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1 JOHDANTO

Leikki kuuluu olennaisena osana lapsen maailmaan. Lapset leikkivät ympäri maail-

maa. Kulttuuri vaikuttaa leikin teemaan, mutta leikin perusolemus pysyy aina samana.

Leikki on lähtemättömästi osa lapsen arkea ja sen avulla lapsi kehittyy, oppii, kasvaa

sekä pystyy läpikäymään vaikeitakin asioita. Leikki kuuluu lapsen eri kehitysvaihei-

siin ja on keskeinen osa lapsen normaalia kehitystä. Se, mistä lapsi leikkii, on tärkeä

aihe lapselle, ja leikin kautta lapsi pystyy käsittelemään ja työstämään aihetta turvalli-

sesti.

Opinnäytetyöni aiheena on käsitellä 6-vuotiaiden lasten luovia leikkejä ja niiden tee-

moja eräässä Jyväskyläläisessä yksityisessä päiväkodissa. Leikki aiheena on kiinnos-

tava ja kuuluu suurena osana lapsen elämään, jonka vuoksi haluan tutustua siihen tar-

kemmin. Leikin olennainen osa on leikin teema, mitä lapset leikkivät? Leikin teemaan

vaikuttavat monet asiat, kuten media sekä ohjaajat ja tila, jossa leikitään.

Tavoitteenani on selvittää sekä teorian että omien havaintojen, kyselyn ja haastattelu-

jen pohjalta kyseisen päiväkodin esikouluikäisten ryhmän luovan leikin teemoja ja

saada näin selkeä kuva lasten luovien leikkien teemoista.

Opinnäytetyössäni käytän luovan leikin termiä, mikä tarkoittaa samaa kuin lasten va-

paa leikki. Luoville leikeille ominaista on lasten itsensä määräämä leikin teema ja

sisältö. Lapset myös itse jakavat roolit ja valitsevat leikkivälineet ja -kaverit.

Teoriaosuudessa paneudun leikin määrittelyn kautta leikin kehitykseen varhaislapsuu-

dessa, jonka jälkeen käyn läpi sosiaalisia suhteita ja rooleja leikeissä. Sukupuolierot

vaikuttavat myös leikin teemaan, samoin ohjaajan ja tilan merkitys on suuri. Käsitte-

len opinnäytetyössäni myös luovan leikin merkitystä lapsen kasvulle ja oppimiselle,

koska mielestäni leikkiä ja sen tärkeyttä ei voida liiaksi painottaa.

Aika muuttaa leikkikulttuuria. Leikkiteemat ovat muuttuneet vuosien kuluessa muun

muassa median ja yhteiskunnan muutosten myötä. Ympäröivä maailma antaa ainekset

lasten luoviin leikkeihin. Pyrin tuomaan yhteiskunnallista näkemystä leikistä esille

käsittelemällä leikkiä lasten oikeuksien julistuksessa, varhaiskasvatussuunnitelmassa,

valtakunnallisessa esiopetussuunnitelmassa sekä tutkimani päiväkodin omassa esiope-

tussuunnitelmassa
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Tutkimusosion päämääränä on selvittää omien havaintojen, kyselyn sekä lasten haas-

tattelujen pohjalta vastauksia tutkimustehtäviini. Pyrin selvittämään 6-vuotiaiden las-

ten yleisimpiä luovan leikin teemoja ja niiden eroja tyttöjen ja poikien kesken. Selvi-

tän, mistä luovien leikkien teemat saavat alkunsa ja miten leikkiympäristö ja ohjaaja

voivat vaikuttaa teeman syntyyn.

Monipuolisten tutkimusmenetelmien avulla pyrin saamaan mahdollisimman kattavan

kuvan 6-vuotiaiden lasten luovien leikkien teemoista ja teemaan vaikuttavista tekijöis-

tä tutkimassani päiväkodissa. Luovan leikin teemoja selvittämällä pystymme näke-

mään, mitkä asiat ovat tällä hetkellä ajankohtaisia ja tärkeitä lasten maailmassa. Leik-

ki heijastaa lapsen hyvinvointia. Pystymme ymmärtämään lapsia havainnoimalla hei-

dän luovaa leikkiä ja huomaamaan lasten mahdolliset tarpeet ja pahoinvoinnin. Ha-

vainnoinnin avulla ohjaaja pystyy rikastuttamaan lasten luovaa leikkiä ja tukemaan

lapsen kehitystä. Halusin toteuttaa opinnäytetyön, josta voisi olla hyötyä päivähoidon

työntekijöille, vanhemmille sekä muille lasten kanssa työskenteleville ammattiryhmil-

le.
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2 LEIKIN MÄÄRITTELYÄ JA TEORIOITA

Leikki on ilmiö, jota on vaikea määritellä. Leikin tunnuspiirteistä tutkijat ovat kuiten-

kin yksimielisiä. Leikki on vapaaehtoista toimintaa ja tuottaa mielihyvää. Vapaaehtoi-

suus on leikin ehto. Kukaan ei leiki väkisin, vaan spontaani sitoutuminen on leikille

ominaista. Ilo ja riemu kuuluvat leikin olemukseen, etenkin silloin kun leikki tempaa

mukaansa. Leikkiin uppoutumista voidaan kuvata käsitteellä flow, virtaus. (Kalliala

2000a, 2.) ”Leikki on yleismaailmallinen ilmiö: lapset leikkivät kaikkialla” (Kalliala

n.d., 4). Leikin aiheet ja välineet vaihtelevat kulttuurista toiseen, mutta leikin perus-

olemus pysyy samana: kuviteltu tilanne, roolien omaksuminen ja toteutus (Helenius &

Korhonen n.d., 6).

