristöistä ma i-

nitaan ensin koulu ja koti, mutta ei ole itsestään selvää, että nämä ympäristöt muodos-

taisivat elämän keskiön. Nykyajan lapsi elää, rinnakkain perheen todellisuuden kanssa,

samalla vertaisryhmän todellisuudessa, ihmissuhteiden todellisuudessa, laajentuneessa

sosiaalisessa todellisuudessa ja vielä laajemmassa symbolisten merkityksien ja jouk-

kotiedotuksen maailmassa. Näitä todellisuuksia on vaikea laittaa selvään arvojärjestyk-
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seen. Funktionaalisesti tärkein (esimerkiksi koulu kouluikäisille) ei välttämättä ole asi-

anomaisen itsensä tärkeydessä etusijalle asettama.

Nykypäivän lapsille klassiset aikuisuuden alueet ovat helposti saavutettavissa ja tark-

kailtavissa. Tämä koskee erityisesti sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden ongelmia.

Kärjistyneenä asiantila tulee esiin sellaisissa tapauksissa, jossa lapset myötäelävät ja

tulkitsevat vanhempiensa avioliiton ongelmia, kokevat eroja ja eronneiden vanhempi-

ensa uusia ihmissuhdeyrityksiä. Lapset saattavat näiden ongelmien kautta eläytyä van-

hempien epävarmuuteen ja avuttomuuteen ja ymmärtää näin ollen, että aikuisena ole-

minen ei tarkoita elämän parempaa hallintaa. (Ziehe 1991, 42; ks. myös Kraav & La-

hikainen 2000, 91.) Lasten silmissä vanhempien side toisiinsa on menettänyt myyttisen

yhteytensä. Nykyään ei ole mikään itsestään selvyys, että lapsella on molemmat van-

hemmat. Monilla lapsilla ei ole perustavaa uskoa perheeseen ja sen koossa pysymi-

seen. Monet vanhemmat eroavat ja tätä kautta lapset joutuvat osalliseksi eroprosessei-

hin (Ziehe 1992a, 21.)

Tyypillistä on perheen piirissä tapahtuneiden muutosten selvittäminen. Eteenkin isän

auktoriteettiasema sekä hänen roolinsa kasvattajana ja normien välittäjänä joutuu uha-

tuksi eli kun isä ei ole enää ehdoton auktoriteetti, häntä vastaan ei ole tarvetta kapinoi-

da. Äidin merkitys perhettä koossapitävänä voimana kasvaa. Ziehen mukaan perheen

rinnalle on nousemassa uusia sosiaalistajia, kuten erilaiset valtiolliset instituutiot, nuo-

ren vertaisryhmät ja kulttuuriteollisuuden idoli- ja tavaratuotanto. Valtion puuttuminen

ihmisen arkielämään näkyy mm. erilaisten ammattikasvattajien ja kasvatuksen asian-

tuntijoiden merkityksen korostumisena. Neuvolat, päiväkodit ja koulu ottavat yhä

enemmän vastuuta lasten ja nuorten sosialisaatiosta ja kulttuuriteollisuuden tuottamista

idoleista on tulossa yhä tärkeämpiä samaistumiskohteita. Vanhemmat eivät ole enää

lapsiensa samaistumiskohteita, koska nykykulttuuri tekee heidän elämäntavastaan,

ajattelu- ja suuntautumismalleistaan lasten silmissä sisällyksettömiä. Idoleiden välittä-

mä kokemuksellisuus ja uudet oppimisprosessit syrjäyttävät vanhempien ja muiden

auktoriteettihahmojen aseman samaistumiskohteina. (Ziehe 1999, 187.)

Lapset ovat kietoutuneet modernisoitumiseen ennen kaikkea siten, että heillä on pääsy

suuria yhteiskunnallisia ongelmia koskeviin kiistoihin kommunikatiivisen kulutuksen

ja joukkoviestimien kautta. Tämä tapahtuu riippumatta haluavatko he tätä vai eivät.
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Lapsilla on siis pääsy samaan maailmaan aikuisten kanssa. Tämä johtaa varhaiseen

kypsymiseen, mutta luonnollisesti siihen sisältyy myös turvaverkkojen katoaminen.

Lapset ovat alttiina suurten ongelmien jatkuvalla tykkitulelle. (Ziehe 1992c, 44-45.)

Mahdollisuudesta ottaa osaa yhteiskunnan yrityksiin selvitä ongelmistaan syntyy arki-

kulttuurinen ongelma. Lasten täytyy kehittää yksilöllisiä intressejään ja motiivejaan,

elämänkerrallisia tulkintojaan ja identiteettikokeilujaan tätä suurten ongelmien koh-

taamisen taustaa vasten, kuitenkin ottamalla se huomioon. (Ziehe 1992c, 45.) Identi-

teetin muodostuminen vaatii Ziehen mukaan työtä. Identiteetin kehityksen muotoja ei

voida enää määritellä normatiivisesti, vaan ne ovat aina avoimia ja yhteydessä niihin

elämänmuotoihin, joita halutaan saavuttaa. Nykyään perinteiset yhteisöt ja normit eivät

enää ohjaa identiteetin kehitystä, vaan erilaisia identiteettikokeiluja tehdään esimerkik-

si kulutuksen kautta. (Ziehe 1992a, 39-44.)

Nykyään lapset joutuvat kohtaamaan sodat, ajankohtaiset keskustelunaiheet, katastro-

fit, ongelmat ja trendit samanaikaisesti aikuisten kanssa. Lapset on vedetty mukaan ai-

kuisten kanssa samaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Tämä aihe-

uttaa kuitenkin osaltaan sen, että lapsia ja nuoria suojaavat turvaverkot ovat katoamas-

sa. (Ziehe 1999, 201.)

Lapset työstävät identiteettiään suhteessa kulttuuriteollisuuden malleihin ja ystäväpii-

rissä kehittyneisiin toimintamalleihin. Tämä johtaa siihen, että nykyään lapsilla on

joustavampi suhde seksuaalisuuteen, kulutukseen, alakulttuurisiin kommunikaatio-

muotoihin ja käyttäytymiseen. (Ziehe 1999, 188.)
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6 Bronfenbrennerin ekologinen sosiaalistumisteoria

Valitsin Bronfenbrennerin ekologisen teorian tutkimukseni taustaksi sen vuoksi, että

teoria huomioi kehittyvän yksilön vuorovaikutuksen erilaisten kasvuympäristöjen

kanssa. Teoria ottaa huomioon erilaiset ympäristöt ja niiden merkitykset kehityksen ja

kasvatuksen prosessissa. 12-vuotiaan lapsen elämänpiiri on jo melko laaja. Hänen ar-

kensa muodostuu useista erilaisista sosiaalisista kentistä.  Teorian esittelyssä olen

käyttänyt useampia lähteitä, jotka kaikki viittaavat lähes yksinomaan Bronfenbrennerin

1979 kirjoittamaan kirjaan ”The ecology of human development. Experiments by na-

ture and design”.

Turvattomuus on kontekstuaalinen ilmiö. Turvattomuuden määrä ja sisältö riippuvat

yhteyksistä, jossa ihmiset elävät. Bronfenbrennerin mukaan lapsen kehityksellä on

ekologinen ympäristönsä, joka on tunnettava, että kehitystapahtumaa voitaisiin ym-

märtää. Lapsen kehitys kytkeytyy aina siihen ympäristöön, jossa hän elää. (Lahikainen

ym. 1995, 23-24.) Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Bronfen-

brenner käsittää ympäristöllä muutakin kuin yksilön välittömät ympäristöt, hän huomi-

oi myös laajemmat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ympäristötekijät. (Puroila & Karila

2001, 205-206.)

Eliöt ovat riippuvaisia ympäristöstään, ekojärjestelmästä. Urie Bronfenbrenner on so-

veltanut tätä ajatusta tarkastellessaan lapsen sosiaalistumista eli lapsen ja nuoren liit-

tymistä yhteiskuntaan tullen vähitellen sen täysivaltaiseksi jäseneksi. (Saarinen &

Ruoppila & Korkiakangas 1994, 88.) Kehitys on Bronfenbrennerin mukaan yksilön ja

ympäristön välinen vuorovaikutusprosessi (Siekkinen 1992, 25). Kehitys on kestävä

muutos, joka tapahtuu tavassa, jolla henkilö käsittää ja käsittelee ympäristöään. Muu-

tos ei ole lyhytaikainen eikä tilannesidonnainen, vaan sillä on jatkuvuutta sekä paikan

että ajan suhteen. Kehitys tapahtuu kahdella alueella, toiminnoissa ja käsityksissä. Ke-

hitys ilmiönä jatkuu koko eliniän, se ei siis rajoitu pelkästään lapsuuteen. (Puroila &

Karila 2001,207.)
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Bronfenbrennerin (1979, 21) mukaan kehitys voidaan tiivistää seuraaviin seikkoihin:

• Kehittyvä yksilö ei ole ”tabula rasa”, joka kehittyy ympäristönsä vaikutuksesta,

vaan hän myös vaikuttaa itse ympäristöönsä.

• Ympäristön ja yksilön välinen vuorovaikutus on molemminpuolista.

• Kehityksen kannalta paras ympäristö on sellainen, joka ei rajoitu ainoastaan lä-

hiympäristöön, vaan laajenee erilaisten lähiympäristöjen välisiin suhteisiin ja laa-

jempiin ulkopuolisiin ympäristöihin.

Yksilö on sosiaalistumisensa aikana aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön eri-

laajuisten kehien kanssa. Tämä sisältää Bronfenbrennerin mukaan kolme merkittävää

oletusta:

• Yksilö vaikuttaa aktiivisesti ympäristöönsä.

• Ympäristö vaatii yksilöä mukautumaan sen ehtoihin ja edellytyksiin.

• Ympäristön nähdään koostuvan erilaajuisista sisäkkäisistä kokonaisuuksista sekä

niiden keskinäisistä suhteista, mikro-, meso-, ekso- ja makrojärjestelmästä. (Saari-

nen ym. 1994, 88.)

Mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ne va i-

kuttavat sekä yhdessä että erikseen yksilön sosiaalistumiseen. Lapsi voi olla joko suo-

rassa tai epäsuorassa vuorovaikutuksessa näiden erilaisten ympäristöjen kanssa. (Saa-

rinen ym. 1994, 88.)

Ekologisessa teoriassa ympäristötasojen funktio ilmenee kahdenlaisena:

• Ympäristöt edustavat niitä olosuhteita, joissa kehitys tapahtuu.

• Ympäristöt muodostavat kehitysprosessin sisällön. Kehityksen tuloksena ja sen

edetessä yksilö kykenee käsittämään ja käsittelemään tapahtumia myös välittömän

ympäristön ulkopuolelta.

(Puroila & Karila 2001, 214.)
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KUVIO 1. Ekologisen sosiaalistumisteorian (Bronfenbrenner 1979) kuvaamat yksilön

elinpiirit ja esimerkkejä niiden sisällyksistä.

6.1 Mikrosysteemi

Mikrosysteemi on kaikkea sitä, mitä on yksilön välittömässä lähiympäristössä esimer-

kiksi koti, päivähoitoryhmä, pihan toveriryhmä, koululuokka tai harrastuspiiri. Mik-

rosysteemissä lapsi saa ensimmäiset kokemuksensa elinpiiristään ja alkaa muodostaa

siitä kuvaa. Tämä kuva muodostuu lapselle hänen ollessaan vuorovaikutuksessa ympä-

ristönsä kanssa. (Saarinen ym. 1994, 88-89.) Lapsen aktuaalinen sosialisaatio tapahtuu

siis mikrosysteemin ympäristöissä (Siekkinen 1992, 20). Olennaista sosiaalistumisessa

on se, miten lapsi kokee nämä erilaiset lähiympäristönsä piirteet ja millaisia merkityk-

siä hän antaa erilaisille tilanteille ja olosuhteille (Puroila & Karila 2001, 208).
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Bronfenbrenner (1979, 22) on määritellyt mikrosysteemin kirjassaan seuraavasti:

“A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced

by the developing person in a given setting with particular physical and material char-

acteristics.“

Setting- käsitteellä (suomennettuna verkostoituminen) hän tarkoittaa sitä, että ihmiset

voivat olla vuorovaikutustapahtumassa toisiin ihmisiin ja kohteisiin monissa mahdolli-

sissa ympäristöissä (Bronfenbrenner 1979, 22).

