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Aikuisten osallistuminen lasten tutkimuksiin kodin toimintaympäristössä 

Tavoitteet ja lähtökohdat 

Tavoitteenani oli selvittää, miten vanhemmat ja lähipiiri voivat tukea alakouluikäisten ja sitä nuorempien 

lasten omaehtoisia tutkimuksia kodin toimintaympäristössä. Tutkijoina toimi kolme sisarenpoikaani, joista 

vanhin on 11-vuotias, keskimmäinen 9-vuotias ja nuorin hieman alle 4-vuotias. Mukana tutkimuksissa olivat 

myös sisareni - poikien äiti – ja minä, heidän tätinsä. Vietimme yhdessä sunnuntaipäivän, jonka tavoitteeksi 

olin asettanut keksiä keinoja tuoda tutkimusta sisarenpoikieni arjen leikkeihin ja puuhasteluihin. Tässä 

raportissani kerron päivän tapahtumista, kokeiluistani ja havainnoistani sekä johtopäätöksistäni koskien 

lasten tekemää tutkimusta. 

Lähtökohtana päivän suunnittelulle oli se, että halusin tutkimisen perustuvan sisarenpoikieni omaan 

sisäiseen motivaatioon eikä ulkopäin tulevaan ohjaukseen. Ulkoapäin tulevassa ohjauksessa on vaarana se, 

että lapset pyrkivät huomaamattaankin miellyttämään aikuisia. Näin on erityisesti silloin, kun mukana 

olevat aikuiset ovat lapsiin nähden merkittävässä tunnesuhteessa ja/tai auktoriteettiasemassa (Waldron 

2006, 93). Käsitykseni sisäisestä motivaatiosta perustuu Ryanin ja Decin (2000) itsemääräytymisteoriaan, 

jonka mukaan sisäisen motivaation rakentumisessa on keskeistä toiminnan omaehtoisuus, kompetenssin 

kokemus ja ihmisten välinen yhteisyys. Nämä kolme tekijää olivat toimintani keskeisinä periaatteina 

yhteisen päivämme aikana. 

Päivän tapahtumat 

Minna-täti rooliaan etsimässä 

Päivän ensimmäiseksi selvitettäväksi kysymykseksi osoittautui se, miten ehdotan sisarenpojilleni 

tutkimuksen tekemistä. Olin ajatellut kysyä pojilta suoraan, olisivatko he kiinnostuneita tekemään 

tutkimuksen, ja olin myös etukäteen valmistellut mahdollisia vaihtoehtoja tutkimuksen tekemiselle. Heti 

yhteisen päivämme alussa poikien touhuja seuratessani ymmärsin kuitenkin, ettei tämä ollut kodin 

toimintaympäristössä mielekästä eikä oikein edes mahdollista, jos halusin toimia eettisesti.  

Kouluympäristössä lapset ovat tottuneet ja orientoituneet siihen, että koulutehtäviä tehdään, kun opettaja 

niin sanoo, mutta lasten omaehtoiset leikit ja puuhastelut eivät voi perustua tällaiseen lähestymistapaan. 

Olisin joutunut ottamaan opettajan roolin tilanteessa, jossa ”opettaja” ei voinut olla läsnä muuttamatta 

arjen tilannetta perusteellisesti. Minun täytyi toimia lapsille tutussa Minna-tädin roolissa. Miten siis voisin 

olla pojille Minna-täti, ja silti tuoda tutkimuksen heidän leikkeihinsä ja puuhasteluihinsa? Päätin hylätä 



 

 

alkuperäiset suunnitelmani ja viettää poikien ja heidän äitinsä kanssa aivan tavallisen syksyisen 

sunnuntaipäivän yhteisten leikkien ja puuhastelujen parissa. Siinä ohessa pyrkisin ymmärtämään lasten 

ajattelua ja toimintaa ja sen pohjalta kehittelemään toimintatapoja, jotka liittyisivät mielekkäällä tavalla 

näihin leikkeihin ja puuhasteluihin. 

Sokeilla silmillä ei näe 

Vietimme ensimmäiset pari tuntia sisällä kotona erästä lautapeliä pelatessa, enkä millään keksinyt, miten 

edetä. Miten saisin tutkimuksen jollain luonnollisella tavalla päivän agendalle? 