Roger Caillous määrittelee leikin vapaaehtoiseksi, ennakoimattomaksi, tuottamatto-

maksi, säännönmukaiseksi ja kuvitteelliseksi toiminnaksi (Kalliala n.d., 4). Leikin

vapaaehtoisuus ilmenee myös siten, että leikkiin ryhdytään sen itsensä vuoksi. Leikin

merkitys on leikki itse, kuten Kalliala toteaa (Mts. 5).

Leikki on toimintaa, jossa lapset ottavat selvää ympäristöstä tutustuen siihen aktiivi-

sesti tietojen, kielen, esineiden ja liikkeiden avulla. Leikin kautta lapset oivaltavat

asioita, niiden yhteyksiä ja merkityksiä. (Christensen & Launer 1985, 72.) Lapsi käyt-

tää leikkiessään persoonallisuuttaan ja inhimillisiä kykyjään kokonaisvaltaisemmin

kuin milloinkaan muulloin. Lapsi luo leikkiessään uutta todellisuutta, joka tuottaa

mielihyvää ja tyydytystä joko itselle, muille tai kaikille. Leikki on itse luotua ja sen

tavoitteena on ilo, ei hyöty. (Tamminen 2001b, 12.)

Leikki on lapsen itsensä suunnittelemaa, joka perustuu hänen tarpeisiinsa. Leikin yti-

menä on lapsen oma keksiminen, leikin rakentaminen ja vapaus säädellä vertaissuhtei-

ta. (Christensen & Launer 1985, 10.) Leikki eroaa muista toiminnoista juuri siten, että

leikissä lapset määräävät itse leikin aiheen, leikkikaverit, välineet ja säännöt (Mts. 43).

Luovat leikit ovat lasten itsensä keksimiä (Mts. 94).
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Surreys yliopiston professori Tina Bruce (n.d., 13) on listannut leikin kaksitoista omi-

naispiirrettä:

Lapset käyttävät leikissä todellisesta elämästä saamiaan kokemuksia.
He luovat omia sääntöjään leikin edetessä ja hallitsevat sitä.
Lapset tekevät leikkivälineitä ja esittävät asioita. Leikki on prosessi. Se vir-
taa, mutta kun se loppuu ja katoaa, mitään varsinaista tuotosta ei jää jäl-
jelle.
Lapset päättävät leikkiä itse. Heitä ei voi pakottaa leikkimään.
He harjoittelevat roolileikeissä tulevaisuutta varten.
Lapset kuvittelevat ja esittävät erilaisia tapahtumia ja rooleja leikkiessään.
Joskus lapset leikkivät yksin.
lapset ja aikuiset voivat leikkiä yhdessä kaveruksina, yhteistyössä pareina
tai ryhmissä.
Jokaisella leikkijällä on oma suunnitelmansa leikille, vaikkei sitä aina tie-
dosteta.
Lapsi voi leikkiä niin keskittyneesti, että hänen huomiotaan on vaikea
kääntää pois leikin flow -tilasta, jossa tapahtuu syväoppimista. Lapsi up-
poutuu leikissä oppimiseensa.
Lapset harjoittavat leikeissä uusimpia oppejaan, taitojaan ja valmiuksiaan.
He näyttävät nauttivan taidoistaan ja tiedoistaan.
Leikissä yhdistyvät lasten ajatukset ja tunteet. Suhteet perheeseen, ystäviin
ja yhteisöön saavat selityksen. Kun leikki on koordinoitua, se virtaa esteet-
tä ja vaimentumatta.
(Bruce n.d., 13.)

Fröbel ja romanttinen käsitys leikistä

Fröbel: ”Leikki, jos sitä oikein vaalitaan, avaa lapselle maailman johon hänet on kas-

vatettava ja kehittää lasta tulevia tehtäviään varten”

(Christensen & Launer 1985, 13).

Saksalainen aktiivisuuspedagogi Friedrich Fröbel (1782 - 1852) havahdutti oman ai-

kansa tuomalla keskustelua lapsen luontaisen ja omaehtoisen leikin merkityksestä

varhaislapsuudessa (Meretniemi n.d., 10). Leikki on keskeisessä asemassa Fröbelin

pedagogiikassa. Se on lapsen luonnollinen tapa ilmaista itseään. (Lindgvist 1998, 47.)

