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T iivistelmä 

Artikkelissa tarkastellaan opettajakompetensseja juonellisessa osallistavassa (inklusiivisessa) 

oppimisympäristössä, jossa oppimistehtävät on kiedottu tarinan juoneen. Juonellinen 

oppimisympäristö mahdollistaa mielekkään, motivoivan oppimisen. Opettajakompetensseissa 

korostuvat juonellisen ympäristön kehittely, dialogiset keskustelutaidot ja kyky organisoida 

lasten keskinäistä vuorovaikutusta ongelmanratkaisutilanteissa. Opettaja toimii tasavertaisena 

osallistujana ja kuljettaa tarinaa dramatisoiden ja kertoen. Oppilaiden aloitteet kehittävät 

tarinaa ja tehtäviä edelleen. Tarinan mukanaan tuoma ongelma on koko luokalle yhteinen 

elämyksellinen haaste ja tehtävänratkaisut mahdollistavat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä 

oppimispolkuja.  
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Johdanto 

Suomalainen perusopetus on kriisissä huolimatta hyvistä PISA - tuloksista keskeisissä 

oppiaineissa. Yli kymmenen vuoden aikana erityisopetuksen tarve on kasvanut vuosittain. 

Vuonna 2008 yli 8 % peruskoululaisista (47 300) siirrettiin erityisopetukseen. Oppilaiden 

määrä kasvoi vuodessa 1 200:lla. Tämän lisäksi osa-aikaista tukea sai 22 % oppilaista 

(126 300). (Tilastokeskus 2009). Valmisteilla oleva perustuslain uudistus (HE 109/2009) 

tukee heterogeenisia oppilasryhmiä korostaen tukea omassa luokkaryhmässä. Tehostetun tuen 

arvioinnissa kiinnitetään huomiota opettajien pedagogisiin valmiuksiin tarjota tukea omassa 

luokassa. Valmiuksien selvityksessä arvioidaan muun muassa oppimisympäristöjä ja 

käytettyjä opetusmenetelmiä. Lainmuutoksen luonnoksessa on nostettu esiin ajatus pari- tai 

tiimiopettajuudesta. 

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen (Vitikka 2009) mukaan opetussuunnitelma laahaa ajastaan 

jäljessä ja opetus on hyvin oppikirjakeskeistä. Tarvitaan pedagogisia muutoksia ja 

opettajuuden laadullista kehittämistä, joilla pystytään vastaamaan perusopetuksen tarpeisiin. 

Vitikan (2009) tutkimuksen mukaan vuosien 1994 ja 2004 perusopetuksen 
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opetussuunnitelmat ovat aikaansa jäljessä, oppiainesisällöt ovat tarkasti eriteltyjä ja jyrkästi 

rajattuja, oppiainepainotteisia ja pedagogisesti suljettuja, koska ne perustuvat 

sisällönohjaukseen ja mitattaviin oppimiskokemuksiin. Blombergin (2008) 

väitöskirjatutkimus noviisiopettajien ensimmäisestä työvuodesta tuo esille 

opettajankoulutuksen ja opettajan arjen ristiriidan. Tutkimus paljastaa koulutodellisuuden ja 

hajanaisten, sattumanvaraisten opiskelu- ja luokkatilanteiden välisen merkittävän eron. 

Vaikka suomalaista opettajankoulutusta pidetään kansainvälisesti korkeatasoisena, se ei 

kykene vastaamaan tämän päivän opetuksen ja oppilaiden tarpeisiin. Perinteinen lineaarinen 

opetuksen vuorovaikutusmalli (opettaja kysyy  oppilas vastaa  opettaja vahvistaa) ei 

motivoi oppilaita eikä opetus ole mielekästä. Tarvitaan uudenlaista opettajuutta ja osallistavia 

(inklusiivisia) oppimisympäristöjä, joissa oppilaiden aloitteita, mielikuvitusta ja keskinäistä 

vuorovaikutusta tuetaan.  

Tässä artikkelissa esitellään juonellisten, osallistavien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia 

vastata opettajuuden haasteisiin muun muassa kouluviihtyvyyttä ja oppimismotivaatiota 

parantamalla. Juonellinen toiminta luo mielekkyyttä erilaisten oppilaiden yhteistoimintaan ja 

yhdessä oppimiseen. Sisältöjen oppimisen ja juonellisen mielikuvitusympäristön yhteys 

rakennetaan kietomalla oppilaan kehitykselliset tavoitteet ja ainesisällöt tarinamuotoon. 

Oppimistehtävät muodostuvat osaksi tarinan juonta ja lineaarisen opetuksen jatkumo pyritään 

purkamaan opetusvuorovaikutusta kehittämällä. Juonellisten oppimisympäristöjen käyttöön 

perustuva opettajakompetenssi tukee vahvasti kollegiaalista opettajuutta. 

