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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten esiopetusikäisten lasten leikki tukee kouluvalmiutta. 

Tutkimuksessa selvitettiin aluksi mitä lapset esiopetuksessa leikkivät ja tätä tietoa verrattiin kouluvalmiuden 

teoriaan. Koska leikkiä ja kouluvalmiutta on yhdessä tutkittu vähän, kohdistuu tämä tutkimus tärkeään ja 

vähän tutkittuun aiheeseen.  

 

Tutkimuksen teoriaosassa perehdyttiin leikkiin, sen kehitykseen ja leikin ja lapsen kehityksen väliseen 

suhteeseen sekä aikuisen rooliin leikissä. Näin luotiin perustaa leikin ymmärtämiselle. Esiopetusikäisen lapsen 

kehityksessä tapahtuu niin fyysistä kuin henkistäkin muutosta. Teoriaosassa tarkasteltiin myös 

esiopetusikäisen lapsen kehitystä ja toimintaa. Lisäksi teoriaosassa määriteltiin kouluvalmiutta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Teoriaosalla luotiin pohjaa leikin ja kouluvalmiuden välisen yhteyden tarkasteluun. 

 

Tutkimus oli kvalitatiivinen ja luonteeltaan pohjaa fenomenografiaan. Aineisto kerättiin 

teemahaastattelumenetelmää käyttäen kahdessa oululaisessa esiopetusryhmässä. Haastatteluihin osallistui 

kahdeksantoista lasta, 11 poikaa ja 7 tyttöä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tekstimuotoon. Aineisto 

analysoitiin tavalla, jossa yhdisteltiin sisällönanalyysin sekä fenomenografisen analyysin menetelmiä.  

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että leikki tukee monipuolisesti lapsen kouluvalmiutta. Leikissä lapsi toimii 

lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa oppimista ja kehitystä tapahtuu. Kouluvalmiuden kannalta merkittäviä 

taitoja ja kykyjä tarvittiin myös leikeissä. Tärkeimmäksi alueeksi erottui sosiaalisten valmiuksien tukeminen. 

Leikissä lapsi harjoitteli sosiaalisia taitojaan ja nämä katsottiin myös kouluvalmiuden kannalta merkittäviksi. 

Leikki tuki myös motoristen valmiuksien kehittymistä. Lapset leikkivät luonteeltaan sellaisia leikkejä, jotka 

tukivat niin hienomotorisia taitoja kuin karkeamotorisiakin taitoja. Kognitiiviset valmiudet saivat tukea etenkin 

erilaisten pelien kautta. Lapsen havaintokyky ja pitkäjänteisyys harjaantuivat ja nämä ovat tärkeitä koulussa 

keskittymisen kannalta.  

 

Tutkimuksella saatiin ajankohtaista ja suuntaa-antavaa tietoa leikin kouluvalmiutta tukevasta puolesta ja sen 

mahdollisuuksista. Aiheesta on vain vähän tutkimustietoa, joten tutkimukselle oli tarvetta ja se lisäsi 

ymmärrystä aiheesta. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei pyritä yleistyksiin, mutta tutkimuksen tulokset antoivat 

suuntaa siihen, että leikki tukee kouluvalmiutta laajemmassakin mittakaavassa kuin näissä kahdessa 

esiopetusryhmässä. Tulokset haastavat opettajia pohtimaan leikin merkitystä lapsen kasvulle, kehitykselle ja 

oppimiselle. 

Asiasanat Leikki, kouluvalmius, esiopetus      
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JOHDANTO 

Esikoulusta kouluun siirtyminen on yhteiskunnallisesti ajateltuna jokavuotinen prosessi, 

jossa valtava määrä lapsia käy kouluun siirtymän läpi sekä heidän tulee käsitellä ja selvitä 

sen tuomista vaatimuksista. Jokaisen lapsen kokemus koulun aloituksesta on yksilöllinen. 

Leikki on lasten arkipäivää ja heidän keinonsa käsitellä asioita. Tästä syystä leikin merki-

tyksen tutkiminen kouluvalmiutta tukevana tekijänä on tärkeää, jotta ammattikasvattajat 

pystyvät tukemaan lapsen kouluvalmiutta mahdollisimman hyvin. 

Kouluvalmiutta on aiemmin tutkittu enemmänkin aikuisen näkökulmasta ja lapsen ääni on 

jäänyt sivuosaan. Lapsen kouluvalmiudesta on kerätty tietoa lähinnä lasta ympäröiviltä 

aikuisilta. Lapsen näkökulma kuitenkin poikkeaa aikuisen näkökulmasta. (Linnilä, 2006, s. 

257.) Lapsen käsityksen huomioiminen tutkimuksessa on harvinaista ja se on vähän tutkit-

tu tutkimuskohde. Tutkimuksella saadaan lapsen käsitys leikistä esille ja pystytään tuke-

maan lapsen tarpeita. Tämä tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni Leikin merkitys 

siirtymävaiheessa esiopetuksesta perusopetukseen (2012) ja se toimii tutkimukseni teoreet-

tisena pohjana.  

Aikaisempi tutkimus leikistä (Brédikyté, 2011; Kronqvist, 2004; Ugaste, 2005) ja koulu-

valmiudesta (Linnilä, 2006; Sahin, Sak & Turcer, 2013; Ziv, 2013) on keskittynyt muihin 

seikkoihin kuin näiden ilmiöiden tutkimiseen yhdessä. Näitä kahta tekijää ei ole juurikaan 

tutkittu yhdessä, mutta Helenius (1993) on yksi harvoista alan asiantuntijoista, joka käsitte-

lee näiden kahden käsitteen suhdetta. Leikin kouluvalmiutta tukevaa puolta on siis perus-

teltua tutkia. 

Tavoitteenani on saada selville leikin merkitys kouluvalmiuden tukemisessa. Näin saadaan 

arvokasta tietoa siitä, mitä lapset esiopetuksessa leikkivät ja miten se tukee kouluvalmiutta. 

Tätä tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa toimintaa esiopetukseen. Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2010, s. 7) sanotaan, että leikin kautta oppiminen on keskeistä 

esiopetuksessa. Näin ollen leikin mahdollisuuksista tietoinen opettaja pystyy yhdistämään 

oppimisen ja leikin luontaisesti. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle leikin määrittelystä. Leikki alkaa Heleniuksen (2004) käsi-

tyksen mukaan jo ennen kuin lapsi pystyy toimimaan itsenäisesti. Leikillä on ominaispiir-

teitä, joiden perusteella se on mahdollista tunnistaa. Kuitenkaan nämä ominaispiirteet eivät 
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kuvaa leikkiä täydellisesti. Leikkiä on pyritty luokittelemaan erilaisten määritelmien perus-

teella, mutta tämän tutkimuksen tuloksissa luokittelu perustuu lähinnä lapsilta saatuun in-

formaatioon. Kuitenkin yhtäläisyyksiä Piaget’n (1951) luokituksiin on havaittavissa.  

Kouluvalmiusluvussa määrittelen kouluvalmiutta ja pyrin tuomaan esille, miten tässä tut-

kimuksessa kouluvalmius ymmärretään. Kouluvalmiutta voidaan lähestyä useammasta 

näkökulmasta käsin. Maturaation näkökulmasta valmius nähdään enemminkin lapsen kyp-

symisenä, jolloin lapsi on tietyssä vaiheessa riittävän kypsä kouluun. Toisaalta kouluval-

mius voidaan nähdä sosiokonstruktivistisesti kulttuurisen ympäristön valossa, jolloin vuo-

rovaikutuksen merkitys korostuu (Linnilä, 2006, s. 30–31.) Perinteisesti kouluvalmiutta 

pohdittaessa huomio kiinnitetään lapsen kognitiiviseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen 

kyvykkyyteen. (Hakkarainen, 2002, s. 67).  

Tässä tutkimuksessa kouluvalmius ymmärretään moniulotteisena käsitteenä. Lapsen val-

mius siirtyä kouluun ilmenee monella tasolla, eivätkä akateemiset taidot ole ainoa mittari. 

Sosiaaliset taidot korostuvat ja vertaisryhmä on tärkeä tekijä.  

Esiopetusikäiset lapset ja heidän käsityksensä leikistä ovat tutkimukseni kohteena. Näin 

ollen kolmas lukuni käsittelee esiopetusikäistä lasta ja hänen kehitystasoaan. Kolmannessa 

luvussa esittelen Hännikäisen (2005) tutkimuksesta otteen esiopetusikäisten leikistä. Tämä 

kuvastaa hyvin lapsen leikkiä tuossa ikävaiheessa.  

Metodologisesti tutkimukseni taustalla on vaikuttanut fenomenografia. Niikon (2003, s. 

24) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkö-

kulmasta. Niikko jatkaa, että toisen asteen näkökulma painottaakin juuri toisen ihmisen 

tapaa kokea maailmaa. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut lasten näkökulmasta leikkiin 

ja siitä, mitä he esiopetuksessa leikkivät.  

Tutkimusongelmani on, miten leikki tukee kouluvalmiutta. Tämän ongelman ohjaamana 

analysoin ja tulkitsen haastatteluja, joita tein esiopetusikäisille lapsille. Haastatteluista esiin 

nousevat leikit kategorisoin ja näiden kategorioiden avulla tulkitsen leikin kouluvalmiutta 

tukevaa elementtiä ja näin muodostan vastauksen asettamaani ongelmaan. 

  



3 

 

1 LEIKKI 

Jokaisella on jonkinlainen käsitys leikistä vähintäänkin oman lapsuuden kautta. Leikki 

liitetään vahvasti lapsuuteen kuuluvaksi asiaksi, joka on kiinteä osa lapsuutta ja lapsen 

toimintaa. Tässä luvussa määrittelen leikin käsitettä ja pyrin saamaan kuvan leikistä ja sii-

hen liittyvästä teoriasta. Leikin teoria pohjaa Lev Vygotskyn käsitykseen leikistä, mutta 

pyrin saamaan esille myös muita näkökulmia.  

1.1 Leikin määritelmä 

Leikin määritelmässä on luontevaa lähteä liikkeelle siitä, mistä leikki ymmärretään alka-

vaksi. Vygotsky (1966) määrittelee, että leikissä on aina mukana mielikuvitus. Hänen mu-

kaansa mielikuvituksen avulla luodaan kuvitteellinen tilanne, jossa lapsi toimii. Toisin sa-

noen leikki alkaisi varsin myöhäisessä vaiheessa, kun lapselle on jo kehittynyt mielikuvi-

tus. (Vygotsky, 1966.) Helenius (2004) käsittää leikin alkavaksi kuitenkin jo aiemmin. 

Leikki voidaan käsittää alkavaksi jo ennen kuin lapsen kielellinen ja motorinen kehitys on 

niin pitkällä, että hän voisi olla itsenäinen toimija. Loru- ja hyppyytysleikeissä lapsi on 

osallisena aikuisen johdolla tapahtuvassa leikissä. (Helenius, 2004, s. 15–16.) 

Loru- ja hyppyytysleikeissä ovat leikin elementit läsnä. Leikeissä muodostetaan mielikuvia 

ja otetaan korvaavia välineitä ja menetelmiä mukaan toimintaan. Nämä leikit sisältävät 

viestin lapselle, että tämän tyyppinen toiminta on leikkiä. (Helenius, 2004, s. 15–18.)  

Vygotskyn (1966) mukaan leikkiä ei tule määritellä siitä saatavan mielihyvän mukaan. 

Lapsella on monia muita toimintoja, joista hän saa mielihyvää enemmän kuin leikistä. Toi-

saalta tiedetään useita leikkejä, joissa mielihyvä ei tule toiminnasta vaan toiminnan tulok-

sesta, mikäli tulos on lapsen mieleen. Leikki alkaa silloin, kun lapsen toiveet eivät ole to-

teutettavissa. Kehityksen alkuvaiheessa lapsen tarpeet tyydytetään silloin, kun ne tulevat, 

mutta vähitellen halut eivät ole toteutettavissa juuri sillä hetkellä. Tällöin lapsi tyydyttää 

halunsa leikin avulla. Leikkiin otetaan mukaan niitä elementtejä, joita todellisuudessa ei 

ollut mahdollista saavuttaa. Esimerkiksi, jos lapsi haluaisi ratsastaa hevosella, mutta se ei 

ole mahdollista, lapsi kuvittelee korvaavan esineen avulla hevosen ja leikkii ratsastavansa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen lapsen tyydyttymätön toive tai tavoite tulisi 

hänen leikkiinsä. (Vygotsky, 1966.) Eikä myöskään, että leikki olisi vain tulosta tyydyttä-
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mättömistä haluista ja tapahtuisi täysin esimerkin kaltaisesti suoraviivaisesti (Vygotsky, 

1978, s. 93). 

Myös Helenius (2004) tunnistaa leikissä lapsen mahdollisuuden toteuttaa toiveitaan ja ha-

lujaan, joita lapsi ei todellisuudessa voi toteuttaa. Halujen ja todellisuuden välistä ristiriitaa 

ratkaistessaan lapsi käyttää mielikuvitustaan apuna. Mielikuvituksella on suuri merkitys 

leikin kannalta. (Helenius, 2004, s. 14–15.) Koska leikki on omaehtoista toimintaa, pystyy 

lapsi sen avulla toteuttamaan omia halujaan ja leikissä hän pystyy toimimaan tahtomallaan 

tavalla. Leikissä lapsi pystyy itse päättämään toimintojen järjestyksen. Leikistä puuttuu 

epäonnistumisen pelko, koska lapsi voi halutessaan muuttaa alkuperäistä suunnitelmaansa. 

(Smidt, 2009, s. 103–104.) Tämä ei tarkoittane kuitenkaan sitä, ettei leikin avulla voitaisi 

myös tutustua epäonnistumisen tunteeseen, kunhan se kuuluu lapsen tavoitteeseen. Lapsi ei 

itse tiedosta leikkinsä motiiveja (Vygotsky, 1966). 

Leikkiä ei tule ymmärtää symbolisena toimintana. Mikäli leikkiä tarkastellaan symbolisena 

toimintana, on vaarana, että se ymmärretään merkkien systeeminä, jonka tarkoituksena on 

kuvata todellisuutta. Näin ymmärrettynä leikin ominaispiirteet jäävät huomiotta. Koska 

leikki ei ole symbolista toimintaa, on tärkeä ymmärtää leikin motivaatio. (Vygotsky, 1978, 

s. 94.) 

Useat tutkijat tunnustavat, että leikissä on nähtävissä tiettyjä ominaispiirteitä, jotka erotta-

vat leikin muusta toiminnasta. Monille leikki näyttäytyy iloisena, joustavana, kuvitteellise-

na ja sisältäpäin motivoituneena toimintana. Leikin määritelmä ja sen ominaispiirteet aut-

tavat määrittelemään tutkimuskohdetta, kun tutkitaan leikkiä. Brédikytén (2011) mukaan 

Hughes määrittelee viisi olennaisinta piirrettä leikille. Näiden piirteiden mukaan leikki on 

sisältäpäin motivoitunutta (intrinsically motivated), vapaa-ehtoista (freely chosen), miellyt-

tävää (pleasurable), ei kirjaimellista (non-literal) ja osallistujat ovat aktiivisesti sitoutuneet 

siihen (actively engaged in by participants). (Brédikyté, 2011, s. 69.) 

Berk & Winsler (1995) toteavat lapsen luovan mielikuvituksensa avulla kuvitteellisen to-

dellisuuden, jossa hän toimii. Vygotskyn (1966) mukaan lapsi vaihtelee toimintaansa tä-

män kuvitteellisen todellisuuden ja oikean todellisuuden välillä. Todellisuuden ja mieliku-

vituksen yhdistelmänä leikki on dialektinen käsite, jossa lapsi toimii rinnakkain mielikuvi-

tuksessa ja todellisuudessa. Leikkiessään lapsi tiedostaa todellisuuden ja rikastuttaa sitä 
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mielikuvituksellaan. (Hakkarainen, 2001, s. 184–185.) Mielikuvituksensa voimia lapsi 

tarvitsee Lautelan (2011, s. 32) mukaan kaikessa oppimisessaan myöhemmin. 

1.2 Leikin luokittelu 

Leikkiä on pyritty luokittelemaan erilaisten piirteiden avulla. Yksinleikistä kehittyy rin-

nakkaisleikin kautta yhteisleikkiä. Yksinleikkinä nähdään toiminta, jossa lapsi leikkii omaa 

leikkiä ilman muita osallistujia. Tästä vaiheesta vähitellen kehittyy rinnakkaisleikki, jossa 

lapset leikkivät samankaltaisilla leluilla eri leikkejä. Yhteisleikin piirteitä ovat, että lapset 

leikkivät samoilla leluilla samaa leikkiä. Tässä luokittelussa on yksinkertaistettu monimut-

kaisia tapahtumia leikissä ja se jättää paljon ulkopuolelleen. Leikissä on monia tasoja ja 

riippuvuuksia, joita luokittelu ei ota huomioon. (Riihelä, 2004, s. 27–28). Tässä luokitte-

lussa annetaan suuri painoarvo leluille. Leikki ei välttämättä kaipaa leikkivälineitä. 

Piaget (1951, s. 111–112) tunnistaa leikissä kolme pääluokkaa. Ensimmäisestä luokasta 

hän puhuu termillä ”practice games”, jonka Hakkarainen (2005, s. 2) on suomentanut esi-

neleikiksi. Käytän tässä Hakkaraisen käännöstä, koska se kuvaa mielestäni osuvasti Pia-

get’n kuvausta kyseisestä leikistä. Esineleikissä korostuvat sensomotoriset toiminnot ja 

esineleikki on lapsen ensimmäinen leikkimuoto. Esineleikki on kehittyneempää kuin pelkät 

lapsen refleksit. (Piaget, 1951, s. 111.) 

Seuraava luokka Piaget’n luokittelussa on symbolinen leikki. Tässä luokassa korostuu mie-

likuvitus ja sen avulla luodut merkitykset ja tilanteet. Piaget ei tee eroa symbolileikissä 

siinä, leikitäänkö sitä yksin vai yhdessä muiden kanssa. Tämä leikkiluokka pitää sisällään 

rakenteluleikkejä ja roolileikkiä. (Piaget, 1951, s. 111–112.) Hakkarainen (2005, s. 2) on-

kin kääntänyt Piaget’n alkuperäisen termin juuri roolileikiksi.  

Kolmas Piaget’n leikkiluokka on sääntöleikit. Sääntöleikkeihin liittyy nimensä mukaisesti 

sääntöjä. Leikit vaativat sosiaalista kanssakäymistä yksilöiden välillä. Säännöt on laadittu 

yhdessä leikkivän ryhmän kanssa ja sääntöleikki onkin yleisin leikki lasten ja aikuisten 

kesken. (Piaget, 1951, s. 112–113.) 

