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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ensiluokkalaisten lasten koke-

muksia yhteistoiminnallisesta lukemaan oppimisesta ikääntyvien kanssa. Tutki-

muksen taustalla vaikuttaa koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojekti, 

jonka sisällöissä korostuivat lukutaitoa tukevat harjoitteet. Lukemaan oppimista 

tarkastelevan näkökulman lisäksi tutkimus keskittyy kuvaamaan eri sukupol-

vien välistä vuorovaikutusta lasten kokemana. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Siihen osallistui kak-

sitoista ensimmäisen vuosiluokan oppilasta, ja tutkimusaineisto koostuu heidän 

kertomistaan kokemuksista. Aineistonkeruu toteutettiin kaksivaiheisena vuoden 

2018 alkupuolella. Ensimmäisessä vaiheessa menetelmänä käytettiin puolistruk-

turoitua teemahaastattelua pienryhmissä. Toisessa vaiheessa oppilaat piirsivät 

kokemuksistaan, ja haastattelut toteutettiin keskustelutilanteina piirustusten 

pohjalta. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen analyysimenetelmänä laadul-

lista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Tulosten mukaan oppilaiden kokemukset omasta oppimisestaan ja lukutai-

dossa kehittymisestään eivät olleet tämän tutkimuksen keskiössä. Lasten oma-

aloitteisesti tekemässä reflektiossa korostuivat sen sijaan vuorovaikutukselliset 

seikat ja kokemukset toiminnan mieluisuudesta. Oppilaat kuvasivat kokemuksi-

aan sekä ikääntyvistä että ikääntyvien kanssa toteutetusta yhteistoiminnasta pää-

asiassa myönteisillä ilmaisuilla. Tutkimustuloksista muodostuneet kuvauskate-

goriat ovat yhteistoiminnan kuvailu, vuorovaikutus ikääntyvien kanssa, koke-

mukset lukemaan oppimisesta, kokemukset yhteistoiminnan merkityksellisyy-

destä sekä merkityksellisinä koetut aktiviteetit ja harjoitteet. Lisäksi yhteistoi-

mintaprojektin maskotit näyttäytyvät lasten piirustuksissa keskeisessä roolissa. 

Tutkimuksen tuloksissa esiin nousi lasten ajatteluun ja kokemusmaailmaan 

liittyvä luonnollinen pyrkimys konkretiaan. Tutkimustulokset tarjoavat viitteitä 



siitä, minkälaiset työtavat ovat kannattavia, ja mitä asioita lapset kokevat merki-

tyksellisinä, kun toteutetaan eri ikäpolvia yhdistävää toimintaa. 

Asiasanat: alkuopetus, lapset ja ikääntyvät, lasten kokemukset, lukemaan oppi-

minen, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys, yhteistoiminnallisuus   
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1 JOHDANTO

Lasten kokemukset ovat merkityksellisiä niin lapsuudentutkimuksen kuin oppi-

misen näkökulmasta. (Julkunen 1993, 37). Luopajärvi (2013, 119) kirjoittaa, että 

lasten oikeudet ja kokemusmaailma ovat kuluneina vuosikymmeninä nousseet 

tärkeiksi keskustelun ja huomioinnin aiheiksi yhteiskunnassamme. Myös Raitti-

lan, Vuorisalon ja Rutasen (2017, 312) mukaan lasten elämä ja kokemukset heidän 

itsensä kertomana ovat vakiinnuttaneet paikkansa keskeiseksi tutkimuskentäksi. 

Tämän tutkimuksen aiheena on tarkastella ensimmäisen vuosiluokan oppi-

laiden kokemuksia yhteistoimintaprojektista, joka toteutettiin ikääntyvien 

kanssa. Eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen kuvaamisen lisäksi tutkimus 

keskittyy tuomaan esille, millaisia ovat lasten yhteistoiminnalliset kokemukset 

lukemaan oppimisesta. Tutkimusaiheen valinnan taustalla vaikuttavat vahvasti 

henkilökohtaiset osaamisalueeni ja kiinnostuksen kohteeni. Opiskelen nyt luo-

kanopettajaksi ja tulevaisuudessa toiveenani on työllistyä erityisesti alkuopetuk-

sen kentällä. Aiemmalta ammatilliselta koulutukseltani olen lähihoitaja, minkä 

ansiosta olen saanut tehdä kuuden vuoden ajan työtä vanhustenhuollon palve-

luissa. Ennen pro gradu -tutkielman aloittamista mielessäni oli jo pitkään kypsy-

nyt unelma siitä, että voisin yhdistää asiantuntemustani kahdelta työkentältä ja 

pääsisin järjestämään toimintaa, jossa koululaiset ja ikäihmiset voisivat kohdata. 

Ajatus yhteistoimintaprojektin toteuttamisesta alkoi elää kesällä 2017, kun 

työskentelin sijaisena vanhainkodissa. Keskustelin tuolloin hoitajakollegoideni 

kanssa siitä, millaista eri ikäpolvia yhdistävää viriketoimintaa olisi hienoa järjes-

tää palvelukeskusympäristössä. Lokakuussa 2017 otin yhteyttä erään keskisuo-

malaisen kunnan vanhustyönjohtajaan sekä koulukeskuksen rehtoriin, jotka tie-

dottivat työyksiköissään koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojektista. 

Projekti sai innostuneen vastaanoton sekä perusopetuksessa että vanhuspalve-

luissa. 

Tutkimukseen liittyvän projektin ydintavoitteena oli järjestää toimintaa, 

jossa eri sukupolvet saivat iloita ja oppia sekä toisiltaan että yhdessä. Ikäpolvien 

välisen vuorovaikutuksen lisäksi projektin tavoitteena oli tukea erityisesti lasten 



 

lukutaidon kehittymistä. Oppilaat työskentelivät pienryhmissä, ja ikääntyvät 

osallistuivat aktiviteetteihin kukin oman toimintakykynsä mukaan. Tuokioiden 

tehtävänannot ja sisällöt olivat vuorovaikutteisia, ja oppilaiden tekemien luku-

taitoa tukevien harjoitteiden taustalla oli pyrkimys kannustaa eri ikäpolvia koh-

taamaan toisensa. Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan yhteistoiminta-

projektiin osallistuneiden koululaisten kokemuksia. Projektin aikana selvitin ja 

dokumentoin myös ikääntyvien kokemuksia yhteistoiminnasta, mutta tämän 

tutkimuksen tulosraportoinnissa ne eivät tule olemaan esillä. 

Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen perustana ajatellaan Vygotskyn 

(1978) luomat teoriat yksilön kehityksestä ja oppimisesta. Sosiokultuurisuus voi-

daan määritellä sosiokonstruktivismin elementiksi, jossa keskeisellä sijalla on 

ajatus ihmisen sosiaalisesta muovautumisesta. Sosiokulttuuriseen teoriaan sisäl-

tyy näkemys siitä, että oppiminen on sosiaalinen ilmiö, jonka keskiössä ovat eri-

tyisesti tapahtuva vuorovaikutus ja yksilön sosiaalinen toiminta. (Vygotsky 1982, 

45-46; Tynjälä 2000, 44-45.) Lerkkanen (2006, 57) kirjoittaa, että sosiokulttuurinen 

lähestymistapa korostaa yhteisöllistä oppimisprosessia. Lapsi oppii ympäris-

töönsä tutustumalla, mihin lukutaitoa tarvitaan. Lerkkanen toteaa, että luke-

maan oppimisen ajatellaan olevan osa sitä sosialisaatioprosessia, jonka kautta 

lapsi oppii hahmottamaan todellisuutta ja ympäröivää maailmaa. 

Säljö (2004, 11) määrittelee, että sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkas-

teltuna oppiminen rakentuu vuorovaikutteisista ilmiöistä ja sisällöistä. Käsityk-

seni lukemaan oppimisen prosessista perustuu sosiokulttuuriseen näkökul-

maan, joten projektissa korostuivat vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset työta-

vat. Sosiokulttuurinen tausta näyttäytyi vahvana myös tutkimuksen aineiston-

keruussa ja teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa, joten sen tarjoamat näkö-

kulmat voidaan ajatella koko tämän tutkimuksen perustana. Tutkimuksen aihe-

valinnan taustalla vaikuttaa myös näkemykseni lukutaidosta laajassa merkityk-

sessään. 

Yhteistoiminnallisessa lukemaan oppimisessa vaikuttavat sosiokulttuuriset 

näkemykset sekä rakenteet. Lapsen kokemuksilla on suuri asema oppimisen nä-

kökulmasta tarkasteltuna, ja oppiminen nähdään tapahtuvan lapsen ja häntä 



 

ympäröivän maailman vuorovaikutuksessa. (Julkunen 1993, 37.) Tutkimusase-

telman ja tutkimuskysymyksen hahmottamisen kannalta keskeisinä tässä tutki-

muksessani näyttäytyvät käsitteet yhteistoimintaprojekti ja yhteistoiminnallinen lu-

kemaan oppiminen. Lukemaan oppimista yhteistoiminnallisesta näkökulmasta 

ovat tarkastelleet tutkimuksissaan esimerkiksi Gregory, Long ja Volk (2004). 

Lerkkasen (2006, 19) mukaan peruslukutaidon oppiminen on eräs alkuopetus-

vuosien keskeisimmistä tavoitteista. Lukutaito, lukemaan oppiminen, motivaatio, so-

siokulttuurinen oppimiskäsitys, vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat 

tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavia käsitteitä, joiden määrittely korostuu 

tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa. Nämä käsitteet olivat tukena tutki-

muksen rakentamisessa, mutta ne myös kokivat täsmennystä ja valittujen näkö-

kulmien kehittymistä tutkimusprosessin edetessä. Koska kyseessä on aineisto-

lähtöinen tutkimus, tietoteoreettiset painotukset uudistuivat ja tarkentuivat esi-

merkiksi tutkimuksen aineistonkeruun vaiheessa. 

Suomen yliopistoissa on toteutettu useita tutkimuksia lukemaan opettami-

sesta ja oppimisesta, joita olen hyödyntänyt tämän tutkimukseni taustateorioi-

den määrittelyssä. Esimerkiksi Julkunen (1984, 1993) ja Lerkkanen ym. (2010, 

2011, 2018) ovat perehtyneet esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukutaidon kehityk-

seen. Heidän julkaisuistaan on ollut apua tämän tutkimuksen keskeisten lukutai-

toon liittyvien käsitteiden selventämisessä. Tuon tutkimukseni teoreettisessa vii-

tekehyksessä tarkasteltavaksi myös kansainvälistä tietoa. Esimerkiksi Dunham 

ja Casadonte (2009, 455) mainitsevat eri ikäpolvien välisen yhteistyön tutkittuna 

hyötynä sen, että toiminnan aikana osallistujat oppivat toisiltaan. Lisäksi eri ikä-

polvien välisen työskentelyn on todettu kehittävän ja parantavan eri ryhmien vä-

listä kommunikointia sekä vähentävän ikääntymiseen liittyviä negatiivisia ste-

reotypioita ja ennakkoluuloja. 

Eräs merkityksellinen lukutaitoon ja lukemaan oppimiseen keskittyneistä 

tutkimushankkeista on Alkuportaat -seurantatutkimus: Lapset, vanhemmat ja opetta-

jat koulupolulla (Lerkkanen ym., 2006-2016). Tutkimushankkeessa on seurattu 

vuosina 2006-2016 lasten oppimispolkuja, opetusryhmien vuorovaikutteisuutta 

sekä opettajien ja vanhempien välistä yhteistyötä. Tutkimuksen kohteena on 



 

ollut erityisesti tiedon saaminen esi- ja alkuopetusikäisten lasten lasku-, luku- ja 

kirjoitustaidon sekä motivaation kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. (Lerkkanen 

& Rasku-Puttonen 2011, 25; Lerkkanen ym., 2006-2016.) Alkuportaat -hankkeen 

tutkimukset ovat vaikuttaneet tämän tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ra-

kentamisessa. 

Lukemaan oppiminen ja lukutaito ovat aiheita, joista on löydettävissä run-

saasti aiempaa tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Sen sijaan koululaisten ja ikäänty-

vien välinen yhteistoiminta on tutkimusaiheena melko tuore. Siihen liittyvää 

aiempaa kotimaista tutkimusta ei ole vielä saatavilla kovinkaan kattavasti, mutta 

uskon, että tulevaisuudessa tämä aihe tulee yleistymään ja laajenemaan. Perus-

opetuksen opetussuunnitelma (POPS 2014) painottaa tutkivaa ja ilmiölähtöistä 

oppimista, jossa erilaiset monialaiset projektit nähdään arvokkaina. Opetuksen 

ja kasvatuksen valtakunnallisissa tavoitteissa on määritelty perusopetuksen tär-

keäksi tehtäväksi oppilaiden kasvun tukeminen ihmisyyteen ja yhteiskunnan jä-

senyyteen. Perusopetuksen tulee luoda pohja lapsen kehittyvälle yleissivistyk-

selle sekä tarjota edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. (POPS 2014, 19.) Nämä 

opetussuunnitelmat tavoitteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia, ja mielestäni ne 

suorastaan vaativat perusopetuksen kenttää monipuoliseen yhteistyöhön mui-

den yhteiskunnallisten tahojen kanssa. 

Tämän tutkimukseni aihevalinta on saanut vaikutteita Niilo Mäki Instituu-

tin (NMI) toteuttamasta Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä - hank-

keesta, erityisesti sen sisältämästä Lukumummi ja -vaari- toiminnasta. (Niilo Mäki 

Instituutin Internet-sivusto, viitattu 15.12.2017.) Hankkeen ansiosta olen saanut 

inspiraatiota omalle tutkimukselleni sekä mallinnusta siihen, mistä eri tulokul-

mista ja millä tavoin tutkimukseni aihetta on ollut tuottoisaa lähestyä. 



 

2  LUKEMAAN OPPIMINEN

2.1 Lukemaan oppimisen määrittelyä  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) lukemaan oppi-

mista määritellään äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen sisältyen. Perusope-

tuksessa toteutettavan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen tehtävänä on mai-

nittu monipuolinen lapsen vuorovaikutus-, kieli- ja tekstitaitojen edistäminen. 

Tavoitteena on myös tukea oppilas kiinnostumaan kirjallisuudesta ja kulttuu-

rista. Perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppiaineen erityisenä tehtävänä on edistää lapsen lukemisen ja kirjoittamisen pe-

rustaitojen hallintaa, tukea kielellisen tietoisuuden kehittymistä sekä kehittää it-

seilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Alkuopetuksen lukemaan oppimista määrit-

televissä tavoitteissa korostuu, että oppilas kehittyy hahmottamaan lukutaidon 

edellyttämät käsitteet: äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, 

teksti ja kuva. (POPS 2014, 103-107.) 

Lukemaan oppimisen määrittely ei ole yksiselitteistä, sillä se on kokenut 

huomattavaa vaihtelua kulttuurillisesti ja eri aikakausina. Lerkkanen (2006, 10) 

tuo esiin, että suomenkielisessä lukutaidon määrittelyssä erityisen haastavaa on 

ollut löytää yhdenmukaista ja sopivaa ilmaisua englanninkieliselle literacy-käsit-

teelle, jonka ajatellaan sisältävän sekä luku- että kirjoitustaidon. Julkunen (1984, 

24) tuo esiin määritelmän, jonka mukaan lukeminen tarkoittaa selvyyden saa-

mista kirjoitetusta tekstistä. Kaikista alkeellisimmalla tasolla lukutaidon voidaan 

nähdä merkitsevän kirjain-äännevastaavuuksien oppimista sekä myös puhutun 

ja kirjoitetun kielen välisen yhteyden hahmottamista. 

Linnakylä (2005, 67-68) jaottelee lukutaidon tarkastelun peruslukutaidon, 

toimivan lukutaidon sekä kriittisen lukutaidon osa-alueisiin. Lukemaan oppimi-

sen alkuvaiheet keskittyvät erityisesti peruslukutaitoon, johon sisältyy lukemi-

sen perustekniikoiden oppiminen. Peruslukutaito nähdään oppimisen välineenä, 

ja sen kaksi keskeisintä elementtiä ovat kirjoitetun kielen teknisen lukemisen 

taito sekä kyky ymmärtää lukemaansa. Toimiva lukutaito riippuu lukijan omasta 
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aktiivisuudesta ja muuttuu yhteiskunnallisten tekijöiden ja vaatimusten myötä. 

Kun yksilö kykenee näiden edellä mainittujen lisäksi myös yhdistämään lukutai-

toonsa kriittistä pohdintaa, kyse on Linnakylän mallin mukaisesti kriittisestä lu-

kutaidosta. Lyytinen ja Lyytinen (2007b, 1) kirjoittavat, että nykyään jo yli kol-

mannes lapsista hallitsee peruslukutaidon koulun alkaessa. Lerkkasen ym. (2010, 

117) mukaan lukemaan oppimiselle vahvan alun saavat myös ne lapset, jotka 

tuntevat ja osaavat nimetä jo runsaasti kirjaimia ennen koulun alkua. 

Lapsen varhaisvuosina kehittynyt kielitaito ja oma aktiivinen kiinnostus lu-

kemista kohtaan ovat lukemaan oppimisen tärkeimmät edellytykset. Kouluiän 

alussa lapsen kirjaintietoisuus, kyky havaita äänteitä, sujuva nimeäminen sekä 

kyky tallentaa muistiin kielellisesti koodattua materiaalia ovat lukutaitoa ennus-

tavia tekijöitä. (Lyytinen & Lyytinen 2, 2007b.) Peruslukutaidon oppiminen on 

yksi alkuopetusvuosien tärkeimmistä tavoitteista, ja lukemisessa kehittymisen 

tulisi jatkua aktiivisesti myös niiden jälkeen (Torppa ym. 2007, 3). Myös Kikas, 

Pakarinen, Soodla, Peets ja Lerkkanen (2018, 833) korostavat, että lukemisen su-

juvuuden ja ymmärryksen kehittäminen lukeutuvat ensimmäisen vuosiluokan 

tärkeimpiin tavoitteisiin. Eskelä-Haapanen (2012, 114) tuo esiin määritelmän lu-

kutaidosta, joka sisältää mekaanisten tekstinhallintataitojen lisäksi ajatuksen lap-

sen aktiivisesta hakeutumisesta tekstien pariin. Lukemaan oppimisessa ja opet-

tamisessa näkökulman tulisi olla sosiokulttuurinen, jolloin opetusmenetelmissä 

voisi korostua toiminnallinen ja kriittinen lukutaito pelkän mekaanisen lukusuo-

rituksen lisäksi. Eskelä-Haapanen kirjoittaa, että lukutaidon myötä lapsen sana-

varasto laajenee ja rikastuu, mikä näkyy edistyksenä myös kirjallisessa tuottami-

sessa ja puheilmaisussa. 

2.1.1 Kielellinen tietoisuus ja lukusujuvuuden kehittyminen 

Lukemaan oppimista käsittelevässä kirjallisuudessa eräänä avainkäsitteenä esiin 

nousee kielellinen tietoisuus ja sen merkitys lukutaidon kehityksessä. Julkusen 

(1993, 70) mukaan kielellinen tietoisuus tarkoittaa oppijan huomion kohdentu-

mista kielen merkityksen sijasta kielen erilaisiin muotoihin. Lerkkanen (2006) 

puolestaan määrittelee kielellisen tietoisuuden olevan kehittyneimmillään taitoa 
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ymmärtää ja hahmottaa kielen fonologista rakennetta. Lapsen kielellinen tietoi-

suus kehittyy syntymästä lähtien, alkaen kokonaisvaltaisesta kielen havaitsemi-

sesta kohti kielen merkityksen ja muodon ymmärtämistä. (Lerkkanen 2006, 30-

31.) Fonologinen tietoisuus alkaa oppijan kyvystä irroittautua sanan merkityk-

sestä, ja vähitellen se kehittyy täsmällisemmäksi taidoksi kiinnittää huomio yhä 

vain pienempiin yksiköihin, kuten yksittäisiin äänteisiin (Lerkkanen ym. 2010, 

117.) Lapsen kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys määrittää kielellisen tietoisuu-

den kehittymistä, ja kielen käyttötilanteet perustuvat vuorovaikutukseen (Es-

kelä-Haapanen 2012, 106). Säljö (2004, 174-175) toteaa, että oppiakseen lukemaan 

lapsen on kyettävä ymmärtämään ja käyttämään melko monimutkaista sosiaa-

lista järjestelmää. Myös erilaiset tekniikat on hahmotettava, sillä lukijan tulee kä-

sittää aakkoset sekä tietää näistä muodostuvat yksiköt, kuten esimerkiksi tavut, 

sanat ja virkerakenteet. 

Eskelä-Haapanen (2012, 112) kirjoittaa, että fonologisella tietoisuudella on 

havaittu olevan selkeä yhteys lukemaan oppimiseen ja lukutaidossa kehittymi-

seen. Lerkkanen (2006, 31) määrittelee fonologisen tietoisuuden olevan yksi kie-

lellisen tietoisuuden osa-alueista, johon sisältyy kyky tarkastella puhuttua kieltä 

sekä taito hahmottaa sanojen erilaisia äännerakenteita. Mäkinen (2002) kirjoittaa 

yhteydestä, joka on löydetty fonologisen tietoisuuden ja lukemisen kehityksen 

välillä. Fonologinen tietoisuus voidaan ajatella ikään kuin puhutun ja kirjoitetun 

kielen yhdistävänä siltana, ja lapsen fonologisen tietoisuuden kehitys lukutaidon 

ennustajana. Toinen näkökulma fonologisen tietoisuuden ja lukemisen välisestä 

yhteydestä perustuu vuorovaikutteiseen malliin, jonka keskiössä on kuitenkin 

ajatus siitä, että fonologisella tietoisuudella ei voida selittää koko lukemaan op-

pimisen prosessia. (Mäkinen 2002, 51). Myös Lundberg (1998, 156) kirjoittaa fo-

nologisen tietoisuuden ja lukutaidon välisestä yhteydestä. Tämä yhteys on vas-

tavuoroinen: foneemisten taitojen voidaan nähdä tukevan lukutaidon kehitystä, 

ja lukutaidon kehitys edistää foneemisia taitoja. 

Lukusujuvuuden kehittymisessä keskeisintä on harjoittelu ja toiminnan 

toistuvuus. Mitä enemmän lapsi lukee, sitä sujuvammaksi hänen lukutaitonsa 

kehittyy. Ne lapset, joilla on huomattavia haasteita lukutaidon kehittymisessä, 
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lukevat usein vähemmän kuin ne ikätoverinsa, joiden lukutaito näyttää kehitty-

vän ongelmitta. (Leppänen, Niemi, Aunola & Nurmi 2004, 72.) Suomen kielessä 

luku- ja kirjoitustaidon kannalta keskeisimpiä taitoja ovat kyky ymmärtää kir-

jain-äännevastaavuutta sekä kyky erotella sanojen fonologisia rakenteita (Lerk-

kanen 2006, 30-31). Kansainvälisesti lasten lukutaitoa vertailevien tutkimusten 

mukaa lukemaan oppimisen nopeuteen näyttää vaikuttavan se, mitä kieltä lapsi 

äidinkielenään käyttää. Esimerkiksi suomea äidinkielenään puhuvat lapset op-

pivat lukemaan ajallisesti nopeammin kuin englantia äidinkielenään puhuvat 

lapset. (Lyytinen & Lyytinen 2006, 88.) Suomenkielisten lasten oppimisnopeuden 

on perusteltu johtuvan kielen säännönmukaisesta kirjain-äännevastaavuudesta, 

joka sujuvoittaa lukuprosesseja. Lukemisen sujuvoituminen on merkityksellistä, 

jotta oppija voi edetä ymmärtämään lukemaansa tekstiä. (Aro & Wimmer 2003, 

624-626.) Myös Seymour, Aro ja Erskine (2003, 161) ovat todenneet tutkimukses-

saan, että oppijan kyky kehittyä yksinkertaistenkin sanojen dekoodauksessa 

vaihtelee huomattavasti eri äidinkielten ja ortografioiden välillä. 

2.1.2 Sukeutuva lukutaito 

Sukeutuva lukutaito (eng. emergent literacy) on käsite, joka liittyy lukemaan op-

pimiseen merkityksellisenä erityisesti silloin, kun tarkastelun kohteena ovat al-

kuopetusikäiset lapset (Raes 2015, 27). Suomenkielinen käsite sukeutuvasta lu-

kutaidosta on peräisin Lehmuskalliolta (1983, 26). Hänen näkemyksensä mukaan 

sukeutuvaan lukutaitoon ei liity oletusta lapsen tietystä iästä tai ikävaiheesta, 

vaan tämän sijaan sukeutumisessa kyse on jatkuvasta prosessista. 