Leikki itsessään on kasvattavaa ja kehittävää. Leikki on paras keino vapauttaa lapsen

sisäiset voimat, sillä leikin kautta lapsi ilmaisee itseään. Fröbel näki leikin lapsen it-

sensä toteuttamisen keinona. (Salminen & Salminen 1986, 49.) Hänen mielestä leikki

on lapsen tärkein ja henkisin toiminnan muoto. Tällä Fröbel tarkoitti sitä, että leikin

avulla lapsi pystyy luomaan suhteet itseensä, muihin ja koko maailmaan. (Bruce n.d.,

13.)
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Fröbelin johtavana ajatuksena oli lasten omatoimisuuden tukeminen ja leikki. Fröbel

oli sitä mieltä, että kaikki lastentarhan toiminnot, kuten laulaminen, tanssiminen, sa-

dun kertominen ja harjoitukset sekä puutarhanhoito, ovat leikkiä. (Korkeamäki 2004,

314.) Fröbel piti arvokkaana lasta ja lapsen leikkiä. Hän korosti perheen ja kodin mer-

kitystä, koska hän piti lapsuutta elämän tärkeimpänä elämänvaiheena. (Salminen &

Salminen 1986, 41.) Leikki oli Fröbelin mukaan lapsen elämän pääsisältö ja tärkein

oppimisväline. Tällä hän tarkoitti leikin kaksijakoista luonnetta. Leikki on lapsuuden

ensisijaista ja luontaista toimintaa, mutta toisaalta aikuinen voi käyttää leikkiä myös

opettamisen välineenä, koska lapsi oppii leikin kautta. Leikki tuottaa lapselle iloa,

vapautta, tyydytystä ja rauhaa. Leikin kautta lapsi oppii elämään liittyviä taitoja. Ai-

heet leikkeihin lapsi saa havainnoimalla ympäröivää maailmaa. (Mts. 48 - 49.)

Fröbel kuvaa leikkiä sanoin:

Leikki on lapsen kehityksen korkein aste tällä iällä, sillä se on lapsen si-
säisen elämän vapaa ilmaus. Siinä ovat kaiken hyvän lähteet. Lapsesta,
joka leikkii uutterasti, omatoimisesti, hiljaa, voimakkaasti, kestävyydellä
aina ruumiilliseen väsymykseen asti, tulee varmaan kyvykäs, uuttera niin
toisten kun oman hyväksi uhrautuva ihminen.
(Karppinen, Puurula & Ruokonen 2001, 57.)

Fröbel korosti toiminnan merkitystä. Toiminnan ja leikin kautta lapsi kehittyy. Toi-

minnan suunnittelun ja ohjauksen tulisi olla lapsista kiinnostavaa. Työskentelyn tulisi

myös tapahtua leikin muodossa, jotta lapsi kiinnostuisi siitä. Aikuisen rooli leikin ai-

kana tulisi olla sisäisesti aktiivinen ja ulkoisesti passiivinen, mikä tarkoitti sitä, että

aikuisen tuli antaa lapselle mahdollisuudet leikkiin, mutta toiminta ei saanut olla ai-

kuiskeskeistä. Sisäisellä aktiivisuudella Fröbel tarkoitti leikin havainnointia, mutta

syrjässä pysymistä. (Salminen & Salminen 1986, 49.) Fröbel painottaa leikin tärkeyttä

toteamalla, että leikki on lapsen työtä. Sillä Fröbel tarkoittaa leikin olevan yhtä tärkeää

lapselle kuin työnteko aikuiselle. Fröbelin mukaan aikuinen ilmaisee itseään työssä,

samoin kuin lapsi leikissä. (Salminen & Salminen 1986, 51.)

Fröbel kehitti lapsille leikkivälineet, joita hän tarkoitti käytettävän sekä kodeissa että

lastentarhoissa. Tuottamilleen välineille hän antoi nimeksi ”lahjat”. Lahjat tukivat

lapsen omaa halua toimia, jäljitellä ja luoda. (Hänninen & Valli 1986, 31.) Fröbel ei

halunnut antaa lapsille valmiita leikkivälineitä ja niinpä hänen luomansa leikkivälineet

eli lahjat olivat muun muassa palikoita, joista lapsi saattoi itse tehdä välineet leikkiin-
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sä. Fröbel oli sitä mieltä, että lasten ajattelu kehittyi leluainesten avulla. (Salminen &

Salminen 1986, 65.)

Fröbel otti leikin suunnittelussa huomioon fyysisen ja psyykkisen kehityksen yhtey-

den. Fröbelin ajatusten mukaan suunnitellut leikkipuistot olivat monipuolisia ja edis-

tivät lapsen kehityksen eri osa-alueita. Fröbel korosti leikin opettavaisuutta ja olen-

naista oli se, että leikissä lapsi oppii. (Aaltonen, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén

2002, 212.) Fröbelin pedagogiikassa on kuitenkin ristiriitoja vapaan leikin ja kasvatta-

van ideologian välillä. Pedagogiikka painotti keskitettyä työskentelyä ja vapaa leikki

ilmeni siten, että lapset saivat valita muutamien toimintojen joukosta mieluisensa.

(Lindqvist 1998, 48.)