Maija-Liisa Linnilä (2011, s. 183) tunnistaa leikissä useampia leikkimuotoja. Leikkimuo-

dot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentävät toinen toistaan ja esiintyvät päällek-

käin. Eri leikkimuodot edistävät lapsen kehitystä monipuolisesti. Kokeilu ja tunnustelu 
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ovat etenkin pienen lapsen leikissä oleellinen osa, mutta myös esiopetuksessa tunnetaan 

tunnusteluleikkejä kuten tunnustelupussi-leikkejä. Tämä leikkimuoto tukee lapsen aistien 

kehittymistä. (Linnilä, 2011, s. 183.) 

Havaintotoimintoja lapsi harjoittelee reseptiivisessä eli vastaanottavassa leikissä. Leikki 

aktivoi havaitsemista eri aistein ja reagointikyky paranee. Esiopetuksen keskeisin leikki-

muoto on liikuntaleikki. Käsitys avaruudellisista suhteista, tilasta, ajasta ja omasta kehosta 

kehittyvät esineidenkuljettamisleikissä. Kuvitteluleikissä lapsi toimii kuvitteellisessa maa-

ilmassa ja, kuten aiemmin olen tuonut esille, mahdollistaa toiminnan, joka ei ole mahdol-

lista reaalimaailmassa. Rakenteluleikki kehittää lapsen tavoitteellisuutta, suunnittelua, 

hahmottamista ja kolmiulotteisen maailman mallittamista. Tämä leikki antaa mahdolli-

suuksia esiopetuksen määrittelemien oppimistavoitteiden opettamiseen. Luovassa leikissä 

lapsi ilmaisee itseään ja yhteisleikeissä lapsen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kehittyvät. 

(Linnilä, 2011, s. 183.) 

Korhonen (2001, s. 38) näkee, että lapsen leikistä on selvästi eroteltavissa erilaisia vaiheita. 

Pienillä lapsilla leikki muodostuu pääasiassa esineillä puuhastelusta ja niiden kokeilusta. 

Erilaisten roolien esittäminen tulee osaksi lapsen leikkiä yli 3-vuotialla lapsilla. Roolileik-

kiin liitettään läheisesti myös draama-, näytelmä- ja ilmaisuleikit. Nämä leikit näkyvät sel-

vimmin juuri esiopetusikäisen lapsen leikissä. Sääntöleikit muodostavat yhden leikkiluo-

kan. (Korhonen, 2001, s. 38.) 

Roolileikkien erityispiirteenä on juuri roolien ottaminen ja mielikuvituksen vahva vaikutus 

leikkiin. Esiopetusiässä olevat lapset leikkivät hyvin kehittyneitä leikkejä ja leikin suunnit-

teluun ja valmistautumiseen käytetään aikaa. Roolileikeissä juoni suunnitellaan yhdessä ja 

erimielisyydet kohdistuvat enemmänkin roolihenkilöiden välisiin suhteisiin ja leikin sisäi-

siin sääntöihin. (Korhonen, 2001, s. 40.) 

Sääntöleikkeihin lapsi alkaa siirtyä juuri esiopetusvaiheessa. Sääntöleikkeihin kuuluvat 

erilaiset pelit, yhteis- ja perinneleikit sekä liikuntaleikit. Sääntöleikit nimensä mukaisesti 

pohjautuvat erilaisiin sääntöihin ja yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin. Tämä leikki-

muoto vaatii lapselta monipuolisia sosiaalisia ja kielellisiä taitoja, jotta säännöistä ja leikin 

kulusta pystytään yhdessä sopimaan. (Korhonen, 2001, s. 38.) 
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1.3 Leikin ja kehityksen yhteys 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää leikin kouluvalmiutta tukeva merkitys. Kouluval-

mius liittyy lapsen kehitykseen ja sen etenemiseen. Leikin kehitystä tukeva merkitys on 

oleellista ymmärtää, jotta leikin ja kouluvalmiuden välistä yhteyttä voidaan arvioida ja 

tulkita. 

Arkikielessä melkein mikä tahansa muutos lapsen käyttäytymisessä on kehitystä. Tieteelli-

sesti käsitettynä kehitystä tapahtuu vasta, kun psyykkisissä toiminnoissa tapahtuu laadullis-

ta muutosta. Kaikki muutokset eivät ole laadullista muutosta. Siirryttäessä psyykkisten 

prosessien tasolta laajempiin kokonaisuuksiin, voidaan puhua kehityksestä ja laadullisista 

muutoksista. Näitä laajempia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi persoonallisuus, tietoisuus 

ja toiminta.  (Hakkarainen, 2002, s. 18–21.)  

Kehityksen suunta on yksinkertaisesta monimutkaiseen ja se on hierarkkista. Hierarkki-

suudella tarkoitetaan sitä, että opittu taito pohjaa edelliseen. Kehitys on monimutkainen 

ilmiö, jossa tapahtuu spontaania korjaantumista, viivästymistä ja se on vahvasti yksilöllis-

tä. (Linnilä, 2006, s. 25.)  

Laadulliset muutokset ovat Hännikäisen ja Rasku-Puttosen (2001, s. 166) mukaan johta-

vasta toiminnasta toiseen siirtymistä. Hakkarainen (2008b, s. 19) näkee, että kehityksestä 

erotellaan eri vaiheita, joita tutkimalla saadaan tietoa kehityksestä. Hänen mukaansa jo-

kaista vaihetta leimaa johtava toiminta, jonka avulla kehityksen laadulliset muutokset syn-

tyvät. Edwards (2011, s. 196) on Hakkaraisen kanssa samaa mieltä kirjoittaessaan että, 

johtava toiminta ei ole tietyn psykologisen kehitysvaiheen ominainen tekeminen vaan ky-

seessä on ikään kuin silta kahden kehitysvaiheen välissä. 

Johtavan toiminnan tyypit jaetaan Hännikäisen ja Rasku-Puttosen (2001, s. 165–166) mää-

ritelmän mukaan kolmeen osaan. Emotionaalinen kanssakäyminen aikuisen kanssa on en-

simmäisten vuosien aikana lapsen johtavana toimintana. Toisen ja kolmannen elinvuoden 

ajanjaksoon ajoittuu esineellinen toiminta johtavan toiminnan tyyppinä. Johtavana toimin-

tana, lapsen ollessa ikävuosiltaan 3–6, pidetään leikkiä. Koulun aloitettuaan johtava toi-

minta alkaa olla oppimistoiminta. Esiopetusikäinen lapsi alkaa siirtyä oppimistoimintaan, 

mutta leikki ja oppimistoiminta ovat rinnakkain mukana lapsen toiminnassa. (Hännikäinen 

& Rasku-Puttonen, 2001, s. 165–166.)  
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Esiopetusikäisten lasten kehitysvaiheessa on kolme merkittävää laadullista muutosta. En-

sinnäkin muistamiseen liittyvien muutosten myötä lapselle kehittyy kyky toimia yleisten 

ideoiden tasolla. Lapsen vuorovaikutuksen ala kasvaa, koska mukaan käsittelyyn voidaan 

ottaa myös kuviteltuja ja ajateltuja asioita. Leikki toimintana on perustaltaan sosiaalista ja 

leikissä lapsi pystyy harjoittelemaan sosiaalisia taitojaan. (Hakkarainen, 2002, s. 28–29.) 

Kouluvalmiuden kannalta laadulliset muutokset sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ovat 

merkittäviä (Hakkarainen, 2002, s. 68). 

Toinen merkittävä laadullinen muutos tapahtuu lapsen tarpeissa ja intresseissä. Tilanteiden 

mielekkyys ja merkitys lapselle alkavat ohjaamaan intressien muotoutumista. Lapsi korvaa 

ensimmäisiä intressejä toisillaan ja muuntaa niitä. (m.t., 2002, s. 28–29.) Aikuisen totuuden 

rinnalle alkaa lapsella muodostua omat mielipiteet. Tämän yhteydessä syntyy tekojen mie-

lekkyyden harkinta. Mielekkyys ajatellen juuri lasta itseään ja sitä, mikä merkitys teolla on 

lapselle omakohtaisesti. Psykologisesti ajateltuna mielekkyyden pohtiminen on merkki 

kouluvalmiudesta. (m.t., 2002, s. 47–50.) 

Luovan toiminnan mahdollistaa kyky siirtyä ideasta toimintaan ja ajatuksesta tilanteeseen. 

Kolmannessa laadullisessa muutoksessa juuri ajatusten ja tekojen suhde muuttuu. Toimin-

nasta ajatukseen siirtymisen sijasta lapsi kykenee siirtymään ideasta toimintaan ja ajatuk-

sesta tilanteeseen. (m.t., 2002, s. 28–29.) Tekemisen tuloksella alkaa olla yhä suurempi 

merkitys ja näin ollen leikki vaihtuu usein rakenteluksi, askarteluksi tai joksikin sellaiseksi, 

missä tuloksen voi konkreettisesti nähdä. (m.t., 2002, s. 47–50.) 

Mikä saa aikaan lapsen persoonallisuuden tason muutokset, on olennainen kysymys kehi-

tystä tarkasteltaessa. Hakkarainen (2002, s. 29) kirjoittaa Leontjevin kiinnittäneen huomio-

ta lapsen toiminnan muutoksiin, erityisesti toiminnan motiivien alisteisuuden kehittymi-

seen. Lapsen toimintaa ei voida selittää yksittäisillä motiiveilla vaan merkitys on motiivien 

keskinäisellä suhteella. Vaikka motiivien suhde tuo uuden näkökulman kehityksen tarkas-

teluun, jää mekanismin tausta selittämättä. (m.t., 2002, s. 29.) 

Varhaislapsuudessa lapsi ei ymmärrä aikuisen roolia ja toimintaa eikä itseään. Tällöin lapsi 

tekee vain sen, mikä täytyy kussakin tilanteessa tehdä. Varhaislapsuuden loppupuolella 

lapsi alkaa irtaantua aikuisesta ja hänelle syntyy toimintaan motiiveja ja toiveita. Tämä 

mahdollistaa tahdonalaisen käyttäytymisen ja sitä kautta syntyy mahdollisuus eri toiveiden 

välisiin jännityksiin ja alisteisuuteen. (m.t., 2002, s. 30.) 
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Tavoitteiden asettamisen taitoa lapsi harjoittelee suunnitellessaan leikkiä. Yksin tai kaverin 

kanssa suunnitteluun saatetaan käyttää paljonkin aikaa. Tärkeäksi tulee leikin loppuun 

vieminen, eikä lapsi enää vaihtele leikkiä kesken kaiken sen mukaan, mitä sattuu näke-

mään. Tässä kuvittelukyky toimii mahdollistajana ja on myös toiminnallisen muutoksen 

taustalla. (Lautela, 2011, s. 32.) 

Vaikka leikki on erittäin vahvasti kehityksen lähde, lapsi ei leiki oppiakseen ja kehittyäk-

seen vaan ne ovat ikään kuin sivutuotteita. Leikistä voidaan havainnoida lapsen kehitystä 

leikin kehitysasteiden kautta, koska ne ovat kaikille yhteiset, vaikkakin leikki itsessään on 

yksilöllistä. Esiopetusikäisellä lapsella pääpaino toiminnassa on leikki ja toiminnallisuus. 

Tämän omaehtoisen leikin avulla kehittyvät fyysiset, sosioemotionaaliset ja ajattelun val-

miudet lapsilähtöisesti. Tämän kehitysvaiheen päättymisen merkkinä on toiminnan vähen-

tyminen ja lapsi alkaa pystyä omaksumaan asioita myös sanallisesti. (Lautela, 2011, s. 33.) 

Leikin ja kehityksen välistä yhteyttä pohdittaessa tulee vääjäämättä eteen käsite lähikehi-

tyksen vyöhykkeestä. Hakkaraisen (2008a, s. 100) mukaan Vygotsky määrittää leikin 

kaiken inhimillisen toiminnan aluksi ja esteettisenä ja luovana toimintana leikki luo perus-

taa tälle toiminnalle eli kehitykselle. Leikki siis luo kehitystä ja kehityksen kautta lapsen 

toiminnassa ja ajattelussa tapahtuu laadullisia muutoksia, jotka mahdollistavat koulun 

aloittamisen.  

Lähikehityksen vyöhykkeen käsite on Vygotskyn teoria lapsen kehityksestä, mutta tätä 

teoriaa hän ei ehtinyt kehitellä loppuun saakka. Tieteellinen työ lähikehityksen osalta jäi 

Vygotskylta kesken ja hänen työtään on tämänkin osalta jatkettu. Pedagogeja käsite kiin-

nostaa ja se on yleisesti hyväksytty teoreettinen käsite kasvatustieteissä. (Hakkarainen, 

2010, s. 241.)  

Leikki luo lähikehityksen vyöhykkeen. Lähikehityksen vyöhyke on alue, joka sijoittuu 

lapsen sen hetkisen osaamisen ja mahdollisen osaamisen väliin. Sen hetkisellä osaamisella 

tarkoitetaan sitä, mitä lapsi osaa itsenäisesti tehdä. Mahdollinen osaaminen viittaa siihen 

osaamiseen, jonka lapsi osaa taitavamman tukemana eli aikuisen tai taitavamman lapsen 

ohjauksella. (Hännikäinen, 2004a, s. 362.) Sellainen toiminta, jota lapsi ei pysty suoritta-

maan tuettunakaan, on Hakkaraisen (2010, s. 243) mukaan lähikehityksen ulkopuolella.  
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KUVIO 1. Lähikehityksen vyöhyke 

Kuviossa 1 vihreällä on kuvattuna lapsen sen hetkinen taitotaso ja oranssi väri kuvastaa 

sitä taitotasoa, jonka lapsi tavoittaa taitavamman tukemana. Sininen alue on lapsen taitota-

son ulkopuolella. Tässä kuviossa oranssi alue on siis lähikehityksen vyöhykkeen alue, jos-

sa kehittyminen tapahtuu. Hakkaraisen (2002, s. 61) mukaan lähikehityksen vyöhykkeellä 

olevista taidoista tulee vähitellen sellaisia, jotka lapsi osaa itsenäisesti eli tapahtuu kehit-

tymistä ja oppimista. Toisin sanoen kuvion 1 vihreä alue kasvaa, kun lapsi kehittyy ja 

oranssiin alueeseen tulee lisää kehityshaasteita sinisestä alueesta. Taitamisella ei siis tar-

koiteta pelkästään konkreettisia toimintoja vaan myös kognitiivisia taitoja. 

Vygotsky (1978, s. 84–87) määrittelee lähikehityksen vyöhykkeen pitävän sisällään sellai-

sia mentaalisia toimintoja, jotka ovat lapsessa juuri kypsymässä. Hänen mukaan nuo toi-

minnot tulisi nähdä kehityksen nuppuina, jotka ovat puhkeamassa kukkaan ja myöhemmin 

kantavat kehityksen hedelmää. Hän jatkaa, että lapsen kehityksen tasoa määriteltäessä tuli-

si kiinnittää huomiota juuri noihin kehittymässä oleviin kykyihin jo olemassa olevien ase-

mesta. Näin saataisiin hänen mukaan kokonaisvaltaisempi käsitys kehitystasosta ja pystyt-

täisi tukemaan kehitystä paremmin.  

Ei taida 
tuettunakaan 

Taitaa tuettuna 

Taitaa 
itsenäisesti 
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1.4 Aikuinen leikin mahdollistajana 

Vaikka leikki on lapselle luontaista toimintaa, tarvitsee se kehittyäkseen aikuisen tukea ja 

kannustusta. Aikuisen luoma turvallisuus antaa mahdollisuuden leikin syntymiselle. Tur-

vattomuutta kokeva lapsi ei pysty kohdistamaan energiaansa ympäristön tutkiskeluun ja 

sitä kautta leikin löytämiseen vaan hänen energiansa hupenevat turvallisuuden etsimiseen. 

Aikuisen tulee pystyä heittäytymään leikkiin, jotta pystyy lapsessaan herättelemään leik-

kiä. (Sinkkonen, 2004, s. 69.) Päiväkodissa leikkiminen mahdollistuu, kun lapsi on tullut 

tutuksi siellä olevien aikuisten ja toimintatapojen kanssa. Hän kokee turvallisuutta siitä 

huolimatta, että turvallisuuden tunne on järkkynyt, kun vanhemmat ovat tuoneet hänet päi-

väkotiin. (Hintikka, 2009, s. 143–144.) 

Hintikan (2009) mukaan aikuinen toimii leikin mahdollistajana, luomalla otolliset olosuh-

teet. Aikuisen tulee tunnistaa lapsen leikkiaikomukset ja pyrkiä tukemaan niitä ja innosta-

maan lasta leikkiin. Aikuinen toimii ikään kuin leikin alulle panijana ja jättää sitten lapselle 

tilaa rakentaa oma leikkinsä vetäytymällä etäämmälle. Olisi kuitenkin hyvä jäädä kuu-

loetäisyyden päähän, koska havainnoimalla lapsen leikkiä voi oppia lapsen kehityksestä ja 

ajattelusta paljon. Tulee kuitenkin välttää turhaa puuttumista ja pedagogiikkaa, eikä korjata 

lapsen tekemiä leikkivälineitä. Aikuisen silmään esimerkiksi pahvilaatikosta rakennettu 

hella saattaa kaivata parantamista, mutta lapsen todellisuudessa se on täydellinen. (Hintik-

ka, 2009, s. 157–159.) 

Trawick-Smithin ja Dziurgotin (2011) tutkimuksessa tuli kolme tukemisen muotoa esille. 

Heidän mukaan aikaisempi tutkimus on keskittynyt enemmän suoraan leikkiin osallistumi-

seen tai puuttumiseen tai sitten täysin vetäytymiseen, jossa lapset leikkivät niin sanottua 

vapaata leikkiä. Tutkimuksen tärkein tulos olikin, että epäsuoralla puuttumisella voidaan 

tukea lapsen leikkiä hienovaraisesti ja näin saavuttaa todennäköisimmin lapsen kehitystä 

tukeva leikki. (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011) Tutkimus tukee Hintikan (2009, s. 157–

159) käsitystä hienovaraisesta leikin tukemisesta. 