6.1.1 Molaariaktiviteetit

Bronfenbrenner erottaa mikrosysteemissä kolme pääelementtiä: aktiviteetit, yksilöiden

väliset suhteet ja roolit. Nämä kolme ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa. Esimer-

kiksi jonkun toisen kanssa yhdessäolo merkitsee usein sitä, että tehdään jotain, jonka

puitteissa vuorovaikutuksessa olevat yksilöt ottavat tietyt roolit tai ovat tietyissä roo-

leissa. Aktiviteettejä ovat esimerkiksi hymy, oveen koputtaminen, yksittäinen kysymys

tai vastaus. (Siekkinen 1992, 28.)

Toiminnasta voidaan erottaa lisäksi suurempia ja pitkäkestoisempia kokonaisuuksia,

joita Bronfenbrenner nimittää molaariaktiviteeteiksi (Bronfenbrenner 1979, 45). Mo-

laariaktiviteetillä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jolla on selvä alku ja loppu, joiden

välissä on tietty sisältö (esimerkiksi kirjan lukeminen, puhelinkeskustelu, television

katsominen jne.). (Siekkinen 1992, 28.) Molaariaktiviteetillä on aina tietty tavoite ja

tämän vuoksi sitä onkin vaikea keskeyttää (Siekkinen 1992, 29). Yksilön kehittymi-

seen liittyvä molaariaktiviteettien kehittyminen tapahtuu monella tasolla. Näitä tasoja

ovat toiminnan päämäärät, toiminnan kesto, mukana olevat henkilöiden ja kohteiden

lukumäärä sekä niiden tapahtumien lukumäärä, jotka ovat toimijan välittömän ympä-

ristön ulkopuolella. Molaariaktiviteettien kehittyminen on yhteydessä yksilön maail-

man laajenemiseen ja monipuolistumiseen. (Puroila & Karila 2001, 210.)
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6.1.2 Suhteet

Muita mikroympäristön ulottuvuuksia olivat yksilöiden väliset suhteet ja roolit. Lapsen

toiminta muiden ihmisten kanssa liittyy lasten kokemiin suhteisiin ja rooleihin eri so-

sialisaatioympäristöissä. (Siekkinen 1992, 29.) Pienin suhteiden yksikkö muodostuu

luonnollisestikin kahdesta henkilöstä ja sitä kutsutaan dyadiksi. Dyadisissa suhteissa

vuorovaikutus voi saada monenlaisia muotoja: vain toinen on suhteessa täysillä muka-

na; toinen on havainnoijan roolissa, molemmat ovat mukana ja pyrkivät samaan pää-

määrään, mutta eivät välttämättä tee samoja asioita. Kolmas dyadin muoto on primaa-

rinen dyadi. Se sisältää osapuolten välisen vahvan tunnesiteen ja vaikutuksen toisen

käyttäytymiseen silloinkin, kun toinen ei ole läsnä. (Puroila & Karila 2001, 210-211.)

Dyadissa yksilöt kehittyvät koko ajan. Kehitykseen vaikuttavat vastavuoroisuuden

määrä, aktiviteettien monipuolisuus, myönteisten tunteiden vastavuoroisuus ja henk i-

löiden välinen voimatasapaino. Dyadiin voi vaikuttaa joku dyadin “ulkopuolinen“

kolmas henkilö, esimerkiksi äidin ja lapsen väliseen dyadiin voi vaikuttaa isä, koulu tai

kaverit. (Siekkinen 1992, 29.)

Kun lapsi kehittyy hänen vuorovaikutussuhteensa monipuolistuvat ja lapsi kykenee

samanaikaisesti käsittelemään useampia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutussuhtei-

den laajenemisesta muodostuu sosiaalinen verkosto, jonka merkitystä lapsen kehityk-

selle Bronfenbrenner pitää erittäin tärkeänä. (Puroila & Karila 2001, 211.)

6.1.3 Roolit

Ekologisessa teoriassa roolit määritellään siten, että vastavuoroisuuden elementti tulee

huomioiduksi. Bronfenbrenner (1979, 85) määrittelee roolin viittaavana niihin toimin-

toihin ja suhteisiin, joita odotetaan tietyssä yhteiskunnallisessa asemassa olevalta hen-

kilöltä sekä muilta henkilöilta, jotka ovat suhteessa häneen.
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Henkilön käyttäytymiseen erilaisissa tilanteissa vaikuttavat voimakkaasti rooliodotuk-

set. Rooliodotukset liittyvät toimintoihin ja yksilöiden välisiin suhteisiin ja niiden

vastavuoroisuuteen, voimatasapainoon ja tunnesuhteisiin. Roolikäsite liittyy lapsen

kehitykseen hänen toimiessaan muiden henkilöiden roolien kanssa (esim. kotona äiti,

isä, isovanhemmat, pihan leikkikaverit, opettaja, koulukaverit jne.). Toisaalta lapsi voi

toimia itse erilaisissa sosiaalisissa asemissa esimerkiksi tyttärenä, sisarena, lapsenlap-

sena, serkkuna, ystävänä, oppilaana jne. joiden puitteissa toimiessaan hänelle kehittyy

monimutkaisempi identiteetti. (Siekkinen 1992, 30.) Roolien juuret ovat yhteiskunnan

ja kulttuurin rakenteissa (Puroila & Karila 2001, 212).

Mikroympäristöt vaikuttavat suuresti lapsen kehitykseen. Olisi suotavaa, että lapsi sai-

si toimia erilaisissa mikroympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa, jotta hänen koke-

musmaailmansa olisi mahdollisimman rikas.

6.2 Mesosysteemi

Mesosysteemillä tarkoitetaan lapsen ja nuoren mikroympäristöjen välisiä keskinäisiä

suhteita esimerkiksi kodin ja koulun välistä suhdetta. Se, kuinka samanlaiset pyrki-

mykset eri mikrosysteemeillä on keskenään vaikuttaa lapsen sosiaalistumiseen, eli so-

siaalistumiseen vaikuttavat tekijät voivat olla samansuuntaisia tai erisuuntaisia. Sa-

mansuuntaiset mikroympäristöt tukevat toisiaan ja niiden odotukset ja vaatimukset

ovat samanlaisia. Erisuuntaiset mikroympäristöt aiheuttavat kehittyvälle yksilölle risti-

paineita ja vaativat erilaista käyttäytymistä mikroympäristöissä. (Saarinen ym. 199,

89.)

Bronfenbrenner (1979, 25) määrittelee mesosysteemin seuraavasti:

“A mesosystem comprises the irrelations among two or more settings in which the de-

veloping person actively participates (such as, for a child, the relations among home,
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school and neighborhood peer group; for an adult, among family, work and social

life).“

Mesosysteemin näkökulmasta katsottuna lapsen kehitykseen liittyvät positiiviset va i-

kutukset riippuvat suuressa määrin mesosysteemin koosta ja variaatioista. Jos lapsella

on mahdollisuus solmia suhteita perheen ulkopuolisiin aikuisiin ihmisiin, voidaan

häntä pitää paremmassa kehityksellisessä asemassa verrattuna niihin lapsiin, joilla nä-

mä mahdollisuudet ovat rajoittuneita. (Siekkinen 1992, 31.)

On tavallista, että lapsi kokee monenlaisia muutoksia eri elinympäristöjen välillä var-

haisvuosinaan. Lapsi kokee usein turvattomuutta siirtyessään kontekstista toiseen.

Näillä muutoksilla on hyvin merkittävä asema lapsen kehityksessä ja sen eteenpäin

viejänä. Esimerkkejä muutoksista voisi olla esimerkiksi koulunkäynnin aloittaminen,

uuden lapsen syntyminen perheeseen jne. Lapsi kohtaa tällaisten tapahtumien aikana

haasteita, joihin hänen on pyrittävä mukautumaan. Näissä tapahtumissa lapsen kehitys

ilmenee erityisen selvästi. (Siekkinen 1992, 31.)

6.3 Eksosysteemi

Eksosysteemit ovat kehittyvän yksilön lähiympäristöä laajempia systeemejä, jotka va i-

kuttavat välillisesti yksilön kehitykseen. (Puroila & Karila 2001, 208). Eksosysteemien

tapahtumat vaikuttavat ympäristöön, jossa lapsi kasvaa. Esimerkiksi vanhempien työ-

ajat vaikuttavat paljon siihen, kuinka paljon heillä on aikaa olla lastensa kanssa. (Saa-

rinen ym. 1994, 89-90.) Eksosysteemin ympäristöt luovat yhteiskunnalliset ja käytän-

nölliset edellytykset sille, millaisissa oloissa lapset ja heidän hoitajansa elävät (Bron-

fenbrenner 1981, 194).
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Bronfenbrenner (1979, 25) määrittelee eksosysteemin seuraavasti:

“An exosystem refers to one or more settings that do not involve the developing per-

sons as an active participant, but on which events occur that affect, or are affected by,

what happens in the setting containing the developing person.“

Vaikka lapsi on vain epäsuorassa vuorovaikutuksessa eksosysteemin ympäristöjen

kanssa, vaikuttavat eksosysteemin ympäristöt omalta osaltaan lapsen kehitykseen. Se,

onko vanhemmilla paljon sosiaalisia kontakteja ja onko heillä on käsitys siitä missä

määrin tukea on saatavilla, muodostaa merkittävän perhe-elämän ja lasten kehityksen

elementin. Sosiaalisten verkostojen kautta vanhemmat saavat sekä formaalista että in-

formaalista tukea. Sosiaaliset verkostot vaikuttavat myös siihen millaisia vanhempien

kasvatusasenteet ja toiminta ovat. Myös lapsen omat sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä.

(Siekkinen 1992, 32.)

6.4 Makrosysteemi

Makrosysteemi on ideologinen järjestelmä, joka käsittää sosiaalisen verkoston, insti-

tuutiot, roolit ja niiden yhdistelmät tarkoituksineen ja motiiveineen. Se, minkä paikan

lapsi saa tässä ideologiassa, on erityisen tärkeää sille kysymykselle, miten tietty jär-

jestelmä mukaan lukien yhteiskunta kokonaisuudessaan kohtelee nuorta sukupolvea ja

sen kasvatuksesta vastuussa olevia henkilöitä. (Bronfenbrenner 1981, 194.) Mak-

rosysteemin vaikutus yksilön kehittymiseen perustuu siihen, että tietty kulttuurinen

ympäristö ja tietty aika määrittävät niitä mahdollisuuksia ja rajoja, joissa kehitys ta-

pahtuu (Puroila & Karila 2001, 212). Makrosysteemi koostuu siis niistä yhteiskunnan

ideologisista ja aineellisista järjestelmistä, jotka ratkaisevat millaisia kehityksen edel-

lytyksiä lapselle ja nuorelle turvataan. Makrosysteemin piiriin kuuluvat esimerkiksi

lainsäädäntö, joka koskee lapsia, nuoria ja perheitä, terveys-, sosiaali-, koulutus- ja

kulttuuripalvelut, päivähoito- ja koululaitos sekä oppivelvollisuuden jälkeinen koulu-

järjestelmä. Myös yhteiskunnan arvostukset ja asenteet lapsia ja nuoria kohtaan luovat

henkistä ilmastoa joka voi olla joko myönteinen tai kielteinen. (Saarinen ym. 1994,
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90.) Makrosysteemiin voidaan sisällyttää myös arvot ja sukupuoliroolit sekä koulua

ohjaavat julkilausutut ja ei-julkilausutut tavoitteet (Siekkinen 1992, 33). Myös perhe i-

den matala tai korkea sosioekonominen asema voi yhteiskuntien sisällä tuottaa erilaista

kehityspotentiaalia (Puroila & Karila 2001, 209).

Bronfenbrenner (1979, 26) määrittelee makrosysteemin seuraavasti:

“The macrosystem refers to consistencies, in the form and content oflow-order sytems

(micro-, meso- and exo-) that exist, or could exist, at the level of subculture or the

culture as whole, along with any belief systems or ideology underlying in such consis-

tencies.“

Valitsin Bronfenbrennerin ekologisen sosiaalistumisteorian tutkimukseeni sen vuoksi,

että sen avulla voi monipuolisesti perehtyä lapsen arkeen ja sen ympäristöihin.

Lapsi toimii mikrosysteemin ympäristöissä päivittäin. Mikrosysteemin kolme pääele-

menttiä: aktiviteetit, yksilöiden väliset suhteet ja roolit ovat osa lapsen arkea joka päi-

vä.