Piaget`n kognitiivinen leikkiteoria

Jean Piaget kiinnostui leikistä 1950-luvulla. Piaget tarkasteli leikkiä yksilön ajattelun

kehityksen kautta. Leikki on vahvasti sidoksissa ajatteluun heijastaen sitä. (Hännikäi-

nen 2004, 360.) Hän näki leikin lapsen älyllisen kehitystason osoittajana (Kalliala

2003, 188). Piaget yhdisti leikin lapsen älykkyyden kehitykseen ja painotti, että ajatte-

lun kehitykselle on tärkeää antaa lapsen tutkia ympäristöä mahdollisimman konkreet-

tisissa oloissa (Aaltonen ym. 2002, 213). Piaget`n mukaan lapsella on aktiivinen rooli

oppimisessaan ja sama pätee myös leikissä oppimiseen. Leikkiessään lapsi oppii taito-

ja, jotka auttavat häntä ymmärtämään kokemuksiaan ja ympäröivää maailmaa. (Hän-

nikäinen 2004, 360.)

Piaget jakoi leikin kolmeen vaiheeseen, joita ovat esinetoimintaleikki, symbolileikki

ja sääntöleikki. Esinetoimintaleikissä lapsi yrittää hallita aisti- ja liiketoimintojaan,

symbolileikissä symbolien ymmärtämistä ja sääntöleikissä sosiaalisten suhteiden ym-

märtämistä. Lasten välisessä vuorovaikutuksessa lapsi joutuu ottamaan huomioon

toisten lasten näkökulmia ja perustelemaan omiaan. Vuorovaikutuksessa syntyvät tie-

dolliset ristiriidat kehittävät lapsen ajattelua. (Hännikäinen 2004, 361.) Leikin kehitys

etenee yhdessä kognitiivisen kehityksen kanssa esinetoimintaleikeistä symbolileikkiin

ja edelleen sääntöleikkiin (Karppinen ym. 2001, 36). Leikki on siten yhteydessä myös

kieleen. Kielen kehitys kehittää leikkiä ja leikki puolestaan kielen kehitystä. (Hänni-

käinen 1995, 23.)
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Piaget´n pääajatus oli oppimisen yhteys toimintaan. Hänen mukaansa yksilön aktiivi-

nen toiminta on se tapa, jolla yksilö voi olla yhteydessä ympäröivään maailmaan.

Toiminnan päämäärät vaikuttavat siihen, mitkä piirteet ympäristöstä otamme tarkkaa-

vaisuutemme kohteiksi ja millaisina me havaitsemme ne. (Rinne, Kivirauma & Lehti-

nen 2001, 159.)

Piaget`n mukaan aikuisen rooli oli pysytellä leikin ulkopuolella ja antaa virikkeitä

varaamalla tarvikkeita lasten käyttöön. Jos lapsen leikkiin halutaan vaikuttaa, tulee sen

tapahtua ulkoisesti ja keskityttävä esimerkiksi leikkikaluihin ja -ympäristöihin. (Lind-

qvist 1998, 51.)

Vygotsky ja kulttuurihistoriallinen leikkiteoria

Leikki on luovaa toimintaa, johon sisältyy luovaa pedagogista käyttäytymistä. Tietoi-

suus on yksilön kehityksen perusta ja leikin avulla lapsi kehittää tietoisuuttaan maail-

masta. Leikissä lapsi saa toteuttaa epärealistisia toiveitaan. Lev Vygotskyn (1896 -

1934) mukaan leikki on tärkein edellytys ajatuksen, tahdon ja tunteen kehittymiselle.

Leikki sisältää kaikki nämä kolme, eikä niitä voida erottaa toisistaan. (Lindqvist 1998,

66 - 68.)

Vygotskyn mukaan pikkulapsen esinetoiminta ei ole oikeaa leikkiä, koska leikin kes-

keinen kriteeri on kuvittelu. Toinen kriteeri leikille on säännöt. (Karppinen ym. 2001,

36.) Vygotskyn mukaan leikki alkaa noin 3-vuotiaana. Tällöin lapsella alkaa olla ta-

voitteita, joita hän ei voi toteuttaa välittömästi. Leikin kautta lapsi toteuttaa mielikuvi-

tuksen avulla asioita, joita hän ei vielä oikeasti voi tehdä. (Helenius 2004, 14.) Vy-

gotsky näki leikin esikouluikäisen lapsen johtavana toiminnan muotona, hänen kehi-

tyksensä tärkeimpänä lähteenä. Aito leikki alkaa roolileikillä lapsen tullessa esikou-

luikään. (Hännikäinen 2004, 362.)

Vygotskyn mukaan leikki on aina sosiaalista toimintaa. Niin yksin- kuin yhteisenkin

leikin teemat ja sisällöt ilmentävät sosiaalisia piirteitä. Leikki luo lähikehityksen vyö-

hykkeen, jossa leikki tuottaa kehitystä. Lähikehityksen vyöhyke on alue, joka on sen

hetkisen kehitystason ja mahdollisen kehitystason välillä. Sen hetkinen taso on lapsen

itsenäiseen osaamiseen liittyvää osaamista, kun taas mahdollinen kehitystaso on taso,

johon lapsi yltää aikuisen ohjauksessa tai osaavampien leikkitovereiden kanssa. (Hän-

nikäinen 2004, 362 - 363.) Vygotskyn mukaan leikin ja kehityksen suhdetta voi verra-
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ta opetuksen ja kehityksen suhteeseen: kuten opetus myös leikki luo lähikehityksen

vyöhykkeen (Karppinen ym. 2001, 58). Lähikehityksen vyöhykkeen näkökulmasta

katsottuna hyvä oppimisympäristö tarjoaa sosiaalisesti tuetussa ympäristössä sellaisia

tehtäviä, jotka ovat lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä (Rinne ym. 2001, 161).