Aikuinen voi hienovaraisesti rikastaa leikkiä ja vetää ulkopuolelle jääneitä mukaan osallis-

tumaan. Esimerkiksi ottamalla jonkin pienen roolin, pystyy aikuinen hyvin vähin elein 

osallistumaan leikkiin, mutta samalla tekemään omia askareitaan. (Hintikka, 2009, s. 157–

159.) Hienovaraisesti rikastamalla leikkiä voidaan siihen tuoda mukaan sellaisia elementte-
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jä, jotka katsotaan kuuluvan kouluvalmiuteen. Näin saadaan tuettua lapsen luontaista ute-

liaisuutta ja innostusta koulusta. 

Hienovaraisesti rikastamalla aikuinen voi suunnata leikkiä oppimisen kannalta hyödylli-

seen suuntaan. Suunnittelun väljänä lähtökohtana leikin aiheet ovat oiva keino saada rikas-

tettua myös opettamista. Lapsi on luontaisesti kiinnostunut leikkimistään asioista ja oppii 

mielellään lisää aiheesta. Yhdessä lasten kanssa aikuinen voi rakennella leikkiin rekvisiit-

taa sekä lukea kertomuksia, jotka käsittelevät aihetta. (Helenius, 1993, s. 55.) 

Aikuisten tulisi kiinnittää huomiota suhtautumiseensa leikkiin ja lapsen kertomuksiin. Lap-

sen kertoessa leikistä saatamme huvittua, koska aikuisen näkökulmasta kyseessä saattaa 

olla huvittava asia. Lapselle huvittuneisuuden näyttäminen ei kuitenkaan avaudu samalla 

tavalla kuin aikuiselle. Nauraminen loukkaa lasta, koska hänen kertomuksensa ja leikkinsä 

ovat hänelle totta. Lapsi saattaa kokea häpeää leikistään ja alkaakin siirtämään leikkiään 

pois nähtäviltä. Vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä on olennainen osa leikkiä. Lapsen 

siirtyessä leikkimään piiloon, jää vuorovaikutus pois. (Hintikka, 2009, s. 160.)  

Aikuisiän huumorintajun kehittyminen on vahvasti sidoksissa lapsuuden leikkiin ja leikilli-

syyteen. Tässä ensiarvoisen tärkeää on aikuisen malli. Huumorintajun kehittyminen pohjaa 

vahvasti aikuisen ja lapsen väliseen leikilliseen vuorovaikutukseen ja aikuisen vilpittömään 

tahtoon ja haluun osallistua tuohon vuorovaikutukseen. Aikuisten tulisi pyrkiä tekemään 

leikillisiä aloitteita sekä pyrkiä leikillisyyteen, vaikka aina ei välttämättä onnistukaan ta-

voittamaan lapsen ymmärrystä. (Hännikäinen, 2004b, s. 156–157.)   
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2 ESIOPETUSIKÄINEN LAPSI JA LEIKKI 

Suomessa lapset ovat esiopetusiässä kuusivuotiaina ja koulun he aloittavat pääsääntöisesti 

sinä vuonna, kun täyttävät seitsemän (Perusopetuslaki, 1998). Tutkimukseni kohdistuu 

esiopetusikäisten lasten leikkiin, joten tässä luvussa pyrin saamaan käsityksen siitä, millai-

nen esiopetusikäinen lapsi on.  

Lapsen kehitys pitää sisällään erilaisia kehityksellisiä kriisejä. Yksi niistä, seitsemännen 

ikävuoden kriisi, tulee lapselle vastaan suurin piirtein esiopetusiässä. Kriisin aikana lapsi 

käy läpi niin fysiologisia kuin psykologisia muutoksia. Lapsesta tulee oikullisempi ja var-

haislapsuuden välittömyys ja luonnollinen suhtautuminen asioihin alkaa kadota. Ulospäin 

negatiivisesti näyttäytyvien muutosten taustalla on positiivinen laadullinen muutos, jonka 

lapsi käy läpi. Hänelle alkaa kehittyä tahdonalaisuutta ja hän alkaa kehitellä omaa itseään 

ja suhtautumista omaan ympäristöön. (Hakkarainen, 2002, s. 45.) Fyysisesti lapsen pyöreys 

alkaa vähetä ja raajat käyvät läpi kasvupyrähdyksen. Raajojen hallinnassa on vielä harjoit-

telemista ja lapsi usein kolhiikin itseään. (Lautela, 2009, s. 29.) 

Ulkonäköön lapsi alkaa kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Ulkoisella habituksella 

hän pyrkii osoittamaan, että on jo iso. Aikuismaiseen käytökseen liittyy aikuisuuden kokei-

leminen. Lapsi kiinnostuu kotiaskareista ja haluaa tehdä omia itsenäisiä asioita. Ei kuiten-

kaan juuri silloin, kun aikuinen pyytää. (Hakkarainen, 2002, s. 48–49.) Kuusivuotias on 

erittäin innokas oppimaan uutta ja harjoittelemaan taitoja. Tässä kotityöt toimivat hyvänä 

väylänä päästä harjoittelemaan uutta ja myös tekemisen merkitys näkyy toiminnassa. (Lau-

tela, 2009, s. 30.) 

Tämän ikävuoden kriisiin liittyy useita konkreettisia merkkejä. Lapsen käyttäytymisen 

muutokset saattavat ilmetä kotona eri tavalla kuin koulussa tai päiväkodissa. Lapsi alkaa 

pohtia aikuisten käskyjen ja pyyntöjen tärkeyttä ja kiireellisyyttä. Hän ei välttämättä reagoi 

ollenkaan ja tekeytyy kuuroksi. Myös tottelemattomuus ilmenee tässä kriisissä, kun lapsi 

jättää tekemättä tehtäviä, joita hänelle on annettu. Juonittelemalla lapsi yrittää välttää an-

nettuja tehtäviä. Esimerkiksi käsien pesua yritetään välttää sillä, että näytetään märkiä, 

mutta likaisia käsiä. (Hakkarainen, 2002, s. 47–50.)   

Myös leikki käy läpi kehityksen asteita. Aikaisemmin lapsi leikki heti herättyään aina sin-

ne asti, kun illalla oli taas aika laittaa nukkumaan. Esiopetusikäinen lapsi saattaa aika ajoin 
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huomata, että ei olekaan mitään tekemistä ja tulee aikuiselta pyytämään tekemistä. Leik-

kiminen ei ole enää niin hypähtelevää ja poukkoilevaa asiasta toiseen. Leikkiin ja sen 

suunnitteluun esiopetusikäinen lapsi käyttää paljon aikaa, enää ei kelpaa mikä tahansa 

leikkiväline. Leikkiä voidaan jatkaa seuraavana päivänä siitä, mihin se aikaisemmin jäi. 

(Lautela, 2009, s. 31–32.) 

Esiopetuksen aikana toiminnan tulisi Hakkaraisen (2002, s. 72) käsityksen mukaan kärjis-

tää leikin tuottamaa psyykkisten taitojen ja reaalisten toimintojen ristiriitaa. Tehokkain 

tapa kärjistää tuota ristiriitaa on käyttää sellaisia toiminta ympäristöjä, joissa reaalinen asi-

oiden hallinta ja juonellinen toiminta yhdistyvät. Hakkarainen jatkaa vielä, että mallinta-

minen on keskeisin yhdistävä tekijä reaalisen toiminnan ja leikin välillä. Mallinnuksessa 

lapsen täytyy hahmottaa kokonaisuuksia ja elementtien välisiä suhteita. Mallintamalla lapsi 

luo todellisuudesta ikään kuin toisinnon. Kehittynyt roolileikki voi olla esimerkiksi juonel-

liseen tarinaan eläytymistä ja siinä esiin tulevien ongelmien ratkaisua. Tällaisten pitkäjän-

teisten leikkien avulla pääsee luontevasti ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen 

kehityksen kannalta joitain tärkeitä teemoja, kuten pelkoja, erilaisuutta ja niin edelleen. 

(m.t., s. 70–75.) 

Corsaro ja hänen tutkimuskumppaninsa tutkivat italialaisten esikoululaisten siirtymistä 

kouluun kaverisuhteiden näkökulmasta. Italiassa lapset ovat esikoululaisia viiden vuoden 

iässä. Lapset olivat päässeet tutustumaan kouluun ja tämän jälkeen esikouluopettajat olivat 

pitäneet lasten kanssa ryhmäkeskustelun, jossa lapsilla oli mahdollisuus esittää kysymyksi-

ään ja huolenaiheita kouluun siirtymisestä. Suurimmaksi huolenaiheeksi oli noussut lasten 

keskuudessa leikille varatun ajan vähyys, tehtävien määrä sekä se, ettei luokassa saanut 

vapaasti liikkua vaan tulisi oppitunnin ajan pysytellä omalla pulpetilla. (Corsaro, Molinari, 

Gold Hadley ja Sugioka, 2003, s. 279.) Tutkimusryhmän havainto tukee tutkimukseni ta-

voitetta saada käsitys leikin merkityksestä kouluvalmiuden tukijana. Lapsilla on luontainen 

kiinnostus leikkiin, joten tätä kiinnostusta kannattaa hyödyntää niin esiopetuksessa kuin 

koulussakin. 

Esiopetusikäinen lapsi käsittelee todellisuutta ja siinä esiintyneitä ongelmia leikin avulla. 

Seuraavassa esimerkissä Hännikäinen (2005, s. 123–125) esittelee lasten koululeikkiä, jos-

sa lapset käsittelevät koulua ja heitä askarruttavia asioita siinä. Leikki oli kokonaiskestol-

taan 25 minuuttia. 
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Ennen kuin ’koulu’ alkaa, ’opettaja’, Anna, järjestelee pöydät ja tuolit siististi rin-

nakkain ja jonoon. Hän kehottaa ’oppilaita’ tuomaan ’kouluun’ mukanaan kynät ja 

paperit. Pian ensimmäiset ’oppilaat’ istuvat pöytien ääressä katseet ’opettajaan’ 

päin. 

Anna kysyy ’oppilaiden’ nimet vuorotellen: “Kukas sinun nimesi siinä on?” Sitten 

hän kertoo: “Nyt olemme tulleet eka luokalle ja tänään ei olekaan koulua heti, vaan 

saatte mennä vähäksi aikaa välitunnille. Ja sitten kun tulette sisälle alkaa ensimmäi-

set opettajuudet… no niin voitte mennä välitunnille.” ’Oppilaat’ kirmaavat riemusta 

kiljuen ovesta ulos käytävään. (…) 

’Välitunnin’ jälkeen Anna ilmoittaa: “Nyt tulee ensin laskentoa… mitä neljä kertaa 

neljä on?” 

’Oppilaat’ nostavat käden ylös vastatakseen ja Anna antaa luvan vastata. (…) 

Anna kirjoittaa taululle vastauksen ’oppilaan’ vastattua ja kehuu tätä oikeasta vasta-

uksesta: “Oikein… pistetäänpäs nelonen siihen paperillesi… kaikki pistää nelosen 

paperiin.” 

 Hän hyväksyy erilaiset taidot: ”No voihan tuokin olla nelonen.” 

Hän neuvoo yksilöllisesti ’oppilasta’, joka tarvitsee apua: “Minä voin neuvoa.” 

Myös toiset ’oppilaat’ neuvovat apua tarvitsevia ’luokkatovereitaan’: “Ensin tälla-

nen ja sit tällanen.” (…) 

Matematiikan tunnin jälkeen alkaa äidinkielen tunti Annan sanoessa: “Noo, kysy-

täänpäs nytten kirjaimia… mikä on ensimmäinen kirjain sinun nimessäsi?”  

’Oppilaat’ nostavat käden ylös, ja jos joku unohtaa tehdä sen, toiset ’oppilaat’ muis-

tuttavat. 

Silloin tällöin Anna kysyy vuorotellen: “Nyt mä kysyn ensimmäiseksi pojilta.” (…) 

’Oppilaiden’ tehtävänä on kirjoittaa kirjaimia paperille.  

Anna kehuu: “Hienoa, oikein, se on hyvä.” 

Myös ’oppilaat’ arvioivat osaamistaan ja tehtäviä: “Vähä helppo.” 
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Anna rohkaisee yhteistoimintaan: “Jos et tiedä, niin voit kysyä toisilta.” (…) 

Äidinkielen tunnin jälkeen on ’välitunti’. Anna järjestelee ‘luokkaa’ ja pyytää yhtä 

‘oppilasta’ laittamaan kynät vierekkäin. ’Välitunnin’ jälkeen seuraa samantyyppinen 

matematiikan tunti kuin ennen ’välituntia’. Sitten alkaa aiemman kaltainen äidinkie-

len tunti, jonka jälkeen pidetään ’välitunti’, ’koulu’ jatkuu ja taas pidetään ’välitun-

ti’. (Hännikäinen, 2005, s. 123–124.) 

Esimerkistä käy ilmi, että leikillä oli paljon yhtymäkohtia todellisuuden kanssa. Kuten 

Hakkarainen (2002, s. 70–75) tuo esille, leikkimaailmoihin kytketyillä ongelmilla on yh-

teys reaalimaailmaan. Tässäkin leikissä tuli esille monenlaiset oppijat, eikä kaveria jätetty 

pulaan, vaikka Hännikäisen (2005, s. 125) mukaan tämä ei ollut itsestään selvää lapsille 

toimiessaan oikeassa maailmassa. 

Hännikäinen (2005, s. 125) nostaa esille leikissä vallinneen lähikehityksen vyöhykkeen. 

Lapset osasivat viitata tunneilla ja muistuttivat kavereita siitä. Oikeilla esikoulutuokioilla 

viittaaminen saattoi monesti unohtua. Hyvät tavat ja kulttuurisesti oikein toimiminen eivät 

olleet niin selviä reaalimaailmassa, kuin mitä ne olivat leikin aikana. Opettajana toimiva 

Anna pyrki kieliopillisesti oikeanlaiseen tapaan puhua, vaikkakin toisinaan sanat olivat 

hieman hankalia muistettavaksi. (Hännikäinen, 2005, s. 125.) 

Lapset olivat Hännikäisen (2005, s. 125) mukaan omasta tahdostaan halunneet leikkiä kou-

lua. Tässä tulee esille konkreettisesti esikoululaisen johtavan toiminnan tyyppi eli mieliku-

vitustilanteessa toimiminen ja roolileikki. Tässä esimerkissä on jo otettu roolit kauempaa 

eikä aivan lähipiiristä. Opettaja ja lasten roolit toki tulevat esikoulussakin esille, mutta 

leikkiessään koulua roolit ovat hieman kauempaa, vaikka yhtäläisyyksiä heidän arkipäi-

väänsä on. Lautela (2009, s. 31–32) nostaa esille myös leikin läpikäymän muutoksen, kun 

leikin suunnitteluun ja sen vaatimien esineiden etsimiseen tai valmistamiseen käytetään 

entistä enemmän aikaa. Kuten esimerkissäkin koululeikkiä valmisteltiin aluksi ja mieliku-

vitus tuo viimeisen silauksen tilanteelle, nyt ollaan koulussa. 

Kuten Hakkarainen (2002, s. 70–75) tuo esille, esikoululaisen leikissä ongelmat eivät ole 

enää täysin mielikuvituksellisia, mutteivät aivan realistisiakaan. Tässä koululeikkimaail-

massa, jonka lapset loivat, on myös viitteitä reaalimaailman ongelmanratkaisusta, mutta 

lopputulosten ei tarvinnut olla täysin oikeita reaalimaailman kannalta. Annan asettamissa 

tehtävissäkin oli koulumaisuutta, tosin vahvasti pelkistettynä. 
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Leikin aikana lapset käsittelivät mieltään askarruttavia asioita. Esimerkistä käy ilmi, että 

lasten käsitys koulupäivästä on, että koulupäivän aikana leikki kohdistuu välitunneille, 

tunneilla käyttäydytään ja istutaan omilla paikoillaan. Leikistä on havaittavissa lasten mie-

likuva koulusta hyvin leikittömänä paikkana, jossa kaikki tapahtuu opettajajohtoisesti. 

Lapset ovat selvästi pohtineet koulua ja sen käytänteitä, koska ovat ottaneet sen leikkinsä 

teemaksi. Esimerkin kaltainen leikki osoittaa hyvin sen, että leikissä harjoitellaan taitoja, 

joita esiopetuksessa on opittu.  

Esiopetusikäinen lapsi on kiinnostunut erilaisista sääntöleikeistä. Pääasiallisesti lapsi leik-

kii roolileikkejä, mutta sääntöleikkeihin suuntautuneisuus alkaa näkyä esiopetusikäisen 

lapsen leikissä. (Korhonen, 2001, s. 38.) Fyysiset leikit kuuluvat luontaisena osana esiope-

tusikäisen toimintaan ja näin myös leikki saa monia fyysisiä elementtejä. Kiipeily, hyppi-

minen ja juoksentelu ovat osa kasvavan ja kehittyvän fyysisen olemuksen opettelua. (Furu, 

2009, s. 91.) 

Kehittyessään lapsella alkaa muodostua operationaalinen ajattelu. Lapsi ymmärtää, että 

asiat ja kokonaisuudet eivät ole ihmisen aikaansaannosta. Lapsi alkaa ymmärtää säilyvyy-

den käsitteen. Ymmärrystä ei perusteta enää vain havainnolle. Operaatio syntyy, kun kaksi 

toimintoa yhtyy kolmanneksi. Kolmas toiminto on edelleen samanlaatuinen ja se voidaan 

palauttaa aikaisempiin. Näin lapsi pystyy hahmottamaan kokonaisuudesta sen osan. Esi-

merkiksi lukukäsitteen ymmärtäminen ja yhteen– sekä vähennyslaskut voidaan ymmärtää 

vasta, kun operaatiot ovat rakentuneet. (Jantunen, 2009, s. 76.) 

Toisin sanoen konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi pystyy ymmärtämään, että on-

gelman ratkaisussa tarvitaan yhdistelyä. Esimerkiksi säilyvyyden käsitteessä, lapsen edessä 

on kaksi samankokoista lasia, joissa on sama määrä vettä. Vesi kaadetaan lapsen nähden 

isompaan astiaan. Konkreettisten operaatioiden mahdollistuttua lapsi pystyy hahmotta-

maan, että vettä on edelleen sama määrä, vaikka veden pinta laskeekin. Lapsi pystyy toi-

mimaan mielensä varassa, eikä luota ainoastaan näköhavaintoon. (Nurmi, Ahonen, Lyyti-

nen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2006, s. 81.)  