Jälkikäteen olen joutunut tunnustamaan olleeni hirvittävän sokea, sillä niin paljon mielenkiintoista tapahtui 

pelaamisemme aikana. En lainkaan tajunnut, että pelaamisemme liittyi poikien konstruktiivisiin 

tutkimusprojekteihin. Pojilla on nimittäin tapana kehitellä lautapeleihin erilaisia laajennoksia, joita he 

testaavat pelaamalla. Jos jokin kehittelyssä oleva peli pitkittyy pelatessa liikaa tai etenee liian nopeasti, 

pojat muuntelevat laajennoksen sääntöjä, kunnes pelistä tulee kestoltaan sopivan mittainen. Kun 

pelasimme lautapelin laajennosta tuona sunnuntaina, peli alkoi pitkittyä selvästi. Veljeksistä 9-vuotias alkoi 

lopulta kyseenalaistaa, kannattaisiko pelaamista jatkaa näin isolla porukalla. Poika perusteli kantaansa 

turhautuneena: ”Me ei olla testattu tätä kunnolla!” Kun tutustuin myöhemmin illalla poikien työskentelyyn 

laajennosten kehittelyssä, totesin, että poikien tapa edetä noudatti olennaisilta osiltaan konstruktiivisen 

tutkimuksen periaatteita. Aiemmin päivällä minulla ei ollut tästä vielä aavistustakaan. 

Olisiko täällä jotain kivaa tutkittavaa? 

Pelaamisen ja välipalan jälkeen päätimme lähteä ulkoilemaan, ja tein päivän ensimmäisen tärkeän 

havainnon: jotta voisin ohjata lapsia omaehtoiseen tutkimukseen, ”tutkimusryhmämme” tuli siirtyä 

sellaiseen ympäristöön, joka tarjoaa minulle itselleni paljon mielenkiintoisia virikkeitä. Aikuisena en kykene 

näkemään ympäristöni mielenkiintoisia piirteitä yhtä herkästi kuin lapset, ja siksi tarvitsen runsaasti 

ympäristössä tarjolla olevia avusteita. 

Aloin kokeilla tutkimusaiheiden herättelyä esittämällä kysymyksiä erilaisista luontokohteista, jotka voisivat 

herättää poikien mielenkiinnon esittää niistä omia kysymyksiä: Mitä puita nämä ovat? Miten niiden lehdet 

eroavat toisistaan? Onko erilaisia koivunlehtiä? Nämä kokeilut osoittautuivat toimimattomiksi ennen 

kaikkea siksi, että pojat olivat hyvin eri-ikäisiä ja heidän tietonsa olivat siksi hyvin eri tasolla. Se mikä olisi 

ollut mielenkiintoista nuoremmille (4- ja 9-vuotiaat), ei enää ollut lainkaan mielenkiintoista vanhimmalle 

(11-vuotias). Kyse ei kuitenkaan selvästi ollut siitä, ettei pojilla olisi ollut yhteisiä mielenkiinnon kohteita, 

koska he leikkivät ja puuhastelivat koko ajan kaikki yhdessä. 



 

 

Päätin kokeilla toista lähestymistapaa, ja kysyin heiltä, ”olisiko täällä [metsikössä jossa he leikkivät] jotain 

kivaa tutkittavaa”. Pojat hämmentyivät kysymyksestäni täydellisesti eivätkä osanneet vastata mitään. 

Poikien äiti huomasi tämän, ja kertoi vanhimman pojan opiskelevan koulussa ”arkipäivän tiedettä” 

(ilmiökokonaisuus). Pojat jatkoivat leikkejään. Ymmärsin ”tutkimisen” olevan tarkoittamassani mielessä 

liian abstrakti käsite ja täysin lasten arkiympäristöön kuulumaton. Lapset selvästi ymmärsivät minun 

puhuvan jostain muusta kuin miten he itse ”tutkimisen” ymmärsivät, mutta he eivät kyenneet 

hahmottamaan, mitä minä tutkimisella tarkoitin. Kysymykseni oli ollut täysin kontekstiin sopimaton ja 

aiheutti pelkkää hämmennystä. 

Mikä kotilo tämä on? 