Myös mesosysteemin ympäristöt koskettavat lasta lähes päivittäin, koska useinhan koti

ja koulu ovat läheisessä suhteessa keskenään. Koulussa, harrastuksissa ja pihapiirissä

lapsi on päivittäin tekemisissä ulkopuolisten aikuisten kanssa. Koska nykyään nuoret

perheet muuttavat paljon esimerkiksi opiskelun tai työn perässä, ovat muutokset lasten

elinympäristöissä varsin tavallisia. Nämä muutokset lapsen sosiaalisessa ympäristössä

ovat varsin tavallisia huolten aiheuttajia. Mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, sitä

laajempi hänen elinpiirinsä on. Kuudesluokkalainen on jo melko paljon tekemisissä

myös ekso- ja makrosysteemien ympäristöjen kanssa mikro- ja mesosysteemien ympä-

ristöjen lisäksi.
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7 12-vuotiaiden huolia aikaisempien tutkimuksien valossa

Seuraavaksi esittelen muutamia Suomessa ja ulkomailla tehtyjä tutkimuksia, jotka

liittyvät lasten ja nuorten pelkoihin ja huoliin.

7.1 Turvattomuustutkimus

Kuopion yliopiston sosiaalitieteen laitoksella on 1980-luvun lopulla aloitettu laajamit-

tainen turvattomuustutkimushanke, ”Turvattomuus ja sen hallintakeinot”, jossa on tut-

kittu 5-85-vuotiaiden suomalaisten turvattomuutta.  Hankkeeseen on osallistunut myös

monia kansainvälisiä kumppaneita Puolasta, Saksasta, Virosta ja Venäjältä. Otan tut-

kimuksessani esille tutkimuksissa ilmenneitä tuloksia niiltä osin, kun ne koskettavat

oman tutkimusjoukkoni ikäryhmää.

Turvallisuus määritellään tutkimuksessa tarpeeksi, arvoksi ja moderniksi itseoikeudek-

si. Kun turvallisuudesta puhutaan tarpeena, tarkoitetaan sitä, että ihminen voi hyvin,

kun hän voi tyydyttää sekä aineelliset että henkiset tarpeensa. Puhuttaessa turvallisuu-

desta arvona liitetään siihen käsitteet varmuus, vaarattomuus, luotettavuus eli ennus-

tettavuus ja levollisuus. Yksilön tasolla tämä tarkoittaa muun muassa sisäistä turvalli-

suutta, ryhmien tasolla esimerkiksi perheen turvallisuutta ja yhteiskunnan tasolla se

tarkoittaa kansallista turvallisuutta ja ihmiskunnan tasolla maailman rauhaa. Kun tur-

vallisuus nähdään modernina itseoikeutena, tarkoitetaan sillä jokaisen yksilön oikeutta

ihmisarvoiseen elämään. (Niemelä, Kainulainen, Kotakari, Rusanen, Vidgren, Vorna-

nen & Väisänen 1993, 12.)

Turvattomuus on muuttunut 20 vuodessa. Nykyään turvattomuuden aiheuttajat ovat

maailmanlaajuisia: kulttuurin arvoihin, maailmantilanteeseen ja ympäristöön liittyviä.

Ihmisten välinpitämättömyys toisiaan kohtaan on ympäristön jälkeen yleisin turvatto-

muuden aiheuttaja. (Niemelä & Lahikainen 2000, 9.)
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Haastattelututkimus, jonka otos kattaa koko Suomen väestön osoittaa, että turvatto-

muutta tunnetaan hyvinvointivaltio-Suomessa yleisesti ja kaikilla elämänalueilla: ter-

veyttä ja työkykyä koskevissa asioissa, ihmissuhteissa ja työssä, sekä materiaalisesta

että henkisestä näkökulmasta, niin lähiympäristöä kuin koko maailman tilannetta kos-

kien jokaisena ikäkautena, jokaisessa sukupolvessa (Lahikainen 2000, 69).

Tutkimuksessa tuli ilmi 7-12-vuotiaiden osalta seuraavia asioita:

Perheeseen liittyviä huolen aiheita:

• Neljä viidestä pelkää lähiomaisensa kuolemaa.

• Toiseksi yleisin ihmissuhteisiin liittyvä turvattomuuden aihe oli avioeron mahdolli-

suus ja vanhempien keskinäiset riidat.

• Joka neljäs kokee olonsa turvattomaksi läheisen ihmisen pelottavuuden takia. Isä

pelottaa lapsia useammin kuin äiti. Monesti tämä huolenaihe liittyi vanhempien al-

koholin käyttöön, psyykkiseen väkivaltaan, torumiseen ja nuhteluun.

(Kraav & Lahikainen 2000, 104-108.)

Kouluun liittyviä turvattomuuden aiheita:

• Ristiriidat ja vaikeudet opettajan/jien kanssa

• Ristiriidat ja vaikeudet koulukavereiden kanssa

• Koulukiusaaminen ja henkinen väkivalta

• Suoriutumisvaikeudet

(Niemelä ym. 1993, 83.)

Kouluun liittyvissä huolissa lapset turvautuivat perheeseen ja sukulaisiin (35%), ystä-

viin ja tuttaviin (29%), Jumalaan (13%) ja asiantuntijoihin ja ammattiauttajiin (9%)

(Niemelä ym. 1993, 83).

Muita turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä olivat mm. asuminen saastuneessa ympäris-

tössä, verojen korotus, väkivaltarikollisuus, huumeiden leviäminen, ydinsodan uhka,

luonnon saastuminen, elämän tuhoutuminen, ydinvoima, otsonikato, kasvihuoneilmiö,

luonnonkatastrofit ja mullistukset sekä välinpitämättömyys muita kohtaan (Niemelä

ym. 1993, 178-180).
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Tuloksissa tuli ilmi myös se, että tietyt tapahtumat, mm. läheisten väkivaltaisuus, riidat

vanhempien kanssa ja läheisten alkoholinkäyttö, saavat aikaan turvattomuuden tun-

teen, jos niistä on konkreettisia kokemuksia. Toiset taas saavat turvattomuutta aikaan,

vaikka niistä ei olisikaan omakohtaisia kokemuksia. Tällaisia tapahtumia ovat tärkeän

ihmissuhteen katkeaminen, läheisen vakava sairaus ja läheisen kuolema. (Kirmanen,

Vornanen, Lahikainen, Kraav & Niemelä 1995, 121.)

Tyttöjen ja poikien pelot olivat tutkimuksissa sisällöltään samoja, mutta tytöillä on

enemmän pelkoja kuin pojilla. Hilkka Arola (1994) haastattelee artikkelissaan Leena

Maijalaa, joka arvelee, että pojilla on siksi vähemmän pelkoja, koska he usein vähät-

televät niitä ja heidän on vaikeampi tunnustaa pelkojaan kuin tyttöjen.

7.2 Muita tutkimuksia

Goldering ja Doctor (1984) ovat tutkineet 11-19-vuotiaiden kokemia pelkoja ja huolia.

Tässä tutkimuksessa suurin pelonaihe oli vanhempien kuolema, toiseksi suurin huoli

oli huonot arvosanat koulussa ja kolmantena tuli huoli ydinsodasta. (Vornanen 1991,

177.)

Solantaus (1983, 10-14) on tutkinut 12-18-vuotiaiden nuorien sodanuhkaa. Tutkimuk-

sessa kysyttiin myös nuorten toiveita ja pelkoja omassa elämässään. Tässä tutkimuk-

sessa tuloksena oli, että suurin pelonaihe 12-vuotiailla oli sodanpelko (80%).

WHO on suorittanut tutkimuksen 11-15-vuotiaiden tulevaisuuden toiveista ja peloista.

Tutkimusta tehtiin Suomessa, Englannissa ja Itävallassa. Nuorten useimmiten mainittu

pelko tässä tutkimuksessa kaikissa maissa liittyi työhön ja työllisyyteen. Suomalaiset

mainitsivat muita useammin sotaan ja rauhaan, globaaleihin kysymyksiin ja omaan

terveyteen liittyviä huolia. (Vornanen 1991, 178.)

Maastrichtin yliopistossa tutkittiin 4-12-vuotiaiden lasten pelkoja, huolia ja painajaisia.

Tuloksissa tuli ilmi että 10-12-vuotiaiden yleisimmät huolenaiheet ovat kokeissa me-
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nestyminen, oma tai toisen kuolema ja itsensä satuttaminen, tai että joku muu satuttaa

itsensä. (Muris, Merkelbach, Gadet & Moulaert 2000, 47.)

Australiassa 7-18-vuotiaille 90-luvulla tehty tutkimus osoittaa, että tytöillä on enem-

män pelkoja kuin pojilla. Mitä nuorempi lapsi on, sitä voimakkaampia pelot ovat ja

niitä on myös enemmän kuin vanhemmilla lapsilla. Nuoremmat kertoivat enemmän

eläimiin liittyvistä peloista, vanhemmat kertoivat sosiaalisista ja psyykkisen stressin

pelosta enemmän. Se, että tytöt kertoivat peloistaan enemmän kuin pojat, saattaa

juontaa juurensa   sukupuolirooleista. Tyttöjen pelkääminen on hyväksyttävämpää kuin

poikien. (Gullone & King 1993,137-139.) Tutkimuksessa ilmeni, että australialaisten

lasten ja nuorten suurimpia pelkoja olivat aids, perheenjäsenen kuolema, että ei pysty

hengittämään, aseella uhatuksi joutuminen, huumeet, kidnapatuksi tuleminen, ydinso-

ta, auton alle jääminen ja hait. Kun näitä nykyajan pelkoja sitten tutkimuksessa verrat-

tiin 1960-luvun pelkoihin, uusina pelkoina tulivat aidsin ja ydinsodan pelko. Jo 1960-

luvulla suurimmat pelonaiheet olivat kuolema ja vaarat. (Gullone & King 1993, 146-

149.)

Lastensuojelun keskusliitto järjesti vuonna 1987 valtakunnallisen kirjoituskilpailun 12-

vuotiaille aiheesta ”Kuunnelkaa minua”. Kirjoituksissa tuli ilmi, että ahdistusta tä-

mänikäisille lapsille tuottavat vanhempien alkoholismi, erot, kouluvaikeudet ja turva t-

tomuus kodeissa. (Sosiaaliturva 1988,683.)

Lapsen huoliin vaikuttavat suuresti hänen senhetkinen kehitystilansa. Lapsen ajattelun

kehittyneisyys vaikuttaa siihen, millaisia pelkoja hänellä on. Murrosikä tuo mukanaan

omat huolensa. Lapsi saattaa olla huolissaan omassa kehossaan tapahtuvista muutok-

sista ja siitä onko tämä kaikki normaalia.

Ympäristöllä, jossa kuudesluokkalainen elää on myös suuri vaikutus sille, millaisia

pelkoja hänellä on. Oman perheen tilanne esimerkiksi varallisuus, läheiset perhesuh-

teet, vanhempien viettämä aika lasten kanssa ja läheisten terveydentila eivät voi olla

vaikuttamatta siihen, miten turvalliseksi lapsi kokee olonsa. Harrastukset, kaverisuh-

teet ja koulu tuovat myös osansa kuudesluokkalaisen elämään. Näillä suhteilla on

myös osansa siihen, kuinka huoletonta elämää lapsi elää. Media on suuri huolien aihe-

uttaja nykylasten elämässä. Lapsen ajattelu ei ole monesti vielä niin kehittynyt, että
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hän pystyy ajattelemaan ja suodattamaan median julkituomat uhat rationaalisesti. Tästä

saattaa olla seurauksena se, että lapsella on järjettömältä tuntuvia pelkoja koskien esi-

merkiksi maailmantilannetta.
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8 Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää:

1. Millaisia huolia tai pelkoja 12-vuotiaalla lapsella on ja miten hän käsittelee niitä.

2. Onko tyttöjen ja poikien huolilla ja murheilla jotain eroa keskenään.



40

9 Tutkimusmenetelmien esittelyä

9.1 Metodin filosofisia lähtökohtia

Pyrin tutkimuksessani deskriptiivisyyteen eli pyrin kuvailemaan mahdollisimman tar-

kasti millaisia huolia kuudesluokkalaisella lapsella on. Yritän analyysiä tehdessäni sul-

keistaa omat ennakkokäsitykseni asioista ja pyrin aitoon ymmärtämiseen.