Juonellinen didaktiikka edellyttää opettajalta monipuolisempaa pätevyyttä kuin perinteinen 

opettajuus. Tärkeimmiksi nousevat opetuksen järjestäminen tarinamuotoiseksi ja opettajan 

kyky organisoida oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus mielikuvitusympäristössä tukemaan 

sekä ryhmän että yksittäisten oppilaiden oppimista ja ongelmanratkaisua. Lasten aloitteiden ja 

mielikuvituksen tukemisella opettaja voi lisätä toiminnan osallistavuutta, mielekkyyttä ja 

motivoivuutta. 

Mikä tekee juonellisesta oppimisympäristöstä inklusiivisen? 

Inklusiivisen pedagogiikan hahmottelussa törmätään merkilliseen ristiriitaan. Inklusiivisuutta 

kannatetaan hyvin yksimielisesti periaatteena, mutta koulutyön perustasolla erityisluokkien 

määrä kaikesta huolimatta kasvaa. Mahdollinen selitys tälle voisi olla lasten erityistarpeiden 

yksilökeskeisen diagnostiikan ja yhdessä oppimisen välinen ristiriita. Erityistarpeet ja 



ongelmat mielletään puhtaasti henkilökohtaisiksi, eikä kiinnitetä huomiota ongelmien 

sosiaaliseen rakentumiseen. Vygotski (2003) ja hänen jälkeensä Jantzen (2007) ovat 

korostaneet sitä, että jokin toiminnallinen vajavaisuus ei sinällään ole vielä ongelma, vaan 

viime kädessä ongelman laatu määräytyy aina ympäröivän kulttuurin ja institutionaalisten 

yhteisöjen normistojen mukaisesti. 

Tässä artikkelissa inklusiivisuudella tarkoitetaan osallistavaa, erilaiset yksilöt omine 

vahvuuksineen ja haasteineen hyväksyvää ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Inklusiivinen 

pedagogiikka rakennetaan siten, että erilaisten oppijoiden tarpeet huomioidaan 

oppimisympäristön suunnittelun yhteydessä ja oppimistehtävistä kehitellään mahdollisimman 

avoimia ja monipuolisia, jolloin oppijat pystyvät rakentamaan positiivisen tuen avulla omia ja 

yhteisöllisiä oppimispolkuja. 

Oppimisvaikeuksien synnyssä on ajateltava koulun toimintamallia, oppimiskäsitystä ja tapoja 

ohjata lasten oppimista, ei pelkästään yksilöllisen lapsen puutteita ja ongelmia. Suomalainen 

koulu ei ole lapsilähtöinen yleismaailmallisten mittojen mukaan. Siksi esimerkiksi 

opp

rakentavat hyvin erikoisen oppimisympäristön, joka korostaa kirjatiedon toistamista ja 

omaksumista sekä oikeiden vastausten hakemista valtavaan määrään lapsille suunnattuja 

valmiita kirjallisia kysymyksiä (Papert 1993). Useimpiin kysymyksiin on olemassa vain yksi, 

etukäteen oikeaksi määritelty vastaus. Lasten omilla kysymyksillä ei ole juurikaan arvoa 

tällaisessa oppimisympäristössä.  

Juonellinen toimintaympäristö haastaa lapset oppimaan toisella tavalla. Lasten omien 

kysymysten herättäminen ja aloitteisuuteen kannustaminen on valmiiden vastausten etsimisen 

sijaan keskeisessä asemassa. Tämä seikka kytkeytyy opetussuunnitelmien muutostarpeeseen 

luonnollisesti vastauksina kysymyksiin, uteluihin ja reaktioihin. Tarpeen ja mahdollisuuksien 

tarkistaa ajatuksia täytyy nousta opetussuunnitelman rakenteesta, ei opetustyylistä tai 

& McTighe 1998, 136). 

Tarinan ja juonellisen opetuksen merkityksen oppimisessa pani merkille Dewey pohtiessaan 

materiaalin valinnassa suureksi avuksi voi olla havaintojen tekemisen innokkuus ja 



herpaantumattomuus, joka näkyy tarinoiden tai draaman seuraamisessa. Havaintojen 

tekemisen valmius on huipussaan juonellisessa tapahtumassa. Miksi? Tasapainoinen vanhan 

auki niin, että koko olemuksemme on yhtä kysymystä: Mitä tapahtui seuraavaksi? Mihin 

 

Deweyn pohdinnat kohdistuivat opetussuunnitelman laadintaan, mutta Bruner (1986, 1990, 

1996) kytki tarinat ja narratiivisuuden lasten psykologiseen kehitykseen. Hänelle tarina on 

psykologisen kehityksen analyysiyksikkö ja symbolinen malli, jonka avulla lapsi tulkitsee 

maailmaa. Tarinat kuvaavat ja luovat järjestyksen lapsen maailmaan ja toimintaan, mutta 

henkilökohtainen kokemus luo sille perustan. Aikuisen on mahdollista tavoittaa lasten 

maailma ja kokemus heidän tarinoidensa avulla. Voimme olettaa, että koko luokan yhdessä 

kokema koskettava tarina heijastuu tavalla tai toisella koko yhteisön vuorovaikutukseen. 