Sulzby ja Teale (1991, 728) tuovat esiin eroavaisuuksia näkemyksissään, 

kun määrittelyn kohteena on käsite sukeutuvasta lukutaidosta. Sulzbyn mukaan 

sukeutuvalla lukutaidolla tarkoitetaan niitä sujuvan lukemisen taitoa edeltäviä 

tottumuksia, jotka lopulta johtavat sujuvan lukemisen kehittymiseen. Teale sen 

sijaan korostaa määritelmässä lukemisen ja kirjoittamisen välistä yhteyttä sekä 

jatkuvaa kehitystä näissä taidoissa. Ehri ja Wilce (1985, 174) puolestaan peruste-

levat sukeutuvan lukutaidon vastaavan logografisen vaiheen lukemista, jolloin 

lapsi ymmärtää tekstin merkityksen ympäristöltään saamiensa vihjeiden 
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perusteella. He ovat tulleet tutkimuksessaan siihen tulokseen, että sukeutuvassa 

lukuvaiheessa olevat lapset eivät kykene dekoodaamaan sanoja. Heidän näke-

myksensä mukaan sukeutuvassa lukutaidossa on kyse logografista vaihetta 

muistuttavasta lukemisesta, jossa lapsi kykenee selvittämään lukemansa tekstin 

merkityksen ympäristöstä saamiensa vihjeiden perusteella. Merisuo-Storm 

(2006, 117) toteaa näihin ympäristöstä saataviin vihjeisiin liittyen, että kielellisesti 

rikas ympäristö tukee vuorovaikutuksellisesti lapsen sukeutuvaa luku- ja kirjoi-

tustaitoa. 

2.2 Lukeminen ja motivaatio  

Motivaation merkitys korostuu oppimisessa, sillä ilman merkityksellisyyden ko-

kemusta oppija ei jaksa ponnistella kohti tavoitteita eikä koe oppimisen iloa. (Sal-

mela-Aro 2018, 10). Motivoituneena ihminen kokee inspiraatiota ja ikään kuin 

sysäyksen suorittaa jotain toimintaa kohti päämäärää. Motivaatiolla tarkoitetaan 

liikkeelle panevaa voimaa, joka saa yksilön aloittamaan toiminnan ja suoritta-

maan tekemänsä tehtävän loppuun saakka. (Ryan & Deci 2001, 54.) Byman (2002, 

26) kirjoittaa käsityksestä, jonka mukaan ihminen luo ja tuottaa itse oman moti-

vaationsa. Yksilön tarpeet, kannusteet ja tavoitteet vaikuttavat motivaatioon. 

Raes (2015, 45, 49) toteaa, että kouluun tuleva ensiluokkalainen on tyypillisesti 

tiedonhaluinen, aktiivinen tiedonetsijä ja motivoitunut oppimaan uutta. Mikäli 

lapsi on innostunut ja kiinnostunut lukemisesta, hän on tällöin todennäköisesti 

myös motivoitunut ja halukas sitä taitoa oppimaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) määritel-

lään, että alkuopetuksen erityisenä tehtävänä on luoda perusta lapsen myöntei-

selle oppijaminäkuvalle, rakentaa lapsen käsitystä itsestä koululaisena sekä edis-

tää valmiuksia myös tulevaisuudessa tapahtuvaa oppimista varten. Oppimismo-

tivaation syntymisen ja ylläpitämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että jo-

kainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia sekä kannustavaa palautetta toimin-

nastaan. (POPS 2014, 98.) Oppimisen näkökulmasta kaikkein tuottavimpia ovat 

kaikki ne kokemukset, jotka tarjoavat oppijalle sopivasti haastetta, pysytellen 
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kuitenkin yksilön ymmärryskyvyn rajoissa (Julkunen 1993, 37). Järvenoja, Kurki 

ja Järvelä (2018, 143) korostavat motivaation sosiaalista syntyprosessia. He mää-

rittelevät oppijan motivaation rakentuvan sosiaalisissa tilanteissa, joissa vuoro-

vaikutukselliset tekijät joko tukevat tai haastavat motivoitumista oppimiseen. 

Lerkkasen ja Pakarisen (2018, 181) mukaan koulumotivaatio vaikuttaa sii-

hen, kuinka mielekkäiksi ja hyödyllisiksi oppilas kokee erilaiset oppimistilanteet.  

Julkunen (1993, 43) tuo esiin minäpystyvyyden rinnalla laajennetun käsitteen yk-

silön minäkuvasta ja kirjoittaa sen merkityksellisyydestä lukemaan oppimisessa. 

Julkusen mukaan minäkuvalla on vahva vaikutus siihen, millaiset kyvyt lapsella 

on saavuttaa ja käyttää hyödyksi erilaisia oppimisen taitoja. Wigfield ja Eccles 

(2000, 70) ovat havainneet tutkimuksissaan, että tehtävistä vahvemmin suoriutu-

villa oppilailla on keskimäärin myönteisempi minäkuva kuin tehtävistä heikom-

min suoriutuvilla oppilailla. Myös Salmela-Aro (2018, 14) korostaa, että oppilai-

den ajattelutavat omasta suoriutumisestaan, vaikuttavat selkeästi heidän koulu-

menestykseensä: oppilaat, jotka odottavat epäonnistuvansa ja välttelevät haas-

teita, menestyvät todennäköisesti heikommin kuin suorituksiinsa optimistisesti 

suhtautuvat oppilaat. 

Logan ja Johnston (2009, 199) tuovat esiin, että lapsen asennoituminen ja 

motivoituminen lukemista kohtaan vaikuttavat huomattavasti lukemisesta naut-

timiseen, toiminnan säännöllisyyteen sekä sitä kautta lukemisesta suoriutumi-

seen. Lukemisen hitaus ja haasteet lukutaidossa saattavat johtaa lukemista vält-

televään käyttäytymiseen, mikä taas heikentää lukusujuvuuden kehittymistä en-

tisestään (Leppänen ym. 2004, 75). Deci ja Ryan (1985, 114, 131) kirjoittavat moti-

vaation itsemääräämisteoriasta (eng. Self-Determination Theory), jonka mukaan 

yksilöiden eroavaisuuksiin vaikuttaa se, mistä heidän motivaationsa on lähtöi-

sin. Sisäsyntyinen motivaatio tarkoittaa yksilön halua toimia, koska tekeminen 

on henkilökohtaisesti häntä kiinnostavaa. Ulkosyntyinen motivaatio puolestaan 

tarkoittaa, että yksilön halu toimia syntyy sosiaalisen ympäristön ja ulkoisten 

palkintojen ohjaamana. Deci ja Ryan korostavat, että varsinkin sisäinen motivaa-

tio nähdään oppimisprosessien kannalta merkityksellisenä, koska se aikaansaa 
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sinnikkyyttä. Lerkkasen (2006, 42) mukaan sinnikkyys on ominaisuus, joka liite-

tään lukutaidossa edistymiseen ja taitaviin lukijoihin. 

Nurmi (2013) kuvaa oppimismotivaatiota prosessina, joka koostuu neljästä 

eri vaiheesta: taustatekijöistä, ennakoinnista, tehtävästä ja suoriutumisen arvi-

oinnista. Oppimiseen vaikuttavina taustatekijöinä Nurmi nimeää minäkäsityk-

sen ja aiemmin saadun palautteen, jotka vaikuttavat yksilön tapaan kohdata uu-

sia oppimistilanteita. Nämä taustatekijät vaikuttavat ennakointiin eli siihen, mil-

laisia tunteita oppijalla herää tehtävää kohtaan. Nurmen mukaan oppimistehtä-

vässä onnistumisen kannalta merkityksellistä on se, kuinka keskittyneesti oppija 

on valmis ponnistelemaan. Tehtävään liittyvien ennakoivien tunteiden tulee olla 

positiivisia, sillä kielteiset tunteet (kuten kyllästyminen, inho ja ahdistus) johta-

vat usein tehtävän välttelemiseen ja sitä kautta epäonnistumiseen. Prosessin 

päätteeksi tapahtuvalla arvioinnilla Nurmi tarkoittaa niitä tunteita ja syy-seu-

rauspäätelmiä, joita oppija tekee suorituksestaan. Oppimisprosessin lopputulok-

sella on vaikutuksensa oppijan minäkäsitykseen, mikä puolestaan heijastuu tu-

leviin oppimiskokemuksiin. (Nurmi 2013, 551-552.) 

Lerkkanen ja Pakarinen (2018, 182) kirjoittavat, että lapsen motivaatio on 

kaikista vahvimmillaan ensimmäisten kouluvuosien aikana. Kansainvälisestä 

näkökulmasta tarkasteltuna myös Wigfield ja Eccles (2000, 77) ovat todenneet 

tutkimuksissaan, että oppilaiden myönteiset uskomukset omista kyvyistään ja 

arvostava suhtautuminen oppiaineisiin alkavat heikentyä ensimmäisten koulu-

vuosien jälkeen. Eskelä-Haapanen, Lerkkanen, Rasku-Puttonen ja Poikkeus 

(2017, 1456) ovat tutkineet lasten uskomuksia kouluun siirtymisestä. Heidän tut-

kimustulostensa mukaan lasten myönteiset odotukset uusista ja jännittävistä 

haasteista saattavat vaikuttaa positiivisella tavalla oppijaminäkuvaan sekä ha-

luun haastaa itseään. Ryan ja Deci (2001, 54) kuitenkin muistuttavat, että moti-

vaatio ei ole ilmiönä yhtenäisesti koettu: ihmisillä on erilaisia tapoja kokea moti-

vaatiota, ja motivaation määrä vaihtelee yksilökohtaisesti. 

Lepola ja Poskiparta (2001) ovat tarkastelleet pitkittäistutkimuksessaan 

koulutulokkaiden motivaation ja lukutaidon kehittymistä. He havaitsivat, että 

koulunsa aloittavien ei-lukijoiden tehtäväorientoitunut asennoituminen näytti 
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vaikuttavan myönteisellä tavalla motivaatioon ja lukutaidossa kehittymiseen. Il-

miötä voidaan selittää siten, että voimakkaasti tehtäväorientoituneet oppilaat ko-

kevat koulussa varhaiseen kielelliseen vuorovaikutukseen liittyvää positiivista 

vahvistamista, mikä edistää myös heidän sisäisten motivaatiotavoitteidensa ke-

hittymistä. Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että toistuvien epäonnistu-

misten myötä lukemaan oppimisen turhauttavana kokeneet oppilaat välttelivät 

lukemista ikätovereitaan useammin, mikä heijastui lukutaidon kehittymiseen 

myös alkuopetusta seuraavina vuosina. (Lepola & Poskiparta 2001, 286.) 

Lerkkanen ja Pakarinen (2018, 183) toteavat, että viimeaikaisissa lukutaidon 

ja vuorovaikutuksen tutkimuksissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota 

motivaation ja oppimisen keskeisten piirteiden tunnistamiseen perusopetuksen 

kontekstissa. Lukemaan oppiminen nähdään merkityksellisenä taitona, sillä sen 

kautta yksilö voi hyödyntää kieltä monipuolisesti elämässään ja saa välineen 

osallistua yhteiskuntaan (Raes 2015, 14). Yksilö tarvitsee lukutaitoa sekä arki- ja 

työelämään liittyvissä asioissa kuin myös ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpi-

dossa (Lepola & Poskiparta 2001, 274). Lerkkasen (2006, 35) mukaan huomion 

kohdentaminen oppijan motivaatioon on merkityksellistä, koska lukutaidon ke-

hittyminen vaatii runsaasti pitkäjänteistä harjoittelua. Harjoittelun yhteys lapsen 

kokemusmaailmaan sekä tietoisesti asetetut tavoitteet edistävät motivaatiota. 

Lukemaan oppimisen kontekstissa merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

harjoittelu on lapsilähtöistä. Esi- ja alkuopetusikäisten oppilaiden lukutaidon 

harjoittamisessa tulee huomioida lasten kiinnostuksen kohteet sekä leikinomai-

suus. 

Julkunen (1993) kirjoittaa lapselle lukemisen olevan merkityksellistä luki-

jaksi kasvamisen prosessissa. Jo ennen kouluikää saadut kokemukset yhdessä lu-

kemisesta ja lastenkirjallisuudesta vaikuttavat myönteisellä tavalla lapsen al-

kuopetusvuosina tapahtuvaan lukutaidon kehittymiseen. (Julkunen 1993, 21-22.) 

Myös Sarmavuoren (2003, 167) mukaan yhdessä koetut lukuelämykset kannus-

tavat ja motivoivat lasta harjoittelemaan lukemista myös itsenäisesti. Julkunen 

(1993, 27-29) korostaa, että myönteinen asennoituminen kirjoitettua kieltä ja kir-

jallisuutta kohtaan on todella merkityksellistä lukemaan oppimisen 
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näkökulmasta. Lapsen kiinnostus lukemiseen herää ja säilyy, kun hänen ympä-

rillään olevat aikuiset näyttävät esimerkkiä sekä korostavat lukukokemusten 

tuottamaa hyötyä ja iloa. 

2.3 Lukemaan oppimisen interventioita ja tutkimuksia 

Lukemaan oppimisen interventioita on kehitetty ja toteutettu lukuisia. Suuri osa 

lukemiseen ja lukutaitoon liittyvistä interventioista ja tutkimusohjelmista on 

kohdennettu esiopetusikäisille tai ensiluokkalaisille lapsille. Mäkinen (2002) on 

tutkinut esiopetusikäisten lasten fonologisen tietoisuuden kehittymistä vuoden 

mittaista kuntoutusohjelmaa käyttäen. Hänen tutkimuksessaan 16 satunnaisesti 

valittua esikoululaista teki päivittäin fonologista tietoisuutta kehittäviä harjoit-

teita. Vertailuryhmässä oli 15 esikoululaista. Kuntoutusohjelman tehtävät oli ja-

oteltu sana-, tavu-, riimi- ja äännetehtäviin. Tutkimustulokset ja seuranta osoitti-

vat, että esiopetuksessa päivittäin fonologisia harjoitteita tehneet lapset olivat 

verrokkejaan edistyneempiä lukijoita ensimmäisen vuosiluokan tammikuussa. 

Fonologisen tietoisuuden harjoitteiden säännöllisellä tekemisellä esiopetuksessa 

näytti olevan selkeä yhteys kehittyneempään fonologiseen tietoisuuteen al-

kuopetuksessa. (Mäkinen 2002, 125,129, 259.) 

Perusopetuksessa tehtävän arvioinnin tarkoituksena on tukea opetuksen 

suunnittelua ja antaa realistista palautetta lapsen edistymisestä lukutaidossa. 

Oppilaan työskentelytaidoista, tarkkaavaisuudesta, motivoitumisesta sekä jo 

muodostuneista lukutottumuksista on tärkeää tehdä havaintoja. Opetuksen ede-

tessä tulee tehdä seurantaa siitä, miten lukemaan oppiminen kehittyy. (Lerkka-

nen 2006, 144, 147.) Yeaton ja Sechrest (1981,162) korostavat, että interventiome-

netelmiä valitessa on tärkeää arvioida menetelmien vahvuuksia, tehokkuutta 

sekä johdonmukaisuutta toivottujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamisessa. Lu-

kemisen interventioita tarkastellessa huomiota on kiinnitetty myös siihen, 

kuinka merkityksellisenä vuorovaikutus on näyttäytynyt lukemaan oppimisen 

rinnalla. 
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Eräs merkittävistä alkuopetusikäisten lasten lukutaidon kehitykseen kes-

kittyneistä tutkimushankkeista on Alkuportaat- seurantatutkimus (Lerkkanen 

ym., 2006-2016). Alkuportaissa on selvitetty lasten oppimispolkuja, motivaa-

tiotekijöitä, opetusryhmien vuorovaikutteisuutta sekä opettajien ja vanhempien 

välistä yhteistyötä. Seurannassa huomio kohdennettiin erityisesti esi- ja alkuope-

tusikäisten lasten lasku-, luku- ja kirjoitustaidon sekä motivaation kehitykseen ja 

niihin vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 

2006-2011 osallistujina oli noin 2000 oppilasta, ja tutkimuksen toisessa vaiheessa 

vuosina 2013-2016 noin 1800 oppilasta, vanhempiensa ja opettajiensa kanssa. 

Lerkkanen ym. (2010) ovat tutkineet Alkuportaat- hankkeeseen sisälty-

neessä tutkimuksessaan esi- ja alkuopetusikäisten lasten luku- ja kirjoitustaidon 

kehitystä sekä motivaatiota. Tutkimuksessa seurattiin lasten edistymistä esiope-

tuksesta toiselle vuosiluokalle. Tutkittavat oli jaettu kolmeen ryhmään, jotka oli-

vat: riskiryhmä (162 oppilasta), varhaisten lukijoiden ryhmä (460 oppilasta) ja 

keskiryhmä eli muut lapset (1205 oppilasta). Tutkimuksessa vertailtiin eri lukija-

ryhmiä ja havaittiin, että huomattavia eroja oli luku- ja kirjoitustaidossa ja moti-

vaatiotekijöissä koko esi- ja alkuopetuksen seurannan ajan. Sekä lukutaitoa en-

nustavat taidot että luku- ja kirjoitustaito näyttäytyivät lukivaikeuden riskiryh-

mään kuuluvilla oppilailla keskimäärin huomattavasti heikompina kuin tutki-

muksen keskiryhmään kuuluneilla oppilailla. Varhaiset lukijat sen sijaan suoriu-

tuivat taidoiltaan ja motivaatiotekijöiltään keskimäärin vahvimpina koko kolmi-

vuotisen seurannan ajan. Tutkijat tuovat tutkimuksen pohdinnassa esiin, että toi-

minnallisuutta ja seikkailemista sisältävät lukutaidon harjoitteet esi- ja alkuope-

tuksessa näyttävät motivoivan ja edistävän erityisen tehokkaasti lukivaikeuden 

riskiryhmään kuuluvia lapsia. Tutkimustuloksissa korostuu myös motivaation 

sekä luku- ja kirjoitustaidon vuorovaikutuksellisuus. Lapsen aktiivisen roolin ja 

motivaation tukeminen esimerkiksi toiminnallisuuden avulla nähdään myös 

keskeisenä tekijänä edistymisessä. (Lerkkanen ym. 2010, 118-124.) 

Kansainvälisellä tutkimuskentällä Dunham ja Casadonte (2009, 462) ovat 

toteuttaneet sukupolvia yhdistäneen tutkimusohjelman, jossa ikäihmiset sijoit-

tuivat vapaaehtoisina perusopetuksen koululuokkiin avustamaan opettajia ja 
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oppilaita. Tutkimusohjelman tavoitteena oli määrittää lasten asenteita ja suhtau-

tumista ikääntymistä ja ikääntyviä kohtaan. Vaikka tutkimusohjelman tavoit-

teena ei ollut aiheuttaa muutoksia asenteissa, tutkijat havaitsivat projektin aikana 

tapahtuneen positiivisen muutoksen lasten suhtautumisessa ikääntyviä kohtaan. 

Tutkimustulokset tukivat jo aiemmin saatuja viitteitä siitä, että lasten ja ikäänty-

vien välisellä yhteistyöllä on erityisen myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Dun-

hamin ja Casadonten mukaan ikääntyvien läsnäolo kouluarjessa lisäsi oppilaiden 

positiivista ja hyväksyvää suhtautumista ikääntyviä kohtaan. 

 Suomessa Niilo Mäki Instituutti (NMI) on toteuttanut kolmevuotisen Luke-

missujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä - hankkeen, jonka tavoitteena oli ar-

vioida ja luoda uusia menetelmiä lasten lukemissujuvuuden kehittämiseksi. 

Hankkeen taustalla on vaikuttanut tutkimuksin todettu havainto siitä, että luke-

mismäärän kasvaminen ja lukemismalli edistävät lapsen lukutaidon kehitystä. 

Vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta erityisen merkittävänä näyttäytyi hank-

keen osa-alue, johon sisältyi yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) 

kanssa toteutettu Lukumummi ja -vaari -toiminta. Lukumummi ja -vaari- toimin-

nassa on käytetty hyödyksi sellaisia työtapoja, joiden tarkoituksena oli erityisesti 

lisätä ja tukea oppilaiden motivaatiota ja innostusta lukemista kohtaan. Hank-

keen aikana oppilaiden lukutaidon kehitystä seurattiin erilaisten tehtävien avulla 

ja innostusta dokumentoitiin lukupäiväkirjamenetelmällä. (Niilo Mäki Instituu-

tin Internet-sivusto, viitattu 15.12.2017.) 

   Niilo Mäki Instituutti rekrytoi hankkeensa lukumummit ja -vaarit yhteis-

työssä Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan kanssa. Vapaaehtoiset Lu-

kumummit ja -vaarit tekivät kouluille säännöllisiä vierailuja, joissa he lukivat 

kahden kesken 2.–6. luokkalaisten oppilaiden kanssa. Hankkeen toiminta käyn-

nistyi keväällä 2012, jolloin kokeiluversioon osallistui kolme Lukumummia ja 

yksi koululuokka. Kokeilu osoittautui toiminnan arvoiseksi ja sen osallistujamää-

rää ryhdyttiin kasvattamaan. Keväällä 2013 toiminnassa oli mukana 22 koulu-

luokkaa ja 42 vapaaehtoista Lukumummia tai Lukuvaaria. Keväällä 2014 osallis-

tujamäärät olivat jo 38 koululuokkaa ja 56 Lukumummia tai Lukuvaaria, ja syk-

syllä 2014 toimintaa ryhdyttiin kokeilemaan myös valtakunnallisella tasolla. Kun 
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hanke päättyi, NMI ja MLL tekivät yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kum-

mallakin taholla on lupa jatkaa ja levittää toimintaa. Tällä hetkellä sitä toteuttaa 

MLL. Lukumummit ja -vaarit -Internet-sivustolla kerrotaan toiminnasta ja sinne 

päivittyy ajankohtaisia kuulumisia ja uutisia. Lukumummi ja -vaari -toiminta on 

hyvin tulevaisuussuuntautunutta. Internet -sivuston mukaan tavoitteena on, että 

vuonna 2018 jokaisessa suomalaisessa kunnassa on ainakin yksi oma Luku-

mummi tai Lukuvaari, ja että vuonna 2020 toiminta olisi laajentunut jokaiseen 

kouluun. Sivustolla on myös maininta siitä, että sinne päivittyy uutta sisältöä 

pikkuhiljaa. Tulevaisuudessa on oletettavasti mahdollista päästä lukemaan Niilo 

Mäki Instituutin tekemää tutkimusta aiheesta. (Niilo Mäki Instituutin Internet-

sivusto, viitattu 15.12.2017.) 

Karvonen (2014) on tutkinut erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmas-

saan 2.-6. luokkalaisten kokemuksia Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Karvonen on 

käyttänyt tutkimuksessaan Niilo Mäki Instituutin vuonna 2013 keräämää aineis-

toa, joka koostui toimintaan osallistuneiden koululaisten avoimien haastattelu-

kysymysten vastauksista. Osallistujia oli yhteensä 44, joista 2. luokkalaisia oli 20, 

3. luokkalaisia 14, 4. luokkalaisia 4, 5. luokkalaisia 2 ja 6. luokkalaisia 4. Tutki-

mukseen osallistujat oli seulottu kaksivaiheisesti siten, että he olivat lukuno-

peudeltaan luokkansa kaksi hitainta lukijaa, mikäli oppilaan huoltajat eivät olleet 

kieltäneet tutkimukseen osallistumista. Karvosen tutkimuksen päätuloksina 

nousee esiin, että lapset olivat kokeneet Lukumummi ja -vaari toiminnan myön-

teisenä. Oppilaiden lukukokemuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat lasten asennoi-

tuminen lukemiseen yleisesti, suhtautuminen lukutuokioilla käytettyihin luku-

tapoihin sekä luettujen kirjojen mielekkyys. Osa lapsista oli myös kokenut kehit-

tyneensä lukemisessa toiminnan ansiosta. (Karvonen 2014, 18-19, 21-39.) 



 
 

3 SOSIOKULTTUURINEN OPPIMISKÄSITYS 

3.1 Sosiokulttuurinen näkökulma oppimiseen 

Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen taustalla ovat Vygotskyn (1978) teoriat ih-

misen kehityksestä ja oppimisesta. Sosiokulttuurinen teoria perustuu näkemyk-

seen siitä, että lapsi oppii kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja ollessaan vuorovaiku-

tuksessa muiden ihmisten kanssa. Yksilön ajattelu ja toiminta pohjautuvat sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen. (Vygotsky 1978, 57.) Korkeamäki (1996, 26) kirjoit-

taa, että Vygotskyn teorioiden perustana vaikuttaa ajatus merkityksellisistä ke-

hitystasoista, jotka on nimetty yksilön aktuaaliseksi kehitystasoksi, lähikehityk-

sen vyöhykkeeksi ja potentiaaliseksi kehitystasoksi. Aktuaalinen kehitystaso 

merkitsee sitä tieto- ja taitotasoa, jonka rajoissa lapsi kykenee selviytymään itse-

näisesti tehtävistä. Potentiaalinen kehitystaso taasen tarkoittaa tilaa, jossa lapsi 

toimii yhdessä häntä kehittyneemmän yksilön kanssa. Tällöin lapsi kykenee suo-

riutumaan tehtävistä taidollisesti korkeammalla osaamistasolla kuin mihin yksin 

toimiessaan yltäisi. Lähikehityksen vyöhyke määritellään olevan alue yksilön ak-

tuaalisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välissä. Vygotskyn teoriassa 

korostuu erityisesti käsitys siitä, että oppimista tapahtuu, kun kognitiivisilta ky-

vyiltään epätasapainoisessa asemassa olevat yksilöt ovat vuorovaikutuksessa 

toisiinsa. Tällöin taitavampi yksilö voi auttaa heikommin suoriutuvaa yksilöä 

saavuttamaan korkeamman osaamistason. (Korkeamäki 1996, 26; Vygotsky 

1978.) 