Lapsella kehittyy kyky kolmiulotteiseen hahmottamiseen sekä erilaisiin luokituksiin. Esi-

opetusiässä lapsella herää mielenkiinto asioiden ja esineiden luokitteluun ja hän ymmärtää 

esimerkiksi, että eläimet ja ruoka ovat eriluokkia keskenään. Luokkien jakaminen edelleen 
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alaluokkiin mahdollistuu, kun lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät ja tästä on merkkejä 

esiopetusikäisellä lapsella. (Nurmi et al., 2006, s. 82.)   
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3 KOULUVALMIUS 

Kouluvalmiuteen on useampia näkökulmia, joista käsin sitä voidaan lähestyä. Yhtäältä 

maturaation eli kypsymisen näkökulma ja toisaalta sosiokulttuurinen / sosiokonstruktivisti-

nen / interaktionistinen näkökulma. Kypsymisen näkökulmasta lapsen tulee olla riittävän 

kypsä aloittaakseen koulun. (Linnilä, 2006, s. 30.)  

Sosiokulttuurisen näkökulman valossa kouluvalmiutta tarkastellaan kulttuurisen ympäris-

tön valossa ja korostetaan vuorovaikutusten merkitystä. Toisin kuin kypsyysajattelussa, 

tässä ei edellytetä kypsyyttä vaan lapsen kehittyminen perustuu opetukseen ja oppimiseen. 

Olennaista on lapsen oikea-aikainen ohjaus, joten kypsymisen odottamiselle ei löydy sijaa. 

(Linnilä, 2006, s. 30–31.)  

Hakkaraisen (2002, s. 67) mukaan perinteisesti kouluvalmiutta arvioitaessa huomiota kiin-

nitetään lapsen älylliseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen kyvykkyyteen. Huomio on kes-

kittynyt yksilöön ja näkökulma on ollut määrällinen, jolloin lapsen odotetaan osaavan tie-

tyssä ikävaiheessa tietyt asiat (Linnilä, 2006, s. 36). Älyllisiä valmiuksia tarkasteltaessa 

huomiota kiinnitetään lapsen havaintokyvyn kehittymiseen, keskittymiskykyyn, analysoi-

vaan ajatteluun (kykyyn havainnoida asioiden välisiä yhteyksiä), muistiin, hienomotoriik-

kaan, sensomotoriseen koordinaatioon ja aikuisen mallin toistamiseen. Emotionaalisesta 

kyvykkyydestä puhuttaessa kouluvalmiuden yhteydessä huomioidaan lähinnä lapsen kyky 

hallita impulsiivisia reaktioitaan ja tehdä yksitoikkoisiakin tehtäviä. Sosiaalinen kouluval-

mius tarkastelee lapsen kykyä sopeutua vertaisryhmään ja omaksua oppilaan rooli opetusti-

lanteessa. (Hakkarainen, 2002, s. 67–68.) 

Helenius (1993) kirjoittaa leikin ja kouluvalmiuden yhteydestä. Hän nostaa esille sosiaali-

set taidot, jotka kehittyvät leikissä myönteisten kokemusten kautta. Esimerkiksi roolileikis-

sä lapsi saa harjoitusta vastavuoroisesta yhteistoiminnasta, kun jokainen omalta osaltaan 

tekee voitavansa yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Fyysiset ja motoriset taidot saavat 

kehitystä leikissä ja leikillä on monitahoinen merkitys motoristen taitojen harjoitteluun. 

(Helenius, 1993, s. 60–65) 

Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, s. 7) otetaan huomioon lapsen 

yhteisöllisyyteen kasvu. Lasta tuetaan kasvamaan yhteiskunnan jäseneksi ja ottamaan 

huomioon myös toiset ihmiset. Tavoitteena on, että lapsi oppii yhteiskunnan hyvät käytös-
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tavat ja pystyy hillitsemään itseään. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2010, s. 

7.)  

Sahin, Sak ja Tuncer (2013) tutkivat esiopettajien ja luokanopettajien käsityksiä kouluval-

miudesta. Kuvaillessaan kouluvalmiutta opettajien puheesta oli havaittavissa sanoja, jotka 

viittasivat lapsen psyykkiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen valmiuteen 

sekä kielellisiin valmiuksiin ja myös omatoimisuuteen. Molemmat opettajakunnat pitivät 

esiopetusta avaintekijänä kouluvalmiuden tukemisessa. (Sahin, Sak & Tuncer, 2013, s. 

1711.) 

Vygotskylaisittain ajateltuna kouluvalmiuden käsite saa hieman erilaisen sävyn kuin perin-

teinen kouluvalmiuden määritelmä. Vygotskyn kulttuurihistoriallisen psykologian pohjalta 

korostetaan motivaatiota yksilöllisen kouluvalmiuden perustana sekä laadullisia muutoksia 

vuorovaikutuksessa. Keskeisinä tekijöinä ovat tiedonhankkimisen ja sosiaalisen vuorovai-

kutuksen motiivit. Näiden teoreettisten määritysten pohjalta syntyy kokonaisvaltaisempi 

kouluvalmiuden käsite, koululaisen sisäinen positio. (Hakkarainen, 2002, s. 68.) Lapsen 

oppimisen kannalta ikä ei ole olennainen seikka, mutta lapset tarvitsevat ikätovereiden 

tukea yhteisölliseen oppimiseen, joka tutkimusten valossa on lapsille itselleen merkityksel-

linen tekijä (Linnilä, 2006, s. 260).  

Sosiaalisen vuorovaikutuksen motivaation myötä lapsi pyrkii myötäelämiseen ja yhteis-

ymmärrykseen. Lapsi pyrkii samanlaiseen suhtautumiseen kuin aikuinen. Vähitellen ihmi-

set ja ihmisten asiat tulevat esineitä kiinnostavammiksi ja aikuisen tiedot ympäröivästä 

maailmasta alkavat kiinnostamaan lasta. Oppimiseen liittyvät motiivit herätetään lapsessa 

toiminnan avulla. Toimintaa suunnitellessa otetaan huomioon juuri sosiaaliset motiivit ja 

käytetään niitä hyväksi. (Hakkarainen, 2002, s. 70.) Leikki, lapsen luontaisena toimintana, 

on oiva keino juuri oppimismotivaation herättämiseen. Leikkiä voidaan käyttää opetusme-

netelmänä, mutta myös juonellinen leikki erilaisine rikastuksineen on kehittävää toimintaa. 

(Hakkarainen, 2002, s. 70–123.) 

Ziv (2013) löysi tutkimuksessaan vahvan siteen kouluvalmiuden ja sosiaalisten taitojen 

välillä. Suuri indikaattori kouluvalmiudesta näytti olevan se, että lapsella oli kyky positii-

visiin suhteisiin vertaistensa kanssa. Muodollisempaan kouluympäristöön siirtyminen koet-

tiin myös helpommaksi, mikäli sosiaaliset taidot mahdollistivat vertaistoiminnan onnistu-
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misen. (Ziv, 2013, s. 308) Löydökset tukevat ajatusta siitä, että kouluvalmius on paljon 

muutakin kuin pelkästään taito lukea, kirjoittaa ja istua hiljaa tunnilla.  

Graue (1993, s. 4–5) tuo esille sen tosiasian, että yleisesti lapsen kouluvalmiudesta puhut-

taessa valmius nähdään olevan lapsessa. Valmius liittyy lapsen sosio-kognitiivisiin taitoi-

hin ja ne ovat mitattavissa olevia. Kouluvalmiustestit antavat tietoa näistä taidoista, että 

onko lapsi valmis vai ei. Taidot liitetään myös lapsen kronologiseen ikään. Toisin sanoen 

lapsen tulee osata tiettyjä taitoja tiettyyn ikään mennessä, jotta hän olisi kouluvalmis. Am-

matti kasvattajat arvioivat näiden taitojen tai kyvykkyyksien tasoa ja päättävät, ovatko lap-

set kouluvalmiita ja antavat tukea sellaisille, jotka vielä eivät ole. (Graue, 1993, s. 4–5.) 

Hakkaraisen (2002, s. 68) mukaan opetuksen ei tulisi keskittyä jo saavutettuun kehityksen 

vaiheeseen. Opetuksen tulisi keskittyä kehitykseen ja pyrkiä luomaan lähikehityksen vyö-

hykkeen, jota ei vielä ole olemassa. Testeillä pyritään saamaan selville lapsen sen hetkinen 

taitotaso, mitä lapsi osaa testitilanteessa. Paljon tärkeämpää olisi kuitenkin saada selville 

lapsen mahdollisuudet ja kyvykkyys oppimiseen. Lapsen lähikehityksen vyöhyke voi olla 

eri, vaikka kehitystaso ja valmiustaso olisivatkin samat. Näin ollen testien tulisi antaa vas-

taus lapsen lähikehityksen vyöhykkeestä. Arjen toiminnassa ei kuitenkaan ole mahdollista 

toimia yksilökeskeisesti vaan toiminta koulussa ja päiväkodissa tapahtuu lapsi ryhmissä. 

Toistaiseksi ei ole sellaista menetelmää, jolla saataisiin selville ryhmän lähikehityksen 

vyöhyke. (Hakkarainen, 2002, s. 68.) 

Kouluvalmiuden kynnyksellä lapsi kasvaa ja kehittyy. Lapsi kasvaa nopeasti pituutta, li-

hasvoima lisääntyy ja ruumiin mittasuhteet muuttuvat. Näkyvimpiä muutoksia on hampai-

den vaihtuminen. Fyysiset muutokset ovat tärkeitä lapsen käsitykselle itsestään. Tärkeim-

mät kehitykset tapahtuvat kuitenkin aivorakenteissa ja -toiminnassa. Aivojen takaosassa 

assosiaatio alueen ja aivojen etuosan jatkuva kypsyminen ovat tärkeimmät muutokset aivo-

jen alueella. Lapsen oman toiminnan suunnittelussa ja säätelyssä aivojen etuosalla on suuri 

merkitys. Assosiaatioalueen kehittyminen vaikuttaa taitoon yhdistellä eri aistikanavien 

kautta tulevaa informaatiota. Yhdessä nämä muutokset mahdollistavat yhä vaativampien 

toimintojen suorittamista, mikä on tärkeää kouluvalmiuden kannalta. (Ahonen, Lammin-

mäki, Närhi & Räsänen, 1998, s. 168.) 

Koulutyöskentely vaatii lapselta tietynlaisia persoonallisuuden emotionaalisia kykyjä. Lap-

sen tulee kyetä hillitsemään itseään ja omia sisäisiä yllykkeitään eli esimerkiksi odottaa 
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omaa vuoroaan ja tekemään yhteistyötä. Lapsella on luonnollinen tiedonhalu ja uteliaisuus. 

Lapsi ei koe syyllisyyttä, eikä turhaan syyllistä muita, joten tarvetta väkivaltaan ei ole. Las-

ta ei tarvitse pakottaa, eikä lapsen tarvitse pakottaa ja provosoida muita. Useimmat seitsen-

vuotiaat omaavat riittävästi näitä taitoja, jotta pystyvät koulun aloittamaan sinä vuonna, 

kun täyttävät seitsemän. Lapsi saa suurta tyydytystä toiminnan ja tekemisen kautta. (Alm-

qvist, 2009, s. 106.)  

Koulun aloittaessaan lapsen toiminta on enenevässä määrin kielellistä ja perustuu käsittei-

siin. Leikkitilan, tilanteen ja välineistön määrittäminen leikissä luo pohjaa lapsen kyvylle 

operoida käsitteiden tasolla. Leikissä herää lapselle myös oppimisorientaatio. Lapsella al-

kaa kehittyä halu suorittaa toiminnot alusta loppuun asti ja nähdä tulos. Oppimismotivaatio 

herää, kun jonkin toiminnon suorittamiseen eivät vielä omat taidot riitä, joten ne halutaan 

oppia. (Helenius, 1993, s. 66–67.) 

Lautela (2009, s. 38) tuo esille lapsesta itsestään lähtevän rauhoittumisen. Alkusyksystä 

esiopetuksessa opettaja saattaa usein huomata puhuvansa seinille, kun ympärillä on paljon 

mielenkiintoisempia asioita, joihin lapsen tarkkaavaisuus kohdistuu. Myöhemmin keväällä 

esiopetusvuonna lapsilla on jo tarve kuulla, mitä opettajalla on sanottavaa ja he luonnos-

taan hiljentyvät kuuntelemaan. Tämä luontainen rauhoittuminen vaatii kuitenkin sen, että 

lapsi on saanut mahdollisuuden harjoitella taitoja tarpeeksi liikkuen, leikkien ja toimien. 

(m.t. 2009, s 38.)  

Hintikka (2009, s. 154) on sitä mieltä, että kuusivuotias lapsi elää juuri sitä aikaa, kun hän 

leikin kautta kokee uusia seikkailuja ja törmää uusiin asioihin luonnostaan. Mielikuvitus-

maailmassa leikkiminen on avain akateemisten taitojen maailman äärelle pääsemiseen. 

Lapsi on tietoinen aikuisten maailman kirjoitetusta kielestä, kirjaimista, lukemisesta ja kir-

joittamisen merkityksestä. Tämä tietoisuus herättää lapsessa luonnostaan tarpeen saada 

oppia nuo taidot. Lasten leikkeihin tulee elementtejä reaalimaailmasta ja näin ollen myös 

kirjoitettu kieli, numerot ja lukeminen tulevat leikin kautta lapselle vastaan. Tämä tarve 

oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan kuvastaa lapsen valmiutta koulun aloitukseen. 

Nuoremmilla lapsilla kuin esiopetusikäisillä tämä tarve ei ole välttämättä vielä niin suuri. 

(Hintikka, 2009, s. 153–154.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, s. 7) mukaan esiopetuksen tehtävänä 

on taata lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Näin 
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ollen esiopetuksen tavoitteiden voidaan ajatella kuvaavan lapsen kouluvalmiutta. Esiope-

tuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimaan oppimista. Oppimisen eri osa-alueiden tuke-

minen kuuluu esiopetuksen tavoitteisiin ja näin ollen yhtenä kouluvalmiuden piirteenä voi-

daan pitää sitä, että lapsella on taidot oppia ja hankkia tietoa. (Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet, 2010 s. 7.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) korostetaan useammassa kohdassa 

esiopetuksen leikinomaisuutta ja leikin kautta oppimista. Tämä tukee sitä ajatusta, että 

kouluvalmiudella ja leikillä on yhteys. Leikissä ja leikinomaisilla tehtävillä pyritään tuke-

maan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja tätä kautta tukemaan valmiutta aloittaa koulu. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2010, s. 7–11.) 

Lapsen kehityksen vaiheilla on jokaisella oma tärkeä tehtävänsä. Jonkin kehitysvaiheen 

kiirehtiminen voi aiheuttaa myöhemmin ongelmia, kuten liian varhaisen akateemisen opet-

tamisen aloittaminen saattaa aiheuttaa sen, että oppimisen ilo muuttuu painolastiksi lapsel-

le. Lapsella herää luontainen kiinnostus ympäröivään maailmaan ja sitä tulisi kunnioittaa 

opetusta mietittäessä. Kouluvalmius on kokonaisvaltainen käsite, jonka kaikki osa-alueet 

tulisi huomioida. (Jantunen, 2011, s. 63–64.) 

Koulun alkamiseen liittyy lapsen elämässä suuria muutoksia. Tämä aika tuo selvästi esille 

lapsen yksilöllisen kehittymisen. Kouluvalmiutta on ajateltu lapsen piirteiden kokonaisuu-

tena, jota pyritään mittaamaan testeillä ja havainnoinneilla. Kouluvalmiuteen siis liitetään 

fyysisiä, motorisia, kognitiivisia, sosiaalisia ja oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

liittyviä taitoja. Ei ole olemassa yhtä tarkkaa tasoa kouluvalmiille lapselle, vaan jokainen 

on arvioitava yksilönä ja otettava huomioon myös koulun joustavuus kohdata erilaiset op-

pijat. (Ahonen, Lamminmäki, Närhi & Räsänen, 1998, s. 170.) 

Tässä tutkimuksessa kouluvalmius ymmärretään monimuotoisena lapsen valmiutena. Val-

mius pitää sisällään motorisen, sosiaalisen ja kognitiivisen valmiuden. Toisin sanoen kou-

luvalmius pitää sisällään muutakin kuin vain lapsen akateemiset taidot. Sosiaalinen valmi-

us käsitetään yhdeksi tärkeimmistä valmiuksista. Tiedostan myös sen näkökulman, että 

tulisi pohtia koulun valmiutta, mutta tässä tutkimuksessa olen tietoisesti jättänyt sen puolen 

pois. Leikillä ja koulun valmiudella ei mielestäni ole yhteyttä.   
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa tuon esille tutkimukseni metodologiset valinnat. Kuvaan hieman fenomeno-

grafista tutkimusotetta, koska se on vaikuttanut taustalla tutkimustani tehdessä. Lasten pa-

rissa tehtävässä tutkimuksessa on eettisiä näkökulmia, joita tulee tarkastella tarkemmin 

kuin aikuisiin kohdistuvassa tutkimuksessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytin haastatte-

lumenetelmää, jonka kuvaan tässä luvussa. Haastatteluissa osalla lapsista oli mukanaan itse 

piirtämänsä piirustus leikeistä, joita esiopetuksessa leikkivät. Itse piirustuksilla ei ollut tut-

kimuksen kannalta merkitystä, vaan ne olivat vain tukena lapsille. Analysoidessani aineis-

toa taustalla vaikuttivat sisällönanalyysi sekä fenomenografinen analyysi.  

Tässä tutkimuksessa ei ole merkitystä haastateltavien sukupuolella tai sillä, kuka minulle 

on asian ilmaissut. Tästä syystä en ole koodannut haastateltavia mitenkään. Näin ollen en 

myöskään lainauksissa merkitse kenen sanomaa lainaus on.  

4.1 Metodologia 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada esille lapsen käsitys leikistä, joten tutkimus on 

ihmistutkimus ja tarkemmin lapsitutkimus. Ihminen eroaa koneista ja fysikaalisista ilmiöis-

tä, joten on tarkoituksen mukaista käyttää ihmistieteisiin soveltuvaa tutkimusmenetelmää, 

eikä luonnontieteellistä mekaanista menetelmää. Ajan myötä ihmiselle karttuu kokemuksia 

ja hän on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Näin ollen ihminen muuttuu ajassa. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 17.) 