Vygotsky liittää puheen ja toiminnan yhteen. Kielen avulla voidaan tulkita maailmaa

ja leikissä kielellinen merkitys on suuri. (Lindqvist 1998, 68.) Leikillä on Vygotskyn

mukaan siis merkittävä osuus kielen kehittymiselle. Ajattelu ja sanojen merkitykset

vapautuvat niiden alkuperästään luoden näin perustan kielen kehitykselle. (Hännikäi-

nen 1995, 24.) Leikin kautta lapsi pystyy puhumaan sellaisista asioista, jotka eivät ole

tässä ja nyt. Lapsi pystyy leikissä kuvittelemaan asioita ja näkemään asioita uudella ja

luovalla tavalla. (Karppinen ym. 2001, 58.)

3 LEIKIN KATEGORIAT JA LUOVA LEIKKI

Helenius (1993) jaottelee leikit luoviin leikkeihin ja sääntöleikkeihin. Luovia leikkejä

kutsutaan myös vapaiksi leikeiksi. Luovia leikkejä päiväkodissa ovat roolileikki, ra-

kentelu- ja näytelmäleikit. Rakentelu- ja näytelmäleikit kiinnostavat kouluikää lähes-

tyviä lapsia. Sääntöleikit puolestaan käsittävät monia erityyppisiä leikkejä, jotka on

tarkoitettu oppimistarkoituksiin. Näitä ovat muun muassa lotto, dominot, lauta- ja

korttipelit. Perinneleikit, liikuntaleikit sekä laulu- ja lattialeikit kuulut myös sääntö-

leikkeihin. (Helenius 1993, 85 - 88.)

LUOVAT LEIKIT SÄÄNTÖLEIKIT

roolileikki perinneleikit

rakentelu liikuntaleikit

näytelmäleikit ja laulu- ja lattialeikit

nukketeatteri                      didaktiset leikit ja pelit

KUVIO 1. Leikin pedagoginen luokittelu (Helenius 1993, 88)
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Mendsheritzkaja jaotteli leikin samalla tavalla kuin Helenius, kahteen ryhmään. En-

simmäiseen kuuluvat ne leikit, jotka lapset itse luovat ja toiseen ne, joita kehitetään

lapsia varten. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat roolileikki, rakenteluleikki, näytelmä-

leikki ja käsinukkeleikki. Varhaispedagogiikka määrittelee tämän ryhmän luoviksi

leikeiksi. Luoville leikeille ominaista on, että lapset itse määräävät leikin teeman ja

sisällön, jakavat roolit, valitsevat leikkitoverit ja leikkivälineet. Toiseen ryhmään kuu-

luvat liikuntaleikki ja didaktinen leikki. Varhaispedagogiikka nimeää nämä leikit

sääntöleikeiksi. Ominaista sääntöleikeille on se, että niissä pyritään ratkaisemaan jo-

kin tehtävä. Toimintaa säätelevät vahvasti säännöt, jotka opitaan aikuisten ohjaukses-

sa. Kun lapset ovat omaksuneet leikin, he pystyvät leikkimään leikkiä myös itsenäi-

sesti. (Christensen & Launer 1985, 81 - 82.)

Caillous määrittelee leikin toiminnaksi, joka on vapaaehtoista, erillistä, ennakoimaton-

ta, tuottamatonta, säännönmukaista ja kuvitteellista. Hän korostaa leikin vapautta ja

osallistumisen vapaaehtoisuutta. Caillous jakaa leikit neljään perustyyppiin, joita vas-

taa neljä pääteemaa: kilpailu, sattuma, kuvittelu ja huimaus, joista käytetään myös

nimityksiä agon, alea, mimicry ja ilinx. (Kalliala 1999, 36 - 40.)

Agon -leikeille on tyypillistä kilpailu. Agon -leikkejä ovat esimerkiksi perinteiset pi-

haleikit, esimerkiksi kirkonrotta, tervapata, kuka pelkää mustaa miestä ja hippaleikit.

Agon- leikeissä yhdessä leikkiminen on kuitenkin ensisijaista ja kilpailu toissijaista.

Lasten agon -leikeissä kilpailun vapaaehtoinen sääteleminen on se asia, joka pitää

leikin leikkinä. Kilpailu ei siis nouse hallitsevaan rooliin leikissä. Leikit perustuvat

yhteisesti sovittuihin sääntöihin. Aikuisten määrittämien sääntöjen mukaan toimittaes-

sa leikki muuttuu peliksi. Aikuisten agon- leikkejä ovat esimerkiksi sähly, jääkiekko,

Afrikan tähti ja muistipeli. Näissä peleissä on selkeästi löydettävissä voittaja ja häviä-

jä. (Kalliala 1999, 84 - 96.)