Säljö (2004, 11-19) kirjoittaa, että sosiokulttuurinen oppimiskäsitys perus-

tuu ihmisen tunnusomaiseen piirteeseen oppia kokemansa vuorovaikutuksen 

kautta. Ihminen on erilaisten fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien muodos-

tama olento, jonka voimavarat ovat biologisia ja lajin määräämiä. Sosiokulttuu-

rinen näkökulma oppimiseen perustuu siihen, millä tavoin ihminen vastaanottaa 

ympäristönsä ajattelua ja toimintatapoja. Vuorovaikutukselliset ja kommunika-

tiiviset ilmiöt ovat keskeisessä asemassa oppimisprosessien synnyssä ja kulussa. 
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Sosiokulttuuriseen näkökulmaan liitetään keskeisenä käsite toimijuudesta. 

Toimijuus tarkoittaa yksilölle yhteisöön osallistumisen kautta rakentunutta iden-

titeettiä. Toimijuus ei ole yksilön sisäsyntyinen ominaisuus, vaan kyseessä on toi-

minnan ja vuorovaikutuksen tuloksena syntynyt tila. (Rajala ym. 2010, 15.) Säljö 

(2004, 130-131) perustelee, että yksilön toimijuus määrittyy aina suhteessa ympä-

ristöön ja toimintaan. Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä tarkastellessa voidaan 

todeta, että yksilölliset toiminnot, kuten ajattelu ja fyysiset toiminnot, ovat aina 

jonkinlaisessa suhteessa ympäröivään tilanteeseen. Näin ollen esimerkiksi sosi-

aalistumisessa ei ole kyse vain yhteisön sääntöjen opettelusta, vaan jokainen yk-

silö vaikuttaa omalla aktiivisella toiminnallaan yhteisöön ja hankkii samanaikai-

sesti itselleen tietoa siitä, miten erilaisia sääntöjä tulee soveltaa. 

Edellä on kuvattu sosiokulttuurista näkökulmaa kohdentuen yleisesti op-

pimiseen ja yksilöiden toimintaan. Sosiokulttuurinen viitekehys tarjoaa tarkas-

teltavaa myös spesifimmäksi rajattuihin kohteisiin. Sosiokulttuurisen oppimis-

käsityksen yleisen määrittelyn lisäksi Säljö (2004) tuo esiin erityisesti lukemaan 

oppimisen sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Hän kirjoittaa, että lapsen täytyy 

oppia ymmärtämään sosiokulttuurisesti luotua monimutkaista järjestelmää ja 

tekniikkaa, jotta lukeminen on mahdollista. Aakkoskirjoituksen lukutaito edel-

lyttää, että lapsi hahmottaa, kuinka tyypilliset kirjoitetut yksiköt, kuten kirjaimet, 

tavut, sanat ja virkkeet, rakentuvat ja toimivat. Lisäksi lapsen tulee ymmärtää, 

miten sosiaalinen puhe ja kirjoitus liittyvät toisiinsa. (Säljö 2004, 174-175.) Luukka 

(2009, 16) puolestaan toteaa, että lukemisen normit ja käytännöt vaihtelevat eri 

yhteisöissä ja tilanteissa. 

3.2 Vuorovaikutus ja oppiminen  

Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä tarkasteltuna oppimista ei ajatella vain yksi-

lön tiedonhankintana ja asiantuntijuutena, vaan kyse on näkemys yksilöstä koko 

ryhmän jäsenenä ja yhteisössään osallistuvana yhteistoimijana. (Rajala ym. 2010, 

14.) Ryhmät ja yhteisöt ovat ihmiselle lähtökohtaisesti luonnollisia oppimisym-

päristöjä, koska yksilön itsetuntemus kehittyy aina suhteessa toisiin ihmisiin 
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(Nikkola 2013, 59). Kauppilan (2006, 19) mukaan oppiminen edellyttää sosiaalista 

vuorovaikutusosaamista, joka myös itsessään koostuu opeteltavista taidoista. So-

siaalinen vuorovaikutus määritellään ihmisten väliseksi toiminnaksi erilaisissa 

ympäristöissä. Sosiaalinen vuorovaikutus voidaan ajatella ikään kuin yläkäsit-

teenä, jonka alle jäsentyvät muun muassa käsitteet sosiaalisista taidoista, viestin-

nästä ja yhteistoiminnasta. 

Viestintä eli kommunikaatio on vuorovaikutukseen sisältyvä osa, joka to-

teutuessaan mahdollistaa vuorovaikutuksen onnistumisen. Viestintä on luon-

teeltaan moniulotteista toimintaa, jonka välityksellä ihmiset luovat suhteita ja 

siirtävät tietoja toisilleen. Viestintämuodon perusteella vuorovaikutusta voidaan 

jaotella sanalliseen ja sanattomaan. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että muo-

dosta huolimatta viestintä toteutuu aina jollakin abstraktion tasolla. Tästä joh-

tuen virhetulkinnat ja väärinkäsitykset viestien vastaanottamisessa ovat mahdol-

lisia. (Kauppila 2006, 25-26.) Järvenoja, Kurki ja Järvelä (2018, 141) kirjoittavat, 

että nykyään oppiminen on entistä enemmän yhteisöllistä työskentelyä ja yh-

dessä tapahtuvaa toimintaa, jossa tarvitaan kehittyneitä viestintä- ja vuorovaiku-

tustaitoja. Myös oppimisen motivaatio rakentuu yhdessä muiden oppijoiden 

kanssa. 

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014, 29) määritel-

lään, että oppimisympäristöjen tehtävänä on tukea sekä yksilön että yhteisön 

kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Periaatteena on, että jokainen yhteisön jä-

sen osallistuu ja vaikuttaa toiminnallaan yhteisiin oppimisympäristöihin. Oppi-

misympäristöjen tulee tarjota mahdollisuudet myös yhteistyön koulun ulkopuo-

listen yhteistyötahojen ja asiantuntijaryhmien kanssa. Nikkola (2013, 85) tuo 

esiin, että oppimisen laatuun ja oppimisympäristöön liittyvät kysymykset ovat 

aina pohjimmiltaan yhteisöllisiä. Myös Repo-Kaarento (2010, 18) korostaa oppi-

misen vuorovaikutuksellista luonnetta perustelemalla, että oppiessaan yksilön 

eräänä pyrkimyksenä on hahmottaa erilaisten yhteisöllisten ilmiöiden merkityk-

sellisyyttä. 

Julkusen (1993, 35) mukaan lapsi ei opi lukemaan vain siksi, että kirjoitettua 

kieltä on näkyvillä hänen elinympäristössään. Tekstin esillä olemisen lisäksi 
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merkityksellistä on se, että lapselle välittyy kokemus tekstin tarkoituksellisuu-

desta ja mielekkyydestä hänen elinympäristössään. Julkunen korostaa, että juu-

rikin tässä välittymisessä lapsen ja aikuisen keskinäisellä vuorovaikutuksella on 

ensisijainen rooli. Repo-Kaarento (2010, 18) puolestaan toteaa, että vuorovaiku-

tusta ja oppimista tarkastellessa kieli näyttäytyy oppimisen välineenä sekä vuo-

rovaikutuksen mahdollistajana: kielen välityksellä yksilöä ympäröivä kulttuuri 

ja yhteisö ovat läsnä oppimisessa. Säljön (2004, 35) mukaan oppimisen käsittely 

sosiokulttuurisesta näkökulmasta edellyttää ymmärrystä viestinnällisten proses-

sien keskeisestä asemasta. Yhteisöllisen viestinnän välityksellä yksilön on mah-

dollista saada tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lapsi tulee tietoiseksi inhimillisistä 

toiminnoista, kuten puhumisesta, lukemisesta ja kirjoittamisesta, kuuntelemalla 

ja havainnoimalla ympäristöään ja osallistumalla vuorovaikutuksellisiin proses-

seihin. 

Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014, 27) mukaan 

koulussa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa korostuvat monipuolisuus, oppilas-

lähtöisyys ja dialogisuus. Keltikangas-Järvinen (2004, 166) kirjoittaa, että jokai-

nen lapsi tulee kohdata ja huomioida kasvatustyössä sellaisena ainutlaatuisena 

yksilönä, jota arvostetaan ja kuunnellaan. Burbules (1993, 5) määrittelee, että dia-

logisen oppimisen tavoitteena on kehittää ymmärrystä yhdessä jaetussa kysymi-

sen prosessissa. Muhonen, Rasku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus ja Lerkkanen 

(2017, 31, 35) kirjoittavat dialogisen oppimisen koostuvan kolmesta erityyppi-

sestä tiedosta: jaetuista kokemuksista, näkemyksistä ja faktoista. Muhonen (2018) 

on tarkastellut tutkimuksessaan luokkahuonevuorovaikutusta, erilaisia opetus-

dialogin malleja sekä niiden laatuja esiopetuksessa ja varhaisina kouluvuosina. 

Tutkimuksessa muodostui neljä erilaista dialogisen opetuksen mallia, joista kaksi 

oli oppilaslähtöisiä ja kaksi opettajalähtöisiä. Tulokset osoittivat, että oppilaiden 

osallisuuden tukeminen oli yhteydessä luokkahuoneessa toteutuvan dialogin 

laatuun, mikä vaikutti myös oppimisen tehokkuuteen. Muhosen (2018, 34, 48-49) 

tutkimustulokset tarjoavat viitteitä siitä, että dialogisuuden laatuun ja määrään 

tulee panostaa opetuksen järjestämisessä, jotta oppimista ja vuorovaikutuksen 

kehitystä voidaan edistää tehokkaasti. 
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Kun tarkastelun kohteena ovat lapseen ja lapsuuteen liittyvät näkökulma-

valinnat, vuorovaikutuksesta puhuttaessa erityisen merkityksellisinä näyttäyty-

vät leikki ja leikkiminen. Leikkiminen on lapsen ja hänen ympäristönsä välistä 

vuorovaikutusta. Leikkiessään lapsi harjoittaa mielikuvitustaan ja sisäistä maail-

maansa, ilmaisee omia tarpeitaan ja tunteitaan sekä rakentaa tarttumapintaa eri-

laisiin ilmiöihin. (Jantunen 1996, 12; Helenius & Savolainen 1996, 119.) Helenius 

ja Korhonen (2011, 74) tuovat esiin leikin merkityksen siten, että he kuvailevat 

lapsen persoonallisuuden muotoutuvan vuorovaikutussuhteessa ympäristön 

kanssa. Lyytinen ja Lyytinen (2007a, 4) kirjoittavat, että äänteiden ja kirjainten 

välisen yhteyden oivaltaminen tapahtuu kaikista luontevimmin leikin avulla. 

Myös Julkunen (1993, 55) tunnustaa leikin myönteiset vaikutukset oppimisen nä-

kökulmasta. Kun lapsi esimerkiksi kuulee kiinnostavan kertomuksen, hän saat-

taa hyödyntää sitä leikeissään, mikä mahdollistaa syvemmän ja laajemman op-

pimisprosessin. Julkunen korostaa, että leikkiminen on lapselle luonteva tapa pe-

rehtyä ihmisten käyttäytymiseen ja kehittää sosiaalisia taitojaan. 

Luopajärvi (2013) on tutkinut kolmasluokkalaisten oppilaiden kokemuksia 

siitä, milloin on vaikeaa ja milloin helppoa olla lapsi. Hänen tutkimuksensa ai-

neistosta nousee esiin lasten yhteinen kokemus siitä, että lapsen asema pakottaa 

alistumaan monessa tilanteessa suhteessa aikuisiin. Lasten ja aikuisten välisiin 

vuorovaikutustilanteisiin liittyy usein ristiriitoja ja ongelmia, joissa aikuinen 

kohdistaa lapseen vahvoja odotuksia, sekä tietoisella että tiedostamattomalla ta-

solla. (Luopajärvi 2013, 121.) Myös Raittila ym. (2017, 331) kirjoittavat, että lasten 

ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen liittyy valtasuhteita, joiden ymmärtämi-

nen on tärkeää lasten kokemusten ja omaehtoisen kerronnan esiin saamiseksi. 

3.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Yhteistoiminnallinen oppiminen (eng. cooperative learning) on pedagoginen suun-

taus, jossa opetusryhmä järjestetään toiminnassaan keskusteleviksi ja yhteistyötä 

tekeviksi pienryhmiksi. Keskeistä yhteistoiminnallisuudessa on ryhmän jäsenten 

aktiivinen osallistuminen ja työskentely yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Suuntauksen nähdään syntyneen 1970-luvulla, perustuen 1930–1950-lukujen so-

siaalipsykologisen ryhmädynamiikan tutkimukseen. (Repo-Kaarento 2010, 33.) 

Koppinen ja Pollari (1993, 8) kirjoittavat yhteistoiminnallisen oppimisen tarkoit-

tavan oppimisen organisoimista siten, että oppija harjoittelee työskentelyä erilai-

sissa ryhmissä, sitoutuu yhteistyöhön, ottaa vastuun omasta ja muiden ryhmän 

jäsenten oppimisesta, oppii tiedollisten taitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja on 

valmis arvioimaan työskentelyä yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Myös 

Repo-Kaarento (2010, 38-39) korostaa yhteistoiminnallisuuden määrittelyssä or-

ganisointia. Yhteistoiminnallisen oppimistilanteen järjestämisessä keskeistä on 

mahdollistaa aktiivinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä. 

Sosiaalipsykologi Morton Deutschin (1949) näkemykset ja teoriat ovat yh-

teistoiminnallisen oppimissuuntauksen perustana. Hänen mukaansa ryhmän 

toimintaa tarkastellessa on löydettävissä kaksi eri muotoa: yhteistoiminnalliset 

ryhmät ja kilpailulliset ryhmät. Ryhmän tavoitteet ovat toimintamuodon taus-

talla vaikuttavia tekijöitä. Mikäli ryhmän jäsenillä on yhteisiä tavoitteita, joihin 

myös yhdessä pyritään, kyseessä on yhteistoiminnallisesti toimiva ryhmä. 

(Deutsch 1949, 129.) Saloviita (2006) esittelee Deutschin mallia ryhmien tavoite-

riippuvuuksista yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla. Kun ryhmän jäsenet 

ovat toisistaan positiivisesti riippuvaisia, kyseessä on yhteistoiminnallisesti työs-

kentelevä ryhmä (Deutsch 1949; Saloviita 2006, 22). 

Yhteistoiminnallisen oppimisen kasvatustieteellinen historia on peräisin 

1600-luvulta, jolloin muun muassa Johan Amos Comenius keksi käyttää oppi-

laita toistensa opettajina. 1800-luvulla John Dewey se sijaan perehtyi etsimään 

tapoja, joilla oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä oli mahdol-

lista kehittää. Yhteistoiminnallisuudella on kytköksiä muun muassa behavioris-

tiseen, humanistiseen, kognitiiviseen sekä konstruktivistiseen oppimiskäsityk-

seen. (Repo-Kaarento 2010, 33-35.) Johnsonin ja Johnsonin (1999, 73) mukaan yh-

teistoiminnallisen oppimisen pyrkimyksenä on maksimoida yksilön oma sekä 

muiden yhteistoimintaan osallistujien oppiminen. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteena on kehittää oppilaiden sosiaa-

lisia taitoja. Yhdessä toimimisen ajatellaan lisäävän motivaatiota, jolloin myös 
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oppiminen tehostuu toimintaan sitoutumisen myötä. (Repo-Kaarento 2010, 35.) 

Yhteistoiminnallisuutta voidaan tarkastella metoditasolla, jolloin huomio keski-

tetetään sen pedagogisiin periaatteisiin. Yhteistoiminnallisen oppimisen malleja 

on olemassa lukuisia erilaisia, mutta useimmista niistä on löydettävissä yhte-

neväisiä periaatteita ja piirteitä. Yhteistoiminnallisen oppimisen tunnuspiirteet ja 

metodin tuntomerkit voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 1. positiivinen kes-

kinäisriippuvuus ryhmän jäsenten välillä, 2. ryhmän jäsenten yksilöllinen vastuu 

ryhmässä, 3. osallistava vuorovaikutus 4. sosiaalisten taitojen harjoitteleminen 

sekä 5. ryhmän toiminnan ja oppimisen arviointi yhdessä asetettuihin tavoittei-

siin peilaten. 

Positiivisella keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että ryhmän toimin-

nan tulokset ovat sidoksissa jokaisen ryhmän jäsenen toimintaan. Yksilön onnis-

tuminen edellyttää tällöin myös kaikkien muiden ryhmän jäsenten onnistumista. 

Yksilöllinen vastuu ryhmässä tarkoittaa, että jokainen yksilö kantaa vastuun 

omasta toiminnastaan ja sitä kautta koko ryhmän toiminnasta. Osallistavan vuo-

rovaikutuksen periaatteen mukaisesti ryhmän jokaisella jäsenellä on oltava mah-

dollisuus osallistua ryhmän toimintaan. Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen 

tarkoittaa sitä, että yhteistoiminnallisella oppimisella on tiedollisten tavoitteiden 

lisäksi aina myös pyrkimys sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdessä to-

teutettava arviointi ja toiminnan reflektointi sen sijaan määrittelevät näiden ta-

voitteiden vahvistamista ja arviointia. (ks. esim. Repo-Kaarento 2010, 37; Hell-

ström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015, 24-25.) 

Yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohdaksi määritellään oppilaiden ja-

kaminen pienryhmiin, jotta sosiaalinen kasvu ja kehitys voisivat tehostua. Käy-

tännössä yhteistoiminnallisuutta toteutetaan siten, että suuri oppilasryhmä jae-

taan työskentelemään pienryhmiin. Nämä pienryhmät ovat vaihtuvia, ja jokai-

sella oppilaalla on oma aktiivinen roolinsa yhteisessä oppimisprosessissa. Yhteis-

toiminnallinen oppiminen on perinteistä ryhmätyötä syvempi prosessi vuorovai-

kutuksellisesta näkökulmasta, sillä perinteisessä ryhmätyössä pyrkimyksenä ei 

ole vahvista ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Yhteistoiminnallinen 

oppiminen saattaa näyttäytyä perinteisen ryhmätyön kaltaiselta, mutta 
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todellisuudessa se on ryhmädynaamisesti tarkasteltuna tehokkaampaa ja tavoit-

teellisempaa. (Hellström ym. 2015, 16.) Gregory, Long ja Volk (2004, 221) kirjoit-

tavat, että yleensä lukemaan oppimisessa otetaan huomioon vain vuorovaikutus 

lapsen, opettajan ja vanhempien välillä. Tällöin monet muut näkymättömät vai-

kuttajat, kuten erilaiset yhteisöt, jäävät prosessissa ilman huomiota. Opettajan tu-

lisikin osata huomioida näiden vaikuttajien voima ja merkitys sekä tehdä ne nä-

kyviksi oppimisen prosessissa, jotta yhteistoiminnallisuus voisi toteutua.
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää ja kuvata, miten ensimmäisen vuosi-

luokan oppilaat ovat kokeneet ikääntyvien kanssa toteutetun yhteistoimintapro-

jektin sekä sen kautta tapahtuneen lukutaidon harjoittamisen. Tutkimuksen ta-

voitteena on vastata seuraavaan kysymykseen: 

 

Millaisia ovat lasten kokemukset yhteistoiminnallisesta lukemaan oppimisesta 

ikääntyvien kanssa? 

Tutkimuskysymystä voidaan pilkkoa osiin siten, että sen keskiössä ovat erityi-

sesti joko lasten kokemukset projektin kautta tapahtuvasta lukemaan oppimi-

sesta tai lasten kokemukset ikääntyvien kanssa olemisesta ja vuorovaikuttami-

sesta toimintatuokioilla. Nämä kaksi tutkimuskysymykseen sisältyvää ulottu-

vuutta voidaan esittää raportoinnissa ikään kuin erillisinä tarkastelun kohteina, 

mutta tosiasiassa ne kuitenkin kietoutuvat tiiviisti yhteen, koska yhteistoiminta-

projektissa lasten oppiminen tapahtuu aina jonkinlaisessa vuorovaikutussuh-

teessa ikääntyvien kanssa. 

Edellä mainitsemieni ulottuvuuksien lisäksi erityisen merkityksellisenä tut-

kimuksessani näyttäytyy se, mitä kaikkea muuta lapset mahdollisesti tuovat 

esiin toiminnasta. Kyseessä on aineistolähtöinen tutkimus, joten tutkijana varau-

duin jo tutkimusprosessia suunnitellessani siihen, että tutkimuskysymys saattaa 

muokkaantua ja tarkentua tutkimuksen edetessä. (Ks. esim. Yates, Partridge & 

Bruce 2012, 99.) Tutkimuksen toteutustapaan ja pyrkimyksiin vaikutuksensa tar-

joaa tutkimuskysymysten muoto, joka tässä tapauksessa on luonteeltaan kuvai-

leva. Koska tarkoituksenani oli selvittää ja tuoda esiin yksilöiden kokemuksia, 

tutkimuskysymykset rakentuivat sanoista “millainen” ja “miten”. Jo tutkimus-

kohdetta määritellessäni kiinnitin huomiota kuitenkin siihen, että tutkimuksessa 

saattaa ilmentyä myös selittävän tutkimuksen piirteitä, mikäli tutkimukseen 

osallistujien vastauksista nousee esiin perusteluja ja selityksiä heidän kokemuk-

silleen. (Ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 125.)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuskohteen valinta ja lähestymistapa 

Tutkimuskohteen valinnan taustalla vaikuttivat henkilökohtaiset osaamisalu-

eeni sekä kiinnostukseni tutkittavaa ilmiötä kohtaan. Tutkimuksen lähestymista-

van valintaan ovat vaikuttaneet erityisesti mielenkiintoni ja tarkoitukseni tutkia 

oppilaiden kokemuksia. Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

jonka aineisto on käsitelty käyttäen menetelmänä laadullista sisällönanalyysia. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 85) kirjoittavat, että laadullisen tutkimuksen tar-

koituksena on kuvata valittua ilmiötä syvällisesti. Hirsjärven ym. (2004, 156) mu-

kaan ihmisen ajattelun ja toiminnan ymmärtäminen korostuu laadullisen tutki-

muksen tärkeimmissä pyrkimyksissä. Varto (1992, 101) puolestaan tuo esiin nä-

kemyksen siitä, että laadullinen tutkimuskohde on aina ainutlaatuinen, eikä sii-

hen kuulu yleistysten tekeminen muihin vastaaviin ilmiöihin peilaten. Patton 

(2002, 177) kirjoittaa, että laadullisessa tutkimuksessa tulee aina huomioida hu-

manistiset arvot toiminnan perustana. Pattonin mukaan tutkijan tulisi suhtautua 

jokaiseen ihmiseen kunnioittavasti ja nähdä jokainen ainutlaatuisena yksilönä. 

Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenäni on tuoda esiin lasten kokemuksia ja ajatuk-

sia monipuolisesti, jokaisen tutkimukseen osallistujan ääni huomioiden. 

Eskola ja Suoranta (1998, 182) toteavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkijan tulee tehdä aluksi huolellinen määrittely suhteessa teorioihin, sillä va-

linta ohjailee lopulta koko tutkimusprosessin kulkua. Tässä tutkimuksessani tein 

prosessin alussa määrittelyn aineistolähtöisestä tutkimuksesta. Tutkimusaihetta 

valitessani tutustuin aiemmin toteutettuihin projekteihin ja lukemaan oppimisen 

interventioihin, mutta syvennyin tutkimukseni taustalla vaikuttaviin teorioihin 

perusteellisesti vasta tekemäni sisällönanalyysin loppuvaiheissa. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 70-71) tuovat esiin, että kvalitatiivista tutkimusta 

tehdessä voidaan käyttää yhdistetysti erilaisia aineistonkeruumenetelmiä, kuten 

esimerkiksi kyselyjä, haastatteluja, havainnointia sekä erilaisten dokumenttien 

tarkastelua. Tässä tutkimuksessani analysoitavia aineistoja ovat pienryhmien 
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teemahaastattelujen kautta saadut vastaukset sekä oppilaiden piirustukset ja nii-

den ympärille rakentuneet keskustelutilanteet. Salon (2015, 169) mukaan sisäl-

lönanalyysi soveltuu erityisen hyvin kirjoitettujen, visuaalisten sekä suullisten 

tutkimusaineistojen analysointiin. Marton (2014, 106) puolestaan korostaa, että 

yksilöiden erilaisten kokemistapojen tutkiminen yhteisöllisessä kontekstissa li-

sää ymmärrystä ilmiöistä. 