En siis ollut edelleenkään päässyt tehtävässäni oikeastaan edes alkuun. Lähdimme siirtymään metsiköstä 

leikkikentälle, ja jatkoin pohdintaani. Katselin poikien touhuja leikkikentällä, kunnes äkkiä 9-vuotias poika 

osoitti keinulautaa, ja kysyi: ”Mikä kotilo tämä on? Se on niin erikoisen värinen.” Minä ja hänen äitinsä 

kumarruimme katsomaan, ja näimme pojan osoittavan keinulaudan kylkeen kiinnittynyttä kirkkaan 

keltaista kotiloa. Emme olleet nähneet sellaista koskaan aiemmin. Viimeinkin minulla oli poikien itsensä 

esittämä mielenkiinnon kohde, ja se olisi tosiaan jäänyt minulta ja heidän äidiltään täysin huomaamatta.  

Tarkastelimme kotiloa yhdessä ja pohdimme, miten voisimme tunnistaa sen. Kukaan meistä ei tiennyt 

asiasta paremmin kuin muut, joten keskustelusta tuli hyvin tasavertainen. Jollekulle tuli mieleen, että 

voisimme ottaa kotilosta kuvan, jotta voisimme verrata sitä kirjoissa tai netissä oleviin kuviin. Sisareni kaivoi 

kännykkänsä esiin, ja aloimme selvittää, miten saisimme kotilosta hyvän kuvan. Kokeilimme muutamaa 

otosta, kunnes saimme kuvasta kelvollisen kotilon myöhempää tunnistamista varten. Sitten jatkoimme 

muita leikkejä. Tämä auttoi minua ymmärtämään, kuinka saumattomasti tutkiminen sulautuu lasten arjen 

leikkeihin ja puuhasteluihin. Olin käyttänyt koko alkupäivän sen miettimiseen, miten saisin lapset 

kiinnostumaan jonkin asian tutkimisesta, enkä tajunnut samaan aikaan katselevani, kuinka he jo tutkivat 

kaikenlaista heitä kiinnostavaa. 

Tämä oli tärkeä havainto, joka muutti täydellisesti oman asennoitumiseni ja orientoitumiseni lasten 

tutkimuksiin. Tutkiminen on lasten oma, sisäsyntyinen tapa suuntautua maailmaan, jonka me aikuiset 

olemme pitkälti kadottaneet. Me aikuiset emme huomaa ja noteeraa lasten tutkimuksia, sillä pidämme 

niitä pelkkänä leikkinä ja puuhasteluna, jolla ei ole vakavasti otettavaa yhteyttä omaan tiedolliseen 

kehittymiseemme. Koska lapset vaistoavat ja näkevät, ettemme ole aidosti kiinnostuneita heidän 

tekemisistään ja heille kiinnostavista ympäristön ”mikrotapahtumista”, lapset eivät motivoidu jakamaan 

meille kiinnostuksen kohteitaan. Jos siis haluan mukaan lasten maailmaan, minun tulee osoittaa olevani 

kiinnostunut ja arvostavani heidän tekemisiään aivan yhtä tasavertaisesti kuin aikuisten tekemisiä. 



 

 

Tämä tuli esiin myöhemmin, kun olimme jo palanneet sisälle. Olimme ruokailleet ja asettuneet aloillemme 

olohuoneeseen, kun ehdotin, että selvittäisimme, mitä lajia löytämämme keltainen kotilo oli. Pojat 

vaikuttivat aluksi hieman hämmentyneiltä eivätkä ilmaisseet mielenkiintoa asiaan. Mietin, oliko kiinnostus 

mennyt jo ohi, mutta aloimme sisareni kanssa etsiä kännykällä tietoa kotiloista. Jos poikia ei enää asian 

selvittäminen kiinnostanut, emme voineet pakottaa heitä mukaan, mutta sen ei myöskään tarvinnut 

tarkoittaa, etteikö meidän aikuisina tulisi osoittaa omaa kiinnostustamme ja vakavuuttamme poikien 

esittämiä kysymyksiä kohtaan. Pian vanhin poika tulikin kurkkimaan, mitä äidin kännykällä oikein tehtiin. 

Äiti oli löytänyt nettihaulla ”keltainen kotilo” paljon erilaisia kotiloiden kuvia, ja aloimme käydä niitä läpi. 

Löysimme Wikipedia-sivuja kotiloista, ja myös kotiloita käsitteleviä muita sivustoja ja blogeja. Täsmälleen 

saman näköistä kotiloa emme löytäneet, mutta eräs oli muodoltaan ja väritykseltään hyvin lähellä. Kyse oli 

varmaankin siitä. Nettisivuilta saimme tietää, että tietyn lajin kotiloiden värityksessä voi olla paljonkin 

vaihtelua, ja siten kotilon väri ei ole olennainen tekijä lajin tunnistamisessa. Olimme kaikki oppineet uutta!  

