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TIIVISTELMÄ
Tutkimus selvitti varhaiserityiskasvatuksen ammattilaisten sarjakuvittamisen
menetelmän käyttöä, syitä käyttöön ja sen avulla saavutettua tukea lasten
toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa taidoissa. Sarjakuvittaminen on sarjallisesti
piirrettyjen kuvien käyttöä opetustarkoituksessa. Siihen kuuluu Carol Grayn (1994,
2010) kehittämät sosiaalinen tarina ja sarjakuvitettu keskustelu. Aikaisemmat
ulkomaiset tutkimukset aiheesta ovat käsitelleet lähes yksinomaan sosiaalisia tarinoita.
Näissä tutkimuksissa ne on todettu helpoiksi ja tehokkaiksi sosiaalisten taitojen
opettamisen menetelmiksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville
sarjakuvittamista käyttävien varhaiserityiskasvattajien menetelmän käyttötapaa ja sen
antamaa tukea lapsille. Tarkoitus oli myös tehdä menetelmää tunnetuksi ja näin lisätä
sen käyttöä.
Tutkimus oli laadullinen ja sen menetelminä käytettiin teemahaastatteluja ja
videohavainnointeja
tiedonantajien
varhaiserityiskasvatuksen
ammattilaisten
erityisavustajan,
lastentarhanopettajan
ja
erityislastentarhanopettajan
sarjakuvittamistilanteissa. Teemahaastattelut tehtiin loka-marraskuussa 2010 ja
havainnoinnit kesä-elokuussa 2011. Menetelmien avulla haettiin vastauksia siihen,
miten tiedonantajat käyttivät sarjakuvittamista, minkä vuoksi he sitä käyttivät ja miten
sarjakuvittaminen tuki lasten toiminnanohjausta ja sosiaalisia taitoja. Haastattelut
analysoitiin teemahaastattelulle tyypilliseen tapaan aineiston teemoittelun avulla.
Havainnoinnit analysoitiin Grounded Theory -vaikutteisesti käsitteiden ja
kategorisointien kautta liittäen tulokset haastattelujen tulosten kanssa Grounded
Theoryn kehittäjien Straussin ja Corbinin (1998) nimeämäksi teoriaksi, joka tässä
tutkimuksessa muodostui Sarjakuvittamisen käytön sykliksi. Tutkimuksen tulos,
Sarjakuvittamisen käytön sykli kuvaa sitä, kuinka tiedonantajat sarjakuvittamisen
menetelmästä hyötyessään saavat hyödystä syyn käyttää menetelmää ja myös
menetelmän käyttötavan. Tutkimuksen mukaan sarjakuvittaminen tuki lasten
toiminnanohjausta ja sosiaalisia taitoja tukemalla itsenäistä toimintaa ja opettamalla
sosiaalista toimintaa, omaa sisäistä tunne-elämän prosessointia sekä tukemalla lasten
osallistumista.
Sarjakuvittamisen
käytön
sykli
on
siirrettävissä
muidenkin
varhaiserityiskasvatuksen työtekijöiden sarjakuvittamisen käyttöön. Näin ollen se on
myös pysyvä. Erilaiset havainnot eri aikana eivät vaikuta Sarjakuvittamisen käytön
sykliin. Tiedonantajilla menetelmän pitkä käytössäoloaika näkyi sen vaikutuksien
havaitsemisena lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Tiedonantajat
käyttivät menetelmää lähes samalla tavalla ja tukemaan lasten samantyyppisiä haasteita.
Tutkimuksen puutteena oli lapsinäkökulman vähäisyys. Tämä nimettiin kuitenkin
yhdeksi jatkotutkimuksen aiheeksi.
Asiasanat:
Sarjakuvittaminen, sosiaaliset tarinat, sarjakuvitettu keskustelu, toiminnanohjaus,
sosiaaliset taidot, kuvan käytön merkitys, Grouded Theory
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1 SARJAKUVITTAMINEN
TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN
TAITOJEN TUKENA

Kasvatuskeskustelussa

kuulee

ammattikasvattajien

valittelevan

lasten

toiminnanohjauksen puutteita ja kaipaavan lasten kadonneita sosiaalisia taitoja.
Erityislastentarhanopettajat antavat usein neuvon käyttää kuvia ja opettaa lapsille
sosiaalisia taitoja sekä leikkiä. Miten tämä sitten tehdään? Mikä olisi tehokas, nopea ja
helppo interventio näiden taitojen opettamiseen erityistä tukea tarvitseville lapsille,
joilla usein on haasteita juuri näissä taidoissa?
Olen

löytänyt

vastauksen.

Nimitän

menetelmää

tässä

tutkimuksessa

sarjakuvittamiseksi. Määritelmäni mukaan sarjakuvittamiseen sisältyy Carol Grayn
sosiaalisen tarinan (Gray 2010) ja sarjakuvitetun keskustelun (Gray 1994) menetelmät.
Sarjakuvittamisessa lapselle kuvitetaan vain kynän ja paperin avulla tilanteita
toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen tueksi. Kuvituksen aiheena on
joko toivottava käytös etukäteen sosiaalisessa tarinassa tai tapahtunut tilanne jälkikäteen
sarjakuvitettuna keskusteluna. Määritelmäni mukaan sarjakuvittaminen on Carol Grayn
sosiaalista tarinaa ja sarjakuvitettua keskustelua laajempaa, mitä tahansa, sarjallisesti
piirrettyjen kuvien käyttöä opetustarkoituksessa koskien niin opetettavaa ainesta kuin
toiminnanohjausta opetustilanteessa sekä sosiaalisten taitojen opetusta.
Selvitin

tutkimuksessani

kolmen

varhaiserityiskasvatuksen

työntekijän

sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä ja sen avulla saavutettua tukea lasten
toiminnanohjauksessa sekä sosiaalisissa taidoissa. Menetelmänä tutkimuksessa käytin
teemahaastattelua

ja

videoimalla

tehtyjä

havainnointeja.

Haastattelut

tein

Sarjakuvittamisen proseminaarityötäni varten lokakuussa 2010 ja havainnoinnit kevään
ja syksyn 2011 aikana jatkaen proseminaaria pro graduksi. Tässä tutkimuksessa
tarkoituksenani oli saada selville erityislastentarhanopettajan, lastentarhanopettajan ja
erityisavustajan menetelmän käyttötapaa, syitä sen käyttöön ja menetelmän avulla
saavutettua tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnanohjauksessa ja
sosiaalisissa taidoissa. Tarkoituksenani oli siis selvittää, miten ammattilaiset
menetelmää käyttävät, miksi he sitä käyttävät ja mitä hyötyä sen käytöstä on.
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Aiempaa tutkimusta määritelmäni mukaisesta sarjakuvittamisesta ei ole.
Sosiaalisia tarinoita on tutkittu kohtuullisen paljon varsinkin muutaman viime vuoden
aikana. Useat tutkimukset koskevat sosiaalisten tarinoiden käyttöä lasten ei-toivotun
käytöksen vähentämisessä tai toivotun käytöksen lisäämisessä. Ainoastaan Reynhout ja
Carter (2009) ovat tutkineet opettajien sosiaalisten tarinoiden käyttöä. Suomessa tehtyjä
tutkimuksia ei juuri ole, lukuun ottamatta muutamaa opinnäytetyötä (Kujala 2005).
Sarjakuvittamisen menetelmän käyttö ja tietoisuus siitä on lisääntynyt viime aikoina,
joten ehkä tutkimuskin aiheesta lisääntyy. Menetelmä on entistä useammin käytössä
päiväkodeissa ja sen käyttämisestä kotona lasten kanssa voi lukea jopa perhelehdistä
(Järvinen 2011, 30).
Tämä sarjakuvittamisen ajankohtaisuus mielessäni lähdin selvittämään
suomalaisten varhaiserityiskasvatuksen ammattilaisten sarjakuvittamisen menetelmän
käyttöä, koska itse koen menetelmän erittäin helpoksi ja tehokkaaksi. Halusinkin
tutkimuksellani selvittää, onko menetelmä todella helppo ja tehokas. Tarkoituksenani
oli myös tehdä menetelmää tunnetuksi ja avata sen sisältöä varhaiskasvatuksen
ammattilaisille, jotta sen käyttö yleistyisi. Lienee selvää, että jos opetusmenetelmä on
helppo ja tehokas, haluavat kaikki opettajat sen käyttöönsä. Minkälaista tukea
sarjakuvittamisella siis saadaan?
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2 TOIMINNANOHJAUS

2.1 Toiminnanohjaus ja sen kehitys
Toiminnanohjauksella tarkoitetaan itsesäätelyyn perustuvia taitoja, joiden avulla
toimitaan tavoitteellisesti. Toiminnanohjaus tarkoittaa siis moninaisia vaikeastikin
määriteltäviä ”tavoitteeseen pääsyn taitoja” eli tilanteeseen sopivia työskentely- ja
käyttäytymistaitoja. Nämä taidot ovat päällekkäisiä sosiaalisten taitojen kanssa ja ovat
osittain vain keinotekoisesti niistä erotettavissa. Hyvän toiminnanohjauksen avulla lapsi
toimii tilanteessa itsenäisesti asettaen itselleen sopivan tavoitteen ja saavuttaa sen
yleisesti hyväksytyin keinoin. (Aro, Laakso & Närhi 2007, 11–12; Aro & Närhi 2008,
35; Bronson 2002; 31, 112.)
Hyvään toiminnanohjaamiseen tarvitaan tietoista ja hallittua huomion
suuntaamista, muistia, ennakointia, tiedon organisointia, ongelmanratkaisutaitoja,
suunnittelua, arviointia, tilanteeseen mukautumista, sen vaatimaa sopivaa käytöstä,
motivaatiota ja tietoisuutta tästä kaikesta (Bandura 1977, 22; Bronson 2002; 58, 112).
Jotta

toiminnassa

eteneminen

olisi

mahdollista,

on

ensimmäiseksi

kyettävä

tarkkaavuuteen eli hallittuun huomion suuntaamiseen. Tämä edellyttää tilanteessa
puolestaan huomion valikoivaa kohdentamista, sen ylläpitämistä ja huomion kohteen
vaihtamista tarvittaessa. Tarkkaavuuden haasteen ohitettuaan lapsi kykenee asettamaan
tavoitteet, tekemään toimintasuunnitelman, suoriutumaan tehtävästä ja arvioimaan
toimintaansa. (Aro & Närhi 2008; 28, 36–37.)
Toiminnanohjauksen avuksi lapsi tarvitsee hyvää itsesäätelyä, joka liittyy siten
oleellisesti

toiminnanohjaukseen.

Itsesäätely

on

käsitteenä

osin

sama

kuin

toiminnanohjaus, mutta laajempi. Bronson (2002, 6–7) jakaa itsesäätelyn neljään
toisiinsa

jatkuvasti

vaikuttavaan

osa-alueeseen:

Motivaatioon,

tunneilmaisuun,

sosiaalisiin taitoihin ja kognitiiviseen kehitykseen. Motivaatiolla on itsesäätelylle ja
toiminnanohjaukselle

iso

merkitys.

Lapsen

itsesäätely,

toiminnanohjaus

ja

ongelmanratkaisu onnistuvat, kun lapsen motivaatio kohtaa hänen kykynsä hallita
ajattelua ja käyttäytymistä. Tähän lapsella on sisäinen kaipuu. Hän haluaa kontrolloida
niin itseään kuin ympäristöäänkin. Tunneilmaisu ja sosiaaliset taidot taas ovat tärkeitä
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osia itsesäätelyn toimintaa, joiden hallintaan tarvitaan kognitiivista kehitystä. (Bronson
2002; 48, 55.)
Toiminnanohjaukseen vaikuttavan itsesäätelyn kehitystä on selitetty useasta
näkökulmasta. Selityksiä löytyy niin psykoanalyyttisestä, behavioristisesta, sosiaalisen
oppimisen,

sosiaalis-kognitiivisen

kehityksen,

kognitiivisen

kehityksen

kuin

informaation prosessoinnin näkökulmasta. Psykoanalyyttisesti itsesäätelyn kehitystä
ohjaavat tarpeet, behavioristisesti opittu säätely, sosiaalisen oppimisen näkökulmasta
mallioppiminen,

sosiaalis-kognitiivisesti

ihmisen

käsitys

selviytymisestään,

kognitiivisen kehityksen mukaan aivojen kehitys ja informaation prosessoinnin
näkökulmasta ihmisen kyky ongelmanratkaisuun sekä tiedon muokkaamiseen. Näillä
kaikilla näkökulmilla on merkityksensä. (Bronson 2002; 11, 28–30.) Itsesäätelyn
kehitys onkin näiden osiensa summa.
Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys, kuten lapsen muukin kehitys,
tapahtuu vaiheittain ympäristön vaikutuksessa. Vauvoilla ja taaperoikäisillä (1–3vuotiaat) lapsilla on halu hallita ympäristöään. He pyrkivät ennakoimaan niin ihmisiä
kuin tapahtumia. Tämän he toteuttavat vaatimustensa ja ympäristön tutkimisen avulla.
Alle kolmivuotias lapsi tarvitsee toiminnanohjauksensa ja itsesäätelynsä avuksi ulkoisen
ohjauksen. Leikki- ja alakouluikäiset lapset (3–8-vuotiaat) ovat toiminnanohjauksessaan
ja itsesäätelyssään taas siirtymässä tai siirtyneet ulkoisesta ohjauksesta omaan sisäiseen
ohjaukseen. Heillä on jo keinoja kontrolloida omaa toimintaansa ja selviämistään.
Heidän toimintaansa ohjaa selkeästi tavoitteen asettelu. (Bronson 2002, 139.)

2.2 Toiminnanohjaus ja kielen kehitys
Kielellä on suuri merkitys ihmisen toiminnassa. Sen avulla ihminen selviää toiminnasta.
Kieli on toimintaan tarvittavien ajattelun ja itsesäätelyn väline. Tämä ”välinekieli” on
lapsella ensin ulkoista, kuuluvaa puhetta, muuttuen myöhemmin sisäiseksi puheeksi.
Ulkoinen puhe kuuluu vielä muillekin vanhempana haastavassa tilanteessa. Haastavaan
tilanteeseen joutuessaan lapsi tai aikuinen yrittää ääneen puhumalla ajatella ongelmaa
sanoittaen sen. Tämän haastavan tilanteen sanoituksen kautta hän ohjaa toimintaansa.
Ulkoisesta puheesta sisäiseksi siirtyvä puhe on siis ihmisen ajattelua itsekseen,
mielessään. Tämän sisäisen puheen merkitys toiminnanohjauksessa ja juuri päämäärän
saavuttamisessa on suuri. (Vygotsky 1982, 44–45.)
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Päämäärään lapsi pääsee siis sisäisen puheen avulla ratkaisten toiminnassaan
ilmeneviä tehtäviä. Puhe antaa tässä tilanteessa päämäärän lapsen toiminnalle ja
suunnitelman sen toteuttamiseksi. Näin toiminnasta tulee tavoitteellista ja lapsi suuntaa
kiinnostuksensa sekä motivaationsa tavoitteen saavuttamiseen. Lapsen sisäinen puhe on
siis ihmisyyden ydintä, välttämättömyys ihmisenä olemisessa. Se mahdollistaa
tavoitteellisen toiminnan. (Vygotsky 1982; 45, 53.)
Kieli auttaa pääsemään päämäärään mahdollistamalla myös muistin käytön.
Muistin avulla toiminnan suunnittelu mahdollistuu. Muistamiseen tarvittava kieli
palauttaa ajassa taaksepäin ja hakee sieltä tulevan ennustamiseen tarvittavaa tietoa. Näin
kieli todella auttaa ajattelussa, suunnittelussa ja ratkaisun tekemisessä. (Bronson 2002,
71–72.) Mitä sitten jos kielen taidot ovat puutteelliset? Lapsilla, joilla on kielellisiä
ongelmia, on usein myös ongelmia toiminnanohjauksensa kanssa. Heiltä tämä tärkeä
ohjaava sisäinen puhe puuttuu tai se on ainakin puutteellista. (Aro 2004, 244; Aro &
Närhi 2008; 28, 36.) Heillä ei ole selviä seurattavia muistijälkiä menneestä eikä siten
rakennusaineita tulevan toiminnan suorittamiseksi.

2.3 Toiminnanohjauksen kehityksen vaikeudet

Toiminnanohjaus voi siis vaikeutua kielellisten vaikeuksien takia. Syynä voivat olla
myös tarkkaavuuden haasteet, mutta toiminnanohjaus voi olla huonoa ilman näitäkin
syitä. (Aro & Närhi 2008, 28.) Barkleyn mukaan (2000, 59) toiminnanohjauksen
tarkkaavuuden haasteissa suuri ongelma on impulssien hallinnan vaikeus. Lapsi, joka ei
hallitse impulssejaan omaa impulssikontrollin vaikeuksia. Hänen on vaikea toimia
varsinkin, jos hänen keskittymistään tehtävään häiritään tai hän ei koe suoritettavaa
tehtävää riittävän palkitsevana. Näin hän voi käyttää oikoteitä saadakseen tehtävän pian
valmiiksi, eikä siten välttämättä jaksa odottaa, sitä mitä todella haluaa. Tällöin lapsi
toimii lyhytnäköisesti ennen kuin ajattelee seurauksia. (Barkley 2000, 59–61.)
Barkley (2000, 75) on muokannut Bronowskin pohjalta toiminnanohjauksen
impulssien hallinnan vaikeuksia seuraavanlaisiksi. Lapsi, jolla on vaikeuksia
toiminnanohjauksessaan, ei muista mennyttä eikä osaa ennustaa tulevaa. Siten hän ei
myöskään opi tekemistään virheistä sekä elää hyvin tässä ja nyt. Toiseksi lapselta
puuttuu sisäinen puhe tai se on kehittymätöntä. Hän ei siis pysty ohjaamaan itseään
sisäisen puheen avulla. Kolmanneksi tällainen lapsi ei pysty helposti erottelemaan
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tunteitaan asioista ja tapahtumista. Näin hän käyttäytyy impulsiivisemmin ja
tunteenomaisemmin kuin muut. Neljänneksi lapsella on vaikeuksia sisäisen motivaation
saavuttamisessa. Tämän vuoksi hänen on vaikea esimerkiksi suorittaa tehtävää loppuun.
Viimeiseksi toiminnanohjauksen haasteita omaavalla lapsella on vaikeuksia purkaa ja
uudelleen yhdistää informaatiota. Tämä vaikeuttaa muun muassa ongelmanratkaisua.
(Bronowski 1977, Barkleyn 2000, 75–85 mukaan.)
Toiminnanohjauksen

kehityksen

vaikeudet

aiheuttavat

siis

monia

käyttäytymisen ja työskentelyn haasteita. Lapsen voi muun muassa olla vaikea
noudattaa ohjeita, olla sosiaalisessa toiminnassa muiden kanssa, sopeuttaa omaa
toimintaansa tilanteeseen sopivaksi ja työskennellä päämäärätietoisesti luovuttamatta.
Hänen on vaikea selvitä toiminnanohjauksen vaiheista: Tavoitteiden asettamisesta,
toimintasuunnitelman tekemisestä, suunnitelman suorittamisesta ja sen aikana
tapahtuvasta tunteiden säätelystä sekä toiminnan arvioinnista. (Aro ym. 2007; 12–13,
36.) Lapsi, jolla näitä vaikeuksia on, ei ymmärrä, miten voisi vaikuttaa toimintaansa.
Hän ei myöskään käsitä suunnittelun ja ennakoinnin tärkeyttä toiminnassa. (Aro &
Närhi 2008, 39.) Näistä ongelmista lapselle aiheutuu negatiivinen kierre, joka pitäisi
pystyä ehkäisemään (Aro & Närhi 2008, 49).

2.4 Toiminnanohjauksen tukeminen
Kyky parempaan toiminnanohjaukseen kasvaa luonnollisesti iän myötä. Lapsi oppii
toimimaan oikein saadessaan mallin hyvästä toiminnasta ja taidot lisääntyvät
kokemusten karttuessa. (Bronson 2002, 131.) Mitä, jos näin ei tapahdukaan? Tällöin
lapsi tarvitsee apua toiminnanohjaukseensa ympäristöltään. Ympäristön on toimittava
yhdessä, myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Tässä avuksi tarvitaan hyvää
vuorovaikutusta, strategioiden opettamista, positiivista palautetta, sopivia palkkioita ja
selkeää struktuuria. (Aro ym. 2007; 13–14, 17; Aro & Närhi 2008, 78.)
Lapsen ympäristöllä ja sen vuorovaikutuksella on siis suuri merkitys
toiminnanohjauksen tukemisessa. Ympäristön tulee olla lapselle sopivasti vastaava,
lämmin, herkkä, ennustettava, mielenkiintoinen, rutiineja sisältävä, kunnioittava,
suojeleva, haastava ja vaikutusmahdollisuuksia antava. (Bronson 2002, 183–184;
Vygotsky 1982, 68.) Sopivasti lapsen kanssa vuorovaikutuksessa oleva ympäristö tukee
lapsen käsitystä omista selviämisen ja kontrolloimisen kyvyistään. Kun ympäristö
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vastaa lapselle sopivasti eli on hyvässä vuorovaikutuksessa, ajattelee lapsi, että
ympärillä tapahtuva on ennustettavissa ja siihen pystyy vaikuttamaan. Tämä hyvä
ympäristö

ja

sen

hyvä

vuorovaikutus

tukee

kaikkia

jo

edellä

mainittuja

toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn osa-alueita: Motivaatiota, tunneilmaisua, sosiaalisia
taitoja ja kognitiivista kehitystä. (Aro 2004, 238; Bronson 2002; 56, 217.)
Taaperon (1–3-vuotias lapsi) motivaatiota voidaan tukea antamalla lapselle
valinnanmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia käyttää itsesäätelyään. Tämä toteutuu, kun
lapselle annetaan mahdollisuus leikkiä itse ja tuetaan hänen pyrkimyksiään toimia
itsenäisesti. Pienen lapsen tunneilmaisua tuetaan taas mallittamalla toimintaa,
tarjoamalla

vaihtoehtoja,

tekemällä

ehdotuksia,

selittämällä

asioiden

syitä,

mahdollistamalla leikkiä, valvomalla sitä ja antamalla siinä sopivasti vapautta.
Sosiaalisia taitoja tuetaan takaamalla taaperolle hyvä ympäristö, jossa opetella
sosiaalisia taitoja. Tämä toteutetaan säännöillä, estämällä aggressiivisen käyttäytymisen
toteuttamista ja kohtaamista, arvostamalla sosiaalista käytöstä, odottamalla hyvää
käytöstä

ja

palkitsemalla

sitä.

Kognitiivista

kehitystä

tuetaan

puolestaan

mahdollistamalla lapsen leikkiminen ja tutkiminen sopivilla leluilla, leikkipaikoilla sekä
leikkiin annettavalla ajalla. (Bronson 2002, 195–196.)
Leikki- ja alakoulu-ikäisen (3–8-vuotias) lapsen motivaatiota tuetaan edellisten
lisäksi parhaiten joustavuudella, antamalla lapselle sopivasti haasteita, tukemalla tämän
itsenäisyyttä ja antamalla säännöt lapsen ryhmässä toimimiselle. Vanhemman lapsen
tunneilmaisua tuetaan lisäksi mahdollistamalla myös toisten lasten kanssa toimimista.
Sosiaalisia taitoja tuetaan opettamalla lapselle toisten ihmisten kunnioittamista,
palkitsemalla hyvää ja rankaisemalla huonoa käytöstä. Kognitiivista kehitystä leikki- ja
alakoulu-ikäisellä lapsella tuetaan, kuten edellä ja tietysti myös pysyvyyden ja
ennakoitavuuden avulla. (Bronson 2002, 218–219.)
Tämän kaiken tukemisen lisäksi lapsen yhteisön tulee myös opettaa oikeaa
konkreettista toimintaa tilanteessa. Lasta voidaan opettaa miettimään ensin toiminnan
päämäärää ja kulkua, sitten tekemään itselleen toimintasuunnitelma ja lopuksi
arvioimaan suorittamaansa toimintaa ääneen, sisäisen puheen tavoin. Tämä toiminta
voidaan mallittaa myös kuvien avulla. Hyvä toiminnasta suoriutuminen voi perustua
lapsen tarkastuslistan mukaan sanoihin: Mieti, suunnittele, tee ja tarkista. (Aro & Närhi
2008, 40.) Tarkistuslistan välineenä voi toimia myös sarjakuvitettu piirros.
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3 SOSIAALISET TAIDOT

3.1 Sosiaaliset taidot ja niiden kehitys
Sosiaaliset taidot tarkoittavat sosiaalisesti hyväksyttyä, opittua käytöstä (Kalliopuska
1995, 8). Ne antavat ihmiselle edellytykset vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.
Sosiaaliset taidot kuuluvat osana sosiaaliseen kompetenssiin yhdessä ihmisen
sopeutumiseen tarvittavien taitojen kanssa. Ne ovat yhteistoimintataitoja, joiden avulla
tiedollisesti hallitaan sosiaalisia tilanteita. Kun lapsi kehittyy sosiaalisissa taidoissaan ja
saavuttaa onnistuneesti jäsenyyden ihmisyhteisössä, käy hän läpi sosialisaatioprosessin.
Koko ihmisen elämän kestävässä prosessissa opitaan yhteiskunnan arvoista ja normeista
periytyvät käyttäytymissäännöt ja toimintatavat. (Kauppila 2006; 19, 22, 125.) Tämä
sosialisaatioprosessi on ihmiselämän ydintä ja sen läpikäyminen helpottuu hyvillä
sosiaalisilla taidoilla.
Kauppilan (2006, 126) mukaan sosiaalisista taidoista keskeisimpiä ovat
ihmisen käytös, toiminta muiden ihmisten kanssa ja viestinnän taidot. Näitä taitoja lapsi
ei saavuta luonnostaan vaan ne opitaan kulttuurisidonnaisesti sosiaalisissa ryhmissä.
Kauppila on jakanut sosiaaliset taidot neljään eri osaan: 1. perustaitoihin, 2.
kehittyneisiin sosiaalisiin taitoihin, 3. sosiaalisiin tunnetaitoihin ja 4. muihin sosiaalisiin
vuorovaikutustaitoihin. Perustaitoihin kuuluvat taidot, jotka opitaan jo lapsuudessa
esimerkiksi kuuntelemisen ja keskustelemisen taidot. Kehittyneisiin sosiaalisiin
taitoihin kuuluvat taidot, jotka ovat jo haastavampia esimerkiksi anteeksipyytäminen,
ystävyyden luominen ja yhteistyötaidot. Sosiaalisiin tunnetaitoihin kuuluvat puolestaan
muun

muassa

tunteiden

ja

tunnetilojen

havaitseminen,

niiden

nimeäminen,

ilmaiseminen sekä kohtaaminen. Muihin sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin Kauppila
nimeää kuuluvan esimerkiksi luvan pyytämisen, neuvottelutaidot, häviämisen taidot
sekä suhtautumisen kiusaamiseen ja väkivaltaan. (Kauppila 2006, 126–128.)
Lapset siis oppivat sosiaaliset taidot kulttuurisidonnaisesti jäljittelemällä niitä
muilta

lapsilta

ja

aikuisilta.

Saamansa

palautteen

mukaisesti

he

valitsevat

käyttäytymistavakseen sopivalta tuntuvan toisten hyväksymän tavan. Käyttäytymistavan
hyväksynnän saavuttaminen edellyttää toisilta tai itseltä sanallista palkintoa,
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vahvistusta, valitulle käytökselle. Ajan myötä tämä ulkoinen vahvistaminen siirtyy
lapsen sisäiseksi omaksi vahvistamiseksi. (Kalliopuska 1995, 6–8.) Muidenkin
tutkijoiden mielestä lapsi saavuttaa sosiaalisen kyvykkyyden saamansa palautteen
avustamana.

Tällöin

lapsi

pääsee

toivottuun

tulokseen

vuorovaikutuksessaan

käyttämällä valitsemaansa oikeaa strategia oikein (Brown, Odom, McConnell 2008, 4).
Lapsen koko ympäristö, perhe ja opettajat vaikuttavat lapsen sosiaalisiin
taitoihin. Lapsen kokemukset ympäristöstään heijastuvat hänen sosiaalisiin taitoihinsa
käytöksen tavoitteina, sääntöinä ja ilmaisuna (Bronson 2002, 60). Siten aikuisen aito
kiinnostus ja välittäminen on hyvien sosiaalisten taitojen kehityksen perusta. Aikuisen
välittämisen myötä lapsen itsetunto kasvaa ja persoonallisuus kehittyy positiiviseen
suuntaan. Näin mahdolliset ongelmat lisääntyvät huonossa ympäristössä ja paranevat
välittävässä, hoitavassa ympäristössä. (Cooper 2005, 42.) Hoitavassa ympäristössä
lapselle osataan asettaa rajoja. Ilman rajojen asettamista lapsi ei tiedä kuinka toimia, on
turvaton ja ei opi erottamaan oikeaa väärästä (Cacciatore & Koiso-Kanttila 2008; 31,
74–84; Heikura-Pulkkinen 2006, 8). Rajojen avulla lapsi oppii, kuinka hänen oletetaan
toimivan ja miten toimia hyväksytysti (Bronson 2002, 60).
Sosiaalisten taitojen kehitystä on selitetty useasta eri näkökulmasta aivan kuten
toiminnanohjauksenkin. Selityksiä on siis niin psykoanalyyttisestä, behavioristisesta,
sosiaalisen oppimisen, sosiaalis-kognitiivisen kehityksen, kognitiivisen kehityksen kuin
informaation prosessoinninkin näkökulmasta. (Bronson 2002, 86–87.) Kuitenkin
kaikkien selitysten näkökulmasta lapsen sosiaalisten taitojen kehitys liittyy lapsen
itsesäätelyn kehitykseen ja tapahtuu myös vaiheittain.
Jo vastasyntyneellä on sosiaalisia taitoja, mutta hän ei erota tunteita ajatuksista
ja toiminnasta (Bronson 2002; 31, 60, 96). Lapsi pystyy taaperoikäisenä (1–3-vuotias)
suunnittelemaan sosiaalista toimintaansa ja toimimaan suunnitelmansa mukaan. Hän
pystyy kontrolloimaan tunneilmaisuaan ja ymmärtämään sääntöjä. Hänen tietoisuutensa
sosiaalisesta toiminnasta on herännyt ja siten hän kokee ylpeyttä toimiessaan oikein
sekä häpeää toimiessaan väärin. Tähän toimintaansa lapsi tarvitsee vahvan ympäristön
tuen päästäkseen yli itsekeskeisyydestään. (Bronson 2002, 67; Kopp 1982, 204–206.)
Leikki-ikäinen ja alakouluikäinen (3–8-vuotias) lapsi on siirtynyt tai siirtymässä
ulkoisesta sosiaalisten taitojen kontrolloinnista sisäiseen itsenäiseen kontrollointiin
(Bronson 2002, 72). Näin hän pystyy ohjaamaan käytöstään sääntöjen, strategioiden ja
suunnitelmien avulla itsenäisesti (Kopp 1982, 210). Häneltä odotetaan enemmän tätä
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sosiaalisten taitojen hallintaa ja hän kykenee paremmin itsenäiseen sekä tyydyttävään
vuorovaikutukseen ikäistensä kanssa (Bronson 1982, 71–73).
Lapsen tyypillisin vuorovaikutus ikäistensä kanssa on leikkiä.