Tarinan ominaisuus koota yhteisen kokemuksen avulla heterogeeninen luokka yhdessä 

tekemiseen tarjoaa tehokkaan välineen rakentaa aidosti osallistava (inklusiivinen) 

oppimisympäristö. Tarinan lomaan sijoitetut ongelmat ja tehtävät ovat luonteeltaan usein 

realistisia, mutta kytkeytyvät tarinan tapahtumiin siten, että tarina voi jatkua vasta kun 

ongelma on ratkaistu. Ongelmat ovat usein tarinan sankareille ylivoimaisia ja siksi lapsia 

voidaan pyytää auttamaan tarinan hahmoja ongelmien ratkaisemisessa. Lapset eivät yleensä 

huomaa, että he onnistuivat ratkaisemaan ongelman ilman apua tarinan hahmoilta. Tarinan 

mukanaan tuoma ongelma on koko luokalle yhteinen elämyksellinen haaste ja monesti 

kaikkia lapsia tarvitaan sen ratkaisemiseen. Jos tarina on huolella valittu ja se esitetään 

lapsille vakuuttavasti, yksikään lapsi ei jää välinpitämättömäksi siitä, miten ongelmien 

ratkaisu etenee. Ongelmaa voidaan jakaa osatehtäviksi luokassa eriyttäen, mutta yleensä 

aikuiset aliarvioivat yksilöllisten lasten mahdollisuudet. Esimerkiksi opiskelijoiden 

havainnoimassa kuusivuotiaiden lasten pizzerialeikissä kukaan lapsi ei osannut yksin täysin 

lukea ja kirjoittaa, mutta yhdessä lapsiryhmä hallitsi taidot ja parin viikon päästä moni lapsi jo 

hallitsi saman yksilöllisesti. Tämä tapahtui ilman aikuisten opetusta leikissä (Hakkarainen 

2006). 

Tarinaan kiedotut tehtävät on mahdollista laatia siten, että ne saavat lapset kokeilemaan 

todellisen ja kuvitellun välisiä rajoja. Psykologisessa tutkimuksessa on todettu, että lasten 

oman toiminnan muuttaminen onnistuu aluksi parhaiten kuvitteellisessa toiminnassa roolien 

tukemana ja vasta myöhemmin lapsen arkitoiminnoissa (Hakkarainen 2002). Tarinan tuoma 



auttamistehtävä on lasten yhteinen haaste, jota jokainen joutuu suhteuttamaan 

henkilökohtaiseen lähikehityksen vyöhykkeeseensä. Kun juonellisissa oppimisympäristöissä 

opettajat ovat rooleissa, aikuisen auktoriteetti poistuu toiminnasta ja lasten omat aloitteet 

voivat viimein päästä esille ilman rajoitusta. Tehtävä ei ole kirjan tai opettajan antama 

tehtävä, vaan elämyksenä koettu tunteita virittävä haaste auttaa tarinan hahmoja. Tällaisten 

tehtävien ratkomiseen liittyvät aidot tunteet. Lapset eivät tarkastele tehtävää ulkopuolelta vaan 

elävät tehtävänratkaisuprosessin omakohtaisesti ja kokevat sen samalla yhteiseksi 

haasteekseen. Yksilökeskeisessä tehtävänratkaisussa toisten lasten tuki ja kannustus puuttuvat 

ja vertaisoppimisen mahdollisuus eliminoituu. Voisi jopa väittää, että yksilökeskeinen 

tehtävänratkaisu jarruttaa inkluusiota ja jättää hyödyntämättä vertaisryhmän tarjoaman 

kehityspotentiaalin. 

Juoneen kiedotut tehtävät mahdollistavat kaikkien lasten osallistumisen ongelmanratkaisuun. 

Kaikkien aloitteet huomioidaan ja niillä on merkitystä ratkaisun löytymisessä. Tällaisessa 

ongelmanratkaisussa lasten ja opettajan välinen ja oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus 

muuttuu ratkaisevasti. Edelleenkin kouluissa käytössä olevan kyselevän opetuksen (Mehan 

1979) sijaan (opettajan kysymys-oppilaan vastaus-opettajan vahvistaminen) kysymykset ja 

ongelmat nousevat tarinasta. Tarina ei useinkaan anna valmista vastausta ja usein mahdollisia 

vastausvaihtoehtoja voi olla useampiakin. Samalla tavoin mahdottomaksi käy Lundgrenin 

(1977) kuvaama luotsaaminen, jossa opettaja typistää alkuperäistä ongelmaa oikeaa vastausta 

metsästäessään. Myös piilo-opetussuunnitelma (Broady 1994) puuttuu juonellisista 

oppimisympäristöistä termin varsinaisessa merkityksessä. 

Tarina itsessään toimii oppimismotivaation lähteenä; lapset haluavat ratkoa ongelmia, jotta 

tarina voisi edetä. Koska juoneen kiedotut tehtävät ovat reaalimaailman ilmiöitä, lapset 

joutuvat pohtimaan omaa suhdettaan ympäröivään maailmaan ja sen ilmiöihin. 