Meitä ympäröivä todellisuus on sosiaalisesti rakennettu eli se perustuu sopimukseen. Ab-

soluuttista totuutta todellisuudesta ei ole, vaan puhuessamme todellisuudesta se perustuu 

subjektiiviseen tulkintaan. Tähän tulkintaan vaikuttaa yhteisössämme opittu käsitys todelli-

suudesta. Tämä johtaa siihen, että tutkiessamme ihmistä, emme pysty tavoittamaan ehdo-

tonta totuutta ja tutkimuksemme perustuu ymmärrykseen ja tulkintaan. Yleispätevät ja eh-

dottomat lainalaisuudet jäävät näin ollen tavoittamattomiin ihmistieteellisessä tutkimukses-

sa (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 17–19.) Tässä tutkimuksessa leikin määritelmä on pyritty 

teoreettisesti rakentamaan, mutta lopullinen tulkinta perustuu lasten käsitykseen. Kuten 

edellä mainitsin, yleispätevät lainalaisuudet jäävät myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Tutkimusotteeni on fenomenografinen. Niikko (2003, s. 14) määrittelee, että on olemassa 

ainoastaan yksi maailma, jonka jokainen ihminen kokee ja ymmärtää eritavalla. Tässä tut-

kimuksessa tutkin koetun maailman yhtä osa-aluetta, leikkiä, ja sitä, miten esiopetusikäiset 

lapset sen käsittävät. Tämä lähtökohta on Niikon (2003, s. 14) mukaan tyypillinen feno-

menografialle.  

Koska maailma koetaan kokemusten kautta, on tärkeää pohtia sen vastaavuutta todellisuu-

teen sellaisenaan. Tästä syystä fenomenografisessa tutkimuksessa ei voida kuvata todelli-

suutta sellaisenaan vaan ihmisten kokemusten ja käsitysten kautta. (Niikko, 2003, s. 14–

15.) Tutkimuksessani vertailen lasten käsityksiä leikistä kouluvalmiuden teoriaan. Näin 

pyrin saamaan käsityksistä yhtäläisyyksiä kouluvalmiuden teoriaan ja mahdollisesti saa-

maan johtopäätöksiä siitä, kuinka leikki kouluvalmiutta tukee. Olen kiinnostunut juuri las-

ten käsityksistä ja pyrin niitä kuvaamaan tutkimuksessani, enkä suoraan kuvaamaan todel-

lisuutta omien havaintojen kautta. Näin ollen Niikon (2003, s. 24) mukaan kyseessä on 

toisen asteen näkökulmasta. 

4.2 Tutkimusongelma 

Tutkimusongelmani on saada selville leikin merkitys lapsen kouluvalmiuden tukijana. Ku-

ten aiemmin on tullut esille, leikillä on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. 

Leikki tukee kehitystä, joten uskon sen myös tukevan kouluvalmiutta. Tutkimusongelmaa 

lähden lähestymään tutkimuskysymyksen kautta. Tutkimuskysymykseni on: 

 1. Miten leikki tukee lapsen kouluvalmiutta? 

4.3 Lapsihaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä on tieteessä yksi käytetyimmistä aineistonkeruu 

muodoista. Se on joustava ja näin soveltuu monenlaiseen tutkimukseen. Haastattelun avul-

la on mahdollisuus selvittää vastaajan motiiveja vastauksen taustalta. Non-verbaalisten 

viestien kautta haastattelijalla on mahdollisuus lisätä ymmärrystään vastauksista ja mah-

dollisesti saada selville merkityksiä vastausten takaa. Haastattelemalla pystytään ottamaan 

haastateltavan subjektius huomioon eli tutkimuskohde on merkitysten luoja ja aktiivinen 

osapuoli. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 34–35.) 
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Suomen kielessä tilannetta, jossa henkilöltä kysytään hänen omaa mielipidettään ja vastaus 

annetaan puhutussa muodossa, kutsutaan haastatteluksi. Haastatteluun osallistuu kaksi tai 

useampi henkilö eli tilanne koostuu sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Käsitteisiin, merki-

tyksiin ja kieleen perustuvana toimintana tutkimushaastattelulla on välillinen arvo tutki-

musprosessissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 41.) 

Vaikka haastattelu on luonteeltaan keskustelevaa, eroaa se arkikielen käsitteestä. Tutki-

musaineistonkeruumenetelmänä haastattelulla on ennalta määrätty tarkoitus ja sillä pyri-

tään saamaan informaatiota. Haastattelulla on päämäärä, joka tutkijalla tulee olla kirkkaana 

mielessään, jotta pystyy tarpeen vaatiessa ohjaamaan keskustelua ennalta määrättyyn suun-

taan. Tutkijalla ei siis ole mahdollista osallistua keskusteluun siinä määrin kuin keskuste-

lussa arkikielessä. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 42–43.) Haastattelutilanteissa ohjailu oike-

aan suuntaan tapahtui kysymysten avulla. Kysymykset pyrin esittämään siten, että lapsi ei 

koe niihin olevan oikeita vastauksia. Tällä tavalla pyrin saamaan aitoja vastauksia siitä, 

mitä lapset oikeasti leikkivät.  

Tutkimushaastattelun lajeja on kirjava joukko. Pääero lajien välillä on haastattelun struktu-

roinnin määrä, eli kuinka tarkkaan haastattelun kysymykset ja ohjauksen määrä on ennalta 

määritelty. Tieteen kentässä samasta haastattelulajista saatetaan puhua usealla eri nimellä, 

mutta toisaalta samalla nimellä saatetaan tarkoittaa hyvinkin erilaista haastattelua. Esi-

merkkeinä haastattelunimikkeistä Hirsjärvi ja Hurme (2011, s. 43) antavat strukturoidun 

haastattelun, puolistrukturoidun haastattelun, teemahaastattelun, syvähaastattelun ja kvali-

tatiivisen haastattelun. (m.t., s. 43.)  

Itse käytin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, koska minulla oli teemoja, joista ha-

lusin saada vastauksia. Tarkkaa kysymyslistaa minulla ei ollut, vaan pyrin ohjailemaan 

keskustelua teemoilla. Mikäli lapsi ei keksinyt mitään sanottavaa, ohjasin keskustelua ky-

symällä esimerkkejä siitä, mitä eri paikoissa leikitään. Runko haastattelulleni on liitteenä 

(Liite 3). 

Haastattelutilanteessa osapuolilla on tietyntyyppiset roolit. Haastattelijan tulisi pystyä ole-

maan ammattimaisessa roolissa. Haastattelijalta odotetaan tietoa ja taitoa suoriutua tilan-

teesta. Haastattelijan tulisi luoda tilanteesta luotettava ja luoda luottamus osapuolten välil-

le. Tämä edellyttää sen, että haastattelija ei kerro aikaisempien haastateltavien näkemyksiä 

ainakaan niin, että niistä voisi tunnistaa kertojaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 94.) 
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Tutkimuksessani käytin teemahaastattelua eli niin kutsuttua puolistrukturoitua haastattelua. 

Tyypillistä tällaiselle haastattelumuodolle on jonkin näkökohdan ennalta määrääminen, 

mutta jätetään tilaa myös muutoksille. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, s. 47) määritys perus-

tuu Mertonin, Fisken ja Kendallin vuonna 1956 tekemään määritelmään fokusoidusta haas-

tattelusta. Teemahaastattelussa tutkija on tietoinen, että haastateltavia yhdistää jonkin asian 

kokeminen. Tutkijan on täytynyt ennalta tutustua ilmiön takana vaikuttavaan teoriaan eli 

hän on alustavasti ottanut selvää ilmiön osista, rakenteista, prosesseista ja kokonaisuudesta. 

Teemahaastattelua varten tutkija kehittää haastattelulle rungon ja haastattelu suunnataan 

tutkittavien subjektiivisiin kokemuksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 47.) 

Teemahaastattelu nimensä mukaisesti kohdennetaan käsittelemään jotain tiettyä teemaa. 

Toisin kuin fokusoidussa haastattelussa, haastateltavien yhteistä kokemusta voidaan tutkia, 

vaikka siitä ei ole kokeellisesti aikaansaatu. Teemahaastattelu jättää haastattelutilanteelle 

liikkumavaraa, koska se ei ennalta määrää, kuinka syvälle haastattelu voi mennä, eikä tätä 

haastattelulajia ole sidottu kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen. Oleellisinta 

teemahaastattelussa on sen eteneminen tiettyjen teemojen varassa. Tarkkoja kysymyksiä ei 

siis laadita etukäteen, vaan pyritään saamaan haastateltava kertomaan omasta kokemukses-

taan teemasta. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 48.) 

Tutkimuksen liittyessä lapsen kokemusmaailmaan tai lapseen itseensä, tulee pohtia omaa 

lapsikäsitystään. Lapsilla on paljon sanottavaa itseään koskevista asioista, jos vain aikuiset 

osaavat kuunnella. Kuuntelemiseen on myös Hendrick (2008, s. 58) kiinnittänyt huomiota. 

Hänen mukaan aikuisten ei tule keskittyä vain siihen, että miten näemme lapset vaan ai-

kuisten tulee myös keskittyä kuuntelemaan lapsia, kun he puhuvat. 

Lapsia haastatellessa tilanteessa korostuu eri asiat kuin aikuisia haastatellessa. Lapselle 

tulisi saada herätettyä tunne siitä, että tutkija kunnioittaa lapsen tahtoa. Luottamuksen 

luonti on ongelmallisempaa, kuin aikuisten kesken. Jotkin kysymykset saattavat hyvästä 

suunnittelusta huolimatta olla lapselle vaikeita ymmärtää, jolloin vastauksen saaminen 

saattaa hankaloitua. Tilanteessa ei saa painostaa lasta. (Brotherus, 2004, s. 70–71.) 

Esiopetusikäisten lasten haastattelussa voi mahdollisesti vastaan tulla ongelma, että lapsi 

vierastaa haastattelijaa. Vieraalle ihmiselle on helpompi puhua, mikäli mukana on tuttu 

aikuinen. Haastattelija voisikin etukäteen tutustua esiopetusryhmään vierailemalla ryhmäs-

sä ennen haastatteluja. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 130.) Itse olin haastatteluja edeltävän 
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päivän tutustumassa esiopetusryhmiin, joissa haastattelun aioin tehdä. Osaltaan se helpotti 

haastattelua, mutta oli mukana kuitenkin ujompiakin lapsia, jotka olivat hyvin vähäsanaisia 

tai eivät halunneet osallistua haastatteluun ollenkaan. 

Haastattelussa on mahdollista tarkentaa kysymyksiä ja sitä kautta pyrkiä saamaan relevant-

tia tietoa tutkittavasta asiasta. Mahdollista on, että haastattelemalla tulee myös epärelevant-

tia tietoa runsaasti. Haastateltaessa on otettava huomioon, että vastaaja saattaa pyrkiä sosi-

aalisesti suotaviin vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 35.) Tässä tutkimuksessa on 

kyseessä lapsen haastattelu, joten sosiaalisesti suotavat vastaukset tulee ottaa ehdottomasti 

huomioon. Lapsi saattaa pyrkiä vastaamaan aikuisen kysymyksiin sen perusteella, mitä 

luulee olevan oikea vastaus (Brotherus, 2004, s. 71). Kuitenkaan kyselylomake ei tule ky-

symykseen tämän tutkimuksen kohdalla, koska lapset eivät vielä osaa kirjoittaa. Brothe-

ruksen (2004, s. 69) mukaan haastattelumenetelmä antaa mahdollisuuden lapsen käsitysten 

ja mieltymysten äärelle pääsemiseen. 

Haastattelijan ja haastateltavan välisen suhteen tasapainon löytäminen on Brotheruksen 

(2004, s. 71) mukaan erityinen seikka, joka tulee huomioida lasta haastatellessa. Suhteesta 

tulisi muodostaa läheinen, jotta lapsella on turvallinen olla tilanteessa. Ongelmalliseksi 

tämän tekee se, että suhteen tulisi kuitenkin olla samalla etäinen. Tutkijan kiinnostuneisuus 

perustuu tutkimuksen tekemiseen. Lapselle tulee alusta asti tehdä selväksi, mistä tutkija on 

kiinnostunut. Haastattelijan tulee pyrkiä välittämään aito tunne lapsen kokemuksen tärkey-

destä ja siitä, että kaikki mielipiteet ovat oikeita sekä oikeutettuja. (m.t., s. 71.) Suhteen 

luomista pyrin helpottamaan tutustumalla ryhmiin ennen kuin haastattelen lapsia. Haastat-

telut olivat kestoltaan hyvin lyhyitä, joten siinä tilanteessa luottamuksellisen suhteen syn-

nyttämiseen ei aikaa ollut tarpeeksi. Tilanteen kuitenkin pyrin pitämään rentona ja lapselle 

mahdollisimman helppona. 

Lapset ovat herkkiä huomaamaan tutkijan aitouden. Tutkijan tulee intensiivisesti kuunnella 

lasta ja näin välittää tunne siitä, että on aidosti kiinnostunut juuri lapsen kokemuksesta ja 

mielipiteestä. Myöhempää haastattelun tulkintaa helpottaa, kun haastattelija kiinnittää 

huomiota myös lapsen ei kielelliseen viestintään. Haastattelu tulisi tehdä sellaisesta tee-

masta, josta lapsella on kokemusta ja mielipide. Paikka ja ajankohta tulee miettiä tarkkaan, 

jotta lapsella on turvallinen olo, eikä hän ole väsynyt tai muuten haluton vastaamaan ky-

symyksiin. (Brotherus, 2004, s. 71–72.) Omassa tutkimuksessani haastattelu suoritettiin 
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päiväkotikontekstissa, jossa lapset käyvät esiopetuksessa. Näin paikka on entuudestaan 

lapselle tuttu. 

Esiopetusikäisen lapsen sanavarasto on verraten suppea. Näin ollen kysymysten ei tule olla 

liian pitkiä ja laajoja. Kysymysten tulee sisältää sellaista sanastoa, joka on lapselle tuttua, 

jotta hän pystyy ymmärtämään kysymyksen. Jotkin aikuiselle hyvin tutut käsitteet saattavat 

olla lapselle vieraita, joten haastattelijan ei tule olettaa lapsen ymmärtävän käsitteistöä. 

Sanavaraston suppeus voi aiheuttaa myös sen, että lapsen vastaukset jäävät lyhyiksi.  (Hirs-

järvi & Hurme, 2011, s. 129–131.) Omassa haastattelussa huomasin, että välillä omat ky-

symykseni olivat turhan pitkäsanaisia, jolloin minun täytyi esittää sama kysymys hieman 

erilailla muotoillen.  

Lapsia haastatellessa tutkijan tulee jaksaa pitää oma mielenkiinto yllä, vaikka lapsi innos-

tuisikin kertomaan hyvin pitkäsanaisesti itseään koskevista asioista. Mielenkiinto pidetään 

yllä kaikesta, mitä lapsi sanoo. Haastattelijan tulee muistaa pitää tutkijanrooli yllään, eikä 

kovin reagoida kuulemaansa. Etenkin aroissa asioissa lapsi saattaa vastata, ettei tiedä, 

vaikka todellisuudessa olettaa, ettei tutkija sietäisi kuulla vastausta. (Hirsjärvi & Hurme, 

2011, s. 131.) 

Kestoltaan lasten haastattelu on lyhyempi kuin aikuisten. Haastattelujen ei tulisi olla yli 30 

minuuttia lapsen ollessa iältään viidestä seitsemään vuotta. Tätä pidempiä aikoja lapsen on 

hankala keskittyä asiaan. Aiheiden, joista keskustellaan, tulisi olla konkreettisia, jotta lap-

selta saadaan myös konkreettisia vastauksia. Liian hankalat aiheet eivät tuota lapsilta vas-

tausta, vaan vastaukset ovat lyhyitä ja ylimalkaisia. Lapsen haastattelu vaatii tutkijalta 

herkkyyttä, malttia ja joustavuutta. (Brotherus, 2004, s. 72–74.) Tutkimuksessani pyrin 

saamaan lasten käsityksen leikistä, joten aiheena se ei ole liian hankala lapselle. Aiheesta 

piirretty kuva auttoi lasta kertomaan omasta leikistään. 

4.4 Eettisyys lapsitutkimuksessa 

Jokaisen tutkijan on tutkimuksessaan otettava huomioon eettiset seikat, eikä lapsitutkimus 

tee tästä poikkeusta. Strandell (2010, s. 92) määrittelee Thomsoniin viitaten kolmenlaista 

eettistä lähestymistapaa, jotka voivat johtaa erilaisiin eettisiin päätelmiin. Nuo lähestymis-

tavat perustuvat näkemykseen lapsen asemasta ja toimijuudesta yhteiskunnassa. Yhtäältä 

lapsi voidaan nähdä haavoittuvana ja epäkompetenttina, jolloin lasta pyritään suojelemaan. 
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Toisaalta lapsen kompetenssi voidaan tunnustaa, mutta lapsen asema nähdään yhteiskun-

nassa marginaalisena. Tällöin lapsen oletetaan kaipaavan erityistä huomiota, jotta epätasa-

paino valtasuhteissa aikuisen ja lapsen välillä tasoittuu. (Strandell, 2010, s. 92.) 

Vahvistumassa on kuitenkin kolmaskin näkökulma. Tässä nähdään, että lapsen ja aikuisen 

tutkimisessa ei ole mitään eroavaisuutta. Erityisiä lähestymistapoja puolustavia eroja lasten 

ja aikuisten välillä ei nähdä olevan. Tämän näkemyksen pohjalle rakentuu eettisen sym-

metrian periaate. Lasten kyky ja oikeus osallistua ja päättää omaan elinympäristöön kuulu-

vista asioista nousee esille. (Strandell, 2010, s. 92.) Greig, Taylor ja MacKay (2007, s. 169) 

nostavat myös esille lasten oikeuden osallistua heitä koskeviin päätöksiin ja asioihin. He 

huomauttavat myös, että vain vähän aikaa sitten lasten asema yhteiskunnassa on ollut hei-

kompi ja se on näkynyt myös tutkimuksen etiikassa. 

Lasten kompetenssin tunnustamisen myötä informaatiota on alettu kerätä enenevässä mää-

rin suoraan lapsilta itseltään. Aiemmin tietoa saatiin vanhemmilta ja muilta lapsia ympä-

röiviltä aikuisilta. Kerätessä lapsilta suoraan tietoa, nousee uudenlaisia eettisiä kysymyksiä 

esiin. Lasten huomioiminen myös metodologiassa herättää keskustelua. (Strandell, 2010, s. 

93.) Lapset ovat tietoisia omasta ympäristöstä ja siinä tapahtuvista asioista, joten miksipä 

he eivät voisi kertoa omaa näkemystään asiasta. Kunhan vain muistetaan aikuisina ottaa 

huomioon heidän kehitystasonsa ja kykenevyytensä asioiden ymmärrykseen. 

Tutkimukseni eettisyyttä pohdittaessa nousee esille lapsen oikeudet. Niemisen (2010, s. 

33) mukaan Suomessa ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka suoraan sanelisi sen kuka saa 

päättää lapsen osallistumisesta tutkimukseen. Lapsen osallistuminen tutkimukseen on kat-

sottu kuuluvaksi niihin henkilökohtaisiin asioihin, joista huoltajalla on päätäntä valta. Toi-

sin sanoen alle 18-vuotiaiden osallistumisesta tutkimukseen päättävät hänen vanhempansa. 