Kysymyksen alun perin esittänyt 9-vuotias poika oli seurannut meitä hämmentyneenä, kun selvitimme 

asiaa. Hän ei ollut selvästikään tottunut siihen, että aikuiset kiinnostuisivat selvittämään lasten esittämiä 

kysymyksiä näin vakavasti. Sillä oli kuitenkin selvästi valtava merkitys pojalle itselleen. 

Miten liukumäessä voi kiivetä ylöspäin? 

Palaan nyt päivän tapahtumissa takaisin leikkikentälle. Kotilotapauksen jälkeen aloin seurata lasten leikkejä 

ja puuhasteluja hyvin tarkasti. Ymmärsin nyt, että lapset orientoituvat ympäristöönsä tutkimalla, mutta he 

eivät välttämättä itse miellä ”tutkivansa” tai ainakaan eivät kerro siitä aikuisille. Siksi yritin tarkkaan 

seuraamalla tunnistaa lasten toiminnasta piirteitä, jotka osoittaisivat heidän tutkivan jotakin. 

Pian huomasinkin nuorimman pojan (4-vuotias) yrittävän kiivetä liukumäkeä ylös. Tavallisesti aikuiset 

tällaisessa tilanteessa sanovat lapselle, ettei liukumäkeä kiivetä ylöspäin ja kenties ottavat lapsen 

liukumäestä pois. Mutta minä ja hänen äitinsä emme puuttuneet asiaan. Poika oli hyvin sinnikäs, yritti ja 

yritti, vaikka ei päässyt eteenpäin. Keskimmäinen poika (9-vuotias) kiinnostui nuorimmaisen yrityksistä ja 

tuli itse kokeilemaan. Poika kiipesi hitaasti liukumäen päälle ja hehkutti onnistuneensa. 

Tajusin tilaisuuden koittaneen, ja pyysin poikaa näyttämään, miten hän oli sen tehnyt. Poika tuli innoissaan 

alas, ja alkoi kiivetä uudelleen. Hän näytti ja selitti, miten hän otti käsillään kiinni liukumäen reunoista ja 

miten hän käsiään apunaan käyttäen askelsi liukumäen ylös. Minä puolestani kerroin ääneen, mitä näin 

pojan tekevän: ”Niin, sä työnnät koko ajan käsilläsi itseäsi liukumäestä poispäin…” Pikkuvelikin yritti 

sitkeästi ja pääsi viimein liukumäen päälle. 



 

 

Keinulautamenetelmä 

Poikien puuhastelu leikkikentällä jatkui, ja minäkin aloin päästä jyvälle ympäristön ja poikien toiminnan 

havainnoimisessa. Seuraava mielenkiintoinen tapaus ilmeni, kun pojat siirtyivät keinulaudalle. Pojista 

nuorin istuutui keinulaudan toiseen päähän, ja keskimmäinen poika toiseen. Koska pojat olivat hyvin 

erikokoisia, keinulauta oli pahasti epätasapainossa eikä keinuminen onnistunut. Sitten huomasin, kuinka 

pojista vanhempi alkoi siirtyä keinulaudalla keskemmälle, ja mieleeni juolahti, että poikahan tutkii nyt. Hän 

selvästi etsi kohtaa, jossa hän saisi keinulaudan tasapainoon. Aloin miettiä, miten voisin hyödyntää pojan 

tunnistamaa keinulaudan fysiikkaan liittyvää tutkimusongelmaa. 

Kun pojat lähtivät keinulaudalta, minä ja heidän äitinsä istuimme sen eri päihin. Olen sisartani 

huomattavasti painavampi, joten keinulauta oli selvästi epätasapainossa. Tämä alkoi kiinnostaa 4-vuotiasta 

pikkuveljeä, joka kiipesi keinulaudalle ja alkoi siirtyillä paikasta toiseen. Aina pojan siirtyessä jompikumpi 

meistä aikuisista kohosi ylemmäs ja toinen vajosi alemmas. Ehdotin pojalle, että tämä yrittäisi saada 

keinulaudan tasapainoon. Poika kokeili ja oli selvästi sitä mieltä, että hänen tuli seistä äidin puoleisessa 

päässä keinulautaa, mutta hän oli aivan liian kevyt saadakseen keinulaudan tasapainoon. Myös 

keskimmäinen poika kiipesi nyt keinulaudalle, ja molemmat pojat alkoivat siirtyillä paikasta toiseen. Vanhin 

poika, joka oli ollut tähän asti muualla, saapui leikkikentälle ja kiinnostui hänkin. Näin lopulta koko 

