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ABSTRAKTIT

I Leikillinen ja luova oppiminen (pj. Satu Valkonen)
Tila: Aurora, sali 224

Eläintarinoita - oppimassa eläinten kanssa
Maija Esko, Turun yliopisto

Eläinten kohtaaminen jättää jäljen. Eläin rauhoittaa, pitää kiinni hetkessä, helpottaa läsnäoloa ja
mahdollistaa vuorovaikutusta.   Eläimet osana arjen opetus- ja kasvatustyötä on Suomessa vielä
uutta. Kokemukset ovat innostavia ja siksi monitieteellistä tutkimusta asiasta tarvitaan.  Turun yli-
opistossa opettajankoulutuksessa Raumalla on käynnissä varhaiskasvatuksen henkilöstölle suun-
nattu Eläintarinoita oppimassa eläinten kanssa täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on
tuoda uudenlaisia lähestymistapoja varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaustilanteisiin sekä yhdessä
toimimiseen, laajentaa pedagogista näkökulmaa, perehdyttää opiskelijat uudenlaisiin työskentely-
tapoihin, antaa välineitä oman työn kehittämiseen ja tukea toimimista yhteisössä sekä lisätä työhy-
vinvointia.  Koulutus rakentuu viidestä lähijaksosta sekä koulutuksen kokoavasta seminaarista: Eläi-
met leikeissä - Eläimet kulttuurissa, leikkipedagogiikka ja muistelumenetelmä, Laumanvartija kasva-
tus- ja hoitotyössä - Koiran kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, Pässit työyhteisössä -
Jaettu kokemus laumassa ja toimiminen yhteisössä, Hevoset vuorovaikutuksessa - Hevoset ja kehol-
linen kokemus ja itsetuntemus, peilaus, tietoinen toiminta ja vuorovaikutuksen eri tasot ja tavat,
Eläintarina elää - Elokuvakerronnan keinoin rakennettu tarina ja Laitumelle - seminaari.   Koulutusta
on toteuttamassa moniammatillinen ryhmä. Laaja-alainen ymmärrys ja osaaminen on perusedelly-
tys eläinten kanssa toimittaessa opetus- ja ohjaustilanteissa.  Esityksessäni kerron käynnissä ole-
vasta koulutuksesta, siihen liittyvästä prosessista sekä tarkastelen yleisemmin eläinten roolia ope-
tus- ja kasvatustyössä.

Askartelu - luova ja leikillinen tapa oppia?
Hanna-Mari Jaakkola, Helsingin yliopisto

Askartelulla on ollut merkitystä hyödyllisenä ja kehittävänä, tekijälleen paljon iloa tuottavana ajan-
vietteenä. Weissenberg (1966) näkee askartelussa luomisen iloa ja intoa, itsensä ilmentämistä, hyö-
tynäkökohdista ja toimeentulon turvaamisen pakosta riippumatonta, vapaata, leikinomaista luo-
mista ja pyrkimystä esteettisten tarpeiden tyydyttämiseen. Askartelua ja leikkiä on vaikea erottaa
toisistaan, sillä askartelun ja leikin materiaalit ovat usein samoja: hiekkaa, palikoita, savea, pahvirul-
lia- ja laatikoita. Askartelu on kuulunut lastentarhatoiminnan traditioon ja ollut yksi sen pedagogi-
sista työmuodoista.  Lastentarhan perustajana tunnettu Friedrich Fröbel (1782–1852) huomasi lap-
sille merkityksellisten pikkuasioiden kasvattavan merkityksen. Oppimisen avuksi hän kehitti oppi-
materiaalin, ”Fröbelin lahjat”, jotka ovat havaintoja kehittäviä leluja ja symbolisia esineitä. Koulun
historiassa ja opetussuunnitelmissa askartelu on ollut yhtenä toiminnan muotona. Salo (1934) on
todennut näistä lasten puuhista: ”Ennen kouluun tuloaan on lapsen elämä ollut täynnä askartelua
ja leikkiä. Ne eivät ole suinkaan tarpeettomia hänelle. Niitä pidetään usein mitättöminä ”lasten
hommina”. Mutta ne ovat suorastaan hänen kehityksensä tekijät.” Pohdin esityksessäni askartelun



– ”hyödyttömän tekemisen” - ja leikin suhdetta. Mitä yhteisiä piirteitä ja tavoitteita toiminnoissa voi
nähdä. Johan Huizingan (1938) mukaan leikki ja leikkiminen on ihmisen perusominaisuus. Voiko vas-
taavaa ”syvempää merkitystä” nähdä myös askartelussa? Askartelu mielletään jäljitteleväksi ja mal-
linmukaiseksi toiminnaksi. Kun lapsi jäljittelee näkemäänsä ja jäljittelyn kautta harjaantuu ja oppii
erilaisia taitoja, toimii askartelu kehityksen ja kasvatuksen välineenä. Voiko askartelun avulla tapah-
tuva oppiminen olla luovaa? Kun leikille tunnusomainen ilo, huolettomuus ja vaivattomuus häviävät
askartelusta, on toiminnasta jäänyt pois jotain oleellista, arvokasta ja tärkeää.