Alea -leikin pääpiirre on sattuma. Alea -leikkejä ovat muun muassa lotto ja erilaiset

lorut. Loruilla ratkaistaan esimerkiksi leikin aloittaja. Alea -leikin piirteitä esiintyy

myös esimerkiksi ristiriitatilanteissa, joissa ratkotaan kuka saa olla leikissä jokin tietty

hahmo. Alea -tyyppisiä loruja käytetään myös agon -tyyppisten leikkien aloituksissa.

”Arpominen” vähentää kilpailun elementtiä tuodessaan leikkiin sattumanvaraisuuteen

perustuvia jaksoja. (Kalliala 1999, 96 - 99.)
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Mimicry -leikeille tyypillisintä on jäljittely, kuvitteellisuus ja roolinotto. Mimicry -

leikeissä leikkijä kuvittelee olevansa joku muu. Esimerkkejä mimicry -leikistä on koti-

leikki, jossa rooleina ovat äiti, isä, lapset, koira ja kissa. Nuket voivat myös esittää

ihmislasten rooleja. Äidin rooli on korvaamaton, siihen yhdistetään itse koettua sekä

roolistereotypioita. Erilaiset seikkailuleikit ja jako hyväläisiin ja pahalaisiin ovat myös

mimicry -leikkejä. (Kalliala 1999, 102 - 128.)

Ilinx -leikeissä tavoitellaan fyysistä huimausta. Riehunta, temmellys ja sekasorto ovat

tyypillisiä piirteitä. Huimausta syntyy pyörimisestä, putoamisesta, antautumisesta toi-

sen riepoteltavaksi, pomputeltavaksi, kutiteltavaksi ja heiteltäväksi. Usein ilinx -

leikkiin sisältyy myös mimicry -leikin piirteitä eli roolinottoa. Ilinx -leikit ovat

fyysisiä. (Kalliala 1999, 138 - 146.)

4 LEIKIN KEHITYS VARHAISLAPSUUDESSA

”Leikki kehittyy lapsen mukana” (Jarasto & Sinervo 1997, 206). Aluksi lapsi leikkii

omalla itsellään ja sen jälkeen tarve aikuisen kanssa leikkimiseen lisääntyy. Parin

vuoden ikäisenä lapsi leikkii ikätovereidensa kanssa, minkä jälkeen siirrytään vuoro-

vaikutusleikkiin. Juonelliset roolileikit jatkavat leikin kehitystä. (Mts. 206.)

4.1 Esine- ja roolileikki

Lapsen toiminta muuttuu yhteiseksi leikiksi aikuisen kanssa lapsen ensimmäisten

kuukausien aikana. Aikuinen koskettaa lapsen ihoa, hypyttää ja kiikuttaa sylissä. Noin

3 kuukauden ikäisenä lapsi alkaa tavoitella esineitä omilla käsillään tarttuen. Lapsi ei

erota esineitä omista liikkeistään, vaan ne kaikki etsiytyvät suuhun ja kädestä toiseen.

Lapsi alkaa kiinnostua ympäristöstä. Vatsallaan, myöhemmin kontaten ja kävellen

lapsi pyrkii mielenkiintoisen esineen luo. Motoriset taidot kehittyvät esineiden käsitte-

lyn myötä. Lapsi oppii myös, että jokaisella esineellä ja ihmisillä on tietty tarkoitus.

Lapsi houkuttelee aikuista mukaan leikkiin ja seuraa mitä tutkittavalla esineellä voi

tehdä. Vähitellen lapsi oppii käyttämään esineitä tarkoituksenmukaisesti.

(Helenius 1993, 29 - 33.)
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Toisella ikävuodella lapsi oppii käyttämään leikissä myös korvaavia välineitä. Väli-

neet saavat uuden merkityksen. Vanhemman tuki on tärkeää 2 -3-vuotiaan lapsen lei-

kissä. Se, että aikuinen on vain läsnä, vapauttaa lapsen omiin leikkeihinsä. Lapsi ym-

märtää, että hän saa tarvittaessa apua. (Helenius 1993, 33 - 36.) Lapsi jäljittelee van-

hemman toimintaa ja samalla käyttää omaa mielikuvitustaan. Koti-, autonajo-, nuk-

kumis- ja matkustamisleikit ovat ajankohtaisia. Lapsi matkii aikuista kaikessa toimin-

nassa. (Litja & Oinonen 2000, 115.) Esineiden saadessa uudet merkitykset voidaan

alkaa puhua kuvitteluleikistä. Lapsi alkaa käyttää korvaavia esineitä leikissään. Kuvit-

teluleikkiin alkaa tulla hiljalleen myös juonta ja vastavuoroisia rooleja. (Helenius &

Korhonen n.d., 7.) Jäljittelyn kautta leikissä alkaa näkyä entistä yksityiskohtaisemmin

erilaiset roolit (Litja & Oinonen 2000, 115).

”Elkonin määrittelee roolileikin toiminnaksi, jossa lapsi ottaa määrättyjä aikuisten

rooleja ja jäljittelee aikuisten toimintaa ja heidän välisiään suhteita erityisesti tätä var-

ten luotujen leikin edellytysten vallitessa” (Christensen & Launer 1985, 25 - 27). Roo-

lileikin kausi alkaa noin 3 ikävuodesta eteenpäin. Roolileikissä lapsi pystyy erot-

tamaan jonkin henkilön tunnusmerkit ja teot ja kykenee asettumaan toisen rooliin.