”tutkimusryhmämme” oli työnteossa: minä ja sisareni istuimme keinulaudan päissä ja kaikki kolme poikaa 

siirtyilivät keinulaudalla ja yrittivät saada sitä tasapainoon. Keskustelu oli vilkasta. 

Kun tasapaino viimein löytyi, keksin kysyä, saisivatko pojat äitinsä ylös ilmaan ja minut aivan maahan kiinni. 

Pojat innostuivat uudesta tutkimusongelmasta heti, ja siirtyily keinulaudalla alkoi uudestaan. Keskustelu oli 

jälleen vilkasta, ja pojat tekivät ehdotuksia ja opastivat toisiaan. Viimein pojat olivat ryhmittyneet 

uudestaan, äiti oli ilmassa ja minä alhaalla maassa. Esitin jatkokysymyksen, saisivatko pojat minut ilmaan ja 

äitinsä maahan. Ruljanssi alkoi uudestaan, ja kun pojat olivat keksineet ryhmittyä kaikki äitinsä puoleiselle 

keinulaudan puoliskolle, minä olin vain hieman äitiä ylempänä. Pojat totesivat ääneen, että ”Minna-täti on 

paljon painavampi kuin äiti”. Hymyilin hyvillä mielin, sillä pojat olivat aivan oma-aloitteisesti julkistaneet, 

mikä heidän mielestään oli heidän tutkimuksensa tulos. 

Palattuamme leikkikentältä takaisin sisälle, keskustelu keinulautatutkimuksesta jatkui vilkkaana. Kun 

tutkimuksen tulos eli Minna-tädin painavuus tuli keskustelussa esiin, veljeksistä keskimmäinen totesi 

painokkaasti: ”Lihakset painaa”. Aikuinen olisi sanonut, että Minna-täti on paljon lihavampi kuin äiti, mutta 

pojan mielestä Minna-täti oli lihaksikkaampi. Ja kun oikeasti asiaa ajattelee, niin tottahan tämä on. Voi 

meitä läskeistämme huolehtivia! Osaisimmepa ajatella kuin tämä poika. 



 

 

Johtopäätökset ja pohdintaa 

Miten käsitämme lasten tekemän tutkimuksen? 

Keskeinen havaintoni ja johtopäätökseni on, että me aikuiset asetamme kysymyksen lasten osallistumisesta 

tutkimukseen täysin väärin: aikuisten tulisi oppia osallistumaan lasten tutkimuksiin, ei päinvastoin. Lapset 

saattavat tehdä leikin ja puuhastelun varjolla lähes jatkuvasti erilaisia empiirisiä kokeita, mutta me aikuiset 

emme huomaa ja noteeraa sitä. Meillä aikuisilla on niin vahva kuva siitä, mitä tutkimus on tai mitä sen tulisi 

olla, ettemme alkuunkaan huomaa lasten leikkejä ja puuhasteluja tutkimukseksi. Lapset eivät välttämättä 

tiedosta tutkivansa, ja ”tutkimisesta” puhuminenkin saattaa vain hämmentää heitä. Silti lasten toiminta 

tutkijoina täyttää hyvinkin helposti pätevien tiedonmuodostustapojen kriteerit. 

Keskeinen ongelmamme mielestäni on, että haluaisimme lasten tekevän tutkimusta aikuisten tavalla – 

eräänlaisia ”lasten versioita” aikuisten tutkimuksista ja tutkimusaiheista, emme aidosti lasten tutkimuksia. 

Luokittelemme ja valikoimme mikä on merkityksellistä ja mikä ei, ja tulemme näin samalla 

huomaamattamme tyrmänneeksi lasten oman kokemusmaailman ja tutkimusten legitimiteetin. 