Deskription ja tulkinnan selvittäminen on yksi keskeisimmistä asioista kvalitatiivisen

tutkimusaineiston selkeyttämisessä. Deskriptiivistä näkökulmaa on kritisoitu Perttulan

(1995, 33) kirjassa seuraavanlaisesti:

1. Merkitykset eivät ole yksiselitteisiä, joten ei ole mahdollista kuvata ”ainoaa oikea-

ta” merkitystä.

2. Tulkinta on välttämätöntä, että päästään tutkimuksen aineiston ”taakse”.

3. Tulkinta on tiedostamattoman vuoksi myös välttämätöntä.

4. Tulkinta on välttämätöntä, koska ihmiset ovat itseään tulkitsevia olentoja.

5. Merkitykset ovat jo määritelmänsä mukaisesti tulkintoja.

Tulkinnassa on kyse merkityksien välittämisestä ja ymmärtämisestä. Toisen ihmisen

tulkitseminen ja ymmärtäminen kietoutuvat toisiinsa. Tutkijan ymmärrys tutkimus-

kohteestaan ei kuitenkaan aina välttämättä vastaa tutkittavan itseymmärrystä. Tulkitsija

saattaa siis ymmärtää väärin tulkitsemansa viestit. (Moilanen & Räihä 2001, 45.) Olen

lukenut kirjoitelmat moneen kertaan ja pyrkinyt aitoon ymmärtämiseen. Tosin aineis-

toni on melko yksiselitteistä, joten uskon, että virhetulkintojen määrä on tutkimukses-

sani hyvin pieni. Tutkijan on pyrittävä kuvaamaan ilmiöt juuri sellaisena kuin ne ai-

neistossa esiintyvät. Tutkijan on oltava kriittinen ja reflektiivinen ja hänen on kyettävä

kyseenalaistamaan omat tulkintansa. Mielestäni deskriptiivisyys soveltuu tutkimuk-

seeni hyvin, koska tutkimukseni tarkoituksena ei ole huolien taustasyiden selvittämi-

nen, vaan niiden kuvailu.

Tulkintakysymykset perustuvat aina jonkinlaiseen esiymmärrykseen tai olettamuksiin.

Tutkimuksen järkevän suuntaamisen kannalta eduksi on, jos tutkija pystyy näkemään
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omat lähtökohtansa. Tutkijan tavoitteena on oman esiymmärryksensä tiedostaminen.

Hermeneutiikassa lähdetään siitä, että tutkija ei voi koskaan vapautua ennakkoluulois-

taan ja korostetaan ennakkoluulojen rakentavaa merkitystä. Ennakkoluulot tekevät

mahdolliseksi puutteellisen ja vaillinaisen tulkinnan, jota kuitenkin on mahdollista tul-

kinnan edetessä korjata. Tulkinnan prosessin käynnistymiselle ovat ennakkoluulot

välttämättömiä. (Moilanen & Räihä 2001,50.)

Tutkimukseni on luonteeltaan fenomenologinen. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen

suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa (Laine 2001, 27). Fenomenologia on kiinnos-

tunut tavoista, joilla tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa. Fenomenologian tavoitteena on

tutkia asioita juuri sellaisena, kuin ne ilmenevät, näyttäytyvät, ovat annettuina. Pää-

määränä on siis tavoittaa ilmiö, minun tutkimuksessani huolten kokeminen,  sellaisena

kun se on olemassa. Eräs fenomenologisen tutkimuksen tärkeistä johtopäätöksistä on,

että havainnon mielellinen rakenne jäsentää kohdettaan; se johdattaa ihmisen kohti ko-

konaista objektia. Fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat yleensä käsitteelliset

rakenteet, joiden avulla tietoisuus jäsentää kokemusta. (Perttula 1995, 7,32.) Olen siis

tutkimuksessani pyrkinyt ottamaan lapsien huolenaiheet sellaisina, kuin lapset ovat ne

ilmaisseet. Toki luokitellessani ja niputtaessani erilaisia huolia ja nimetessäni näitä

kategorioita olen vetänyt johtopäätöksiä ja käyttänyt näin ollen hermeneuttista meto-

dia. Yksi hermeneutiikan perussääntö on se, että sitä mitä teksti pitää sisällään, ei teks-

tin tuottaja tai vastaanottaja välttämättä loppuun asti tiedosta (Ziehe 1991, 10).

Tarkemmin määriteltynä tutkimukseni perustuu empiiriseen fenomenologiseen psy-

kologiaan, jossa tutkitaan toisten ihmisten kokemuksia. Fenomenologinen psykologia

on kiinnostunut niistä sisällöllisistä merkityksistä, jotka muodostavat yksilöitävissä

olevan ihmisen kokemuksen (Perttula 1995, 8). Fenomenologinen psykologia on kiin-

nostunut todellisuuden reaalisisältöisestä tasosta sellaisena kuin se ilmenee ihmisen

kokemuksessa (Perttula 1995,38). Psykologisessa tutkimuksessa tutkittavien tehtävänä

on kuvata kokemuksiaan ja tutkijan tehtävä on jäsentää nämä kokemukset. Tutkittavien

ei tarvitse tietoisesti analysoida kokemuksiaan. (Perttula 1995, 45; ks. myös Laine

2001, 30) Tutkimuksen tavoitteen voi määritellä siten, että siinä pyritään tekemään jo

tunnettua tiedetyksi, yritetään nostaa näkyväksi ja tietoiseksi se, minkä tottumus on

häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestäänselväksi, tai mikä on jo koettu, mutta ei
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tietoisesti ajateltu (Laine 2001,31). Husserl on kehittänyt ns. fenomenologisen redukti-

on menetelmän. Fenomenologinen reduktio on prosessi, jonka avulla pyritään siirtä-

mään syrjään kaikki epäolennaisuudet ja näin ollen voidaan keskittyä ainoastaan ana-

lyysin kannalta olennaisiin seikkoihin. Sulkeistaminen on osa fenomenologista reduk-

tiota. (Perttula 1995, 9.) Sulkeistamisen kautta tutkija pyrkii irtautumaan luonnollisesta

asenteestaan. Implisiittisiä käsityksiään maailmasta ei voi havaita ilman reduktiota.

(Perttula 1995, 10.)  Fenomenologinen reduktio onkin eräänlainen tietoinen tietoinen

metodi, jota pyrin käyttämään tutkimukseni analyysivaiheessa. Tämä tulee olemaan

haastava tehtävä, koska tutkijan on usein vaikea päästä oman todellisuussuhteensa ul-

kopuolelle.

Fenomenologisen reduktion toisessa vaiheessa pyritään erottamaan aineistosta satun-

naiset ja toissijaiset ominaisuudet (Perttula 1995,11). Omassa tutkimuksessani tämä

vaihe on se, missä pyrin erottelemaan aineistosta ne asiat, jotka on kirjoitettu pilailu-

mielessä tai ovat muuten aiheeni kannalta epäolennaisia. Luettuani aineistoni jo useaan

kertaan läpi, tiedän, että tällaistakin materiaalia sieltä löytyy . Toisaalta reduktiolla tar-

koitetaan käytännössä myös sitä, että riippumatta tutkittavan antaman kuvauksen si-

sällöstä, tutkijan tulisi pitää sitä sellaisenaan tutkimusaineistona ja tutkimuksen koh-

teena (Perttula 1995, 44). Tämän aion toteuttaa siten, että tulososassa mainitsen myös

ne seikat, jotka olen katsonut olevan epäoleellisia, vaikka en näitä otakaan mukaan

graafisiin kuvioihin, joilla aioin tutkimukseni tulososaa selkeyttää.

Siljander (1995, 122-125) Puhuu artikkelissaan realistisesta ja konstruktivistisesta on-

tologiasta. Konstruktivistisella ontologialla hän tarkoitta seuraavaa:

”Teksti itsessään ei kanna merkitystä, vaan merkitys luodaan lukemis- ja tulkitsemis-

prosessissa”

Realistisen ontologian hän puolestaan määrittelee seuraavasti:

”Tekstillä on tulkitsijasta ja lukemistapahtumasta riippumaton merkitysrakenne.”

Omasta mielestäni aineistoni on lähempänä realistista ontologiaa. Kirjoittajilla on jokin

tietoinen tai tarkoituksellinen merkitys, joka välittyy tekstissä. Omassa aineistossani

merkitykset ovat lasten huolia ja heidän keinojaan käsitellä niitä. Huolet ja keinot nä-

kyvät teksteissä lukijasta riippumatta. Lasten teksteissä heijastuu tuottamisajankohta.

Monet huolet liittyvät sellaisiin asioihin, jotka voidaan yhdistää nyky-yhteiskuntaan.



43

Tällaisia huolia ovat esimerkiksi huumeet, saastuminen, sodat, terrorismi, parantu-

mattomat taudit jne. Omaksi tehtäväkseni on jäänyt aineiston merkitysulottuvuuksien

jäljittäminen ja esiin nostaminen. Jonkin verran tulkintaakin olen käyttänyt, mikä puo-

lestaan vetää aineistoa konstruktivistisen ontologian puolelle. Olen kuitenkin pyrkinyt

kohteenmukaiseen tulkintaan

9.2 Tutkimusprosessin kulku

Valitsin tutkimukseni kohderyhmäksi 6. luokan oppilaat, koska he ovat elämässään

kriittisessä siirtymävaiheessa: murrosikä ja siirtyminen yläasteelle.

Kirjoitutin kirjoitelmat toukokuussa 2002 eräällä keski-pohjanmaalaisella ala-asteella.

Kirjoitelman kirjoitti kahden kuudennen luokan oppilaat (n= 38, joista 26 tyttöä ja 12

poikaa). Kävin itse koululla kirjoituttamassa kirjoitelmat. Aikaa kirjoittamiseen varat-

tiin 2 oppituntia eli 2x45min, välituntia ei näiden tuntien välissä pidetty. Kirjoitelmien

kirjoittaminen tapahtui kahtena päivänä, eli ensin kirjoitti toinen luokka ja seuraavalla

viikolla toinen. Toisessa tapauksessa luokanopettaja ei ollut paikalla kirjoittamisen ai-

kana, toisessa luokassa opettaja oli osan ajasta paikalla.

Pyrin laatimaan kirjoitelman aiheen ja instruktion mahdollisimman selviksi. Alkumo-

tivoinniksi rentouduimme ja syvennyimme aiheeseen kuuntelemalla musiikkia. Kir-

joitelman aihe oli ”Mikä minua huolestuttaa?” Osan instruktiosta annoin suullisesti ja

osa oli kirjoitettu kalvolle, jossa oli myös kirjoitelman aihe. Tämä kalvo oli näkyvillä

koko kirjoittamistuokion ajan.

9.2.1 Kirjoitelma tutkimusmenetelmänä

Huolet ovat luonteeltaan ihmisen psyykkisiä kokemuksia. Mahdollisuus tavoittaa

psyykkisiä kokemuksia psykologisessa tutkimuksessa on äärimmäisen kiehtova kysy-
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mys (Perttula 1995, 22). Itse koen tutkimusmenetelmäni eli nimettömät kirjoitelmat,

parhaana mahdollisena keinona saada selville tämän tyyppisiä asioita. Mietin aluksi

haastattelua vaihtoehtoisena menetelmänä, mutta valitsin kirjoitelman, koska mielestä-

ni tutkittavan on helpompi kirjoittaa anonyyminä omista huolistaan, jotka ovat hyvin

henkilökohtaisia asioita, kuin puhua niistä ventovieraalle. Tiedostin kyllä sen, että

kirjoitelman kautta minulla on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa aineistooni, kos-

ka en voi esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Pidin tärkeänä sitä, että lapset kirjoittavat

sen mitä he itse kokevat, enkä pyrkinyt rajaamaan liiaksi. Uskon, että aineisto on lä-

hempänä totuutta kerättyäni sen kirjoitelmien avulla. Vaarana kuitenkin aina on se, että

tutkittavat kirjoittavat sellaisia asioita, joita he olettavat tutkijan odottavan heidän ko-

kevan. Pidän kirjoitelmaa aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessani erittäin rele-

vanttina.

Narratiivisuuden käsitettä on käytetty ainakin neljällä erilaisella tavalla tieteellisissä

keskusteluissa. Sillä voidaan viitata tiedonprosessiin sinänsä, tietämisen tapaan ja tie-

don luonteeseen. Sitä voidaan käyttää myös kuvattaessa tutkimusaineiston luonnetta.

Narratiivisuudella voidaan viitata aineiston analyysitapoihin. Narratiivisuuden käsite

on tutkimuskirjallisuudessa usein liitetty narratiivien käytännölliseen merkitykseen.