5.2 Koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojekti  

Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttaa koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimin-

taprojekti, jonka toteutin yhdessä kollegani Vilma Lehden kanssa alkuvuodesta 

2018. Yhteistoimintaprojekti sisältyi tutkimusprosessiini aineistonkeruun vai-

heena ja olennaisena tutkimusaineiston mahdollistajana. Mielestäni tämän yh-

teistoimintaprojektin voi kuitenkin ajatella ikään kuin irrallisena kokonaisuu-

tena, joka ei ole ollut millään tavoin riippuvainen tutkimuksen tekemisestä. Alun 

perin prioriteettijärjestys kokonaisprosessin osalta oli sellainen, että kiinnostuk-

seni tehdä aiheesta tutkimusta syntyi vasta yhteistoimintaprojektin ideoinnin jäl-

keen. Haluan korostaa sitä huomionarvoista seikkaa, että seuraavaksi esittele-

mäni koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojekti olisi voinut toteutua hy-

vin myös ilman varsinaista tutkimuksen tekemistä, mutta tekemäni tutkimus sen 

sijaan on ollut täysin riippuvainen projektin toteutumisesta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 38) määritellään, 

että opetuksen järjestämisessä tulee huomioida paikalliset mahdollisuudet. Yh-

teistoimintatuokiot toteutettiin tammi- helmi- ja maaliskuussa 2018, yhteistyössä 

erään keskisuomalaisen kunnan koulun ja vanhuspalvelujen kanssa. Tuokiot si-

joittuivat ajankohdaltaan perjantaiaamupäiviin kello 10:00 alkaen, ja yksi tuokio 

oli pituudeltaan 30-40 minuutin mittainen. Ohjasimme projektiin liittyvää työs-

kentelyä yhteensä seitsemän kokoontumiskerran verran. Ohjaustuokioista kaksi 

oli sisällöltään oppilaisiin tutustumista, ja nämä tuokiot toteutimme lapsille tu-

tussa ympäristössä, heidän omassa luokassaan. Tutustumiskerroilla tiedotimme 

oppilaita ja heidän opettajaansa projektista, sovimme projektiin liittyvistä 
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käytännön järjestelyistä ja lupa-asioista, kerroimme itsestämme sekä keskuste-

limme oppilaiden kanssa yleisistä vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Ker-

roimme oppilaille esimerkiksi ikääntyvien mahdollisesti heikentyneistä kuulo-, 

tasapaino- ja näköaisteista, ja pohdimme yhdessä, miten nämä on jokaisen hyvä 

ottaa huomioon omassa toiminnassaan tuokioiden aikana. Lisäksi kyselimme ja 

keskustelimme siitä, millaisia ennakkokäsityksiä, kokemuksia ja tietoja oppilailla 

oli ikääntyvistä ja palvelukeskus- tai vanhainkotiympäristöistä jo ennen projek-

tia. 

Varsinaisia projektiin liittyviä koululaisten ja ikääntyvien yhteistoiminta-

tuokioita toteutettiin yhteensä viisi kertaa. Yhteistoimintatuokiot järjestettiin pal-

velukeskuksen päiväsalissa, jonne oppilaat saapuivat vierailuille oman opetta-

jansa johdolla. Toteutuneiden tuokioiden lopulliseen määrään ja ajankohtiin vai-

kuttivat useat käytännön asiat, kuten esimerkiksi oppilaiden ja ikääntyvien toi-

veet ja tarpeet, yleiset loma-ajat sekä kouluyhteisön ja vanhustyön aikataulut. Jo-

kaisella tuokioilla keskeisenä työmuotona käytössä oli oppilaiden pienryhmä-

työskentely, johon ikääntyvät liittyivät mukaan yhteistoiminnallisesti vaihtele-

vin tavoin. Toteutimme tuokioilla erilaisia opettamisen työtapoja, kuten esimer-

kiksi tarinan kerrontaa, eri tavoin lukemista, laululeikkejä ja toiminnallista piste-

työskentelyä. Taulukkoon (1) on koottu yhteistoimintatuokioiden sisällöt ja to-

teutetut aktiviteetit. Aktiviteettien yhteydessä on myös lyhyet selitykset lasten ja 

ikääntyvien rooleista sekä kuvaukset siitä, mitä tekstejä lapset lukivat tai kuun-

telivat tuokioilla. 

Koska projektiin osallistui alkuopetusikäisiä lapsia, tuokioiden aktivitee-

teissa korostuivat leikillisyys ja mielikuvituksellinen seikkailu. Tuokioilla mu-

kana kulkivat kaksi pehmolelua, jotka toimivat projektin maskotteina. Sarri-sar-

vikuono ja Viti-koira (ks. liite 1) seikkailivat muun muassa tuokioilla luetuissa 

erilaisissa tarinoissa. Maskottien taustalla vaikutti piilomerkitys ja -tavoite siitä, 

että ne tarjosivat lapsille emotionaalista tukea sekä mahdollisuuden samaistua 

hahmoihin: Sarri-sarvikuono symboloi vanhusta, ja Viti-koira 7–vuotiasta koulu-

laista. Maskotit liittyivät projektiin myös lapsia aktivoivina ja osallistavina 
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hahmoina: tuokioiden alussa luettiin ja kuunneltiin aina yhteisesti tarina maskot-

tien seikkailuista, joka johdatteli lapset ja ikääntyvät päivän yhteistoimintaan. 

TAULUKKO 1. Yhteistoimintatuokioiden sisällöt ja toteutetut aktiviteetit. 

19.01.2018, tuokio 1 

1. Toiminnan aloitus ja esittäytyminen 
2. Maskottien nimien selvitys 

Opettaja näyttää kirjaimia lapuilla. Oppilaat sanovat kirjaimet ääneen ja alku-

jumppana kirjoitetaan kirjaimia ilmaan eri kehon osilla yhdessä ikääntyvien 

kanssa. Mitkä nimet kirjaimista saadaan selville? 

3. Lapputehtävä ja keskusteleminen 

Jaetaan pienryhmät, joissa oppilaita ja ikääntyviä. Oppilaat hakevat vuorollaan 

lapun ja lukevat ääneen tehtävän, jonka koko pienryhmä tekee. Esim. ”Vastat-

kaa kysymykseen, mikä on lempisatunne.” 

4. Oman aapisen esittely  

Lapset esittelevät ikääntyville aapisensa. Lopuksi lapset ja ikääntyvät tutkivat ja 

lukevat aapisia yhdessä. 

 

02.02.2018, tuokio 2 

1. Toiminnan aloitus 

Lapset ja ikääntyvät piirimuodostelmassa. 

2. Tarina maskoteista 

Opettaja lukee ääneen tarinan, jossa kerrotaan maskottien elämästä ja tutustu-

misesta toisiinsa. Tarinan jälkeen yhteistä keskustelua ja kuullun ymmärtämisen 

harjoitteita. 

3. Oppilaiden musiikkiesitys 

Oppilaat esittävät ikääntyville harjoittelemansa laulun aapisesta. 

4. Aapiskukon tarina 

Opettaja kertoo kehystarinan, jossa maskotit löytävät vintiltä vanhan aapisen. 

Opettaja lukee ääneen pätkän Aapiskukosta (Penttilä A. 2014. Aapiskukko. 29. 

painos. Näköispainos. 1. painos 1938. ISBN 978-951-20-2539-8. Porvoo: Gum-

merus Kustannus Oy.), lapset ja ikääntyvät kuuntelevat. 

5. Pienryhmissä lukemista ja keskustelua 

Pienryhmät, joissa oppilaita ja ikääntyviä. Lapset lukevat aapista ääneen, ikään-

tyvät kuuntelevat. Ikääntyvien toimintakyvyn mukaan myös käänteiset roolit: 

ikääntyvät lukevat ja lapset kuuntelevat. Lopuksi ikääntyvät ja oppilaat keskuste-

levat ja vertailevat, millä tavoin aapiset ovat erilaisia/samanlaisia nykyään ja 

ikääntyneiden lapsuudessa. 

 

09.02.2018, tuokio 3 

1. Toiminnan aloitus ja alkutarina 
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Opettaja lukee ääneen tarinan, jossa Sarri-maskotin ompelulaatikko on kaatunut 

ja kaikki napit ovat kadonneet. Sarri pyytää lapsilta ja ikääntyviltä apua nappien 

etsimiseen. 

 

2. Nappien etsintä -peli 

Oppilaat liikkuvat pienryhmissä ympäri päiväsalia ja suorittavat lukemaan oppi-

mista, eläytymistä ja yhteistyötä tukevia tehtäviä. Esim. ”Asettakaa puuttuvat 

tavut paikoilleen.”, ”Luokitelkaa sanat oikeaan ryhmään”, ”Lukekaa teksti (pätkä 

aapisesta) ääneen.”, ”Liikkukaa ja äännelkää kuin sarvikuonot.” Ikääntyvien rooli 

pelissä on neuvoa oppilaita tehtävissä, vastaanottaa ja tarkastaa oppilaiden teh-

täväsuorituksia ja antaa hyväksytystä suorituksesta palkinnoksi paperista askar-

reltuja nappeja. 

 

12.02.2018, tuokio 4 

1. Toiminnan aloitus ja alkutarina 

Oppilaat ja ikääntyvät piirimuodostelmassa. Opettaja lukee ääneen tarinan, ai-

heena Sarri ja Viti pulkkamäessä. 

2. Laululeikki: Jänöjussin mäenlasku 

Oppilaat ja ikääntyvät jaetaan työskentelemään pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa 

luettavakseen laulun sanat. Oppilaat lukevat ääneen, ikääntyvät kuuntelevat. Jo-

kainen pienryhmä saa vastuulleen yhden laulun säkeistöistä ja keksii siihen liik-

keet, jotka leikitään. 

Kuunnellaan, lauletaan ja leikitään laulu. Jokainen pienryhmä vuorollaan esittelee 

keksimänsä liikkeet, jotka muut toistavat. Ikääntyvät osallistuvat liikkeiden keksi-

miseen ja tekemiseen toimintakykynsä mukaan. 

3. Tavunapit 

Pienryhmille jaetaan paperista askarreltuja nappeja, joihin on kirjoitettu tavuja. 

Ryhmien tehtävänä on muodostaa tavuista sanoja. 

 

09.03.2018, tuokio 5 

1. Oppilaiden musiikkiesitys 

Oppilaat esittävät ikääntyville harjoittelemansa musiikkiesityksen. 

2. Kehyskertomus peliin 

Opettaja lukee ääneen kertomuksen, jossa Sarri ja Viti ovat löytäneet vanhan 

valokuvan palasia. Maskotit pyytävät lapsilta ja ikääntyviltä apua palapelin ko-

koamiseen. 

3. Valokuva -peli  

Oppilaat suorittavat pienryhmissä tehtäviä saadakseen kuvan koottua yhdessä. 

Ryhmä saa jokaisesta onnistuneesta suorituksesta palkinnoksi yhden valoku-

van/palapelin palan. Ikääntyvien rooli on auttaa lapsia tehtävien suorittamisessa 

ja ojentaa palapelin paloja palkinnoksi onnistuneesta suorituksesta. Tehtäviä 

ovat esim. aapisen tekstipätkien lukeminen ääneen ikääntyville, ilmapallottelu 

ikääntyvien kanssa (jokaisella lyönnillä tulee keksiä sovitulla kirjaimella alkava 

sana), tavuruudukosta sanojen hyppely, tavumuistipelin pelaaminen. 

4. Valokuvan/palapelin kokoaminen yhdessä 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014, 41-42) on maininta 

siitä, että koulupäiviin voidaan sisällyttää kerhotoimintaa, jonka tarkoituksena 

on rikastuttaa koulun toimintakulttuuria, tarjota oppilaille mahdollisuuksia eri-

laisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä tuottaa monipuolisia yhdessä tekemisen ja 

ilon kokemuksia. Koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaa voidaan parhaiten 

kuvailla tällaisen kerhotoiminnan kaltaisena ilmiönä. Projektimme eräs keskei-

simmistä ja tärkeimmistä toimintaa ohjaavista arvoista oli osallistujalähtöisyy-

den periaate. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pyrimme toiminnassa huomi-

oimaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä osallistuvien koululaisten että ikään-

tyvien toiveet ja tarpeet. 

Jokaisella tuokiokerralla toteutimme toimintaa, jonka tavoitteena oli har-

joittaa ja edistää oppilaiden lukutaitoa, tarjota ikääntyville virikkeitä sekä mah-

dollistaa eri sukupolvien kohtaaminen. Toimintaan osallistui ympärivuorokauti-

sen hoidon ja tuen tarpeessa olevia ikääntyviä, mikä meidän tuli huomioida jo 

yhteistoiminnallisten työtapojen määrittelyssä ja valinnassa. Käytännössä yhteis-

toiminta toteutui siten, että lapset toimivat tuokioilla kahden tai kolmen oppilaan 

pienryhmissä. Ikääntyviä emme jakaneet liikkuviin ryhmiin, vaan he saivat istua 

päiväsalissa valitsemillaan paikoilla ja osallistua työskentelyyn oman toiminta-

kykynsä ja jaksamisensa mukaan. Oppilaat liikkuivat päiväsalissa aktiivisesti ja 

suorittivat pienryhmille annettuja lukutaitoon keskittyviä tehtäviä. Sanallista ja 

aktivoitua vuorovaikutusta ikääntyvien ja lasten välille syntyi muun muassa si-

ten, että oppilaiden tehtävänä oli esitellä tai lukea ääneen omaa aapistaan, kysyä 

ikääntyviltä tehtävänannon mukaisia kysymyksiä tai pelata ikääntyvien kanssa 

sanapelejä ilmapalloilla. 

Projektiin osallistui 13 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta sekä tuokioit-

tain vaihteleva määrä palvelukeskuksen asumispalveluyksikössä ja vanhainko-

dissa asuvia ikääntyviä. Oppilaat olivat sitoutuneet toimintaan, mutta ikäänty-

vien osalta tuokiot toteutuivat avoryhmätyyppisenä viriketoimintana. Tämä tar-

koitti sitä, että ikääntyvät saattoivat poistua toiminnasta ja liittyä siihen mukaan 

missä vaiheessa tuokioita tahansa. Koska suurin osa osallistujaryhmän 
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ikääntyvistä tarvitsi liikkumiseen hoitajan tukea tai apuvälineitä, huomioimme 

sen järjestämissämme aktiviteeteissa siten, että ikääntyvien oli mahdollista istua 

paikoillaan, ja oppilaat liikkuivat fyysisesti aktiivisessa roolissa ympäri päi-

väsalia. Yhteistoimintatuokioiden aikana päiväsalissa oli paikalla 10–15 ikäänty-

vää, ja heistä keskimäärin 3–6 oli aktiivisesti mukana toiminnassa. Päiväsalissa 

oleili tuokioiden aikana useita sellaisia ikääntyviä, jotka mielellään tulivat katse-

lemaan toimintaa ja lasten puuhastelua, mutta eivät olleet itse kiinnostuneita 

osallistumaan aktiivisesti työskentelyyn. Eräs ikäihmisistä kommentoi tähän 

osallistumisen ja viriketoiminnan muotoon liittyen: ”Minulle riittää, että kattelen. 

Lapset piristää.” 

5.3 Tutkimukseen osallistujat ja eettiset ratkaisut 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa edellä kuvattu koululaisten ja ikääntyvien yh-

teistoimintaprojekti. Projektiin osallistui yhteensä 13 ensimmäisen vuosiluokan 

oppilasta, ja heistä 12 osallistui tutkimukseen (tyttöjä 8 ja poikia 4). 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat löydettiin sähköpostin välityksellä si-

ten, että heidän opettajansa ilmaisi luokan kiinnostuksen lähteä mukaan esittele-

määni koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojektiin. Sovimme projektin 

toteuttamisesta alustavasti puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä kunnan 

vanhustyönjohtajan, koulun rehtorin ja luokanopettajan kanssa. Tämän jälkeen 

kirjoitin oppilaille ja heidän huoltajilleen tiedotteet yhteistoimintaprojektis-

tamme (ks. liite 2) sekä tekemästäni tutkimuksesta (ks. liite 3). Raittila ym. (2017, 

316) korostavat tiedottamisen tärkeyttä, sillä tutkijan tulee aina informoida osal-

listuvia lapsia ja heidän vanhempiaan sekä hankkia huoltajilta alaikäistä lasta 

koskevat suostumukset. 

Tutkimuksen eettisyyteen tulee kiinnittää huomiota tutkimusaiheen suun-

nittelusta ja valinnasta lähtien sekä jatkuvana koko prosessin ajan (Kvale 1996, 

111). Aarnos (2015, 164) tuo esiin, että tutkimuksen eettisyys korostuu erityisesti 

silloin, kun tutkimukseen osallistujina ovat lapset. Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan yleisten periaatteiden mukaan tutkijan tulee huolehtia siitä, että 
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tutkittava antaa suostumuksensa suullisesti tai kirjallisesti, tai suostumus voi olla 

muutoin tulkittavissa tutkittavan käyttäytymisestä (TENK 2012-2014). Varsinkin 

kun tutkimukseen osallistujat ovat lapsia, tutkijan on erityisen tärkeää pohtia, 

millä tavoin lasten oma suostumus varmistetaan (Raittila ym. 2017, 316). Oppi-

laiden koteihin lähettämieni paperisten tiedotteiden (ks. liite 2 & liite 3) alareu-

nassa oli allekirjoitettavat ja palautettavat osiot, joilla ilmaistiin oppilaan ja tämän 

huoltajien myöntämät luvat ja suostumukset osallistua projektiin sekä tutkimuk-

seen. Huoltajien suostumuksen lisäksi siis myös oppilaat ilmaisivat oman suos-

tumuksensa allekirjoittamalla. Suostumusten huolehtimisen ohessa tutkijan vas-

tuulla on pitää huolta myös tutkimukseen osallistujien yksityisyyden suojasta 

sekä tutkimuksen luottamuksellisuuden toteutumisesta (Kuula 2006, 200-201). 

Huomioin nämä velvoitteet toiminnassani ja säilytin kaikkia tutkimukseen liitty-

viä dokumentteja asianmukaisella tavalla. 

Koska projektin perimmäinen ydintavoite oli järjestää virkistävää yhteistoi-

mintaa, ja siinä oli osallisena kokonainen koululuokka, lupatiedotteissa toin esiin 

sen, että oppilas voi halutessaan osallistua projektiin, vaikka hän ei osallistuisi 

tutkimukseen. Luokan 14:sta oppilaasta 13 osallistui yhteistoimintaprojektiin, ja 

heistä 12 ilmaisi suostumuksensa osallistua myös tutkimukseen. 

5.4 Aineistonkeruu 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu tapahtui kaksivaiheisesti: ensimmäisessä 

vaiheessa käytin menetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua (ks. liite 4), 

ja toisessa vaiheessa haastattelu toteutui lapsilähtöisesti oppilaiden piirtäessä ko-

kemuksistaan ja kertoessaan minulle piirustuksistaan. Seuraavaksi esittelen yk-

sityiskohtaisemmin nämä molemmat aineistonkeruun vaiheet ja kuvaan, minkä-

laisesta aineistosta tutkimukseni koostuu. 

Ensimmäisen vaiheen haastattelujen toteutusajankohta oli helmikuu 2018, 

ja tällöin koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojekti oli noin puolivälissä. 

Ensimmäisessä vaiheessa aineistonkeruu tapahtui puolistrukturoituina teema-

haastatteluina, kolmen oppilaan pienryhmissä (ks. haastattelurunko liite 4). 
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Haastattelut toteutettiin niille erikseen varatuilla oppitunneilla, viikonpäivä oli 

maanantai. Ennen aineistonkeruun aloittamista kerroin koko luokalle yhteisesti 

haastattelutilanteesta, ja oppilaat saivat esittää mieltään askarruttavia kysymyk-

siä. Pyrin toiminnassani kuitenkin siihen, että esittelin haastattelut oppilaille 

mahdollisimman luontevana osana oppitunnin työskentelyä. 

Käytännössä haastateltavaksi tuleminen toteutui siten, että kutsuin jokaisen 

oppilaan henkilökohtaisesti nimeltä mukaan haastatteluryhmään. Luokan oma 

opettaja oli hyödyntänyt oppilaantuntemustaan ja suunnitellut jo ennakkoon 

haastatteluja varten toimivat pienryhmät, joten oppilaiden kutsuminen haasta-

teltaviksi tapahtui luontevasti. Tällä menettelytavalla pyrittiin myös ennaltaeh-

käisemään sitä, että oppilaiden väliset mahdolliset jännitteet, konfliktitilanteet ja 

toverisuhteiden pulmat eivät muodostaneet esteitä haastattelujen sujuvuudelle. 

Haastattelutilaksi valikoitui luokan viereinen kopiohuone, jossa haastatel-

tavat asettuivat istumaan puolikaaren muotoisen pöydän ääreen. Pöydän kes-

kellä oli ääninauhuri, jolla tallensin haastattelut. Jokaisen haastattelun aluksi ker-

roin oppilaille lyhyesti ääninauhurista ja sen tarkoituksesta sekä kertasin haas-

tattelutilanteen luottamuksellisuuteen ja eettisyyteen liittyviä periaatteita lasten 

kehitystasolle sopivin sanoin. Nauhurin lisäksi pöydällä oli haastatteluja varten 

valmistamani apuväline: aurinkotunnetaulu, jonka avulla oppilas sai tarvittaessa 

helmeä liikuttamalla ilmaista, minkälainen ilme ja tunne hänen vastaustaan ku-

vaa parhaiten (ks. liite 5). Apuvälineestä vaikutti olevan pienryhmähaastatte-

luissa hyötyä vaihtelevasti: muutama oppilas hyödynsi taulua oman sanallisen 

kuvailunsa tukena, mutta erään pienryhmän kohdalla jouduin hetkeksi siirty-

mään tutkijan roolista kasvattajan rooliin ja poistamaan apuvälineen käytöstä sen 

aiheuttaman levottomuuden vuoksi. 

Aineistonkeruun toinen vaihe toteutettiin maaliskuussa 2018, yhteistoimin-

taprojektin päätyttyä. Alkuperäisen suunnitelmani mukaan aion käyttää myös 

aineistonkeruun toisessa vaiheessa menetelmänä puolistrukturoitua teemahaas-

tattelua, mutta ensimmäisen vaiheen päätyttyä tulin pohdinnoissani siihen tu-

lokseen, että jokin muu menetelmä olisi parempi tutkimustulosten lapsilähtöi-

syyden tukemiseksi ja varmistamiseksi. Päädyin valitsemaan toiseen vaiheeseen 
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menetelmän, jossa oppilaiden tehtävänä oli piirtää kokemuksistaan ja tämän jäl-

keen kertoa piirustuksestaan sanallisesti keskustelunomaisessa haastattelutilan-

teessa. 

Aineistonkeruun toinen vaihe toteutettiin sille erikseen varatulla oppitun-

nilla, viikonpäivä oli perjantai. Oppitunnin aluksi kerroin oppilaille tehtävänan-

non eli pyysin heitä piirtämään A5-kokoiselle paperille, minkälaisia asioita heille 

on jäänyt mieleen toteutetusta yhteistoiminnasta. Apukysymyksinä esitin muun 

muassa: minkälaista sinun mielestäsi on ollut käydä vanhusten luona? Minkälaista toi-

minta on mielestäsi ollut? Mitä sinulle tulee mieleen vanhusten kanssa toiminnasta? 

Ohjeistin oppilaita siten, että piirustuksen on tarkoituksena toimia heille itselleen 

tukena ja apuna asioista kertomisessa, joten esimerkiksi pelkän lyijykynän käyt-

täminen on riittävää. Halutessaan oppilas sai käyttää myös värejä, mutta ohjeena 

oli, että piirustus tuli saada valmiiksi yhden oppitunnin aikana. 

Toisessa vaiheessa haastattelut toteutettiin keskustelutilanteina sekä yksilö, 

pari- että pienryhmähaastatteluina, erilaiset osallistujien toiveet ja tarpeet huo-

mioiden. Oppilaat tulivat haastateltaviksi sitä mukaan, kun saivat piirustuksensa 

valmiiksi. Lapsilähtöisyyden sekä osallistujien itsemääräämisoikeuden tuke-

miseksi tässä aineistonkeruun toisessa vaiheessa jokainen oppilas sai itse valita, 

tuliko haastatteluun yksin, parin kanssa vai pienryhmässä. Toisen vaiheen ai-

neistonkeruu toteutettiin samassa tilassa ja samanlaisin fyysisen ympäristön jär-

jestelyin kuin ensimmäisen vaiheen haastattelut. Sosiaalisesti toisen vaiheen ai-

neistonkeruu oli kuitenkin huomattavasti vapaampi, keskustelunomaisempi ja 

osallistujalähtöisempi. Haastattelun lopuksi kiitin jokaista osallistujaa ja pyysin 

suullisesti luvan saada tallettaa nauhoitetun kerronnan lisäksi myös oppilaan pii-

rustus tutkimusta varten. Lisäksi toisen vaiheen lopuksi jokainen oppilas sai to-

teutetun yhteistoimintaprojektin sisältöön liittyvän eläinaiheisen askarteluku-

vion kiitoksena tutkimukseen osallistumisesta. 

Aineistonkeruun jälkeen siirsin äänitallenteet nauhuristani tietokoneelle 

sähköiseen muotoon ja litteroin haastattelut lähes kokonaisina. Hirsjärvi ja 

Hurme (2014, 135) tuovat esiin, että teemahaastattelulla kerätty aineisto on usein 

runsas, vaikka tutkimukseen osallistujia olisi ollut vain muutamia. Tutkimukseni 
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niin sanottu pääaineisto koostuu neljästä pienryhmähaastattelusta, joihin jokai-

seen on osallistunut kolme ensimmäisen vuosiluokan oppilasta. Nauhoitetut 

haastattelut ovat mitoiltaan 7.56, 5.20, 7.54 ja 8.28 minuuttia. Lisäksi tutkimusai-

neistona on oppilaiden piirustuksia sekä selityksiä piirustuksistaan. 

Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidusti, eri-

tyisesti asetettuun tutkimuskysymykseen vastaamista ajatellen, kun taas toisen 

vaiheen aineiston pääasiallisena tarkoituksena on puolestaan tarjota lisätietoa 

sekä tuoda esiin mahdollisimman lapsilähtöisesti, mitä kaikkea muuta oppilaat 

nostavat esiin heille merkityksellisenä yhteistoiminnallisesta lukemaan oppimi-

sesta ikääntyvien kanssa. 