Vanhempien on kuultava lasta asiassa, mikäli hänen kehitystasonsa ja ikänsä sekä asianlaa-

tu sen mahdollistavat. (Nieminen, 2010, s. 33.) Tässä tutkimuksessa lapselle annettiin 

mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta, vaikka vanhemmalta lupa olikin. 

Tutkimukselleni sain kaupungilta luvan (Liite 1). Kysyin kaikilta lasten vanhemmilta luvan 

lapsen haastatteluun (Liite 2). Ennen haastattelua kysyin henkilökohtaisesti lapselta itsel-

tään, että haluaako hän osallistua haastatteluun. Haastatteluun osallistuminen oli täysin 

vapaaehtoista ja sen pystyi jättämään kesken, jos ei halunnutkaan osallistua. Toisaalta osal-

listumiseen kannustettiin, mikä osaltaan vaikutti lapsen tahtoon osallistua. Yhdessä tapauk-
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sessa osallistumiseen vaikutti kaverin osallistuminen. Aluksi eräs lapsi ei halunnut tulla 

haastatteluun. Haastateltuani hänen kaveria, halusi hän sittenkin tulla.  

Tiedotteessa vanhemmille lupasin, että lasten anonymiteetti suojataan tutkimuksessa. Myös 

paikkojen ja muiden esille tulevien nimet muutetaan. Eskola ja Suoranta (2003, s. 56–57) 

tähdentävät etenkin arkaluontoisen aiheen tutkimuksessa luottamuksellisuutta ja anonymi-

teettiä. Heidän mukaansa tulosten julkaisuvaiheessa tulee varmistua siitä, ettei tutkittavien 

henkilöllisyys paljastu, eikä ketään voida tunnistaa tekstistä. Tutkimuksessani keskityn 

lasten käsitykseen leikistä ylipäänsä. Näin ollen tutkittavien henkilöllisyys ei ole tutkimuk-

sessani isossa roolissa. Se, kuka asioista kertoo, ei ole merkityksellistä, vaan se, mitä lei-

kistä kerrotaan. Näin ollen tutkittavien anonymiteetti on suojattu myös tulosten julkaisu 

vaiheessa. 

Tutkimusta tehdessä ja aineistoa kerätessä tulee punnita tutkimuksen haittojen ja hyötyjen 

suhdetta. Etenkin aineiston keruussa tulisi miettiä, millainen hyöty tutkimuksesta saadaan 

verrattuna siihen, millaista haittaa se aiheuttaa tutkittaville. Hyötyjä tarkastellaan toisaalta 

tutkittavalle itselleen koituvien hyötyjen näkökulmasta ja toisaalta yhteiskunnallisten hyö-

tyjen näkökulmasta. Tutkimusriskien tulee olla tasapainossa tutkimuksen hyötyjen kanssa. 

(Mäkelä, 2010, s. 72.) Tässä tutkimuksessa haastatteluun osallistuneille hyödyt ovat ole-

mattomat. Juuri nämä esiopetusikäiset lapset aloittavat koulun ennen kuin tutkimukseni 

julkaistaan. Kuitenkin tuleville ryhmille tutkimuksesta on hyötyä, kun esiopetuksen opetta-

jat pystyvät hyödyntämään tuloksia opettaessaan lapsia ja tukiessaan lasten kouluvalmiutta 

ja kouluun siirtymistä. 

Haittoina voisi tutkimuksessani nähdä haastattelutilanteen stressaavuuden. Lapselle on 

varmasti jännittävä kokemus tulla haastatelluksi oudon ihmisen toimesta. Toiset jännittävät 

tällaista tilannetta enemmän kuin toiset. Tämän pyrin ottamaan huomioon ja tekemään 

haastattelutilanteesta mahdollisimman rennon ja epämuodollisen. Omalla käyttäytymisel-

läni pyrin viestittämään, että tilanteessa ei ole mitään pelättävää ja tekemään lapsen olon 

mahdollisimman hyväksi. Tässä onnistuin mielestäni hyvin. Ainoastaan yksi haastateltava 

koki tilanteen niin hankalaksi, että oli viisaampaa jättää haastattelu kesken ja kiittää osal-

listumisesta.  
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4.5 Aineiston analyysi 

Kuten aiemmin on tullut esille, tutkimukseni aineisto on kerätty haastattelumenetelmää 

käyttäen. Haastattelin yhteensä 18 lasta, 11 poikaa ja 7 tyttöä, kahdesta esiopetusryhmästä. 

Haastattelutilanteessa käytin nauhuria, jotta saan keskittyä lasten kanssa keskusteluun, 

muistiinpanojen tekemisen asemesta. Nauhoitteet litteroin tekstimuotoon. Aineisto on riit-

tävän kattava tämän kokoiseen tutkimukseen. Haastatteluissa alkoivat samat teemat ja lei-

kit toistumaan, mikä antaa viitteitä aineiston kylläisyydestä. Loppua kohden haastatteluissa 

ei tullut juuri mitään uutta esille, joten useamman haastateltavan ottaminen mukaan tutki-

mukseen ei olisi tuonut lisäarvoa aineistolle.  

Aineistoa analysoitaessa omat ennakko-oletukset tulee tehdä itselle selväksi. Kun ennakko-

oletukset ovat itsellä tiedossa, pystymme siirtämään ne osittain syrjään ja näin ollen en-

nakko-oletukset eivät vaikuta analyysin etenemiseen ja onnistumiseen. Vahvat ennakkokä-

sitykset voivat vaikuttaa analyysiimme, eikä vahvakaan aineisto muuta käsityksiämme 

suuntaan tai toiseen. (Metsämuuronen, 2011, s. 125.) Omat ennakkokäsitykseni liittyvät 

aiempaan kandidaatin tutkielmaani, jossa kirjallisuuteen perehtyen tutkin leikin merkitystä 

esiopetuksesta kouluun siirtymisvaiheessa. Tässä kävi ilmi, että leikillä on suuri merkitys 

tuossa vaiheessa. Näin ollen oma oletukseni on, että leikki tukee monipuolisesti kouluval-

miutta. Pyrin kuitenkin olemaan avoin aineistolle ja siirtämään omat ennakkokäsitykset 

taka-alalle. 

Laadullisessa sisällönanalyysissä ei olla kiinnostuneita määrällisistä tekijöistä, vaan kiin-

nostus kohdentuu merkityksellisiin ilmauksiin aineistossa. Aineistoa tarkastellaan teoreetti-

sen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten asettamasta näkökulmasta. Aineistosta poimitaan 

näiden kahden viitoittamana oleelliset ilmaukset. Näitä pelkistettyjä havaintoja yhdistele-

mällä pyritään suppeampaan havaintojen määrään. Havainnoista etsitään yhteisiä tekijöitä, 

joiden perusteella niitä yhdistellään. (Alasuutari, 2011, s. 40.) 

Kun pelkistetyt havainnot on koottu suuremmiksi kokonaisuuksiksi, seuraa tulkintavaihe. 

Tässä kohtaa tutkija tulkitsee aineistoaan ja tekee siitä johtopäätöksiä. Vaikka analyysin 

alkuvaiheessa havainnoista on koottu suurempia kokonaisuuksia, ei tulkintavaiheessa 

unohdeta aikaisempia pelkistettyjä havaintoja. (Alasuutari, 2011, s. 44–46.)  

Fenomenografinen analyysi ei suuresti poikkea sisällönanalyysistä. Tässäkin analyysita-

vassa aineistosta etsitään merkittäviä yksiköitä. Merkitysyksiköitä voivat olla lauseet, sa-
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nat, kappaleet tai koko haastattelu. Keskittyminen suunnataan ilmauksiin ja itse vastauk-

siin. Se, kuka on jotakin sanonut, ei ole merkityksellistä. Mielenkiinto aineistoon suunna-

taan tutkimuksen ongelmasta käsin, jonka perusteella merkitysyksiköt valitaan. Kielellisten 

ilmausten takaa on tarkoitus löytää ilmaisun merkitys ja se, miten se ilmentää tutkittavaa 

ilmiötä. (Niikko, 2003, s. 33–34.) 

Merkitysyksiköiden etsinnän jälkeen fenomenografisessa analyysissä aletaan ryhmitellä 

merkitysyksiköitä niiden piirteiden perusteella. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien löy-

täminen muodostaa analyysin ytimen. Merkitysyksiköistä muodostuviin ryhmiin poimitaan 

yksiköitä tietyn kriteerin eli säännön perusteella. Analyysi ja tulkinta edellyttävät jatkuvaa 

keskustelua aineiston kanssa. ( Niikko, 2003, s. 34–35.) 

Tässä tutkimuksessa analyysissäni on piirteitä molemmista analyysitavoista. Aineiston 

tarkastelu perustuu teoreettiseen viitekehykseen ja asettamaani tutkimusongelmaan. Tästä 

lähtökohdasta käsin luin aineistoa läpi. Oma tarkoitukseni oli löytää ilmausten takaa leikin 

olemus ja sen yhteys kouluvalmiuteen.  

Tutkijana minun tulee saada hyvä kokonaiskuva aineistosta ja pyrkiä löytämään tutkimuk-

sen kannalta merkityksellisiä ilmauksia. Analyysin toisessa vaiheessa ilmauksista aletaan 

koota teemoja tai ryhmiä, joita tässä tutkimuksessa kutsun kuvauskategorioiksi. Tarkoituk-

sena on etsiä samankaltaisuuksia ilmauksista, mutta myös erilaisuuksia ja rajatapauksia. 

Ilmausten määrällä ei fenomenografisessa analyysissä ole merkitystä. (Niikko, 2003, s. 

34.) Leikin monimuotoisuudesta johtuen rajatapauksia oli useita ja jotkut leikit voisivat 

sopia useampaankin kategoriaan. 

Keräämässäni aineistossa merkityksellisiä ilmauksia ovat lapsen ilmaukset leikistä. Lapset 

kertoivat useammasta leikistä ja siitä, mitä he esiopetuksessa leikkivät. Lukiessani aineis-

toa lähdin poimimaan erilaisia esille tulevia leikkejä, kuten legoilla leikkiminen ja koti-

leikki. Nämä ovat tutkimuskysymyksen kannalta oleellisimmat asiat, koska sitä kautta pää-

sen tutkimaan leikin kouluvalmiutta tukevaa puolta. Vaikka osa lapsista ei käsittänyt pelien 

olevan leikkiä, olen sisällyttänyt pelien pelailun leikki käsitteen alle. Näin ollen erilaiset 

pelit ovat myös merkityksellisiä ilmauksia. 

Aineistosta nousi esille useita erilaisia leikkejä mutta osalla leikeistä oli yhtäläisyyksiä 

toisiinsa nähden. Lapset kertoivat esimerkiksi leikkivänsä legoilla tai kuulilla. Tarkempi 

selvitys näistä leikeistä osoitti, että molemmissa rakennetaan jostakin jotakin. Kuulaleikis-
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sä tulee osista rakentaa rata, jota pitkin kuulat pääsevät pyörimään. Alla oleva sitaatti haas-

tattelusta kuvastaa sitä, kuinka lapset leikeistä kertoivat. Tämän tyyppisistä kokemuksista 

poimin merkitysyksikköinä leikit, joita lapsi kuvasi. 

”Sitten näillä voi tehdä kuularatoja ja tämä on kuula ja sitten ne menee alas. Näillä 

voi tehdä vaikka ettiä hedelmiä. Dinosauruksilla leikkiä. Sitten tässä on magneetteja, 

niillä voi niin kuin näillä legoillakin. Niistä voi väännellä, mutta näillä ei voi.” 

Teemoittelemalla merkitykselliset yksiköt sain muodostettua alatason kategorioita, joihin 

leikit pystyi jakamaan. Leikin piirteiden perusteella jaoin leikit alatason kategorioihin. Ka-

tegorioihin jakaminen tapahtui tietyn säännön perusteella. Toisin sanoen merkitysyksiköstä 

eli lapsen ilmaisemasta leikistä tuli löytyä tietynlainen piirre tai ominaisuus, jonka perus-

teella leikki kuuluu tiettyyn kategoriaan. Esimerkiksi yhden kategorian nimesin toiminta-

kategoriaksi. Tässä kategoriassa merkitysyksikkönä ovat leikit, joissa liikkuminen ja moto-

rinen toiminta ovat keskiössä. Seuraavaksi on taulukko, joka kuvastaa kategorisointiani. 

Alakategoria: Määritelmä: Esimerkki: Sääntö: 

Rakentelu Leikissä osista rakenne-

taan isompi kokonai-

suus. 

”Sitten näillä voi tehdä 

kuularatoja ja tämä on 

kuula ja sitten ne menee 

alas”. 

Merkitysyksikkö on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa esiintyy väli-

neitä, joista voi rakentaa 

jotakin. 

Luovuus Leikissä lapsi toteuttaa 

itseään luovalla tavalla. 

”Ylleensä kaikki ryntää 

mun luo jos mää askar-

telen. Vaikka nyt ku mä 

tein marakassia…” 

Merkitysyksikkö on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa esiintyy luovaa 

toimintaa ja jossa lapsi 

toteuttaa itseään. 

Toiminta Leikissä liikkuminen ja 

toiminnallisuus ovat 

keskiössä 

”sitten tuota voi mennä 

semmosiin että voi juos-

ta ja sitten voi mennä 

kiipeilyseinää pitkin.” 

Merkitysyksikkö on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa esiintyy lii-

kunnallisuutta tai toi-

mintaa. 

Lauta- ja korttipelit Leikissä leikkivälineinä 

on lauta- ja kortti pelit. 

” Pitää keretä sinne ku 

löytää afrikan tähden. 

Pitäs keretä kotiin ennen 

ku se toinen löytää he-

vosenkengän ja kerkeää 

mennä takasin.” 

Merkitysyksikkönä on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa pelataan kortti- 

tai lautapeliä. 
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Virtuaalipelit Leikissä pelataan jollain 

pelikonsolilla. 

” Ja sitten tässä on 

semmonen jossa mä 

pellaan sellasta bionicle 

peliä.” 

Merkitysyksikkönä on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa lapsi pelaa 

pelikonsolipeliä 

Toiminnalliset pelit Leikissä pelataan peliä, 

jossa lapsen toiminnalli-

suus nousee esille. 

”No jos leikittäis hippaa 

niin juostaan ympäri 

taloa ja sitten jos toinen 

saa kiinni. Hii, hippa.” 

Merkitysyksikkönä on 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa on sääntöjä 

toiminnalle ja pelihenki-

syyttä. 

Esineleikki Leikissä mielikuvituksen 

avulla luodaan tilanne, 

jossa leikkivälineillä 

leikitään. 

”Näillä barbeilla voi 

leikkiä niinku ihmisleik-

kejä” 

Merkitysyksikkönä 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa leikkivälinei-

den avulla leikitään 

mielikuvitustilanteessa. 

Roolileikki Leikissä toimitaan mie-

likuvitustilanteessa ja 

lapsi ottaa itselleen jon-

kin roolin. 

”Siinä on semmosia 

ruokia ja semmonen 

tiskipöytä, missä voi 

niinku tehdä ruokaa 

leikisti.” 

Merkitysyksikkönä 

leikki tai leikkitapahtu-

ma, jossa lapsi ottaa 

itselleen roolin ja toimii 

mielikuvitustilanteessa. 

Taulukko 1. Kategorisointi 

Aineistosta nousi esille kahdeksan alakategoriaa, jotka ovat lueteltuina taulukossa 1. Kate-

goriat muodostuivat sitä mukaan, kun aineistosta löytyi uusia leikkimuotoja. Vertaillessa 

kategorioita, löytyi niistä yhtäläisyyksiä ja eroja. Yhtäläisyyksien perusteella pystyin muo-

dostamaan seuraavan tason kategorian. Myöhempänä taulukko 2, josta selviää kuinka yh-

distelin kategorioita.  

Erilaisista pelailuleikeistä muodostin sääntöleikkikategorian. Tämän kategorian leikkiin 

liittyi ennalta sovitut säännöt ja käyttäytymismallit. Esineleikistä ja roolileikistä muodostui 

mielikuvitusleikki kategoria. Tämän kategorian leikeissä luotiin mielikuvituksen avulla 

tilanne, jossa lapsi toimi. Mielikuvituksen voimin annettiin esineille tarkoitus tai itselle 

rooli. Lelujen ja roolien toiminta tapahtui mielikuvitusmaailmassa, jonka lapsi tilanteessa 

loi. Kysyessäni miten barbeilla leikitään lapsi vastasi seuraavasti: 

”No ihan niinku silleen barbeilla leikitään niinku että. Tuota ihan niinku perhe niinku 

jos mää olisin vaikka joku, niin ku me mulla niin kotonakin on äiti ja isi niin mää keikin 

aina mun ommaa perhettä” 
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Rakentelu-, toiminta- ja luovuuskategoriat jäivät omiksi kategorioiksi yhdistelyn jälkeen. 

Niissä oli ominaispiirteitä, joita ei toisista alakategorioista löytynyt. Näin ollen näitä kate-

gorioita ei voinut yhdistää tässä vaiheessa laajemmaksi kategoriaksi. Toimintakategorian 

leikit osoittautuivat yhdeksi suosituimmiksi leikeiksi esiopetusryhmässä sääntöleikkien 

rinnalla. Vaikka määrällä ei sinänsä ole merkitystä tutkimuksessani, mutta toiminnallisten 

leikkien suosio osoittaa sen, että lapsi on kasvuvaiheessa ja tarvitsee toiminnallisuutta.  

Alakategorioita vertaillessa sain kouluvalmiuden teorioita mukaillen muodostettua kuva-

uskategorioita. Näitä kategorioita olivat motoriikka, sosiaalisuus ja pitkäjänteisyys. Osa 

leikeistä, kuten pelailu ja rakentelu, vaativat pitkäjänteistä toimintaa. Yhdessä tapahtuva 

leikkiminen vaatii sosiaalisuutta, kun kavereiden kanssa tulee sopia leikin kulusta yhdessä. 

Rakentelussa, toiminnallisissa leikeissä ja luovissa leikeissä lapsen motoriset, niin hieno- 

kuin karkeamotoriset, taidot kehittyvät. Alakategoriat menevät osin päällekkäin kuvauska-

tegorioihin, johtuen leikin monimuotoisuudesta. Yksi leikki saattaa pitää sisällään useam-

paa elementtiä, vaikka pääosin muodostuu tietyntyyppisestä toiminnasta. Vaikka kuvaus-

kategorioiden sisällä saattaa olla useammasta alakategoriasta osia, eivät itse kuvauskatego-

riat mene limittäin.  