Kodin toimintaympäristössä tutkimuksen tulisi sulautua saumattomasti lasten leikkeihin ja puuhasteluihin, 

mutta tätä ajatusta voi mielestäni hyvin pitää ohjenuorana myös ohjatummassa ympäristössä. Jos aikuisina 

emme edes lähtökohtaisesti kykene tunnistamaan lasten leikin ja puuhastelun merkitystä tutkimuksena, 

miten ylipäänsä voisimme kyetä ymmärtämään lasten näkökulmasta merkityksellisiä kysymyksiä ja 

ongelmia tai tapoja, joilla he tekevät tutkimuksiaan? Kun lapset rupeavat viemään tutkimusta ”ihan omaan 

suuntaansa”, meidän aikuisten ei tulisi ajatella sitä ”poikkeamisena” tai ”rönsyilynä” vaan täysin sydämin 

mennä heidän mukanaan uusille urille.  

Tutkimusmenetelmät lasten tekemässä tutkimuksessa 

Huomaan, että aikuisena ja koulutettuna tutkijana [olen väitellyt 16 vuotta sitten tietojärjestelmätieteestä 

ja työskennellyt sen jälkeen pitkään tutkimustehtävissä] olen oppinut ajattelemaan ja jäsentämään 

tutkimusta – kysymyksenasettelua, tutkimusmenetelmiä, tutkimusten arviointia ja tulosten julkaisemista – 

kovin ahtaasti. Silti minulla ei ole mitään perustetta pitää omaa, aikuisen käsitystäni tutkimuksesta yhtään 

parempana tai olennaisempana kuin lasten käsitystä. Minun tulisi kyetä irrottautumaan aikuisten 

tutkimukselle tyypillisistä kysymyksenasettelun ja tiedonmuodostuksen muotoseikoista, jotka eivät ole 

olennaisia pätevän tiedonmuodostuksen kannalta. Tämän vuoksi pohdinkin paljon sitä, mitä havaintoni 

kertovat lasten tekemän tutkimuksen menetelmistä. 

 



 

 

Tiivistäisin havaintoni tutkimusprosessin välttämättömistä vaiheista seuraavasti: 

1. Ihmettely ja kysymyksen esittäminen. Aikuisen aito kiinnostus osoittaa, että lapsen esittämät 

kysymykset ovat selvittämisen arvoisia asioita. Lapsi ei välttämättä ilmaise ihmettelyään ja 

kysymystään ääneen, vaan lähtee suoraan selvittämään sitä. Aikuinen tarvitsee sen vuoksi 

herkkyyttä tunnistaa lapsen toimintansa kautta esittämä kysymys. 

2. Tutkimuskohteen dokumentointi, jos asian selvittäminen sitä vaatii. Lasten tutkimukset tapahtuvat 

enimmäkseen tässä ja nyt, jolloin tutkimuskohde on kaikkien havainnoitavissa. Jos ongelmaa ei voi 

selvittää paikan päällä, tutkimuskohde täytyy kuvata – esimerkiksi ottamalla siitä valokuvia tai 

tallentamalla se videolle. 

3. Tutkimuskohteen analysointi. Tutkimuskohteen analysointi tapahtuu useimmiten selvittämällä 

erilaisia vaihtoehtoja, kokeilemalla ja pohtimalla, koska lasten tutkimukset ovat luonteeltaan hyvin 

konkreettisia ja empiriaan perustuvia. 

4. Tutkimustulosten jakaminen. Lapsi kertoo päätelmistään ja johtopäätöksistään ensisijaisesti 

keskustelemalla suoraan oman ”tiedeyhteisönsä” kanssa. Kodin toimintaympäristössä tiedeyhteisö 

tarkoittaa lapsen sisaruksia, pihapiirin kavereita sekä vanhempia ja muuta lähipiiriä.  

5. Tutkimuksen arviointi. Lapsen tiedeyhteisönä toimivat ihmiset ovat usein läsnä ja jopa mukana 

tutkimuksen eri vaiheissa. Arviointia tehdään koko ajan tutkimuksen edetessä. 