Alle

kolmevuotiaan lapsen leikki on yksinleikkiä, esineleikkiä, rinnakkaisleikkiä, jäljittelyä
tai leikkiä vanhemman kanssa. (Helenius & Mäntynen 2002, 134–137.) Sosiaalisissa
taidoissa on vielä paljon puutteita, mutta lapsi alkaa jo huomata, että muillakin ihmisillä
on tunteita. 3–5-vuotias lapsi osaa asettua toisen rooliin ja siten leikkiä roolileikkejä.
Lapsen leikkitaidot ja muut sosiaaliset taidot lisääntyvät 5–6-vuotiaana. Tällöin lapsi
kykenee ottamaan muita huomioon ja leikkimään mielikuvitus- ja sääntöleikkejä. 6–8vuotiaana lapsi ymmärtää sosiaalisen kanssakäymisen velvollisuudet ja säännöt. Hänen
leikkinsä kehittyy tuloksen hakemiseen peleiksi ja siten aikuismaisen leikin, oppimisen,
suuntaan. Tämän ikäistä lasta voidaan pitää vastuussa teoistaan. (Beard 1971, 61–64;
Bronson 2002, 102; Heikura-Pulkkinen 2006, 8.)

3.2 Sosiaaliset taidot ja kielen kehitys
Aikojen alussa kieli kehittyi kommunikaation keinoksi, välineeksi sosiaaliseen
vuorovaikutukseen. Kielen avulla ihmiset kehittävät sosiaalisen vuorovaikutuksen
muotoja ja parantavat sosiaalisia taitojaan. (Kauppila 2006, 20.) Mitä, jos kielen taidot
ovat puutteelliset? Kommunikoinnin tarve on kuitenkin inhimillinen piirre. Ihmisellä on
itseilmaisun tarve: Tarve jakaa tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. (Laakso 2004, 22–23.)
Siten kommunikoinnin vaikeudet aiheuttavat seurauksia kaikilla elämänalueilla
kaikkina ihmisen ikäkausina. Näin vuorovaikutus vaikeutuu ja kulttuuristumisprosessi
häiriintyy. Tämä taas aiheuttaa vaaran yhteisön ulkopuolelle jäämisestä. Tällöin
ihminen ei ole tasa-arvoinen yhteiskunnassa, ei koe kyvykkyyttä eikä hallitse omaa
elämäänsä. (Tetzchner & Martinsen 2000, 14–15.)
Kielelliset taidot vaikuttavat myös vuorovaikutukseen osallistumiseen ja ovat
yhteydessä sosiaalisten taitojen oppimiseen. Jos lapsi ei tule ymmärretyksi, jää hän
vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Näin käy, kun toiset lapset eivät ymmärrä häntä ja
kiusaavat, jolloin kiusattu lapsi hermostuu. (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 260;
Kauppila 2006, 135.) Tämä taas aiheuttaa aggressiivisuutta ja sosiaalisten tilanteiden
ongelmia. Aggressiivinen käytös onkin todettu yleiseksi lapsilla, joilla on kielellisiä
vaikeuksia (van Daal, Verhoeven & van Balkom 2007, 1144; Pulkkinen 2002, 64).
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3.3 Sosiaalisten taitojen kehityksen vaikeudet

Sosiaalisten taitojen kehityksen vaikeudet kuuluvat osana muutamiin oireyhtymiin.
Näitä ovat muun muassa autismikirjon sairaudet, ADHD, kielellinen erityisvaikeus ja
Tourette. Näitä diagnooseja omaavilla lapsilla voi olla haasteita sosiaalisessa
kanssakäymisessään. Haasteet voivat ilmetä aggressiivisina toimintatapoina esimerkiksi
vihamielisinä puheina, raivonpuuskina ja itsensä tai muiden vahingoittamisena. (Kerola
2001; 21, 28.) Aggressiiviset toimintatavat ovatkin ihmisen luonnollinen ja ilmeisen
tehokas käyttäytymistapa tilanteessa, jossa ihminen ei koe osaavansa toimia oikein.
Koska aggressiivisuus ei kuitenkaan ole paras toimintatapa sosiaalisessa tilanteessa,
ovat

aggressiiviset

toimintatavat

enemmänkin

sosiaalisten

taitojen

puutetta.

(Keltikangas-Järvinen 2010; 13, 65.)
Aggressiiviset toimintatavat ovat myös väkivaltaisuutta. Aggressiiviset tunteet
sen sijaan ovat luonnollisia ja niitä tarvitaan mahdollistamaan lapsen itsenäistyminen.
(Cacciatore 2008, 6–7.) Aggressiivisesti toimiva lapsi ei ole normaalin kehityksensä
mukaan luopunut väkivaltaisista valinnoista ja käyttäytymismalleista. (Cacciatore 2007,
44.) Lapsen aggressiivisuus kertoo lisäksi avun tarpeesta (Cooper 2005, 11). On erittäin
luonnollista, että lapsi oireilee, kun kokee epäonnistuvansa. Onnistuakseen sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa lapsen pitäisikin ymmärtää toisten vuorovaikutuksellisia odotuksia
(Kauppila 2006, 20).
Sosiaalisten taitojen vaikeuksista seuraa lapselle usein monia ongelmia. Osa
ongelmista on tässä ja nyt, osa näkyy tulevaisuudessa. Yksi vakava seuraus ongelmista
on yksin jääminen. Lapsi ei onnistu muodostamaan ystävyyssuhteita ja jää yksin. Tämä
on lapsen tulevaisuuden kannalta suuri riskitekijä. (Brown, Odom & McConnell 2008;
5, 11.) Syrjäytymisen kierre voi jatkua jopa koulun keskeyttämisestä aina alkoholismiin
asti (Kokko & Pulkkinen 2000, 468). Näin sosiaalisten taitojen tukeminen on
yhteiskunnallisestikin merkittävä asia.

3.4 Sosiaalisten taitojen tukeminen
Sosiaaliset taidot opitaan ympäristön vuorovaikutuksessa (esim. Keltikangas-Järvinen
2010, 17). Näin niitä on myös opetettava vuorovaikutuksessa. Selviytyäkseen
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sosiaalisissa tilanteissa lapsi tarvitsee tuekseen vaihtoehtoja sosiaalisten ongelmien
ratkaisemiseksi, kyvyn valita oikea ratkaisu, ymmärtää toista ja arvioida ympäristön
antamia vihjeitä. (Keltikangas-Järvinen 2010; 22, 174.) Tätä varten lapselle on
opetettava sopivien strategioiden ja sosiaalisten tavoitteiden valintaa (Brown, Odom &
McConell 2008, 4).
Lapsen täytyy kehittää sosiaalisissa taidoissaan viestintätaitoja, herkkyyttä,
empatiaa, sosiaalista kyvykkyyttä ja havaitsemista selviytyäkseen sosiaalisissa
tilanteissa (Kauppila 2006, 22–24). Nämä tarvittavat taidot huomioiden mallioppiminen
ja roolileikki ovat hyviä keinoja sosiaalisten taitojen oppimisessa (Kalliopuska 1995, 8).
Leikki

onkin

lapsen

luonnollinen

oppimisen

tapa,

jossa

hän

harjoittelee

vuorovaikutussuhteita ja -tapoja (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 255). Leikissä
voidaan myös oppia mallioppimisen kautta, vaikka kuvienkin avulla.
Kauppilan mukaan (2006, 135) sosiaalinen kyvykkyys saavutetaan, kun
lapselle opetetaan sosiaalisia taitoja ja hän kokee

hallitsevansa

sosiaalisen

vuorovaikutuksen sekä onnistuvansa siinä. Kauppilan mukaan lapsi tunnistaa sosiaalisia
taitoja paremmin, jos hänelle mallitetaan esimerkiksi piirtämällä väärä toimintatapa ja
tavoitteena oleva käytös. Hänen mielestään sosiaalisten taitojen opettamiseen pitäisi
kuulua tunnetilojen havaitsemista ja merkitysten opettamista. Tämä tarkoittaa toisen
asemaan asettumisen ja empatian perustaitojen opettamista. Näin lapsi oppii sanatonta
viestintää, ymmärtämään toisten tarkoituksia ja pyrkimyksiä sekä vuorovaikutuksellista
hyväksyttyä toimintaa. (Kauppila 2006; 138–139, 155.)
Rogers (2005, 249) nimeää ihmisen perustarpeeksi kaipuun sosiaaliseen
paikkaan ja yhteenkuuluvaisuuteen. Hänen mielestään lasta tulee auttaa löytämään oma
sosiaalinen paikkansa ryhmässä. Menetelmänä tämän saavuttamiseksi Rogers kehottaa
piirtämään lapselle kuvan tämän häiritsevästä käyttäytymisestä. Rogersin mukaan kuva
auttaa lasta tulemaan tietoiseksi omasta käytöksestään. Häiritsevän käytöksen kuvasta
tulee myös keskustella. Tämän jälkeen piirretään kuva toivotusta käytöksestä ja
keskustellaan tästäkin kuvasta. Näin ongelma identifioidaan ja mallitetaan tavoiteltavaa
käytöstä. (Rogers 2005; 249–251, 253.) Kauppilan ja Rogersin kuvaamat menetelmät
vaikuttavat sarjakuvittamiselta. Kaikki edellä esitellyt vaadittavat taidot ovat mukana
sarjakuvittamisen interventiossa.
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4 SARJAKUVITTAMINEN

4.1 Sarjakuvittamisen määrittely ja teoriapohja
Sarjakuvittaminen on aiemmin lähes määrittelemättömänä ollut toiminnanohjauksen ja
sosiaalisten taitojen opettamisen menetelmä. Määrittelyni alkaa kuvan käytön
merkityksen perusteluista ja jatkuu sarjakuvittamiseen kuuluvien Carol Grayn
sosiaalisen tarinan (Gray 2010) ja sarjakuvitetun keskustelun (Gray 1994) esittelyllä.
Näiden jälkeen on varsinainen sarjakuvittamisen määritelmä. Luvun lopussa käsittelen
vielä sarjakuvittamisesta saatavaa tukea toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa taidoissa
sekä esittelen aikaisempia tutkimustuloksia aiheesta.
Vuonna 1991 amerikkalainen ohjaava opettaja Carol Gray kehitti kaksi
menetelmää autististen lasten sosiaalisten taitojen parantamiseksi (Tony Attwood 2010,
xvii). Gray nimesi käyttämänsä menetelmät sosiaaliseksi tarinaksi (Social Stories)
(Gray 2010) ja sarjakuvitetuksi keskusteluksi (Comic Strip Conversation) (Gray1994).
Menetelmien kehittäjänä Gray on ollut hyvin yksin. Hän onkin julkaissut tietoa
menetelmistä ja muokannut niitä eteenpäin lähes yksin jo kahdenkymmenen vuoden
ajan (Tony Attwood 2010, xvii).
Grayn lisäksi menetelmistä on tehnyt julkaisuja vain muutama erityisopettaja.
Ruotsalainen Birgitta Andersson (Andersson 2006) kuvaa julkaisussaan hyvin Grayn
mallin mukaisen sosiaalisen tarinan ja sarjakuvitetun keskustelun. Suomessa
menetelmistä julkaisuja ovat tehneet erityisopettaja Ulla Heikura-Pulkkinen yhdessä
erityisopettaja Sari Kujanpään (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää 2006) kanssa ja
erityislastentarhanopettaja Eeva-Liisa Peltola (Peltola 2009). Heikura-Pulkkinen,
Kujanpää ja Peltola ovat muokanneet Grayn mallia omaan opetukseensa sopivaksi.
Koska sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu ovat ainoastaan
kehittäjiensä ja käyttäjiensä määrittelemiä, ei niiden teoriapohjaa ole juuri perusteltu.
Teoriapohja löytynee mallioppimisen teoriasta (Barry & Burlew 2004, 45), kuvan
käytön todetusta hyödystä (Kerola 2001, 16; Odom, Collet-Klingenberg, Rogers &
Hatton,

2010),

sisäisen

puheen

kehittymisestä

(Peltola

2009,

47)

sekä

ratkaisukeskeisyydestä (Furman 2003). Lapsihan oppii, kun näkee mallista, miten jokin
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asia tehdään. Mallin saatuaan hän saa jäljiteltävän ohjeen toiminnalleen. Jäljittelyn
kautta hän taas oppii tekemään asian. (Bandura 1977, 22.) Näin ollen sarjakuvitettu
toimintamalli voi toimia mallina lapsen toiminnanohjaukselle ja sopivalle sosiaaliselle
toiminnalle. Kuvan käytön hyöty erityistä tukea tarvitseville lapsille on todettu useissa
tutkimuksissa (esim. Charlop-Christy, Carpenter, Le, LeBlanc & Kellet 2002; Tetzchner
& Martinsen 2000, 10). Lapsen sisäisen puheen syntymisen tukena sosiaaliset tarinat ja
sarjakuvitettu keskustelu toimivat taas menetelmien käyttäjien mukaan hyvin (Peltola
2009, 47). Ratkaisukeskeistä sarjakuvittaminen on tähdätessään asian ratkaisuun
muuttamalla ongelman tavoiteltavaksi taidoksi positiivisella tavalla (Furman 2003, 25).

4.2 Kuvan käytön merkitys yleensä ja kuvien käyttö
Kuvien merkitys lapselle on erittäin suuri. Lapsen arjen kaaos jäsentyy, kun hänelle
pystytään kuvin ennakoimaan tapahtumia ja siten antamaan turvallisuuden tunnetta ja
pysyvyyttä elämään. (Andersson 2006, 7.) Kuvien käyttö niin struktuurina
(rakenteiltaan selkeästi etenevä, suunniteltu opetus tai aikataulu) kuin muutenkin
opetuksessa on lähtöisin autistien opetuksesta. Tämä kuvien avulla tehty ympäristön
visualisointi ohjaa lasta takaisin vuorovaikutukseen, organisoi, selkeyttää ja tekee
toiminnan ymmärrettäväksi sekä saa kokonaisuudet näkyviksi. Kuvat hyödyttävät
kaikkia lapsia. (Aro & Siiskonen 2004, 166–167; Kerola 2001; 9, 14, 16.)
Vuorovaikutuksen vaikeuksien syyt ovat moninaisia ja niiden helpottamiseen
voidaan siis käyttää kuvia. Kuvat toimivat tukena esimerkiksi, kun lapsi ei kykene
keskittymään leikkiin. (Tetzchner & Martinsen 2000, 10.) Leikissä kuvien tärkeä
tehtävä on mahdollistaa vuorovaikutus, auttaa pysymään siinä ja lisätä sitä (CharlopChristy, Carpenter, Le, LeBlanc & Kellet 2002). Näin vuorovaikutus myös vastaa
paremmin osapuolten yksilöllisiä ja yhteisiä tarpeita (Tetzchner & Martinsen 2000, 10).
Kuvien avulla lapsi pystyy täten ylipäätään pääsemään leikkiin (Johnston, Nelson,
Evans & Palazolo 2003). Leikissä hän pystyy taas kuvilla osoittamaan mitä haluaa,
tekemään

aloitteita,

vastaamaan

kysymyksiin,

jäsentämään

toimintoja

ja

keskustelemaan (Ketonen, Palmroth, Röman, Salmi & Poikkeus 2004, 180).
Leikki tuo lapsen elämään osallisuutta. Kuvien avulla lapsi on osallisena
ryhmässään.

Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteissa

osallisuus

lapsiryhmässä

määrätään toteutettavaksi niin, että lapsen sosiaalisia suhteita tuetaan ryhmässä.
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(Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteet

2005,

36.)

Myös

Esiopetuksen

opetussuunnitelman perusteissa lapsen oppimisympäristö ja tukipalvelut määrätään
järjestettäväksi niin, että lapsi voi mahdollisuuksiensa mukaan osallistua täysipainoisesti
ryhmän toimintaa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan on myös tuettava lapsen
tasavertaista jäsenyyttä ryhmässä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010,
19.) Tämän jäsenyyden kuvat mahdollistavat.
Kuvan käytön hyödyt ovat moninaiset turvallisuuden tunteen, ajan, toiminnan
ja paikan jäsennyksen, oppimisen sekä vuorovaikutuksen tukemisen lisäksi. Kuvien
kautta lapsen sanavarasto kehittyy, sanojen mieleen palauttaminen helpottuu,
toiminnanohjaus paranee ja lapsi pysyy paremmin mukana käsiteltävässä asiassa.
Kuvien avulla päästään alkuun myös lukemaan oppimisessa. Kuvien tulkintaa voidaan
pitää esilukemisena. Siinä opitaan oikea lukusuunta, loogisen tarinan kerronta ja lisäksi
kirjoittaminen hahmottuu. (Ketonen, Palmroth, Röman, Salmi & Poikkeus 2004, 178.)
Lasten kanssa käytettävät kuvat voivat olla piirrettyjä tai valmiita valokuvia,
PCS-kuvia, piktogrammeja tai muitakin, mitä tahansa kyseiselle lapselle tarkoitukseen
sopivia kuvia. Tärkeää niiden käytössä on, että lapsi ymmärtää kuvien käytön
informatiivisen puolen. (Andersson 2006, 20; Tetzchner & Martinsen 2000, 36.) Näin
lapsen tulee ymmärtää kuvien merkitys viestinä, joka tarkoittaa jotakin ja johon kuuluu
vastata jollakin tavalla. Lapsi ymmärtää esimerkiksi kotona näytetyn päiväkodin
valokuvan tarkoittavan päiväkotiin lähtemistä. Hän ei vain katso kuvaa jostakin talosta
ymmärtämättä, miten kuvan näkemisen jälkeen pitäisi toimia. Tämä toiminta voi
tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä pukemaan.
PCS-kuvat ja piktogrammit ovat lasten kanssa eniten käytettyjä kuvia
(Tetzchner & Martinsen 2000, 30–31). Niiden käyttö toiminnanohjauksen apuna on
suhteellisen sujuvaa, mutta sosiaalisten tilanteiden tukena niitä on työlästä käyttää. Kun
sarjakuvittamalla saman asian selittämiseen tarvitaan yksi kuva, tarvitaan PCS-kuvia
kymmenen jopa enemmän. Näiden valmiiden kuvien käyttöä hankaloittaa myös niiden
säilyttämisen vaikeus. Kuvien pitäisi olla nopeasti ja helposti saatavilla sekä
käytettävissä. Yhdelläkin lapsella kuvien määrä on muutamasta kymmenestä useisiin
satoihin, joten niiden säilyttäminen helposti käyttöön otettavina on lähes mahdotonta.
Usein niitä säilytetään kansioissa, laatikoissa tai rasioissa päällekkäin. Kun siis tarve
kuvien käyttöön tulee, joudutaan niitä selaamaan lävitse, jotta etsitty kuva löytyy.
Valmiissa PCS- tai piktogrammikuvissa ei myöskään välttämättä ole juuri kyseiseen
tilanteeseen sopivia kuvia ja niitä joudutaan siten piirtämään.
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4.3 Sosiaaliset tarinat

Grayn sosiaaliset tarinat ovat yksilöllisiä tietylle lapselle suunniteltuja, kirjoitettuja ja
osittain piirrettyjä toimintastrategioita, -malleja tai tapahtumasarjoja. Tarinoissa
kuvataan sosiaalista toimintaa ja sen sääntöjä. Niiden avulla lapselle saadaan pelkällä
kynällä ja paperilla kerrottua ymmärrettävästi syy-seuraus-suhteita ja tapahtumien
yhteyksiä. (Andersson 2006; 7, 19–21; Gray 2010, xxv).
Gray (2010, xxvi) määrittelee sosiaalisen tarinan mallinsa hyvin tiukasti niin
käyttäjäkunnan, käyttötavan kuin tarinan muodonkin osalta. Hänen mukaansa
sosiaalisia tarinoita voidaan käyttää neuropsykiatrisia toimintahäiriöitä (ADHD,
autismi, Asperger, Tourette) omaavien yli kolmevuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten
kanssa parempien sosiaalisten taitojen saavuttamisen tukena. Näitä toimintahäiriöitä
omaavat

ihmiset

hyötyvät

menetelmästä

eniten

vahvan

visuaalisuutensa

ja

epäonnistumisen pelkojensa takia. (Andersson 2006; 7, 11; Gray 2010, xxv.)
Sosiaaliseen tarinaan valitaan kuvitettavaksi lapsen sosiaalisten tilanteiden
ongelmista se, joka tuottaa eniten vaikeuksia. Toimivat tarinat kirjoitetaan
henkilökohtaisiksi minämuotoon. Tätä varten opettajan täytyy tuntea ja tietää lapsen
haasteet sekä taitotaso. Lapselle henkilökohtaisesti piirretyn tarinan avulla voidaan
rakentaa ajatuksia loogisesti, selkeyttää tilanteita ja konkretisoida asioita. Tarina
esitellään lapselle aina ennen ongelmallista tilannetta. Sen käyttöä jatketaan niin kauan
kunnes lapsen käyttäytyminen ongelmallisessa tilanteessa muuttuu paremmaksi,
odotetuksi käytökseksi. (Andersson 2006, 20–25; Gray 2010, xxxiii; Heikura-Pulkkinen
& Kujanpää 2006, 19.)
Grayn mukaan käyttäytymisen muutos tapahtuu ymmärtämisen kautta. Lapsi
oppii ymmärtämään sosiaalisia tilanteita sosiaalisen tarinan kautta. Sosiaalisella
tarinalla lapselle annetaan ymmärtämistä varten oikeaa tietoa tapahtumasta ja
odotuksista, tarkoituksellisesti sekä turvallisesti. Turvallisuudella Gray tarkoittaa sitä,
että tarinan muoto ei mitenkään vahingoita lapsen itsetuntoa. Hän pyytääkin
kirjoittamaan tarinaan lapselle annettavat ohjeet muodossa: Minä yritän. Tämä siksi, että
lapsi ei koe häneltä vaadittavan heti täydellistä onnistumista. (Gray 2010, xxxi, Ivii.)
Sosiaalisten tarinoiden käyttö tulee Grayn mukaan suunnitella tarkasti. Niiden
pitää olla tiettyjen kymmenen kriteerin mukaisia. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi
tarinalla tulee olla yksi päämäärä eli tavoite, selkeä kertova otsikko ja kolme osaa.
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Ensimmäinen johdanto-osa esittelee ongelman, toinen rakenneosa lisää yksityiskohdat
ja kolmas yhteenveto-osa vahvistaa tarinan merkitystä. Tarinan tulee myös olla kaikin
tavoin lapselle sopiva sisältäen sopivan muodon, kielen, kuvat ja sanaston. Sen tulee
lisäksi vastata lapselle toiminnassa kysymyksiin missä, milloin, kuka, mitä, miten ja
miksi. Sosiaalisen tarinan pitää lisäksi sisältää tietyn typpisiä lauseita ollakseen
muodoltaan oikeanlainen. (Gray 2010, xxxix–Ix.)
Sosiaalisessa
vaihtoehtolauseita

tarinassa

tarpeen

tulee

olla

mukaan

ainakin

ovat

kuvauslauseita.

näkökulmalauseet,

Valinnaisia

ohjauslauseet,

tarkistuslauseet ja täydennettävät lauseet. Kuvauslauseet (descriptive sentences) ovat
faktoja, tilannetta kuvailevia ja siitä kertovia lauseita. Näkökulmalauseet (perspective
sentences) kuvaavat tilanteen osallistujien reaktioita. Ohjauslauseita (three sentences
that coach) on kolmen tyyppisiä. Ne kuvaavat muiden suhtautumista, läheisten
tilanteeseen

vastaamista

Tarkistuslauseet

tai

(affirmative

antavat

ohjeet

sentences)

taas

hyvästä
ovat

toiminnasta

tilanteessa.

ratkaisuehdotuslauseita

tai

toimintamalliohjeita ja korostavat tarinan tärkeitä kohtia. Täydennettävät lauseet (partial
sentences) houkuttavat lasta itseään osallistumaan kirjoitetun sosiaalisen tarinan
kirjoittamiseen. Niissä lapsi täydentää itse lauseesta puuttuvat sanat. (Andersson 2006,
20–25; Gray 2010, xxxiii, Iv–Ix; Heikura-Pulkkinen & Kujanpää 2006, 19.)
Heikura-Pulkkinen

(2006,

50)

määrittelee

sosiaalisten

tarinoiden

käyttäjäkunnan Grayta laajemmin. Hänen mukaansa niitä voidaan käyttää autismikirjon
ja kielihäiriöisten lasten lisäksi myös tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja
suunnittelun- tai ongelmanratkaisutaitojen haasteita omaavien lasten kanssa. HeikuraPulkkisen mielestä sosiaalisista tarinoista on apua myös laaja-alaisia kehityshäiriötä ja
oppimisvaikeuksia omaavien lasten kanssa. Lisäksi niitä voidaan hyödyntää sosiaalisten
pelkotilojen selvittämiseen ja aggressiivisesti tai impulsiivisesti käyttäytyvien lasten
kanssa. Sosiaaliset tarinat ovat myös apuna arkitoimissa, jos ne ovat haastavia tai jos
niiden oppiminen on hidasta. (Heikura-Pulkkinen 2006, 50.)
Tämä käyttäjäkunta käsittää kaikki lapset. Haasteitahan voi olla sosiaalisessa
toiminnassa tai toiminnanohjauksessa oli lapsella diagnoosia tai ei. Sosiaalisten
tarinoiden muodon osalta tärkeintä tarinoiden käytössä on se, että lapsi ymmärtää kuvan
merkityksen sekä käsittää sarjakuvan jatkumon ja että tarina on suunniteltu kyseiselle
lapselle sopivaksi (Andersson 2006, 20; Heikura-Pulkkinen 2006, 53).
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4.4 Sarjakuvitettu keskustelu

Grayn (1994, 1) mukaan sarjakuvitettu keskustelu on keskustelua, jossa yhtäaikaisesti
piirretään yksinkertaisia kuvia. Tilanteessa yksinkertaiset ja helposti piirrettävät kuvat
kuvaavat meneillään olevaa keskustelua ja ovat sen tukena. Kuvat kertovat, mitä ihmiset
tekevät tai sanovat, ja ne kuvaavat myös sitä, mitä ihmiset tilanteessa ajattelevat. Näin
ollen lapsen keskustelun ymmärtäminen ja siihen osallistuminen paranevat. Hän voi
jopa itse johtaa keskustelua piirtämällä. Sarjakuvitetussa keskustelussa on keskustelun
lisäksi mahdollista kuvata visuaalisesti edeltänyttä ongelmatilannetta ja etsiä siihen
ratkaisua. (Gray 1994; 1, 3, 5, 7.)
Sarjakuvitettu keskustelu on kuvallista keskustelua tai tapahtuman läpikäyntiä
kuvien avulla ajallisesti lähellä tilannetta. Sen tarve tulee suunnittelemattomasti ja
yllättävästi. Sarjakuvitetun keskustelun avulla pystytään huomaamaan ja tulkitsemaan
tilanteen osanottajien tunteita, sanoja sekä tekoja. Siinä pystytään myös kuvaamaan
haastavia tilanteita ja vaikeasti ymmärrettävää käyttäytymistä. (Andersson 2006, 27–
29.)
Sarjakuvitettu keskustelu kertoo, mitä juuri tapahtui ja mitä siitä seuraa nyt. Se
hidastaa

tapahtuman paloiksi,

jotta sen kulkua on

mahdollista

analysoida.

Sarjakuvitetun keskustelun avulla voidaan tapahtumaa kuvittaa myös takaperin edeten
tapahtumassa sen lopusta alkuun etsien syytä tapahtuneelle. (Andersson 2006, 27–29.)
Muodoltaan sarjakuvitettu keskustelu sopii paremmin käytettäväksi pienempien lasten
kanssa kuin sosiaalinen tarina, koska se ei vaadi lukutaitoa. (Glaeser, Pierson &
Fritschmann 2003, 14–15). Grayn mukaisessa sosiaalisessa tarinassahan kirjoitetulla
tekstillä ja ohjailevilla lauseilla on suuri merkitys (Gray 2010; xxxiii).

Sarjakuvittaminen tässä tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa sarjakuvittamisella tarkoitetaan menetelmää, joka sisältää Carol
Grayn sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitetun keskustelun. Sarjakuvittamisen termi sisältää
näin molemmat toimintatavat ja aiheesta kertominen helpottuu. Sarjakuvittamista
lähellä oleva Espoossa Kilon päiväkodissa kehitetty toimintatapa on pikapiirtäminen.
Pikapiirtäminen on kuitenkin enemmän keskustelua varten, kun taas sarjakuvittamisen
tarkoituksena on enemmänkin tukea lapsen oppimista. (Kerola & Kujanpää 2009, 77.)
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Tämän tutkimuksen mukainen sarjakuvittaminen ei ole aivan niin rajattua kuin
Grayn mallin mukaiset sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu. Tällä
sarjakuvittamisella pystytään tukemaan myös lapsen toiminnanohjaamista eikä vain
sosiaalisia taitoja. Sarjakuvittamiseen kuuluu Grayn sosiaalisia tarinoita kevyempi
versio sosiaalisesta tarinasta. Siinä piirretään kuva toivotusta käytöksestä ja kuva
vältettävästä käytöksestä. Vältettävä käytösmalli rastitetaan punaisella yli. Molempiin
kuviin piirretään tilanteen herättämät tunteet. Kuvista keskustellaan aina ennen oletettua
ongelmatilannetta ja myös sen aikana. Kuvat 1 ja 2 esittelevät tämän tutkimuksen
määritelmän mukaisen sosiaalisen tarinan leikistä.

Kuva 1 Sosiaalinen tarina toivotusta leikkitavasta

Yllä oleva kuva kertoo lapsille, miten heidän toivotaan leikkivän. Leikki
tapahtuu lattiatasossa leluilla asianmukaisesti leikkien ja niitä jakaen. Kukaan kuvassa
oleva lapsi ei juokse eikä huuda vaan he hymyilevät ja heillä on mukavaa.

Kuva 2 Sosiaalinen tarina ei-toivotusta leikkitavasta

23
Edellisellä sivulla oleva kuva kertoo lapsille vältettävän leikkitavan
tapahtumia. Siinä lapset juoksevat, huutavat, haukkuvat toisiaan ja heittelevät leluja.
Kukaan kuvan lapsista ei hymyile. Kuvan yli on piirretty punainen rasti vältettävän
toimintatavan merkiksi. Lisää tämän tutkimuksen mukaisia sosiaalisia tarinoita on
liitteessä 7.
Sarjakuvittamiseen kuuluva sarjakuvitettu keskustelu on tässä tutkimuksessa
lähes sama kuin Grayn mallin mukainen sarjakuvitettu keskustelu. Sarjakuvitetussa
keskustelussa siis kuvataan tapahtunutta tilannetta, sen herättämiä tunteita ja annetaan
tilanteeseen ratkaisuehdotus (Gray 1994, 1). Kuva 3 esittelee tämän tutkimuksen
mukaista sarjakuvitettua keskustelua.

Kuva 3 Sarjakuvitettu keskustelu lapsen nipistelystä

Yllä olevassa kuvassa lapsi on käynyt kesken leikkitilanteen nipistämässä
toista lasta. Nipistetty lapsi lähtee hämmentyneenä ja surullisena pois leikistä. (Nuolet
kuvaavat tilanteen etenemistä ja liikettä.) Seurauksena nipistäjä jää yksin. Tilanteen
korjaamiseksi nipistäjän täytyy käydä pyytämässä anteeksi. Tämän jälkeen leikki voi
jatkua. Lisää tämän tutkimuksen mukaisia sarjakuvitettuja keskusteluja on liitteessä 8.
Tämän tutkimuksen sarjakuvittamisen määritelmä mukailee Peltolan (2009, 38)
määritelmää. Hänen mukaansa sarjakuvittaminen on päivittäisten asioiden visuaalista
selventämistä piirtämällä tai kuvien avulla. Siten sarjakuvittaminen rajataan tässä
tutkimuksessa koskemaan, mitä tahansa piirtämistä tai kuvien käyttöä sarjallisesti
opetustarkoituksessa.

Tässä

sarjakuvittamisen

termillä

tarkoitetaan

laajempaa

sarjakuvamaisen piirtämisen ja kuvien käytön käsitettä kuin Carol Grayn (1994, 2010)
mallin

mukaisia

sosiaalisia

tarinoita

ja

sarjakuvitettua

keskustelua.

