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Litteraatio 3.  

 

Kesto: 32 min 51 s 

 

T= tutkija 

H= haastateltava 

 

Aloin puhumaan lapsen kanssa ennen kuin nauha oli päällä - 

piti asetella kameraa jne paikoilleen 

 

H: --pikkusiskon kans 

T: joo tota sulla on aika paljon kavereita 

H: joo 

T: haluaisik sä piirtää jonkun tota 

H: joo 

T: jonkun leikin mitä te leikitte kenen 

H: okei 

T: myös joiden kanssa sä leikit 

H: okeeii mää laitan mustalla 

T: mustalla 

H: joo mä piirrän sen tangon  

T: tangon 

(..) 

T: missä on sellanen tanko 

H: hmm se on niin ku tuolla ulkona missä me leikitään jos 

mennään ulos se on semmonen lamppu 

T: yhm 

H: ne leikkii melkein aina hi öö tota pistettä 

(.) 

T: pisteitä 

H: pistettä 

T: pistettä millanen leikki se on 

H: et niin ku et yks laskee ja set mut muut menee piiloon 

ja toisen pitää mennä ettimää 

T: yhm 

H: ja sitten jos se on kaukana nii ne toiset tulee nii ku 

nii ku piiloista ja sit pitää koskettaa tankoa ja sanoa oma 

piste tai o p k p tai kaikki pelastettu jos sanoo kaikki 

pelastettu on niin kaikki voi mennä ulos piilosta nii sit 

sen toisen pitää laskee uudestaa 

T: joo tollasia erilaisia me ollaan joskus oltu jalkapallon 

kanssa että jalkapallo pitää eka potkasta ja sitten toiset 

menee piiloon ja sitten 

H: yh 

T: sit- 

H: mut jos ne se joka laskee jos sen näkee meidät nii sit 