5.5 Aineiston analysointi 

5.5.1 Teemahaastattelujen laadullinen sisällönanalyysi  

Tutkimukseni ensisijainen analyysimenetelmä on aineistolähtöinen, laadullinen 

sisällönanalyysi. Pattonin (2002, 551) mukaan laadullinen sisällönanalyysi viittaa 

narratiivisen tekstin tai aineiston tunnistamiseen, organisoimiseen ja kategori-

sointiin. Analysointia tehdessäni keskityin työstämään tutkimusaineistoa sen 

omilla ehdoilla, joten sisällönanalyysissa painottuu aineistolähtöinen työote. Tut-

kimukseni taustalla vaikuttavat vahvasti sosiokulttuuriset rakenteet, ja valitse-

mani tutkimuskohde on saanut vaikutteita esimerkiksi Niilo Mäki Instituutin 

(NMI) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) toteuttamasta Lukumummi 

ja -vaari- toiminnasta. Syvennyin tutkimukseni taustalla vaikuttaviin teorioihin 

kuitenkin perusteellisesti vasta tekemäni sisällönanalyysin loppuvaiheissa, mikä 

tuki valitsemani analyysimenetelmän aineistolähtöisyyttä. Tutkimukseni teo-

reettinen viitekehys muotoutui ja kohdentui lopulta sisällönanalyysin jälkeen, 

syntyneiden tutkimustulosten ohjaamana. 

Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paavilainen (2014, 122) korosta-

vat, että analyysivaiheessa tutkijan tulee tarkastella aineistoa mahdollisimman 

avoimesti ja ilman ennakko-odotuksia. Tutkittavat saattavat lähestyä tutkimuk-

sen kohteena olevaa ilmiötä hyvin eri tavalla kuin tutkija itse tekisi, joten jo 
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analyysiprosessin alkuvaiheessa on tärkeää keskittää huomio siihen, mistä ja 

minkälaisista asioista aineisto todella koostuu (Ronkainen ym. 2014, 122). Tuomi 

ja Sarajärvi (2008, 122-127) kirjoittavat aineistolähtöisen sisällönanalyysin etene-

misestä pohjaten prosessia Milesin ja Hubermanin (1994) tekemään määrittelyyn. 

Tutkimusaineiston analyysiprosessia toteuttaessani noudattelin tätä Tuomen ja 

Sarajärven Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi - teoksessaan (2008) kuvaamaa 

työskentelymallia. 

Krippendorffin (2013) mukaan laadullinen sisällönanalyysi rakentuu nel-

jästä eri vaiheesta. Nämä vaiheet ovat analyysin suunnitteleminen, tutkimus-

suunnitelman laatiminen, tutkimussuunnitelman toteuttaminen sekä tulosten to-

teaminen ja kerronta (Krippendorff 2013, 354). Ennen varsinaisen sisällönanalyy-

sin aloittamista tutkijan on tärkeää määritellä analyysiyksiköt, jotka voivat käy-

tännössä olla esimerkiksi yksittäisiä sanoja, virkkeitä tai ajatuskokonaisuuksia. 

Tutkimustehtävä ja aineiston laatu ovat analyysiyksiköitä ohjaavia tekijöitä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2008, 122.) Patton (2002, 552) toteaa, että lisäksi tutkimuksen 

tarkoitus ohjailee analyysiprosessia. Tuomen ja Sarajärven (2008, 108) mukaan 

aineistolähtöisen tutkimusanalyysin ydin on siinä, että analyysiyksiköt eivät ole 

tarkoin ennalta sovittuja tai määriteltyjä. Tutkimusaineistosta pyritään rakenta-

maan tutkimustehtävää vastaava teoreettinen kokonaisuus, mutta aikaisemmilla 

tutkimuksilla ja teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei tule olla merkitystä muodostu-

valle lopputulokselle. 

Koska tutkimukseni tehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia oppilailla 

on yhteistoiminnallisesta lukemaan oppimisesta ikääntyvien kanssa, analyysiyk-

siköiden määrittely on tapahtunut suhteessa tutkimuskysymyksen tarjoamiin 

näkökulmiin. Vaikutuksensa aineistoon tarjosivat aineistonkeruun ensimmäi-

sessä vaiheessa luonnollisesti myös haastattelurungon (ks. liite 4) teemat ja kysy-

mykset, mutta keskityin analyysivaiheessa tarkastelemaan aineistoa mahdolli-

simman puhtaasti, jättäen huomiotta haastattelukysymysten ohjaamat ja painot-

tamat teemat. Sisällönanalyysia aloittaessani minulla ei ollut valittuina esimer-

kiksi mitään tiettyjä sanoja, merkityksiä tai ilmiöitä, joiden esiintyvyyteen 
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aineistossa olisin keskittynyt. Sen sijaan syvennyin tarkastelemaan, mitä kaikkea 

oppilaiden vastaukset minulle tutkijana tarjosivat. 

Hakala (2010, 18) kirjoittaa, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston ana-

lyysiprosessi käynnistyy todellisuudessa jo aineistoa kerätessä, kun tutkija esit-

tää haastateltaville erilaisia tarkentavia kysymyksiä. Aineistonkeruun valmistut-

tua litteroin keräämäni haastatteluaineiston lähes kokonaisena. Litteroidessani 

korvaisin tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden nimet kirjaimista ja nume-

roista yhdistelemilläni koodeilla, joista tunnistetietoina käy ilmi oppilaan suku-

puoli. Kuula (2006, 200-201) korostaa, että tutkijan vastuulla on huolehtia tutki-

mukseen osallistujien yksityisyyden suojasta ja anonymiteetin toteutumisesta. 

Käsittelin ja säilytin sekä nauhoitettua että litteroitua haastatteluaineistoa luotta-

muksellisesti, osallistujien yksityisyyden suojasta huolehtien. 

Hirsjärvi ja Hurme (2014, 135-136) tuovat esiin, että laadullista tutkimusta 

tehdessä tutkijan ei ole tarpeen analysoida kerättyä aineistoa täydellisesti sanasta 

sanaan. Aineistonkeruun ensimmäisen vaiheen haastatteluja litteroidessani py-

rin selkeyttämään ja käsittelemään aineistoa siten, että jätin kirjoittamatta joitain 

haastatteluun ja tutkimuskysymykseen täysin liittymättömiä sivukeskusteluja, 

jotka ovat kuitenkin nauhoitteesta kuultavissa. Kirjasin litteroituun aineistoon 

muistiinpanoina sellaiset haastateltavien reaktiot, esimerkiksi huudahdukset ja 

naurahdukset, jotka jollain tapaa antoivat merkityksiä sanotuille asioille. Kirjaa-

matta jätin kuitenkin tutkimuskysymyksen kannalta selkeästi merkityksettömät 

tapahtumat ja reaktiot. Esimerkiksi eräässä haastattelutilanteessa esiintynyt het-

kellinen oppilaan levoton käyttäytyminen on nauhoitteesta kuultavissa, mutta 

siitä aiheutunut hälinä ei selvästikään tarjonnut vastauksia tutkimuskysymyk-

seen, joten päädyin karsimaan välikohtauksen kokonaan pois litteroidusta ai-

neistosta. Salo (2015, 179) kirjoittaa, että kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa tut-

kija usein karsii pois sellaisia aineiston kohtia, jotka eivät ole suoraan asetetta-

vissa koodien alle tai liitettävissä tutkimuskohteeseen. Tällaisia kohtia voivat olla 

esimerkiksi aineistoon sisältyvä ilmehtiminen, hiljaisuus tai nauru, jotka voidaan 

helposti ajatella tutkijan tekemää analyysityötä häiritsevinä tekijöinä. 
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Laadullisen sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija pelkistää al-

kuperäisdatan joko tiivistämällä tai pilkkomalla. Tarkoituksena on karsia pois 

tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 123.) Aloitin 

aineiston pelkistämisen jo aiemmin kuvaamassani litterointivaiheessa, jonka jäl-

keen ryhdyin etsimään tekstimuotoisesta aineistosta tutkimustehtävää vastaavia 

ilmiöitä ja ilmaisuja. Sisällönanalyysin aluksi keskityin tarkastelemaan ja käsitte-

lemään ensimmäisessä vaiheessa keräämääni aineistoa. Konkreettisina työta-

poina käytin asioiden alleviivaamista ja merkitsemistä värikoodein sekä aineis-

tosta löytämieni ilmausten listaamista erilliselle paperille. 

Tuomi ja Sarajärvi (2008) kirjoittavat, että aineiston pelkistämisen jälkeen 

seuraava vaihe on aineiston ryhmittely, jolloin koodatut ilmaukset ja ilmiöt käy-

dään tarkasti lävitse. Ryhmittelyvaiheessa aineistosta etsitään eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia, ja löydöksistä muodostetaan eri luokkia (Tuomi & Sarajärvi 

2008, 124). Käytännössä työskentelyni eteni tässä vaiheessa siten, että syvennyin 

tutkimaan ja luokittelemaan aineistosta listaamiani ilmaisuja. Aloitin etsimällä 

samankaltaisuuksia, minkä jälkeen kiinnitin huomiota aineistosta nouseviin 

eroavaisuuksiin. Koska kyseessä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, koodauk-

sessa syntyvä luokittelu oli suoraan lähtöisin tutkimusaineistosta. Muodostin ai-

neiston ilmauksista ja ilmiöistä alaluokkia, joista hahmottelin yhdistelemällä ylä-

luokkia sekä lopuksi niin kutsuttuja pääluokkia, jotka liittyivät tutkimustehtä-

vään yhdistävän luokan hahmottelulla. Tuomi ja Sarajärvi (2008, 127) muistutta-

vat, että aineistolähtöiselle sisällönanalyysille on tyypillistä, että luokat ja niiden 

tasot muotoutuvat vasta työskentelyn edetessä. Tekemässäni luokittelussa erityi-

sesti yläluokkien ja pääluokkien raja näyttäytyi häilyvänä, ja oikeastaan jotkut 

hahmottelemistani yläluokista osoittautuivatkin nimikointinsa puolesta lopulta 

pääluokiksi. 

Teemahaastattelujen sisällönanalyysin alkuvaiheessa tarkastelin litteroitua 

aineistoa ja poimin sieltä tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia ilmaisuja ja 

merkityskokonaisuuksia. Ensimmäisillä lukukerroilla käytin työvälineinä tulos-

tettua aineistoa sekä lyijykynää, jolla alleviivasin merkityksellisiltä vaikuttavat 

kohdat. Alleviivasin sekä yksittäisiä sanoja että lyhyitä 
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keskustelukokonaisuuksia. Koska aineistonkeruu toteutettiin pienryhmähaastat-

teluina, oppilaiden välinen vuoropuhelu ja esimerkiksi toisiaan täydentävät 

kommentit näyttäytyvät aineistossa paikoin erottamattomina kokonaisuuksina. 

Seuraava aineisto-ote on esimerkki tällaisesta vuoropuhelusta: 

y3: ”Se eka kerta oli jännittävä.” 

x1: ”Nii se ihan eka.” 

x2: ”Mullaki.” 

Alleviivaukset tehtyäni ryhdyin koodaamaan merkitsemiäni kohtia siten, että 

tarkastelin niiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tässä vaiheessa listasin 

lyijykynällä tekemäni alleviivaukset sähköisesti Word -tekstinkäsittelyohjel-

maan, värikoodasin ilmaisut ja muodostin niistä alaluokkia. Esimerkkejä nimeä-

mistäni alaluokista olivat muun muassa: tunneilmaukset, vilkuttaminen, erilaiset 

tehtävät, nappien etsiminen, vanhuksiin tutustuminen, aapisen lukeminen, harjoituksen 

avulla lukemaan oppiminen. Alaluokkia vertailemalla ja yhdistelemällä muodostin 

yläluokkia ja laajempia teemoja, jotka nimesin alustavasti seuraavalla tavalla: toi-

minnan kuvailu adjektiiveilla ja tunnelatautuneilla ilmaisuilla, vuorovaikutus ikäänty-

vien kanssa (sanallinen ja sanaton), kokemukset lukemaan oppimisesta sekä toiminnasta 

mieleen jääneet aktiviteetit. Tässä vaiheessa palasin tarkastelemaan myös vielä al-

kuperäistä aineistoa ja siellä esiintyviä merkityskokonaisuuksia, jolloin aineis-

tosta esiin nousi vielä tarkempaa huomiota vaativana oppilaiden kokemukset 

toiminnan tärkeydestä. 

Tuomi ja Sarajärvi (2008) kirjoittavat, että aineistolähtöisessä sisällönana-

lyysissa vastaukset tutkimustehtävään hahmottuvat käsitteellistämisen kautta. 

Kun aineisto on luokiteltu, valikoidaan tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja 

informaatio, jotka käsitteellistetään teoreettisesti. Tässä abstrahoinniksi kutsu-

tussa vaiheessa eteneminen tapahtuu tutkimusaineiston alkuperäisistä ilmauk-

sista kohti teoreettisia käsitteitä ja tutkijan tekemiä johtopäätöksiä. Vastaukset 

tutkimustehtävään muodostuvat lopulta siis tulkinnan ja päättelyn avulla muo-

dostuneista käsitteistä. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 125-127.) Luokittelun lopuksi 

käsitteellistin muodostuneita teemoja suhteessa tutkimustehtävään ja määrittelin 
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yhdistävät pääluokat, jotka nimesin seuraavalla tavalla: Yhteistoiminnan kuvailu, 

Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa, Kokemukset lukemaan oppimisesta, Kokemukset yh-

teistoiminnan merkityksellisyydestä sekä Merkityksellisinä koetut aktiviteetit ja harjoit-

teet. 

TAULUKKO 2. Teemahaastattelujen kuvauskategoriat. 

Yhteistoiminnan kuvailu 

- adjektiivit ja tunnelatautuneet ilmaisut 

- tuntemukset ikääntyvien luona vierailusta 

Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa 

- ikääntyvien kuvailu 

- myönteiset kokemukset 

- kielteiset kokemukset 

- sanallinen ja sanaton vuorovaikutus 

Kokemukset lukemaan oppimisesta 

- myönteiset kokemukset 

- esim. lukusujuvuuden kehittyminen 

- kielteiset kokemukset 

Kokemukset yhteistoiminnan merkityksellisyydestä 

- mieluummin jotain muuta toimintaa 

- pohdinta ikääntyvien näkökulmasta 

- kokemukset oppimisesta 

- myönteiset, kielteiset, määrittelemättömät 

Merkityksellisinä koetut aktiviteetit ja harjoitteet 

- oppilaiden mainitsemat 

 

Elo ja Kyngäs (2008, 113) kirjoittavat, että sisällönanalyysin tulokset riippuvat 

aina jossain määrin tutkijan tekemistä oivalluksista, tyylistä ja taidoista. Grane-

heim ja Lundman (2004, 111) puolestaan tuovat esiin, että laadullisen sisällönana-

lyysin eräs ominaisuuksista on keskittyminen aineistossa ilmenevien aihealuei-

den välisiin samankaltaisuuksiin ja eroavaisuuksiin. Tässä tutkimuksessa 
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keskityin tarkastelemaan oppilaiden kokemuksia, ja näin ollen näkökulma luku-

taidossa edistymisestä perustuu lasten oman kehittymisensä itsearviointiin. Pro-

jektin tuokioilla ohjaajan roolissa tein luonnollisesti työparini kanssa havaintoja 

oppilaiden toiminnasta, ja oletettavasti myös luokan oma opettaja havainnoi jo-

kaisen oppilaan työskentelyä. Tämän tutkimuksen toteuttamiseen ei kuitenkaan 

sisältynyt mitään virallisia oppimisen mittareita, eikä tutkijan rooliini sisältynyt 

oppilaiden kehittymisen havainnointia tuokioiden aikana. Oppilaiden lukutai-

don edistymistä ei seurattu esimerkiksi testien avulla, mutta sen sijaan merkityk-

sellisinä dokumentteina kerättiin lasten tekemää itsearviointia ja kokemustensa 

sanallistamista. Tämä tutkimus ei siis tuota standardoitua tietoa lukemaan oppi-

misen kehityksestä, vaan keskiössä ovat yksilön kokemusmaailmassa tapahtuvat 

reaktiot. Mikäli pyrkimyksenä olisi selvittää oppilaiden lukutaidon kehitystä laa-

jemmin ja yleisesti, tulisi tutkimusprosessin varrella käyttää työvälineinä myös 

virallisia oppimisen mittareita.  
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5.5.2 Oppilaiden piirustusten analyysi 

Perttula (2015, 140) kirjoittaa, että puheen ja tekstin lisäksi piirrokset ovat yksi-

löiden kokemusten tutkimiseen soveltuvia aineistoja. Alanen, Dufva ja Kalaja 

(2013) ovat käsitelleet tutkimuksessaan visuaalisten narratiivien eli oppijoiden 

piirrosten käyttöä soveltavassa kielitieteessä. Scotsonin (2018) mukaan visuaalis-

ten narratiivien käyttö on yleistynyt viime vuosina erityisesti kielitieteilijöiden 

käyttämänä työkaluna. Visuaalisten narratiivien hyödyntämisen taustalla on nä-

kemys siitä, että oppija tuo piirroksessaan esiin itselle ja oppimiselleen merkityk-

sellisiä asioita ja tilanteita. Tutkijan tarkoituksena on päästä täsmällisemmin si-

sään oppijoiden kokemusmaailmaan ja tuoda esiin asioita, joiden kielentäminen 

on oppijalle mahdollisesti haastavaa. Tällaisia vaikeasti kielennettäviä asioita 

voivat olla esimerkiksi tunteet, kokemukset ja käsitykset. (Scotson 2018, 210-211.) 

Alasen ym. (2013, 54) mukaan piirroksiin vaikuttavat aina luonnollisesti oppijan 

halut ja taidot ja tottumukset piirtää. 

Aineistonkeruun toisessa vaiheessa oppilaita pyydettiin piirtämään koke-

muksistaan. Apukysymyksiä, joilla tehtävänantoa esiteltiin oppilaille, olivat: 

minkälaista sinun mielestäsi on ollut käydä vanhusten luona? Minkälaista toiminta on 

mielestäsi ollut? Mitä sinulle tulee mieleen vanhusten kanssa toiminnasta? Piirtämisen 

jälkeen oppilaat kertoivat sanallisesti piirustuksistaan keskustelunomaisissa 

haastattelutilanteissa. Tällä menetelmävalinnalla pyrittiin tukemaan tutkimuk-

sen osallistujalähtöisyyttä sekä saamaan lisäinformaatiota mahdollisista teema-

haastattelujen ulkopuolelle jääneistä aihealueista ja kokemuksista. 

 Oppilaiden piirustuksia analysoidessani etsin kuvien aihesisällöistä sa-

mankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Aluksi tein teemoittelua vain katsomalla 

piirustuksia, minkä jälkeen syvensin analyysia lukemalla litteroimiani oppilai-

den selityksiä ja kuvauksia piirustuksistaan. Hahmottelin piirustuksista synty-

vää kokonaiskuvaa ja jäsentelin kuvien sisältöjen välisiä yhteneväisyyksiä. Tä-

män jälkeen keskityin vielä jokaiseen piirustukseen erikseen. Keskityin piirustus-

ten analyysissa tutkimaan erityisesti sitä, mitä kaikkea muuta kuin jo teemahaas-

tatteluissa esiin tulleita sisältöalueita ja teemoja piirustukset kuvaavat lasten ko-

kemuksista. 
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Taulukossa 3 on nimettynä oppilaiden piirustuksissa esiintyvät sisältöalu-

eet sekä näiden rinnalla lukumäärät, kuinka monessa piirustuksessa ne esiinty-

vät. Sisältöalueiden nimeämisessä tukena on käytetty oppilaiden sanallisesti ker-

tomia selityksiä piirustuksilleen sekä piirustusten ympärille syntyneitä keskus-

teluja. Tulosesittelyssä mukana ovat kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kah-

dentoista oppilaan piirustukset. Yhden oppilaan tekemässä piirustuksesta esiin 

nousevia sisältöalueita ja merkityskokonaisuuksia on lukumäärältään vaihdellen 

yhdestä kolmeen kappaletta, jotka kaikki ovat kategorisoituina taulukkoon. Tä-

män vuoksi Piirustusten lukumäärä - sarakkeen summa ylittää tutkimusaineistona 

olevien piirustusten lukumäärän. 

 

TAULUKKO 3. Lasten piirustuksissa esiintyvät sisältöalueet 

Esiintyvä sisältöalue Piirustusten lukumäärä 

Maskotti/maskotit 9 

Nappien etsiminen 5 

Yhdessä tekeminen 3 

Palapeli 2 

Kivat vanhukset 2 

Aapisen lukeminen 1 

 

Koska aineistonkeruun toisen vaiheen tarkoituksena oli saada lisätietoja oppilai-

den kokemuksista ja syventää ensimmäisen vaiheen analyysin kautta saatuja tut-

kimustuloksia, käsittelin piirustuksia jaottelemalla niitä teemahaastatteluaineis-

ton perusteella muodostuneisiin sisältöalueisiin. Päädyin tähän ratkaisuun siksi, 
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koska oppilaiden piirustuksista löytyi enimmäkseen samoja sisältöjä kuin teema-

haastatteluaineistosta. Taulukko 4 havainnollistaa, millä tavoin jaottelin oppilai-

den piirustuksia suhteessa tutkimuksessa syntyneisiin luokitteluihin. Teema-

haastattelujen kuvauskategorioiden lisäksi taulukossa alimpana on sarake, joka 

kiinnittää huomion siihen, mitä teemahaastattelujen ulkopuolelle jääneitä koke-

muksia piirustuksista nousi esiin. 

 

TAULUKKO 4. Lasten piirustusten jaottelu teemahaastattelujen kuvauskategorioihin. 

Kuvauskategoria Piirustusten sisältöalueet 

Yhteistoiminnan kuvailu Yhdessä tekeminen 

Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa Kivat vanhukset, Yhdessä tekeminen 

Kokemukset lukemaan oppimisesta Aapisen lukeminen 

Kokemukset yhteistoiminnan merkityksel-

lisyydestä 

Yhdessä tekeminen 

Merkityksellisinä koetut aktiviteetit ja har-

joitteet 

Aapisen lukeminen, Nappien etsiminen, 

Palapeli 

Muut Maskotti/ Maskotit 

 

 

Piirustusten jaottelussa erityisen mielenkiintoisena näyttäytyi maskottien (ks. 

liite 1) korostuminen lapsille merkityksellisenä elementtinä. Maskottien merki-

tyksellisyys ei tullut ilmi teemahaastatteluissa, vaikka niillä oli ollut yhteistoi-

mintatuokioilla keskeinen rooli oppilaiden motivoinnin ja emotionaalisen tuen 

näkökulmasta. Maskottien tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä ei myöskään 

oltu erityisemmin puhuttu projektin aikana, vaan hahmot oli esitelty lapsille 
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luonnollisina yhteistoimintaprojektiimme sisältyneinä osallistujina. Maskotit liit-

tyivät projektiin myös lapsia aktivoivina ja osallistavina hahmoina: tuokioiden 

alussa luettiin ja kuunneltiin aina yhteisesti tarina maskottien seikkailuista, joka 

johdatteli lapset ja ikääntyvät päivän yhteistoimintaan.
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6 TULOKSET  

Tutkimukseni niin kutsuttuna pääaineistona ovat neljä puolistrukturoitua tee-

mahaastattelua. Lisätietoina ja tutkimustuloksia syventävänä materiaalina hyö-

dynnän oppilaiden piirustuksia ja selityksiä piirustuksistaan. Kuvauskategorioi-

den mukaan nimettyjä tulososioita on yhteensä viisi: Yhteistoiminnan kuvailu, 

Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa, Kokemukset lukemaan oppimisesta, Kokemukset yh-

teistoiminnan merkityksellisyydestä sekä Merkityksellisenä koetut aktiviteetit ja harjoit-

teet. Näitä seuraa tulososio Kokemukset maskoteista, joka on lähtöisin oppilaiden 

piirustusten analyysista, huomionarvoisena teemahaastattelujen kuvauskatego-

rioiden ulkopuolelle jäävästä kokemusmaailmasta. Tulosraportoinnin lopuksi 

teen yhteenvedon tutkimustuloksista. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin oppilaiden kokemuksia 

mahdollisimman monipuolisesti, käytän tulosten esittelyyn ja havainnollistami-

seen suoria lainauksia tutkimusaineistosta. Nämä aineisto-otteet esiintyvät tutki-

muksen tulosraportoinnissa joko kursivoituina tekstipätkinä tai sisennettyinä si-

taatteina. Lainausten yhteyteen on merkitty oppilaalle aineistonkeruun vai-

heessa koodaamani numero, jotta eri vastaajat ovat tarvittaessa erotettavissa toi-

sistaan. Tarkempia tunnistetietoja, kuten esimerkiksi oppilaan sukupuolta, en 

tuo tässä raportoinnissa julki, koska se ei ole tämän tutkimuksen tulosten kan-

nalta olennaista. Ennen varsinaisia tutkimustuloksia esittelen kuitenkin tausta-

tietoina, millainen on oppilaiden suhtautuminen lukemiseen yleisesti. 