Tämän

sarjakuvittamisen avulla voidaan selventää toimintatuokioita, auttaa lasta pääsemään
juuttumien yli ja tukea, mitä tahansa haastavaa sosiaalista tai toiminnanohjauksellista
tilannetta kuvaamalla toivottavaa käytöstä tilanteessa piirtäen tai kuvien avulla.
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4.5 Sarjakuvittamisen tuki toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa
taidoissa
Arjessa on välillä vaikea erottaa toisistaan, milloin sarjakuvittamisen antama tuki on
yksipuolisesti toiminnanohjauksellista, milloin se taas on pelkästään sosiaalista. Usein
toiminnanohjaukselliset ja sosiaaliset tilanteet kulkevatkin käsi kädessä. Näin ollen,
vaikka sosiaalisella tarinalla mallinnetaan lapselle sosiaalista tilannetta, annetaan
tarinalla hänelle samalla myös ohje sopivasta toiminnasta tilanteessa. Siten tässäkin
teoriaosuudessa toiminnanohjauksellinen ja sosiaalinen tuki kulkevat osittain rinnakkain
ja päällekkäin.
Sarjakuvittamisen avulla on helppo konkreettisesti, ennakoiden ja pysyvästi
kertoa

toiminnasta

sekä

selvittää

odotukset

lapsen

toiminnalle.

Toiminnanohjauksellinen tuki koskee usein lähinnä tilanteita, joissa lapsi toimii yksin,
kuten perushoitotilanteita, esimerkiksi syömistä. Sarjakuvittamisen avulla lapsen
toiminnanohjaus mahdollistuu. Hän saa toiminnalleen selkeän järjestyksen, jota seurata.
Kuva kertoo, mitä tehdä ja missä järjestyksessä, jotta lapsi pääsee päämääräänsä.
Sarjakuvittamisen avulla lapsen itsenäisyys lisääntyy näissä tilanteissa. Hän kykenee
toimimaan itse, kun näkee, muistaa ja ymmärtää, miten pitää toimia. Kuva ei häviä ja
näin lapsi voi useinkin tarkistaa, miten pitikään toimia. (Andersson 2006; 10, 16, 22,
28.) Alla esimerkki toiminnanohjauksellisesta sarjakuvitetusta tilanteesta kuvassa 4.

Kuva 4 Sarjakuvitettu toiminnanohjaus ruokailutilanteesta ja sen jälkeisestä toiminnasta
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Edellisen sivun kuvassa lapselle on piirretty vaihe vaiheelta, mitä hänen tulee
ruokapöydässä tehdä. Kuvassa ovat mukana myös ruokailun jälkeinen siirtymä
astioiden viennin, riisumisen ja vessassa käynnin kautta nukkumaan. Alla olevaan kuva
5:een on piirretty myös vältettävä toimintamalli, jossa lapsi menee ruokailutilanteessa
pöydän alle, huutaa ja juoksee karkuun. Mukana ovat kummankin toimintatavan
herättämät tunteet tilanteen osallistujissa.

Kuva 5 Sarjakuvitettu vältettävä toiminnanohjaus ruokailutilanteesta ja sen jälkeisestä
toiminnasta

Sarjakuvittamisen avulla lapselle pystytään opettamaan myös oikeaa toimintaa
sosiaalisissa tilanteissa. Kuvittamisen kautta lapsen tunteiden ymmärtäminen ja hallinta
paranevat. Piirretyn kuvan avulla lapselle selviää, mitä hän tekee, kuinka hän näyttää
tunteensa ja kuinka tunteiden vallassakin toimitaan oikein. Samalla vahvistetaan lapsen
minätietoisuutta ja etsitään yhteistyöhön tukikeinoja. (Andersson 2006; 10, 16.) Tästä
esimerkkinä seuraavan sivun kuvassa 6 sarjakuvitus lapsen leikkimisestä. Kuvaa
käytetään estämään ennalta ei-toivottua leikkiä tai leikissä tulevia erimielisyyksiä.
Kuvan sarjakuvitus mukailee Grayn (2010) sosiaalisen tarinan mallia. Kuvassa
kuvataan lapsen toiminta ja sen vaikutukset toisiin lapsiin. Siinä annetaan lapselle
toimintaehdotus, jotta tilanne ei pääsisi toistumaan ja kuvataan ns. hyvän toiminnan
vaikutukset muiden sekä lapsen itsensä leikkiin.
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Kuva 6 Sarjakuvitus leikistä (Kuvat:www.papunet.net/kuvatyokalu Värikuvat Elina
Vanninen, mustavalkokuvat Sclera)

Sarjakuvittamisen avulla pyritään tarkempaan ja ajallisesti pidempään
sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteen analysointiin ja opettamiseen kuin yhden kuvan
avulla. Sen avulla tunnetaitojen oppiminen ilmeiden ja eleiden tulkinnan kautta
mahdollistuu.

Sarjakuvittamisen

avulla

käydään

etukäteen

lävitse

tulevaa

vuorovaikutustilannetta tai keskustellaan tapahtuneesta tilanteesta jälkikäteen. Sen
tukemana tilannetta jäsennetään, siitä mahdollisesti opitaan jotain ja muutetaan
käyttäytymistä toivottuun suuntaan. (Peltola 2009; 36, 42.)
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4.6 Aikaisemmat tutkimukset

Tutkimuksia varsinaisesti sarjakuvittamisesta ei ole yhtään. Aikaisemmat tutkimukset
käsittelevät sarjakuvittamiseen osana kuuluvia sosiaalisia tarinoita. Sosiaalisten
tarinoiden käyttö on suosittua autismikirjon lasten kuntoutuksessa. Tämä onkin lisännyt
tutkimuksien määrää valtavasti viimeisten vuosien aikana. Suomalaisia tutkimuksia
aiheesta ei ole. Muutama opinnäytetyö sentään löytyy (esim. Kujala 2005).
Sosiaalisia tarinoita on tutkittu usein autismikirjon lasten ei-toivotun
käyttäytymisen vähentämisen näkökulmasta (esim. Crozier & Tincani 2005) tai toivotun
käyttäytymisen lisäämisen näkökulmasta (esim. Barry & Burlew 2004). Osa
uudemmista tutkimuksista koskee sosiaalisten tarinoiden tekemisen opettamista
tietokoneavusteisesti (esim. Doyle & Arnedillo-Sanchez 2011). Uudet tutkimukset ovat
kuitenkin suureksi osaksi keskittyneet menetelmän tehokkuuden tutkimukseen ja
muutamia meta-analyysejäkin (esim. Reynhout & Carter 2011) löytyy jo.
Ei-toivotun käyttäytymisen vähentämisen näkökulmasta tehdyt tutkimukset
ovat usein olleet menestyksekkäitä. Crozierin ja Tincanin (2005) tutkimuksessa 8vuotiaan autistisen pojan ei-toivottu, häiritsevä, puhe väheni luokassa sosiaalisen tarinan
avulla. Puolestaan toivottavan käyttäytymisen lisäämisen näkökulmasta Barryn ja
Burlewin (2004) tutkimuksessa kahden autistisen lapsen leikkitaidot lisääntyivät. Myös
Scattonen, Tingstromin ja Wilczynskin (2006) tutkimuksessa kahdella kolmesta
autistisesta pojasta sopiva sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyi tarinoiden avulla. Delano
ja Snell (2006) totesivat niin ikään kolmen autistisen oppilaan vuorovaikutuksen jopa
yleistyneen sosiaalisten tarinoiden avulla, kun lasten sosiaalisen kontaktin aika ja taidot
leikkitilanteessa lisääntyivät. Samoin kävi Chanin ja O´Reillyn (2008) tutkimuksessa,
jossa kahden autistisen pojan roolileikki ja kysymyksiin vastaaminen paranivat. Myös
Schneiderin ja Goldsteinin (2010) tutkimuksessa kolmen autistisen esikoululaisen
toivottu käyttäytyminen lisääntyi menetelmän kautta.
Kaikkien tutkimuksien tulokset eivät ole olleet aivan näin positiivisia. Crozieri
ja Tincani (2007) mukaan sosiaaliset tarinat lisäsivät toivottua sosiaalista käytöstä
kolmesta autistisesta päiväkotilapsesta kahdella. Yhdellä lapsista menetelmä vähensi eitoivottua käytöstä, mutta ei poistanut sitä kokonaan. (Crozier & Tincani 2007, 1812.)
Hanley-Hochdorfer, Bray, Kehle ja Elinoff (2010) totesivat niin ikään tutkimuksessaan,
että sosiaaliset tarinat vähensivät neljän lapsen ei-toivottua käytöstä, mutta eivät juuri
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lisänneet heidän toivottua kommunikaatiotaan (Hanley-Hochdorfer, Bray, Kehle &
Elinoff 2010, 487–488).
Suurin osa sosiaalisten tarinoiden tutkimuksista on tehty muutamalle lapselle,
joilla on autismikirjon diagnoosi. Muutama isolle ryhmälle ja muun tyyppisille lapsille
tehty tutkimus löytyi. Kalyva ja Agaliotis (2009) tutkivat auttavatko sosiaaliset tarinat
kehitysvammaisia

lapsia

valitsemaan

parempia

strategioita

haastavissa

vuorovaikutustilanteissa. Heidän tutkimuksessaan mukana oli 31 10–12-vuotiasta lasta
tutkimusryhmässä ja 32 lasta vertailuryhmässä. Lasten paremmat strategiat lisääntyivät
tutkimuksessa selvästi intervention johdosta. (Kalyva & Agaliotis 2009.) Benish ja
Bramlet (2011) taas tutkivat myös menestyksekkäästi kolmen tyypillisesti kehittyneen
neljävuotiaan lapsen aggression vähenemistä ja positiivisen vertaisvuorovaikutuksen
lisääntymistä sosiaalisten tarinoiden avulla.
Menetelmää on tutkittu lisäksi niiden lasten keskuudessa, joilla on Aspergerin
oireyhtymä. Sansosti ja Powell-Smith (2006) tutkivat sosiaalisten tarinoiden sosiaalisia
taitoja lisäävää vaikutusta kolmella 9–11-vuotiaalla lapsella. Kahdella lapsista
sosiaalinen

käyttäytyminen

lisääntyi.

Tutkijoiden

mielestä

yhden

lapsen

epäonnistumisen syyt olivat mahdollisesti lapsen tarinan käytössä ja sen muodossa.
Muut mahdolliset syyt liittyivät tarinan huonoon muotoiluun kyseiselle lapselle.
(Sansosti & Powell-Smith 2006, 43.) Myös Choi ja Nieminen (2008) tutkivat
tapaustutkimuksessaan sosiaalisten taitojen lisääntymistä sosiaalisten tarinoiden avulla
lapsella, jolla on Aspergerin oireyhtymä. Tutkimuksessa muun muassa lapsen
kontaktinotto lisääntyi tarinoiden avulla. (Choi & Nieminen 2008.)
Uusissa tutkimuksissa on otettu erilaista näkökulmaa sosiaalisten tarinoiden
tutkimukseen muun muassa tutkimalla sosiaalisten tarinoiden tekemisen opettamista
niin vanhemmille kuin opettajille. Tämä opetus on voitu tehdä myös tietokonetta apuna
käyttäen. Doyle ja Arnedillo-Sanchez (2011) opettivat tutkimuksessaan kuudelle
vanhemmalle

ja

yhdelle

opettajalle,

kuinka

tehdä

sosiaalisia

tarinoita

tietokoneavusteisesti. Tutkimuksen avulla vanhemmat ja opettaja pystyivät tekemään 14
lapselleen sopivia sosiaalisia tarinoita, joiden kautta lasten toiminta ja taidot paranivat
ainakin vanhempien ja opettajien mielestä. Lasten diagnooseina oli autismikirjon
sairauksia. (Doyle & Arnedillo-Sanchez 2011, 367.)
Uusimmat tutkimukset ovat syystäkin painottuneet sosiaalisten tarinoiden
tehokkuuden tutkimukseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa vähäiseen tehokkuuden
tutkimukseen kiinnitettiinkin huomiota (esim. Crozier & Tincanin 2005). Joissakin
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tutkimuksissa sosiaaliset tarinat kuvataan yksipuolisesti hyvin tehokkaiksi (esim. Chan
& O`Reilly 2008) toisissa taas ei. Meta-analyyseissä ja katsauksissa sosiaalisten
tarinoiden tutkimukset on usein havaittu tehokkaiksi vähentämään ei-toivottua
käyttäytymistä, mutta niiden teho toivotun käyttäytymisen lisäämisessä, on ollut
kyseenalainen (Wang & Spillane 2009).
Wangin ja Spillanen (2009) meta-analyysissä oli mukana 6 eri tutkimusta
sosiaalisista tarinoista. Näiden lisäksi mukana oli myös 32 muita sosiaalisia taitoja
parantavia

menetelmiä

tutkineita

tutkimuksia,

kuten

videomallintamista

ja

vertaisopetusta. Sosiaalisten tarinoiden tutkimuksissa tutkittavia lapsia, joilla oli
autismikirjon diagnoosi, oli kahdesta viiteen. Tutkimuksen mukaan sosiaalisten
tarinoiden tehokkuus (evidence-based) oli kyseenalaista ja ne osoittivat vähän
tilastollisia parannuksia lasten käytöksessä. Tutkijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että
koska kahdessa tutkimuksessa kuudesta saatiin positiivisia tuloksia, ovat sosiaaliset
tarinat tehokkaita joissakin olosuhteissa. (Wang & Spillane 2009; 332, 337–339.)
Tämän kanssa ristiriitaisia tuloksia saatiin taas kanadalaisten tutkijoiden tekemässä
kuuden tutkimuksen katsauksessa. Katsauksessa todettiin, että viidessä tutkimuksessa
saatiin selkeitä tilastollisia sosiaalisten taitojen parannuksia lapsilla. Tutkijoiden
mukaan sosiaaliset

tarinat

tukevat

lyhytaikaisesti lasten sosiaalisten taitojen

parantumista. (Karkhaneh, Clark, Ospina, Seida, Smith & Hartling 2010, 658.)
Negatiivisia tuloksia saatiin taas Kokinan ja Kernin (2010) meta-analyysissä,
jossa oli mukana 18 tutkimusta. Tässä analyysissä todettiin tutkimuksien avulla
saatavan pysyvyyttä lasten paremmille sosiaalisille taidoille, mutta ei yleistymistä.
Sosiaaliset tarinat olivat analyysin mukaan alhaisesti tai jopa kyseenalaisesti tehokkaita
interventioita. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin haastavan käytöksen vähenevän niiden
avulla. Tämän tutkijat arvelivat johtuvan sosiaalisten tarinoiden sosiaalisten tilanteiden
ymmärtämistä parantavasta vaikutuksesta. (Kokina & Kern 2010, 823.)
Laajimman meta-analyysin tehneiden Reynhoutin ja Carterin (2011) mukaan
sosiaalisilla tarinoilla olisi vain pieni vaikutus sosiaalisiin taitoihin. Analyysissä oli
mukana 62 tutkimusta ja se vahvisti aiempien analyysien tuloksia, joiden mukaan,
sosiaaliset tarinat ovat vain hieman tehokkaita tai kyseenalaisesti tehokkaita
interventioita. Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että sosiaaliset tarinat olivat tehokkaita
joissakin olosuhteissa, mutta näiden olosuhteiden selvittäminen jäi jatkotutkimuksien
tehtäväksi. (Reynhout & Carter 2011, 896.) Meta-analyyseissä oltiin yhtä mieltä siitä,
että

sosiaaliset

tarinat

näyttäisivät

olevan

tehokkaita,

kun

niitä

käytetään
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yleisopetuksessa tarkasti kohdennettuina tietyille lapsille yhdessä muiden positiivisen
vahvistamisen keinojen kanssa (Kokina & Kern 2010, 812; Reynhout & Carter 2011,
896).
Ainoastaan Okadan, Ohtaken ja Yanagiharan (2010) tutkimus käsitteli
sosiaalisten tarinoiden sopivaa muotoa. He tutkivat sosiaalisen tarinan erilaisten
näkökulmalauseiden vaikutuksia tarinan tehokkuuteen. Tutkimuksen 14-vuotiaalle
autistiselle pojalle tehtiin neljä erilaista tarinaa eri perspektiiveillä. Tarinoiden oli
tarkoitus parantaa pojan istuma-asentoa aamupiirillä ja ruokailussa. Tutkijat totesivat,
ettei tarinan näkökulmalla ollut merkitystä sen tehokkuuteen. Tarina vaikutti poikaan
parhaiten, jos välittömästi tarinan jälkeen pojalle annettiin positiivista huomiota. Tämä
saikin tutkijat miettimään, miten sosiaalisten tarinoiden teho voitaisiin moninkertaistaa.
(Okada, Othake & Yanagihara 2010; 209, 216–217.)
Omaa tutkimustani lähimpänä olevan tutkimuksen sosiaalisista tarinoista ovat
tehneet Reynhout ja Carter (2009). He tutkivat, miten australialaiset opettajat käyttivät
sosiaalisia tarinoita ja olivatko tarinat tehokkaita autistisilla lapsilla. Tutkijat selvittivät,
minkälaisten lasten kanssa opettajat käyttivät sosiaalisia tarinoita, kuinka laajasti niitä
käytettiin ja minkälaiseen käyttäytymiseen tarinat oli kohdistettu. Lisäksi he selvittivät,
miten lapset ja perheet suhtautuivat menetelmään sekä miten tehokkaiksi opettajat
menetelmän kokivat. Tutkimusongelmiin kuului myös selvittää, miten ja miksi opettajat
käyttivät tarinoita. (Reynhout & Carter 2009, 234.)
Tutkimuksen mukaan opettajat käyttivät sosiaalisia tarinoita eritasoisten
autististen lasten kanssa muun muassa sosiaalisten taitojen opettamiseen, ei-toivotun
käytöksen

vähentämiseen

ja

muutoksista

kertomiseen

sekä

uusien

rutiinien

opettamiseen. Tutkimuksen mukaan menetelmä oli erittäin hyvä. Opettajien mukaan
niin lapset kuin heidän vanhempansakin hyväksyivät menetelmän hyvin käyttöönsä.
Opettajista 93 % piti menetelmää tehokkaana, 78 % piti sitä sopivana hyvin
monenlaisille lapsille ja 93 % piti sitä sopivana erilaisten taitojen opettamiseen.
Opittujen taitojen yleistymiseen sosiaalisten tarinoiden avulla uskoi 45 % opettajista ja
taitojen pysyvyyteen 53 % opettajista. (Reynhout & Carter 2009; 236, 238, 241.)
Tutkimuksessa suurin osa opettajista ei käyttänyt sosiaalisia tarinoita aivan
Grayn (2010) määrittelemän mallin mukaan. Opettajat kokivat sosiaaliset tarinansa silti
tehokkaiksi, vaikka ne eivät noudattaneet täsmällisesti Grayn mallia. Tutkijat tulivatkin
siihen tulokseen, että sosiaalisen tarinan mallia olisi syytä tutkia tarkemmin.
Tutkimuksen tulokset menetelmän tehokkuuden suhteesta lasten taitoihin olivat hieman
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yllättäviä. Lasten kognitiiviset taidot merkitsivät enemmän kuin autismin taso ja kielen
tuottamisen taidoilla oli enemmän merkitystä kuin vastaanottamisen taidoilla.
Kysymykseen, miksi opettajat käyttivät sosiaalisia tarinoita, tutkijat löysivät esimerkiksi
perusteluita menetelmän visuaalisuudesta, helppoudesta ja tehokkuudesta. (Reynhout &
Carter 2009, 248–250.)
Aikaisemmat tutkimukset on vielä koottu alla olevaan taulukkoon 1.
Taulukossa ovat kaikki tähän tutkimukseen mukaan otetut sosiaalisten tarinoiden
tutkimukset. Ne on järjestetty taulukkoon julkaisuvuosien mukaisessa järjestyksessä.
Taulukon sarakkeissa mukana ovat tutkijat, tutkimuksen julkaisuvuosi, kohderyhmä ja
tutkimuksen tulokset lyhyesti.

TAULUKKO 1 Aikaisemmat tutkimukset sosiaalista tarinoista

Tutkijat:

Vuosi: Kohderyhmä:

Tulokset:

Barry & Burlew

2004

Crozier & Tincani
Scattone, Tingstrom &
Wilczynski

2005
2006

Delano & Snell

2006

Sansosti & PowellSmith

2006

Toivottu leikkikäytös
lisääntyi.
Ei-toivottu käytös väheni.
Toivottu sosiaalinen käytös
lisääntyi kahdella pojalla
kolmesta.
Vuorovaikutus lisääntyi ja
jopa yleistyi kaikilla.
Toivottu käytös lisääntyi
kahdella pojalla.

Crozier & Tincani

2007

Choi & Nieminen

2008

Chan & O´Reilly

2008

Kalyva & Agaliotis

2009

Wang & Spillane

2009

7-vuotias autistinen tyttö ja
8-vuotias autistinen poika
8-vuotias autistinen poika
Kolme autistista 8–13vuotiasta poikaa
Kolme autistista 6–9vuotiasta poikaa
Kolme 9–11-vuotiasta
poikaa, joilla on Aspergerin
oireyhtymä
Kolme autistista 3-5vuotiasta poikaa
Yksi 8-vuotias poika, jolla
on Aspergerin oireyhtymä
Kaksi autistista 5–6vuotiasta poikaa
31 (10–12-v.)
kehitysvammaista lasta
tutkimusryhmässä ja 32
lasta vertailuryhmässä.
Meta-analyysi 6
tutkimuksesta

Toivottu sosiaalinen käytös
lisääntyi kahdella pojalla
kolmesta.
Sosiaaliset taidot
lisääntyivät.
Roolileikki ja kysymyksiin
vastaaminen paranivat.
Lapset valitsivat parempia
strategioita haastavissa
tilanteissa.
Sosiaaliset tarinat
kyseenalaisesti tehokkaita.
(jatkuu)
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TAULUKKO 1 (jatkuu)
Reynhout & Carter

2009

45 5–17-vuotiaiden
autististen lasten opettajaa
Kolme autistista 5–10vuotiasta poikaa
Yksi autistinen ja 3 6–12vuotiasta, joilla Aspergerin
oireyhtymä

Schneider & Goldstein

2010

Hanley-Hochdorfer,
Bray, Kehle & Elinoff

2010

Karkhaneh, Clark,
Ospina, Seida, Smith &
Hartling

2010

Kuuden tutkimuksen
katsaus

Kokina & Kern

2010

18 tutkimuksen metaanalyysi

Okada, Othake &
Yanagihara

2010

14-vuotias autistinen poika

Benish & Bramlett

2011

Doyle & ArnedilloSanchez

2011

Kolme tyypillisesti
kehittynyttä 4-vuotiasta
lasta
14 lapsen (autismikirjon
sairaus) opettaja ja kuusi
vanhempaa

Reynhout & Carter

2011

62 tutkimuksen metaanalyysi

Menetelmä koettiin
tehokkaaksi.
Toivottu käyttäytyminen
lisääntyi kaikilla.
Menetelmä vähensi eitoivottua käytöstä, mutta ei
lisännyt toivottua
kommunikaatiota.
Viidessä tutkimuksessa
tilastollisia parannuksia
lasten sosiaalisissa
taidoissa.
Ei tehokas menetelmä.
Vähentää kuitenkin eitoivottua käytöstä.
Tarinan näkökulmalla ei
merkitystä tehokkuuteen.
Tarina vaikutti parhaiten,
jos pojalle annettiin
positiivista huomiota.
Aggressio väheni,
kaverisuhteet lisääntyivät.
Oppivat tekemään sopivia
sosiaalisia tarinoita, joiden
avulla lasten toiminta ja
taidot paranivat.
Sosiaaliset tarinat
vaikuttavat vain vähän
käyttäytymiseen.
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kolmen varhaiserityiskasvatuksen työntekijän
sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä, käytön syitä ja menetelmän avulla saatua tukea
lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa taidoissa. Tutkimuksen tarkoituksena on
siis saada selville, miten sarjakuvittamista käytetään, miksi sitä käytetään ja mitä hyötyä
sen käytöstä on. Tutkimuksen päätarkoitus on nimenomaan selvittää, miten lapset ovat
hyötyneen sarjakuvittamisesta. Tutkimuksessa on täten tarkoitus avata menetelmän
käyttöä, käyttötarkoituksia ja hyötyä suomalaisessa varhaiserityiskasvatuksessa.
Tutkimuksen tavoitteena on myös tehdä menetelmää tunnetummaksi sen
helppokäyttöisyyden vuoksi. Pelkällä niiden ihmisten haastattelulla ja havainnoinnilla,
jotka menetelmää jo käyttävät tämä tuskin onnistuu. Tutkimuksen tuloksia onkin
tarkoitus

hyödyntää

tekemällä

menetelmästä

jonkinlainen

pieni

pikaopas

tutkimuskaupungin internet-sivuille varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja mahdollisesti
myös vanhempien käyttöön. Tarkoituksena on lisäksi saada artikkeli johonkin
kasvatuslehteen.
Tutkimuskysymykset rajautuivat näiden tavoitteiden perusteella muotoonsa.
Lopullisen sanamuotonsa ne saivat tutkimuksen analysoinnin vaiheessa, jolloin kolmas
tutkimuskysymys muuttui selvittämään saavutettua tukea eikä selvittänyt enää
tiedonantajien

kokemaa

tukea.

Tutkimuksen

tavoitteisiin

päästiin

seuraavien

tutkimuskysymysten avulla:

1. Miten sarjakuvittamista käytetään?
2. Miksi sarjakuvittamista käytetään?
3. Miten sarjakuvittaminen tukee lasten toiminnanohjausta sekä sosiaalisia taitoja?
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

6.1 Laadullinen tutkimus, teemahaastattelu ja havainnointi
Tutkimuksen

tavoitteena

oli

selvittää

varhaiserityiskasvatuksen

työntekijöiden

sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä, käytön syitä ja sen tuomaa hyötyä lasten
toiminnanohjauksessa sekä sosiaalisissa taidoissa. Tämän tutkiminen oli mahdollista
parhaiten laadullisesti, koska sarjakuvittamista tutkittiin kokonaisvaltaisesti ja sen
käyttöä kuvattiin varhaiskasvatuksen työelämässä sen luonnollisessa ympäristössä.
Tämä kokonaisvaltaisuus ja elämän kuvaus onkin laadullisen tutkimuksen tunnuspiirre
(Hirsjärvi 2010, 161; Tuomi & Sarajärvi 2009, 28). Elämän kuvaaminen tarkoitti tässä
tutkimuksessa sarjakuvittamisen käytännön kuvaamista vuorovaikutustapahtumana eli
sarjakuvittamistapahtumana. Tähän tarkoitukseen laadullinen tutkimustapa oli mitä
mainioin (Strauss & Corbin 1998, 11–12). Laadullisen tutkimuksen valintaa voidaan
vielä perustella sarjakuvittamisen vähäisellä tunnettavuudella. Tällaisten ilmiöiden
tutkimiseen juuri laadullinen tutkimus on sopivaa (Hirsjärvi 2010, 138).
Menetelmänä tutkimusaineiston keruussa käytettiin teemahaastattelua ja
havainnointia, jotka valitaan usein menetelmiksi tutkimusaiheen ollessa kohtuullisen
vähän

tutkittu.

Havainnointi

ja

teemahaastattelu

myös

tukivat

toisiaan

tutkimusmenetelminä (Hirsjärvi 2010, 212). Havainnoinnin avulla saatiin selville,
toteuttivatko tiedonantajat sarjakuvittamista niin kuin olivat haastatteluissa kertoneet
toteuttavansa. Kun tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää sarjakuvittamisen
menetelmän avulla saatua tukea, oli puolistrukturoitu teemahaastattelu sopivin
vaihtoehto tiedonkeräämiseen yhdessä havainnoinnin kanssa. Teemahaastattelu antoi
haastateltaville

mahdollisuuden

kertoa sarjakuvittamisen

menetelmän käytöstä.

Havainnoinnit taas puolestaan syvensivät haastattelemalla saatua tietoa (Grönfors 2010,
159).

Näin tiedonantajien sarjakuvittamisen menetelmän käytön havainnointi tuki

haastatteluja erittäin hyvin ja tutkimuksessa toteutui triangulaatio paremmin.
Teemahaastattelu oli tutkimukseen hyvä menetelmä, koska sen vastauksista
haluttiin saada selville sarjakuvittamisen menetelmän käyttötapa, käytön syyt ja hyödyt
eli tutkimustehtävän kannalta merkitykselliset vastaukset (Hirsjärvi & Hurme 2000; 35,
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41, 47–48). Kysyminen tutkittavilta itseltään mahdollisimman vapaasti, mutta kuitenkin
aihe rajaten, oli tällöin soveliainta (Tuomi & Sarajärvi 2009; 71, 75). Teemahaastattelun
suhteellisen avoimet kysymykset mahdollistivat tiedonantajille lähes vapaan kerronnan
sarjakuvittamisesta ja näin teemahaastattelun tarkoitus, haastateltavan näkökulman esiin
tuominen, onnistui. Teemahaastattelun valinta tässä tutkimuksessa perustui siis sen
mahdollistamaan teorian, tiedon ja vastauksen löytämiseen kerätystä materiaalista. Näin
elämän eli sarjakuvittamisen todellinen kuvaus mahdollistui. (Strauss & Corbin 1998;
12, 38.)
Menetelmänä teemahaastattelu oli tässäkin joustava, jokseenkin helppo, paljon
ja syvällistä tietoa antava menetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11). Se myös antoi
minulle mahdollisuuden valita itse tiedonantajani. Valitsin haastatteluun vain ne
haastateltavat, joilla tiesin olevan eniten kokemusta sarjakuvittamisesta. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 73–74.) Huono puoli haastattelussa oli sen viemä aika ja se, että
kokemattomuuteni haastattelijana saattoi vaikuttaa haastatteluihin (Hirsjärvi & Hurme
2000, 35). Välillä pitäydyin ennakkosuunnitelmassani liiaksi enkä osannut kysellä
lisäkysymyksiä ja välillä taas kommentoin liikaa haastattelun vastauksia.
Havainnointi sopi hyvin tähän tutkimukseen, koska se on erittäin sopiva
varsinkin

lasten

kanssa

juuri

arjen

muuttuvien

ja

vaikeasti

ennakoitavien

vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen, kuten sarjakuvittamiseen. Havainnoinnin avulla
oli tässä tarkoitus ymmärtää sarjakuvittamisen rutiinia. (Silverman 2007, 69.)
Havainnointi toi esiin normaalin käytöksen sarjakuvittamistilanteessa, mutta myös
poikkeamisen siitä ja antoi monipuolista tietoa (Grönfors 2010, 157–158). Haasteena
havainnoinnissa oli minun eli havainnoijan tilanteeseen tuoma häiriö ja sen vaikutukset
(Hirsjärvi 2010, 213; Silverman 2005, 29). Minun oli havainnoijana tarkkailtava etenikö
sarjakuvittamisen tilanne normaalisti tilanteeseen tuomani häiriön takia vai ei.
Havainnointi vei myös paljon aikaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81), mutta
toisaalta näin osallistuin sarjakuvittamistilanteisiin ja siten ymmärsin niitä paremmin.
Lisäksi näin sen, mikä jätettiin kertomatta (Patton 2002, 262). Osallistuva havainnointi
valikoitui luonnollisesti havainnoinnin tavaksi tässä tutkimuksessa. Tilanteiden
havainnointi ilman niihin osallistumista olisi ollut tässä tutkimuksessa mahdotonta,
koska tutkimuskenttä ja tilanteisiin osallistuvat lapsetkin olivat minulle tuttuja. Pattonin
(2002, 265–267) mukaan osallistumisen tapa riippuukin tutkijan päätöksestä ja on
sopiva, kun tutkija saa sillä riittävästi tietoa.
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6.2 Tutkimuksen eteneminen, luotettavuus ja eettisyys

Tutkimuksen aikataulu eteni niin, että syyskuussa, lokakuun alussa 2010 ja keväällä
2011 tutustuin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Lokakuun 2010
puolesta välistä elokuun 2011 loppuun kirjoitin tutkimuksen teoriaosan. Haastattelut
tein loka-marraskuun vaihteessa 2010 litterointeineen. Havainnoinnit keräsin kesäelokuun

2011

aikana.