Lapsi alkaa määritellä yhä useammin roolin, jota hän leikkii. Noin 4-vuotiaana lapsen

kielellinen kehitys on aikaisempaa rikkaampaa. Leikeissä käydään vuoropuhelua

vastaleikkijöiden kanssa. Samaan aikaan mielikuvitus kehittyy ja leikeistä tulee pit-

käkestoisempia. Rooliasut ovat mieluisia leikkivälineitä. Niiden avulla lapsen on hel-

pompi pysyä roolissa. Kouluikää lähestyttäessä lapset leikkivät mielellään roolileikkiä

pieneläimillä. Lapsen valitsema rooli on hänelle merkityksellinen, sillä roolivalinnat

ilmentävät lapsen kokemuksia ja kehittyvää persoonallisuutta. Roolileikeissä harjoitel-

laan toisen asemaan asettumista, toisen huomioonottamista ja kielellistä ilmaisua. (He-

lenius 1993, 37 - 40.) Roolileikki jatkuu pitkälle kouluikään pienvälineleikkeinä ja

sääntöleikkien suuntaan kehittyvinä ryhmäleikkeinä. Lasten väliset suhteet ja säännöt

syrjäyttävät roolin pois. (Mts. 40 - 44.)

4.2 Rakentelu- ja näytelmäleikki

Rakenteluleikit ja näytelmäleikit kuuluvat luoviin leikkeihin. Rakenteluleikeille omi-

naista on, että lapset valmistavat jotain konkreettista eli he pyrkivät johonkin näky-

vään tulokseen.  Lapsilla voi olla esimerkiksi rakennustyömiehen rooli rakentaessaan,

mutta usein lapset jäljittelevät rakennuksia ja ympäristön kohteita ilman roolia. Pää-
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määränä on rakentaminen ja tavoitteena määrätyn rakennuksen rakentaminen. Kolmi-

ulotteisuuden myötä tilasuhteet tulevat rakenteluleikeissä lapsille tutuiksi. Lapsi

omaksuu helposti myös erilaisten muotojen geometriset nimet. Muotojen ja kokojen

valitsemisen ja sommittelemisen kautta lapsi saa sensomotorisia kokemuksia, joilla on

vaikutusta älylliselle ja esteettiselle kehitykselle. Rakentelu vaikuttaa voimakkaasti

myös konstruktiivisen ajattelun kehittymiselle. (Christensen & Launer 1985, 131 -

136.) Rakenteluleikki on etenkin poikien suosiossa. Rakenteluleikissä kehittyvät muun

muassa tilankäsittelytaito. (Helenius & Korhonen n.d., 8.)

Näytelmäleikissä lapset esittävät tutun sisällön rooleja käyttäen. Aihe otetaan kirjalli-

suudesta. Näytelmäleikissä lapsi esittää roolihenkilön erityispiirteitä, ei roolihenkilön

yleistyneitä tekoja, kuten roolileikissä. Erityispiirteitä ovat moraaliset ominaisuudet,

jotka ilmenevät käyttäytymisestä ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja kielen avulla. Moraa-

lisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi laiskuus, hyvyys, pahuus, ahkeruus, rehel-

lisyys ja epärehellisyys. (Christensen & Launer 1985, 149 - 153.)

Näytelmäleikin tarkoitus on moraalisten arvioiden ja tunteiden kasvattaminen.

Siten näytelmäleikki vaikuttaa lapsen moraalikäsityksen kehittymiseen. Lapsi hankkii

tietoja moraalisista normeista ja arvoista ja oppii arvioimaan niitä oikein sekä ymmär-

tämään moraalisten omaisuuksien ja niistä syntyvien tyypillisten käyttäytymistapojen

yhteyden. Lapsi tutustuu taiteellisiin ilmaisutapoihin, oppii tuntemaan kirjallisuuden

kieltä ja rikastuttaa omaa kieltään ja kielellistä ilmaisuaan. Näytelmäleikki on ensisi-

jaisesti leikkiä, johon perustuu myös sen opettava ja kasvattava puoli. (Christensen &

Launer 1985, 149 - 153.)

Juonelliset draamaleikit, jotka perustuvat satuihin ja kertomuksiin ovat joko lasten itse

keksimiä tai lasten ja aikuisten yhteisiä leikkejä. Leikki tulee mahdolliseksi, jos ra-

kennetaan yhdessä teeman mukaisia leikkiympäristöjä ja välineitä. Draamaleikit alka-

vat kehittyä sääntöleikkien suuntaan, sillä draamaleikissä leikkijän tulee huomioida

roolinsa luonne ja tapahtumajärjestys. Leikissä on olemassa jo tietyt säännöt. (Heleni-

us & Korhonen n.d., 8.)