6.1 Taustatiedot: lukemiseen suhtautuminen 

Tutkimuksen aineistonkeruun alussa selvitin taustatiedoiksi oppilaiden suhtau-

tumista lukemiseen yleisesti. Tarkoituksenani oli kysyä jokaisessa pienryhmä-

haastattelussa ensimmäisenä kysymyksenä: minkälainen on oma suhtautumisesi lu-

kemiseen? Käytännössä tähän vastauksia tuotti selkeämpi jatkokysymys, jonka 

esitin oppilaille muodossa: tykkäätkö lukemisesta? 
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Taulukossa 5 ovat koottuina neljän pienryhmähaastattelun kautta saadut oppi-

laiden vastaukset. 

 

TAULUKKO 5. Taustatiedot: oppilaiden suhtautuminen lukemiseen. 

 

Haastattelija: Tykkäätkö lukemisesta?   

Oppilas 1 ja Oppilas 3 (yhdessä): Joo!  

Oppilas 1: Mä ainakin tykkään tosi paljon. 

Oppilas 2: Nii määki. 

 

Haastattelija: Tykkäätkö lukemisesta? 

Oppilas 4: Joo. Minä ainaskin. 

Oppilas 5: Noo mää tykkään muttaku mä en hirveen hyvin osaa. Määkin tykkään 

lukea. 

Oppilas 6: Määkin tykkään lukea. 

 

Haastattelija: Tykkäätkö lukemisesta? 

Oppilas 7: Joo. 

Oppilas 8: Joo. 

Oppilas 9: En mä tiedä. 

 

Haastattelija: Tykkäätkö lukemisesta? 

Oppilas 10: Joo. 

Oppilas 11: Joo. 

Oppilas 12: Joo. 

 

Taulukkoa 5 tarkastelemalla voidaan todeta, että tutkimukseen osallistujien suh-

tautuminen lukemiseen näyttäytyy vastausten perusteella hyvin myönteisenä. 

Kahdestatoista oppilaasta yksitoista vastasi tykkäävänsä lukemisesta. Yksi oppi-

laista vastasi esitettyyn kysymykseen: ”En mä tiedä.” Hän ei oletettavasti joko ha-

lunnut tai kyennyt tietoisesti kertomaan omaa suhtautumistaan lukemista koh-

taan. Yksi oppilaista toi lukemista kohtaan myönteisessä vastauksessaan esiin 

myös lukutaitonsa itsearviointia ja kokemuksensa epävarmuudesta: ”...en hirveen 

hyvin osaa.” 
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6.2 Yhteistoiminnan kuvailu 

Oppilaat kuvailivat kokemuksiaan yhteistoiminnallisesta projektista pääasiassa 

positiivisilla ilmauksilla. Sosiaalisesti yhteistä kaikissa neljässä pienryhmähaas-

tattelussa oli osallistujien keskustelusta ja kerronnasta välittyvä myönteinen 

asennoituminen toteutettua yhteistoimintaa kohtaan. “Kiva” oli selvästi yleisin 

sanavalinta, jolla oppilaat kuvasivat kokemuksiaan. Se esiintyi vastauksissa sekä 

perusmuodossaan että erilaisin tehostesanoin tarkennettuna. Kahdestatoista op-

pilaasta kymmenen kuvasi vastauksissaan yhteistoimintaa ensisijaisesti “ki-

vaksi.” Kaksi oppilaista toi haastattelutilanteessa esiin, että yhteistoiminnan ku-

vailu sanallisesti tuntui heidän mielestään haastavalta. Tämän seurauksena op-

pilaat käyttivät vastaamisensa tukena aurinkotunnetaulua (ks. liite 5), jonka 

avulla he kuvailivat ja sanallistivat yhteistoimintaa ilmauksilla: “Ihan ok.” (Oppilas 

9) ja “Ok.” (Oppilas 8) 

Ensiksi mainittujen ilmausten lisäksi yksi oppilaista käytti yhteistoimin-

nasta kuvausta: “Hymyilyttävä” (Oppilas 7). Oppilaat toivat esiin myös kokemuksia 

siitä, että yhteistoimintaprojektin edetessä heidän tuntemuksensa toiminta koh-

taan olivat muuttuneet. Esimerkiksi toiminnan “jännittävyyteen” ja “ujostuttavuu-

teen” liittyen yhdessä pienryhmähaastattelussa oppilas kertoi, että oli kokenut 

ensimmäisen yhteistoimintatuokion jännittävänä, ja tähän kokemukseen yhtyi-

vät myös kaksi muuta haastattelupienryhmän oppilasta. Kokemusten vaihtele-

vuutta esimerkiksi toiminnan mielekkyydestä ilmeni myös yksittäisen oppilaan 

vastauksissa. Eräs lapsista kertoi: “on ollut joskus kivaa, joskus ei” (Oppilas 2). 

 Oppilaiden vastauksien sanavalintoja tarkastellessa on jaotellen havaitta-

vissa kolmenlaista tunnelatautuneisuutta. Kuviossa 1 on koottuina oppilaiden 

käyttämiä ilmaisuja kokemuksistaan ja yhteistoiminnan kuvailusta. 



55 
 
 

  

KUVIO 1. Oppilaiden käyttämät ilmaisut kokemustensa ja yhteistoiminnan kuvailusta. 

 

Oppilaiden kokemusten kuvailun tarkastelussa tulee ottaa huomioon se, että jo-

kaisen lapsen yksilöllinen ajattelu ja tapansa sanallistaa asioita vaikuttavat tutki-

muksen tuloksiin. Tässä tutkimuksessa korostui, että haastatteluaineistojen ana-

lysoinnissa oli erityisen tärkeää huomioida vastauksia yksittäisten sanojen sijaan 

laajempina kokonaisuuksina, jotta sanojen taustalla olevat merkitykset eivät vää-

ristyneet. Seuraavana eräs havainnollistava esimerkki tällaisesta tapauksesta: 

 

Oppilas 4: Ja sitte ei koskaan kivaa. 

Haastattelija: Miksi se ei oo ollu koskaan kivaa? 

Oppilas 4: Ku se on aina kivaa! 

No ihan kivaa. (Oppilas 1) Aika kivaa. (Oppilas 4)

Ihan kivaa. (Oppilas 7, Oppilas 11) Hymyilyttävää. (Oppilas 7)

Tosi kivaa. (Oppilas 2, Oppilas 6) Jättikivaa. (Oppilas 5)

Kivaa. (Oppilas 3, Oppilas 10) Kivaa, kivaa. (Oppilas 6)

Tositositositosikivaa. (Oppilas 5)

No en tiedä. Ihan ok. (Oppilas 9)

En mä tiedä. (Oppilas 8)

Vähän niinku keskellä. Vähän niinku 
ok. (Oppilas 7)

Jännitti vähäsen. (Oppilas 12)

Ja välillä ujostuttavaa. 
(Oppilas 5)
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Oppilaan ensimmäisestä lausahduksesta voisi tulkita, että hänen kokemuksensa 

yhteistoiminnasta eivät ole olleet myönteisiä. Haastattelijan kysyessä selitystä ja 

tarkennusta kuitenkin selviää, että oppilas hahmottaa koskaan-sanan merkityk-

sen eri tavalla kuin haastattelija. Oppilaan lopullisesta vastauksesta kysymyk-

seen käy ilmi, että hän ajattelee ja kokee toiminnan olleen aina kivaa. 

6.3 Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa 

Koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojektin ydintarkoituksena oli tarjota 

eri sukupolville vuorovaikutteisia tilanteita yhdessä oppimiseen ja kohtaami-

seen. Ohjatun yhteistoiminnan sisällöissä oli huomioitu lasten ja ikääntyvien vä-

lisen vuorovaikutuksen tukeminen: useimmissa harjoitteissa oppilaiden saama 

tehtävänanto sisälsi suoran ohjeen keskustella tai esimerkiksi lukea aapista yh-

dessä ikääntyvien kanssa. Oppilaita kannustettiin ja ohjattiin kontaktiin ikäänty-

vien kanssa myös epäsuorasti: lapsia esimerkiksi muistutettiin siitä, että haasta-

vilta tuntuviin tehtäviin voi käydä kysymässä neuvoja ikäihmisiltä. 

Yhteistoimintaprojektin aikana oppilaiden ja ikääntyvien välisessä vuoro-

vaikutuksessa oli havaittavissa rohkaistumista. Ensimmäisillä toimintakerroilla 

eri ikäpolvien väliset sanalliset vuorovaikutustilanteet alkoivat ikääntyvien teke-

mistä aloitteista, joihin lapset reagoivat opettajien ja ikätovereiden kannusta-

mana. Projektin edetessä oppilaat rohkaistuivat tekemään aloitteita keskusteluun 

myös itse aktiivisesti. Sanallinen vuorovaikutus oppilaiden ja ikääntyvien välillä 

vaikutti olevan kaikista monipuolisinta ja sujuvinta silloin, kun tilanteet saivat 

alkunsa lapsen omasta aloitteesta, esimerkiksi neuvojen kysymisestä ikäänty-

viltä. 

Tutkimusaineiston mukaan lasten suhtautuminen ikääntyviin vaikuttaa 

positiiviselta. Kuten kuvissa 1 ja 2 ilmenee, oppilaat kuvailivat ikääntyviä “ki-

voiksi” ja “iloisiksi”. Haastatteluissa oppilaat toivat esiin vuorovaikutustilanteita, 

jotka he olivat kokeneet myönteisellä tavalla. Lapset kertoivat ikääntyvien luona 

vierailun tuntuneen “jännittävältä” ja “ujostuttavalta”, mutta vastauksista ei 
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noussut esiin yhtäkään varsinaisesti kielteisellä tavalla koettua vuorovaikutusti-

lannetta. Yksi oppilaista kuvaili ikääntyvien olevan “tylsiä”, mutta heti tämän jäl-

keen hän nauroi omalle vastaukselleen ja totesi: ”Ei nyt oikeesti. Öö öö ihan kivoja” 

(Oppilas 7). 

 

KUVA 1. No ne oli vaan aika kivoja. (Oppilas 4) 

 

 

KUVA 2. Koska ne on vähän hymyilly ja öö mä oon vähän puhunut niille. Ja vähän mää oon 
leikkiny niitten kaa myös. (Oppilas 12) 

 

Vuorovaikutuksesta ikääntyvien kanssa oppilaat toivat esiin sekä verbaalisia että 

nonverbaalisia kohtaamistilanteita. Ikääntyvien kanssa vuorovaikutusta 
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kuvailtiin ja huomioitiin vastauksissa yleisellä tasolla, ja sitä tuotiin esille esimer-

kiksi toiminnan tarkoituksen kokemisen kautta. 

Me ollaan tutustuttu siellä vanhuksiin. (Oppilas 2) 

Lapset kertoivat haastatteluissa esimerkkejä havaitsemastaan sanattomasta vuo-

rovaikuttamisesta. “Vilkuttaminen” ja “hymyileminen” olivat yleisimmin mainit-

tuja ja jaettuja kokemuksia myönteisestä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta tuo-

kioilla. Yksi oppilaista mainitsi taikatempun, jonka eräs ikääntyvä oli lapsille esit-

tänyt. 

No yks vanhus ainaki vilkutti mulle. (Oppilas 2) 

Se taikatemppu oli yhellä kiva myös. (Oppilas 4) 

Ikääntyvien kanssa keskustelemisesta oppilaat toivat esiin kokemuksiaan pu-

heenaiheista sekä siitä, kuinka puheliaita vanhukset olivat heidän mielestään ol-

leet tuokioilla. Yksi oppilaista kertoi ikääntyvien puhuneen vähän. Toinen oppi-

laista toi esiin, mitä asioita hän oli ryhmätyötilanteessa kysynyt vanhuksilta. Eräs 

oppilaista selitti, miksi hän oli kokenut ikääntyvien luona käymisen myöntei-

senä. Hän myös arveli, että ikääntyvät olivat tykänneet vierailulla käyneistä lap-

sista. 

Noo kyllä ne vanhukset on pikkusen jotain sanonu. Mut ei kyllä aika paljon. Aika 
vähän ne on sanonu. (Oppilas 1) 

Kysyttiin mitä on, olikohan ne niitä kulkuneuvoja. Jaa öö miten sähköt toimii, öö 
en mä muista enempää. (Oppilas 8) 

Koska ne on vähän hymyilly ja öö mä oon vähän puhunut niille. Ja vähän mää 
oon leikkiny niitten kaa myös. (Oppilas 12) 

Oppilaiden kokemukset vuorovaikutuksesta ikääntyvien kanssa näyttäytyivät 

tutkimusaineiston perusteella myönteisinä. Vaikka ikääntyvien osalta kyse oli 

avoryhmätyyppisestä kerhotoiminnasta, ja osallistujia oli tuokioittain vaihteleva 

määrä, oppilaat eivät kuitenkaan tuoneet kokemuksissaan esiin ikääntyvien 

vaihtelevuuteen liittyviä asioita. 
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6.4 Kokemukset lukemaan oppimisesta 

Yhteistoimintatuokioiden sisällöissä korostuivat erityisesti lukemaan oppimista 

edistävät ja tukevat työtavat. Ennen projektia oppilaille oli kerrottu, että ikään-

tyvien luona vierailuilla on tutustumisen lisäksi tarkoituksena harjoitella luke-

mista. Oppilaat kuljettivat tuokiolla mukanaan omia aapisiaan, joita he esittelivät 

ikääntyville ja lukivat yhdessä ikääntyvien kanssa. 

Lukemaan oppimiseen liittyvät kokemukset nousivat haastatteluissa esiin 

kahdella tavalla: joko haastattelijan kysyessä yleisesti oppimiseen liittyen, jolloin 

oppilaat saattoivat kohdentaa vastauksensa lukutaitoon, tai tämän jälkeen haas-

tattelijan kysyessä täsmällisesti lukemaan oppimisesta. Jokaisen pienryhmän 

haastattelussa lapsilta siis kysyttiin, ovatko he kokeneet oppineensa jotain yhteis-

toimintatuokioilla. Mikäli oppilaat eivät yleisesti oppimisesta kysyttäessä tuo-

neet esiin mitään lukutaitoon liittyviä asioita, haastattelija esitti seuraavaksi jat-

kokysymyksen, joka ohjasi oppilaat pohtimaan lukemaan oppimistaan. Neljästä 

pienryhmähaastattelusta kahdessa oppilaat toivat esiin lukutaitoon liittyvää op-

pimistaan ilman lukutaitoon kohdennettua jatkokysymystä. Seuraavista ai-

neisto-otteista käy ilmi, millä tavoin kahden haastatellun pienryhmän oppilaat 

vastasivat oppimistaan koskeviin haastattelukysymyksiin. Ensimmäisessä ai-

neisto-otteessa kysymys esitettiin yleisesti oppimista ajatellen, kun taas toisessa 

aineisto-otteessa lapsilta kysyttiin lukemisessa kehittymisen kokemuksistaan. 

Haastattelija: Oletko oppinut jotain, kun ollaan käyty siellä vanhusten luona? 

Oppilas 5: Olen. 

Oppilas 4: Olen. 

Oppilas 5: En tiedä, mitä. 

Oppilas 6: No ehkä. 

Oppilas 4: No on samalla oppinu lukemaan vähän enemmän. 

Oppilas 5: Oon oppinut lukemaan. 

 

Haastattelija: Oletko sinä omasta mielestäsi kehittynyt lukemisessa, kun ollaan 
käyty vanhainkodilla?  
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Oppilas 8: Totta tosiaan! 

Oppilas 9: Mä en oo kyllä vanhusten luona oppinu. 

Oppilas 7: Mä oon oppinu kotona vähän. 

Oppilas 8: En mä ees tiedä, oonko mä oppinu. 

Kuten edellä olevat esimerkit osoittavat, oppilaat vastasivat haastattelijan esittä-

miin kysymyksiin yhdessä sosiaalisesti rakentamalla, vaikka kysymykset esitet-

tiin heille yksikössä sellaisessa muodossa, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli 

ohjata jokaista oppilasta pohtimaan omaa vastaustaan. 

Oppilaat kuvasivat lukemaan oppimistaan enimmäkseen yleisellä tasolla 

(”Oon oppinut lukemaan” (oppilas 5)), mutta haastatteluista nousi esiin myös muu-

tama täsmällisempi maininta siitä, miten lukemaan oppimisessa oli tapahtunut 

edistymistä. Esimerkiksi yksi lapsista kertoi oppineensa lukemaan aiempaa pi-

dempiä sanoja, ja toinen oppilas toi esiin kokemuksensa lukusujuvuuden kehit-

tymisestä. 

Ja me ei ihan vielä osattu, mä en osannu ihan vielä noita pitkiä sanoja, mut nyt 
mä osaan vähän pitempiikin jo. (Oppilas 4) 

No mä osaan lukee nopeemmin. (Oppilas 10) 

Oppilaat mainitsivat haastatteluissa lukemaan oppimista tukevia harjoitteita, 

joita he olivat tehneet yhteistoimintatuokioilla. Harjoitteista ja aktiviteeteista ker-

toessaan lapset painottivat pääasiassa sitä, kuinka mieluisina he olivat ne koke-

neet, mutta oppimisen näkökulmasta reflektointia ei niinkään tuotu esille. Yksi 

oppilaista kuitenkin sanallisti kokemuksensa harjoitteen kautta lukemaan oppi-

misesta. Hän kertoi, minkälaisen harjoitteen avulla oli kehittynyt lukemisessa: 

”no opin mä lukemaan niitten kirjainten kaa” (Oppilas 4). Tämän kertoessaan oppilas 

piirsi käsillään ilmaan havainnollistavia kirjainkylttejä, joita eräässä yhteistoi-

minnallisessa tehtävässä oli hyödynnetty. 
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KUVA 3. Me esiteltiin aapista ja keräiltiin nappeja ja aluks tehtiin näitä. (Oppilas 3) 

 

Kuvasta 3 ilmenee, että lapsi oli kokenut merkityksellisenä aktiviteettina nappien 

etsimisen (ks. taulukko 1). Lukemaan oppimisen näkökulmasta lapsen piirustuk-

sessaan korostamia asioita ovat hänen oma aapisensa, jota yhteistoimintatuoki-

oilla luettiin, sekä ensimmäisellä tuokiolla käytössä olleet kirjainkyltit, joiden 

avulla selvitettiin yhdessä maskottien nimet.  

6.5 Kokemukset yhteistoiminnan merkityksellisyydestä 

Oppilaat toivat esiin kokemuksiaan yhteistoiminnan merkityksellisyydestä pää-

asiassa pohtien sitä, kuinka “kivaa” tai “ei kivaa” ikääntyvien luona oli ollut vie-

railla. Yhteistoiminnan merkityksellisenä kokeminen vaikutti rakentuvan sosiaa-

lisesti: oppilaat kuvailivat vastauksissaan tuokioilla tehtyjen harjoitteiden ja 
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vuorovaikutustilanteiden mieluisuutta, ja haastatteluissa kävi ilmi, että lapset 

olivat kerrontansa mukaan melko yksimielisiä esimerkiksi suhtautumisestaan 

erilaisiin harjoitteisiin. Oppilaat vaikuttivat kokeneen toiminnan ainakin jollain 

tapaa merkityksellisenä, sillä heidän asenteensa tuokioille osallistumista kohtaan 

oli innostunutta ja motivoitunutta. 

Pienryhmähaastatteluissa lapset kuvasivat yhteistoiminnan merkitykselli-

syyttä jokainen omasta näkökulmastaan, mutta vastauksiin vaikutuksensa antoi 

oletettavasti luokan keskuudessa vallinnut yleisesti myönteinen suhtautuminen 

yhteistoimintaprojektia kohtaan. Haastattelujen aikana lasten käymä keskustelu 

painottui positiivisina koettuihin asioihin. Yksi oppilaista toi kuitenkin esiin tun-

temuksensa siitä, että olisi halunnut yhteistoimintatuokion sijaan matematiikan 

oppitunnin. 

Mä oisin halunnu matikkaa mieluummin ku mennä sinne.  (Oppilas 8) 

Aineiston keruun aikana oppilailta ei kysytty suoraan sitä, olivatko he kokeneet 

toiminnan merkityksellisenä, vaan tutkimustulosten kuvauskategoria aiheesta 

on muodostunut haastattelukokonaisuuksia tarkastelemalla. Yhdessä pienryh-

mässä keskustelu johti tilanteeseen, jossa haastattelija kysyi lapsilta, onko heidän 

mielestään tuntunut tärkeältä käydä ikääntyvien luona. Tähän kysymykseen eräs 

oppilaista vastasi siten, että hän toi esiin ajatuksensa huomioiden oman näkökul-

mansa lisäksi myös ikääntyvien näkökulmaa toiminnan merkityksellisyyden ko-

kemisesta. 

On se aika tärkeetä, jotka siinä oli niin ne on vanhoja ja niillä on jotain tekemistä 
siellä. (Oppilas 7) 

Toiminnan mieluisuuden lisäksi oppilaiden kokemuksia yhteistoiminnan merki-

tyksellisyydestä on mahdollista tarkastella siitä näkökulmasta, että keskiössä 

ovat erityisesti osallistujien kokemukset oppimisestaan. Kaikissa neljässä pien-

ryhmähaastattelussa lapsilta kysyttiin, ovatko he oppineet tuokioilla. Voidaan 

todeta, että oppilaiden oma-aloitteisesti tekemän reflektion keskiössä vaikuttivat 

olevan muut asiat kuin toiminnan merkityksellisenä kokeminen 
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oppimiskokemusten kautta. Oppimisesta kysyttäessä kahdestatoista oppilaasta 

kuusi vastasi oppineensa tuokioilla jotain, mutta oppimiskohteen tarkempi sa-

nallistaminen tai kuvailu oli useimmille haastavaa. Neljä oppilaista vastasi, että 

ei ole mielestään oppinut mitään, ja kaksi oppilaista vastasi, että ei tiedä vas-

tausta esitettyyn kysymykseen. Kuudesta oppimiseen myöntävästi vastanneesta 

lapsesta yksi kuvasi esimerkkinä kokemustaan muunlaisesta kuin lukemiseen 

liittyvästä oppimisesta. Hän kertoi ja antoi merkitystä kokemukselleen omasta 

rohkaistumisestaan vuorovaikutuksessa ikääntyvien kanssa. 

 

Haastattelija: Oletko oppinut jotain, kun olet käynyt vanhusten luona? 

Oppilas 9: En. 

Oppilas 8: En mitään. 

Oppilas 7: En yhtään mitään… Tai oon mä vähäsen oppinu vanhusten sillai 
sitä… et niinku vähän niinkun rohkeempi. Ensin mä oon ihan lötkö ja mua pelot-
taa ja sit mä oon sillei tiidididititii!  

Haastattelija: Eli rohkaistunu oot tolla tavalla? 

Oppilas 7: Nii vähän joo.  
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6.6 Merkityksellisinä koetut aktiviteetit ja harjoitteet

 

Oppilaiden puheenvuoroissa nousi esiin kokemuksia siitä, mitkä tuokioilla to-

teutetut aktiviteetit ja harjoitteet olivat olleet heille mieluisimpia. Lasten oli sel-

västi luontevinta kuvailla kokemuksiaan konkreettisten esimerkkien avulla. Vas-

tauksissa mainittuja ja merkityksiä saavia aktiviteetteja olivat muun muassa ”aa-

pisen lukeminen”, ”laulaminen”, ”palloilla kopittelu”, ”erilaiset lukemistehtävät” sekä 

”aarteenetsintä ja etsimistehtävät”. 

 

Noo yks oli etsimistehtävä. Ja oli lukemistehtäviäkin.  (Oppilas 1) 
Ja nappitehtäviä. (Oppilas 2) 

 

Kun me välillä luetaan sitä aapista. (Oppilas 5) 

Jotain aarteenetsintää ja semmosta. Se oli kivaa. (Oppilas 4) 

No me ollaan luettu joskus aapista. (Oppilas 10) 

Niillä palloilla kopittelu niitten (ikääntyvien) kaa. (Oppilas 12) 

Aktiviteeteista eniten mainintoja sai etsimistehtäviin lukeutuva ”nappitehtävä”, 

joka esiintyi kuuden oppilaan vastauksissa. Tällä mainitulla nappitehtävällä op-

pilaat tarkoittivat yhteistoimintaprojektin kolmannella tuokiolla pelattua etsin-

täpeliä, jossa tehtävänä oli auttaa maskotteja kadonneiden nappien etsinnässä. 