Havainnointeihin

liittyvät

haastattelut

tein

heti

havainnointitapahtuman jälkeen. Havainnointien ja niihin liittyvien haastatteluiden
litteroinnit valmistuivat havainnointien suorittamisen jälkeen syyskuussa. Niiden
analysointi ja tulososan kirjoittaminen tapahtui syys-lokakuun aikana. Tutkimus
valmistui joulukuun 2011 alussa.
Tutkimuksen luotettavuuden käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti aiheuttavat
laadullisessa

tutkimuksessa

ristiriitoja

tutkijoiden

välillä

olemalla

perinteisen

määrillisen tutkimuksen termejä (Agar 1986, Straussin ja Corbin 1998, 266 mukaan).
Liitänkin niihin vielä tutkimuksen siirrettävyyden, pysyvyyden sekä uskottavuuden ja
näin kuva tutkimuksen luotettavuudesta laajenee ja paranee (Hirsjärvi 2010; 231–232;
Sajavaara 2010, 437).
Yleisesti validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on
aiottu tutkia tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin.
Tutkimukseen valittu mittaustapa on siis sopiva, kun sillä saadaan tutkimusongelmat
ratkaistua. Siten varsinkin laadullisessa tutkimuksessa myös tulosten tulkinnan tulee
olla

yhteensopiva

kerrotun

tiedon

kanssa.

Reliabiliteetti

yleisesti

on

taas

tutkimustulosten toistettavuutta ja ilmaisee tutkimuksessa olevan luotettavan tiedon
määrän. (Hirsjärvi 2010, 231–232; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Näiden syiden vuoksi
tässä tutkimuksessa tutkittiin johdonmukaisesti sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä
ja menetelmän kautta saatua tukea lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa
taidoissa. Teemahaastattelu ja havainnointi tutkimusmenetelminä tukivat myös
validiteettia, koska nämä menetelmät tukevat toisiaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli
tutkia tiedonantajien sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä, joten tällöin tätä käyttöä oli
viisainta havainnoida ja kysyä menetelmän käytöstä tutkittavilta itseltään. Näin ollen
validiteetti toteutui tutkimuksessa. Pyrin myös tutkimuksen reliabiliteetin toteutumiseen
kuvaamalla tutkimusraportissa mahdollisimman tarkasti tutkimuksen etenemisen
vaiheet ja tutkimustavat. Tämä helpottaa luotettavan tiedon määrän arviointia, mutta ei
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poista laadullisen tutkimuksen toistettavuuden ongelmaa. Olosuhteista on mahdotonta
tehdä toisen kerran samanlaisia, mutta lähelle päästäessä tulosten pitäisi olla
samankaltaisia. (Strauss ja Corbin 1998, 266–267.)
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta siirrettävyys osana reliabiliteettia
tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulosten tulisi olla sovellettavissa. Tämä taas vaatii
tutkimuksen aineiston ja tulosten hyvää kuvaamista kuten edellä ollut ”puhdas”
reliabiliteettikin. (Sajavaara 2010, 436–437.) Tutkimuksen tulosten pysyvyys osana
reliabiliteettia nousee puolestaan tässä tutkimuksessa, kuten muissakin laadullisissa
tutkimuksissa, ongelmalliseksi (Hirsjärvi 2010, 232). Tiedonantajien tilanne työssä ja
sarjakuvittamisen käytössä muuttuu jatkuvasti. Heidän ympärillään niin ryhmät kuin
lapsetkin vaihtuvat ja heidän käyttökokemuksensa sarjakuvittamisen menetelmästä
lisääntyvät koko ajan. Näin ollen tehdyn tutkimuksen tulokset olivat vain osittain
pysyviä.
Tutkimuksen

uskottavuus

osana

validiteettia

taas

perustuu

tulosten

luotettavuuteen ja jo edellä viitattuun ”oikeaan” tulosten tulkintaan. Tässä kohden
tutkimusta selvisi olinko osannut olla tutkijana objektiivinen. (Hirsjärvi 2010, 231–
233.)

Objektiivisuus

oli

haasteena

tässä

tutkimuksessa

myös

vähäisen

tutkijakokemukseni vuoksi. Grounded Theory tutkimustapa oli myös vaativa
tutkimusprosessin

yksilöllisyyden,

ajattelutavan,

kyseenalaistamisen

ja

aineistolähtöisyyden takia. Grounded Theoryssa minun piti kyetä tutkijana taaksepäin
menemiseen, kriittiseen analyysiin, poikkeavuuksien huomaamiseen, abstraktiin
ajatteluun, joustavuuteen, avoimuuteen kritiikille, herkkyyteen tiedonantajien viesteihin
ja sitoutumaan vahvasti tutkimukseen. Näin tutkimusmenetelmässä tiedon keräys,
analysointi ja teoria kulkisivat Grounded Theoryn tapaan käsi kädessä. (Strauss &
Corbin 1998; 7–8, 12.)
Tutkimuksen eettisyyttä ajatellen noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä
(Hirsjärvi 2010, 23–27). Hain tutkimusluvan tiedonantajieni työnantajalta (LIITE 6).
Kerroin heille, miten käytin heiltä saatuja vastauksia, havainnointeja ja miten nimesin
heidät tutkimuksessa. Tämän vuoksi päätin, että tiedonantajat kulkevat tutkimuksessa
vain ammattinimikkeillään ja en nimeä heidän työpaikkaansa, enkä kaupunkia, missä he
ovat töissä. Näin heidän anonyymiteettinsä säilyi parhaiten. Tiedonantajilla oli myös
luonnollisesti mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta ja havainnoinneista sekä kieltää
haastattelujen ja havainnointien julkaiseminen tutkimuksessa. Tämä mahdollistui, kun
pyysin tiedonantajilta kirjallisen luvan haastatteluiden ja havainnointien tekoon (LIITE
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5). Tiedonantajat pääsivät myös lukemaan tutkimuksen tulokset ennen tutkimuksen
lopullista valmistumista. Näin he saivat tutkimuksesta suoraan palautetta.

6.3 Tutkimuksen tiedonantajat

Valitsin tutkimuksen tiedonantajiksi kolme erityispäivähoidon työntekijää, joiden tiesin
käyttävän työssään paljon sarjakuvittamisen menetelmää. Menetelmän vähäisen
tunnettuuden takia sopivia tiedonantajia ei ollut kovin montaa. Koska en pyrkinyt tässä
tutkimuksessa yleistyksiin vaan kartoittamaan tiettyjen ammattilaisten menetelmän
käyttöä, oli minulle tärkeää valita juuri sellaiset haastateltavat, jotka käyttivät
sarjakuvittamista mahdollisimman paljon ja siten tiesivät siitä mahdollisimman paljon
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85).
Osittain valintakriteerien takia, osittain kiinnostukseni takia, tiedonantajat
olivat

eri

ammattikuntien

edustajia.

Heidän

ammattinsa

olivat

erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja erityisavustaja. Tiedonantajien eri
ammattien takia pääsin selvittämään, oliko sillä mitään vaikutusta tuloksiin. Näin
kuitenkin heiltä saadun tiedon vertailussa ammattikuntien erot oli otettava huomioon.
Sopivaa tiedonantajien määrää miettiessäni jouduin arvioimaan myös tutkimukseen
käytettävissä olevaa aikaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Ajan puutteen vuoksi tyydyin
kolmeen tiedonantajaan.
Tutkimuksen erityislastentarhanopettaja oli 50-vuotias. Hän oli työskennellyt
lastentarhanopettajana ja erityislastentarhanopettajana yhteensä 29 vuotta. Työvuosia
erityislastentarhanopettajana ja kokemuksia sarjakuvittamisen käytöstä oli noin 15.
Erityislastentarhanopettaja oli käyttänyt menetelmää niin diagnosoimattomien lasten
kuin diagnosoitujen lasten kanssa. Opettaja käytti menetelmää pääsiallisena
työvälineenään kaikkien 3–7-vuotiaiden lasten kanssa, mutta erityisesti dysfaattisten,
autististen ja ADHD-lasten kanssa. Lastentarhanopettaja oli 43-vuotias. Hän oli
toiminut ammatissaan 19 vuotta. Sarjakuvittamista hän oli käyttänyt työssään 3–7vuotiaiden sekä diagnosoitujen että diagnosoimattomien lasten kanssa noin kolme
vuotta. Pääasialliset diagnoosit lapsilla olivat olleet kielellisiä, mutta hän käytti
menetelmää myös tunne-elämän, keskittymisen ja impulsiivisuuden haasteissa.
Eritysavustaja oli 57-vuotias. Työkokemusta hänellä oli varhaiskasvatuksessa 14 vuotta,
joista yhdeksän erityisavustajan toimessa. Sarjakuvittamista hän oli käyttänyt noin
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kolmen vuoden ajan dysfasia lasten, keskittymisvaikeuksisten lasten ja tunne-elämän
haasteita omaavien lasten kanssa.

6.4 Haastattelujen eteneminen, koottu aineisto ja luotettavuus

Loka-marraskuun

2010

vaihteessa

tiedonantajien

työpaikoilla

tekemissäni

haastatteluissa käytin haastattelurunkoa (LIITE 1) ja tallennukseen MP3-nauhuria.
Haastatteluympäristöjen vuoksi mahdollisuus haastattelujen keskeytymiseen oli suuri.
Lastentarhanopettajan haastattelu jäikin ensimmäisenä haastattelupäivänä kesken ja
jouduimme jatkamaan sitä toisena päivänä. Erityisavustajan haastattelua täydensin vielä
myöhemmin, koska haastattelurunko muuttui hieman ensimmäisen haastattelun jälkeen
ja hän muisti siinä erään onnistuneen sarjakuvittamistilanteen nauhurin jo sulkeuduttua.
Erityisavustajan haastattelu kesti 26 minuuttia. Litteroituna siitä kertyi viisi
koneella kirjoitettua sivua rivivälillä yksi. Tämä haastattelu eteni haastattelemista
opetellessa. Koin haastattelun nojautuvan liiaksi kysymyksiin (LIITE 1) ja vapaata
kerrontaa siinä ei siten kovin paljon päässyt syntymään. Kysymysjärjestys vaihtui
alkuperäisestä, koska keskustelu sujui siten luontevammin. Haastattelujen eteneminen
luotettavuuden kannalta on onneksi makukysymys (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75).
Lastentarhanopettajan

haastattelu

tapahtui

siis

kahdessa

osassa

ollen

yhteiskestoltaan noin 30 minuuttia. Litteroitua materiaalia siitä kertyi viisi sivua. Tässä
haastattelussa olin jo luontevampi haastattelijan roolissa, mutta haastattelu nojautui
edelleen paljon kysymyksiin ja sisälsi vähän vapaata kerrontaa. Koinkin, että
ensimmäiset kaksi haastattelua eivät olleet aivan teemahaastattelun omaisia vaan
muistuttivat enemmän strukturoitua haastattelua (Hirsjärvi 2010, 208).
Erityislastentarhanopettajan haastattelu oli taas puolestaan jo ajallisestikin
teemahaastattelun mittainen eli noin tunnin. Litteroitua materiaalia siitä kertyi yhdeksän
sivua. Haastattelussa näkyi opettajan pitkä kokemus menetelmän käytöstä, syvällinen
perehtyminen siihen ja innokkuus menetelmän käyttöön. Tässä haastattelussa erehdyin
kuitenkin välillä kommentoimaan asioita lyhyesti myös itse, sen jälkeen, kun
erityislastentarhanopettaja oli jo kysymykseen vastannut. Kommentoinnit liittyivät
selkeästi edelliseen kysymykseen, olivat pieniä ammatillisia keskusteluja ja liittyivät
lähinnä työoloihimme

sekä konsultoivaan työnkuvaamme.

Näin oletan,

että

kommentoinnit tuskin ohjasivat haastateltavaani mihinkään suuntaan. Haastatteluissa
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näkyi kuitenkin selvästi kokemattomuuteni haastattelijana. Kommentoimatta oleminen
oli yllättävän vaikeaa.
Haastattelujen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkimuksen tiedonantajat
olivat jo valmiiksi valikoituneet tutkimukseen sarjakuvittamismyönteisyytensä takia.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta oli siis pohdittava, saanko siinä liian positiivisia
tuloksia.

Pohdittavaksi

tuli

myös

se,

että

ohjasinko

tiedonantajia

liikaa

sarjakuvittamisen menetelmän hyödyllisyyteen. Teemahaastattelussa tämä onkin
hieman ongelmallista. On syytä miettiä, miten valitut teemat ohjaavat haastattelua
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 76). Tutkimuksen lähtökohtani ollessa joka tapauksessa
positiivinen suhtautuminen menetelmään, sai ja pitikin tiedonantajien asenteen olla sen
mukainen. Koska tunsin tiedonantajani riittävän hyvin, tiesin heidän suhtautuvan
myönteisesti menetelmään. Lisäksi he tuskin menetelmää käyttäisivät, jolleivät kokisi
sitä tehokkaaksi.
Tutkimusta tehdessäni jouduin myös miettimään sitä, että sen aikana olin töissä
samassa työpaikassa kahden tiedonantajani kanssa. Mitä vaikutusta tällä oli ja mihin
suuntaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 141)? Toisaalta siten tunsin osan tiedonantajistani
hyvin, mutta heidän käsityksensä aiheesta voisivat olla hyvin yhteneväiset omieni
kanssa. Tämä varsinkin, koska työnkuvaani kuuluu työnohjaaminen työpaikallani.
Toisaalta olen ohjannut menetelmän käyttämistä tavalla, millä sitä oli päiväkodissamme
käytetty

aiemminkin.

Työkaveruudellamme

tuskin

oli

myöskään

vaikutusta

henkilökohtaisiin sarjakuvittamisen käyttökokemuksiin. Vaikutus sarjakuvittamisessa ja
siten haastatteluissa sekä havainnoineissa rajautui siis siihen, että käytämme työssämme
sarjakuvittamisen menetelmää, koska olemme näin yhdessä päättäneet ja menetelmän
hyväksi havainneet.

6.5 Haastattelujen analysointi

Pyrin analysoinnissa osoittamaan selkeästi, mistä olin tutkimuksessa kiinnostunut.
Tämän pyrin myös välittämään tutkimuksen tarkoituksessa, ongelmissa ja raportoinnin
yhtäpitävyydessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009; 92, 107.) Näin tein tässä tutkimuksessa
rajauksen

koskemaan

havainnointimateriaalia.

selkeästi

tutkimusongelmia

koskevaa

haastattelu-

ja

Sisällön analyysini oli siten aineistolähtöistä. Kirjoitin

tutkimuksen teoriaosan ennen kuin tein kaikkia havainnointeja. Sieltä ei kuitenkaan
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löytynyt mitään selkeää ja hyvää tapaa analysoida aineistoa teoriapohjaisesti eikä tämä
olisi ollut tutkimuskysymysten asettelun kannalta järkevääkään.
Aineistolähtöisen analyysin mukaisesti pyrin saamaan tutkimusaineistosta
tehdyksi selkeän teoreettisen kokonaisuuden. Siten valikoin analysoitavan aineiston
tutkimuksen tarkoitusperien ja tutkimustehtävien mukaisesti. Tutkijana tekemäni
valinnat käyttämieni metodien osalta ohjasivat myös analysointiani. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 95–97.) Näin haastattelujen analyysini keskittyi tiedonantajien sarjakuvittamisen
menetelmän käyttöön, sen syihin ja sen antamaan tukeen lasten toiminnanohjauksessa ja
sosiaalisissa

taidoissa.

Käytin

analysoinnissa

teemahaastattelulla

tehtävälle

tutkimukselle tyypillistä teemoittelua, koska haastattelun aiheet eli teemat jäsensivät jo
itsestään tutkimusaineiston. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)
Jaoin haastattelurungon (LIITE 1) kysymykset kolmeen teemaan vastaamaan
suoraan tutkimustehtäviini jo tutkimuksen proseminaarivaiheessa. Jako sopi myös
tämän

tutkimuksen

tutkimustehtäviin.

Ensimmäinen

tutkimustehtävä

selvitti

tiedonantajien sarjakuvittamisen käyttöä, johon vastasivat haastattelurungon (LIITE 1)
kysymykset seitsemästä kahteentoista. Kysymykset selvittivät sarjakuvittamisen käytön
ohella myös tiedonantajien käsityksiä sarjakuvittamisesta menetelmänä, sen hyviä ja
huonoja puolia sekä heidän käsitystään menetelmän käyttöön innostumisesta. Näillä
osittain

päällekkäisilläkin

kysymyksillä

odotin

saavani

kattavan

käsityksen

tiedonantajien menetelmän käytöstä.
Toinen tutkimustehtävä käsitteli sarjakuvittamisen käytön syitä ja kolmas sen
antamaa tukea lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Toiseen
tutkimuskysymykseen vastasi haastattelurungon (LIITE 1) kysymys kolmetoista ja
kolmanteen kysymykset kuudestatoista yhdeksääntoista. Kysymys kolmetoista selvitti
tiedonantajien käsitystä siitä, mihin menetelmän teho perustuu. Nämä syyt
määrittivätkin sitten pitkälti heidän omia sarjakuvittamisen käytön syitään. Muilla
kysymyksillä selvitettiin tiedonantajien kokemusta saadusta tuesta ja syitä siihen, miksi
he kokivat menetelmästä olevan hyötyä lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa
kehityksessä sekä tämän hyödyn pysyvyyttä. Kysymykset olivat hieman päällekkäisiä,
mutta oletin näin saavani taas kattavan kuvan asiasta.
Tutkimuksen rajausta suorittaessani totesin, että kysymykset neljätoista ja
viisitoista eivät olleet tarpeellisia. Tutkimuksessa ei tarvita tietoja muista menetelmistä,
joita tiedonantajat olivat käyttäneet. Kysymykset kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi
kävivät myös tarpeettomiksi tässä tutkimuksessa, koska en selvittänyt lasten ja
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vanhempien suhtautumista menetelmään. Kysymykset yhdestä viiteen olivat sen sijaan
oleellisia taustatietoja haastateltavista. Siitä kuinka kauan ja minkälaisten sekä minkä
ikäisten lasten kanssa tiedonantajat olivat menetelmää käyttäneet. Kysymys kuusi oli
mukana sen sijaan vain oman kiinnostukseni takia. En varsinaisesti tarvitse tässä
tutkimuksessa tietoa siitä, mistä tiedonantaja oli menetelmän oppinut.
Seuraavaksi lähdin etsimään auki litteroiduista haastatteluista haastateltavia
yhdistäviä ja erottavia näkemyksiä liittyen näihin kolmeen tutkimustehtävään. Tämän
jälkeen tiivistin haastateltavien vastaukset muutaman sanan pituisiksi yhteiseen
asiakirjaan saman kysymyksen alle. Kun olin kirjoittanut nämä, ryhmittelin samaa asiaa
tarkoittavat tiivistetyt vastaukset yhdistetyiksi käsitteiksi niiden asioiden kohdalta,
joissa tämä oli tarpeen ja mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–112.)
Tiivistetyistä vastauksista ja käsitteistä sain sitten lopulliset haastattelun tulokset eli
tutkimuksen kategoriat ja pääsin pohtimaan niiden yhdistämistä havainnointien
tuloksiin. Tämä teemoittelun avulla tehty analyysi sopi lopuksi hyvin yhteen
havainnoista saamieni tulosten kanssa. Teemahaastattelun ja havainnoinnin valinta
menetelmiksi

teki

kuitenkin

analysoinnin

selkeän

teoreettisen

raportoinnin

haasteelliseksi. (Silverman 2005, 63.) Raportissa oli jatkuvasti vertailtava kahden
metodin avulla saatuja tuloksia ja siten se sisälsi asioiden toistoa.

6.6 Havainnointien eteneminen, koottu aineisto ja luotettavuus
Tein havainnoinnit videoinnin avulla. Näin en ollut havainnoijana niin muistiinpanojen
kirjoittamisen armoilla, josta metodikirjallisuudessakin varoitellaan (Silverman 2007,
89). Videointi aiheutti sen, että tilanteen normaalisti yhtä aikaa havainnoitava
kokonaisuus, niin aikuisen kuin lapsen toiminnan osalta, jäi minulta sillä hetkellä
havainnoimatta ja muistiinpanot kirjaamatta. Videoiden ja tilanteista tehtyjen
muistiinpanojen avulla pystyin kuitenkin niihin palaamaan ja kokonaisuuden
hahmottamaan. Koska tutkijan on päätettävä, mitä hän muistiinpanoihin kirjaa ja missä
muodossa (Grönfors 2010; 160, 164–166), päätin tutkimustehtävieni mukaisesti kirjata
videoinnin jälkeen havainnointikaavakkeeseen (LIITE 2), mistä sarjakuvittamisen
tilanne lähti, oliko sarjakuvittaminen sarjakuvitettua keskustelua vai sosiaalinen tarina,
miten tilanne toteutettiin, miten sarjakuvittaminen onnistui ja havainnoinnin ajan,
paikan sekä osallistujat.
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Havainnointikaavakkeeni (LIITE 2) muoto on löyhästi funktionaalisen
arvioinnin tyyppinen. Funktionaalisen arvioinnin päämääränä on saada merkityksellistä
tietoa. Se keskittyy henkilölle käyttökelpoisten asioiden arviointiin käytännön elämässä
sen luonnollisessa ympäristössä ja tilanteessa, jota ei erikseen järjestetä. (Matson,
Bamburg, Cherry & Paclawskyj 1999, 164; Snell 2000, 209.) Havainnointikaavakkeeni
on juuri tämän tyyppinen keskittyessään havainnoinnin kannalta oleelliseen,
tarvittavaan, tietoon sarjakuvittamisesta spontaanissa sarjakuvittamisen tilanteessa.
Havainnoinnissa tutkijalla on kaksi roolia: Ihminen ja tutkija. Näissä kovin
erilaisissa rooleissa tutkijan on oltava mahdollisimman luonteva. (Grönfors 2010, 155–
156.) Asetelma havainnoinnissa roolin osalta on siis kovin haastava (Silverman 2007,
83). Oma haasteeni oli vielä toimia havainnoijana tuttujen lasten parissa. Toisaalta
tilanne oli hyvä, koska oletin lasten näin käyttäytyvän kuten tavallisestikin ja siten
havainnoistani tuli luotettavampia. (Patton 2002; 269–271, 306.) Toisaalta tämä rooli
aiheutti sen, että en ollut lasten kanssa läsnä vain havainnoijana vaan jouduin olemaan
tilanteissa läsnä samaan tapaan kuin muulloinkin töissä ollessani. Mielenkiintoista
vertailupohjaa tutkijan roolitukseeni sain, kun toinen havainnointiryhmä oli minulle
vieras. Huomasin tosin toimivani ryhmässä, kuten normaalistikin töissä ollessani.
Roolini yhtenä ryhmän työntekijänä tuntui sopivan lapsillekin ja siten tutustuin heihin
todella nopeasti. Tässäkin ryhmässä havainnointini luotettavuutta lisäsi se, että
havainnointikenttä oli minulle tuttu ja ymmärsin niin sanottua varhaiskasvatuksen kieltä
(Patton 2002, 290).
Tärkeintä havainnoinnissa on katsella ja kuunnella ja yrittää ymmärtää
(Silverman 2007, 86). Tutkimuksessa askarrutti vielä riittävä havainnointien määrä.
Tämä osa työstä on Pattonin (2002; 260, 275) mukaan tehty, kun tutkija huomaa, että
havaintoja on riittävästi ja uudet havainnot eivät enää anna lisää tietoa. Näin päädyin
siihen, että riittävä määrä havainnointeja tähän tutkimukseen, jo litteroinnin
työläydenkin takia, oli noin kaksikymmentä sarjakuvittamistilannetta. Havainnoin 16
päivänä noin 50 paikallaolotunnin aikana 16 sarjakuvittamisen tilannetta, joista
kuvamateriaalia kertyi yhteensä 1 tunti ja 15 minuuttia. Tilanteista kuusi oli
erityisavustajan, neljä lastentarhanopettajan ja kuusi erityislastentarhanopettajan.
Näiden tilanteiden aikana tiedonantajat kuvittivat yhteensä 21 eri asiaa.
Erityisavustajan kuusi sarjakuvittamisen tilannetta kestivät yhteensä noin 38 ja
puoli minuuttia. Litteroituna tämä materiaali oli noin 18 koneella kirjoitettua sivua
rivivälillä yksi. Kuudesta erityisavustajan tilanteesta viisi oli sosiaalisia leikkitilanteita,
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jotka hän kuvitti sarjakuvitettuina keskusteluina. Yksi sarjakuvittamistilanne oli
toiminnanohjauksellinen,

jonka

erityisavustaja

toteutti

sosiaalisena

tarinana.

Lastentarhanopettajan neljä sarjakuvittamisen tilannetta kestivät yhteensä 10 ja puoli
minuuttia. Konekirjoitussivuja niistä kertyi seitsemän. Kaikki tilanteet olivat
toiminnanohjauksellisia. Tilanteista kaksi oli sarjakuvitettuja keskusteluja ja kaksi
sosiaalisia tarinoita. Erityislastentarhanopettajan kuusi sarjakuvittamisen tilannetta
kestivät noin 26 ja puoli minuuttia ja olivat kirjoituspituudeltaan 14 sivua. Kaikki
tilanteet olivat toiminnanohjauksellisia ja opettaja piirsi ne sarjakuvitettuina
keskusteluina. Yhden tilanteen videointi oli huono ja myöhästynyt kuvaus lapsen
oikeasta toiminnasta, kun häntä muistutettiin viittoen aiemmin piirretystä kuvasta. Täten
tilanteessa aiemmin piirretty sarjakuvitettu keskustelu muuttui sosiaaliseksi tarinaksi.
Havainnoinneissa niiden ajankohta ja oma roolini aiheutti muutamia
luotettavuus pohdintoja. Koska tein osan havainnoinneista kesäkuussa 2011 helleviikon
aikana, olivat lapset hyvin paljon ulkona. Tämä lisäsi luonnollisesti ulkona tapahtuvien
sarjakuvittamisen

tilanteiden

määrää

suhteessa

muihin

vuodenaikoihin.

Ulkokuvittamisten normaalia runsaampi määrä ei tosin tutkimuksessani haittaa, koska
en varsinaisesti tutki kuvitettavien tilanteiden määrää tai paikkaa vaan tutkin itse
kuvitustapahtumaa, siihen johtaneita syitä ja sen seurauksia.
Kesän havainnointien ajankohta oli muutenkin sarjakuvittamistilanteiden
määrää ajatellen ongelmallinen. Lapsiryhmän koko muuttui normaalista 18–20 lapsesta
7–11 lapseen. Tällä on luonnollisesti erittäin suuri vaikutus koko ryhmän haastavien
tilanteiden määrään. Lapsiryhmän koon pudotessa puoleen vähenivät myös haasteet.
Silti sarjakuvittamisen tilanteita tuli kesäkuun kahden viikon havainnointijaksollanikin
päivittäin.

Toisaalta

vähäinen

lapsimäärä

teki

sarjakuvittamisen

helpoksi

havainnoitavilleni. Heillä oli tavallista enemmän aikaa yhtä lasta kohden ja sisäinen
työnjako lasten suhteen oli työntekijöille helpompaa. Näin ollen voidaan ajatella, että
sarjakuvittamisen tilanteet lisääntyivät niiden helpon järjestettävyyden vuoksi. Tämä ei
taas ole tutkimukseni kannalta ongelma, koska en tutki tilanteiden määrää.
Tutkimuksen kannalta näin erilaisille havainnointiajankohdille sattuneet
havainnointijaksot olivat hieman ongelmallisia ja ne täytyi huomioida. Kesäkuussa
lapset olivat toimineet ryhmässään jo pitkään yhdessä ja siten sosiaalisten tilanteiden
haasteita saattoi olla vähemmän kuin, vaikka uuden ryhmän muodostuksen vaiheessa
elokuussa. Toisaalta myös toiminnanohjauksellisia tilanteita oli kesäkuussa vähemmän,
koska toiminta oli jo hyvin tuttua lapsille ja toiminta ei sisältänyt niin paljon
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toimintatuokioita kuin muuna aikana. Tätä ajankohdan ongelmaa en kuitenkaan
pystynyt tutkimuksessani välttämään, koska havainnointien tekeminen työssäoloni
aikana olisi ollut mahdotonta, haastavaa ja eettisestikin arveluttavaa.
Luotettavuuden

haasteita

aiheutui

myös

itse

sarjakuvittamisen

havainnointitilanteista ja omasta roolistani sekä kommentoinnistani niissä. Välillä
havainnoinnin ollessa menossa, tulivat lapset pyytämään tai kysymään joko minulta tai
havainnoitavaltani jotain. Havainnointien aikana saattoi pihalla myös tapahtua jotain,
mihin aikuisen oli reagoitava. Näissä tilanteissa lapsia pyydettiin usein odottamaan
hetken ja asiaan palattiin havainnoinnin jälkeen tai havainnointi keskeytettiin hetkeksi,
jos tilanne sitä vaati. Tällä ei tutkimuksen kannalta ole suurta merkitystä. Tilanteet
keskeytyvät

kuitenkin

usein

muulloinkin.

Sen

sijaan

oma

kommentointini

havainnointien aikana oli hieman ongelmallista. Kommentointi ei kuulu oikeaan
havainnointiin (Hirsjärvi 2010; 200, 213). Mutta koska tein osallistuvaa havainnointia
tutussa lapsiryhmässä, voidaan kommentointini katsoa olevan Hirsjärven (2010, 216)
sanoin: ”Osallistumista tutkittavien ehdoilla”.
Kommentoinnin aiheutti oma kaksijakoinen roolini tutussa lapsiryhmässä
tavallaan liian tuttuna havainnoijana. Kommentoin, koska koin, että olisin käyttäytynyt
luonnottomasti haastavissa tilanteessa, jos en olisi reagoinut tilanteisiin jotenkin.
Kommentointini olivat usein tilanteen rauhoittamiseen liittyviä. Saatoin esimerkiksi
pyytää tilannetta häiritsevää toista lasta poistumaan paikalta tai rauhoitin tilanteessa
vastustavaa lasta välillä koskettamalla jopa estämällä hänen lähtöään. Kommentointini
eivät kuitenkaan vaikuttaneet tilanteeseen kuin sitä rauhoittavalla tavalla. Koin näiden
syiden takia tämän reagoivan tavan sopivan minulle ja tähän tutkimukseen, vaikkakaan
havainnoijan ei pitäisi kommentoida havainnointitilanteessa tai puuttua siihen muuten
(Grönfors 2010, 160).
Itse videointi aiheutti myös omat ongelmansa. Kuvakulmalla on merkityksensä
(Silverman 2005, 58). Kuvauksen kohteista ja kuvakulmista oli tehtävä yhdellä
kameralla kompromissi. Minun oli valittava kuvaanko enemmän piirrettävää kuvaa vai
lapsen reaktioita. Kuvakulmaa oli siis jonkin verran vaihdeltava. Pääsääntöisesti yritin
kuvata piirrettävää kuvaa ja lapsen ilmeitä vuorotellen, jotta saisin riittävästi tietoa
kummastakin tutkimustehtävieni kannalta oleellisesta asiasta. Osassa videoista
onnistuin tässä hyvin, osassa en. Videot kärsivät myös ulkopuolisista häiriöistä.
Videoista tuli ulkona usein aika meluisia ja siten muiden lasten äänet häiritsivät
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videointien purkamista. Purkamista vaikeuttivat myös lapsen ja havainnoitavan
päällekkäiset puheet tai hiljainen ääni. Tämän vuoksi katselin nauhoja useaan kertaan.
Videoinneissa oli vaikeaa myös päättää niiden aloittamisesta ja lopettamisesta.
Välillä sammutin kameran turhaan tilanteessa ja jouduin käynnistämään sen uudestaan.
Välillä taas kameran olisi ehdottomasti pitänyt kuvata pidempään sarjakuvittamisen
tilanteen jälkeisiä tapahtumia, jotta lasten toiminta kuvituksen jälkeen olisi
kokonaisuudessaan tullut videolle. Videointien täydentäminen jälkeenpäin kirjatuilla
havainnoilla on onneksi täysin suotavaa (Hirsjärvi 2010, 214). Nämä kuvaukselliset
ongelmat johtuivat kokemattomuudestani havainnoijana, mutta niistä huolimatta koin
saavani riittävästi tietoa tilanteista ja niiden onnistumisesta.
Lasten suhtautuminen videointeihin oli pääsääntöisesti myönteistä. Kysyin
luvan videointeihin lasten vanhemmilta (LIITE 4), mutta pyrin kysymään kuvauslupaa
tilanteissa vielä lapsilta itseltään. Lähes kaikissa tilanteissa sain lapsilta kuvausluvan,
kun muistin sen kysyä. Yhdessä tilanteessa lapsi kielsi hymyillen kuvauksen. Tilanteen
lapsi oli minulle tuttu ja päättelin hänen muusta elekielestään, että kuvaus oli kuitenkin
sallittua. Kysyin lapsilta luvan videointiin aina muistaessani sen. Eettisesti arveluttavaa
oli silti se, että välillä unohdin kysyä luvan ja kuvasin kiellosta huolimatta.
Haastattelin työntekijöitä havainnoitavan tilanteen jälkeen (LIITE 3).
Haastattelun tarkoituksena oli varmistaa, että saan havainnoinnillani selville
sarjakuvittamisen tarkoituksen ja sen onnistumisen. Nämä haastattelut olivat hyvin
lyhyitä. Välillä tiedonantajat eivät aivan vastanneet esittämääni kysymykseen vaan
kertoivat oman näkemyksensä tilanteesta. Vastaukset kuitenkin täydensivät saamaani
havainnointiaineistoa.

