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Rovaniemi



Juonellinen  oppiminen  siltana  
varhaiskasvatuksesta  kouluun

Varhaiskasvatus:  leikki  johtavana  toimintana
Perusopetus:  koulun  oppimistoiminta
Esi- ja  alkuopetus:  juonellinen  oppiminen  
siirtymävaiheen  toimintana  leikistä  
oppimistoimintaan;;  kietoo  yhteen  eri  
opetussuunnitelmat
Kehittävän  yhteisopetuksen  opetussuunnitelman  
perusteet  (kokeiluops)  
http://www.kajaaninkampus.oulu.fi/index.php?1421

http://www.kajaaninkampus.oulu.fi/index.php?1421


Miksi  tarvitaan  juonellisia  
oppimisympäristöjä?

lapsen  ajattelun,  aloitteisuuden,  motivaation  ja  
mielikuvituksen  kehittäminen  edellyttää  
uudenlaista  otetta,  joka  ei  ole  perinteistä  
päiväkotitoimintaa  eikä  kouluoppimista
opetuksen  tärkein  laatukriteeri on  lapsen  
kehitykseen  vaikuttaminen  ja  uusien  
kehitysaskelten  tuottaminen  toiminnallisessa  
vuorovaikutuksessa  aikuisten  ja  lasten  kesken;;  
pelkkä  opetettavien  ainesisältöjen  läpikäyminen  
ei  riitä
edellyttää  välitöntä  sosiaalista  vuorovaikutusta



Mitä  juonellinen  oppiminen  on?

kokonaisvaltainen toiminnallinen  malli,  jossa  
pääpaino  on  leikin  ja  järjestelmällisen  oppimisen  
välisessä  laadullisessa  siirtymässä
asioiden  problematisointi ja  uusien  haasteiden
muodostaminen  lapsen  näkökulmasta  lähtien  on  
avainasemassa,  kun  toiminta  kytketään  fyysiseen  
ympäristöön  ja  se  saadaan  tukemaan  kehitystä;;  
edellyttää aikuisen  mukaan  tulemista  lasten  
leikkeihin  ja  toimimista  lasten  muodostamassa  
mielekkyyden  kehyksessä
ongelmaratkaisutilanteet  emotionaalisia,  lapset  
elävät  tilanteen  vuorovaikutuksellisesti läpi



Juonellisen  oppimisen  lähestymistapa

Professori Pentti  Hakkaraisen  kehittelemä  käsite;;  
siirtymävaihe  leikistä  oppimistoimintaan

Taustalla:
Vygotsky:  kulttuuri-historiallinen  leikkiteoria
Davydov-Elkonin:  kehittävä  opetus
Zuckerman:  oppimistehtävät,  lasten  aloitteisuus
Dewey:  tarinoiden  merkitys  opetukseen
Bruner:  lasten  tarinamallinen  ajattelu
Egan:  mielikuvitus  ja  tarinat  opetussuunnitelman  perustana
Lindqvist:  leikkimaailmat

Kokeilutoiminta:
Hyvinkäällä vuodesta  1996  (4-8v.);;  vakinaistettu  2001
Kainuussa vuodesta  2000  sekä  päivähoidossa,  esi- ja  
alkuopetuksessa,  yhdysluokkaopetuksessa  ja  
kesäleiritoimintana



Tarinallinen  oppimisympäristö  esi- ja  
alkuopetuksessa

Oppimisympäristöjen  kehittämishanke  Sotkamossa  
vuosina  2008   2010

Oph:n  käyttämät  oppimisympäristönäkökulmat:  
fyysinen,  paikallinen,  sosiaalinen,  tekninen  ja  didaktinen

Sotkamon  hanke:  ensisijaisesti  sosiaalinen  mutta  myös  
fyysinen  ja  kuten  kaikki  hankkeet  didaktinen

pilotit:  Salmelan  koulun  viisi  luokkaa  (3  alku-
opetuksesta  +  2  pienryhmää),  Kontinjoen  esi- ja  
alkuopetus,  Tiilikankaan  päiväkodin  esiopetus

hankekoulutus:  1  teoriapäivä/kk,  konsultoinnit  1-2kk/kk



Toiminnan  kehittäminen  hankkeessa

Didaktinen  ja  pedagoginen  näkökulma:

aikuisten  toimijoiden  yhteistoiminnallisuus,  
ohjausmenetelmien  kehittäminen  
eri-ikäisten  lasten  yhteistoiminnallisuus  ja  
osallisuus
tarinoihin perustuvat  oppimisseikkailut
lasten  aloitteet osaksi  seikkailun  juonta  ja  heidän  
ajattelunsa tekeminen  näkyväksi
oman  ja  ryhmän  oppimisen  reflektointi
vanhempien  osallisuus



Yhteisöllisyys  juonellisessa  ympäristössä  
projektiesimerkki  toiselta  luokalta

PUOLEN  HEHTAARIN  TAIKAMETSÄN  VÄKI  
MUUMILAAKSOSSA

- ELI  KADONNEEN  AAPELIN  ETSINTÄ  

PROJEKTIN  TAVOITTEET:  
Yleiset  tavoitteet:  ystävyys,  erilaisuuden  hyväksyminen,  
toisen  huomioonottaminen  ja  auttaminen,  pelkojen  
käsitteleminen,    yhteen  hiileen  puhaltaminen,  
mielikuvituksen  rikastuttaminen
Kielioppi  &  oikeinkirjoitus
Yleinen  luonnontieto  (avaruus,  sää,  ihminen)
Opettajan  tavoite:  oppilaantuntemus

KESKEISET  ROOLIT:    Aapeli,  Kielioppiprinsessa,  Päivän  
metereologi,  Muumien  ystävät/auttajat



Projektiesimerkki,  jatk.

AVAINKOHDAT:  
Oivallus,  että  yhdessä  olemme  enemmän;;  
kaikki  tärkeitä  (ja  arkojakin  tarvitaan),  erilaisuutta  
siedetään;;  
jokaista  autetaan

OPPIMISSEIKKAILUN  ARVIOINNISTA  SUHTEESSA  
TAVOITTEISIIN:
Oppilaantuntemus  syventynyt;;  
mielikuvitus  on  uskomaton  voima  oppimisessa;;  
kielioppi  voi  olla  hauskaa;;  
pelkojen  tunnistaminen  ja  käsitteleminen  auttanut  itsensä  
hyväksymiseen;;  
luokan  yhteishenki  voimistunut



Opetusharjoittelu  Kontinjoen  kyläkoululla

esi- ja  alkuopetus,  mutta  yhdistää  koko  koulu-päiväkoti-
yhteisön
Kajaanin  opettajankoulutusyksikön  11  vapaaehtoista  
luokanopettajaopiskelijaa  perusharjoittelussa
12  viikkoa  juonellisessa  ympäristössä;;  yksi  seikkailupäivä  
viikossa  +  joulujuhla
opetuksen  jaksosuunnittelu  =  narratiivinen  kehys
seikkailupäivän  suunnitelma  =  tapahtumaloki
reflektointipalaverit seikkailupäivän  päätteeksi;;  vertais-
ryhmä,  didaktinen  ohjaus,  mentorit    



Kiitos  mielenkiinnosta!

annikki.hakkarainen@pp1.inet.fi
marja-leena.vuorinen@oulu.fi
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