Taulukosta 2 käy ilmi kategorioiden muodostuminen. Taulukkoa luetaan alhaalta ylöspäin. 

Esimerkiksi lapsen kertoessa barbileikistä, sijoitin sen esineleikki alakategoriaan. Tämän 

jälkeen toinen lapsi kertoi härkä ja sonni –leikistä, jossa otetaan rooli itselle. Tämän leikin 

myötä syntyi roolileikki alakategoria. Näitä kahta alakategoriaa, esineleikki ja roolileikki, 

vertailin ja huomasin, että siinä on mielikuvitus vahvasti läsnä. Näin syntyi mielikuvitus 

kategoria. Koska näissä mielikuvituskategorian leikeissä oli erittäin vahvasti sosiaalisuus 

mukana, nimesin kuvauskategorian sosiaalisuudeksi. 

 

  

Taulukko 2. Kategorioiden muodostuminen 

Rakentelu Toiminta Luovuus

Legopalikat juokseminen Piirtely

Motoriikka

esineleikki roolileikki

Barbit Härkä ja sonni

Mielikuvitus

Sosiaalisuus

Lauta- ja korttipelit Virtuaalipelit Toiminnalliset

Muuttuva labyrintti Pleikkapeli Jalkapallo

Sääntöleikki

Pitkäjänteisyys
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Kuvauskategorioiden kautta pyrin ymmärtämään leikin merkitystä kouluvalmiuden näkö-

kulmasta. Lapsi itse ei osaa kuvata leikkikokemuksen merkitystä kouluvalmiudelle, joten 

tutkijana minun tulee itse tehdä johtopäätökset lasten leikistä teorian pohjalta. Aineoston 

valossa näyttää siltä, että leikki tukee lapsen kouluvalmiutta usealla eri tasolla.  
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5 TULOKSET 

Analyysi vaiheessa huomasin, että lapset leikkivät luonteeltaan sellaisia leikkejä, jotka 

itsessään tukevat kouluvalmiutta. Kouluvalmiutta kognitiivisten valmiuksien kannalta tar-

kasteltaessa huomio kiinnitetään lapsen havaintokykyyn, keskittymiskykyyn, analysoivaan 

ajatteluun, muistiin, hienomotoriikkaan ja sensomotoriseen koordinaatioon (Hakkarainen, 

2002, s. 67–68). Tämän valossa aineistosta nousseet kategoriat tukevat ajatusta siitä, että 

leikki tukee kouluvalmiutta. Tämän luvun tarkoituksena on tuoda tutkimukseni tulokset 

esille.  

5.1 Motoristen valmiuksien tukeminen 

Aineiston analyysivaiheessa nousi esille motoriset leikit, jotka muodostivat motoriikka 

kuvauskategorian. Lapset leikkivät luonteeltaan sellaisia leikkejä, jotka tukevat hänen mo-

toristen taitojen kehittymistä. Motorisia taitoja vaativat leikit pitivät sisällään karkeamoto-

riikkaan ja hienomotoriikkaan liittyviä elementtejä. Lapsen piirtäessä ja askarrellessa hä-

nen hienomotoriikka kehittyy ja käden ja silmän yhteistoiminta saa vahvistusta. Koulussa 

kynän käyttö on arkipäivää, joten omaehtoinen piirtely ja askartelu kehittävät tätä toimin-

taa.  

Kuten Ahonen, Lamminmäki, Närhi ja Räsänen (1998, s. 170) toteavat, kouluvalmiuteen 

liitetään muun muassa fyysisiä ja motorisia taitoja. Aineistosta esiin nousevat motoriset 

leikit tukevat tätä ajatusta kouluvalmiuden yhtenä osatekijänä. Motoristen taitojen harjoit-

telu leikin lomassa tukee kouluvalmiutta. 

 ” No talvella voi niinku myös kiipeillä niissä paikoissa.” 

Lainaus haastattelusta kuvastaa sitä kuinka lapset kertoivat kiipeilyleikistä. Ulkona heillä 

oli joitain paikkoja, joissa harjoitella kiipeilyä. Kiipeillessään lapsi harjoittelee sensomoto-

risia taitojaan, kun hänen tulee havainnoida, että mistä mihinkin voi mennä. Tasapaino ja 

liikkuvuus ovat avainasemassa kiipeilyleikeissä.  

Erilaiset pelit kuten jalkapallon pelaaminen ja polttopallon leikkiminen sijoittuivat ana-

lyysissäni myös motoriikka kuvauskategorian piiriin. Näitä lapset leikkivät pääsääntöisesti 

ulkona, mutta myös liikuntasalissa. Polttopallon leikkimiseen sain seuraavanlaisen kuvauk-

sen: ” No yks on niin polttaja ja sillä on pallo ja muut menee piirin keskelle ja se yrittää 
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niitä osua.”. Tämän leikin kautta lapsi pääsee harjaannuttamaan koordinaatiokykyä, mutta 

myös liikkumaan väistellessään palloa.  

Rakenteluleikkien kautta lapsi harjoittelee motorisia taitoja, mutta näissä leikeissä myös 

kolmiulotteinen hahmotuskyky ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä asemassa. Lapsen tu-

lee suunnitella, miten palikat tai radan osat tulee asetella, jotta päästään haluttuun lopputu-

lokseen. Kolmiulotteinen hahmotuskyky ja suunnitelmallisuus liitetään myös kouluvalmi-

utta osoittaviin kykyihin (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2010, s. 17; Aho-

nen, Lamminmäki, Närhi & Räsänen, 1998, s. 170; Nurmi et al., 2006, s. 82.)  

Luovaa ajattelua ja taiteellista ilmausta lapsi harjoittelee monenlaisten leikkien kautta. 

Laulaminen, hiekkakakkujen teko sekä musiikin tahdissa tanssiminen kehittävät lapsen 

luovaa toimintaa ja itseilmaisua. Näiden kautta lapsi pääsee toteuttamaan itseään ja harjoit-

telemaan vielä kehittymässä olevia taitojaan. Luovassa leikissä lapsi saa informaatiota use-

ammasta aistikanavasta. Kuten aiemmin on tullut esille, assosiaatioalueen ja aivojen etu-

osien kehittyminen mahdollistaa yhä vaativampien toimintojen suorittamisen (Ahonen, 

Lamminmäki, Närhi & Räsänen, 1998, s. 168). Assosiaatioalueen harjoittaminen valmistaa 

lasta myös monimutkaisempiin toimintoihin, mikä on yhteydessä kouluvalmiuteen.  

Erilaiset pelit ja leikkivälineet antavat mahdollisuuden yhdistellä toiminnallisuutta sekä 

akateemisia taitoja. Haastatteluissa tuli ilmi eräs leikki, jossa numeroilla varustettuja neli-

öitä laitettiin tiettyyn järjestykseen. Niitä pitkin tuli edetä oikeassa numerojärjestyksessä. 

Eteneminen tapahtui hyppimällä laatalta toiselle. Motorinen toiminta yhdistettynä nume-

roihin toi miellyttävän tavan muistella jo opittuja numeroita. Tämän kaltaisella leikillä on 

kouluvalmiuden valossa tarkasteltuna useampia kehittäviä puolia. Oma koordinaatio kyky 

kehittyy, kun täytyy osua laatalle hyppäämällä sekä numerot tulee muistaa, jotta hyppää 

oikealle laatalle.  

” Et niinku niillä nelilöillä, niissä on ne numerot. Niitä voi niinku pistää järjestykses-

sä semmoseen, niinku jonnekkin ja sit niitten päällä voi niinku hyppiä.” 

5.2 Sosiaalisten valmiuksien tukeminen 

Useassa lasten esille tuomassa leikissä sosiaalinen puoli oli läsnä. Lapset sopivat yhdessä, 

mitä leikitään ja miten leikitään. Leikin kulkua lapset miettivät ja suunnittelivat yhteistoi-
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minnallisesti. Useat kategoriat pitivät sisällään sellaisia leikkejä, jotka tukivat sosiaalisuu-

den kehittymistä. Kuvauskategorian sosiaalisuus alle kertyi kuitenkin sellaiset leikit, jotka 

ilmeisimmin tätä puolta lapsen kouluvalmiudessa tukivat. Yksi erittäin suosittu leikki oli 

kotileikki. 

”Siellä on sellasia teepannuja niin niillä voi leikkiä että ne on semmosia. Ylleensä 

me leikitään että siellä on synttärit… Ja aina ku, jos joku lähtee vaikka vessaan tai 

sillä on joku juttu. Me aina leikitään, että se lähtis kauppaan. Tai sitten vaikka jon-

nekkin, jos kestää kauan, että vaikka. Jos lähtee vaikka tanssiin tai jonnekin ulos 

leikkimään.” 

Esimerkistä käy ilmi, että tarpeen vaatiessa leikin kulkua voidaan muuttaa yhteisesti sopi-

malla.  

Sosiaalinen motivaatio on Hakkaraisen (2002, s. 68.) mukaan yksi tärkeistä kouluvalmiutta 

osoittavista tekijöistä. Aineistosta löytämäni sosiaalinen kuvauskategoria tukee tätä ajatus-

ta lapsen sosiaalisuudesta. Sosiaalisuutta vaativat leikit tukevat lapsen sosiaalisuutta ja näin 

ollen tukevat myös kouluvalmiutta. Sovittaessa rooleista ja leikin etenemisestä lapset sosi-

aalisesti rakentavat leikin, kuten seuraavan esimerkin leikissä lasten tulee sopia kuka on 

kukakin leikissä.  

”No että kaks on niinku ihmistä ja sitten yksi sonni ja yks sonni ja yks härkä ja ne 

yrittää jahata kumpaakin ihimistä.” 

Sosiaaliseen motivaatioon Hakkarainen (2002, s. 70) liittää myös sen, että lapsi pyrkii ai-

kuismaiseen suhtautumiseen ja ihmiset tulevat esineitä kiinnostavammiksi. Kotia leikkies-

sään lapset ottavat aikuisen roolin ja pyrkivät olemaan aikuisia. Kotileikissä korostuu ih-

misten väliset vuorovaikutustilanteet ja ihmiset ovat leikin keskiössä.  

Juonellisessa leikissä aikuinen pääsee rikastamaan lapsen leikkiä. Rikastettu leikki tuo 

leikkiin erilaisia puolia, joita lapsi ei välttämättä luontaisesti ajattelisi ottaa leikkiinsä. 

(Hintikka, 2009, s. 157–159.) Tämän tyyppiset leikit eivät esiintyneet aineistossani. Syystä 

tai toisesta lapset olivat sitä mieltä, että esiopetustuokioissa ei juurikaan leikitty, vaan siellä 

opeteltiin.  Eivätkä lapset muutenkaan tuoneet esiin sellaisia leikkejä, joissa aikuinen olisi 

jollain tapaa mukana. Aikuisen rooli oli korkeintaan sääntöjen noudattamisen valvominen. 
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Leikin kulusta sopiminen vaatii lapselta kielellisiä taitoja, jotta pystytään pääsemään yh-

teisymmärrykseen ja kaikki haluavat olla leikissä mukana. Lasten tulee pystyä ilmaise-

maan omat halunsa, mutta myös ottamaan leikkikaverien mielipide huomioon. Kuten Ziv 

(2013) tutkimuksessaan selvitti positiivisten suhteiden vertaisten kanssa olevan yksi indi-

kaattori kouluvalmiudesta. Leikissä lapsi luo suhteita kavereihin ja siinä harjoitellaan vuo-

rovaikutustaitoja. 

Kun leikin kulusta on sovittu yhteisesti, alkaa itse leikki toiminta. Leikissä lapset ovat mil-

loin aikuisia tai lapsia, eikä eläimen roolin ottaminenkaan harvinaista ole. Leikki etenee 

roolihenkilöiden vuorovaikutuksessa ja toimiessa. Tässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja 

eritasolla, kuin leikistä sovittaessa omana itsenään. Hahmojen tulee olla vuorovaikutukses-

sa, että leikki menee haluttuun suuntaan. Välillä käydään ulkona roolista ja sovitaan uusista 

säännöistä, kuten aiemmassa esimerkissä sovittiin, että vessaan menevä leikkikaveri menee 

leikissä kauppaan. Leikki kehittää yhteistyötaitoja, kun asioista sovitaan yhteisesti.  

Yksi haastateltavista lapsista kertoi leikkivänsä kauppaleikkiä. Tässä leikissä korostuu so-

siaalisuus, mutta myös taidollinen puoli. Kaupassa maksaminen ja ostosten tekeminen vaa-

tivat lapselta jo jonkinmoista numeroiden tunnistamista, joskin leikissä ei niin tarkkaan 

kuvattu, että kuinka matemaattisesti maksaminen tapahtuu. Vuorovaikutustilanteena kaup-

paleikki kuitenkin on yhteydessä lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Näin ollen 

tälläkin leikillä on kouluvalmiutta tukeva elementti. 

Sosiaalisissa leikeissä, kuten kauppaleikki ja kotileikki, tulee esille myös yhteiskunnan 

käyttäytymissäännöt ja yhteiskunnassa toimiminen. Käytöstavat ja käyttäytymismallit tule-

vat reaalimaailmasta ja leikkiessään lapsi jäljittelee näitä. Tämä harjoittaa lapsen yhteis-

kunnan jäseneksi kasvamista. Kotona äiti ja isä käyvät töissä ja tekevät kotiaskareita ja niin 

myös lapsen leikissä. Kaupassa on omat toimintatavat ja käyttäytymissäännöt ja näitä ote-

taan leikkiin mukaan.  

Sosiaaliseen valmiuteen liittyy myös sääntöjen mukaan toimiminen. Koulussa on erilaisia 

sääntöjä ja normeja, joiden mukaan lapsen oletetaan toimivan. Leikissä lapsi osaa toimia 

useiden sääntöjen mukaan ja vaihtelevalla menestyksellä myös noudattamaan sääntöjä. 

Erilaiset pelit sisältävät sääntöjä ja leikin mielekkyys liittyy sääntöjen noudattamiseen. 

Esimerkiksi jalkapallon pelaamiseen liittyy tietyt säännöt, joiden mukaan pallo tulisi vas-

tustajan maaliin saada. Tässä korostuu myös yhteistyö joukkueen kanssa.  



42 

 

Leikkien ja pelien tiimellyksessä lapsen tulee aika ajoin myös odottaa omaa vuoroaan. 

Lautapelien kohdalla tämä aspekti korostuu erityisesti. Jokainen ei voi liikuttaa omaa peli-

välinettään yhtä aikaa. Leikkikaverille tulee antaa tilaa ja lapsen tulee kyetä hillitsemään 

omia sisäisiä ärsykkeitään, jotta peli voidaan onnistuneesti pelata. Seuraavassa esimerkissä 

tämä tulee esille, kun opettaja ei pysty olemaan leikissä mukana.  

” sitten aikuisella jos niin päästää meitä olemaan niinku kurkia ja sammakkoa vaik-

ka. Ja ne ei voi tulla. Sitten me jouvutaan ihan olla niin leikkiä sillälailla, ettei huijo-

ta eikä tehä mittään. Että haluais vaikka niin olla kurki. Niin ja jos ope sannoo, että 

jos ekana jää niin se voi olla kurki. Mutta ei saa tahalteen heilua ja pyöriä.” 

5.3 Kognitiivisten taitojen tukeminen 

Aineistosta kävi ilmi, että leikkiessään lapsi harjoittelee monenlaisia kognitiivisiin taitoihin 

liittyviä asioita. Havaintokyky ja päättelykyky kehittyvät erilaisten pelien parissa puuhas-

tellessaan. Strategisempien pelien kohdalla lapsi joutuu miettimään omien siirtojen merki-

tystä vastapelaajan peliin ja näin havaitsemaan tekojen seurauksia. Näin lapsen johdonmu-

kainen päättelykyky saa harjoitusta.  

Koulussa vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kykyä keskittyä tehtävien tekemiseen. Kuvauskate-

goriassa pitkäjänteisyys esiintyy sellaisia leikkejä, jotka tätä tukevat. Esimerkiksi pelates-

saan pelejä lapsen tulee pystyä keskittymään pelin juoneen ja odottamaan omaa vuoroaan. 

Pelit eivät aina ole yksinkertaisia ja helppoja, joten pitkäjänteisyyttä tarvitaan, jotta peli 

saadaan päätökseen. Yksi haastateltavista yritti kuvata Muuttuva labyrintti -peliä ja esi-

merkistä huomaa, ettei peli ole aivan helppo ja vaatii keskittymistä. 

”Mikä se oli? Semmonen rata semmonen pyra semmonen joka on semmonen vaikee 

jossa pitää päästä, että se on semmonen jossa voi liikuttaa jotakin, että siinä pitäs 

saaha semmosia juttuja.” 

Hakkaraisen (2002, s. 67–68) mainitsema analysoiva ajattelu tuli aineistossa esille lapsen 

kertoessa eräästä pelistä.  

 ”tykkään pelata semmosta josta pittää yrittää vallata toisen kaupu torneja.”  
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Lapsen kertomuksesta kävi ilmi, että pelissä tulee taktikoida ja ymmärtää sen hetkisen ti-

lanteen merkitys pelin kulkuun. Suunnittelemalla etukäteen siirtoja voi vallata toisen torne-

ja. Pelissä tulee myös ottaa huomioon vastapelureiden siirrot ja niiden merkitys omaan 

taktiikkaan. Toki lapsi ei välttämättä ajattele tällaisessa pelissä kovin monen siirron pää-

hän, mutta peli antaa siihen virikkeitä ja mahdollisuuden. 

Lapsen havaintokyky saa harjoitusta hänen pelatessaan erilaisia palapelejä, joita aineistosta 

nousi esille. Lapsen tulee hahmottaa kokonaisuus, jotta palapelin saa kasattua niin kuin se 

on tarkoitettu. Monimutkaisempien ja kolmiulotteisten palapelien rakentelu tutustuttaa 

lapsen avaruudellisiin muotoihin. Palapelien ohella rakenteluleikeistä löytyi myös havain-

tokyvyn kehittymiseen viittaavia piirteitä.  

Muisti ja sen kehittäminen ovat yksi kognitiivisia taitoja, joita lapsi koulussa tarvitsee. Esi-

opetuksessakin on muistettavaa ja muistipelien avulla lapsi kehittää muistiaan. Sääntö-

leikeissä sääntöjen muistaminen on tärkeää, jotta leikki onnistuu. Oppiminen ei tosin ole 

ulkoa opettelua, mutta muistin kehittyminen tukee oppimiskykyä. (Hakkarainen, 2002, s. 