6.7 Havainnointien analysointi

Silvermanin mukaan (2005, 60) havainnointien analysoinnissa kannattaa pysyä valitussa
näkökulmassa. Analyysin helpottamiseksi hän kehottaa pitämään havainnoinnin
mahdollisimman yksinkertaisena. Havainnointien analysointia tapahtuu yhtä aikaa
havainnoinnin kanssa. Tämä analysointi helpottuu selkeällä tutkimuskysymysten
asettelulla, eli johdonmukaisesti valitulla näkökulmalla. (Silverman 2007, 92.) Olenkin
pyrkinyt analysointia helpottaakseni tekemään tutkimuskysymyksistä mahdollisimman
yksinkertaisia

ja

havainnointikaavakkeestani

tutkimuskysymyksiini

vastaavan.
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Analysoinnissa pyrin myös pitämään tulkinnan ja havainnot erillään toisistaan (Hirsjärvi
2010, 217).
Analyysini sai vaikutteita Straussin ja Corbinin (1998) Grounded Theoryanalysointitavasta. Tämä analysointitapa on varsinaisesti laadullisen tutkimuksen
tekemisen uran uurtaja. Se ei niinkään eroa tavanomaisesta laadullisen tutkimuksen
analysoinnista vaan on vain tarkempaa ja syvemmälle menevää. Grounded Theoryn
analysoinnissa suoritetaan ensimmäisenä avoin koodaus, jossa havainnoinnin kohde
kuvataan mahdollisimman tarkasti etsien käsitteitä ja luokituksia. Seuraavassa
aksiaalisessa koodauksessa etsitään käsitteellisten luokkien ja alaluokkien välisiä
suhteita,

joiden avulla

saadaan selitys

havainnoitavalle

asialle.

Viimeisessä

selektiivisessä koodauksessa tärkeimmät tutkimuksen osat yhdistetään kuvaukseksi,
Straussin ja Corbinin nimeämäksi teoriaksi, joka kertoo tutkimuksesta oleellisimman.
(Laitinen 1998, 104–107; Strauss & Corbin 1998; 101, 123–124, 143.)
Avoimessa koodauksessa tiivistin jokaisen tiedonantajan sarjakuvittamisen
tilanteet yhteiseen asiakirjaan. Tästä tiivistyksestä etsin tiedonantajien sarjakuvittamisen
yhtäläisyyksiä (tutkimuksen käsitteitä) tutkimuskysymysteni mukaan. Ensin etsin
yhteisiä toimintatapoja sarjakuvittamisen käytössä. Seuraavaksi etsin yhteisiä syitä
sarjakuvittamisen käytölle ja lopuksi yhteisiä tuloksia sarjakuvittamisen käytöstä.
Tiivistin näitä löytyneitä yhtäläisyyksiä ja eroja tuloskappaleen kategorioiksi
taulukoihin ja kuvioihin. Taulukoilla osoitin, miten olen tulokset/kategoriat löytänyt.
Niistä näkyy haastatteluista ja havainnoista tekemäni tiivistykset eli kategoriat sekä
niiden alle kuuluvat käsitteet.
Aksiaaliseen koodauksessa tekemieni tiivistysten eli kategorioiden yhteydet
alkoivat kuin varkain hahmottua, kun tutkimuskysymyksistäni ja saamistani
vastauksista muodostui selkeä kokonaisuus. Nimesin tämän kokonaisuuden, Straussin ja
Corbinin (1998, 143) mukaan teorian, Sarjakuvittamisen käytön sykliksi. Näin
analyysin viimeisessä vaiheessa, selektiivisessä koodauksessa, sarjakuvittamisesta
muodostui teoria eli kokonaisuus, joka selittää sarjakuvittamisen käyttöä. Teoria löytyi,
vaikka havainnointi vaati paljon työtä ja oli ajoittain hankalaakin, silti tai juuri siksi se
antoi myös paljon tietoa toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi 2010, 213)
sarjakuvittamistilanteissa ja mahdollisti teorian löytymisen. Teorian muokkaamiseksi
havainnoista tarvitaan havainnoitavan asian ymmärtämistä (Strauss & Corbin 1998,
181). Tämä ei tässä tutkimuksessa noussut ongelmaksi, koska havainnoitavana oleva
sarjakuvittaminen on minulle päivittäinen työkalu, joten tunnen sen erittäin hyvin.
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7 SARJAKUVITTAMISEN KÄYTÖN SYKLI

7.1 Sarjakuvittamisen käyttö
Tiedonantajien sarjakuvittamisen käyttö haastatteluiden ja havainnointien perusteella
koski viittä osa-aluetta: Käsityksiä siitä, mitä sarjakuvittaminen on, sarjakuvittamisen
henkilökohtaista käyttötapaa, sarjakuvittamisen käyttötilanteita ja tilanteiden lasten
kuvausta, kokemuksia sarjakuvittamisen menetelmästä sekä menetelmän käytettävyyttä,
lähinnä siltä osin, miksei menetelmää käytettäisi.
Tiedonantajien käsitykset sarjakuvittamisesta olivat yhteneviä. He pitivät
sarjakuvittamista etenevänä tapahtuman piirtämisenä. Erityisavustaja kuvasi sitä kuva
kuvalta

etenevänä

tapahtuman

piirtämisenä.

Lastentarhanopettaja

taas

piti

sarjakuvittamista työvälineenä, jatkumona, jossa on tietty juoni siitä, miten tapahtuma
etenee.

Erityislastentarhanopettajan

mukaan sarjakuvittaminen muuttaa puheen

näkyväksi visualisoimalla tapahtumaa yksittäisillä kuvilla tai sarjakuvamaisella
kuvasarjalla, tapahtumaketjulla.

Erityisavustaja: ”Omasta mielestä se on että piirretään kuva kuvalta esimerkiks joku
tapahtuma. Esimerkiks pukemisesta laitetaan sukka, housut, takki. Kuva kuvalta
edetään. Sitten lopussa se on niinku valmis.”
Tiedonantajat

kuvasivat

sarjakuvittamistapahtumaa

hyvin

samoin.

Erityisavustajan mukaan sarjakuvittaminen etenee pätkittäin. Näin se kertoo, mitä joku
teki, mitä pitää tehdä sen jälkeen ja mitä tapahtuma merkitsi toiselle osapuolelle
erityisesti, miltä se tuntui. Lastentarhanopettaja kuvasi piirtämistä hyvin samaan tyyliin.
Hänen mielestään siinä piirretään lapselle, mitä on tapahtunut, missä tilanteessa ollaan,
miten asiaa päästään purkamaan ja miten asia ratkaistaan. Erityislastentarhanopettaja
puolestaan kertoi kuvittamisen tapahtuvan joko menneestä tai tulevasta tapahtumasta.
Yhteistä kaikille oli ratkaisun hakeminen tilanteeseen piirtämällä eteneviä kuvia.

Lastentarhanopettaja: ” No siinä pitää olla ensinnäkin se et mistä lähetään et mikä on
se tilanne missä nyt ollaan ja miten sitä lähetään purkamaan ja miten se ratkastaan ja
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miten siitä niinku päästään esimerkiks yli. Että siinä niinku ne ydinkohdat ja miten se
etenee ja et se on mahdollisimman semmonen selkee ja auttaa sitä lasta esimerkiks
pääseen jonku tilanteen yli. Vaikka et mitä seuraa jo siinä tilanteessa. Et miten
kannattaa tehä asioita tai et siin on joku semmonen jatkumo tavallaan tai et rytmi
semmonen tietty juoni miten se asia niinku etenee. Siin on joku ratkasu oottamassa
siellä jossain mihkä kannattaa niinku pyrkiä tai yrittää päästä.”
Erityisavustaja käytti menetelmää kesäkuussa kuudessa eri tilanteessa, joista
viisi oli sosiaalisten tilanteiden sarjakuvituksia ja yksi toiminnanohjauksellinen
sosiaalinen

tarina.

Lastentarhanopettaja

käytti

sarjakuvittamista

yhdessä

toiminnanohjauksellisessa tilanteessa kesäkuussa ja kolmessa tilanteessa elokuussa.
Näistä kaksi hän toteutti valmiilla kuvalla sosiaalisena tarinana ja kaksi sarjakuvitettuna
keskusteluna. Erityislastentarhanopettaja käytti elokuussa sarjakuvitettua keskustelua
kuudessa toiminnanohjauksellisessa sarjakuvittamisen tilanteessaan.
Havainnointiajankohdilla

oli

vaikutusta

sarjakuvittamisen

tilanteisiin.

Kesäkuussa tilanteet olivat sosiaalisia ja elokuussa toiminnanohjauksellisia. Syynä
tähän on mahdollisesti se, että kesäkuussa toiminta ja vertaisryhmä oli jo lapsille tuttu.
Kesäajan toiminnan

helppous ei aiheuttanut

tarvetta toiminnanohjauksellisiin

kuvituksiin, kun taas toisten lasten tunteminen teki sosiaaliset tilanteet haastaviksi,
vaikka lasten määrä oli vähäinen. Elokuussa tarve toiminnanohjaukseen vanhojen ja
uusien toimintatapojen ääressä oli ilmeinen. Ajankohdan vaikutus näkyi selvästi, kuten
myös lapsella olevat ongelmat toiminnanohjauksessa tai sosiaalisissa taidoissa. Jos
ongelmia ylipäätään oli, oli niitä riippumatta vuoden ajasta ja ryhmän koosta. Näin lapsi
tarvitsi kuvittamista tuekseen, vaikka ajankohta olikin muuten niin sanotusti helpompi.
Toiminnanohjaukselliset ja sosiaaliset kuvittamistilanteet erosivat toisistaan
ajankäytöllisesti. Sosiaalisten tilanteiden kuvittamiseen meni kauemmin aikaa.
Sosiaaliset tilanteet kestivät lyhyimmilläänkin viisi ja puoli minuuttia ja pisimmillään
kymmenen minuuttia. Toiminnanohjaukselliset tilanteet saattoivat taas lyhyimmillään
kestää parikymmentä sekuntia ja pisimmilläänkin ne olivat reilun viiden minuutin
mittaisia. Aikaa tilanteissa kului enemmän, jos lapsi vastusti tilannetta ja häntä piti
rauhoitella. Lapsen ikä näytti liittyvän tilanteiden kestoon. Mitä nuorempi lapsi
tilanteessa oli mukana, sitä lyhyempi oli myös ammattilaisten kuvitustilanne.
Sarjakuvittamisen tilanteet etenivät hyvin siihen tapaan kuin tiedonantajat
kuvasivat haastatteluissaan. Näistä havainnoista muodostui tiedonantajien seuraavat
kuvitusprofiilit eli heidän tapansa piirtää sarjakuvittamisen kuva lapselle.
Pääsääntöisesti

erityisavustaja

piirsi

sosiaalisten

tilanteidensa

sarjakuvitetuissa
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keskusteluissa ensin kuvan lapsen ei-toivotusta tapahtuneesta käytöksestä. Tämän
jälkeen joko erityisavustaja tai kuvitustilanteen lapsi piirsi kuvan päälle rastin.
Seuraavaksi hän piirsi tilanteen lasten tunteista kertovan surunaaman. Sitten
erityisavustaja piirsi kuvan toivotusta käytöksestä ja sen herättämistä positiivisista
tunteista. Viimeisenä hän piirsi kuvan siitä, kuinka lapsi voi hakea aikuisen apua, jos ei
annetuin keinoin selviä tilanteessa. Kuvat myös kerrattiin vielä ja lapsi saattoi pyyhkiä
ei-toivotun toiminnan kuvan pois. Yksi erityisavustajan kuvitus eteni päinvastoin
kuvaten ensin odotettua sosiaalista toimintaa ja sitten toteutunutta ei-toivottua
toimintaa. Sarjakuvitustilanteen lapsi oli erityisavustajan muiden tilanteiden lapsia
vanhempi ja kognitiivisilta taidoiltaan parempi. Tämä saattoi olla syynä erilaiseen
toimintaan ja näin erityisavustaja poikkeavaa toimintaansa myös kuvasi. Ainut
toiminnanohjauksellinen sosiaalisen tarinan tilanne noudatti muiden erityisavustajan
sarjakuvittamistilanteiden kaavaa edeten valmiin kuvan ei-toivotun toiminnan esittelystä
toivotun toiminnan esittelyyn.
Lastentarhanopettaja kuvasi neljästä sarjakuvittamisen tilanteestaan kolmessa
ensin toivotun toiminnan. Ensimmäisessä tilanteessa hän näytti valmiista sosiaalisesta
tarinasta oikean toimintatavan. Toisessa tilanteessa hän ohjeisti lapsille toivottua
toimintaa

tilanteen

herättämien

tunteiden

kanssa.

Kolmannessa

tilanteessa

lastentarhanopettaja kuvitti niin ikään vain toivotun toiminnan. Neljäs tilanne alkoi eitoivotun toiminnan ja sen aiheuttamien tunteiden osoituksella valmiista sosiaalisesta
tarinasta. Tämä toimintapa oli luonnollinen lastentarhanopettajan tilanteet huomioiden.
Niissä ei, ensimmäistä ja viimeistä tilannetta lukuun ottamatta, ollut ilmennyt eitoivottua

toimintaa.

Lastentarhanopettajan

vähäisten

tarinoiden

ja

tilanteiden

erilaisuuden takia varmaa kuvitusprofiilia on hankala luoda. Näissä olosuhteissa
lastentarhanopettajan kuvitusprofiili muodostui kuitenkin edellä olevaksi.
Erityislastentarhanopettaja

kuvitti

kuudesta

sarjakuvitetusta

toiminnanohjauksestaan kaksi, kuvaten ensin ei-toivotun toimintatavan ja sitten toivotun
toimintatavan.

Kuten

lastentarhanopettajalla,

ei

hänenkään

neljässä

muussa

tilanteessaan ollut aluksi esiintynyt ei-toivottua käytöstä ja siten tarve sen kuvittamiseen
tuli vasta ei-toivotun käytöksen ilmetessä. Neljä muuta tilannetta eteni siis kuvaten
ensin toivotun ja sitten ei-toivotun toiminnan. Ei-toivottua toimintaa ei ollut mukana
yhdessä kuvitustilanteessa. Tilanteen herättämät tunteet olivat mukana yhdessä
kuvituksessa. Tiedonantajien kuvitusprofiilit on kuvattu seuraavan sivun taulukossa 2.
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TAULUKKO 2 Tiedonantajien kuvitusprofiilit

Erityisavustaja:
1. Kuva ei-toivotusta toiminnasta (kuvan päälle rasti) ja sen aiheuttamista tunteista
(surunaama).
2. Kuva toivotusta toiminnasta ja sen aiheuttamista tunteista (hymynaama).
3. Kuva siitä, kuinka lapsi voi hakea aikuisen apua.
4. Kuvien kertaus
Lastentarhanopettaja:
1. Kuva toivotusta toiminnasta ja sen aiheuttamista tunteista.
2. Kuva ei-toivotusta toiminnasta ja sen aiheuttamista tunteista.
3. Kuvien kertaus.
Erityislastentarhanopettaja:
1. Kuva toivotusta toiminnasta
2. Kuva ei-toivotusta toiminnasta ja sen aiheuttamista tunteista.
3. Kuvien kertaus.

Kuvitusprofiileja

tulkittaessa

on

otettava

huomioon,

että

tiedonantajien

sarjakuvittamistilanteet olivat hyvin erilaisia. Ainakin ammatillisista eroista on
mahdotonta tämän perusteella sanoa juuri mitään. Todennäköistä on, että jos
lastentarhanopettajalle ja erityislastentarhanopettajalle olisi sattunut kuvitettavaksi
sosiaalisia tilanteita, olisivat hekin aloittaneet useammin ei-toivotun toiminnan
kuvaamisella. On luonnollista, että ongelman ilmaantuessa puututaan ensin siihen ja
sitten osoitetaan hyvä toiminta. Tosin kyse voi olla myös täysin tottumuksesta ja
kuvittamisen rutiinista. Valmiin kuvan käyttö saattaa lisäksi ohjata näyttämään ensin eitoivottu käytös, jos valmis kuva on kuvitettu tässä järjestyksessä. Lastentarhanopettajan
vähäisempi kuvitusten määrä johtui todennäköisesti sen hetkisestä ryhmän tilanteesta.
Kuvituksille ei yksinkertaisesti ollut tuona ajankohtana enempää tarvetta.
Tiedonantajien kuvitusprofiilit suhteutettuna Grayn (2010, xxxiii) malliin ovat
mielenkiintoisia. Kaikilla tiedonantajilla tarinat sisälsivät ainakin kuvauslauseita, mutta
myös näkökulmalauseita ja ohjauslauseita. Näissä tarinoissa kuvauslauseet kuvasivat,
tilanteesta

riippuen,

joko

ei-toivottua

toimintaa

tai

toivottua

toimintaa.

Näkökulmalauseissa tiedonantajat kuvasivat taas tilanteen osallistujien reaktiot, jos
kuvasivat. Ohjauslauseissa tiedonantajat puolestaan antoivat ohjeen toivotusta
toiminnasta, jos niitä käyttivät. Kaikissa tilanteissa tiedonantajat eivät kuitenkaan
kuvittaneet tapahtumaa aivan samaan tyyliin. Eroja ilmeni, kuten edellä mainittiin,
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varsinkin vertailtaessa sosiaalisten tilanteiden kuvituksia toiminnanohjauksellisiin
kuvituksiin.
Sarjakuvittamisen

käyttötilanteita

kaikki

tiedonantajat

löysivät

haastatteluissa rajattomasti. Yhteisenä tekijänä joko toiminnanohjauksessa tai
sosiaalisessa tilanteessa oli jokin vaikeus, mihin sarjakuvittamisella etsittiin ratkaisua.
Yhteisiä

nimettyjä

käyttötilanteita

olivat

toiminnanohjaukselliset

opetuksen

selkeyttäminen ja arjen pulmatilanteet sekä sosiaaliset tilanteet. Erityisavustaja käytti
sarjakuvittamista toiminnanohjauksen apuna siirtymätilanteissa, syömistilanteissa,
pukemistilanteissa ja sosiaalisissa tilanteissa, kuten riita- tai tappelutilanteissa. Hän ja
lastentarhanopettaja nimesivät sarjakuvittamisen myös ryhmän yhteisten sääntöjen
opettelun

välineeksi.

sarjakuvittamista.

Tämän

voidaan

katsoa

Lastentarhanopettaja

olevan

turvautui

toiminnanohjauksellista

sarjakuvittamiseen

arjen

pulmatilanteiden lisäksi toiminnanohjauksellisesti opetuksen selkeyttämisessä ja lapsen
jumittumisissa sekä sosiaalisesti haastavissa tilanteissa. Erityislastentarhanopettaja
käytti

sarjakuvittamista

opetuksen

arjen

selkeyttämisessä

ja

haastavissa

tilanteissa,

sosiaalisesti

toiminnanohjauksellisesti

tunnetaitojen

opetuksessa

sekä

ryhmäkasvatusmenetelmänä.
Havainnointien mukaan erityisavustaja käytti sarjakuvittamista sosiaalisissa
tilanteissa opettaakseen, miten toimia suuttuessa, miten saa kavereita, miten vastata
kiusaamiseen ja kahdessa tilanteessa, miten mennä leikkiin. Toiminnanohjauksellisessa
sarjakuvitetussa

keskustelussa,

joka

kuului

osana

leikkiin

menon

opetusta,

erityisavustaja myös opetti, miten lähteä kotiin. Toiminnanohjauksellisessa sosiaalisessa
tarinassa hän taas ohjasi lasta pukemaan. Alla on havainnointia tilanteesta, jossa
onnistuneessa sarjakuvituksessa erityisavustaja opetti lapselle, miten saa kavereita.
Tilanne alkoi, kun 5 vuotta ja 8 kuukautta vanha Taneli, jolla on kielellisiä vaikeuksia ja
keskittymisen haasteita, vei tyttöjen leikistä ulkona leluja ja peittoja. Erityisavustaja
sarjakuvitti Tanelille tilanteessa, miten saa kavereita. Annettua ohjetta noudattaen hän
saikin itselleen kaverin ja leikki kesti hyvin pitkään.

Erityisavustaja: Musta tuntu, et sitä vähän harmittaa ku se on hakenu noilta tytöiltä
ottanu noita leluja ja tytöt o noin kurjan olosia ja ne itkee. (Piirtää kuvaa itkevistä
tytöistä. Taneli katsoo.) Tätä poikaa taitaa nyt joku asia harmittaa ku se tekee kiusaa.
(Puhuu kuvasta ja osoittaa sitä.. Kumartuu Taneliin päin.)
Taneli: Silti mä tekin sen jos en löyä kaveria! (Hieman alistuneen oloisesti. )
Kuvaaja: Niin. Tuo oli Taneli tärkeä asia.
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Erityisavustaja: Tärkeä asia. (Piirtää viivan puolittamaan taulun.) Kun sinua harmitti
niin sinä et sitten saa kavereita jos sinä teet tällee. (Näyttää kuvaa kynällä. Taneli
koskee taulun yläosaan. Taneli katsoo sitten kuvaa.) Vaan mites sun pitäis tehhä, että
tulis tämmönen ilonen olo kaikille? (Piirtää hymynaaman.) Piirretäänpäs tohon, miten
pitäs toimii Taneli. (Taneli pyyhkii hymynaaman ”otsaa”.) Elikä sinua harmittaa ja
sillon sinä menet kiusaamaan tyttöjä. Eikö niin? Nyt me keksitään keino miten saahaan
se harmitus pois.
Havainnointien

mukaan

lastentarhanopettaja

käytti

sarjakuvittamista

sosiaalisena tarinana ruokailun ja nukkumisen toiminnanohjaukseen, sarjakuvitettuna
keskusteluna pelien pelaamisen toiminnanohjaamiseen pienryhmissä ja ruoka-apulaisten
toiminnasta kertomiseen. Alla on havainnointia tilanteesta, jossa lastentarhanopettaja
opetti sarjakuvittamalla ruoka-apulaisten toimintaa koko lapsiryhmälle. Tilanteen lasten
keskittyminen oli käsin kosketeltavaa.

Lastentarhanopettaja istuu ja piirtää valkotaululle lasten edessä. Lapset istuvat
penkeillä omilla paikoillaan.
Lastentarhanopettaja: Tällä kertaa tänään tässä on Viivi. (Piirtää lapsen kuvaa
valkotauluun.) Tässä on Viivi ja tiiättekös kukas tässä on? (Piirtää toisen lapsen
tauluun.)
Lapset: Aino.
Lastentarhanopettaja: Aino. Viivi ja Aino on tänään apulaisia. Kaksi (Kääntyy lapsiin ja
nostaa kaksi sormea ylös.) apulaista on aina kerrallaan. Valitaan. Ja kaksi apulaista
ensiks ulkoilee (Taneli nostaa peukun ylös.) ihan niinku kaikki muutkin (Piirtää puita.)
tuolla noin lähtee ulos ja ulkoilee ja leikkii ulkona. Mutta sitte ku onkin se hetki että
tullaan tänne sisälle. (Piirtää talon.) Niin apulaiset lähteeki ihan ensimmäisenä sisälle.
(Nostaa yhden sormen ylös ja kääntyy lapsiin.) Ihan ekkuna (Piirtää numeron yksi.)
vähän aikasemmin kun muut. (Taneli peukuttaa edelleen. Hiirenhiljaista muuten.)
Erityislastentarhanopettaja

sarjakuvitti

toiminnanohjausta

havainnointien

mukaan kahdessa riisumistilanteessa, kahdessa pukemistilanteessa, jumppaan ja
syömään siirtymissä sekä toimintatuokioilla jumpassa, lauluhetkellä ja kielituokiolla.
Yksi erityislastentarhanopettajan onnistuneista sarjakuvittamisen tilanteista oli hieman
poikkeuksellinen. Hän ei varsinaisesti kuvittanut tilanteessa mitään vaan muistutti
viittomin 7-vuotiasta Kallea, jolla on kielellisiä vaikeuksia ja toiminnanohjauksellisia
haasteita, edellisenä päivänä piirretyistä kuvista. Näin aiemmasta sarjakuvitetusta
keskustelusta tuli sosiaalinen tarina viittomien avulla annetun muistikuvan kautta.

Kalle juoksee hakemaan lokeroltaan lippalakkia. Hyppää lattialle mahalleen, ääntelee.
Erityislastentarhanopettaja tulee paikalle.
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Erityislastentarhanopettaja: Kalle muistatko mitä eilen piirrettiin vihkoon? (Viittoo
muistaa, piirtää, vihko.)
Kalle: Joo. (Katse terävöityy. Silmien harhailu loppuu. Kujeileva ilme vaihtuu
vakavaksi. Nousee ylös ja kävelee märkäeteiseen.)
Erityislastentarhanopettaja: Minä en sinua varten täällä nyt sarjakuvita kun tämä menee
näin hyvin. (Kuvaajalle hymyillen.)
Havainnoituja tilanteita oli siis yhteensä 16 ja niiden aikana sarjakuvittamisen
avulla puututtiin 21 eri asiaan. Näissä tilanteissa sarjakuvittamista käytettiin sosiaalisten
taitojen opettamiseen viidesti. Tilanteissa opetettiin kahdesti, miten mennä leikkiin
(kehittyneet sosiaaliset taidot), kerran miten saada kavereita (kehittyneet sosiaaliset
taidot), miten vastata kiusaamiseen (muut sosiaaliset vuorovaikutustaidot) ja miten
toimia suuttuessa (sosiaaliset tunnetaidot). Suluissa on Kauppilan edellä ollut luokittelu
sosiaalisista

taidoista.

(Kauppila

2006,

126–128.)

Toiminnanohjaamiseen

sarjakuvittamista käytettiin 16 kertaa. Tilanteet olivat perushoidollisia ja opetuksellisia
toimintatuokioiden

ohjaamisia.

Perushoidolliset

tilanteet

olivat

neljästi

siirtymätilanteita, kahdesti pukemista, kahdesti riisumista, kerran kotiin lähtöä,
nukkumista ja ruokailua koskevia. Ohjatuilla toimintatuokioilla sarjakuvittamista
käytettiin tuokion toiminnan selventämiseen viisi kertaa: Pelien pelaamisessa, jumpassa,
lauluhetkellä, kielituokiolla ja ruoka-apulaisten toiminnan selkiyttämisessä.
Sarjakuvittamisen käyttötilanteissa näkyivät tiedonantajien ammatilliset erot.
Kukin käytti menetelmää apuna niissä tilanteissa, jotka olivat heidän työnkuvansa
mukaisia: Opettajat opetuksellisissa tilanteissa ja erityisavustaja leikin ohjaamisessa.
Yhteistä oli kuitenkin hetki, milloin sarjakuvittamiseen turvauduttiin. Se oli joko
toiminnanohjauksellisesti tai sosiaalisesti haastava lapsen toivottavan toiminnan
kannalta joko lapselle tai tilanteen tiedonantajalle. Tämä hetki voidaan nimetä
pedagogiseksi hetkeksi. Se on hetki, jolloin opettaja päättää tehdä jotain selvitäkseen
haastavasta tilanteesta ja päästäkseen opetuksessa eteenpäin. Pedagogisena hetkenä
opettaja toimii vuorovaikutuksessaan menestyksellisesti lapsen kanssa ja osoittaa
toiminnallaan oikean paremman tavan toimia. (Toom 2006, 71.) Sarjakuvittamisen
käyttötilanteet ovat vielä seuraavan sivun taulukossa 3.
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TAULUKKO 3 Tiedonantajien sarjakuvittamisen 16 käyttötilannetta (21 eri asiaa)

Tutkimuksen tiedonantaja
Erityisavustaja

Tilanteen käytön Sosiaalinen
peruste
tarina
Sosiaalinen
tilanne

Toiminnanohjaus
Lastentarhanopettaja

Sosiaalinen
tilanne
Toiminnanohjaus

Erityislastentarhanopettaja

Sarjakuvitettu
keskustelu
5 kertaa (2 kertaa
leikkiin meno,
kavereiden saanti,
kiusaamiseen
vastaus, toiminta
suuttuessa)

1 (pukeminen,
kotiin lähtö)

2 kertaa
(ruokailu,
nukkuminen)

Sosiaalinen
tilanne
Toiminnanohjaus

2 kertaa
(pelaaminen,
ruoka-apulaisten
toiminta)

6 kertaa (4
siirtymää, 2
riisumista,
pukeminen,
jumppa, lauluhetki,
kielituokio)

Tiedonantajien mukaan menetelmä toimi parhaiten yli kolmivuotiailla lapsilla.
Erityisavustajan mielestä menetelmä ei toimi nuoremmilla lapsilla. Syynä hän piti alle
kolmevuotiaiden mahdollisesti riittämätöntä keskittymiskykyä ja kuvien ymmärtämisen
tasoa. Hän kuitenkin huomautti, että lapsen kokonaiskehityksen vaihe vaikuttaa.
Lastentarhanopettaja ei ollut todennut, ettei menetelmä toimisi edes jotenkin kaikilla
lapsilla. Hän piti sitä ainakin rauhoittavana tekijänä. Eniten hän koki menetelmästä
hyötyvän

lasten,

joilla

on

kielellinen

pulma

ja

jotka

ovat

visuaalisia.