Kuvitteellisessa tilanteessa lapsilla on mahdollisuus turvallisesti kokeilla erilaisia 

suhtautumistapoja niihin. Pidemmällä aikavälillä vaikutus näkyy lapsen kykynä muuttaa itse 

omaa käytöstään.  

Kehystarinan valinnan tulee perustua tarkkaan lapsiryhmän kehityksen ja oppimisen 

inklusiivisten tarpeiden havainnointiin. Sekä lapsia että aikuisia kiehtovan tarinan tulee olla 

monitasoinen, siinä on kerrottu juoni ja rivien väliin on piilotettu moraalin . 

Tarinassa on aukkokohtia, joita ei kerrota perinteisen kansansadun logiikkaa noudattaen vaan 

lapset ja aikuiset täyttävät niitä omalla mielikuvituksellaan. Tarinan juoneen liittyy 



monenlaisia tapahtumia, joita tarinan päähenkilöt joutuvat yhdessä ratkomaan. Tarinan 

sankariksi nousee henkilö, joka voittaa tavalla tai toisella ilkeän vastustajan. Tarinoissa ja 

ihmesaduissa ei kerrota yksityiskohtaisesti, miten ratkaisu saavutettiin. Sadun sankarit 

osoittavat lujaa tahtoa ja halua auttaa pulaan joutuneita. Lapset haluavat samaistua sankariin, 

he haluavat osoittaa olevansa luottamuksen arvoisia pelastaessaan tai auttaessaan pulaan 

joutuneita.  

Lapset joutuvat tarkoin pohtimaan, ketä he haluavat auttaa ja miksi. Onko tarinan sankari 

luotettava vai paljastuuko hänestä petturi? Millaisia vihjeitä hänestä on tarinan aikana saatu? 

Lasten henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset punnitaan leikkimaailmassa yhdessä 

ennen kuin päätetään auttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Lapsi joutuu pohtimaan myös 

omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan suhteessa sankarin ominaisuuksiin. Onko minusta 

sankariksi? 

Juonellisessa oppimisympäristössä tehtävät esitetään dramatisoinnin tai tarinankerronnan 

keinoin, jolloin niistä muodostuu lasten ja aikuisten yhteinen kokemus. Roolien valinta ja 

kehittely on olennainen osa juonellista oppimisympäristöä. Roolisuhteet määrittävät aikuisen 

toiminnan ja aseman. Jos tehtävänratkaisu vaatii auktoriteettia, rakennetaan roolihahmosta 

karismaattinen ja arvovaltainen. Toisaalta, jotta laps

osan roolihahmoista oltava hieman vähemmän tietäviä kuin lasten. Tällöin lapset kokevat 

tarvetta opettaa hahmoja, mikä puolestaan on omiaan kohottamaan heidän itsetuntoaan.  

Lapsiryhmän keskinäisen toiminnan tarkka havainnointi on lähtökohtana onnistuneiden 

roolihahmojen rakentamiselle. Roolihahmojen välisissä suhteissa voi ilmetä samankaltaisia 

ongelmia kuin lapsiryhmän sisälläkin, esimerkiksi erimielisyyksien ratkaisemista tai vastuun 

pakoilua yhteisistä tehtävistä. Kun roolien välinen toiminta on lasten lähikehityksen 

vyöhykkeellä, lapset kykenevät ratkomaan roolihahmojen keskinäisiä erimielisyyksiä, vaikka 

eivät arkielämässä siihen vielä henkilökohtaisesti kykenisikään.  

Juonellisten oppimisympäristöjen käyttö edellyttää uudenlaisia opettajakompetensseja 

(Hakkarainen painossa; Hakkarainen, Safarov, Vuorinen & Peppanen painossa). Opettajan on 

kyettävä luovuutta ja mielikuvitusta tukevien oppimisympäristöjen sekä inkluusiota edistävien 

oppimistehtävien kehittelyyn yhdessä lasten kanssa. Opettajan tehtävä on havainnoida ja 

tukea lasten aloitteita ja vuorovaikutusta sekä siirtää ne osaksi oppimisympäristöä. Opettaja 

toimii lasten kanssa tasavertaisena tiedon rakentajana yhteisesti rakennetuissa ympäristöissä 

tukien lasten oppimisprosessia kaikissa vaiheissa. 



Juonellisten oppimisympäristöjen suunnittelussa tarvitaan sukeutuvan suunnittelun mallia. 

Opettaja muokkaa alustavan kehystarinan, mutta tarinan juonta kehitellään eteenpäin yhdessä 

lasten kanssa muun muassa tehtäviä ratkomalla. Opettajan on havainnoitava lasten 

keskusteluja ja aloitteita kyetäkseen kehittämään lasten ideoita vastaavia tehtäviä. 

Epävarmuudensietokyky on olennainen osa opettajan roolia. Lasten aloitteiden sitominen 

tarinan juoneen on haastavaa, mutta onnistuessaan syventää lasten ongelmaratkaisuprosessin 

kehityspotentiaalia merkittävästi. 