Käytännössä peli toteutettiin siten, että oppilaat liikkuivat pienryhmissä ympäri 

palvelukeskuksen päiväsalia ja suorittivat erilaisia vuorovaikutuksellisia, luke-

maan oppimista tukevia tehtäviä. Ikääntyvien rooli pelissä oli neuvoa oppilaita 

tehtävissä, vastaanottaa oppilaiden suorituksia sekä antaa suoritetuista tehtä-

vistä palkinnoksi nappeja. Haastatteluissa oppilaat toivat nappitehtävän esiin 

siitä näkökulmasta, että se oli koettu mieluisena ja positiivisella tavalla mieleen 

jääneenä aktiviteettina. Osallistujien vastausten perusteella voidaan todeta, että 

toiminnalliseen peliin perustunut tekeminen oli koettu erityisen myönteisenä 

työmenetelmänä eri ikäpolvien yhteistoiminnassa. 
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KUVA 4. Mulle tuli mieleen se nappijuttu. (Oppilas 1) 

 

Mun mielestä se, jossa etittiin nappeja ja niitä sanoja, siis eivaan palapelijuttuja, 
nii ne oli kivoja. (Oppilas 8) 

 

 

KUVA 5. Mä oon piirtäny palapelin, aika outo. Ja kun mä yritin matkii sitä taloo tohon, nii 
mä en saanu kirjotettuu sitä kouluu nii Viti on valkonen. (Oppilas 7) 
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KUVA 6. No kun me tehtiin niitä nappijuttuja nii tossa on ne tehtävät ja sarvikuono ja sen 
aapinen. Ja sitte tossa on Viti, ku sillä on se side sen tassussa. Joo ja sit villa-
puku ja sitten kun lauletaan aina välillä sieltä aapisesta jotain. (Oppilas 5) 

 

 

KUVA 7. Mä piirsin siitä palapelistä ja sit mä piirsin Sarri-sarvikuonon. (Oppilas 10)   

 

On me tehty jotain sellasia tehtäviä sillei, että meidän pitää niinku ettiä. (Oppilas 
12) 

No että me esiteltiin aapista ja keräiltiin nappeja. (Oppilas 3) 
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Konkreettisten harjoitteiden nimeämisen lisäksi oppilaiden vastauksissa koros-

tuivat myös laajemmat vuorovaikutukselliset elementit, joihin jo edellä luetellut 

aktiviteetit sisältyivät. Lapset toivat kokemustensa kuvailussa esille, että toimin-

nassa merkityksellistä oli ollut ”vanhuksiin tutustuminen” sekä ”vanhusten kanssa 

leikkiminen”. Eri ikäpolvien välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen lisäksi yh-

teistoiminta sisälsi runsaasti pienryhmätyöskentelyä, jossa oppilaita ohjattiin 

työskentelemään yhteistyössä ikätoveriensa kanssa. Lapset eivät kuitenkaan tuo-

neet teemahaastatteluissa esiin kokemuksiaan siitä, vaan vuorovaikutukseen liit-

tyvä keskustelu painottui eri ikäpolvien väliseen vuorovaikutukseen. Oppilai-

den piirustuksissa (ks. kuva 5 ja kuva 6) esiintyi ikätovereita, mutta nämä eivät 

korostuneet myöskään piirustusten ympärille rakentuneissa keskustelutilan-

teissa. 

6.7 Kokemukset maskoteista 

Teemahaastattelujen sisällönanalyysin kautta muodostuneiden kuvauskategori-

oiden lisäksi tutkimus keskittyi tarkastelemaan sitä, mitä kaikkea muuta oppilaat 

toivat kokemustensa kuvailussa esiin. Jo esiteltyjen kuvauskategorioiden lisäksi 

merkityksellisinä näyttäytyivät oppilaiden kokemukset yhteistoimintatuokioilla 

mukana olleista maskoteista. 

Yhteistoimintatuokioilla mukana ja keskeisessä roolissa olivat kaksi peh-

molelua, jotka toimivat projektin maskotteina (ks. liite 1). Sarri-sarvikuono ja 

Viti-koira seikkailivat tuokioilla luetuissa tarinoissa, ja projektin aikana oppilaat 

auttoivat maskotteja erilaisissa tehtävissä. Maskottien taustalla vaikutti piilomer-

kitys ja -tavoite siitä, että ne tarjosivat oppilaille emotionaalista tukea sekä mah-

dollisuuden samaistua hahmoihin: Sarri-sarvikuono symboloi vanhusta, ja Viti-

koira 7-vuotiasta koululaista. 

Maskottien merkityksellisyys ei tullut erityisemmin esiin teemahaastattelu-

tilanteissa, mutta oppilaiden piirustusten tarkastelu ja analysointi osoittavat, että 

lapset ovat kokeneet toiminnassa mukana olleet maskotit tärkeinä. Kuten jo 
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aiemmin esitelty taulukko 3 (ks. sivu 49) ilmentää, oppilaiden piirustuksista lu-

kumäärällisesti eniten huomiota ovat saaneet yhteistoimintaprojektin maskotit. 

Tutkimukseen osallistuneista kahdestatoista oppilaasta yhdeksän oli piirtänyt 

maskotin. Näistä yhdeksästä piirustuksessa kuudessa maskotti esiintyi kuvassa 

muiden asioiden kanssa, ja kolmessa piirustuksessa maskotti itsessään oli kuvan 

aihe. Kuusi oppilaista oli piirtänyt Viti-koiran, ja kaksi oppilaista oli piirtänyt 

Sarri-sarvikuonon. Lisäksi yhden oppilaan piirustuksessa esiintyivät molemmat 

maskotit (ks. kuva 10). 

 

KUVA 8. Nappien keräily, sitte Viti ja öö pappojen puhelu, ku niille juteltiin. (Oppilas 8) 
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KUVA 9. Mää en muistanu sieltä mitään, nii mää tei sellasen kuvan, missä mä halaan Vitiä. 
Ku mä halasin siellä monta kertaa Vitiä… Mä haluun vieläkin halata Vitiä. 
(Oppilas 9) 

 

KUVA 10. Mää piirsin Vitin. Aika pieni Viti. (Oppilas 6) 
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KUVA 11. Viti. Meillä on samanlainen koira, paitsi että se on vaan musta. Se näyttää samalta. 
(Oppilas 11) 

 

 

KUVA 12. Sarri. Se on sellanen mukavan näköinen sarvikuono. (Oppilas 2) 
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Piirustuksista kertoessaan muutamat oppilaista toivat esiin perusteluja sille, 

miksi he olivat kokeneet maskotit tärkeinä ja merkityksellisinä. Yksi oppilas ker-

toi maskotin halaamisen olleen hänelle tärkeää ja mieluista (ks. kuva 9). Toinen 

oppilas perusteli piirustuksensa aihevalintaa sillä, että hänen kotonaan on mas-

kotin kaltainen koira (ks. kuva 11). Lisäksi eräs oppilas kertoi sarvikuonomasko-

tin olleen mukavan näköinen, kuten kuvassa 12 selviää. 

6.8 Tulosten yhteenveto 

 Oppilaat kuvasivat kokemuksiaan yhteistoiminnasta ikääntyvien kanssa pääasi-

assa myönteisillä ja positiivisilla ilmauksilla. Oppilaiden kerronnasta välittyi luo-

kassa yleisesti vallinnut myönteinen asennoituminen ikääntyvien luona vieraile-

mista kohtaan. Kahdestatoista tutkimukseen osallistuneesta oppilaasta kymme-

nen kuvaili toteutettua toimintaa ”kivaksi” ja kaksi oppilaista kertoi toiminnan 

olleen mielestään ”ok”. 

Tutkimusaineiston mukaan oppilaiden suhtautuminen ikääntyviin näyt-

täytyy myönteisenä. Lapset kuvailivat ikääntyvien olevan ”kivoja” ja ”iloisia”, ja 

palvelukeskuksessa vieraileminen oli tuntunut ”jännittävältä” ja ”ujostuttavalta.” 

Oppilaat eivät tuoneet vastauksissaan esiin yhtään kielteisellä tavalla koke-

maansa vuorovaikutustilannetta ikääntyvien kanssa. Lasten kertomissa koke-

muksissa esiintyi sekä verbaalisia että nonverbaalisia kohtaamistilanteita. Sanat-

tomasta vuorovaikutuksesta jaettuja ja mainittuja kokemuksia olivat esimerkiksi 

ikääntyvien ”vilkuttaminen” ja ”hymyileminen”. 

Oppilaat kuvailivat omaa lukemaan oppimistaan enimmäkseen yleisellä ta-

solla (sitä joko tapahtuneeksi tai ei tapahtuneeksi), mutta esiin tuli myös muuta-

mia selityksiä siitä, millä tavoin oppimista oli tapahtunut. Eräs oppilaista mai-

nitsi kehittyneensä aiempaa pidempien sanojen lukemisessa, ja toinen oppilas 

kertoi kokeneensa lukusujuvuutensa kehittyneen yhteistoimintaprojektin ai-

kana. Lukemaan oppimista tukevista harjoitteista ja tehtävistä puhuessaan oppi-

laat painottivat pääasiallisesti sitä, kuinka mieluisana toiminta oli koettu. 
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Lukemaan oppimisen näkökulmasta tapahtunutta reflektointia ei aineistossa il-

mennyt oppilaslähtöisesti. 

Kokemuksia yhteistoiminnan merkityksellisyydestä tuotiin esiin pohtien 

sitä, kuinka ”kivaa” tai ”ei kivaa” toteutettu yhteistoiminta oli ollut. Oppilaiden 

aiheesta kertomat kokemukset painottuivat positiivisina koettuihin asioihin. 

Yksi oppilaista kuitenkin kertoi, että olisi halunnut yhteistoimintatuokiolle osal-

listumisen sijaan matematiikan oppitunnille. Oppilaat eivät tuoneet oma-aloittei-

sesti esiin ajatuksia yhteistoiminnan merkityksellisyydestä lukemaan oppimisen 

näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen mukaan oppilaiden oli selvästi luontevinta ilmaista 

kokemuksiaan konkreettisten esimerkkien avulla. Tutkimukseen osallistujat oli-

vat hyvin yksimielisiä siitä, minkälaiset yhteistoimintatuokioilla toteutetut akti-

viteetit olivat olleet mieluisimpia. Erityisen myönteisenä työmenetelmänä oli ko-

ettu toiminnalliseen peliin perustunut tekeminen. Oppilaiden piirustusten ana-

lyysi toi tutkimuskohteesta lisätietoina esiin sen, että lapset olivat kokeneet yh-

teistoimintatuokioilla mukana olleet maskotit tärkeinä ja merkityksellisinä. Kah-

destatoista oppilaasta yhdeksän piirustuksessa esiintyi maskotti. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaiden kokemukset yhteistoiminnal-

lisesta työskentelystä ja ikääntyvien kanssa olemisesta ovat pääasiassa miellyttä-

viä ja myönteisiä. Sen sijaan kokemukset omasta oppimisesta ja lukutaidon ke-

hittymisestä eivät ole tämän tutkimuksen keskiössä. Oppilaiden oma-aloitteisesti 

tekemässä reflektiossa näyttävät korostuvan vuorovaikutukselliset seikat ja yk-

sittäisten harjoitteiden mieluisuus, ei niinkään lukemaan opettelu tai oppiminen. 

Erikseen ja täsmällisemmin kysyttäessä oppilaat kuitenkin kertoivat ja kuvasivat 

myös kokemuksiaan oppimisestaan. Oppilaiden kokemukset (lukemaan) oppi-

misestaan jakautuivat kolmeen eri kokemuskategoriaan: “olen oppinut” (kuusi 

oppilasta), “en osaa sanoa” (kaksi oppilasta) sekä “en ole oppinut” (neljä oppilasta). 

 



 

7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Lukemaan oppimista käsitellessä on tärkeä tiedostaa, että kirjoitettu kieli voi-

daan nähdä ajasta ja paikasta riippuvaisena (Barton ym. 2000, 1). Lisäksi luke-

maan oppimista ympäröi joukko erilaisia taustaoletuksia. Esimerkiksi se, miten 

kieli nähdään vaikuttaa käsityksiin lukutaidosta. (Kauppinen 2010, 55.) Kansain-

välisessä viitekehyksessä lukutaitoa ja lukemaan oppimista määritellään hyvin 

monenlaisilla tavoilla. Tutkimustulosteni tarkastelussa ja pohdinnassa tulee huo-

mioida se, että lukemaan oppiminen on aina jollain tapaa kulttuuri- ja kielisidon-

nainen prosessi. Kansainväliset lasten lukutaitoa vertailevat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että esimerkiksi lukusujuvuuden kehittymisessä on vaihtelua lapsen 

äidinkielestä riippuen (Lyytinen & Lyytinen 2006, 88). Heikkilä (2015, 55) on to-

dennut tutkimuksessaan, että nimeämisen nopeus vaikuttaa lukemisen sujuvuu-

teen erityisesti suomen kaltaisissa kielissä, joissa kirjoitusjärjestelmä on säännön-

mukainen. Lukemaan oppimiseen liittyvien eroavaisuuksien ohessa tutkimustu-

losten tarkastelussa on tärkeää huomioida myös se seikka, että eri sukupolvien 

välisissä suhteissa on olemassa kulttuurillisia eroavaisuuksia. Kansainvälisesti 

toteutetut tutkimukset eivät siis mahdollisesti tarjoa kaikista pätevintä vertailu-

kohdetta tälle tutkimukselleni. 

Eräänä kokoavana tutkimustuloksena voin todeta, että oppilaiden esiin 

tuomat kokemukset ikääntyvien kanssa toteutetusta yhteistoiminnasta ovat pää-

asiassa myönteisiä. Haastatteluissa lapset kuvailivat toteutettua toimintaa ja 

ikääntyviä positiivisilla ilmauksilla. Tutkimusaineistossa oppilaat kuvaavat ko-

kemuksiaan toiminnasta muun muassa seuraavin sanoin: ”no ihan kivaa”, ”kivaa”, 

”se eka kerta oli jännittävä”, ”tositositositosi kivaa”, ”aika kivaa”, ”tosi kivaa”, ”jättiki-

vaa” sekä ”välillä ujostuttavaa.” Suurin osa oppilaiden vastauksista oli sävyltään 

selkeästi positiivisia, mutta joukossa oli myös muutamia vastauksia, joissa toi-

mintaa tai ikääntyviä kuvailtiin sanalla ”tylsä”. 



 

7.1.1 Motivaatiotekijöiden merkitys  

Tutkimustulosten tarkastelussa on validia pohtia sitä, minkälaista näkökulmaa 

oppilaista kerätyt taustatiedot tutkimuskohteeseen tarjoavat. Tässä tutkimuk-

sessa taustatietoina selvitettiin oppilaiden suhtautumista lukemiseen. Tutkimuk-

seen osallistuneista kahdestatoista oppilaasta yksitoista kertoi tykkäävänsä luke-

misesta, ja yksi oppilaista ei halunnut tai kyennyt sanallistamaan omaa suhtau-

tumistaan. Nämä oppilaiden vastaukset ovat selkeästi yhdenmukaiset tehtyjen 

motivaatiotutkimusten kanssa, joiden mukaan alkuopetusikäiset oppilaat ovat 

yleensä innokkaita oppijoita ja lukijoita. Esimerkiksi Lerkkanen ja Pakarinen 

(2018, 182) ovat todenneet, että lapsen oppimismotivaatio on kaikista vahvim-

millaan juuri alkuopetusvuosien aikana. Myös Wigfield ja Eccles (2000, 77) ko-

rostavat lasten myönteistä ja innostunutta suhtautumista sekä vahvaa oppimis-

motivaatiota ensimmäisinä kouluvuosina. 

Eskelä-Haapasen ym. (2017, 1456) tutkimuksen mukaan alkuopetusikäisten 

lasten myönteiset odotukset uusista ja jännittävistä haasteista vaikuttavat posi-

tiivisesti haluun haastaa itseään. Myös Lepola ja Poskiparta (2001, 286) korosta-

vat oppilaiden tehtäväorientoituneen asenteen vaikuttavan myönteisesti moti-

vaatioon sekä lukutaidossa edistymiseen. Voidaan olettaa, että tässä tutkimuk-

sessani lasten positiivinen ja innostunut suhtautuminen lukemiseen on saattanut 

vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa ikääntyvien kanssa toteutettua yhteistoi-

minnallista lukemaan oppimista kohtaan. Nurmi (2013) kirjoittaa, että oppijan 

ennakoivat tunteet vaikuttavat oppimismotivaation syntymiseen ja sitä kautta 

tehtävästä suoriutumiseen. Tunteet ovat olennaisella tavalla mukana myös syy-

seurauspäätelmien tekemisessä, kun oppija arvioi suoritustaan prosessin aikana 

ja päätteeksi. (Nurmi 2013, 551-552). Näin ollen voidaan pohtia, olisivatko tutki-

mustulokset olleet huomattavasti erilaiset, mikäli tutkimukseen osallistujat olisi-

vat esimerkiksi jo alkukartoituksen mukaan suhtautuneet lukemiseen kielteisellä 

tavalla. 

Salmela-Aro (2018, 10) korostaa motivaatiotekijöiden merkitystä oppimi-

sessa. Szklarski (2011, 46) on todennut tutkimuksessaan, että oppimisen innos-

tukseen ja motivaatioon vaikuttaa huomattavasti se, miten lapsi itse huomaa 



 

taitojensa kehittyvän. Tämän tutkimuksen tulokset eivät kohdentuneet täsmälli-

sesti lasten oppimismotivaation tarkasteluun tai arviointiin. Oppilaiden vastaus-

ten kautta välittyvästä asennoitumisesta toimintaa kohtaan voi kuitenkin pää-

tellä, että koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojekti on innostanut ja mo-

tivoinut osallistujiaan. Eräänä johtopäätöksenä voin todeta, että aineiston mu-

kaan oppilaiden kokemuksissa näyttävät korostuvan erityisesti heille mieleen 

jääneet aktiviteetit ja vuorovaikutukselliset asiat, ei niinkään varsinainen luke-

maan oppiminen. Tähän oletettavasti vaikutuksensa antaa se, että oppilaiden on 

luontevampaa reflektoida ja sanallistaa konkreettisesti tapahtuneita asioita kuin 

abstrakteja oppimisprosesseja (ks. esim. Raittila ym. 2017, 312-314). 

7.1.2 Lasten ja ikääntyvien tutustuminen 

Dunham ja Casadonte (2009, 462) tuovat esiin, että eri ikäpolvien välisen yhteis-

työn aluksi olisi tärkeää varata aikaa osallistujien keskinäiseen tutustumiseen. 

Perusteellinen esittäytyminen ja tutustuminen tukevat osallistujien ymmärrystä 

toisistaan sekä luottamuksen rakentumista. Dunhamin ja Casadonten mukaan 

vuorovaikutukseen liittyvää jännitystä voisi huomattavasti lievittää se, että lap-

set tietäisivät vapaaehtoisten vanhusten pitävän heistä. (Dunham & Casadonte 

2009, 462). Tutkimukseni taustalla vaikuttaneen koululaisten ja ikääntyvien yh-

teistoimintaprojektin aikataulut eivät mahdollistaneet osallistujien ennakkoon 

toteutettua tutustumista, vaan lukemaan oppimista tukeva toiminta käynnistet-

tiin heti ensimmäisellä tuokiolla. Tässä tapauksessa osallistujien välistä tutustu-

mista oletettavasti heikensivät toiminnassa mukana olleiden ikääntyvien toimin-

takyvyn rajoitteet, kuten esimerkiksi muistisairaudet, joiden vuoksi kaikkien 

ikääntyvien ei ollut mahdollista sitoutua toimintaan. Ikääntyvien osalta tuokiot 

toteutettiin avoryhmätyyppisenä viriketoimintana, joten osallistujien vaihtuvuu-

desta johtuen projektiin osallistuneiden lasten ja ikääntyvien välille ei muodos-

tunut jatkuvia vuorovaikutussuhteita. 

Tyypillisesti eri sukupolvien välillä toteutettua toimintaa on jatkettu pit-

källä aikajänteellä ja hyötyjen maksimoimiseksi yhteistyötä on pyritty tekemään 

tiiviisti (Dunham & Casadonte 2009, 454). Vaikka tutkimukseni taustalla 



 

vaikuttaneen yhteistoiminnan aluksi osallistujille ei tarjoutunut paljoakaan aikaa 

varsinaista tutustumista ajatellen, näyttäytyvät oppilaiden kokemukset ikäänty-

vien kanssa olemisesta ja vuorovaikuttamisesta kuitenkin pääasiassa positiivi-

sina. Yleisin sana, jolla oppilaat kuvasivat ikääntyviä ja ikääntyvien luona vierai-

lemista, on tutkimusaineiston mukaan ”kiva”. Julkunen (1993, 39) muistuttaakin, 

että aikuisten tapa olettaa lasten tarvitsevan totuttelua ja vaiheittaista siirtymistä 

uusiin tilanteisiin, ei aina ole toimivin. Muutama oppilas toi esiin kokemuksiaan 

myös toiminnan tarkoituksellisuuden kautta. Esimerkiksi eräs oppilaista perus-

teli lasten palvelukeskuksessa vierailemisen olevan tärkeää siksi, että vanhoilla 

ihmisillä olisi tekemistä. Ja vaikka aikaa varsinaiselle tutustumiselle ei projektin 

alussa erityisemmin järjestetty, oppilaat olivat kuitenkin sisäistäneet toimintaan 

liittyneet sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset tavoitteet ja tarkoitukset. Haastatte-

lutilanteessa eräs oppilaista sanallisti yhteistoimintaa toteamalla: ”me ollaan tu-

tustuttu siellä vanhuksiin.” Dunham ja Casadonte (2009, 455) tuovat esiin näke-

myksen, että lasten vääristyneet käsitykset ja negatiiviset uskomukset voivat vai-

kuttaa lasten haluun olla vuorovaikutuksessa ikääntyvien ihmisten kanssa. Tut-

kimuksessani ei kuitenkaan noussut esiin viitteitä tällaisista käsityksistä tai us-

komuksista. 

7.1.3 Maskottien merkitys 

Raittila ym. (2017, 312) tuovat esiin, että lapsia tutkiessa tulee ottaa huomioon 

lasten ilmaisun ja kerronnan erityispiirteet, kuten esimerkiksi leikki, mielikuvi-

tuksellisuus sekä teemojen ennakoimattomuus. Julkusen (1995, 55) mukaan 

leikki ja sadun maailma ovat lapsille luontevia tapoja oppia. Myös Helenius ja 

Korhonen (2011, 74) korostavat leikin ja mielikuvituksellisuuden tärkeyttä. 

Hughesin (1999, 89) mukaan lelut konkretisoivat mielikuvituksen käyttöä ja tar-

joavat lapsille mahdollisuudet kehittää luovuuttaan. Oppilaslähtöisestä näkökul-

masta tarkasteltuna tutkimustuloksissani huomio kiinnittyy erityisesti siihen, 

että lapset kokivat yhteistoimintatuokioilla mukana olleet maskotit merkityksel-

lisinä. Maskottien projektissa mukana olemisen taustalla vaikuttivat oletukset 

siitä, että pehmolelut motivoivat lapsia, tuovat toimintaan leikillisyyttä sekä 



 

tarjoavat samaistumisen kokemuksia ja emotionaalista tukea uudessa toimin-

taympäristössä. Tiedostin nämä maskottien mahdolliset merkitykset koululais-

ten ja ikääntyvien yhteistoimintaa suunnitellessani, mutta ryhtyessäni tutkimaan 

oppilaiden kokemuksia, en enää ymmärtänyt huomioida maskotteja. Teema-

haastattelujen kysymyksenasetteluissa maskotit eivät esiintyneet ollenkaan, 

vaikka maskotit olivat fyysisesti mukana myös itse haastattelutilanteissa. Teema-

haastattelujen vastauksissa oppilaat eivät tuoneet maskotteja esiin huomattavalla 

tavalla, mutta aineistonkeruun toisessa vaiheessa kävi ilmi, että maskoteilla oli 

ollut suuri merkitys oppilaille. 

Scotsonin (2018, 210) mukaan visuaalisten narratiivien kautta tutkijan on 

mahdollista päästä sisään oppijoiden kokemusmaailmaan entistä syvällisemmin 

ja täsmällisemmin. Lasten piirustuksia ja niiden ympärille syntyneitä keskuste-

luja tarkastellessani tulin siihen tulokseen, että oppilaiden kokemukset masko-

teista ovat olennainen ja merkityksellinen osa tätä tutkimusta. Kahdestatoista op-

pilaasta yhdeksän toi maskotin esiin piirustuksessaan. Näistä oppilaista kuusi oli 

piirtänyt Viti-koiran, joka projektin aikana oli symboloinut alkuopetusikäistä 

koululaista. Oppilaista oli kaksi piirtänyt Sarri-sarvikuonon, joka oli esitelty lap-

sille ikääntyvänä. Lisäksi yhden oppilaan piirustuksessa esiintyivät molemmat 

maskotit. Mielestäni erityisen kiinnostavaa on pohtia sitä, oliko maskottien sym-

bolisilla merkityksillä ollut vaikutusta oppilaiden kokemuksiin. Enemmistö op-

pilaista mainitsi Vitin, joka oli esitelty oppilaille heille ikään kuin samaistutta-

vana ikätoverina. Olisi mielenkiintoista tutkia, ovatko oppilaat esimerkiksi koke-

neet toisen maskoteista merkityksellisempänä kuin toisen. Tämä kuitenkin vaa-

tisi lisätutkimusta, eikä aiheesta voi mielestäni tehdä suoria oletuksia tai päätel-

miä. 

7.1.4 Mitä lapset oppivat? 

Säljön (2004, 45) mukaan kaikissa oppimisen prosesseissa on merkityksellistä sel-

vittää, mitä ja miten erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä opitaan. Tässä tutki-

muksessani oppilaat olivat hyvin yksimielisiä yhteistoimintaan ja ikääntyviin 

suhtautumisesta sekä mukavaksi ja mielekkääksi koetusta toiminnasta. 



 

Haastateltujen vastauksissa esiintyvät aktiviteetit olivat jääneet oppilaiden mie-

leen perusteltuina pääasiassa siksi, koska ne oli koettu “kivoina”. Lukemaan op-

pimiseen liittyen vastauksissa esiintyi hajontaa: kuusi oppilaista vastasi oppi-

neensa jotain, neljä oppilasta ei ollut mielestään oppinut, ja kaksi oppilaista ei 

osannut sanallistaa vastausta esitettyyn kysymykseen. Aineiston perusteella voi-

daan tehdä kokoava havainto siitä, että pelillistetyt ja toiminnalliset aktiviteetit 

oli koettu erityisen positiivisella tavalla. Aiempiin tutkimustuloksiin verraten 

voidaan olettaa, että nämä aktiviteetit myös tuottivat oppimista. Lerkkanen ym. 

