Liisa Karlsson

Sadutus
Avain osallistavaan toimintakulttuuriin
Sadutuksessa lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset voivat jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja
kokonaisia maailmoja. Lapselle annetaan mahdollisuus kertoa omia ajatuksiaan aikuiselle,
joka on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella. Sadutus ei ole kuitenkaan vain lasten juttu,
vaan se sopii myös nuorten ja aikuisten yhteisiin hetkiin.
Sadutus rohkaisee monipuoliseen ilmaisuun, kommunikaatioon, toisten arvostamiseen, eri
näkökulmien huomioimiseen, aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen. Aito kuuntelu luo erityisen
hyvät edellytykset kasvulle, luovuudelle, kehittymiselle ja oppimiselle.
Sadutus tuo ihmiset yhteen ja avaa oven osallistavaan toimintakulttuuriin, jossa ihmiset kohtaavat toisensa tasavertaisina ja osallistuvat vastavuoroisesti yhteiseen toimintaan. Kaikessa
monipuolisuudessaan vaikutukset tulevat esiin silloin kun sadutusta käytetään säännöllisesti.
Kirjassa kuvataan sadutusta, osallistavaa toimintakulttuuria, leikin olemusta, oppimista,
pienryhmätoimintaa, dokumentointia sekä lasten ja aikuisten yhteistä toimintaa. Ammattilaiset kertovat, miten he ovat soveltaneet sadutusta mm. päiväkodissa, ala-asteella, yläasteella ja
lukiossa, kirjastossa, erityisopetuksessa, terapiassa, nuorisotyössä, kerhotoiminnassa tai työyhteisössä. Lasten tarinoiden kautta lukija saa kosketuksen sadutuksen maailmaan: yhdessä
olemiseen ja iloitsemiseen sekä toisen uudenlaiseen kohtaamiseen!
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Otteita Sadutus-kirjan
sisällöstä:
II OSA Miten saduttaa?
Kertova ihminen
Perussadutuksesta aihesadutukseen
Saduttamalla lähelle toista
Saduttaja on innostunut kirjaaja
Kertojalla on tekijänoikeus
Sadutuksella asettaudutaan toisen asemaan
Yhteistä iloa
Oma mielenkiinto ja kokemusten yhteinen jakaminen
Saduttamalla tiedon tuottamista
Satua ei tulkita
Perhe yhdessä
Satu siltana
Sadutusolosuhteet
Satu julkistetaan
Saduttaen aloitteen tekijäksi
Sadutus luo yhteyksiä
Ammattilaiset saduttajina

V OSA Kysymyksiä sadutuksesta
Miten aikuiset ryhtyvät saduttamaan?
Voiko aikuinen antaa sadulle aiheen?
Ellei satua tulekaan?
Ellei sadulle tule loppua?
Voiko sadun videoida?
Ovatko rumat jutut sallittuja?
Mitä itsetunnolle ja innostukselle tapahtuu?
Rauhoittaako sadutus?
Saako lapsen huolia käsitellä sadutuksella?
Voiko sadutuksella vahingoittaa?
Jääkö kirjoittamisen opettelu vähemmälle?
Mistä aika saduttamiseen?

VI OSA Sadutuksen monet polut
Pienten sadutus
Nuoret sadutettavina
Kotisadutus
Aikuissadutus ja vanhukset
Aikuisten työsadutus
Kerhojen ja perhekahviloiden sadutuskokemuksia
Sadutus yhden päiväkodin näkökulmasta
Koulusadutus
Kansainvälisyyttä saduttamalla
Maahanmuuttajasadutus
III OSA Osallistavan ja saduttavan toimintakulttuurin puitteet
Museosadutusta
Fyysinen toiminta- ja oppimisympäristö
Sadutus-menetelmien monet kielet 191
Miten toiminta kannattaa organisoida?
Sadutus kuraattorin, puheterapeutin,
Sadutus ja pienryhmätoiminta
sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän työssä
Sadutusdokumentointi
Sadutus psykologin työssä
Lasten kanssa työskentelevän työ
Sadutus eräässä erityiskoulussa
Kasvunkansiot, portfoliot, tutkimusarkut

Postita tai faksaa tämä tilauskortti (faksi 014-678 719). Voitte
tilata myös sähköpostitse: asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi
(sähköpostitse tilatessanne muistakaa mainita tarjoushinta).
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Liisa Karlsson on tutkinut ja kehittänyt sadutusta toistakymmentä vuotta. Tänä aikana hän on kerännyt kirjan lukuisat esimerkit sadutustilanteista ja lasten omista tarinoista.
Tutkimustensa lisäksi hän on järjestänyt sadutuskoulutusta ja kehittämishankkeita. Karlsson on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori, ja
hän toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämispäällikkönä.
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