Opettajuuden kehittämisen tutkimushanke 

Olemme kehitelleet Kajaanin yliopistokeskuksen Kehittävän opetuksen ja oppimisen 

tutkimusyksikössä narratiivista opettajuutta ja inklusiivisia narratiivisia oppimisympäristöjä 

 tutkimushanketta, jota 

Suomen Akatemia rahoitti vuosina 2007  2009.  Tavoitteena oli opiskelijoiden juonellisten 

opettajakompetenssien ja uusien vuorovaikutusmallien omaksuminen. Projektin alkuvaiheessa 

tapahtunut Jokelan kouluampuminen herätti keskustelun yhteisöllistä opetusmenetelmistä 

koulussa. Hankkeelle asetimme tavoitteiksi: 

- ttajakompetensseja 

- kehittää juonellisten oppimisympäristöjen malli, jossa yhdistyvät sekä 

kasvatuksellinen että ainesisällöllinen orientaatio  

- kehittää perusopintovaiheen oppimisen malli, jossa opetuskäytännöt (ja harjoittelu) 

edistävät opetus- ja kasvatustyön teoreettista ymmärrystä 

Uudentyyppinen ammatillinen kehittyminen edellyttää kompetenssia rakentaa tarinakehyksiä 

ja kuviteltuja tilanteita, luoda ja esittää roolihahmoja (opettaja roolissa), dramatisoida tarinan 

käänteitä ja tilanteita, esitellä realistisia oppimistehtäviä kytkettyinä tarinakehykseen ja niin 

edelleen. (Hakkarainen & Rainio painossa). Miksi työläitä juonellisia oppimisympäristöjä 

sitten käytetään luomaan oppimisen haasteita lapsille? Kyse on oppimisesta, joka 

onnistuessaan johtaa erityistarpeita eliminoivaan ja yhteisyyttä luovaan kehitykseen. 

Juonellisen ympäristön ongelmanratkaisun sisäistä motivaatiota rakentavaa potentiaalia on 

perusteltu seuraavasti: 

Lasten ongelmanratkaisu ei ole aikuisen loogista ongelmanratkaisua, vaan 

emotionaaliseen samaistumiseen ja omien emootioiden alkavaan tiedostamiseen 



perustuvaa toimintaa. Ratkaistava ongelma ei ole lasten ulkopuolella, vaan 

lapset ovat kuvittelunsa ja mielikuvituksensa ansiosta ongelman sisällä. He 

elävät ongelman kokemuksellisesti läpi ratkoessaan sitä (Hakkarainen 2002, 75). 

Tiimi, joka koostui 6  8 vapaaehtoisesta opettajaopiskelijasta (luokanopettaja-, 

varhaiskasvatus- ja kielikylpyopintolinjoilta), tutkijasta, tutkimusapulaisesta ja 

luokanlehtorista, vastasi juonellisen opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kajaanin 

normaalikoulun 0-1 yhdysluokka (8 poikaa, 11 tyttöä) irrotettiin perinteisestä 

harjoittelumallista. Tiimi otti vastuun juonellisen opetuksen järjestämisestä 1  3 päivänä 

viikossa kahden vuoden ajan.  

Narratiivisen opettamisen ja oppimisen kokeilun asetelma 

 tutkimushankkeen äidinkielen 

opettaminen ja oppiminen muodostui kolmesta osiota: 1) Seikkailut Äännemetsässä 

(Zuckerman 1995) (ensimmäisen vuoden syyslukukausi), 2) Seikkailut Sanojen maassa 

(Zuckerman 1995) (ensimmäisen vuoden kevätlukukausi) ja 3) Kielentutkijaseikkailu (toinen 

lukuvuosi

-2 luokassa oli yhteensä 17 oppilasta (5 ykkösluokalta, 

12 toiselta luokalta) ja kyseessä olivat samat oppilaat, jotka olivat aloittaneet juonellisessa 

projektissa vuotta aiemmin 0-1 luokalla. Lapsiryhmä oli tiedoiltaan ja taidoiltaan erittäin 

heterogeeninen ja äidinkielen osalta taidot vaihtelivat erittäin hyvistä luku- ja 

kirjoitustaidoista kirjainten tunnistamisen harjoitteluun ja kirjoitustaidon alkeisiin. 

Tutkimushankkeen toisen vuoden juonellinen oppimisympäristö muodostui kahdesta tasosta 

ja tarinakehyksestä. Kielentutkija -tarina oli yleinen toiminnan kehys. Kielentutkijoiden 

yhteisenä tehtävänä oli tehdä tarkkoja havaintoja ja kirjoittaa tai piirtää ne 

havaintovihkoihinsa. Kommunikaation, viestintätilanteiden ja kielen systeemin havainnointia 

varten tehtiin aikamatkoja kuvitellulla aikakoneella. Aikakone koostui kuutioista, joissa oli 

tilanteesta riippuen joko kirjaimia, numeroita tai kuvia. Osallistujat muodostivat käsi kädessä 

uloivat yhdessä 

aikamatkalaulun. Opiskelijaopettajat dramatisoivat tapahtumia erilaisiin tiloihin kuten koulun 

liikuntasaliin, savityöpajaan ja juhlasaliin. Osa tapahtumista dramatisoitiin koulun pihapiirissä 

tai lähimetsässä. 