(Heikkinen 2001, 118.) Omassa tutkimuksessani aineiston luonne on narratiivinen,

josta kerron seuraavaksi enemmän.

Kun narratiivisuutta käytetään kuvailtaessa tutkimuksen aineistoa, viitataan sillä suo-

rasanaiseen, kertomusmuotoiseen kielenkäyttöön (Heikkinen 2001, 121). Oma tutki-

mukseni pohjautuu kirjoitelmiin, jotka ovat luonteeltaan narratiivisia. Narratiivisen ai-

neiston jatkokäsittely edellyttää aina jonkinasteista tulkintaa (Heikkinen 2001, 122).

Analysoin tutkimushenkilöiden kirjoittamat narratiivit luokitellen ne erilaisiin luokkiin

ja loppusynteesissä kokoan nämä kertomukseksi, uudeksi teoriaksi.
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9.2.2 Sisällön analyysi

Sisällön analyysi on metodi, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaat-

tisesti ja objektiivisesti. Se on tapa kuvailla, järjestää ja kvantifioida tutkittavaa ilmiö-

tä. Sitä kutsutaan myös dokumenttien analyysimenetelmäksi. Sisällön analyysin kautta

pyritään rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä

muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. (Kyngäs & Vanha-

nen 1999, 3.) Sisällön analyysi on kommunikaation ilmisisällön objektiiviseen, syste-

maattiseen ja määrälliseen kuvailuun soveltuva tutkimustekniikka. Ilmisisällöllä tar-

koitetaan dokumenttia sellaisenaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4.) Tämä metodi sopii

erinomaisesti strukturoimattoman aineiston analysointiin. Koska aineistoni on kirjoi-

telmamuodossa, soveltuu tämä metodi erinomaisesti aineistoni analysointiin.

Ennen aineiston analyysin aloittamista tutkijan on päätettävä analysoiko hän vain sen,

mikä on selvästi ilmaistu dokumentissa vai analysoiko hän myös piilossa olevia vies-

tejä. Sisällön analyysiä voi tehdä kahdella eri tavalla; induktiivisesti tai deduktiivisesti.

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) En pyri analysoimaan tulososassa tutkittavien lähettä-

miä piiloviestejä, vaan keskityn ainoastaan siihen, mitä tekstistä suoraan tulee ilmi.

Käytän tutkimuksessani induktiivista lähestymistapaa, joten esittelen sen seuraavaksi

tarkemmin. Induktiivisen analyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrittä-

minen. Sen valintaa ohjaavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Analyysiyksikkö voi

olla esimerkiksi yksi sana tai sanayhdistelmä. Aineistosta lähtevä analyysiprosessi ku-

vataan pelkistämisenä, ryhmittelynä ja abstrahointina. Pelkistäminen tarkoittaa sitä,

että aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Ryhmittelyva i-

heessa nämä asiat yhdistellään kategorioiksi ja abstrahoinnissa muodostetaan yleiskä-

sitteiden avulla kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.)

Sisällön analyysimenetelmän ongelmana on luotettavuuden kannalta pidetty sitä, että

tutkija ei pysty tarkastelemaan analyysiprosessia objektiivisesti, vaan tulos perustuu

tutkijan subjektiiviseen näkemykseen asiasta. Ongelma ei kuitenkaan ole niin suuri

silloin, kun dokumentista on analysoitu vain ilmisisältö. Luotettavuuden kannalta tär-

keää on se, että tutkija pystyy osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston välillä. Tässä

voi apuna käyttää aineistosta otettuja lainauksia. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.)
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9.3 Luotettavuuspohdintaa

Situationaalisuuden huomioiminen on tutkimuksessani tärkeää. Olen lukenut eri mais-

sa tehtyjä tutkimuksia, jotka koskettavat lasten huolia ja niistä on aina havaittavissa

situaation vaikutus. Esimerkiksi eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissa asuvilla lap-

silla on osittain erilaisia huolia, eli tutkimukseni tulokset eivät kaikilta osin ole yleis-

tettävissä / siirrettävissä.

Huolet ovat jokaisen yksilön ainutlaatuisia kokemuksia ja jokaisen ihmisen elämä on

ainutlaatuinen. Tämä ainutlaatuisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että merkityksenannot

olisivat täysin yksilöllisiä. (Moilanen & Räihä 2001, 63). Kirjoitelmiin tuotettu teksti

on myös tuottamisajankohdan ja sosiaalisen ympäristön ”heijaste”(Siljander 1995,

123). Vaikka huolet ovat jokaisen yksilöllisiä kokemuksia, löytyy samassa ajassa, pai-

kassa ja tilanteessa olevien ihmisten huolista paljon yhteisiä piirteitä. Tämän perus-

teella tutkimusaineistossani yleisimmin esiintyviä huolenaiheita on todennäköisesti

suurella osalla samanikäisiä suomalaisia lapsia.

Osa omasta aineistostani antaa viitteitä samantyyppisiin tuloksiin kuin aiemmissakin

tutkimuksissa on saatu, mutta mielestäni ne eivät ole täysin yleistettävissä. Koska tut-

kimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen ei siirrettävyys ole mielestäni keskeisin luo-

tettavuuden kriteeri. Koska yleistäminen kvantitatiivisen tutkimuksen tapaisesti on

kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähes mahdotonta, on otettu käyttöön Alasuutarin luo-

ma käsite suhteuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan on osoitettava lukijalle,

missä suhteessa hän olettaa tai väittää tutkimuksensa valottavan muutakin kuin ensis i-

jaisesti analysoimaansa yksittäistä tapausta. (Alasuutari 1995, Moilasen & Räihän

2001, 65 mukaan.)
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10 Tulokset

10.1 Kirjoitelmissa esiintyneet huolenaiheet

Kirjoitelmissa tuli ilmi hyvin erityyppisiä huolenaiheita. Havainnollistaakseni tätä olen

koonnut kaikki esille tulleet huolenaiheet kuvioon. Kuviossa näkyy myös huolenaiheen

yleisyys kirjoitelmissa sekä tyttöjen, että poikien keskuudessa.
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KUVIO 2. Erilaisten huolien esiintyminen poikien ja tyttöjen kirjoitelmissa sekä nii-

den prosentuaalinen esiintymistiheys.

A= yläaste

B= kaverit

C= perhe

D= minä itse

E= suku

F= lemmikit

G= globaalit ongelmat

H= luonto

I= harrastukset

J= päihteet

K= kiusaaminen

L= kuolema

M= ei ole
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Jo aiemmin teoreettisessa viitekehyksessä on todettu, että tytöillä on enemmän huolia,

kuin pojilla. Tämä käy ilmi myös tutkimuksessani. Syynä tähän saattaa olla se, että

pojat on kasvatettu ”miehen rooliin” ja näin ollen heidän on vaikeampi ilmaista tun-

teitaan tai myöntää pelkojaan kuin tyttöjen. Toinen syy tähän voi olla myös aineiston

keruutavassani. Tytöt harrastavat kirjoittamista enemmän kuin pojat ja näin ollen he i-

dän on helpompi ilmaista itseään kirjoittamalla.

10.1.1 Yläasteeseen liittyvät huolenaiheet

Suurin huolenaihe tämän ikäisillä lapsilla on yläaste. Yläasteeseen liittyviä huolia oli

67%:lla pojista ja 62%:lla tytöistä. Seuraavaksi kaavio siitä, millaisia yläasteeseen

liittyviä huolia ja pelonaiheita kuudesluokkalaisilla on ja niiden prosentuaalinen esiin-

tyminen kirjoitelmissa.
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KUVIO 3. Kirjoitelmissa esiintyneet yläasteeseen liittyvät huolet sekä niiden prosen-

tuaalinen esiintymistiheys poikien ja tyttöjen keskuudessa.

A = uudet opettajat

B = kavereiden vaihtuminen

C = yksinjäämisen pelko

D = tupakka

E = luokkien löytyminen

F = monnipäivät

G = kiusatuksi tuleminen

H = oma ulkonäkö

I = huumeet

J = läksyjen määrä
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K = pitkät päivät

L = uudet ryhmät / luokat

M = muut oppilaat

N = koulussa pärjääminen

Tästäkin kuviosta näkee sen, että tytöillä on enemmän huolia kuin pojilla. Tyttöjen

suurimmat huolenaiheet ovat uudet opettajat (35%) ja monnipäivät (27%), pojilla suu-

rimpia huolenaiheita olivat uuteen luokkaan / ryhmään joutuminen (25%), yksinjäämi-

sen pelko (17%) ja kiusatuksi tuleminen (17%). Tytöillä on monia sellaisia huolia,

joita poikien kirjoitelmissa ei tullut lainkaan esille. Näitä ovat kavereiden vaihtuminen,

tupakka, luokkien löytyminen, monnipäivät, oma ulkonäkö, läksyjen määrä, pitkät päi-

vät sekä muut oppilaat. Seuraavaksi esitän muutamia otteita kirjoitelmista niiltä osin,

kun ne liittyvät yläasteeseen:

tyttö:

”Yläasteelle meno pelottaa todella paljon. Tää nyt liittyy vähän ulkonäköön esim. mitä

laittaa päälle, miten hiukset. Tietenkään se ei ole pääasia, mutta jos laittaa ”väärät”

vaatteet tai väärin hiukset/meikit vai onko sitten meikkiä ollenkaan. Pelottavaa on vielä

opettajat.”

tyttö

”Yläasteelle meno pelottaa minua. Pelkään, että minulla ei tule olemaan ystäviä ja pel-

kään ajatusta siitä, jos joku kiusaisi minua.”

tyttö:

”Pelkään, että minulle tarjoillaan myös tupakkaa kun menen yläasteelle ja onhan kave-

rinikin jo tarjonnut”

tyttö:

”Yläasteessa minua ehkä hieman jännittää uudet opettajat (jotkut ovat kertoneet, että

he ovat aivan ns. hulluja) ja että usein yläasteella kaveripiirit vaihtuvat. Ehkä pelkään

jääväni yksin.”
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tyttö:

”Yläasteelle meno. Se on oudon pelottavaa, eihän siinä muuten mitään, mutta sen

”monni” hössötyksen saisi jättää pois. Kyllä se sitten pelottaa, kun ei tiedä mitä saa

naamaansa. Muutenkin se, että yläasteella tulee vastaan kaikki huumeet ym. sitä saa

pelätä ihan henkensä kaupalla. Minua ainakin huolestuttaa huumeet ja monnijutut.

Miksi yläasteelle menosta tehdään vielä pelottavampaa, kun se on pelottavaa jo muu-

tenkin…?”

poika:

”Minua huolestuttaa se, jos en pääse samalle luokalle parhaan kaverin kanssa yläas-

teella.”

poika:

”Minua huolestuttaa se, että saanko yläasteella kavereita.”

poika:

”Yläasteelle meno huolestuttaa vähän, jos uudella luokalla ei olisi yhtään vanhaa tut-

tua. Tai ovatko opettajat mukavia.”

poika:

”Yläasteella pelkään huumeita.”

poika:

”Minua huolestuttaa että kun menen yläasteelle niin ysit kiusaa ja ärsyttää.”

Kuudesluokkalainen on monesti murrosiässä. Murrosiän mukanaan tuomat muutokset

omassa itsessä ovat hämmentäviä ja näin ollen huoli siitä, miltä näyttää on ymmärret-

tävää. Murrosikä ja sen aiheuttamat muutokset omassa itsessä saavat usein aikaan nuo-

ressa ahdistusta (Lahikainen ym. 1995, 48). Epäonnistumisen pelko kasvaa ja halu suo-

riutua annetusta tehtävistä on suuri. Tämä selittää sen, että lapsi pelkää kuinka hän tu-

lee toimeen yläasteella. Yläasteelle meno on muutos lapsen sosiaalisessa kentässä ja

nämä muutokset aiheuttavat lähes aina lapselle huolta.
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Se, että kaverisuhteisiin liittyviä pelkoja liittyy yläasteelle menoon runsaasti liittyy

myös ikäkauteen. Vornasen (1991, 41-42) mukaan ikätovereiden vaikutus ja merkitys

korostuvat tässä iässä. Ystävät tyydyttävät lasten emotionaalisia tarpeita ja heidän

kanssaan ratkotaan monia ongelmia. Toveriryhmään kuulumisella saattaa olla myös

negatiivisia piirteitä. Tämä selittää lasten pelot huumeista ja tupakasta yläasteiässä.