Avainsanat: Askartelu, leikki, leikinomainen toiminta, Fröbelin askarteluleikit

Taidelähtöisyys, story line -menetelmä ja ajattelutaidot eheyttävän oppimisprosessin perustana
esi- ja alkuopetuksessa
Anne Keskitalo, Juli-Anna Aerila ja Marja-Leena Rönkkö, Turun yliopisto

Taidelähtöisillä menetelmillä on keskeinen rooli luovuutta ja mielikuvitusta painottavassa oppimi-
sessa. Taidelähtöisessä näkökulmassa kokonaisvaltaisen oppimisen tavoite tarkoittaa eri taitoainei-
den tuottaman tiedon ja jäsentämisen tavan yhdistämistä oppimisessa. Esi- ja alkukasvatuksen pe-
dagogiikkaan tämä näkökulma tuottaa eri taitoaineiden työskentelytapoja, luovuutta ja taitoja sekä
taitoaineille erityisiä oppimisen ja tietämisen tapoja yhdistävän lähtökohdan (Lusebrink 2004). Ar-
tikkelissa kuvataan ja analysoidaan ilmiöpohjaista ja eheyttävää opetuskokeilua, jossa yhdistettiin
kuvataiteen, äidinkielen ja käsityön työskentely- ja ajattelutapoja oppimisen perustaksi. Leikilli-
syyttä ja luovaa oppimista tukemaan valittiin oppimisprosessiin sekä story line -menetelmä sekä
ajattelutaitoja [Thinking Skills] painottava työskentelytapa. Opetuskokeilussa painotettiin lapsiläh-
töistä, tutkivaa, osallistavaa ja yhteisöllistä oppimista.  Esityksessä analysoidaan opetuskokeilua,
jossa ajattelutaidot yhdistettynä taidelähtöisiin menetelmiin tähtää lasten ajattelun vahvistamiseen
ja esille tuottamiseen. Ajattelutaitojen ja taidelähtöisten menetelmien yhdistelmä vastaa sekä esi-
että perusopetuksen opetussuunnitelman haasteisiin lisäämällä lasten ajatteluun ja oppimiseen
moniaistista ja multimodaalista näkökulmaa että monialaista ja kokonaisvaltaista oppijuutta (POPS
2014). Opetuskokeilun aineisto koostuu oppilaiden kuvallis-sanallisista teoksista, performanssital-
lenteista, käsityötuotteista ja observointiaineistosta. Opetuskokeilun analyysiin liittyvä tutkimusky-
symys on: miten tehtävänannon reunaehdot tukevat lasten ajattelutaitoja ja luovuutta eheyttävässä
oppimisprosessissa? Opetuskokeilun aineisto analyysi on tehty kvalitatiivisella sisällönanalyysilla
tarkastellen pakollisten ja vapaiden reunaehtojen merkitystä luovan eheyttävän ajatteluprosessin
tuottamisessa (Aerila & Rönkkö 2015). Alustavat tutkimustulokset osoittavat että kehykseksi valittu
story line -menetelmä edistää lapsilähtöisen ja leikillisen ilmaisun syntymistä ja kokeiluun valitut
tehtävänannot reunaehtoineen lisäävät luovuutta opetussuunnitelman sisältämissä opintotehtä-
vissä.
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Elimistö taistelussa taudinaiheuttajia vastaan: opiskelijat immuunisodan taistelijoina
Joanna Koort, Silja Åvall-Jääskeläinen ja Heli Koskinen, Helsingin yliopisto