Erityislastentarhanopettaja oli sitä mieltä, että lapsen vamman syvyysaste vaikuttaa
menetelmästä saatuun hyötyyn. Hän koki, että lapsen visuaalinen-, taito- ja
hahmottamisentaso tulee aina selvittää ennen menetelmän käyttöä. Hänen mielestään
menetelmä toimi parhaiten ADHD- ja Asperger-lasten kanssa sekä myös niiden lasten
kanssa, joille arjen hallinta ja sosiaaliset tilanteet olivat haastavia. Hän ei käyttäisi
menetelmää vaikeasti kehitysvammaisella tai autistisella lapsella.
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Havainnointien mukaan sarjakuvittamista käytettiin keskittymisen haasteita
omaavan Olavin (3 v 11 kk), toiminnanohjauksen haasteita omaavan Heikin (4 v 1 kk),
toiminnanohjauksen haasteita omaavan Elmerin (5 v 6kk), kielellisiä vaikeuksia ja
keskittymisen haasteita omaavan Tanelin (5 v 8 kk), sosiaalisten tilanteiden
toiminnanohjauksen haasteita omaavan Aapelin (5 v 11 kk) ja kielellisiä vaikeuksia
sekä toiminnanohjauksen haasteita omaavan Kallen (7 v) kanssa. Sarjakuvittamista
käytettiin myös koko lapsiryhmien kanssa, jolloin mukana olivat niin tyypillisesti
kehittyvät lapset kuin kielenkehitykseltään viivästyneet ja autismikirjon lapset sekä
kehitysvammaisetkin lapset. Kaikki yksilötilanteiden lapset olivat poikia, jotka olivat
siis iältään kolmesta vuodesta ja 11 kuukaudesta seitsemään vuoteen. Poikien haasteina
olivat toiminnanohjaus, kielelliset vaikeudet ja keskittyminen.
Varsinaiset
Erityisavustaja

kokemukset

kuvasi

sarjakuvittamisesta

menetelmää

yksinkertaisesti

olivat
hyväksi.

positiivisia.
Hän,

kuten

lastentarhanopettajakin, piti menetelmästä sen tuoman tilanteen ratkaisun takia.
Molemmat kokivat, että sarjakuvittamisen avulla tilanne ratkeaa ja siinä päästään
eteenpäin. Lastentarhanopettaja kuvasi menetelmää tehokkaaksi, yksinkertaiseksi ja
helpoksi. Hänen mielestään piirtäminen on lapsille luontainen tapa käsitellä asioita. Hän
kertoi olevansa menetelmästä innossaan ja harmitteli, ettei sitä oltu käytetty jo aiemmin.
Erityislastentarhanopettajan mielestä menetelmä oli helppo, vaivaton, tehokas,
yksinkertainen ja sai lapsen ymmärtämään. Hänen mielestään se oli myös hauska
menetelmä. Menetelmän vaivattomuudesta erityislastentarhanopettaja antoi hyvän
esimerkin: Hän vertasi sen käyttöä pelkästään PCS-kuvien avulla toimimiseen, joiden
käytön hän koki osittain haastavana, koska kuvien käytettävyys ei ole kovinkaan hyvä ja
tilanteeseen sopivia kuvia ei välttämättä ole.

Erityislastentarhanopettaja: ”Ei ja sun aika menee siihen ja sit se on se tilanne ohite ja
aiheuttaa levottomuutta ja harmistusta ja semmosta. Kynnet verillä plarataan ja etitään
ja aina vaan on. Tuhansia erilaisia systeemiä tehty ja mistä ne löytyis ne kuvat niinku
helpoiten. Ei ne koskaan löy mistään. ”
Huonoja puolia sarjakuvittamisesta tiedonantajien oli sen sijaan vaikeampi
löytää. Erityisavustaja ja lastentarhanopettaja myönsivät ajankäytöllisen ongelman,
mutta totesivat molemmat, ettei niin kiirettä tilannetta pitäisi olla, ettei sarjakuvittamista
voisi käyttää. Erityisavustaja nimesi huonoksi puoleksi myös sen, että menetelmän
käyttö

ulkoiltaessa

hankaloituu,

jos

kynä

ja

paperi

eivät

ole

mukana.
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Lastentarhanopettaja painotti niin ikään sitä, että kynä ja paperia pitää olla saatavilla.
Hän mainitsi myös, että menetelmän käyttö vaatii aikansa, rauhoittumisensa ja
keskittymisensä. Mutta hän totesi lisäksi, ettei tämä ole välttämättä huono puoli.
Erityislastentarhanopettaja totesi, ettei huonoja puolia ole.

Lastentarhanopettaja: ”Semmosta kiirettä ei tietysti sais olla että etteikö se olis
mahollista. Mutta välillä on semmosia tilanteita. Esimerkiks joku pukemishetki tai
tämmönen ku kaikki tarvii apua. Et no onko se huono puoli sinänsä mutta se että se
vaatii sen aikansa ja sen rauhottumisen ja sit keskitytään siihen piirtämiseen eikä
muuhun. ”
Syyksi menetelmän käyttöön koettiin siis sen tuoma ratkaisu haastaviin
tilanteisiin. Käyttö vaati kuitenkin henkilökohtaisen oivalluksen menetelmän tuomasta
avusta. Menetelmän käytöstä kieltäytymisen syyksi taas kaikki haastateltavat kokivat
kritiikin piirrettyjä kuvia kohtaan. Erityisavustaja mietti, että kasvattajat ehkä kokevat
menetelmän haasteellisena ja ajattelevat, etteivät osaa piirtää. Lastentarhanopettaja koki,
että nimenomaan oma kritiikki piirtämistä kohtaan voi nousta käytön esteeksi. Hänen
mukaansa kasvattajat voivat pelätä menetelmän käytön hankalaluutta tai lapsen kuvien
ymmärtämistä. Erityislastentarhanopettaja oli jopa hieman pelännyt kuvien tuomaa
palautetta ja saanutkin negatiivista palautetta niiden käytöstä.

Erityislastentarhanopettaja: ”Et musta vähä niinku hirveeltä tuntu et ku ne on niinko
kato kömpelöitä sarjakuvamaisia kuvia. Ja mää aattelin aina sillee että hitto ku joku
vielä sanoo et ek sää nyt helekatti ymmärrä miten huonoja rumia kuvia. Että pitää olla
hienoja PCS-kuvia ja muita. Ja mulla oli vähän semmonen niinku häpeileväki tunne että
onks tää nyt semmonen että tuota riittäiskö tämä ehkä.”
Tiedonantajien sarjakuvittamisen käyttö tiivistäen: Tiedonantajat käyttivät
menetelmää piirtäen tapahtumaa kuva kuvalta. Kuvat sisälsivät ainakin tilanteen
toimintaehdotuksen.

Sarjakuvittamista

käytettiin

toiminnanohjauksellisesti

päivittäistoiminnoissa ja toimintatuokioiden ohjaamisessa sekä sosiaalisesti sosiaalisten
taitojen opettamiseen. Sarjakuvittamistilanteiden lapsi oli yli 3-vuotias kielellisiä
vaikeuksia, toiminnanohjauksen tai keskittymisen haasteita omaava lapsi. Tilanteiden
lapset olivat niin tyypillisesti kehittyviä kuin diagnosoitujakin lapsia. Tiivistys
tiedonantajien sarjakuvittamisen käytöstä on vielä seuraavan sivun taulukossa 4.
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TAULUKKO 4 Tiedonantajien sarjakuvittamisen käyttö

Sarjakuvittaminen on:
Kuva kuvalta etenevä piirretty sarjakuva tapahtumasta
Sarjakuvittamisen käyttö:
Kuvataan tapahtuma pätkittäin sen ratkaisuun ja toimintaehdotukseen asti
Sarjakuvittamisen käyttötilanteet/käyttökohteet toiminnanohjauksen tukena:
Lasten toiminnanohjaus päivittäistoiminnoissa ja opetuksessa
Sarjakuvittamisen käyttötilanteet/käyttökohteet sosiaalisten taitojen tukena:
Haastavat sosiaaliset tilanteet (riita-, tappelutilanteet), tunnetaitojen opettaminen
(tunteiden tunnistaminen) ja sosiaalisten taitojen opettaminen (sosiaaliset tunnetaidot,
kehittyneet sosiaaliset taidot, muut sosiaaliset vuorovaikutustaidot)
Sarjakuvittamistilanteiden lapsi:
Yli 3-vuotias kielellisiä vaikeuksia, toiminnanohjauksen, keskittymisen tai arjen
haasteita omaava, tyypillisesti kehittyvä tai ADHD tai autismikirjon lapsi

7.2 Sarjakuvittamisen käytön syyt

Tiedonantajien sarjakuvittamisen menetelmän käytön syyt ja sen tuoma hyöty menevät
hieman päällekkäin. Yritän jakaa kuitenkin nämä kaksi toisiaan läheisesti koskettavaa
asiaa kahteen osaan selkeyden vuoksi. On tosin luonnollista, että kasvatushenkilöstön
perusteena jonkin menetelmän käyttöön, on sen tuoma koettu hyöty. Jaan
sarjakuvittamisen käytön syyt ensin haastatteluissa ilmenneisiin syihin ja tämän jälkeen
havainnoinneissa sekä niiden jälkeisissä haastatteluissa ilmenneisiin käytön syihin.
Haastatteluissa

sarjakuvittamisen

menetelmän

käytön

syitä

niin

toiminnanohjauksessa kuin sosiaalisten taitojen opettamisessa löytyi tiedonantajien
menetelmän teoriapohjan pohdinnasta. Tässä kohtaa ammatin vaikutus näkyi käytetyssä
kielessä. Kaikki tiedonantajat kokivat sarjakuvittamisen tehon perustuvan kuvan käytön
merkitykseen, mutta lastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja kuvasivat tätä
enemmän ammattikielellä. Erityisavustaja perusteli menetelmän tehoa sillä, että tieto
menee lapsen aivoihin paremmin, kun lapsi näkee tapahtuman silmien kautta. Hän oli
myös sitä mieltä, että koska lapsi näkee itsensä kuvissa toimivan oikein, motivoituu hän
oikeasti toimimaan oikein. Lastentarhanopettajan mielestä sarjakuvittamisen teho
perustuu

näönvaraisen

hahmottamisen

ja

ymmärtämisen

hyväksikäyttöön.

Erityislastentarhanopettajan mielestä teho perustui myös kuvan käytön merkityksen
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lisäksi jaetun vuorovaikutuksen merkitykseen. Hänen mielestään lapselle on
merkityksellistä aikuisen antama aika ja tätä kautta kasvattaja saavuttaa lapsen sekä
pysäyttää lapsen näkemään ja kuulemaan. Näiden syiden takia tiedonantajat uskoivat
vahvasti menetelmän tehoon ja sitä siis mielellään käyttivät.

Erityisavustaja: ”Näkee itsensä siinä et jos tossa minä olen tuossa kuvassa jo laittanu
sukan jalkaan niin kyllä minä sen voin täälläkin jo laittaa jalkaan.”
Edellä olleet käytön syyt näkyivät havainnoinneissa. Kun tiedonantajat kokivat
menetelmän hyödylliseksi johonkin asiaan, he myös käyttivät sitä mainitsemaansa
asiaan. Näin sarjakuvittamisen käytön syy välittyi niin tiedonantajien haastatteluista
kuin havainnoinneistakin vahvana. Haastatteluiden mukaan erityisavustaja oli
vakuuttunut
erityisavustaja
osoittamiseksi

kuvallisen
käyttikin

mallittamisen

merkityksestä.

sarjakuvittamista

(neuvominen,

tilanteissaan

mallittaminen),

Havainnointien
toivotun

toiminnasta

mukaan

toimintatavan
selviytymiseksi

(toiminnanohjaus), hyvän ilmapiirin takaamiseksi (lapsella iloinen mieli) ja tilanteiden
rauhoittamiseksi. Tämän osoittamiseksi alla on osa yhden tilanteen havainnointia ja
tilanteen jälkeistä haastattelua. Tilanteessa erityisavustaja kuvitti Tanelille (5 v 8 kk,
kielellisiä vaikeuksia ja keskittymisen haasteita), kuinka toimia, kun joku kiusaa.

Erityisavustaja: Näinhän me Taneli ei tehhäkään kun harmittaa. (Pyyhkii taulun
tyhjäksi. Taneli hankaa silmiään.) Vaan Taneli kun sinua harmittaa sinulla on
tämmönen suu millä sinä puhut (Piirtää pojan kasvojen kuvaa. Taneli katsoo kuvaa.) ja
kaikilla muillakin pojilla on. Se kertoo tällee näin: Elä kiusaa minua! (Taneli liikehtii
penkillä. Erityisavustaja kirjoittaa: Elä kiusaa minua!) Näin.
Tilanteen jälkeinen haastattelu:
Erityisavustaja: ”Ja sitte sen piirustuksen ja puheen avulla yritin selkeyttää hänelle
näitä asioita. Hänellä olisi se suu millä hän vois puhua. Elikkä. Kun löydettiin se keino
hänelle millä hän voisi auttaa sitä asiaa kun häntä harmittaa. Sen kiven heiton tilalle.
Elikkä sanoa niille lapsille et häntä harmittaa ja suututtaa ku te kiusaatte. Tai jos nämä
lapset ei niinku lakkaa kiusaamasta niin sitte tulis aikuiselle aikuisen puheille ja
aikuinen auttaisi häntä yhdessä toimimaan niin että kaikilla olis hyvä mieli.”
Lastentarhanopettajan mukaan sarjakuvittaminen perustui näönvaraiseen
hahmottamiseen. Siten myös hän käytti sarjakuvittamista toivotun toiminnan
osoittamiseksi

ja

ei-toivotun

toiminnan

lopettamiseksi,

tulevan

toiminnan

selkeyttämiseksi (toiminnanohjaus) ja ennakoimiseksi sekä toiminnasta suuttumisen
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ehkäisyyn (hyvä ilmapiiri). Tästä alla on myös pieni osa havainnointia ja haastattelua.
Tilanteessa lastentarhanopettaja kuvittaa lapsille, miten toimia pelien pelaamisessa
pienryhmässä.

Lastentarhanopettaja: Ja sillä kuka sen pelin voittaa (Kääntyy lapsiin.) niin sillä ei oo
(Huiskaisee kädellä.) mitään väliä ja kuka häviää vaan kaikkein tärkeintä on, että
kaikki on tämän näkösiä, kun sitä peliä pelataan. (Piirtää hymynaaman. Kääntyy
lapsiin.) Minkä näkösiä ne on?
Lapset: Hymyilee. Iloisia.
Lastentarhanopettaja: Iloisia. Elikkä kaikki noudattaa sääntöjä ja sillä kuka voittaa
(Huiskaisee kättä.) ja kuka häviää ei oo mitään väliä. Pääasia että ollaan kaikki ilosia
(Osoittaa hymynaamaa.) ja opitaan uusia pelejä ja sitte kavereitten kanssa (Hälinää.)
on mukava tehä niitä juttuja. Eiks niin?
Lapset: Joo
Tilanteen jälkeinen haastattelu:
Haastattelija: ”Mitä sä siihen kuvaan halusit viestiä tai piirtää?”
Lastentarhanopettaja: ”Eli selkeyttää sen että niitä pelejä on tarkotus pelata aina yhtä
peliä kerrallaan ja että kaikkia pelejä ei ehitä ehkä pelaamaan. Ja sitte se että tota niin
se voittaminen ei oo tärkeintä vaan se semmonen mukava pelihetki että lapset pelailee
niitä pelejä ja tutustuu toisiinsa tässä vaiheessa ja se on semmonen mukava hetki.”
Erityislastentarhanopettaja korosti niin ikään kuvan käytön merkitystä
haastatteluissa, mutta toi esille myös jaetun vuorovaikutuksen merkityksen. Siten hän
käyttikin sarjakuvittamista lasten osallisuuden ja onnistumisen kokemusten vuoksi
(hyvä ilmapiiri) sekä menetelmän positiivisuuden takia. Tietysti hän käytti menetelmää
lisäksi tilanteen toiminnanohjaamiseen/ennakointiin/strukturointiin, tarkkaavuuden
suuntaamiseen, muistamisen tukemiseen, suunnitteluun, toivotun ja ei toivotun
toimintatavan osoittamiseen ja tilanteen rauhoittamiseen. Alla olevassa havainnoinnissa
erityislastentarhanopettaja kuvittaa riisumista Kallelle (7 v, kielellisiä vaikeuksia ja
toiminnanohjauksen haasteita).

Erityislastentarhanopettaja: Katopas tuo takki tuossa aukastaan. Tuossa lepareet on
noin. (Piirtää paperille poikaa, joka avaa takkia.) Takki aukastaan. (Kalle aukaisee
takin. Alkaa riisumaan sitä.) Sit ota sieltä ne housut. Vaihat (Piirtää housuja) ja sull on
tuolla kato sit ne colitsi housut. Laitat ne colitsi housut sieltä paikalleen. Sen jälkeen
mennään tuonne. (Piirtää kädet ja vettä.) Katopas mikäs tää onkaan Kalle?
Kalle: Petee.
Erityislastentarhanopettaja: Joo. Käsienpesulle menet. (Kalle pyörittelee hihaansa.)
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Tilanteen jälkeinen haastattelu:
Erityislastentarhanopettaja: ”Joo se sama perinteinen tilanne. Perinteinen tilanne.
Elikkä taas se homman pysäyttäminen niin että se puhuminen jäi vähemmälle ja se
nalkuttaminen. Ku mää näin ku me harjotellaan nyt tuota sisälle tulo taitoa. Elikkä
miten tuota riis, orjentoidutaan, ettei hypitä täällä ees takasi ja riisutaan ja mitä sitte ja
tuota ihan omatoimisuus taitoja ja toiminnanohjaustaitoja että ne menee ilman
aikuisten nalkutusta. Ja sitte että pääsee siihen kannustavaan ilmapiiriin, että kyllä
osaat hienosti. Thats the reason.”
Tiedonantajien sarjakuvittamisen käytön syyt olivat siis suoranainen seuraus
heidän kokemastaan menetelmän avulla saadusta tuesta työhön lasten kanssa.
Yhteenvetona sarjakuvittamista käytettiin, koska se ratkaisi tilanteita. Näin tapahtui,
koska sen avulla pystyttiin neuvomaan, mallittamaan ja osoittamaan toivottu sekä eitoivottu toimintatapa. Se myös auttoi toiminnanohjauksessa, ennakoinnissa ja
strukturoinnissa.

Sarjakuvittamisen avulla tilanteissa pystyttiin takaamaan hyvä

ilmapiirin ja se rauhoitti niitä. Sen avulla lapset pystyttiin ottamaan suunnittelun avuksi
ja näin takaamaan lasten osallisuutta. Sarjakuvittaminen toimi lisäksi tarkkaavuuden
suuntaamisen apuna ja muistamisen tukena. Yhteenveto on vielä taulukossa 5.

TAULUKKO 5 Sarjakuvittamisen käytön syyt yhteenvetona

1. Tuki toivotun toimintatavan ja ei-toivotun toimintatavan osoittamisessa
2. Tuki toiminnanohjauksessa, ennakoinnissa ja strukturoinnissa
3. Takaa hyvän ilmapiirin ja rauhoittaa tilanteita
4. Tuki lasten osallisuuteen
5. Tuki tarkkaavuuden suuntaamisen ja muistamiseen

7.3 Sarjakuvittaminen lasten toiminnanohjauksen ja sosiaalisten
taitojen tukena
Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää sarjakuvittamisen avulla saatua tukea
toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa taidoissa. Tiedonantajat olivat haastatteluissa yhtä
mieltä siitä, että menetelmästä on hyötyä lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa
taidoissa. Myös havainnointien perusteella näin näytti olevan. Esittelen tässä
haastatteluiden ja havainnointien avulla saadut tulokset ensin toiminnanohjauksen osalta
ja sitten sosiaalisten taitojen osalta. Havainnointitilanteiden onnistumisen kuvituksen
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jälkeisen

lapsen

toivotun

toiminnan

perusteella

sijoitin

nelikenttään,

josta

sarjakuvittamistilanteiden avulla saavutetun tuen näkee havainnollisesti. Nelikentässä ja
tekstissä tilanteen onnistuminen lapsen tilanteen jälkeisen toivotun toiminnan kannalta
on kuvattu plussin ja miinuksin seuraavasti: Onnistunut sarjakuvittamistilanne on
merkitty + +, lähes onnistunut + –, osittain onnistunut tilanne – + ja epäonnistunut
tilanne – – merkinnällä.

Tuloksissa on myös tiedonantajien näkemys menetelmän

avulla saadun hyödyn pysyvyydestä.
Kaikki tiedonantajat kuvasivat haastatteluissa sarjakuvittamista hyväksi
toiminnanohjauksen tueksi. Erityisavustaja kertoi käyttävänsä sarjakuvittamista
toiminnanohjauksen tukena siirtymätilanteissa, pukemistilanteissa ja ruokailutilanteissa.
Lastentarhanopettaja kertoi käyttävänsä sarjakuvittamista toiminnanohjauksellisesti
päivän tapahtumien selkeyttämiseen, laulujen, lorujen ja toimintatuokioiden opetuksen
selkeyttämiseen.

Erityislastentarhanopettaja

kertoi

käyttävänsä

sarjakuvittamista

toiminnanohjauksellisesti opetuksellisten tilanteiden lisäksi päivittäistoimintojen kuten
kotiinlähdön toiminnan selkeyttämiseen. Alla on osa erityislastentarhanopettajan
haastattelusta,

jossa

hän

kuvaa

sarjakuvittamisen

hyötyä

erään

tytön

toiminnanohjauksessa.

Erityislastentarhanopettaja: No eihän se kyllä ymmärtänykkään mutta sitku mää rupesin
antaa hänelle niinku sen toiminnanohjauksen sarjakuvan. Et ensin oli strukturoitu
opetushetki ja sit mää annoin että mitä hänen pitää tehdä. Kaikki välineet kaikki tuota
ja sitte yksityiskohtasesti miten hänen pitää siinä loogisesti edetä. Se rupes tajuamaan
se tyttö ku ihan vettä vaan. Sit se kävi niistä kuvista aina tarkistamassa ja sano vaan et:
”Ai niin mää unohdin.”
Havainnointien perusteella sarjakuvittamista todella käytettiin vahvasti
toiminnanohjauksen apuna. Olihan havainnointitilanteista suurin osa, yksitoista
kuudestatoista, nimenomaan toiminnanohjauksellisia sarjakuvituksia. Havainnointien
ensimmäisessä tilanteessa erityisavustaja käytti sarjakuvittamista Aapelin (5 v 11kk,
sosiaalisten

tilanteiden

toiminnanohjauksen

haasteita)

kanssa

kotiin

lähdön

toiminnanohjaamiseen, josta osa havainnointia on alla.

Erityisavustaja: (Osoittaa piirrettyä kuvaa.) Tää on vähän semmonen yleinen sääntö
mitä kaikki lapset ei ainoastaan Aapeli vaan kaikki lapset noudattaa. Koska ei se äiti
voi tänne tulla monta kertaa huhuilemaan ja monta kertaa no millos se Aapeli lähtis
kotiin. Ajattele meil ois koko ajan täällä kauheesti vaan lapsia jos kukaan ei ja sanos
äitilleen et emmä nyt lähe. Sitte meillä on. Eikö sullakin ollu eilen vähän semmonen
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surullinen mieli, ku sää vähän äitin kanssa siinä? Mutta näin me tehhään niin meille jää
tämmöset mielet sitte (Osoittaa hymynaamoja.) Päiväkodin tädille ja Aapelille ja omalle
äidille. Leikit jatkuu joka päivä paitsi ei viikonloppuna.
Aapeli: Kotona jatkuu viikonloppuna.
Erityisavustaja: Kotona jatkuu viikonloppuna. Hyvä. (Pyyhkii taulun.)
Tilanteen kuvituksen tulos oli hieman laiha. (Nelikentässä tulos on – +) Tämä
siksi, koska kotiinlähdössä oli vielä samanakin päivänä hankaluuksia, mutta ei niin
paljon kuin edellisenä päivänä. Kuvitusta jatkettiin useampana päivänä ja silloin tilanne
parani. Kotiinlähdön hankaluudet tosin kenties johtuivat uudesta tilanteesta, missä
Aapeli kesäpäivystyksen alkaessa päiväkodissa oli. Tutut kaverit eivät olleet
päiväkodissa, joten kesti hetken uskaltautua mukaan uusien kavereiden leikkeihin ja
tällöin ei olisi malttanut lähteä kotiin.
Erityisavustaja

käytti

sarjakuvittamista

myös

Heikin

(4v

1kk,

toiminnanohjauksen haasteita) pukemisen toiminnanohjaamiseen. Tilanne onnistui
kohtuullisen hyvin. (Nelikentän tulos on + –) Tilanteessa Heikki vastusteli ensin paljon
vaatteiden pukemista, mutta sai lopulta vaatteet puetuksi päälleen hyvillä mielin ja pääsi
ulos. Tilanteessa erityisavustaja käytti kuitenkin motivoinnin apuna myös numeroiden
laskemista, joten löytynyt motivaatio ei ollut yksistään kuvan aiheuttamaa.
Lastentarhanopettajan havainnointitilanteet olivat siis toiminnanohjauksellisia.
Ensimmäisessä tilanteessa hän ohjasi Tanelin (5v 8kk, kielellisiä vaikeuksia ja
keskittymisen haasteita)

ruokailua valmiilla

sosiaalisella tarinalla ruokailusta.

Tilanteessa Taneli joi maitoa lasista, kuten kissa ja lastentarhanopettaja näytti kuvasta
oikean toimintatavan. Tilanne onnistui kohtalaisesti. (Nelikentässä tulos on + –)
Kuvituksen avulla Tanelin kissamainen ei-toivottu käytös loppui ja tilanne päättyi. Hän
ei jäänyt lasin kanssa pöytään vaan ilmoitti, ettei jaksa enää juoda ja vei lasin pois.

Lastentarhanopettaja: Ei oo häntääkään. Taneli kato tossa kuvassakin sää istut hienosti
ja osaat hörpätä maitoo tosta noin. Otapa käteen ja hörppää. (Näyttää kuvaa Tanelille
ja kertoo, ettei kuvassa ole kissaa. Taneli repii suupyyhettä.) Näytä tolle Mikollekin
mallia miten juuaan. (Nyökkää Mikkoon päin. Taneli tönäisee maitomukia vahingossa.)
On kurjaa jos se kaatuu se sun maito ja se sun hieno t-paita menee ihan maitoon.
Taneli: Tästä menee. (Näyttää maidon reittiä lattialle.)
Lastentarhanopettaja: Niin. Sää oot ihan märkä sitte. Sit siel on Taneli vielä
jälkiruokaaki. Semmosta rahkaa. (Taneli näprää suupyyhettä ja juo maitoa.)
Taneli: En jaksa enää.
Lastentarhanopettaja: Vie lasi sitten kärryyn.
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Toisessa tilanteessa lastentarhanopettaja kuvitti pelien pelaamista koko
ryhmälle. Tilanteen tulos oli kohtalainen. (Nelikentässä tulos on + –) Kuvituksen avulla
lapset tiesivät miten toimia, mutta joillekin lapsista oma peli oli edelleen tärkein.
Kolmannessa tilanteessa lastentarhanopettaja kuvitti ruoka-apulaisten toimintaa koko
ryhmälle. Tämä tilanne oli onnistunut. (Nelikentän tulos on + +) Tilanteessa kaikki
lapset keskittyivät kuuntelemaan ja apulaiset tiesivät sisälle tullessaan tehtävänsä.
Viimeisessä tilanteessa lastentarhanopettaja käytti Tanelin (5v 8kk, kielellisiä
vaikeuksia ja keskittymisen haasteita) nukkumisen toiminnanohjaukseen valmista
sosiaalista tarinaa. Tämä tilanne ei onnistunut kovin hyvin. (Nelikentässä tulos on – +)
Taneli jaksoi olla rauhallisesti nukkumahuoneessa kuvituksen jälkeen vain vähän aikaa.
Erityislastentarhanopettajan

havainnointitilanteet

olivat

myös

toiminnanohjauksellisia. Ensimmäisessä tilanteessa hän kuvitti Kallelle (7v, kielellisiä
vaikeuksia

ja

toiminnanohjauksellisen

haasteita)

ja

Elmerille

(5v

6kk,

toiminnanohjauksen haasteita) käsien pesun ja syömään menemisen toiminnanohjausta.
Tilanne onnistui hyvin. (Nelikentässä tulos on + +) Kuvituksen avulla pojat tiesivät,
kuinka toimia ja juoksemista käytävällä ei tapahtunut.

Erityislastentarhanopettaja: Joo aivan. Mutta nyt kello on ykstoista. Kalle. Mennään
pesemään ne kädet. (Piirtää käden taululle ja vettä.) Pestään ne kädet ja sitte ihan
rauhassa kävellään. Mikä se oli tuolla käytävällä kielletty?
Kalle: Ei.
Erityislastentarhanopettaja: Tämä oli kielletty. (Piirtää juoksevan lapsen kuvan ja rastin
päälle.) Hmm.
Elmeri: Hei mää kävin jo.
Erityislastentarhanopettaja: Voi huuhtasta. Ei juosta. Kävelemällä mennään. Mennään
syömään. (Piirtää lautasen.)
Elmeri: Hei mää pesin jo kädet.
Erityislastentarhanopettaja: Joo. Nyt peukut. Joo. Mää luulen, että voitas vähän
huuhasta. Huuhasta vähän. Joo. Pestään kädet kävelemällä mennään syömään.
Kalle: Minä mennä.
Toisessa sarjakuvitustilanteessaan erityislastentarhanopettaja kuvitti samoille
pojille riisumisen ja jumppaan siirtymisen toiminnanohjausta. Tilanne sujui hyvin.
(Tulos nelikentässä on + +) Kuvituksen avulla poikien tilanne eteisessä rauhoittui, he
eivät enää juosseet ja hyppineet, pystyivät riisumaan ja siirtymään jumppaan.
Kolmannessa tilanteessa erityislastentarhanopettaja kuvitti jumpan toiminnanohjausta ja
siirtymää pukemaan koko jumpparyhmälle. Tilanne onnistui kohtalaisesti. (Nelikentässä
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tulos on + –) Jumppa sujui suhteellisen rauhallisesti, lapset tiesivät, mitä ei saanut tehdä
ja onnistuivat toiminnanohjauksessaan. Yhden lapsen toiminta ei ollut aivan rauhallista.
Neljäs erityislastentarhanopettajan kuvitustilanne oli lauluhetki koko ryhmälle.
Tilanteessa hän kuvitti lapsille, miten lauluhetki etenee ja mitä lauluhetkellä ei saa
tehdä. Tämä tilanne onnistui kohtalaisesti. (Nelikentän tulos on + –) Kuvituksen avulla
tilanne lauluhetkellä rauhoittui ja lapset tiesivät tilanteen odotukset. Kuvien avulla he
pystyivät myös seuraamaan, mitä oli tapahtumassa. Yhden lapsen toiminta lauluhetkellä
ei täysin rauhoittunut. Viidennessä havainnoinnissa erityislastentarhanopettaja kuvitti
Kallelle (7v, kielellisiä vaikeuksia ja toiminnanohjauksellisen haasteita) riisumisen ja
syömään menon toiminnanohjauksen. Tilanne onnistui hyvin. (Tulos nelikentässä + +)
Kalle pystyi kuvituksen avulla riisumaan itsenäisesti ja rauhallisesti. Hänen
hämmentynyt

ilmeensä

vaihtui rauhalliseksi ja toiminta onnistui. Viimeinen

kuvitustilanne oli jo edellä ollut kuvitus ilman varsinaista kuvitusta. Tilanteessa
erityislastentarhanopettaja muistutti Kallea pukemisen oikeasta toiminnasta viittomin.
Tilanne onnistui erittäin hyvin. (Nelikentän tulos on + +) Muistutuksen avulla Kalle
jatkoi pukemista.
Nelikentässä ovat myös sosiaalisten tilanteiden sarjakuvitukset, joita oli siis
vain erityisavustajalla. Hän kuvitti ensimmäisessä tilanteessaan Olaville (3v 11kk,
keskittymisen haasteita), kuinka toimia suuttuessa. Tämä tilanne onnistui kohtalaisesti.
(Tulos nelikenttään on + –) Kuvituksen jälkeen Olavi ei enää juuri heitellyt hiekkaa ja
tilanne rauhoittui. Toisessa tilanteessa erityisavustaja kuvitti Tanelille (5v 8kk,
kielellisiä vaikeuksia ja keskittymisen haasteita), miten saa kavereita. Tilanne onnistui
erinomaisesti. (Nelikentän tulos on + +) Kuvituksen jälkeen Taneli osasi mennä
kysymään kaveria ja saikin tilanteessa itselleen kaverin pitkään leikkiin.
Kolmannessa kuvituksessa avustaja kuvitti Aapelille (5v 11kk, sosiaalisten
tilanteiden toiminnanohjauksen haasteita), miten mennä mukaan leikkiin. Tilanne ei
onnistunut aivan kaikilta osin. (Tulos nelikentässä on – +) Kuvituksen jälkeen Aapeli
lähti kyllä leikkimään muiden kanssa, mutta jäi pian seisomaan leikin viereen.
Neljännessä tilanteessa erityisavustaja kuvitti jälleen Tanelille (5v 8kk, kielellisiä
vaikeuksia ja keskittymisen haasteita), kuinka vastata kiusaamiseen. Tilanne onnistui
hyvin. (Nelikentän tulos on + +) Kuvituksen seurauksena loppu-ulkoiluajan leikit
onnistuivat. Viimeisessä kuvitustilanteessa avustaja kuvitti Heikille (4v 1kk,
toiminnanohjauksen haasteita), kuinka mennä leikkiin mukaan. Tilanne onnistui
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kohtalaisesti. (Tulos nelikenttään on + –) Kuvituksen jälkeen Heikki rauhoittui ja meni
leikkiin ilman fyysisiä keinoja, mutta ei kysynyt, saako tulla leikkiin.
Havainnointitilanteissa lasten toiminnassa sarjakuvittamisen avulla saavutettu
toivottu toiminta on kuvattu tilanteen onnistumisena (+ +, + –, – +) tai
epäonnistumisena (– –) vielä nelikentässä kuviossa 1. Erityisavustajan tilanteiden lapset
on kirjoitettu mustalla, lastentarhanopettajan punaisella ja erityislastentarhanopettajan
turkoosilla. Lapsen nimen perässä on sarjakuvituksen antama tuki lapselle kyseisessä
havainnointitilanteessa. Kuten kuviosta näkyy tuki sarjakuvittaminen havainnointien
perusteella lasten toiminnanohjausta ja sosiaalisia taitoja. Sarjakuvittamisesta oli jotakin
hyötyä jokaisessa kuvitustilanteessa eikä epäonnistuneita tilanteita ollut lainkaan.
Lapsen käytöksessä tapahtui jonkinlainen toivottu muutos sarjakuvittamisen jälkeen.