Toverisuhteissa lapsi ei voi pitää toista osapuolta ”taattuna” seuralaisena, kuten per-

hesuhteissa. Toverit vaihtuvat, mikäli parempaa seuraa on tarjolla. Toverisuhteista

huolehtiminen ja niiden ylläpitäminen ovat taitoja, joiden taustalla on hylätyksi tulemi-

sen tai yksin jäämisen uhka. (Lahikainen ym. 1995, 47.)

10.1.2 Perheeseen liittyvät huolet

Monet yläasteeseen liittyvät huolen aiheet ovat sen tyyppisiä, että ne ratkeavat itses-

tään, kun aika kuluu ja lapsi tottuu uuteen ympäristöön. Vaikeampina huolina pidän

omaan perheeseen liittyviä huolia, joita kirjoitelmissa esiintyi sekä pojilla että tytöillä

toiseksi eniten. Pojista perheeseen liittyviä huolia oli 33%:lla ja tytöistä 42%:lla. 12-

vuotias on herkkä tunteittensa ja kokemustensa tarkkailija ja on ymmärrettävää, että

aikuisten maailma tuntuu välillä pelottavalta (Sosiaaliturva 1988, 638).

Teoreettisessa viitekehyksessä olen käsitellyt nyky-yhteiskunnassamme esiintyviä per-

heongelmia ja sitä millaisia vaikutuksia niillä saattaa olla lasten elämään. Vanhempien

riitely, eroaminen ja perheen rahahuolet ovat lapselle stressaavia. Myös Thomas Ziehe,

josta olen aiemmin teoreettisessa osuudessa puhunut, esittää monia kulttuurisia näkö-

kulmia siihen, että lapsella on usein perheeseensä liittyviä huolia. Kirjoitelmissa ei

käynyt ilmi sitä, että yksinhuoltajaperheiden lapset pelkäisivät menettävänsä ainoan

vanhempansa. Useimmissa kirjoitelmissa lapsia huolestutti vanhempien riiteleminen,

rahahuolet, tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö. Kahdessa kirjoitelmassa mainittiin van-

hempien jo eronneen, mutta sitä ei koettu huolestuttavaksi asiaksi. Seuraavaksi esitän

muutamia otteita lasten kirjoitelmissa esiintyneistä huolista, jotka koskevat omaa per-

hettä.
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tyttö:

”Meidän isä minua mietityttää… Se on sairastanut masennusta, eikä ole vieläkään

kunnolla terve (vaikka itse sanookin).// Ei meidän isä ennen ole polttanut tupakkaa,

mutta kun sen työpaikka lopetettiin, niin se sairastui ja alkoi polttaa tupakkaa. Vaikka

tuosta on jo neljä vuotta, niin en mä taida saada mun omaa iskää enää takas.”

tyttö:

”Isä ja äiti riitelivät ennen aika paljon ja nykyäänkin.// Isä on eronnut kerran ja minulla

on isoveli- ja isosiskopuoli. Äitini on puhunut monesti siitä, miten hän ei pidä isäni ta-

voista ja haluaisi jättää tämän. Tiedän , että hän on tosissaan, koska hän oli jo kerran

ottanut avioeron ja perunut sen sitten. Luulenpa, että hän tekee sen pian taas uudestaan.

Olen monesti ajatellut kumman luo menisin jos niin kävisi.”

tyttö:

”Tällä hetkellä minua eniten huolestuttaa isäni. Hän on alkoholisti. Vanhempani erosi-

vat kolme vuotta sitten. Isälläni ei ole mennyt hirveän hyvin sen jälkeen.// Hän on saa-

nut jo kaksi varoitusta työpaikaltaan ja on joutunut olemaan sairaalassakin juomisensa

takia.// Minä ja sisarukseni emme enää halua edes  tavata häntä, sillä hän on pilannut

kaikki tapaamisemme juomisellaan.”

tyttö:

”Huolestuttaa, jos joku siskoni kaveri alkaa tyrkyttää siskolleni (10v.) jotain.” (kysy-

myksessä on huumeet ja tupakka)

tyttö:

”Mua huolestuttaa eniten äiti. Se aloitti tupakanpolton 13-vuotiaana, lopetti äsken 2

kuukaudeks, ja alotti taas… Se sanoo, että ei polta, mut kai mä nyt näen!! Mä oon

huolestunu siitä, että se kuolee syöpään, tai sairastuu johonki muuhun vakavaan tau-

tiin… Se on mun elämän tärkein ihminen. Ja mulla on puoli-isä. Mä en halua sanoa

sitä ees puoli-isäks, vihaan sitä. Ja se on väkivaltanen.”

tyttö:

”Huolestuttaa mua äitikin. Äidillä ei oo rahaa paljon, ku se elättää meidät yksin.”
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poika:

”Mua huolestuttaa se, jos vanhemmat riitelee.”

poika:

”Perheessäni minua huolestuttaa se, että isäni on monesti työmatkalla ja tälläkin het-

kellä Kiinassa.”

poika:

”Isäni on poliisi ja pienenä pelkäsin, että rosvot tekevät hänelle jotain.”

Näistä otteista näkyy mielestäni selvästi se, että tytöt uskaltavat kirjoittaa avoimem-

masti perheeseensä liittyvistä huolista kuin pojat. Toisaalta tyttöjä oli tutkimusjoukossa

määrällisesti enemmän, joten tämäkin saattaa selittää sen, että tyttöjen kirjoitelmiin

mahtuu rankempia tapauksia.

10.1.3 Kavereihin liittyvät huolet

Tytöillä kolmanneksi suurin huolten aiheuttaja on kaverit. 38% tytöistä kantaa huolta

kavereistaan tai kaverisuhteistaan. Kavereihin liittyvissä huolissa ero tyttöjen ja poik i-

en välillä on suuri, koska pojista kavereihin liittyviä huolia oli vain 8%:lla. Käsitykseni

mukaan tämä saattaisi johtua siitä, että tytöt solmivat enemmän kiinteitä ja pysyviä

ystävyyssuhteita ja pojat viihtyvät enemmän porukoissa, joissa kaverit vaihtelevat.

Kuitenkin ystävien merkitys tämän ikäisille lapsille on suuri. Tytöillä esiintyi seuraa-

vanlaisia kavereihin liittyviä huolia: ”kolmas pyörä” on liikaa, riidat kavereiden kans-

sa, kehenkään ei voi luottaa, mustasukkaisuutta parhaasta ystävästä, paras kaveri asuu

kaukana,  ystävällä on ongelmia elämässään ja paras kaveri on aloittanut tupakoinnin.

Eniten esiintyy ihmissuhdehuolia eli riitelyä ja epäluottamusta. Poikien kaverihuolet

on kuitattu siten että: ”joskus kaveriasiat vähän huolestuttavat”, eli tarkempia syitä ei

ole kerrottu.
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10.1.4 Omaan itseen liittyvät huolenaiheet

Pojista 33% kertoi kantavansa huolta omasta itsestä ja tulevaisuudestaan, eli prosentu-

aalisesti tätä esiintyy yhtä paljon, kuin perheeseen liittyviä huolia. Tytöistä 31% on

huolestunut itseensä liittyvistä asioista. Monet yläasteeseen liittyvät huolet voisi laskea

myös mukaan omaa itseä koskeviin huoliin, mutta nyt en ole näin tehnyt, vaan olen kä-

sitellyt yläasteeseen liittyvät huolet aiemmin omana lukunaan. Seuraavaksi otteita kir-

joitelmista:

tyttö:

”Tietenkin mua huolestuttaa mun koulunkäynti jatkossa, minkälaisen ammatin saan.

En ole mitenkään hirveen hyvä koulussa.”

tyttö:

”Kukaan ei välitä minusta. Jos minulla on jokin hätänä, en voi kertoa kenellekään. Is-

tun yksin huoneessani ja mietin. Usein ajattelen, olisiko parempi, jos minua ei olisi?”

tyttö:

”Mua huolestuttaa itteni. Kun mulla on jalka kipeä. Mulla oli kesällä kipsi jalassa. nyt

se on tullu kipeäksi. Mä en tiedä mikä siinä on.”

tyttö:

”Sitten mua vielä huolestuttaa jos joku alkaa kiusata tai haukkua tai moittia. Ulkonä-

köä, tai jotain muuta sellaista, josta voi loukkaantua.”

tyttö:

”Kaksi siskoistani on saanut ylioppilastodistuksen ja tuntuu, että on melkein pakko

kirjoittaa ylioppilaaksi. /_/ En halua olla sen huonompi kuin muutkaan. /_/ Ps. Joskus

minua huolestuttaa ulkonäköni.

tyttö:

”Joskus näen outoja unia, joissa tietyt sanat, mitä olen kuullut päivän aikana pyörivät

päässä. Myös outoja muotoja esiintyy unissani, eikä auta vaikka selitän äidille, kuinka

pelottavaa se on. Tuntuu kuin aivoissani olisi jotain vikaa.”
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poika:

”Joskus huolestuttaa, jos ei ole tehnyt mitään.”

poika:

”Itsessäni minua huolestuttaa se, että miten minun nilkka kestää. Se venähti 3 viikkoa

sitten.”

poika:

”Minua huolestuttaa se, että miten pärjään yläasteella ja että saanko hyvän työpaikan.”

Eniten esiintyi huolta omasta terveydestä ja tulevaisuudesta. Myös sitä, että joutuu

olemaan yksin, pelättiin. Eriksonin mukaan identiteetin rakentuminen voidaan nähdä

sarjaksi valintoja, jotka säätelevät tulevaisuutta (esim. opintoura) (Erikson 1982,249).

Tämän vuoksi on luonnollista, että omaa identiteettiään rakentava kuudesluokkalainen

on huolissaan tulevaisuudestaan. Ainoastaan tytöt olivat huolissaan ulkonäköön liitty-

vistä seikoista. Kuudesluokkalainen on herkkä vertaamaan itseään muihin ja kykenee

entistä paremmin arvioimaan suorituksiaan, ulkonäköään ja asemaansa ryhmässä (Kin-

nunen 1987,16). Teoreettisessa viitekehyksessäni viittaan mm. Thomas Ziehen näkö-

kulmiin yhteiskuntamme kaupallistumisesta ja median tuomista uusista arvoista. Tele-

visiosta tulee paljon ohjelmaa, jossa puhutaan painoihanteista, ulkonäköön liittyvistä

seikoista ja muodista. Koska lapsi haluaa olla suosittu ja hyväksytty kaveripiirissään,

hän kiinnittää myös ulkonäköönsä aiempaa enemmän huomiota. Tytöille tämä aiheut-

taa suurempaa huolta kuin pojille.

10.1.5 Globaaleihin ongelmiin liittyvät huolet

Piaget’n mukaan osa 12-13-vuotiaista on jo siirtynyt muodollisten eli formaalien ope-

raatioiden kaudelle. Tässä vaiheessa lapsi kykenee vapautumaan ajattelussaan konk-

reettisuudesta ja näkemään todellisuuden mahdollisten muunnosten kokonaisuutena.

Tämä on suurten ihanteiden ja teorianmuodostuksen aikaa, sekä todellisuuteen sopeu-

tumisen aikaa. (Piaget & Inhelder 1977,126.)
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Tässä ajattelun vaiheessa lasta alkaa kiinnostaa myös epäajankohtaiset ongelmat, joilla

ei ole yhteyttä jokapäiväiseen elämään (Piaget 1988,87). Tämä ajattelun kehityksen

vaihe näkyy monista lasten kirjoitelmista. He ovat kiinnostuneita maailmanlaajuisista

tapahtumista ja niihin liittyvistä ongelmista. Monilla on jo selkeät mielipiteet näihin

asioihin. Eniten huolta aiheuttaa maailmantilanne yleensä. Toinen huolenaihe on sodat.