(2010, 118) ovat todenneet, että seikkailua ja toiminnallisuutta sisältävät harjoit-

teet esi- ja alkuopetuksessa motivoivat lapsia ja edistävät lukemaan oppimista. 

Lapsen kokemuksilla on merkittävä asema oppimisessa, ja oppimisprosessi 

perustuu aina lapsen ja häntä ympäröivän maailman vuorovaikutukseen (Julku-

nen 1993, 37). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja tuoda esiin, mil-

laisia ovat ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden kokemukset yhteistoiminnalli-

sesta lukemaan oppimisesta ikääntyvien kanssa. Oppilaat kuvailivat lukemaan 

oppimistaan enimmäkseen yleisellä tasolla, sitä joko tapahtuneeksi tai ei tapah-

tuneeksi. Tutkimustulosten tarkastelussa merkityksellistä on keskittää huomiota 

myös siihen, mitä kaikkea muuta kuin lukemiseen yhdistyviä taitoja lapset mah-

dollisesti oppivat toteutetun yhteistoimintaprojektin kautta. Tässä tutkimuk-

sessa yhteistoimintaprojektin oppimisympäristönä toimi palvelukeskus, johon 

lapset eivät olleet tottuneet tavanomaisesti liittämään ajatusta oppimisesta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) painottuu 

tutkiva ja ilmiölähtöinen oppiminen, jossa monialaisuus ja oppimisympäristöjen 

monipuolisuus nähdään arvokkaina. Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppi-

laiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. (POPS 2014, 19.) Ikään-

tyvien luona vieraileminen oli useimmille lapsista jollain tapaa tuttua jo ennen 

projektia, esimerkiksi omien isovanhempien kautta sekä jo varhaiskasvatuksesta 

tehtyjen vierailujen ansiosta. Näihin lasten aiempiin kokemuksiin peilaten tässä 

projektissa ja tutkimuksessa erilaisena näyttäytyi kuitenkin toiminnan lähtö-

kohta ja tavoite tuottaa sellaista oppimista, joka myös sanallistettiin oppilaille. 

Vaikka projektin sisällöissä korostuivat lukemaan oppimiseen keskittyneet 



 

harjoitteet, esiteltiin projektia lapsille myös sen vuorovaikutusta edistävästä nä-

kökulmasta. Ennen ensimmäistä yhteistoimintatuokiota keskustelimme lasten 

kanssa siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun toimitaan yhdessä ikäih-

misten kanssa. Keskustelimme esimerkiksi ikääntyvien mahdollisesti heikenty-

neestä kuuloaistista, minkä seurauksena lapset pääsivät pohtimaan ja myös tuo-

kioilla konkreettisesti kokeilemaan, miten tämä huomioidaan omassa toimin-

nassa. 

Johnson ja Johnson (1999, 73) korostavat, että yhteistoiminnallisen oppimi-

sen tavoitteena on maksimoida sekä yksilön oma että muiden yhteistoimintaan 

osallistujien oppiminen. Merriamin ja Clarkin (1993, 133-134) mukaan suurin osa 

merkittävistä oppimiskokemuksista syntyy elämänkokemuksista ja formaalien 

oppimisympäristöjen ulkopuolella. Koska tässä tutkimuksessa aineisto on ke-

rätty haastattelutilanteissa eikä esimerkiksi yhteistoimintaa havainnoimalla, var-

sinaisten tutkimustulosten ja raportoinnin ulkopuolelle jäi paljon lasten tuoki-

oilla tekemiä oivalluksia ja oppimistilanteita. Projektin aikana syntyi hetkiä, jol-

loin joku oppilaista esimerkiksi ihmetteli ääneen ikääntyvillä käytössä olevia 

apuvälineitä. Näissä tilanteissa oppimista syntyi, kun joko opettaja, ikääntyvät, 

palvelukeskuksen henkilökunta tai muut lapset kertoivat ja vastasivat ihmetel-

tyihin asioihin ja kysymyksiin. Tuokioilla käytiin keskustelut esimerkiksi siitä, 

mikä on pyörätuoli, mitä hoitajat tekevät, ja miksi ikääntyvät asuvat palvelukes-

kuksessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistoimintaprojektin myötä op-

pilaiden käsitykset ja ymmärrys ikääntyvistä sekä vanhenemisesta ilmiönä rikas-

tuivat. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laine (2001) kirjoittaa, että jokaisen yksilön kokemukset kertovat aina jotain 

yleistä yhteisöstämme ja kulttuuristamme. Toisaalta jokainen yksilö on kuitenkin 

ainutlaatuinen, ja kokemusten yleistäminen ei ole pohjimmiltaan koskaan täysin 

mahdollista. (Laine 2001, 28.) Tuomi ja Sarajärvi (2009, 85) muistuttavat, että kva-

litatiivisissa tutkimuksissa ei ole tavoitteena tehdä yleistyksiä, vaan niissä 



 

pyritään ymmärtämään ilmiöitä. Mielestäni tuo Laineen esiin nostama oivallus 

yksilön ainutlaatuisuudesta tarjoaa kuitenkin pohdittavaa tämän tutkimukseni 

luotettavuuden tarkasteluun. Ihmisten kokemusten tutkiminen on äärimmäisen 

kiinnostavaa ja jopa haurasta, koska yksilöllisyys asettaa osaltaan ratkaisematto-

mia haasteita tutkimuksen luotettavuudelle. Vaikka tutkisimme kuinka paljon 

tahansa, voimmeko koskaan varmasti täysin ymmärtää, miten toinen ihminen 

kokee asioita? Tämän tutkimukseni pyrkimyksenä oli kuvata, millaisia ovat yh-

teistoimintaprojektiin osallistuneiden lasten kokemukset. Olisiko kuitenkin ollut 

perustellumpaa kysyä, kuinka lapset sanallistavat kokemuksiaan yhteistoimin-

nallisesta lukemaan oppimisesta ikääntyvien kanssa? 

Kiviniemen (2010, 70) mukaan laadullisessa prosessissa aineistonkeruun 

ratkaisut muokkaantuvat useimmiten tutkimuksen edetessä, mikä tulee huomi-

oida myös tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa. Alkuperäisenä tarkoituk-

senani oli toteuttaa aineistonkeruuta jokaisen yhteistoimintatuokion ohessa tai 

päätteeksi. Aikatauluista, tilajärjestelyistä sekä osallistujien opettajan toiveesta 

johtuen päädyin kuitenkin ratkaisuun, jossa haastattelut toteutettiin kouluympä-

ristössä, niille erikseen sovituilla oppitunneilla. Oppilaiden mahdollisen jänni-

tyksen minimoimiseksi haastatteluista ei tehty suurta numeroa, vaan ne sulau-

tettiin luontevasti kouluarjen muun toiminnan lomaan. Yhteistoimintaprojektin 

aluksi pidimme yllä käytäntöä, jossa oppilaat täyttivät niin sanottuihin aurinko-

passeihin tuntemuksensa hymiöitä käyttäen ja halutessaan myös sanallisesti en-

nen tuokiota ja heti tuokion jälkeen. Tämän tarkoituksena oli kehittää oppilaiden 

itsereflektiota sekä tarjota minulle tutkijana lisäinformaatiota. Aurinkopassit jou-

tuivat kuitenkin hukkaan hektisessä kouluympäristössä, joten tutkimuksen ai-

neistonkeruussa ja tuloksissa niitä ei lopulta hyödynnetty millään tavalla. Mä-

kelä (1990, 45) korostaa, että aineistonkeruuseen liittyvät valinnat vaikuttavat 

koko tutkimusaineiston luotettavuuteen. 

Eskola ja Suoranta (1998, 210) kirjoittavat, että kvalitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuustarkastelussa keskeinen lähtökohta on myöntää ja tunnistaa tutkijan 

keskeinen rooli tutkimuksensa välineenä. Tämän tutkimukseni aineistonkeruun 

aikana huomasin hetkittäin haasteelliseksi hahmottaa sitä, missä kohtaa minun 



 

tutkijana ja haastattelijana oli tarpeen puuttua haastattelutilanteissa tapahtuvaan 

lasten väliseen keskusteluun. Kun tutkitaan kokemuksia, kenellä on oikeus mää-

ritellä, milloin kommentti on aiheeseen liittyvä, ja milloin ollaan aiheen vieressä, 

jotta tutkimuksen luotettavuus kuitenkin säilyy. Koin, että tutkijana minun tuli 

esimerkiksi kysymyksiä täsmentämällä varmistaa tutkimuksen aihealueella py-

syminen, mutta samalla kuitenkin toimia mahdollisimman neutraalisti, kohdis-

tamatta lasten vastauksiin ohjailevia odotuksia. Tähän liittyen Raittila ym. (2017, 

314) toteavat, että tutkijan on tärkeää kohdata haastateltavat lapset vuorovaiku-

tuskumppaneina. Myös Freeman ja Mathison (2009, 90) kirjoittavat, että haastat-

telutilanteessa tutkimukseen osallistujat määrittävät tutkimuksen tarkoitusta 

vuorovaikutuksessa haastattelijan kanssa. 

Raittila ym. (2017, 317) tuovat esiin, että haastattelun fyysinen paikka ja ajoi-

tus saattavat vaikuttaa lasten kanssa syntyvään keskusteluun ja sitä kautta myös 

tutkimusaineistoon. Tämän tutkimukseni aineistosta löytyi viitteitä siitä, että 

haastattelutilanteen ajoituksella oli luotettavuuden näkökulmasta joitain vaiku-

tuksia tutkimuksen tuloksiin. Yksi oppilaista vastasi haastattelussa esitettyyn ky-

symykseen: “Perjantaista on niin pitkä aika et mä en enää muista.” (Oppilas 10). Tähän 

liittyen tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on mielenkiintoista pohtia, 

olisivatko saadut tutkimustulokset olleet erilaisia, mikäli aineistonkeruu olisi ol-

lut mahdollista toteuttaa yhteistoimintatuokioiden kanssa samana päivänä, eikä 

tämän tutkimuksen tapaan vasta tuokiosta seuraavalla viikolla. 

Pietilän (2017) mukaan ryhmäkeskustelutilanteet ovat erityisen sopivia sel-

laisen tutkimuksen tekemiseen, jossa tarkastellaan ihmisten erilaisia tulkintoja, 

merkityksiä ja kokemuksia. Tutkijan asema saattaa olla ryhmähaastatteluja teh-

dessä kuitenkin heikompi kuin yksilöhaastatteluissa, koska tutkimukseen osal-

listujat eivät välttämättä kohdista puheenvuorojaan suoraan tutkijalle. Ryhmä-

keskusteluissa osallistujat saattavat kommentoida toistensa ajatuksia tai intoutua 

omaehtoiseen keskusteluun. (Pietilä 2017, 113-114.) Tutkimukseni aineistonke-

ruun aikana ja jälkeen pohdiskelin, oliko pienryhmähaastattelu tässä tapauk-

sessa toimivin ratkaisu. Toisaalta se oletettavasti lievensi oppilaiden mahdollista 

ujostelua, kun heidän ei tarvinnut olla haastattelutilanteissa ilman vertaistensa, 



 

tuttujen luokkatovereiden tukea. Toisaalta tulee tiedostaa, että jokaisen haastat-

teluryhmän ryhmädynamiikka ja oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus antoi-

vat osansa tutkimuksen tuloksiin. Arvelen, että joidenkin oppilaiden osalta yksi-

löhaastattelutilanne olisi saattanut olla toimivampi valinta. Tähän liittyen kuiten-

kin koen, että minulle tutkijana oli suuri hyöty ja tuki siitä, kun luokan oma opet-

taja oli avuliaasti jakanut oppilaat haastatteluja varten pienryhmiin. Tällä tavoin 

hän ammattitaitoaan ja oppilaantuntemustaan apuna käyttäen varmisti haastat-

telujen sujuvuuden ja oppilaiden kyvyn yhteiseen keskusteluun. Aarnoksen 

(2015, 165) mukaan yhteistyö luokanopettajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää 

luotettavuuden näkökulmasta, kun tutkimuksen kohteena ja osallistujina ovat 

oppilaat. 

Tutkijan toiminta on eräs keskeisimmistä luotettavuuden kriteereistä laa-

dullisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 210). Myös Varto (1996, 35) 

tuo esiin, että tutkijan omat käsitykset maailmasta vaikuttavat aina jollain tapaa 

ajattelun ja työskentelyn taustalla. Tutkimukseni toteuttamiseen liittyen on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota siihen, että minulla itselläni oli monenlaisia rooleja 

tämän tutkimusprosessin varrella. Toimin sekä yhteistoimintaprojektin suunnit-

telijana ja ohjaajana, haastattelijana tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa että 

myös tutkijana koko prosessin ajan. Toimintatuokioiden ohjaajan roolin näkö-

kulmasta toiveeni ennen projektin toteuttamista oli, että oppilaiden kokemukset 

yhteistoiminnasta tulevat olemaan myönteisiä. Tämä luonnollisesti vaikutti 

myös siihen, millaisia ennakko-odotuksia minulla on aiheesta tutkijan roolissa. 

Tutkimukseni objektiivisuutta heikentää oletettavasti se, että aineistonke-

ruu tapahtui sellaisen ohjaamani projektin kautta, jonka perustavana tavoitteena 

oli tuottaa lapsille myönteisiä ja onnistuneita oppimiskokemuksia. En kuiten-

kaan ajattele tämän mitätöivän tutkimuksen merkityksellisyyttä, koska opetta-

misen taustalla ylipäätään on aina tärkeää olla pyrkimys siihen, että tulokset ovat 

myönteisiä. Mikäli joku työmenetelmä havaitaan tehottomaksi, sitä ei luonnolli-

sesti ole järkevää käyttää opetuksessa sellaisenaan. Tässä tutkimuksessa eettiset 

kysymykset ohjaavat siihen, että tutkimustulosten analysoinnissa oli erityisen 

merkityksellistä kiinnittää huomiota kokemusten laadun kuvailun lisäksi lasten 



 

tekemiin perusteluihin ja selityksiin, miksi heidän kokemuksensa ovat joko 

myönteisiä tai kielteisiä. Tutkimuksen tuloksista raportoidessani pyrin tuomaan 

monipuolisesti esille oppilaiden kertomia perusteluja sekä visuaalisesti että ver-

baalisesti (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998, 215). 

7.3 Tutkimuksen vaikuttavuus ja jatkotutkimusmahdollisuu-

det 

Sekä tässä tutkimuksessani että joissakin aiemmissa tutkimuksissa ja projekteissa 

on saatu viitteitä siitä, että lasten ja vanhusten välisen yhteistoiminnan vaikutuk-

set näyttäytyvät pääasiallisesti myönteisinä. Esimerkiksi Dunham ja Casadonte 

(2009) ovat todenneet, että eri sukupolvia yhdistävä toiminta tuottaa oppimista, 

kehittää kommunikaatiota lasten ja ikääntyvien välillä sekä vähentää vanhene-

miseen liittyviä ennakkoluuloja. Tutkimusaiheena kyseessä on kuitenkin tuore ja 

uusi ilmiö, joten kotimaisia julkaisuja aiheesta on olemassa vielä melko niukasti. 

Niilo Mäki Instituutissa aiheeseen on perehdytty esimerkiksi Lukumummi ja -

vaari -hankkeen kautta. 

Toivon tämän tutkimukseni tarjoavan perusteluja sille käsitykselle, että 

koululaisten ja ikääntyvien yhteistoiminta on kannattavaa ja hyödyllistä niin 

osallistujien oppimistulosten kuin sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Ovatpa 

oppilaiden kokemukset yhteistoiminnasta sitten myönteisiä tai kielteisiä, ne an-

tavat joka tapauksessa viitteitä siitä, millaiset työtavat ovat toimivia, ja millaiset 

asiat lapset kokevat merkityksellisinä. Lerkkanen (2006, 10-12) kirjoittaa, että lu-

kemaan oppimiseen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen on välttämätöntä, 

jotta lasten lukutaidon kehitystä voidaan tukea onnistuneesti. Tämän tutkimuk-

sen aihe ja tulokset voidaan nähdä merkityksellisinä myös tuossa Lerkkasen esiin 

tuoman näkökulman valossa. 

Freeman ja Mathison (2009, 2) kirjoittavat, että lapsia ei ole aina pidetty ak-

tiivisina sosiaalisina toimijoina, eikä heidän kokemuksilleen ja ajatuksilleen ole 

annettu painoarvoa. Onneksi nykypäivänä tilanne on toisenlainen, ja tämänkin 

tutkimuksen eräänä pyrkimyksenä on korostaa lasten kokemusten 



 

merkityksellisyyttä. Ajattelen, että tutkimukseni tuloksia on mahdollista hyö-

dyntää tulevaisuudessa koululaisten ja ikääntyvien yhteistoiminnan järjestämi-

sessä. Uskon, että tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä siitä, minkälaiset vuo-

rovaikutustilanteet eri ikäpolvien välillä koetaan merkityksellisinä, ja mitä asi-

oita yhteistoimintatuokiot edellyttävät toteutuakseen myönteisinä ja oppimista 

edistävinä kokemuksina. Tulevana luokanopettajana minua kiehtoo suuresti aja-

tus siitä, että perusopetuksessa voitaisiin tehdä nykyistä aktiivisemmin yhteis-

työtä muiden yhteiskunnallisten tahojen ja palveluntuottajien kanssa. 

Taustani hoitoalalla vanhusten parissa työskentelystä on tarjonnut minulle 

sellaisia käsityksiä, että suuri osa ikääntyvistä ilahtuu lasten kohtaamisesta. Us-

kon, että onnistuneesti toteutetun yhteistoiminnan hyödyt eivät varmastikaan ra-

joitu vain lasten kokemuksiin ja oppimiseen, vaan myös ikääntyvät saavat toi-

minnan kautta runsaasti iloa, oppimiskokemuksia ja virikkeisyyttä. Tutkimuk-

sen aihe voidaan näin ollen nähdä merkityksellisenä ja vaikuttavana myös kou-

lumaailmaa laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tärkeänä lisä- ja jatkotutkimusaiheena näen sen, millaisia ovat ikääntyvien 

kokemukset yhteistoiminnasta koululaisten kanssa. Lisäksi tutkimusaihetta voisi 

hyödyntää erilaisten yhteistoiminnallisten aktiviteettien merkityksellisyyden 

kartoittamisessa tai virallisin mittarein lasten oppimistulosten ja lukutaidon ke-

hittymisen tutkimisessa. Koululaisten ja ikääntyvien yhteistoiminnan sisältöjä 

voisi laajentaa lukemaan oppimisesta laajasti myös muihin oppiaineisiin. Kikas 

ym. (2018, 841) totesivat tutkimuksessaan, että ensimmäisen vuosiluokan alka-

essa ja päättyessä tytöt osoittivat keskimäärin vahvempaa kiinnostusta lukemista 

kohtaan kuin pojat. Mielenkiintoista olisi keskittyä siihen, ilmeneekö eri suku-

puolten tai ikäryhmien välillä eroavaisuuksia asenteissa tai oppimistuloksissa, 

kun menetelmänä on sukupolvia yhdistävä yhteistoiminnallinen projekti. 
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LIITTEET 

Liite 1. Yhteistoimintaprojektin maskotit 

 

  



94 
 

Liite 2. Tiedote yhteistoimintaprojektista oppilaille ja huoltajille 

Tiedote koululaisten ja ikääntyvien yhteistoimintaprojektista 
 

Hei ja hyvää alkanutta vuotta! Olen Viinikaisen Salla, 23-vuotias maisterivaiheen luokan-

opettajaopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Aiemmalta ammatilliselta koulutukseltani olen 

lähihoitaja, minkä ansiosta olen saanut tehdä kuuden vuoden ajan sijaisuuksia vanhus-

työssä. Mielessäni on jo pitkään kypsynyt unelma siitä, että voisin yhdistää asiantunte-

mustani kahdesta eri työkentästä ja pääsisin järjestämään toimintaa, jossa koululaiset ja 

ikäihmiset voisivat puuhastella yhdessä. Nyt minulla on upea tilaisuus toteuttaa tällainen 

projekti, kiitos xxx eppuluokan ja Palvelukeskus xxx asukkaiden! 

 

Tietoa yhteistoimintaprojektista 

 

Käytännössä tämä projekti tarkoittaa sitä, että oppilaat ja ikääntyvät kokoontuvat kerran 

viikossa yhteiselle oppitunnille tekemään lukutaitoa tukevia harjoitteita. Tuokioita ohjaa 

kanssani opiskelijakollegani Vilma Lehti. Projektissa tulevat korostumaan toiminnalliset 

ja vuorovaikutukselliset työtavat. Perinteisten lukuharjoitusten lisäksi esimerkiksi keskus-

teleminen, piirtäminen, kirjoittaminen, sadutus, draaman keinot ja erilaiset leikit ja pelit 

nähdään tärkeinä oppimista tukevina harjoitteina. 

Yhteistoimintatuokiot tapahtuvat Palvelukeskus xxx tiloissa, jonne oppilaat teke-

vät vierailuja yhdessä opettajan kanssa. Tuokiot toteutetaan perjantaisin koulupäivän ai-

kana. Suunnitelmana on käynnistää yhteistoiminta tammikuussa 2018 ja jatkaa sitä kuu-

den kokoontumiskerran verran. 

Projektin ydintavoitteena on järjestää toimintaa, jossa eri sukupolvet saavat iloita 

ja oppia sekä toisiltaan että yhdessä. Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisäksi ta-

voitteena on tukea erityisesti oppilaiden lukutaidon kehittymistä. 

 

Palautattehan alla olevan lupatiedustelun x-opelle mahdollisimman pian. Vastaan mie-

lelläni kaikkiin projektiin liittyviin kysymyksiin! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Salla-Mari Viinikainen  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Oppilaalla on lupa osallistua tähän projektiin                kyllä              ei        

 

Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________ 

 

 

 

Haluan osallistua tähän projektiin                                 kyllä               ei 

 

Oppilaan allekirjoitus______________________________________________ 
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Liite 3. Tiedote tutkimuksesta ja tutkimuslupa 

Tutkimuslupa 

 
Tarkoituksenani on kerätä yhteistoimintaprojektin avulla tutkimusaineisto pro gradu -tut-

kielmaani varten. (Oppilas voi kuitenkin halutessaan osallistua projektiin, vaikka hän ei 

osallistuisi tutkimukseen.) Tutkimuksen tehtävänä on selvittää ja kuvata, miten ensim-

mäisen vuosiluokan oppilaat kokevat ikääntyvien kanssa toteutettavan yhteistoiminta-

projektin sekä sen kautta tapahtuvan lukutaidon harjoittamisen. 

Tutkimuskysymykseni on: Millaisia ovat lasten kokemukset yhteistoiminnallisesta 

lukemaan oppimisesta ikääntyvien kanssa? Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus. Käyt-

tämäni aineistonkeruun menetelmä tulee olemaan puolistrukturoitu teemahaastattelu.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Osallistujalla 

on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin sekä oikeus keskeyt-

tää osallistumisensa milloin tahansa. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan koulupäi-

vän aikana joko lyhyinä pienryhmähaastatteluina tai yksilöhaastatteluina, erilaiset osal-

listujien tarpeet ja tilanteet huomioiden. Nauhoitan tekemäni haastattelut. Äänitteet py-

syvät vain minun hallussani, käsittelen niitä luottamuksellisesti ja hävitän ne asianmukai-

sesti tutkimuksen valmistuttua.  

Käytän tutkimukseen osallistuvan oppilaan nimeä dokumentoinnissa vain tutki-

muksen aineistonkeruun aikana, kun yhdistän eri haastattelutilanteissa saamiani tietoja 

keskenään. Tutkimusaineistoa analysoidessani kirjoitan haastattelut sähköiseen muo-

toon, jolloin korvaan oppilaan nimen numerokoodilla. Osallistujien nimiä ei siis tuoda julki 

missään vaiheessa tutkimusta. Yksittäinen oppilas tai koulu ei ole tunnistettavissa tutki-

musraportoinnissani.  

 

Kiitos, että autatte minua edistämään opintojani! Palautattehan alla olevan lupatieduste-

lun x-opelle mahdollisimman pian. Vastaan mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin ky-

symyksiin!   

 

Ystävällisin terveisin, 

Salla-Mari Viinikainen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oppilaalla on lupa osallistua tähän tutkimukseen                    kyllä            ei 

Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________ 

 

 

 

Haluan osallistua tähän tutkimukseen                                      kyllä             ei 

Oppilaan allekirjoitus______________________________________________ 
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Liite 4. Teemahaastattelurunko  

 

Aluksi muistutus ja selitys lapsille:  

tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista 

Taustatietoja: suhtautuminen lukemiseen 

- Tykkäätkö lukemisesta? 

Vuorovaikutus ikääntyvien kanssa 

- Minkälaista sinun mielestäsi on ollut vierailla vanhusten luona? 

- Millaiselta ikääntyvien kanssa toimiminen on tuntunut? 

- Minkälaisia mummot ja papat ovat siellä tuokioilla? 

 

Kokemus oppimisesta ja lukutaidon kehittymisestä 

- Oletko oppinut jotain, kun olemme käyneet vanhusten luona? 

- Oletko kehittynyt lukemisessa?  
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Liite 5. Aurinkotunnetaulu (apuväline haastatteluissa) 

 

 

 

 