Syyslukukaudella sanan yksikkö- ja monikkomuotojen tutkimista varten kehiteltiin muun 

-ympäristö. Ympäristössä seikkailtiin kaksi neljän tunnin mittaista 

toimintapäivää sekä yksi 45 minuuttia kestänyt oppitunti. Ympäristön suunnittelu tapahtui 

kahdessa reflektointipalaverissa (á 2 tuntia) sekä neljässä suunnittelupalaverissa (2-10 tuntia 

per kerta). Monikkomaan idea sai alkunsa tiimin yhteisestä keskustelusta. Lähtökohtana oli 

kysymys, miten motivoida lapset tutkimaan suomenkielen sanojen yksikkö- ja 

monikkomuotoja. Teoreettinen tausta yhteiselle keskustelulle oli viestinnän malli (Aidarova 

1983), joka samalla toimi perustana tutkimushankkeen kolmannelle vaiheelle: kieli 

systeeminä. Opiskelijaopettajat muunsivat abstraktit yksikön ja monikon käsitteet 

roolihahmoiksi. Monikkohenkilö oli eräänlaiset siamilaiskaksoset: kaksi opiskelijaopettajaa 

suuren paidan sisään pukeutuneena. Herra Yksikkö oli vastapari Monikolle ja näiden kahden 

hahmon välille luotiin dramaattinen jännite. 

Ammatillinen kehittyminen osallistavan juonellisen oppimisympäristön kehittelyssä 

Empiirinen aineisto 

Kokeiluluokan lapset ja opiskelijaopettajat sekä tutkija ja luokanopettaja laskeutuivat 

Monikkohenkilön (kaksi opiskelijaopettajaa kuvitellussa roolissa) sekä herra Yksikön 

(opiskelijaopettaja kuvitellussa roolissa

erilaisista suomenkielen yksikkö- ja monikkomuotoihin liittyvistä elementeistä. Lapset tekivät 

tarkkoja huomioita tehtaan henkilökunnasta ja halusivat auttaa Monikkoa tämän työssä; he 

kokivat olevansa kykeneviä auttamaan. Lasten kohtaama haaste oli: Mitä tapahtuu, kun 

muutat sanan yksiköstä monikkoon tai päinvastoin? Lapset ryhtyivät auttamaan Monikkoa 

työskentelemällä tehtaan neljässä työpisteessä herra Yksikön ohjauksessa. Kaikki tehtävät 

käsittelivät sanan yksikkö- ja monikkomuotoja: aluksi piti konkreettisesti muuttaa sanoja 

yksiköstä monikkoon tai päinvastoin ja toiseksi täytyi jokaisesta työpisteestä laatia kirjalliset 

toimintaohjeet, joiden tulisi auttaa Monikkoa ymmärtämään, miten kussakin työpisteessä 

tulisi työskennellä. Lapset jakautuivat pienryhmissä neljälle työpisteelle ja Monikko 

työskenteli viidennellä pisteellä. Toimintaa autotehtaalla oli seuraamassa myös 

erityispedagogiikan professori Raija Pirttimaa. Seuraavalla viikolla lapset työskentelivät 

autotehtaan asiakkaiden lähettämien reklamaatiokirjeiden parissa. Tehtävän heille toi herra 

Yksikkö, joka oli vakuuttunut lasten äidinkielen taidoista. Reklamaatiokirjeiden haasteena oli 

se, että valmiin auton kuva ja sitä kuvaileva teksti eivät vastanneet toinen toistaan. Lapset 



korjasivat tekstit vastaamaan kuvia ja lähettivät oikein kirjoitetut kuvaukset sähköpostitse 

asiakkaille. Kolmannella seikkailukerralla autotehtaan toimitusjohtaja (opiskelijaopettaja 

kuvitellussa roolissa) saapui pyytämään lapsilta apua ohjepostereiden työstämiseen, koska oli 

teoreettiset mallit suo

muuna päivänä lapset työskentelivät roolihenkilöiden ohjaamina tavallisessa 

luokkahuoneympäristössä. 

kehittelemään osallistavan, mielikuvitusta rikastavan oppimisympäristön, jossa 

oppimistaidoiltaan erilaiset oppijat pystyvät työskentelemään omalla lähikehityksen 

vyöhykkeellään mielekkäästi ja motivoituneesti. Episodissa esiintyvät lapset 2 ja 3 omaavat 

erittäin hyvät luku- ja kirjoitustaidot, kun taas lapsi 1 harjoittelee tunnistamaan kirjaimia ja 

opettelee luku- ja kirjoitustaitoa. Hän käy harjoittelemassa edellä mainittuja taitoja osa-

aikaisesti myös erityisopetuksessa, jossa erityispedagogiikan professori on seurannut hänen 

työskentelyään opiskelijaopettajaa ohjatessaan. 