67–68.) 

Muistipeleissä lapsen kyky luokitella erilaisia asioita kehittyy. Luokittelu perustuu erilai-

siin asioiden ja esineiden ominaisuuksiin. Eräässä lautapelissä pyritään arvaamaan kaverin 

kortissa oleva henkilö kyselemällä ihmisten ominaisuuksia ja sillä tavalla eliminoimaan 

väärät vastaukset. Tässäkin pelissä ikään kuin luokitellaan kuvia tiettyjen ominaisuuksien 

perusteella.  

Lukeminen, kirjoittaminen ja numerot eivät nousseet kovin vahvasti aineistosta esille. 

Leikkiessään lapsi harvoin tarvitsee näitä taitoja. Toki eräissä peleissä, kuten Uno korttipe-

lissä, numeroiden tunnistaminen ja oikeaan järjestykseen laittaminen tulee lapselta onnis-

tua. Aineiston pohjalta ei pysty sanomaan leikin lukutaitoa tukevaa merkitystä.  
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Jokaisella on jonkinlainen käsitys leikistä. Siksipä tutkijana omien käsitysten ja kokemus-

ten sivuun siirtäminen on ollut yksi haaste tutkimuksen tekemisessä. Avoin haastattelu 

mahdollisti lasten kertomusten esiin tuomisen ilman, että itse olisin siihen vaikuttanut suu-

resti. Kuitenkin tulkintavaiheessa aktiivisesti pyrin saamaan omat käsitykseni syrjään ja 

olemaan avoin lukemalleni aineistolle. Tämän perusteella olen kuvannut tutkittavan ilmi-

ön, lasten leikin, juuri sellaisena, kuin lapset sen ovat minulle kertoneet. Tästä eteenpäin 

vietynä mukaan olen ottanut teoriaa vahvistamaan päätelmiäni ja tulkintojani. 

Täytyy muistaa, että tulkinnat ovat aina tulkintoja jostakin ja omia ennakkokäsityksiä on 

miltei mahdotonta kokonaan syrjäyttää. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus 

löytää absoluuttista totuutta (Niikko, 2003, s. 38). Tutkimuksella pyrin pääsemään tulkin-

taan, en totuuteen. Eskolan ja Suorannan (2003, s. 217) mukaan laadullisen tutkimuksen 

aineistosta voidaan tehdä loputon määrä erilaisia tulkintoja. Tämän tutkimuksen tulkinnat 

ovat vain yksi vaihtoehto monista. 

Reliabiliteetti ja validiteetti nostetaan usein esille tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

Käsitteet ovat peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja siksi vain osin hyödynnettävissä 

laadullisen tutkimuksen kentässä. Rakennevaliditeetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimukses-

sa on tutkittu sitä, mitä on aluksi oletettu tutkittavan. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 187.) 

Tässä tutkimuksessa käsitellään lapsen leikkiä kouluvalmiuden tukijana. Käsitteistö tulee 

leikin ja kouluvalmiuden teoriasta ja leikki linkittyy kouluvalmiuteen tuloksissa. Tutki-

muksessa on tutkittu sitä ilmiötä, jota alun alkaen lähdin tutkimaan. 

Reliabiliteetti tarkoittaa lähinnä tutkimuksen toistettavuutta. Toisin sanoen saataisiinko 

toisella tutkimuskerralla samat tulokset, kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimuskerroilla voi-

daan käyttää samaa tutkimusmenetelmää tai toista menetelmää. Etenkin muuttuvien omi-

naisuuksien ollessa tutkimuksen kohteena, tämä tutkimuksen luotettavuuden mittari sovel-

tuu heikosti tarkoitukseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 186.)  

Tutkimukseni toistettavuus ja tulosten yhteneväisyys eivät siis välttämättä kerro luotetta-

vuudesta paljoakaan, mutta antavat mahdollisesti viitteitä siitä. Tosin on otettava huomi-

oon, että aineistoni on kerätty tietyissä esiopetusryhmissä tiettyyn aikaan, joka osaltaan 

vaikuttaa tuloksiin ja toinen tutkija ei pääse näiden äärelle toistamiseen. Uskoisin kuitenkin 
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tulosten antavan viitteitä siitä, että myös toisessa esiopetusryhmässä leikitään samankaltai-

sia leikkejä, johtuen lapsen kehitysvaiheesta ja tyypillisistä kiinnostuksen kohteista. Se, 

millaisia tulkintoja toinen tutkija tekisi, on toinen seikka. 

Laadullisen tutkimuksen tekemisen menetelmät ovat ajan saatossa kehittyneet runsaasti. 

Tästä huolimatta tutkimuksen perusedellytys on, että tutkijalla on aikaa tehdä tutkimustaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 142.) Tähän tutkimukseen olen käyttänyt runsaasti aikaa. 

Olen perehtynyt aiheen kirjallisuuteen ja luonut itselle ymmärrystä teoriasta ennen kuin 

olen ryhtynyt aineistonkeruuseen. Aineistonkeruun jälkeen olen perehtynyt tarkasti saa-

maani aineistoon ja litteroinut sen tarkasti. Ennen analysointia olen tutkinut aineistonana-

lyysiin liittyvää kirjallisuutta, jotta pystyn tekemään analyysin perusteellisesti.  

Tutkija on itse aineistonkeruun väline ja näin ollen aineistonkeruuseen liittyvää vaihtelua 

ei voida pitää puutteena vaan elementtinä, joka liittyy läheisesti tutkimuksen prosessiin 

(Kiviniemi, 2010, s. 81). Aloittelevana tutkijana haastattelutilanteet olivat itsellenikin uusia 

ja jännittäviä tilanteita. Haastattelut eivät välttämättä edenneet yhtä loogisesti ja suoravii-

vaisesti jokaisella kerralla, mutta tämän en usko vaikuttavan vastausten laatuun. Lapset 

kertoivat leikeistään rohkeasti ja avoimesti. Ennalta suunnittelemiani kysymyksiä ja niiden 

vastauksia (ks. Liite 3) en kaikkia voinut ottaa huomioon tutkimuksessa, koska ne menivät 

täysin ohi tutkimusongelman. Tästä esimerkkinä haastattelukysymys, jossa pyrin saamaan 

lapsen määrittelemään, mitä leikki on. Tähän kysymykseen lasten oli vaikea vastata, eivät-

kä vastaukset antaneet tietoa tutkimusongelmaan liittyen.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tieteellisiin yleistyksiin, vaan ymmärrykseen, kuva-

ukseen tai tulkintaan. Näin ollen aineiston koon asemesta merkityksellisempää on se, että 

haastateltavat tietävät asiasta mahdollisimman paljon. Saturaatio eli aineiston kyllääntymi-

nen on yksi mittari siitä, että aineistonkeruussa on ollut tarpeeksi osallistujia. (Tuomi & 

Sarajärvi, s. 85–87.)  

Tässä tutkimuksessa lapset kertoivat käsityksiään leikistä ja siitä, mitä esiopetuksessa leiki-

tään. Lapset, jos ketkä, tietävät paljon leikistä. Aineistossa oli havaittavissa jonkin asteista 

kyllääntymistä. Leikit, joita lapset toivat esille, alkoivat olla samoja leikkejä, joita aikai-

semmat haastateltavat olivat tuoneet esille.  

Yhtenä luotettavuuden parantamisen keinona Tuomi ja Sarajärvi (2011, s. 142) tuovat esil-

le tutkijakollegoiden arvioinnin. Tällä he tarkoittavat kollegoiden arviointia prosessista. 
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Tässä tutkimuksessa kollegiaalinen arviointi toteutuu jossain määrin. Graduseminaareissa 

tutkimus esitellään useampaan kertaan ja opiskelijat sekä ohjaaja antavat palautetta tutki-

muksesta. Aineistonanalysointiin ja tuloksiin heidän täytyy luottaa sen perusteella, mitä 

tässä on tuotu esille.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten leikki tukee kouluvalmiutta. Selvittämällä, 

mitä lapset koulussa leikkivät, pyrin saamaan tietoa leikin kouluvalmiutta tukevasta ele-

mentistä. Saatuja selvityksiä leikistä vertasin kouluvalmiuden teoriaan ja näin sain aineis-

tonanalyysin kautta vastaukset tutkimusongelmaan.  

Tuloksista käy selvästi ilmi, että leikki tukee lapsen kouluvalmiutta. Leikissä on paljon 

sellaista, mikä tukee lapsen motorista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Nämä osa-

alueet tukevat myös lapsen kouluvalmiutta. Leikin kautta lapsi huomaamattaan harjoittelee 

omaehtoisesti juuri sellaisia taitoja ja kykyjä, joita hän tarvitsee siirtyessään kouluun. 

Lapsen sosiaalisten kykyjen kehittyminen nousi teoriassa esille vahvasti. Näin ollen sillä 

on suuri merkitys kouluvalmiuden kannalta. Myös tämän tutkimuksen tuloksissa sosiaaliset 

valmiudet olivat vahvasti esillä. Aineistosta nousi runsaasti leikkejä, joissa sosiaalisia val-

miuksia harjoiteltiin. Leikillä esiopetuksessa on vahva yhteys sosiaalisten taitojen kehitty-

miseen.  

Motoristen taitojen ja leikin välillä on tuloksissa myös nähtävissä yhteys. Motorisia taitoja 

lapset tarvitsevat useissa leikeissään esiopetuksessa. Motoristen toimintojen kehittyminen 

on tärkeä myös kouluvalmiuden kannalta. Lapsi kasvaa fyysisesti paljon ja tarvitsee liikun-

taa opetellakseen hallitsemaan itseään. Tämä näkyi myös leikeissä, joita lapset mielellään 

esiopetuksessa leikkivät.  

Leikeissä oli nähtävissä kognitiivisia taitoja kehittäviä ominaisuuksia. Lapsen ajattelun ja 

ymmärryksen kehittyminen on tärkeä, jotta hän pystyy toimimaan koulumaailmassa. Kou-

lussa asioita käsitellään enenevässä määrin käsitteiden kautta. Leikit ja pelit kannustavat 

lasta sellaiseen toimintaan, jossa kognitiiviset taidot saavat harjoitusta.  

Lukemis- ja kirjoittamistaito nostetaan usein esille kouluvalmiudesta puhuttaessa. Nämä 

taidot jäivät vähäiselle huomiolle tämän tutkimuksen tuloksissa. Aineistosta ei noussut 

esille sellaisia leikkejä, joissa nämä olisivat olleet keskiössä. On mahdollista, että näitä 

taitoja harjoitellaan muissa toiminnoissa esiopetuksessa, myös leikillisesti, mutta lapset 

eivät sitä tuoneet esille.  
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Tämä tutkimus on tehty tietyissä esiopetusryhmissä tiettynä aikana. Vaikka laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä yleistyksiin, uskon kuitenkin tulosten olevan samansuuntaisia toi-

sessakin kontekstissa tehdyssä tutkimuksessa. Kyseessä on tiettyjen lasten näkemys leikistä 

esiopetusryhmässään, joten tuloksia ei voi suoraan yleistää koskemaan kaikkia esiopetus-

ryhmiä kaikkialla maailmassa. Tutkimukseni tulokset antavat viitteitä siitä, että leikillä 

olisi yhteys kouluvalmiuden tukemiseen muissakin konteksteissa. 

Kulttuuri ja maantieteellinen sijainti osaltaan vaikuttanee siihen, mitä lapset esiopetuksessa 

leikkivät. Suomessa lapset ovat pääsääntöisesti esiopetuksessa kuusivuotiaina, mutta mo-

nessa muussa maassa esiopetus alkaa jo aiemmin. Kehitys on tällöin erivaiheessa, joten 

leikitkin voivat olla erilaisia.  

Tuloksilla on merkitystä esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Esiopettajien on 

hyvä tiedostaa leikin kehittävä merkitys ja se seikka, joka tuloksista käy ilmi, että vapaaeh-

toinen leikki tukee kouluvalmiutta. Leikin mukaan ottaminen opetukseen antaa mahdolli-

suuksia tukea lapsen kehitystä lasta innostavalla tavalla.  

Tieteellisen kentän näkökulmasta ajateltuna, tutkimukseni antaa virikkeitä jatkotutkimuk-

siin. Leikin ja kouluvalmiuden yhteyttä on tutkittu verrattain vähän. Leikki on merkittävä 

osa lapsen toimintaa ja tapaa käsitellä ympäröivää maailmaa, joten myös kouluvalmiuden 

tukemisessa se on ensiarvoisen tärkeä. Tätä olisi mielekästä tutkia lisää esimerkiksi toises-

sa kaupungissa tai kokonaan toisessa maassa. Miten suuresti kulttuuri vaikuttaa leikkiin ja 

onko sillä yhteyttä kouluvalmiuden tukemiseen? Tulisiko esimerkiksi toisessa esiopetus-

ryhmässä lukeminen ja kirjoittaminen selkeämmin esille lasten käsityksissä? 

Aloittelevana tutkijana matkan aikana tuli eteen monia problemaattisia tilanteita. Relevan-

tin ja ajankohtaisen kirjallisuuden löytäminen ja sen hyödyntäminen toivat omat vaikeuten-

sa. Onnistuin kuitenkin löytämään ajankohtaista ja pätevää kirjallisuutta ja tutkimuksia 

tukemaan teoreettista ymmärrystäni aiheesta.  

Aineistonkeruuseen valmistauduin huolella. Tästä huolimatta haastattelutilanne oli itselleni 

suhteellisen jännittävä. Päiväkodissa työskennelleenä lapsen kohtaaminen ei ollut miten-

kään uusi asia, mutta haastattelijan rooli ja oikeanlaisten kysymysten tekeminen loivat jän-

nitystä tilanteeseen. Yksityiskohtaisemmat jatkokysymykset olisivat saattaneet innoittaa 

lapsia kertomaan tarkemmin leikeistään, mutta tutkimuksen tarkoituksen huomioon ottaen 

sain heiltä riittävästi tietoa leikkimistään leikeistä.  
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Tutkimuksen tekemisen prosessi oli hyvin opettavainen. Itse tulevana luokanopettajana 

pidän hyvin tärkeänä lapsen leikin mahdollisuutta. Tutkimuksen kautta heräsin pohtimaan 

leikin merkitystä myös alkuopetuksessa ja läpi alakoulun. Vaikka lapsen johtava toiminta 

siirtyy koulun alettua enenevässä määrin kohti oppimistoimintaa, ei se poissulje leikkiä 

lapsen elämästä. Tulevana luokanopettajana minun on tärkeä tietää, mitä esiopetuksen puo-

lella tapahtuu, jotta pystyn jatkamaan samaa oppimispolkua lasten kanssa myös koulun 

puolella. 

Prosessin aikana tarjoutui useita mahdollisuuksia perehtyä leikin merkitsevyyteen lapsen 

kehityksessä ja elämässä sekä kouluvalmiuden pohtimiseen. Tutkimuksen kautta olen saa-

nut paljon tietoa ja virikkeitä omaan tulevaan ammattiini opettajana. Lähtökohtaisesti tie-

dostin leikillä olevan suuri merkitys lapsella esiopetuksessa. Aikaisempi kandidaatin tut-

kielmani antoi viitteitä tästä. Tämän tutkimuksen myötä ymmärrykseni leikin ja kouluval-

miuden suhteesta on syventynyt. Tulevaisuudessa näen itseni työskentelemässä alkuope-

tuksessa, joten kouluvalmiuden tukeminen myös siinä vaiheessa on tärkeää. Ensimmäisten 

kouluvuosiensa aikana lapset oppivat paljon ja heidän taito olla koululaisena kehittyy. Tätä 

prosessia pystyn paremmin tukemaan tämän tutkimuksen tuomalla ymmärryksellä leikistä. 
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Liite 1. Tutkimuslupa Oulun kaupungin opetustoimelta 

 



 

 

Liite 2. 

Tutkimuslupapyyntö 

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja teen pro gradu tutkimusta. Tutkimukseni kohteena ovat 

esiopetusikäisten lasten kokemukset leikistä. Pyrin saamaan selville tukeeko leikki kouluvalmiutta lapsen 

näkökulmasta. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua syyslukukaudella 2013. Toimitan valmiin tutkielman 

myös päiväkotiin. 

Tarkoituksenani on haastatella lapsia siitä, mitä he leikkivät esiopetuksessa. Haastattelut toteutetaan 

tämän kevään aikana. Haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi. Kirjaamisen yhteydessä 

haastateltavien ja haastatteluissa esille tulevien muiden henkilöiden nimet muutetaan peitenimiksi. Myös 

paikkatiedot ja päiväkodin tiedot muutetaan. Tutkimuksen jälkeen haastatteluiden äänitiedostot tuhotaan.  

Pyydän Teiltä lupaa saada haastatella lastanne hänen kokemuksistaan leikistä esiopetuksessa. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi perua milloin vain ilman erillistä 

selvitystä. Ennen haastattelua pyydän henkilökohtaisesti lapseltanne luvan haastatella häntä. Tietoja ei 

tulla luovuttamaan tutkimuksen ulkopuolelle. Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan mahdollisiin 

kysymyksiin tutkimukseeni liittyen.  
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Liite 3.

HAASTATTELURUNKO 

1. Mitä olet piirtänyt? 

- Mitä siinä leikitään? 

- Leikitkö siinä yksin vai jonkun kanssa? 

2. Mitä kaikkea sinä leikit eskarissa? 

- Mitkä leikit ovat sinun suosikkileikkejä? Mitä yleensä leikit? 

- Mitä sisällä voi leikkiä? 

o Onko jotain erityistä mitä tykkäät sisällä leikkiä? 

o Minkälaisia leikkejä salissa voi leikkiä? 

o Onko sinun mielestä pelien pelaaminen leikkimistä? Minkälaiset pelit? 

o Pelaatko pelejä?  

- Mitä ulkona voi leikkiä? 

o Miten niitä leikitään? Mitä niissä tehdään? 

o Onko ulkona jotain pelejä joita tykkäät pelata? 

o Onko jotain erityistä mitä tykkäät ulkona leikkiä? 

3. Voiko aikuisen kanssa leikkiä?  

- Mitä aikuisen kanssa leikitään? 

- Leikitäänkö eskarituokioissa? 

o Mitä siellä leikitään? 

o Jos ei, mitä siellä tehdään? 

4. Voisitko kertoa, että mitä se leikkiminen oikeastaan on? 

- Jos joku ei ole koskaan kuullutkaan leikistä, miten kertoisit hänelle, mitä leikki on? 

- Mistä tietää, että joku leikkii? 

 