+ + Onnistunut sarjakuvitustilanne
Koko ryhmä: Ruoka-apulaisten oikea
toiminta
Kalle&Elmeri: Syömään siirtymä
toivotusti
Kalle&Elmeri: Riisuminen, jumppaan
siirtymä toivotusti
Kalle: Riisuminen, syömään siirtymä
toivotusti

+ – Lähes onnistunut sarjakuvitustilanne
Heikki: Pukeminen toivotusti
Taneli: Oikea juomistapa
Koko ryhmä: Pelien pelaaminen
hyvässä ilmapiirissä
Koko ryhmä: Lauluhetki sujui
rauhallisesti

Kalle: Pukeminen toivotusti

Koko ryhmä: Jumppa ja pukemaan
siirtymä toivotusti

Taneli: Sai kaverin leikkiin

Olavi: Rauhoittui, ei-toivottu käytös
loppui

Taneli: Kiusaamiseen vastaaminen

Heikki: Leikkiin meneminen
rauhassa

Taneli: Rauhoittui nukkumaan
hetkeksi
Aapeli: Kotiinlähtö parani
Aapeli: Hakeutui seuraan
– + Osittain onnistunut sarjakuvitustilanne

– – Epäonnistunut sarjakuvitustilanne

Erityisavustaja Lastentarhanopettaja Erityislastentarhanopettaja
KUVIO 1 Sarjakuvittamisen antama tuki lapsille havainnointitilanteissa
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Myös haastattelujen perusteella tiedonantajat kokivat sarjakuvittamisen
tukevan lasten sosiaalisia taitoja. Erityisavustaja näki sosiaalisten taitojen edistymisenä
sen, että lapset oppivat menetelmän kautta, miltä toisista lapsista tuntuu ja miten
tilanteessa pitää toimia. Hän oli sitä mieltä, että menetelmän avulla yksikertaisesti
kasvatetaan sosiaalisia taitoja kuvien avulla. Hän näki menetelmän antavan myös selvän
sen hetkisen hyödyn, kun lapsen kiukku laantuu, jopa unohtuu, kun hänen huomionsa
suuntautuu piirtämiseen.

Erityisavustaja: ”Sanotaan semmosessa tappelutilanteissa tai lyömistilanteissa niin
kyllähän siinä tulee vähä esille se että miltä se tuntuu siitä toisesta lapsesta ku sää lyöt
sitä ja mitä sun pitää tehä sen jälkeen kun sää oot lyöny. Elikkä pyytää anteeks ja vähän
lepytellä. Niin kyllähän siinä vähän kasvatetaan niitä sosiaalisia taitoja niitten
kuvienkin avulla.”
Lastentarhanopettajan mielestä sarjakuvittaminen mahdollistaa osallistumisen
ja lasten tasavertaisuuden. Hänen mukaansa lapsi tulee tasavertaiseksi, kun hänellä on
väline, minkä avulla hän tietää, mitä milloinkin tapahtuu ja pystyy osallistumaan
toimintaan paremmin. Lastentarhanopettaja lisäsi, että piirtämisen tilannekin voi olla
sosiaalinen, kun lapset tulevat yhdessä seuraamaan, miten tilanne ratkaistaan. Myös
hänen mukaansa piirtäminen saattaa jo itsessään ratkaista tilannetta rauhoittaen sitä.
Hän oli sitä mieltä, että piirtäminen voi selkeyttää tapahtumakulun lisäksi mahdollisesti
lapsen omaa ajattelua asiasta. Tämä tulee esille esimerkiksi siinä, että lapsi ymmärtää
paremmin, minkä takia jokin asia on tapahtunut. Näin ollen lapsi voi helpommin itsekin
miettiä asiaa ja kertoa siitä kuvien avulla.

Lastentarhanopettaja: ”Et sä pysyt kärryillä ja pystyt niinku niitte kuvien mukana
olemaan siinä porukassa paremmin mukana ja sinänsä se on välillä semmonen
sosiaalinen tilanne se piirtäminenki ku siihen tulee lapsia seuraamaan. Esimerkiks
miten jotain asiaa ratkastaan ja et miten se etenee ja miten tästä asiasta päästään.”
Erityislastentarhanopettaja

oli

saanut

positiivista

palautetta

lasten

sairaalajaksoilta, siitä kuinka hyvin lasten sosiaaliset ja tunnetaidot olivat edistyneet.
Hänen mukaansa suurin hyöty sarjakuvittamisesta on ollut lapsille itselleen. Hänen
mukaansa lapset olivat oppineet ymmärtämään nonverbaalisia tilanteita. Tärkeimpänä
asiana hän piti sitä, että ristiriidat muiden lasten kanssa olivat pienentyneet ja siten
lapsista oli tullut hyväksyttyjä omassa ryhmässään. Tällä hän koki olevan valtavan
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merkityksen lasten mielenterveydelle. Mielenterveyden suurta merkitystä hän korosti
siinä, että lapset oppivat ymmärtämään muiden ja itsensä tunnetiloja.

Erityislastentarhanopettaja: ”Koska näillä lapsillahan on tutkimuksissa todettu että
niillä on iso riski et ne syrjäytyy nuorisoporukasta. Ja sit heill on niitä
mielenterveysongelmia. Et mää niinku mietin sitä yhteiskunnallista et kuin edullista se
on nyt vaan sarjakuvittaa nyt.”
Hän näki lisäksi, että sarjakuvittamisen avulla lapset oppivat analysoimaan,
mikä tilanteessa meni pieleen ja siten itse prosessoimaan tapahtumia. Hän koki, että
menetelmän avulla lapsi tietää, mitä tilanteessa tapahtui. Hänen mielestään tärkeää
sarjakuvittamisen menetelmä käytössä on nimenomaan se, että sitä käyttävässä
yhteisössä lasta ymmärretään ja osataan ohjata. Hänen mukaansa lasta ei silloin tuomita
pahaksi vaan koetaan, että lasta pystytään auttamaan.

Erityislastentarhanopettaja: ”Se lähti sen sosiaalinen taito niinku semmonen
emootiotaso tuolla muiden kanssa menemään siihen suuntaan että hänestä tuli
hyväksytty. Ja sillon ne ristiriidat pieneni sen lapsen kanssa.”
Menetelmän avulla saavutetun sosiaalisten taitojen paranemisen pysyvyydestä
ja yleistettävyydestä haastateltavilla oli erilaisia käsityksiä. Erityisavustajan mukaan
parin vuoden käyttökokemuksella oli vaikea sanoa juuri mitään taitojen pysyvyydestä.
Hän oli tosin huomannut, että joidenkin lasten pukemistilanteet eivät enää vaatineet
kuvittamista.

Sarjakuvittamisen

hyöty

oli

tässä

toiminnanohjauksellinen.

Lastentarhanopettaja ei osannut sanoa, mikä sosiaalisten taitojen paranemisesta oli
sarjakuvittamisen ansioita, mikä jotain muuta. Erityislastentarhanopettaja taas näki, että
menetelmän avulla oli saavutettu pysyviä tuloksia. Hän kertoi eräästä ADHD-pojasta,
joka itse seurasi keväällä sosiaalisista tarinoistaan, kuinka paljon oli tilanteissa edennyt.
Opettajan mukaan lapsen itsesäätelyn ja tunnetaitojen hallinta oli parantunut niin paljon,
ettei hän tarvinnut enää kuvittamista aiemmin kuvitusta vaatineissa tilanteissa.

Erityislastentarhanopettaja: ”Muistan tämänkin kaveruksen. Aina sit se sano että niin:
”Ton mää nyt osaan jo. Tossa ei tuu enää. Ton mää osaan.” Ja sitte keväällä oli ihana
tilanne ku se sano: ”Muistatko kuule ei enää tuu näitäkään.”
Sarjakuvittamisen tuki sosiaalisille taidoille koettiin siis haastatteluiden
perusteella jopa yhteiskunnallisesti merkityksellisenä. Lapsen kannalta suurin hyöty
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menetelmästä saavutettiin sosiaalisten tilanteiden ymmärtämisessä ja sitä kautta
sosiaalisen toiminnan oppimisessa. Menetelmän koettiin tasavertaistavan lapset
antamalla mahdollisuuden saman tiedon saavuttamiseen ja sitä kautta mahdollistavan
osallistumisen ryhmän toimintaan tasavertaisesti. Tunnetaitojen koettiin myös
lisääntyvän menetelmän käytön myötä ja sitä kautta helpottui oma sisäisen tunneelämän ja siihen liittyvän ajattelun prosessointi.
Jaoin haastattelujen mukaisen sarjakuvittamisen kautta saadun sosiaalisten
taitojen tuen saavutettuun ja siitä seuraavaan seurannaistukeen. Tämä, koska osa
nimetystä saavutetusta tuesta oli seurausta edellisestä saavutetusta tuesta. Kun lapsi siis
sai jonkinlaista apua sarjakuvittamisen kautta sosiaalisiin taitoihinsa, mahdollisti se
isomman asian avautumisen lapselle. Eli kun lapsi oppi ymmärtämään sosiaalisia
tilanteita, oppi hän sosiaalista toimintaa. Kun lapsi sai taas tasavertaisesti muiden kanssa
saman tiedon, oli siitä seurauksena tasavertaisen osallistumisen mahdollistuminen.
Tunnetaitojen lisääntymisen seurauksena lapsi puolestaan oppi prosessoimaan tunneelämäänsä ja sen ajattelua. Alla on vielä haastattelujen mukaan sarjakuvittamisella saatu
tuki tiivistetysti taulukossa 6.

TAULUKKO 6 Haastatteluiden mukainen sarjakuvittamisen tuki sosiaalisille taidoille

Saavutettu tuki:
Sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen
Tasavertaisuus (saman tiedon saaminen)
Tunnetaitojen lisääntyminen

Seurannaistuki:
Sosiaalisen toiminnan oppiminen
Tasavertainen osallistuminen
Tunne-elämän ja sen ajattelun prosessointi

Sosiaalisia tilanteita oli siis vain erityisavustajalla. Nämä viisi tilannetta ja niiden
tulokset

on

jo

esitelty

edellä

nelikentässä.

Näiden

tilanteiden

perusteella

sarjakuvittamisen avulla lapsi rauhoittui. Sen avulla toisia mahdollisesti satuttava eitoivottu käytös väheni tai loppui kokonaan ja osittain myös toivottu käytös lisääntyi
ainakin yhteisleikkitaidoissa. Sen avulla opittiin pyytämään kaveri, saatiin kaveri,
opittiin oikea leikkiin menon tapa ja hakeuduttiin seuraan. Haastatteluiden mukaiseen
sarjakuvittamisen antamaan tukeen liitettynä rauhoittuminen kuuluu tunne-elämän ja
sen ajattelun prosessoinnin oppimiseen. Ei toivotun käytöksen loppuminen ja toivotun
lisääntyminen eli tässä yhteisleikkitaitojen oppiminen kuuluu sosiaalisen toiminnan
oppimiseen. Näin havainnoitujen tilanteiden perusteella sarjakuvittaminen tuki niitä
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taitoja, joita tiedonantajat ajattelivat haastatteluissa sen tukevan. Sarjakuvittaminen
mahdollisti sosiaalisen toiminannan oppimisen, tunne-elämän ja sen ajattelun
prosessoinnin

sekä

tasavertaisen

osallistumisen

leikkitilanteiden

osalta.

Sarjakuvittamistilanteiden avulla saavutettu tuki sosiaalisissa taidoissa on kuvattu alla
taulukossa 7.

TAULUKKO 7 Sarjakuvittamisen
havainnoinnit yhdistäen

tuki

sosiaalisille

taidoille

haastattelut

ja

Seurannaistuki:
Sosiaalisen toiminnan oppiminen: Ei-toivotun käytöksen loppuminen, toivotun
käytöksen lisääntyminen (yhteisleikkitaidot: pyydän kaveria, saan kaverin, leikkiin
menon oikea tapa, seuraan hakeutuminen)
Tasavertainen osallistuminen: Leikkiin pääseminen
Tunne-elämän ja sen ajattelun prosessointi: Rauhoittuminen

7.4 Sarjakuvittamisen jatkumo: Sarjakuvittamisen käytön sykli

Tiedonantajien sarjakuvittamisen avulla saavuttama koettu hyöty oli syynä heidän
sarjakuvittamisen menetelmän käytölleen. Kun he sarjakuvittamisen käyttökokemuksen
karttumisen kautta kokivat menetelmän tehokkaaksi, saivat he syyn käyttää sitä ja myös
oman henkilökohtaisen tavan käyttää menetelmää. Näin tutkimuskysymykseni liittyivät
olennaisesti

toisiinsa

ja

niiden

vastaukset

muodostivat

toisiinsa

liittyvän

sarjakuvittamisen käytön jatkumon eli syklin.
Syklin eli tässä Grounded Theory vaikutteisen ”teorian” (1998, 143) pohjana
on kolmas tutkimuskysymys: Miten sarjakuvittaminen tukee lasten toiminnanohjausta ja
sosiaalisia taitoja? Se, miten tiedonantajat kokivat hyötyvänsä menetelmästä työssään,
näytti olevan syynä menetelmän käytölle. Kaikki tiedonantajat kokivat haastatteluissa
edellä esitellyllä tavalla menetelmän tehokkaaksi. Tämän myös havainnoinnit
vahvistivat. Menetelmän tehokkuuden vuoksi tiedonantajat näyttivät sarjakuvittamista
käyttävän. Tämä puolestaan muovasi menetelmän käyttötapaa näissä olosuhteissa
todetunlaiseksi jokaisen yksilön kohdalla. Menetelmän käytön syyt olivat toinen
tutkimuskysymys, kun taas menetelmän käyttötapa oli ensimmäinen tutkimuskysymys.
Sykli siis alkoi, kun tiedonantaja koki menetelmän hyödylliseksi työssään.
Hyödystä seurasi menetelmän käyttäminen ja myös sen käyttötapa. Henkilökohtaisesti
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käyttötapa tarkoitti tiedonantajilla sitä, että koska erityisavustaja koki saavansa
menetelmästä eniten hyötyä lasten päivittäistoiminnan ja sosiaalisten leikkitilanteiden
ratkaisemiseen, käytti hän menetelmää eniten näissä tilanteissa. Sosiaalisten
leikkitilanteiden ratkaiseminen taas muovasi hänen käyttötapansa lähtemään liikkeelle
ensin ei-toivotun (jo tapahtuneen) toiminnan piirtämisestä. Lastentarhanopettaja koki
saavansa menetelmästä eniten hyötyä opetuksen toiminnanohjauksessa, joten hän käytti
menetelmää selkeyttämään opetusta ja kertomaan nimenomaan opetuksellisen tilanteen
toivotusta toiminnasta. Erityislastentarhanopettaja puolestaan sai menetelmästä eniten
hyötyä opetuksellisissa ja toiminnanohjauksellisissa tilanteissa, joten hän myös käytti
menetelmää näissä tilanteissa kertoen niissä ensin toivotun toiminnan ja ei-toivotun
toiminnan vasta sen ilmetessä.
Alla on vielä kuvio 2 Sarjakuvittamisen käytön syklistä. Kuviossa koettu hyöty
on merkattu numerolla yksi, joka tarkoittaa sarjakuvittamisen käytön aloittavaa tekijää
ensimmäisten kokeilujen jälkeen, josta numerolla kaksi merkattu syy käyttöön ja
numerolla

kolme

merkattu

sarjakuvittamisen

käyttötapa

aiheutuvat.

Tässä

sarjakuvittamisen käytön yksinkertaistuksessa on otettava huomioon havainnointien
teko aika. Toisena havainnointiaikana ja toisissa ryhmissä havainnoinnit olisivat kenties
muodostuneet toisenlaisiksi. Erilaiset havainnoinnit eivät kuitenkaan vaikuta tähän
sykliin, mikä sarjakuvittamisen käytöstä muodostuu, koska se ei riipu erilaisista
sarjakuvittamisen käyttötilanteista vaan itse sarjakuvittamisen käytöstä ja sen
tehokkuuden huomaamisesta.

1. Koettu hyöty:
Sarjakuvittaminen tukee
toiminnanohjausta ja
sosiaalisia taitoja

3. Seuraus:
Sarjakuvittamisen
käyttötavan
muotoutuminen

2. Seuraus:
Syy sarjakuvittamisen
käyttöön

KUVIO 2 Sarjakuvittamisen käytön sykli
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8 POHDINTA

8.1 Tulosten yhteenveto
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden
sarjakuvittamisen käyttöä, käytön syitä sekä menetelmän kautta saavutettua tukea lasten
toiminnanohjauksessa

ja

sosiaalisissa

taidoissa.

Tutkimuksen

päätuloksena

sarjakuvittamisen käytöstä muodostui malli, Straussin ja Corbinin (1998, 143) mukaan
teoria, Sarjakuvittamisen käytön sykli, missä kaikki tutkimuskysymykset yhdistyivät
toisiinsa. Tämän Sarjakuvittamisen käytön syklin mukaan menetelmästä, sen
käyttökokemusten karttuessa, saatu koettu hyöty toimii perusteena menetelmän
käytölle, joka puolestaan muovaa menetelmän käyttötavan tietynlaiseksi jokaisen
yksilön kohdalla. Tutkimus oli interventiotutkimus, jossa tuloksena päädyttiin malliin
tämän intervention käytöstä ja näissä olosuhteissa sen avulla saavutettuun tukeen lasten
toiminnanohjauksessa sekä sosiaalisissa taidoissa.
Tutkimuksen

keskeiset

tulokset

tiivistäen:

Sarjakuvittamista

käytettiin

kuvittaen valittua haastavaa tapahtumaa kuva kuvalta etenevänä sarjakuvamaisena
piirroksena aina sen ratkaisuun asti. Kuvittamisella haettiin tukea joko lasten
toiminnanohjaukseen päivittäistoiminnoissa ja opetuksessa tai ratkaisua sosiaalisissa
leikkitilanteissa. Sosiaalisissa tilanteissa sarjakuvittamisen avulla puututtiin haastaviin
sosiaalisiin tilanteisiin (riita- ja tappelutilanteet) ja opetettiin tunnetaitoja (tunteiden
tunnistaminen) ja sosiaalisia taitoja (leikkitaidot). Sarjakuvittamistilanteiden lapsi oli yli
3-vuotias kielellisiä vaikeuksia, toiminnanohjauksen, keskittymisen tai arjen haasteita
omaava, tyypillisesti kehittyvä, ADHD tai autismikirjon lapsi. Syyt sarjakuvittamisen
käyttöön löytyivät sen koetusta tehokkuudesta ja helppoudesta sekä kuvan käytön
perusteluista ja mallittamisesta. Sarjakuvittamisesta koettiin saatavan hyötyä toivotun
toimintatavan ja ei-toivotun toimintatavan osoittamisessa, toiminnanohjauksessa,
ennakoinnissa,

strukturoinnissa,

hyvän

ilmapiirin

takaamisessa,

tilanteen

rauhoittamisessa, lasten osallisuudessa, tarkkaavuuden suuntaamisessa ja muistin
tukemisessa.

Sarjakuvittamisen

todettiin

tukevan

toiminnanohjausta

päivittäistoiminnoissa ja opetuksessa. Sosiaalisia taitoja sarjakuvittaminen tuki
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opettamalla tunnetaitoja, sosiaalista toimintaa ja omaa tunteiden prosessointia. Lisäksi
menetelmä tasa-arvoisti lapsia.
Tutkimuskysymyksiin saatiin tutkimuksessa vastaus. Tulokset saavutettiin
yhdistämällä haastatteluiden ja havainnointien kautta saadut tulokset. Tämä tehtiin
teemahaastattelun antamien vastausten teemoittelun, niiden tiivistyksen ja lopulta
osittain uudelleen luokittelun kautta. Yhdistäen nämä havainnoinneista saatujen
käsitteiden ja niistä muodostuneiden kategorioiden kanssa saatuihin tuloksiin yhteiseksi
Grounded Theoryn (Strauss & Corbin 1998) mukaan perustavanlaatuiseksi teoriaksi
sarjakuvittamisesta, Sarjakuvittamisen käytön sykliksi. Tutkimuksen luotettavuus
todettiin kohtuulliseksi.

8.2 Tulosten tarkastelu
Tämän tutkimuksen tiedonantajat pitivät sarjakuvittamista helppona ja tehokkaana
interventiona. Samansuuntaisia tuloksia, tosin vain sosiaalisten tarinoiden käytöstä, ovat
saaneet myös Reynhout ja Carter (2009). Tässä tutkimuksessa sarjakuvittamista
käytettiin toiminannanohjauksellisesti päivittäistoiminnoissa ja opetuksellisissa sekä
sosiaalisissa tilanteissa. Reynhoutin ja Carterin tutkimuksessa sosiaalisia tarinoita
käytettiin muutoksien,

uusien rutiinien,

akateemisten ja sosiaalisten taitojen

opettamiseen siis hyvin samoin kuin tässä tutkimuksessa. Tarinoissa käytetty muoto ja
lausetyypit eivät kummassakaan tutkimuksessa olleet aivan Grayn mallin mukaisia
(Gray 2010, xxxix-Ix). Yhtäläisyyksiä oli myös kuvittamisen tilanteissa olevien lasten
diagnooseissa. Reynhoutin ja Carterin (2009) tutkimuksessa opettajat käyttivät
sosiaalisia tarinoita hyvin monentyyppisten autismikirjon lasten kanssa. Tutkijoiden
mukaan opettajat myös pitivät sosiaalisten tarinoiden käyttöä helppona menetelmänä,
aivan kuten omassa tutkimuksessanikin. Samaan tulokseen tultiin niin ikään opettajien
kokemuksissa sarjakuvittamisen tehokkuudesta interventiona. (Reynhout & Carter
2009; 241–242, 244, 248.)
Eroavaisuutena tähän tutkimukseen Reynhoutilla ja Carterilla (2009) oli se,
etteivät he olleet pohtineet, millä tavalla tai missä asioissa sosiaaliset tarinat hyödyttivät
lapsia toiminnanohjauksellisesti tai sosiaalisesti. Reynhoutin ja Carterin (2009, 241)
tutkimuksen opettajat pitivät myös sosiaalisten tarinoiden avulla saavutettua sosiaalisen
toiminnan parantumista pysyvämpänä kuin oman tutkimukseni tiedonantajat. Tätä
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mieltä omassa tutkimuksessani oli vain yksi tiedonantaja. Tosin täytyy muistaa, että
kahdella muulla tiedonantajalla ei ehkä vielä ollut tähän riittävän pitkää menetelmän
käyttökokemusta. Reynhout ja Carter olivat lisäksi selvittäneet opettajien mielipiteitä
menetelmän avulla saadun sosiaalisen hyödyn yleistyvyydestä. Tutkimuksessa noin
kolmasosa opettajista oli sitä mieltä, että sosiaalinen hyöty yleistyi. (Reynhout & Carter
2009, 241.) Tämä jäi omassa tutkimuksessani selvittämättä.
Yhtäläisyyksiä tutkimuksista löytyi myös kuvittamisen käytön syiden osalta.
Molempien tutkimuksien tiedonantajat käyttivät kuvittamista, koska kokivat sen
tehokkaaksi menetelmäksi. Molemmissa tutkimuksissa menetelmä koettiin niin ikään
kaikkineen yksinkertaiseksi ja käytettävyydeltään helpoksi tavaksi opettaa useita taitoja.
(Reynhout & Carter 2009, 248). Yhtäläisyyksiä löytyi myös muihin sosiaalisista
tarinoista tehtyihin tutkimuksiin. Tässä tutkimuksessa sarjakuvittamisen menetelmä tuki
lasten toiminnanohjausta ja sosiaalisia taitoja. Tämä on havaittu aiemminkin. Useissa
aiemmissa tutkimuksissa sosiaaliset tarinat todettiin tehokkaiksi lasten sosiaalisten
taitojen lisäämisessä (esim. Barry & Burlew 2004; Scattone, Tingstrom & Wilczynski
2006; Schneider & Goldstein 2010). Aikaisemmissa tutkimuksissa tosin vain Reynhout
ja Carter (2009) paneutuivat edes edellä kuvatulla tavalla toiminnanohjauksen
paranemiseen sosiaalisten tarinoiden avulla.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sarjakuvittaminen opetti lapsille
sosiaalista toimintaa lisäämällä lasten ymmärrystä sosiaalisista tilanteista, mahdollisti
lasten leikkiin osallistumisen ja paransi lasten tunne-elämän sekä sen ajattelun
prosessointia. Myös Kalyva ja Agaliotis (2009) totesivat tutkimuksessaan sosiaalisten
tarinoiden lisänneen lasten sopivien sosiaalisten strategioiden käyttöä haastavissa
tilanteissa. Lasten sosiaalisten kontaktien aika ja määrä lisääntyivät sosiaalisten
tarinoiden avulla niin ikään Delanon ja Snellin (2006) tutkimuksessa. Sosiaalisen
toiminannan oppiminen tai ainakin sen hetkisen toiminnan paraneminen näkyi kaikissa
tämän tutkimuksen viidessä sosiaalisessa tilanteessa, mutta erityisesti se näkyi Tanelin
kohdalla. Hän sai sarjakuvittamisen avulla muun muassa kaverin pitkäkestoiseen
leikkiin ja näin hänen leikkiin osallistumisensa myös mahdollistui. Niin ikään tunneelämän ja sen ajattelun prosessointi parani eniten Tanelilla. Hän muun muassa ymmärsi
kuvitustilanteessa kiusaavansa muita, koska hänellä ei ollut kaveria.
Tunne-elämän ja sen ajattelun prosessoinnin paranemista sarjakuvittamalla
tukee myös Kokinan ja Kernin (2010, 823) meta-analyysi, jonka mukaan sosiaaliset
tarinat opettavat sosiaalisten tilanteiden ymmärtämistä. Muutoin meta-analyyseissä on
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suhtauduttu kielteisesti, osittain ristiriitaisesti, sosiaalisten tarinoiden tehokkuuteen
lasten sosiaalisten taitojen parantamisessa. Meta-analyyseissä menetelmän tehokkuus
ehkä osittain hukkuukin suureen määrään tutkittavaa. Ristiriitoja on paljon eri metaanalyysien välillä, mutta tehokkaimpia sosiaaliset tarinat näyttäisivät olevan
kuvitettuina ja kun niiden kohdelapsi on yleisopetuksessa, hänellä ei ole autismikirjon
sairautta ja menetelmän käyttöön on lisätty positiivinen vahvistaminen. (Carter &
Reynhout 2011, 896; Kokina & Kern 2010, 824.)
Näyttäisi siis siltä, että juuri tämän tutkimuksen mukaiset vahvasti kuvitukseen
perustuvat sosiaaliset tarinat ovat tehokkaimpia. Tämän tutkimuksen mukainen
sosiaalisten tarinoiden lähes tyypillisesti kehittyvien lasten käyttäjäkunta olisi myös
suositeltavin. Sosiaalisten tarinoiden käyttäjäkuntana on perinteisesti ollut autismikirjon
lapsi. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tarinat toimivat paremmin muilla lapsilla. Tosin
Scattone, Tingstrom ja Wilczynski (2006, 211) tulivat siihen tulokseen, että sosiaaliset
tarinat sopivat joillekin autismikirjon lapsille. Autismikirjon lasten taitotason erilaisuus
huomioiden on tarinoiden suunnittelu kuitenkin juuri nimenomaiselle lapselle sopiviksi
erittäin tärkeää (Andersson 2006, 20).
Menetelmän käyttöön lisätty positiivinen vahvistaminen ja muut keinot
näkyivät tässä tutkimuksessa. Tiedonantajat käyttivät kehottamista ja positiivista
palautetta kuvituksiensa lisätehona. Näin oli myös esimerkiksi Crozierin ja Tincanin
(2005) tutkimuksessa, jossa kehottaminen toi lisätukea sosiaaliseen tarinaan ja Okadan,
Ohtaken ja Yanagiharan (2010) tutkimuksessa, jossa positiivinen palaute vaikutti lapsen
toimintaan. Sarjakuvittamisen tueksi sosiaalisten taitojen opettamisessa tarvitaankin
esimerkiksi sosiaalisessa toiminnassa tarvittavien taitojen opettamista (Kokina & Kern
2010, 823) tai positiivista vahvistamista (Okada, Ohtake & Yanagihara 2010, 216–217).
Nämä asiat eivät onneksi ole opetuksessa irrallisia vaan siihen luonnollisesti kuuluvia
osia. Opettamisessa yleensä, toisin kuin tutkimuksessa, eri metodeja on lähes
mahdotonta käyttää yksinään.
Menetelmäosassa pohdin tiedonantajien ammatin vaikutusta tutkimuksen
tuloksiin. Tässä tutkimuksessa ammatti vaikutti sarjakuvittamisen käyttötilanteisiin.
Kuten tuloksissa jo mainittiin, menetelmän käytössä näkyi tiedonantajan työnkuva.
Erityisavustaja ei useinkaan ohjaa opetusta, joten hänellä havainnoitavana eivät olleet
opetukselliset tilanteet. Ammatin vaikutus näkyi myös tiedonantajien käyttämässä
kielessä. Lastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja puhuivat sarjakuvittamisesta
enemmän ammattikielellä kuin erityisavustaja. Ammattia enemmän sarjakuvittamisen
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käyttöön vaikutti kuitenkin menetelmän käytössäoloaika ja siitä olevien kokemusten
määrä. Tämä näkyi menetelmän syvällisenä hallintana. Kun työntekijä osasi käyttää
menetelmää mahdollisimman hyvin, näki hän myös paremmin sen vaikutukset ja pystyi
erottelemaan selkeästi sen tuoman hyödyn lasten toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa
taidoissa. Tämän tiedonantajat tiedostivat myös itse.
Sarjakuvittamisen käytön sykli on pysyvä, yleistettävissä ja siirrettävissä.
Vaikkakin vastaavassa tutkimuksessa, jossain muualla, havainnot olisivat saattaneet olla
erilaisia ja koskea lasten eri yksittäisiä taitoja, tuloksissa olisi todennäköisesti päädytty
kuitenkin lähes samoihin toiminnanohjauksen tilanteisiin ja sosiaalisiin taitoihin sekä
myös Sarjakuvittamisen käytön syklin olemassaoloon. Yksittäiset eriävät havainnot ja
eri taidot eivät poista sarjakuvittamisen käytöstä syntyvää toisiinsa liittyvää
sarjakuvittamisen tehon huomaamisen seurauksena aiheutuvaa sarjakuvittamisen
käyttöä ja käyttötapaa. Todennäköisesti vastaavassa tutkimuksessa, jossain muussa
suomalaisessa kaupungissa, olisi päädytty lähes yhtä positiivisiin tuloksiin. Tämä siksi,
koska sarjakuvittamisen koetaan olevan helppo ja tehokas menetelmä. Menetelmän
huono tunnettuus tosin aiheuttaisi samantyyppisiä ongelmia kuin tässä tutkimuksessa.
Tämä muun muassa siksi, että olisi vaikea löytää riittävän perehtyneitä tiedonantajia.
Tutkimukseni toi uutta tietoa sarjakuvittamisen menetelmän käytöstä ja lasten
toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen tukemisesta sen avulla. Tämä on
merkityksellistä, koska menetelmää ei juuri ole tutkittu Suomessa. Tuloksia pystytään
käyttämään jatkossa tehtäessä aiheesta uusia tutkimuksia. Itse olen tutkimuksen avulla
saanut oppia niin tutkimuksen teosta kuin käyttämästäni menetelmästä. Käsitykseni
kummastakin on laajentunut. Sarjakuvittamisen käyttö työssäni tulee näin ollen vain
lisääntymään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös tutkimuskaupungin
varhaiserityiskasvatuksen työnohjauksessa. Tavoitteenani on lisäksi saada aiheesta
artikkeli esimerkiksi Lastentarha-lehteen. Tällöin tulosten merkittävyys nousee jo
kansalliselle tasolle ja tieto menetelmästä varmasti siirtyy paremmin varhaiskasvatuksen
kentälle.
Tutkimuksen positiiviset tulokset kiinnostanevat kasvattajia sekä herättänevät
menetelmän kokeilunhalun. Jos jokin opetuksellinen menetelmä vain on helppo,
vaivaton, tehokas ja helposti hyväksytty, haluavat yleensä kaikki opettajat ottaa sen
käyttöönsä. Keinoja ja varsinkin niitä, jotka eivät vaadi valtavaa perehtyneisyyttä, ei ole
koskaan liikaa käytössä. Tässä tosin piilee myös menetelmän väärinkäytön vaara.
Helppous saattaa houkutella käyttöön, vaikka tuloksia ei sen avulla saavutettaisikaan.