Lapsi 1:n toiminta Monikkomaan autotehtaan työpisteillä 

Automaalaamo - työpisteellä oli seinään teipattuna iso paperi, johon oli piirretty auton kuva. 

Auton ääriviivojen sisäpuolelle oli kirjoitettu sanoja yksikössä ja monikossa. Lasten tehtävänä 

oli maalata vesiväripensseleillä sanoista se kohta, joka tekee niistä monikon. 

Lapsi 1 tarttui innokkaasti auton sisään kirjoitettuihin sanoihin ja alkoi lukea niitä. Kun hän ei 

sää, sää l

oli hidas lukija, jonka lukeminen kestää kauan eikä hän aina saa sanoista selvää. Hänen 

asenteensa oli täysin erilainen Monikkomaan teksteihin kuin erityisopetuksen yksilöopetuksen 

teksteihin. Yksilöopetuksessa käytettiin lasta kunnioittavia, leikkisiä opetusmuotoja, mutta 

tavallisesti iloinen ja temperamenttinen tyttö oli siellä otsa rypyssä, huokaili ja vastusteli 

tehtävien tekoa. Hän vastusteli jopa niin paljon, että op

haastattelu) 



Pirttimaa (haastattelu) pohtikin, että yksilöopetuksessa ei oikein päästy harjoittelemaan sitä, 

mikä oli tarkoitus, koska lapselta puuttui kokonaan innostus siihen. Syynä innottomuuteen 

hän näki, että harjoiteltiin asiaa, jota lapsi ei ollenkaan osaa. Sen sijaan Monikkomaassa lapsi 

suhtautui positiivisesti ja aktiivisesti lukemiseen, hän on kiinnostunut siitä, mitä teksteissä 

lukee, koska hän oli innokas ratkaisemaan tehtävää. Kun hän ei mielestään selviytynyt 

riittävän nopeasti, hän pyysi muita avuksi. Toiset lapset auttoivat mielellään ja ongelma 

ratkaistiin yhdessä. Vaikka lapsi paljasti, ettei ole ketterä lukija, toiset eivät moittineet, olleet 

tyytymättömiä tai pilkanneet häntä siitä. Tällaistahan varmaan saattaa tapahtuakin, kun 

huomataan, että joku lukee tankkaamalla ja hitaasti. Monikkomaassa kaikki olivat yhteisesti 

tekemisissä monikkoasian kanssa, jolloin lapsi 1:n ongelma häipyi. Se oli olemassa, lapsi 1 ei 

sitä kieltänyt eikä halunnut salata, kuten varsin usein tapahtuu vielä nuorten ja aikuistenkin 

lukuvaikeuksisten kohdalla. Tilanne, jossa henkilökohtainen ongelma nousee esille ja on 

kaikkien silmätikkuna (kuten yksilöopetuksessa), lapsi haluaa peittää sen. 

Monikkomaassa lapset ovat ottaneet itselleen auttajan rooli, heidän yhteinen tehtävänsä on 

auttaa Monikkohenkilöä selviytymään työstään. Jokaisen lapsen panosta tarvitaan ja jokainen 

on sitoutunut tehtävään. Näin ollen lapset auttavat myös toinen toisiaan, jotta yhteinen tavoite 

saavutetaan. Opiskelijaopettajien laatimat tehtävät ovat monipuolisia ja tavoittavat kunkin 

lapsen oppimisen haasteet; on helpompia ja vaikeampia sanoja, joten jokaisella lapsella on 

mahdollista onnistua ratkaisemaan tehtävä omalla taitotasollaan.  

Lasten keskinäinen yhteistyö Monikkomaan autotehtaassa 

Seuraava episodi osoittaa, että lapset spontaanisti tukevat toinen toisiaan yhteisen päämäärän 

 Monikon auttamisen  saavuttamiseksi. Lapsi 1:n ryhmä on saanut tehtävänsä 

Automaalaamo  työpisteellä valmiiksi. Monikko työskentelee omalla Laadunvalvonta -

työpisteellään, jonne on spontaanisti kerääntynyt lapsia (myös lapsi 1) omilta työpisteiltään, 

joilla he ovat saaneet työnsä valmiiksi. Myös professori Armas, kielentutkijaryhmän 

johtajahahmo, on työpisteen vieressä. Lapsi 1 on erittäin innostunut Monikon roolihahmosta 

ja sen erityispiirteistä. 

Lapsi 1 Professorille: Kato me autettiin noita (Monikkohenkilöä) parantamaan 

omaa työntekoaan. Minä autoin. Minä sannoin, että toinen käsi voi hoitaa 

 

 



Lapsi 1 (samanaikaisesti): Kaks päätä! 

Opiskelijaopettajat ovat onnistuneet luomaan motivoivan roolihahmon. Lapsi 1 keksii 

roolihahmon kahdelle päälle ja käsille omat tehtävänsä. Entä innostaako tämä idea myös 

häntä itseään lukemaan ja kirjoittamaan? 

Lapsi 2 kirjoittaa Monikolle lisää sanoja. 