Muita kirjoitelmissa esiintyviä globaaleja huolia ovat terroristit (Osama Bin Laden),

ydinpommit, ihmisten eriarvoisuus, lasten asema, nälänhätä, parantumattomat taudit,

tappaminen, sodat, väkivalta ja maailmanloppu. Seuraavaksi katkelmia lasten kirjoi-

tuksista.

tyttö:

”Minua huolestuttaa maailmanmeno, sodat ja taudit. Pelkään, että sota alkaa ja monet

kuolevat. Pelkään tauteja, jotka tappavat.”

tyttö:

”Maailman asiatkin huolestuttavat. Esim. sodat, nälänhätä… (onneksi Suomessa ei

ole)./_/ On köyhyyttä, on kurjuutta… mutta sehän on totta, ettei maailma ole mikään

paratiisi.”

tyttö:

”Pelottaa, että Suomeenkin tulee sota. Inhottavaa katsoa TV:stä kuinka jossain maissa

on väkivaltaa ja niin paljon kodittomia lapsia, jotka eivät pääse kouluun, vaan joutuvat

tehtaille töihin. Olisi kauhea itse olla sellainen.”

tyttö:

”Ensimmäinen aihe on yleensäkin se, mitä maailmalla tapahtuu. esimerkiksi Israelissa

opetetaan jo lapset käyttämään aseita ja sotimaan. Nyt siellä on kauheat yhteenotot

menossa ihan turhista syistä. Haluaisin auttaa, aina välillä, mutta miten? Kyllähän on

joskus numeroita joihin voi soittaa, mutta ei se tunnu oikealta. Haluaisin kummilapsen

perheellemme jostakin Intiasta ja kysymys kuuluu, miten?”

poika:

”Minua huolestuttaa myös se, koska tulee maailmanloppu, ja se että Osama Bin Lade-

nia ei saatu kiinni.”
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poika:

”Minua huolestuttaa maailman tila, Intia ja Pakistan sotivat, palestiinalaiset ja Israel

sotivat.”

Kuten jo tutkimukseni teoreettisessa osassa olen todennut media on suuri syy lasten

huoliin ja pelkoihin. Ziehen  (1992) mukaan lapset pääsevät nykyään joukkoviestimien

kautta samaan maailmaan aikuisten kanssa, halusivatpa he sitä tai eivät. Monet lapset

kuulevat päivittäin uutisia maailmalta ja on näin ollen ymmärrettävää, että nämä asiat

tuntuvat huolestuttavilta. Aikuisten maailma ydinaseineen ja sotineen tuntuu lapsesta

pelottavalta ja lapsi kohtaa median kautta nämä pahuudet samanaikaisesti aikuisten

kanssa. Lapsi ei aina ymmärrä, mitkä vaarat ovat todellisia.

10.1.6 Kiusaaminen ja siihen liittyvät huolet

Kiusaamiseen liittyviä huolia olen käsitellyt jo aiemmin yläastetta käsittelevässä kap-

paleessa. Näitä kiusaamishuolia en tässä kappaleessa ole ottanut huomioon, eli nämä

kiusaamisasiat eivät koske yläastetta. Haluan ottaa asian esille erillisenä, koska mie-

lestäni nämä huolet ovat lapsella erittäin painavia. 12% tytöistä ja 8% pojista kantoivat

huolta luokkatoveriin kohdistuvasta koulukiusaamisesta tai olivat itse jo kokeneet

koulukiusaamista. Seuraavaksi otteita muutamista kirjoitelmista.

tyttö:

”Onhan meidän luokalla yksi poika jota kiusataan aika paljon ja kaksi tyttöä, jotka ovat

hiljaisempia, kaikki huutelevat heille kaikenlaisia tyhmyyksiä.”

tyttö:

”Huolestuttaa, kun koulukiusaus yleistyy.”
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tyttö:

”Minua huolestuttavat monet asiat, mutta yksi niistä on koulukiusaus. Miksi toisia kiu-

sataan esim. vaatteiden, ulkonäön tai jopa kavereilta kuultujen juorujen perusteella?

Eivät kaikki voi olla samanlaisia, vaikka tahtovatkin.”

poika:

”Minua on kiusattu ekalta luokalta lähtien, ja minua huolestuttaa, saanko yläasteella

kavereita.”

Kiusatuksi joutuminen on erittäin raskas huolenaihe. Valitettavasti on kuitenkin niin,

että kaikki kiusaamistapaukset eivät tule ilmi, tai niihin ei suhtauduta tarpeeksi vaka-

vasti. Tutkimusjoukossani kiusaamiseen liittyviä huolia oli suhteellisen vähän, mutta

olen sitä mieltä, että yksikin tapaus on liikaa.

10.1.7 Luontoon liittyviä huolenaiheita

Luontoon ja sen tuhoutumiseen liittyviä huolia oli ainoastaan tytöillä. Onko sitten niin,

että tämänikäisiä poikia eivät vielä kiinnosta tämäntyyppiset asiat, tai he eivät koe niitä

omikseen? Teollistumisella on monenlaisia vaikutuksia. Toisaalta elämme nykyään

vauraassa yhteiskunnassa, mutta onko kestävän kehityksen näkökulmia huomioitu tar-

peeksi? Teollisuuden päästöt tuhoavat luontoamme, metsiä hakataan jne. Huoli luon-

nosta näkyi kirjoitelmissa mm. seuraavanlaisesti:

tyttö:

”Tuntuu kuin maailmaa tuhottaisiin. Lisää ydinvoimaloita ja taloja rakennetaan jatku-

vasti ja metsiä tuhotaan. Luonnon rauha muuttuu meluiseksi alueeksi. Ihmiset roskaa-

vat luontoa, eivätkä välitä tippaakaan tulevaisuudesta. He eivät huomioi, että luonto on

osa maailmaa ja eläimet tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Missä tulevaisuus on, jos

maailma hukkuu saasteisiin ja luonto on pelkkä muistikuva menneisyydestä? Minua

pelottaa ajatella, että jos näin jatkuu, kenelläkään ei ole tuleva isuutta.”
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tyttö:

”Me olemme olleet maapallolla n.1,2milj.v, joten miksi me muka hallitsemme? Elä-

mää on ollut jo 3,5miljardia vuotta, ei meillä ole oikeutta tuhota sitä. Ihminen ei osaa

tehdä mitään kaunista ja kaikki mitä se tekee on matkittua ja tuhoisaa. Saasteet tuhoa-

vat luonnon ja me tapamme toisemme. Jos tämä on kehitystä, en halua mennä sen mu-

kana. Ihminen tyhmistyy päivä päivältä ja lopulta olemme niin tyhmiä, että kuolemme

sukupuuttoon. Eläimiä ei saa kahlita, eikä luontoa tuhota, mutta kuka välittää ja kuka

kuuntelee niitä jotka välittävät?”

Tämän tasoisesta kirjoittamisesta mielestäni huomaa, että nämä asiat kiinnostavat kuu-

desluokkalaisia todella, niitä on pohdittu paljon ja niistä halutaan jakaa mielipiteitä.

Tässä näkyy myös selvästi kehittynyt ajattelu. Piaget’n mukaan ollaan siis formaalin

ajattelun kaudella.

10.1.8 Päihteisiin liittyvät huolet

Kaupungistuminen tarjoaa nuorelle monenlaisia virikkeitä, mutta myös uudenlaisia

houkutuksia ja vaaroja. Lasten täytyy tehdä elämässään päätöksiä näiden välillä pie-

nestä pitäen. (Kraav & Lahikainen (2000, 109-110.) Päihteiden käyttö yhä nuorempien

keskuudessa on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua. Viikonloppuisin kau-

punkien katukuvassa näkee humalaisia nuoria ja lehdistä saa lukea nuorempien kuole-

van huumeisiin. Päihteiden käyttö on valitettavan monen nuoren vapaa-aikaan kuuluva

asia. Alkoholiin, huumeisiin ja tupakkaan liittyviä huolia oli 17%:lla pojista ja 8%:lla

tytöistä. Huolet näkyivät kirjoituksissa lähinnä siten, että on nähty päihteiden käyttäjiä,

ja nyt askarruttaa kysymys omasta ja kavereiden kohtalosta.

tyttö:

”Olen pariin otteeseen nähnyt nuoria, jotka ottavat huumeita. Tästä tulee käsittämättö-

män huono olo. Monet pilaavat elämänsä huumeisiin.”
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poika:

”Olen onnellinen siitä, että ei olla kavereiden kanssa alettu polttamaan tai juomaan. Se

huolestuttaa, että monet nuoret tekevät sitä.”

10.1.9 Muita kirjoitelmissa esiintyneitä huolia

Muita kirjoitelmissa esiintyneitä huolia ovat lemmikkieläimiin liittyvät huolet. Tytöistä

lemmikkieläimensä kuolemasta on huolestunut 12%. Pojilla tällaisia huolia ei esiinty-

nyt. Toinen huolenaihe, jota esiintyy vain tytöillä (8%) on huoli sukulaisista. Nämä

huolet liittyvät lähinnä sukulaisten terveydentilaan. Yhdessä kirjoitelmassa serkun ko-

tiolot ovat huolen aiheena. Tällaiset huolet ovat mielestäni hyvin luonnollisia ja niihin

liittyy läheisesti kuolemanpelko. Erikseen mainittuna kuolemanpelko oli 8%:lla ty-

töistä ja 8%:lla pojista. Harrastuksiin liittyvistä asioista huolta kantaa 8% tytöistä ja

17% pojista. Harrastuksiin liittyvät huolet ovat lähinnä huolta siitä ovatko omat taidot

riittäviä tai joukkueen kanssa ei suju asiat kovin hyvin. Pojista 8% ilmoitti, että heillä

ei ole mitään huolia. Uskon kyllä, että jokaisella on jotain huolia, mutta näitä poikia ei

vaan kiinnostanut asia niin paljoa, että he olisivat vaivautuneet kirjoittamaan asialli-

sesti, vaan he löivät asian leikiksi.

10.2 Kuudesluokkalaisen keinot käsitellä huoliaan

Toinen kysymys, johon pyysin tutkittaviani kirjoittamaan vastauksen oli: ”Mitä teet,

kun huolet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä?” Olen koonnut saamani vastaukset seuraa-

vaan kuvioon.
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KUVIO 4. Poikien ja tyttöjen keinot huolien purkamisessa sekä keinojen prosentuaali-

nen esiintymistiheys kirjoitelmissa.

A= puhun kavereiden kanssa

B= kerron vanhemmille

C= kerron isosiskolle

D= koulussa käsitellään

E= liikunta

F= itsetuhoisien keinojen harkit-

seminen

G= tupakointi

H= television / videoiden katselu

/ pelaaminen/musiikin kuuntelu

I= kirjoitan päiväkirjaan / kirje-

vihkoon

J= huumori

K= mietin asioita yksin

L= en tee mitään

M= en tiedä

N= ei mainittu

Moni on maininnut kirjoitelmassaan useamman kuin yhden keinon purkaa huolestu-

neisuuttaan. Tästä taulukosta esiin nousee mielestäni se, että tytöillä kaverit ovat niitä,

joille huolista kerrotaan. Tytöistä puolet juttelevat huolistaan kavereiden kanssa. Po-

jista 17% kertoo huolensa kavereilleen.  Itse olin hieman yllättynyt tästä tuloksesta,

sillä ajattelen, että vanhemmat olisivat niitä, joiden kanssa huolista ensisijaisesti kes-

kustellaan. Toisaalta tämä tulos puoltaa sitä, että kuudesluokkalainen alkaa pikkuhiljaa

irtautumaan kotoaan ja laajentamaan sosiaalista kenttäänsä. Kavereiden merkitys kas-

vaa entisestään. Riitta Vornanen (1991) esittelee kirjassaan tutkimusta, jonka mukaan

tytöt ovat orientoituneempia emotionaalisten tarpeiden kohtaamiseen kuin pojat. Tytöt
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puhuvat tämänkin tutkimuksen mukaan henkilökohtaisista ongelmistaan ystävilleen

helpommin kuin pojat. Tämän huomioon ottaen saamani tutkimustulos ei ole kovin-

kaan yllättävä. Läheisesti tähän liittyy myös se, että pojat ilmaisevat tyttöjä useammin

liikunnan huolien purkukeinoksi. Pojista fyysisesti huoliaan purkaa 17%, vastaavasti

tytöistä vain 4%. Poikien on monesti vaikeampi puhua muille omista tunteistaan kuin

tyttöjen. Onneksi moni poika pystyy purkamaan huoliaan fyysisesti.

Tytöillä toiseksi yleisin huolien purkukeino on vanhemmille kertominen (43%). Suurin

osa mainitsi, että kertoo huolistaan äidille, yksi kertoo isälleen ja muut eivät eritelleet

kummalle he kertovat. Pojista 16% kertoo huolistaan vanhemmilleen. Minua yllätti se,

että kukaan pojista ei mainitse keskustelevansa huolistaan isänsä kanssa. Heidän kir-

joitelmissaan on mainittu henkilöksi äiti tai sitten yleisesti vanhemmat.