Sisäinen motivaatio lasten tutkimuksessa 

Omaehtoisuus tarkoittaa ennen kaikkea ihmisen omien arvostusten, tarpeiden ja tavoitteiden 

huomioimista, kiinnostuksen kohteiden tunnustamista, mahdollisuutta puhua omalla äänellä sekä omien 

ajatusten, tunteiden ja kokemusten autenttista integroitumista toimintaan (Kalantzis & Cope 2009). Siihen 

kuuluu myös vapaus tehdä omia valintoja toimintatapojen ja polkujen suhteen (Barron & Bell 2016). Koska 

lapset tarvitsevat konkreettisia asioita kiinnostuakseen jonkin asian tutkimisesta, aikuisten vaihtoehdot 

ovat tässä vähissä: jos aikuiset ehdottavat konkreettisia asioita, lasten tutkimusten omaehtoisuus helposti 

kärsii, ja jos eivät, puhe tutkimuksesta jää liian abstraktiksi. Siksi omaehtoisuus syntyy parhaiten lasten 

omien leikkien ja puuhastelujen kautta mielenkiintoisia tutkimuskohteita tunnistamalla. 

Tämä pätee myös lasten kompetenssiin tutkijoina. Kompetenssin kokemiseen kuuluu kokemus omasta 

pystyvyydestä ja arvostuksen saaminen muilta ihmisiltä (Bandura 1997; Ryan & Deci 2000). Omiin 

tutkimuksiinsa lapset ovat täydellisen kompetentteja, eivätkä he epäile osaamistaan. Aikuisten ohjaamissa 

tutkimuksissa lasten kompetenssia lähtökohtaisesti epäillään: lapset oppivat, että heille täytyy opettaa 

tutkimista ennen kuin he voivat tutkia. Sen sijaan lasten omissa tutkimuksissa aikuisten aito kiinnostus 



 

 

osoittaa, että lapsen esittämät kysymykset ovat selvittämisen arvioisia asioita. Meidän tulee osoittaa 

arvostavamme lasten älyllistä panosta tutkimukseen, oli tämä panos kuinka suuri tai pieni tahansa. 

Lasten maailma tuntuu perustuvan yhteisyyden kokemukseen, joka on paljon syvempi kuin meillä aikuisilla. 

Siinä missä aikuiset hyvin tehtäväorientoituneesti ajattelevat, että ”nyt ruvetaan tekemään tätä”, ja alkavat 

jakaa tehtäviä, lapset kerääntyvät yhteen ja miettivät, että ”mitä ruvettaisiin tekemään yhdessä”. Aikuisten 

ohjaamissa tutkimuksissa tämä lasten tarvitsema yhteisyys ei välttämättä luonnistu kovin helposti, mutta 

kun aikuiset osallistuvat lasten tutkimuksiin aidosti heidän tekemisistään ja ajatuksistaan kiinnostuneina, 

jotain tästä yhteisyydestä välittyy myös aikuisille. 

Lasten valtaantuminen ja voimaantuminen 

Lapset ja nuoret tutkijoina -lähestymistavassa lapset ja nuoret suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksensa 

itse omista lähtökohdistaan ja olettamuksistaan käsin ja omia tarpeitaan ja tavoitteitaan varten (Kellett 

2005). Heillä tulee olla mahdollisuus puhua ja toimia omakohtaisten agendojensa puolesta sen sijaan, että 

he olisivat vain toteuttamassa aikuisten heille asettamia agendoja (Barker & Weller 2003, 35). Heidät tulee 

myös ymmärtää kyvykkäiksi ja tietäviksi toimijoiksi, jotka pystyvät ilmaisemaan itseään ja toimimaan 

itsenäisesti ilman aikuisten jatkuvaa valvontaa ja vallankäyttöä (Vandoninck & d’Haenens 2013, 55). 

Projektissani keskityin alakouluikäisten ja alle kouluikäisten lasten tutkimuksiin, joita he tekevät oman 

kotinsa toimintaympäristössä. Tässä yhteydessä valtaantumisessa ja voimaantumisessa on kyse ennen 

kaikkea siitä, miten lasten perhe ja lähipiiri osoittavat arvostavansa heidän tekemisiään ja ajatuksiaan. 

Ymmärrämmekö lasten leikkeihin ja puuhasteluihin sisältyvän tutkimuksia, ja hyväksymmekö ne legitiimiksi 

ja päteväksi tiedonmuodostukseksi? Käsitys, joka minulle muodostui projektini aikana lasten tutkimuksista, 

on kurssikirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin nähden varsin radikaali, sillä jo ajatus lasten 

osallistumisesta tutkimuksiin on mielestäni täysin aikuisten ajattelutavan vinouttama. Meidän aikuisten 

tulisi osallistua lasten tutkimuksiin, ei toisin päin. Muutoksen täytyy lähteä tästä. 
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