Lapsi 1 (on ottanut tyhjän sanalapun käteensä ja selittää jotain, mutta alusta ei 

saa selvää  

Lapsi 2 Monikolle: Mä teen teille lissää sanoja. 

Monikko huomauttaa, että on vain kaksi minuuttia aikaa tehdä sanoja. Sekä lapsi 

2 ja lapsi 3 ryhtyvät kirjoittamaan uutta sanaa sanalapulle ja lapsi 1 on aloittanut 

sanan kirjoituksen.  

) 

Lapsi 2 auttaa lapsi 1:tä sanan kirjoittamisessa luettelemalla lopputavuun 

tarvittavat kirjaimet ja näyttää, miten kirjain T kirjoitetaan. Lapsi 1 saa sanan 

valmiiksi ja kysyy lapsi 2:lta: Kelpaako? 

Lapsi 2: Kelpaa. 

Lapsi 1 (laittaa tussiin korkin ja ottaa sanalapun käteensä  

Lapsi 1 rientää Monikon luo: Hei mä toin teille lissää sanoja! Kumpi olikaan se 

lukeva? 

Monikon toinen pää: No mä voin lukea.  

Lapsi 1: Niin, pankaas! (tarkoittaa, että Monikon tulee sijoittaa sana oikeaan 

koriin) ja lähtee suu leveässä hymyssä poispäin.  

Lapsi 2 luettelee kirjaimet ja lapsi 1 ryhtyy kirjoittamaan. 

Lasten 1 ja 2 yhteistyö on sujuvaa. Lapsi 1:llä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia pyytää lapsi 

2:lta apua, vaikka kirjoittamisen opettelu erityisopetuksen yksilöopetuksessa on vaikeaa. 



Pirttimaa (haastattelu) kertoo, että näissä tilanteissa lapsi ei aina suostunut ottamaan edes 

kynää käteensä. Syynä tähän hän näki, että samassa tilassa lapsen kanssa olivat 

erityisopettaja, opiskelijaopettaja ja hän itse ainedidaktikkona. Lapsi ei välttämättä 

ymmärtänyt, että osa aikuisista tarkkaili ensisijaisesti opiskelijaopettajan toimintaa, vaan koki, 

että kaikkien kiinnostus oli hänen tekemisessään. Osa tunneista oli lisäksi sijoitettu 

ajankohtaan, jolloin lapsi oli fyysisesti väsynyt ja nälkäinen.  

Normaaleissa luokkatilanteissa lapsi 2 ja lapsi 1 eivät tee oma-aloitteisesti yhteistyötä 

keskenään. Monikkomaan autotehtaan työntekijä Monikko sen sijaan tarvitsee ulkopuolista 

apua selviytyäkseen työpisteensä vaatimuksista, jolloin lapsilla ei ole vaikeuksia pyytää eikä 

saada toisiltaan apua. Lapsi 1:lle sanan kirjoittaminen on henkilökohtaisesti merkityksellistä 

ja hän on ylpeä voidessaan viedä oikeinkirjoitetun sanalapun Monikolle. Onnistumisen 

synnyttämä ilo näkyy lapsen koko olemuksessa hänen lyödessään kätensä yhteen ja 

hymyillessään leveästi. Myös hänen äänensävynsä, joka erottuu videonauhalta, on erityisen 

 

Kun työnjohtaja parin minuutin kuluttua viheltää pilliinsä merkiksi työpäivän päättymisestä, 

lapset 1 ja 2 eivät millään haluaisi lopettaa työtään. Monikkohenkilö saa herra Yksiköltä 

keskeneräistä työtään. Heidän motivaationsa Monikkomaan tehtävien tekemiseen on edelleen 

ilmeisen korkealla. Professori Armasta esittävä opiskelijaopettaja huomaa tilanteen ja 

mainitsee asiasta herra Yksikölle. Tämä tekee roolissaan nopean päätöksen ja kehottaa lapsia 

ottamaan työt mukaan opintomatkalle. Tästä innostuneena lapset 1 ja 2 alkavat yhdessä kerätä 

Laadunvalvonta -pisteen materiaaleja syliinsä. 

Johtopäätökset 

Empiirinen aineisto osoittaa, että opiskelijaopettajat olivat onnistuneet luomaan osallistavan, 

motivoivan ja mielikuvitusta rikastavan Monikkomaa - oppimisympäristön. Ympäristön 

rakentaminen perustui oppilastuntemukseen, jolloin kaikille oppilaille löytyi sopivan 

haastetason tehtäviä. Oppilaat rakensivat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä oppimispolkuja ja 

kykenivät auttamaan Monikkohenkilöä selviytymään työstään. Roolihahmojen ja oppilaiden 

välinen yhteistyö oli vastavuoroista ja oppilaat toimivat aloitteisesti. Heidän hedelmällinen 

yhteistyönsä oli tulosta kaikkien osapuolten (lasten ja aikuisten) luovien 

ongelmanratkaisutaitojen kehittymisestä. Opiskelijaopettajat osoittivat hallitsevansa 

juonellisessa oppimisympäristössä vaadittavia opettajakompetensseja monipuolisesti. 
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