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Lapsen käytöksen havainnointitulokset sekoittuvat
usein mielikuviin
Kun lapsen kehitys huolestuttaa kasvattajia tai vanhempia, kasvattaja pyytää yleensä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa havainnoimaan lasta. Siitä huolimatta kasvattajankin tekemä ja dokumentoima havainnointi on hyvin tärkeää. Erityisopettajan ja kasvattajan havainnointitulokset joko
vahvistavat toisiaan tai tuovat erilaisia näkökulmia tuloksiin.
Jos kasvattajien dokumentoimat havainnot ovat vähäisiä tai niitä ei ole, neuvotteluissa lapsen
asioista korostuvat liikaa kasvattajien muistikuvat, mielikuvat ja tulkinnat sekä ulkopuolisen havainnoijan, kuten erityisopettajan, satunnaiset havainnot. Joskus havainnoinniksi tulkittu toiminta
saattaa sulautua yhä enemmän osaksi sitä tulkintaa, joka kasvattajalla lapsesta muutenkin on.
Kun huolestuttavasta asiasta ei ole dokumentoitu kasvattajan havaintoja, lapsen tarvitseman
tuen saanti voi viivästyä.
”Olemme huomanneet, että useat kasvattajat kokevat havainnoinnin vaikeaksi. Kasvattajat
haluavat kyllä havainnoida lapsia, mutta ongelmana saattaa olla esimerkiksi kokemattomuus
tai tietämättömyys tilanteeseen sopivista havainnointimenetelmistä ja niiden käytöstä”, sanovat
tänään ilmestyneen teoksen Kasvu kiikarissa – Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille kirjoittaneet Pirjo-Leena Koivunen ja Taisto Lehtinen.
Mitä kiireisempi tai muuten vaativampi tilanne on, sitä tärkeämpää on, että kasvattajan
tilannearvio ja ratkaisut perustuvat havaintoihin ja dokumentointiin. Jos havainnointia pidetään
tärkeänä, aikaa siihen voidaan löytää työtehtävien järjestelyillä ja käytäntöjen muutoksilla. Ammatillisuuteen kuuluu myös se, että omia ja työkavereiden tulkintoja voidaan käsitellä yhdessä ja
tarvittaessa myös kyseenalaistaa niitä.
”Kasvattajat tekevät hyviä huomioita lapsista ja lapsiryhmistä. He kiinnittävät huomiota vastuullaan olevien lasten kehitykseen ja käyttäytymiseen ja ottavat asioita nopeasti puheeksi. Kun
havainnointi on ollut tehokasta ja säännöllistä ja dokumentointi on hoidettu hyvin, lapset saavat
yksilöllisen tai vahvemman tuen tarvitsemiinsa pulmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,”
sanovat kirjoittajat.
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