Erittäin hälyttävää mielestäni on se, että yhdessä kirjoitelmassa lapsi kertoi harkin-

neensa itsetuhoisia keinoja, koska hänen huolensa tuntuvat niin pahalta. Tyttö kertoo

ajatelleensa itsensä viiltelemistä, tai sitä, että hyppäisi katolta alas. Perään hän kuiten-

kin toteaa, että ehkä hän jättää kuitenkin nämä keinot käyttämättä. Se, että kuudes-

luokkalaisella lapsella on tällaisia ajatuksia päässään, on erittäin huolestuttavaa. On-

neksi tällä tytöllä kuitenkin on muitakin keinoja huoliensa käsittelemiseen.

Huolestuttavaa mielestäni on se, että poikien yleisin keino purkaa huoliaan on asioiden

miettiminen yksinään tai se, että ei tee mitään. Yksinolon mainitsee keinokseen 25%

pojista ja sen, että ei tee mitään 17%. Mielestäni huolien miettiminen yksinään  tai nii-

den kokonaan huomiotta jättäminen eivät ole parhaita mahdollisia keinoja päästä niistä

yli. Kun huolensa jakaa jonkun toisen kanssa, auttaa se monesti asiaa. Tästä voisi moni

opettaja ottaa onkeensa, koska koulu on mielestäni hyvä paikka keskustelulle. Tässä

tutkimuksessa ainoastaan yksi henkilö (tyttö) kertoo, että joskus huolia käsitellään

myös koulussa. Koulu on paikka, jossa on koolla useita samanikäisiä lapsia, joilla on

samantyyppisiä huolia. Mielestäni olisi erittäin otollista käsitellä lasten huolia koulus-

sa. Huolien käsitteleminen nivoutuisi luonnollisella tavalla esimerkiksi uskonnon ja äi-

dinkielen tunneille. Maailmanlaajuisia ongelmia ja sitä, mitä niiden hyväksi jokainen

voi tehdä, olisi hyvä käsitellä ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla. Mediakasvatuk-

sen avulla voisimme opettaa lapsille kriittistä suhtautumista mediaan. Kun lapsi oppii

tuntemaan median käyttämät keinot, hän oppii suhtautumaan mediaan kriittisemmin ja
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tätä kautta mediassa joka päivä esillä olevat asiat eivät ehkä tuntuisi niin pelottavilta.

Draamaa apukeinona käyttäen voisi käsitellä erilaisia tunteita ja eläytyä erilaisiin roo-

leihin esimerkiksi koulukiusattuna olemiseen. Draaman jälkeisissä keskusteluissa tulee

aina purkaa tilanne ja antaa jokaiselle mahdollisuus puhua omista tunteistaan. Kun lap-

set saavat keskustella huolistaan turvallisessa ja avoimessa ympäristössä, heidän huo-

lensa ja pahoinvointinsa varmasti vähenisivät. Onko kuitenkin niin, että nykyajan

koulussa on niin paljon muuta tekemistä, että lasten huolien kuuntelemiseen ja heidän

auttamiseensa ei ole aikaa? Jotain kertoo tästä mielestäni myös se, että eräs tyttö päätti

kirjoitelmansa sanoihin: ”ps. Hyvä, että tällaisia kyselyjä järjestetään!
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11 Yhteenveto ja pohdintaa

Tutkimukseni mukaan kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien suurin huolenaihe on

yläaste ja siihen liittyvät asiat. Yli 60% molemmista sukupuolista kantoi huolta yläas-

teeseen liittyvistä asioista. Se, että aineisto on kerätty kevätlukukauden loppupuolella

selittää tämän asian varsin hyvin. Jos aineisto olisi kerätty syyslukukauden alussa

saattaisi olla niin, että yläasteeseen liittyvät huolenaiheet eivät vielä olisi niin pinnalla.

Yläasteelle siirtyminen on lapsen elämässä suuri muutos ja elämän suuriin muutoksiin

liittyy usein huolestuneisuutta. Osaksi nämä yläasteeseen liittyvät huolet saattavat olla

vain jännittämiseen liittyviä asioita, jotka sitten yläasteelle siirryttäessä laukeavat.

Perheeseen liittyvät huolet olivat toiseksi yleisimpiä sekä tytöillä että pojilla. Nämä

huolet ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin yläasteeseen liittyvät huolet. Perheeseen liit-

tyvät huolet ovat monesti pysyvämpiä ja usein myös laadultaan vakavampia kuin muut

huolet.

Kaverisuhteet ja kavereihin liittyvät asiat huolestuttivat enemmän tyttöjä kuin poikia.

Tytöistä kaverisuhteisiin liittyviä huolia oli lähes 40%:lla ja pojista ainoastaan 8%:lla.

Seuraavaksi suurin molempien sukupuolien yhteinen huolenaihe oli omaan itseen liit-

tyvät huolet. Tähän liittyvät mm. menestyminen koulussa, oma terveys ja ulkonäkö.

Viidenneksi suurin huolenaihe oli maailmanlaajuiset ongelmat. Maailma sotineen, ter-

roristeineen ja ihmisten pahoinvointi tuntui lapsista huolestuttavalta. Ympäristön

saastuminen huolestutti ainoastaan tyttöjä. Sukulaisiin ja lemmikkieläimiin liittyviä

huolia oli ainoastaan tytöillä. Pojista 8% kirjoitti, että heillä ei ole huolia lainkaan.

Kirjoitelmissa ei esiintynyt erilaisia fobioita lainkaan. Nykyajalle on ominaista, että

yhä nuoremmat joutuvat ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään. Vastuunot-

tamiseen liittyviä huolenaiheita ei kirjoitelmissa esiintynyt. Lasten huolet olivat suu-

relta osin hyvin realistisia. Fiktiivisiä, esim. elokuvien aiheuttamia pelkoja ei tutki-

musjoukolla juurikaan esiintynyt. Toisaalta monet elokuvat kertovat sodista ja terro-

rismista, joten nämä saattavat osaltaan vaikuttaa lapsen pelkoihin, joita hän tuntee

maailmanmenoa kohtaan.
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Lapsen tullessa murrosikään hänen seksuaalinen identiteettinsä voimistuu. Omaan sek-

suaalisuuteen ja yleensäkin seksiin liittyviä huolenaiheita kirjoitelmissa ei ollut. Nämä

saattavat kuitenkin huolestuttaa tämänikäisiä lapsia, varsinkin tyttöjä, mutta niistä ei

ole helppo puhua ääneen.

Kuopion yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa huomioitiin se, että turvattomuuden ai-

heuttajat ovat nykyään maailmanlaajuisia: kulttuurin arvoihin, maailmantilanteeseen ja

ympäristöön liittyviä. Ihmisten välinpitämättömyys toisiaan kohtaan oli toiseksi yleisin

turvattomuuden aiheuttaja. (Niemelä & Lahikainen 2000, 9.) Otettaessa huomioon ai-

noastaan 7-12-vuotiaiden osuus tuloksista oli lähiomaisen kuolema suurin turvatto-

muuden aiheuttaja. Omassa tutkimuksessa tämänlaatuisia huolia ei lapsilla näyttänyt

olevan kovinkaan paljoa. Toiseksi yleisin turvattomuuden aiheuttaja oli Kuopion tut-

kimuksen mukaan vanhempien riidat ja avioeron mahdollisuus. Tämä oli myös minun

tutkimukseeni osallistuvien toiseksi yleisin huolenaihe. Kouluun liittyvät huolenaiheet

olivat molemmissa tutkimuksissa samantyylisiä. Muita turvattomuuden aiheuttajia

Kuopion yliopiston tutkimuksessa olivat saastunut ympäristö, verojen korotus, väki-

valtarikollisuus, huumeiden leviäminen, ydinsodan uhka, elämän tuhoutuminen, ydin-

voima, otsonikato, kasvihuoneilmiö, luonnonkatastrofit ja mullistukset sekä välinpitä-

mättömyys muita kohtaan. (Niemelä ym. 1993, 178-180.) Nämä samat huolen aiheet

tulivat esille myös minun tutkimuksessani.

Yleisin keino, jonka avulla lapset käsittelivät huoliaan on puhuminen. Eniten tämän-

ikäiset puhuvat huolistaan kavereittensa kanssa. Tytöistä puolet mainitsi juttelevansa

huolistaan kavereiden kanssa, pojista 17%. Toiseksi yleisin keskustelukumppani oli

vanhemmat. Tytöistä 43% jutteli huolistaan vanhempiensa kanssa, pojista 16%. Pojilla

kaikkein yleisin huolien purkukeino oli asioiden mietiskely yksinään. Yksin asioitaan

mietti pojista 25% ja tytöistäkin 19%. Mielestäni tämä tulos on huolestuttava ja tästä

saattaa löytyä syy nykynuorten paljon puhuttuun pahoinvointiin. Nuoret eivät osaa ha-

kea apua omaan pahoinvointiinsa, vaan he kantavat raskaita asioita sisällään. Kuiten-

kin asiat aina ajoittain purkautuvat tavalla tai toisella, ja purkautumiskeino saattaa olla

hyvinkin negatiivinen.
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Pojat mainitsivat fyysiset keinot (=liikunta) tyttöjä useammin keinoksi selviytyä huo-

lista. Pojista 17% purki huoliaan liikunnan avulla, tytöistä ainoastaan 4% kertoi liikun-

nan auttavan huolien käsittelemisessä.

Ainoastaan yksi henkilö mainitsi, että koulu on paikka, jossa käsitellään huolia. Jokai-

nen tämän tutkimuksen lukeva lasten kanssa työskentelevä henkilö voi mennä itseensä

ja miettiä ”Käsittelenkö minä työssäni tarpeeksi lasten huolia, olenko luotettava ja hy-

vä kuuntelija ja miten voisin kehittää näitä piirteitä itsessäni…” Koulu on Suomessa

paikka, joka tavoittaa lähes jokaisen lapsen. Olisi hyvä, että jokaisella lapsella olisi

mahdollisuus ainakin joskus kertoa mieltään painavista asioista tutussa ja turvallisessa

ympäristössä.

Taustakirjallisuuden löytyminen teoreettiseen viitekehykseen oli melko hankalaa. Pe-

loista löytyi paljon kirjoja ja tutkimuksia, mutta huolia ei kirjallisuudessa käsitelty ko-

vinkaan paljoa. Uskon, että olen kuitenkin löytänyt aihettani koskevat keskeisimmät

teokset ja tutkimukset.

Aineiston kerääminen kirjoitelmien avulla onnistui mielestäni hyvin. Sain luotua luok-

kiin sellaisen ilmapiirin, että lapset uskalsivat kirjoittaa huolistaan avoimesti. Kirjoi-

telman kirjoittaminen sopii hyvin huolien esille tuomiseen, sillä huolet ovat hyvin hen-

kilökohtaisia asioita ja monen on vaikea puhua niistä suoraan kenellekään. Kirjoitelmi-

en tulkitseminen oli paikka paikoin hankalaa. Tulkintavaiheessa olisi ollut hyvä, että

tutkijoita olisi ollut kaksi, silloin olisimme voineet vaihtaa mielipiteitä keskenämme.

Mielestäni sain kuitenkin tulokset vastaamaan aineistoa ja raporttini on luotettava.

Tulokset ovat suureksi osin siirrettävissä. Tutkimusjoukko on valittu ilman mitään en-

nakkotietoa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tukee myös saamiani tuloksia. Us-

kon, että tutkittaessa mitä tahansa suomalaista kuudetta luokkaa samaan aikaan ke-

väästä, huolien aiheet olisivat samantyyppisiä.

Tutkimusjoukossani oli 26 tyttöä ja 12 poikaa. Tuloksiin saattoi poikien osalta hieman

vaikuttaa tutkimusjoukon pienuus. Toisaalta taas poikien ja tyttöjen huolet olivat hyvin

samantyylisiä suurelta osin. Se, että toinen kirjoitelman kirjoittanut luokka oli musiik-

kiluokka, ei mielestäni vaikuttanut tuloksiin, koska luokkien väliset kirjoitelmat eivät

mitenkään eronneet toisistaan.
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Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja olen oppinut

sitä tehdessäni paljon. Ainakin minä aion tulevaisuuden opettajana ottaa luokassani

huomioon lasten huolet kuuntelemalla ja keskustelemalla niistä heidän kanssaan.
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LIITTEET

Liite 1.

INSTRUKTIO KIRJOITELMAAN

Kirjoita kirjoitelma aiheesta:

MIKÄ MINUA HUOLESTUTTAA?

Kerro kirjoitelmasi lopuksi myös siitä, mitä teet, kun huolet tuntuvat ylitsepääsemät-
tömiltä.