Bakteereilla on monia keinoja vastustaa elimistön puolustusreaktioita. Näiden keinojen oppiminen
on tärkeä osa eläinlääketieteen opiskelijoiden bakteriologian opiskelua. Houston ym. (2002) ovat
kehittäneet immuunisota- roolipelin (Clifford Houston, Gary Wilson, Albert Rhodes, Maura Meade,
Jaclynne Laxon. 2002. Immune wars), jota on muokattu eläinlääketieteen opiskelijoille sopivaksi.
Opiskelijat jakautuvat ryhmiin ja ottavat joko tautia vastustavan isännän tai isäntää tartuttavan bak-
teerin roolin. Opiskelijat voivat luoda kuvitteellisen bakteerin, jolla on taudinaiheutuksen kannalta
tärkeitä ominaisuuksia isännän eri elimiä vastaan hyökätessään. Näille ominaisuuksille opiskelijat
antavat pisteitä kategorioittain sen mukaan, kuinka tärkeinä he näitä ominaisuuksia pitävät. Samalla
tavalla isäntää edustavat opiskelijat antavat isännän eri puolustusmekanismeille pisteitä. Isännän
elimistä edustettuna ovat ruoansulatuskanava, hengitystiet, virtsa-ja sukupuolielimet, maitorauha-
nen ja iho. Varsinaisessa isännän ja taudinaiheuttajan välisessä taistelussa verrataan isäntä-ja tau-
dinaiheuttajaryhmien eri kategorioille antamia pisteitä. Siitä, kumpi ryhmä voittaa enemmän kate-
gorioita (saa niistä enemmän pisteitä) riippuu se, syntyykö infektiota vai ei. Oppimistavoitteena on
ymmärtää pääpiirteittäin eri elinryhmien erityispiirteet (herkkyys taudille) sekä miksi ja miten spe-
sifisen bakteriologian kurssilla käsiteltävät bakteerit aiheuttavat juuri tiettyä tautia tietyssä eli-
messä.

Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelma
Kristiina Kumpulainen, Sara Sintonen, Satu Valkonen, Heidi Sairanen ja Anna Mikkola, Helsingin yli-
opisto

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma on varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuk-
sen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä
ohjelma. MOI-ohjelman tavoitteena on kehittää toimintamalleja lasten monilukutaidon kehittä-
miseksi sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten
monilukutaidon tukemisessa. Kehittämisohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta:
1. Monilukutaitoa edistävän tutkimusperustaisen ohjelman ja toimenpiteiden kehittäminen var-
haiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen sekä kulttuurilaitosten toimintaan näiden keskinäistä
yhteistyötä ja lasten lukutaitojen oppimisen jatkumoa vahvistaen.
2. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuu-
rialan henkilöstön osaamisen kehittäminen lasten monilukutaidon edistämisessä sekä siihen liit-
tyvä koulutus ja perehdytys.
3. Monilukutaitoa edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkiminen ja levittäminen.
MOI-ohjelma tarkastelee lasten monilukutaitoa osaamisen, toimijuuden, osallisuuden ja kulttuuri-
sen sivistyksen näkökulmista. Monilukutaito määrittyy laaja-alaisena tekstikäsityksenä, joka sisäl-
tää erilaisia lukemisen ja tekstin tuottamisen taitoja sekä käsittää eri lukutaitojen lisäksi myös kult-
tuurisen ja sosiaalisen diversiteetin näkökulman. MOI-ohjelman pedagogiikka korostaa varhaiskas-



vatuksen ja kouluhenkilöstön, kulttuuritoimijoiden, huoltajien ja lasten keskinäistä vuorovaiku-
tusta, yhteisöllisyyttä ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja kannustaa toimijoita itse kehittä-
mään, toteuttamaan, jakamaan ja arvioimaan refleksiivisesti monilukutaitoa edistäviä pedagogisia
käytäntöjä ja oppimisympäristöjä. Ohjelma tähtää instituutioiden muutokseen, uusiin yhteistyö-
muotoihin ja rakenteisiin sekä mielikuvitukseen ja luovuuteen, joissa tuotetaan tulevaisuutta. Pai-
nopiste on sellaisten toimenpiteiden kehittämisessä, jotka huomioivat sosiaalisesti, kulttuurisesti
ja kielellisesti erilaiset lapset ja heidän tarpeensa. MOI-ohjelman toimenpiteiden kehittämisen kes-
kiössä on pienille lapsille soveltuva pedagogiikka ja sen toteuttamista, arviointia ja jatkuvaa kehit-
tämistä tukeva toimintakulttuuri. Ohjelma pohjaa Leikillisen oppimisen pedagogiikkaan, jonka yti-
messä on lapsilähtöisyys, kulttuurinen moninaisuus, dialoginen merkityksenanto ja eheytyvä uutta
luova oppiminen (ks. esim. Kumpulainen, 2006, Kumpulainen & Sefton-Green, 2014; Sefton-Green,
Kumpulainen, Lipponen, Sintonen, Rajala, & Hilppö, 2015; Rajala, 2016; Sintonen, Ohls, Kumpulai-
nen, & Lipponen, 2015). Yksi MOI-ohjelman tärkeimmistä kehityskohteista on lasten monilukutai-
don arviointimenetelmien kehittäminen.