77
(Carter & Reynhout 2011, 896.) Mitä ilmeisimmin sarjakuvittaminen toimiikin toisilla
lapsilla paremmin kuin toisilla. Tämän tutkimuksen ”suurimmat hyötyjät” näyttivät
olevan Kalle ja Taneli. Kenties poikien vahva visuaalisuus tai tottumus menetelmän
käyttöön oli saavutetun hyödyn takana. Joka tapauksessa lasten taitotason kartoitus on
aina sarjakuvittamisen käytön tärkeä lähtökohta ja sen tehokkuuden arvioiminen käytön
jatkamisen tai lopettamisen mittari.
Sarjakuvittamisen avulla kuitenkin saavutettiin hyötyä. Tutkimukseni myötä
olen entistä vakuuttuneempi sarjakuvittamisen menetelmän antamasta hyödystä niin
lasten toiminnanohjauksessa, opetuksessa kuin sosiaalisten taitojen kehittämisessä.
Sarjakuvittaminen todella on tehokas toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen
opettamisen interventio yhdessä aikuisen ja lapsen välisen hyvän tunnesuhteen kanssa.

8.3 Tulosten luotettavuus

Starussin ja Corbinin (1998; 268, 274) mukaan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa
validiteetin,

reliabiliteetin

ja

uskottavuuden

lisäksi

tutkimusprosessin

tarkoituksenmukaisuus ja siten tulosten perusteet. Näiden avulla tutkimusta pystytään
parhaiten arvioimaan. Tähän arviointiin kyseiset tutkijat ovat kehittäneet seitsemän
kriteeriä: 1. Kuvaavatko tulokset aineistoa ja mistä ne ovat löytyneet? 2. Mitä
pääkategorioita löytyi ja ovatko ne syntyneet tutkimuksen käsitteistä? 3. Mistä
kategoriat löytyivät ja ovatko ne pitäviä? 4. Kuinka dataa kuvaavia kategoriat olivat? 5.
Onko tutkimuksen olosuhteet kuvattu? 6. Onko tutkimusprosessin poikkeukset ja
muutokset kuvattu? 7. Miksi pääkategoria valittiin ja ovatko tulokset merkittäviä ja
ilmiötä kuvaavia? (Strauss & Corbin 1998; 268–269, 274.) Nämä kriteerit on myös
tutkimuksen lukijan hyvä pitää mielessä.
Näin ollen tässä

tutkimuksessa

tulokset

saatiin

haastatteluista

sekä

havainnoinneista ja ne nousivat suoraan aineistosta eli kuvaavat sitä. Tutkimuksen
pääkategoriat on kuvattu jo edellä. Ne syntyivät suoraan havainnoinneista ja
haastatteluista löytyneistä käsitteistä. Kategoriat olivat hyvin aineistoa kuvaavia. Toisen
tutkimuskysymyksen osalta niihin löytyi enemmän käsitteitä kuin oli tarpeen ottaa
kategoriaan siinä kohden. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusolosuhteet ja muutokset
prosessissa mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen tulos, Sarjakuvittamisen käytön sykli,
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hahmottui, kun tutkimuskysymysten välinen yhteys selkeni. Siten tulokset kuvaavat
sarjakuvittamisen ilmiötä hyvin ja ovat merkittäviä.
Näiden kriteerien ja Grounded Theoryn vaikutteiden seuraaminen asetti
tutkimuksessa suuria vaatimuksia minulle tutkijana. Sen arvioiminen, kykeninkö niitä
kaikkia täyttämään, jää myös osittain lukijan vastuulle. Pyrin tekemään tutkimusta
maltillisesti,

menemään tarvittaessa taaksepäin,

tekemään kriittistä analyysiä,

huomaamaan poikkeavuuksia, ajattelemaan abstraktisti, joustamaan, olemaan avoin
kritiikille ja herkkä tiedonantajien viesteille sekä sitoutumaan tutkimukseen (Strauss &
Corbin 1998, 7–8). Tässä kaikessa aloittelevalla tutkijalla riittää haasteita, mutta pyrin
parhaaseeni ollen äärettömän sitoutunut tutkimukseeni.
Tutkijan kokemattomuus nousi myös haastattelujen ja havainnointien avulla
saatujen tulosten luotettavuutta mietittäessä suurimmaksi ongelmaksi (Hirsjärvi &
Hurme 2000, 124). Kuten edellä mainittiin, haasteita oli niin haastatteluiden
etenemisessä ja niissä kommentoimisessa kuin havainnointien kuvaamisessa ja niissä
kommentoimisessa. Haastatteluissa sain silti riittävän määrän tietoa tutkimusta varten ja
kommentointini

koskivat

suurimmaksi

osaksi

työoloihimme

liittyviä

asioita.

Todennäköisesti kommentoinnillani ei näin ollut juuri vaikutusta. Muistiinpanoilla
pystyin taas paikkaamaan kuvauksien aukot ja havainnointien kommentointien ollessa
tilanteen rauhoittamista, jäi niiden vaikutus pieneksi. Kommentointi myös sopi
tutkimuksen osallistuvaan havainnointitapaan.
Haastatteluiden ja havainnointien toteutukset suhteessa tulosten luotettavuuteen
etenivät kohtuullisen hyvin. Mielestäni ymmärsin hyvin tiedonantajiani ja koin myös
heidän ymmärtäneen minua haastatteluissa. Tämä ymmärtäminen onkin yksi
haastattelun haasteista (Hirsjärvi, 2010, 229). Havainnointien luotettavuutta pystyin
varmistamaan niiden jälkeen tekemilläni haastatteluilla. Näin ollen saamani vastaukset
ja havainnot lienevät suhteellisen luotettavia. Huomioon on tietysti otettava samat seikat
kuin keskustelussa ja vuorovaikutuksessa yleensä, virhetulkinnan vaara on aina.
Muutoinkin koen tulkinneeni haastateltavien vastaukset ja tilanteiden havainnoinnit
mahdollisimman tarkasti, mutta tämän arvioiminenhan jää myös aina tutkimuksen
lukijan vastuulle. Tiedonantajani saivat osaltaan vahvistaa luotettavuutta, kun annoin
tutkimuksen tulokset heidän luettavakseen ennen tutkimuksen virallista valmistumista.
Tällä halusin varmistaa, että olen tulkinnut tiedonantajieni haastatteluiden vastaukset ja
havainnoinnit oikein. Tiedonantajani eivät halunneet muutoksia tuloksiin luettuaan ne.
Näin on todennäköistä, että tulkintani olivat heidän mielestään oikein.
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Triangulaatio ei kokonaisuudessaan toteudu tässä tutkimuksessa. Se vaikuttaa
osittain siis myös tulosten luotettavuuteen. Triangulaatiollahan tarkoitetaan useiden
metodien, menetelmien, tutkijoiden, tiedonlähteiden ja teorioiden yhdistämistä (Tuomi
& Sarajärvi 2009, 143). Havainnointien tekeminen tiedonantajien sarjakuvittamisen
käytöstä lisää triangulaatiota, mutta tässä tutkimuksessa ei ollut useita tutkijoita.
Toisaalta siten havainnoista tulee luotettavampia, koska yhdellä havainnoijalla
muodostuvat havainnot samanlaisiksi (Laitinen 1998, 63). Tutkimuksessa tiedonantajia
oli myös suhteellisen vähän. Tämän tasoiselle tutkimukselle niitä oli kuitenkin
riittävästi. Useita teorioita koin kuitenkin käyttäneeni. Näiltä osin triangulaatio toteutuu.
Luotettavuudessa on myös otettava huomioon tutkimuksen osittainen
subjektiivisuus kaikesta tutkimuksellisesta objektiivisuudesta huolimatta. Tutkija näkee
tutkimuksen aina omista lähtökohdistaan yhdistäen sen omaan kokemusmaailmaansa.
Täyttä analyyttisyyttä ja objektiivisuutta ei voi tutkimuksessa saavuttaa. (Strauss &
Corbin 1998, 58.) Mahdollisimman hyvään objektiivisuuteen pyrin kuitenkin tekemällä
tutkimuksen mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti myös tiedonantajien osittainen
tuttuus mielessäni.

Luotettavuutta osittain heikentääkin se,

että työskentelin

työnohjauksellisessa asemassa samassa työpaikassa kahden tiedonantajani kanssa.
Toisaalta tiedonantajien tunteminen tuskin vaikutti tutkimukseen, koska tutkimus
selvitti heidän henkilökohtaista menetelmän käyttöään ja sen lapsille antamaa tukea.
Tähän tuskin pystyin asemallani vaikuttamaa.
Tulosten

luotettavuuteen

vaikuttaa

myös

tiedonantajien

saaminen

tutkimukseen. Etsin tutkimukseen mahdollisimman kokeneita sarjakuvittamisen
menetelmän käyttäjiä. Silti kahdella haastateltavistani oli vain kolmen vuoden
käyttökokemus menetelmästä. Oletan, että jos käyttökokemusta olisi ollut enemmän,
olisin saanut tutkimukseeni lisää niin menetelmän hyötyjä sosiaaliselle kehitykselle
kuin, sillä saavutettujen tulosten pysyvyyden pohdintaa ja esimerkkejä tästä. Tämä ei
kuitenkaan vaikuttanut muihin tuloksiini kuin juuri tuohon menetelmän avulla
saavutettavaan tukeen toiminnanohjauksessa ja sosiaalisissa taidoissa, joka tosin on
tutkimukseni pääkysymys.
Luotettavuuteen vaikuttaa lisäksi tutkimuksen sarjakuvittamismyönteisyys.
Koska tiedonantajat olivat erittäin sarjakuvittamismyönteisiä, olivat koko tutkimuksen
tulokset menetelmän kannalta myönteisiä. Jos tiedonantajat eivät olisi käyttäneet
menetelmää mielellään, olisivat tulokset luonnollisesti olleet aivan toisenlaisia. Tämän
tutkimuksen kannalta oli kuitenkin järkevämpää tutkia ihmisiä, joiden mielestä
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sarjakuvittaminen on hyvä menetelmä. Positiivisissa tuloksissa on siis huomioitava se,
että tiedonantajien motivaatiolla menetelmän käyttöön on merkityksensä.
Jos olisin tutkinut sarjakuvittamisen tilanteiden määrää, olisi luotettavuus
kysymys ollut ongelmallisempi jo tuloksissa mainitun havainnointien teko ajankohdan
ongelmallisuuden takia. Ajankohdan vaikutus näkyi siis ulkokuvittamisena, lapsimäärän
ja ohjatun toiminnan vähäisyytenä. Luotettavuutta voisi myös kyseenalaistaa sillä, että
tiedonantajani käyttivät sarjakuvittamisen ohessa joissakin tilanteissa lasten motivointia
esimerkiksi laskemalla numeroita tai antamalla positiivista palautetta lapsen
käytöksestä. Motivoinnin pois rajaaminen tällaisessa tutkimuksessa olisi ollut hankalaa
ja olisi pitänyt sopia etukäteen tiedonantajien kanssa. Näin heidän toimintansa olisi
kuitenkin poikennut tavanomaisesta. Poikkeava käytös ei olisi käynyt tähän
tutkimukseen,

koska

halusin

tutkia

nimenomaan

tiedonantajien

tavallista

sarjakuvittamisen käytön tilannetta eikä tarkoituksenani ollut yksiselitteisesti tutkia vain
pelkän kuvan avulla tehdyn sarjakuvittamisen tehokkuutta vaan koko sarjakuvittamisen
tilannetta.
Nämä edeltävät luotettavuus pohdinnat huomioiden tutkimuksen tulokset ovat
kuitenkin uskottavia ja pysyviä. Olen pyrkinyt kuvaamaan tässä raportissa kaikki
tuloksiin johtaneet tekemäni valinnat ja tutkimukselliset seikat mahdollisimman
tarkkaan ja uskottavasti. Sarjakuvittamisen käytön sykli on myös pysyvä ilmiö. Sen
esiintyminen liittyy sarjakuvittamisen käyttöön yleensä tämän tutkimuksen kaltaisissa
olosuhteissa. Sykli on siten siirrettävissä kuvaamaan ja selittämään yleisesti
varhaiserityiskasvatuksen työntekijän sarjakuvittamisen käyttöä.

8.4 Jatkotutkimukset
Jatkotutkimuksen

aiheet

nousevat

osittain

tämän

tutkimuksen

tuloksista

ja

luotettavuuden pohdinnasta. Näin jatkotutkimusta samasta tutkimuksesta olisi
mahdollista tehdä pohtien, miksi muutama lapsi näytti hyötyvän sarjakuvittamisesta
toisia enemmän. Myös tutkimuksen sarjakuvittamistilanteiden poikavaltaisuutta olisi
tutkittava. Tutkimukseen tulisi myös ehdottomasti lisätä lapsinäkökulmaa menetelmän
käytöstä. Lasten kuten myös vanhempien kokemuksia menetelmästä olisi mahdollista
lisätä ainakin haastattelemalla heitä aiheesta ja havainnoimalla heidän suhtautumistaan
sarjakuvittamistilanteissa.
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Sarjakuvittamisesta olisi tarpeen tehdä myös tapaustutkimus. Siinä seurattaisiin
yksittäisen lapsen toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä menetelmän
avulla. Tapaustutkimus voitaisiin toteuttaa myös kahta lasta vertailevana tutkimuksena.
Tässä tapauksessa olisi kaksi mahdollisuutta, joko käyttää menetelmää kummallakin
lapsella ja vertailla tuloksia, tai käyttää sitä vain toisella lapsella ja vertailla tuloksia.
Tarpeellista olisi myös tutkia sarjakuvittamisen avulla saavutetun paremman
toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen parantumisen pysyvyyttä ja siirrettävyyttä.
Pysyvyyttä voitaisiin tutkia taitojen säilyvyyden näkökulmasta ilman sarjakuvittamista.
Taitojen siirtymistä olisi taas mahdollista tutkia toisissa tilanteissa ja toisissa paikoissa
kuin missä sarjakuvittamista on alun perin käytetty. Jos esimerkiksi sarjakuvittamisen
avulla on puututtu leikkitaitoihin, voitaisiin tutkia siirtyvätkö hyvät opitut leikkitaidot
lapsen kotiin ja siellä leikittyihin yhteisleikkeihin. Molempien taitojen siirtymistä olisi
mahdollisuus tutkia lisäksi yleensä lapsen kotona ja harrastusten parissa.
Jatkotutkimuksen

aiheita

nousee

myös

sarjakuvittamisen

menetelmän

teoriapohjasta. Menetelmän sitominen teorioihin on vielä varsin alkuvaiheessa.
Tutkimusta tarvittaisiin lisää ainakin sarjakuvittamisen yhteyksistä mallioppimiseen,
sisäisen puheen kehitykseen ja ratkaisukeskeisyyteen.
Jatkotutkimusta tarvittaisiin ehdottomasti niin sarjakuvittamisesta itsestään
kuin sosiaalisen tarinan käytöstä ja sen muodosta. Sarjakuvittamisen määrittely perustuu
tällä hetkellä täysin muutaman erityisopettajan käsityksiin sekä tähän tutkimukseen.
Tehdyt tutkimukset myös rajoittuvat vain sosiaalisiin tarinoihin. Niidenkin osalta
tutkittavaa on vielä paljon. Sosiaalisen tarinan lapselle sopivasta ja tehokkaasta
muodosta löytyi vain edellä mainittu Okadan, Ohtaken ja Yanagiharan (2010) tutkimus,
jossa tutkittiin erilaisten näkökulmalauseiden vaikutusta lapsen käytökseen. Muutoin
tarinan muodolle esitetyt vaatimukset ovat täysin Grayn (2010, xxxix–Ix) itsensä
määrittelemiä, eikä niitä ole tieteellisesti juuri tutkittu. Näin olisikin tärkeä selvittää,
minkä tyyppisiä lauseita lapsen sosiaalisessa tarinassa todella tarvitaan ja minkälainen
tarina on tehokkain. Myös Reynhout ja Carter (2009, 250) tulivat tutkimuksessaan
siihen tulokseen, että sosiaalisen tarinan mallia pitäisi tutkia tarkemmin. Tutkittavaa
sarjakuvittamisesta siis löytyy, nähtäväksi jää yleistyykö menetelmä Suomessa niin
paljon, että aiheesta kiinnostuneita tutkijoitakin alkaa löytyä.
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO
Taustatiedot:
1. Henkilötiedot: Nimi, ikä, ammattitutkinto, jatkokoulutus, täydennyskoulutus,
työkokemus
2. Lapsiryhmätiedot: Lapsiryhmän koko, ikärakenne, lasten tuen tarpeet
3. Ryhmätiedot: Henkilökunta
4. Kuinka kauan olet käyttänyt sarjakuvittamista?
5. Minkälaisten ja minkä ikäisten lasten kanssa olet käyttänyt sarjakuvittamista?
6. Mistä olet menetelmän oppinut?
Sarjakuvittamisen käyttö:
7. Mitä sarjakuvittaminen mielestäsi on? Miten käytät sitä?
8. Minkälaisena menetelmänä olet kokenut sarjakuvittamisen?
9. Mitkä ovat sarjakuvittamisen hyvät ja huonot puolet?
10. Minkälaisissa tilanteissa/ minkälaisissa asioissa olet käyttänyt sarjakuvittamista?
11. Minkälaisilla lapsilla menetelmä mielestäsi toimii parhaiten? Kenellä se ei
toimi? Onko eroa verrattuna normaalilapsiin?
12. Innostutaanko menetelmän käyttöön helposti? Jos ei, niin minkä luulet olevan
syynä? Käyttävätkö kaikki työntekijät ryhmässäsi menetelmää?
13. Mihin sarjakuvittaminen mielestäsi perustuu? Teoriapohja?
14. Mitä menetelmiä käyttäisit, jos et käyttäisi sarjakuvittamista?
15. Liitätkö sarjakuvittamiseen edellisiä menetelmiä?
Sarjakuvittamisen antama koettu tuki:
16. Mitä hyötyä sarjakuvittamisesta on ollut lasten sosiaaliselle kehitykselle?
17. Miksi sarjakuvittamisesta on hyötyä lasten sosiaaliselle kehitykselle?
18. Miten lapset ovat mielestäsi hyötyneet sarjakuvittamisesta?
19. Onko sarjakuvittamisen avulla saatu hyvä toiminta säilynyt myös ilman
menetelmää?
Lasten ja vanhempien kokemukset menetelmästä:
20. Miten lapset ovat kokeneet sarjakuvittamisen käytön?
21. Miten vanhemmat ovat kokeneet menetelmän käytön?
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LIITE 2: HAVAINNOINTIKAAVAKE
Tilanteen aika:
Tilanteen paikka:
Tilanteen osallistujat:

1. Mistä tilanne lähti?

2. Onko tilanne sarjakuvitettu keskustelu vai sosiaalinen tarina?

3. Miten sarjakuvittaminen etenee/toteutetaan?

4. Mihin

tilanne

tulos/hyöty/tuki?

päättyy?

Sarjakuvittamisen

onnistuminen?

Tilanteen
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LIITE 3: HAVAINNOINNIN JÄLKEINEN
TYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU

1. Miten käytit sarjakuvittamista?
2. Mitä tilanteessa tapahtui? Mistä tilanne lähti?
3. Miksi käytit sarjakuvittamista tässä tilanteessa? Mihin yritit vaikuttaa?
4. Miten sarjakuvittaminen meni? Mihin yritit sarjakuvittamisella päästä ja
toteutuiko tämä? Oliko sarjakuvittamisesta hyötyä?
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LIITE 4: TUTKIMUSLUPAKYSELY VANHEMMILLE

TUTKIMUSLUPA

Tervehdys Vanhemmat! Olen erityislastentarhanopettaja Marianne Korteikko ja teen tällä hetkellä
varhaiserityisopettajan opintoja Jyväskylän yliopistossa. Teen graduani lapsenne/lastenne ryhmässä
käytössä olevasta Sarjakuvittamisen menetelmästä (lapsille piirretyt kuvat). Tutkimustani varten
haastattelen osaa lastenne ryhmän työntekijöistä ja videoin heidän sarjakuvittamistaan elosyyskuun 2011 aikana.
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää: 1. Miten sarjakuvittamista käytetään lasten kanssa? 2.
Miksi sitä käytetään? ja 3. Miten henkilökunta kokee lasten hyötyvän sarjakuvittamisen käytöstä?
Näkökulma tutkimuksessani on siis lähinnä ryhmän henkilökunnan eikä lasten. Tätä varten joudun
kuitenkin havainnoimaan videoimalla lastenne kanssa käytäviä sarjakuvittamisen tilanteita.
Kuvaan siis henkilökuntaa sarjakuvittamisen tilanteissa, joissa luonnollisesti lapsi on osallisena, mutta
tutkin tilannetta pääsääntöisesti vain aikuisen kannalta. Videointiin pyydän kirjallisen luvan työntekijältä
ja suullisen luvan tilanteessa lapselta. Videoinnit tulevat yksinomaan minun käyttööni ja tutkimuksen
valmistumisen jälkeen tuhoan ne. Lapset, jotka näin välillisesti osallistuvat tutkimukseeni, säilyvät
tutkimuksessa tunnistamattomina. En nimeä tutkimuksessa edes kaupunkia missä tutkimusta teen,
päiväkodista tai ryhmästä puhumattakaan. Työntekijät kulkevat tutkimuksessa ammattinimikkeillään ja
lapsille keksin tutkimusnimet. Heidän ikänsä ja sukupuolensa sekä jonkinlainen maininta haasteesta,
mihin sarjakuvittamista käytetään, tulee kuitenkin tutkimukseen esimerkiksi tähän tyyliin: Essi (nimi
keksitty) 5 vuotta, kielellisiä vaikeuksia tai Mikael (nimi keksitty) 4 vuotta, keskittymisen haasteita.
Pyrin tutkimuksellani lisäämään tietoa Sarjakuvittamisen menetelmästä. Pyrin tekemään myös
menetelmän käytöstä pikaoppaan kaupungin internet-sivuille päivähoitohenkilökunnan käyttöön ja pyrin
myös saamaan aiheesta artikkelin Lastentarha-lehteen. Niin nettisivulle kuin artikkeliinkaan ei tule
tunnistettavia tietoja lapsestanne.
Tutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista. Jos ette halua lapsenne
sarjakuvittamisen tilanteita kuvattavan, en niitä silloin kuvaa. Pyydänkin teitä Hyvät Vanhemmat nyt
tätä varten valitsemaan saako lapsenne osallistua tutkimukseen vai ei ja allekirjoittamaan tämän
tutkimusluvan. Palautus päiväkodille maanantaihin 15.8. mennessä! Lisätietoja voitte kysellä minulta
puhelimitse tai sähköpostilla. Kiitos ajankäytöstänne ja vaivannäöstänne!
Marianne Korteikko
(työpuh: , kotipuh:, e-mail:)

Rastita haluamasi vaihtoehto ja allekirjoita! Palautus päiväkodille ma 15.8. mennessä!

Lapseni _______________________________________
lapsen nimi

saa osallistua tutkimukseen.
ei saa osallistua tutkimukseen.

_____________________________________
Päiväys ja vanhemman allekirjoitus

__________________________________
Nimen selvennys
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LIITE 5: TUTKIMUSLUPAKYSELY
TUTKIMUKSEN TIEDONANTAJILLE

Annan luvan Marianne Korteikolle haastatella minua sarjakuvittamisen menetelmästä.
Annan myös luvan tehdä havaintoja ja videoida menetelmän käyttöäni lapsiryhmässäni.
Korteikko saa myös käyttää tekemiään havainnointeja ja haastatteluja tutkimuksessaan
selvittääkseen sarjakuvittamisen menetelmän antamaa toiminnanohjauksellista ja
sosiaalista tukea.

_____________________

______________________________________

Paikka ja aika

Allekirjoitus
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LIITE 6: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
ANOMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSESTA SAATAVIEN
TIETOJEN HANKINTAAN JA KÄYTTÖÖN TUTKIMUKSESSA TAI
SELVITYKSESSÄ
1. Tutkimuksen nimi:
Sarjakuvittaminen lasten toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen kehityksen
tukena. Haastattelu- ja havainnointitutkimus varhaiserityiskasvatuksen
työntekijöille.
2. Tutkimuksen toteuttaja/tekijä:
Jyväskylän yliopisto/Kasvatustieteiden laitos/Erityispedagogiikka
Opiskelija Marianne Korteikko (osoite, p., e-mail:)
Tutkimuksen ohjaaja:
Jyväskylän yliopisto/Kasvatustieteiden laitos/Erityispedagogiikka
Yliopistonlehtori Raija Pirttimaa (osoite, p., e-mail:)
3. Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja ajoitus:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sarjakuvittamisen menetelmän käyttöä ja
kokemuksia siitä. Tutkimuksen pääkysymys on, miten tutkimuksen tiedonantajat
kokevat lasten itsensä hyötyneen sarjakuvittamisesta. Tutkimuksessa on siis
tarkoitus avata menetelmän käyttöä, käyttötarkoituksia ja hyötyä suomalaisessa
varhaiserityiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on myös tehdä
menetelmää tunnetummaksi sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Tarkoituksena on
saada menetelmästä jonkinlainen pieni pikaopas tutkimuskaupungin internetsivuille ja mahdollisesti artikkeli johonkin kasvatuslehteen.
Aikataulullisesti tutkimus etenee niin, että teoriaosa valmistuu
kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Sarjakuvittamisen videohavainnoinnit
kahdessa päiväkotiryhmässä tehdään touko-syyskuun 2011 aikana.
Henkilökunnan haastattelut tehdään osittain havainnointien aikana ja
jatkohaastattelut niiden jälkeen. Materiaalin litterointi tehdään havainnointien ja
haastatteluiden jälkeen viimeistään alkaen siis syyskuussa. Analysointi ja
tulososa kirjoitetaan loka-marraskuun aikana. Tutkimuksen arvioitu
valmistuminen on joulukuun 2011 loppuun mennessä.
4. Tutkimusaineisto:
Tutkimusaineisto kerätään kolmelta varhaiserityiskasvatuksen työntekijältä
teemahaastattelun ja sarjakuvittamisen tilanteiden videohavainnointien avulla.
Päiväkodit, joissa aineisto kerätään, ovat päiväkoti ja päiväkoti.
päiväkodinjohtajan lupa aineiston keräykseen on jo pyydetty ja saatu.
Päiväkodinjohtajalle on asiasta mennyt sähköpostitiedustelu. Lupa
haastatteluiden ja havainnointien suorittamiseen tiedonantajilta itseltään
pyydetään kirjallisesti liitteenä olevan Tutkimussuunnitelman (Liite 6)
mukaisesti. Myös havainnointitilanteissa olevien lasten vanhemmilta pyydetään
kirjallinen lupa (Liite 5) videohavainnointeihin. Jos vanhemmat eivät lupaa
myönnä, ei lapsia myöskään kuvata. Lapsilta itseltään myös pyydetään suullinen
kuvauslupa ennen tilannetta. Tutkimusaineistoa käytetään ja säilytetään
tutkimuksen valmistumiseen joulukuun 2011 loppuun asti. Sen jälkeen se
hävitetään.
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5. Tutkimusaineiston suojaus, säilyttäminen ja hävittäminen:
Tutkimusaineisto tulee olemaan pelkästään tutkimuksen tutkijan käytössä.
Videoinnit ja haastattelut tallennetaan tutkijan videokameralta ja nauhurilta
kotitietokoneelle. Niitä säilytetään vain tutkijan käyttöä varten ja ne hävitetään
litteroineineen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Salassa pidettäviä tietoja ei
näin ollen pääse vuotamaan mihinkään. Tutkijalla ei ole tarvetta keskustella
videohavainnointi- tai haastattelumateriaalista sähköpostitse kenenkään kanssa.
Tutkimuksen tiedonantajat kulkevat tutkimuksessa vain ammattinimikkeillään ja
heidän työpaikkaansa sekä kaupunkia ei tulla tutkimuksessa mainitsemaan.
Havainnoinneissa mukana oleville lapsille keksitään tutkimusnimet ja heidän
sarjakuvittamisella
tuetut
haasteensa
kuvataan
mahdollisimman
yleisluontoisesti. Tarvittavista liitteistä, kuten tästä tutkimusluvasta,
tunnistetiedot otetaan tutkimukseen liittämisen yhteydessä pois.
6. Palaute tuloksista:
Tutkimuksen valmistuttua ennen sen varsinaista julkaisua Sosiaali- ja
Terveyspalvelukeskuksen päivähoidon vastuualue johtajalle lähetetään
sähköpostitse kopio tutkimuksesta. Tutkijan toiveena on myös saada kaupungin
internet-sivuille tietoa sarjakuvittamisen menetelmästä pikaoppaan muodossa.
7. Sitoumukset:
Sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja muuhun kuin
tutkimustarkoitukseen. En myöskään käytä saamiani tietoja potilaan/asiakkaan
tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten etujen
loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. En luovuta
henkilötietoja sivulliselle. Tietoja käytän vain kohdassa 4 määriteltynä aikana,
suojaan, säilytän ja hävitän tiedot edellä kuvatusti.

Päiväys ________________/_____

____________________________
Allekirjoitus

Luvan postitus:
Marianne Korteikko

Liittenä Tutkimussuunnitelma
Tutkimuslupa myönnetty:

_____/______20

____________________________________
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Vastuualuejohtaja
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LIITE 7: SOSIAALISIA TARINOITA

Kuva 7 Sarjakuvitus lapsen toivotusta kotiinlähtötavasta

Kuva 8 Sarjakuvitus lapsen ei-toivotusta kotiinlähtötavasta
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