15

4.3 Sääntöleikki

Helenius (1993) toteaa, että sääntöleikit ovat aikuisten ajanvietteestä lasten leikeiksi

siirtyneitä sosiaalisia leikkejä tai pelejä, joita on vartavasten luotu aikuisten –ja lasten

huviksi ja hyödyksi (Helenius 1993, 44). ”Sääntöleikit ovat leikkejä, joita aikuiset

ovat kehittäneet lapsille, ja joiden sisällöstä lapset, toisin kuin luovissa leikeissä, eivät

itse määrää” (Christensen & Launer 1985, 164). Sääntöleikkejä ovat kaikki piiri-,

juoksu-, hyppely-, huuto-, kiinniotto- ja piiloleikit sekä pilailu- ja seuraleikit. Pallope-

lit sekä didaktiset leikit kuuluvat myös sääntöleikkeihin. (Mts. 164 - 165.)

Säännöt ovat sääntöleikin olennainen tekijä. Sääntöleikkien avulla lapset harjoittavat

sääntöjen noudattamista ja sääntöjen mukaan toimimista, jolla on suuri merkitys kou-

luvalmiudelle. (Christensen & Launer 1985, 171 - 173.) Sääntöleikit, joita lapsi leikkii

huvikseen, ovat keskeisempiä opetusmuotoja lapsille (Helenius & Savolainen 1996,

125).

Sääntöleikkeihin kuuluvat myös didaktiset leikit. Didaktinen leikki on oppimistarkoi-

tusta varten kehitetty leikki. Ominaista didaktiselle leikille on, että siinä leikkiä käyte-

tään opetuksen välineenä. Didaktisia leikkejä käytetään usein erilaisissa siirtymä- ja

odottelutilanteissa. Niitä ovat esimerkiksi matkimisleikki sekä äänien voimakkuuksien

ja nopeuden erottelu -leikki. (Aaltonen ym. 2002, 218.)

Lapset alkavat muodostaa leikkeihinsä erilaisia sääntöjä yhteisleikkien lisääntyessä.

Aikuisen rooli vähenee, sillä lapset osaavat jo itse muodostaa leikkinsä ja kykenevät

ratkaisemaan mahdollisia ristiriitoja. Sääntöleikit ovat tarpeellisia, sillä niiden avulla

lapsi oppii häviämään ja voittamaan, odottamaan omaa vuoroaan ja huomioimaan

toiset leikkijät. (Lapsen arki on leikkiä II 2003, 62.)

5 SOSIAALISET SUHTEET JA ROOLIT LEIKISSÄ

”Leikki-ideaan sisältyy mielikuva leikin rooleista -siis siitä, keitä leikkiin tarvitaan”

(Hintikka, Helenius & Vähänen 2004, 38). Lasten luova leikki alkaa kehittyä kun lapsi

on valinnut roolinsa. Roolileikissä roolit toimivat kuten ne yleensä toimivat. Esimer-

kiksi äidin rooliin kuuluu yleensä ruuan valmistus. Roolileikissä lapset ovat vastavuo-

roisessa suhteessa toisiinsa ja he jakavat tehtäviä yhteisen suunnitelman mukaan.
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Pienten lasten roolileikissä on usein rinnakkaisrooleja, eli samassa leikissä voi olla

useita äitejä. Esikouluikäisillä lapsilla roolisuhteet muuttuvat vastavuoroisiksi. Lei-

keissä alkaa esiintyä rooleja, kuten potilas-lääkäri -rooleja. (Hintikka ym. 2004, 38.)

Kalliala (1999) toteaa, että kotileikissä äidin rooli on korvaamaton. Isosiskon rooli

toimii yleensä kakkosäidin roolina. Vauvan rooli on myös suosittu, koska roolissa on

paljon liikkumavaraa; vauva voi käyttäytyä monella eri tavalla. Isän rooli on koti-

leikissä yleensä etäinen ja esiintyy leikissä vähäisessä määrin. (Kalliala 1999, 109 -

112.)

Kallialan (1999) teoksessa Paavo Päivänsalo luokittelee tutkimuksessaan ”yhteisöe-

lämää lastentarhassa” helsinkiläiset lastentarhalapset johtajiin, myötäilijöihin ja syr-

jässäolijoihin (Kalliala 1999, 184). Joissain ryhmissä on yleisesti mielletty ”pomo”,

joka pyrkii johtamaan leikkiä. Kaikki lapset eivät voi kuitenkaan valita leikkirooliaan.

Leikkiin voi päästä sillä ehdolla, että suostuu ottamaan roolin joka ei muille kelpaa.

Lapset, jotka pystyvät joustamaan joustavat ja lapset, jotka pystyvät alistumaan alistu-

vat. (Kalliala 1999, 185.)

Kallialan (1999) mukaan leikistä päättäminen ja roolijako ovat vaativia tehtäviä. Halu-

tun roolin saaminen on tärkeää ja monet neuvottelut loppuvat usein siihen, että joku

lähtee leikistä pois. Roolien eriarvoisuus tulee esille etenkin taiteluleikeissä. Rooleista

kilpaillaan, sillä monen pojan mielestä leikkijän hyvyys ja vahvuus ja pahuus ja heik-

kous punnitaan roolijaoissa. Kotileikin roolit arvotetaan roolin suuruuden mukaan.

Äidillä on suuri rooli. Kotileikissä voidaan kuitenkin rakentaa rooleja, jotka ovat kes-

kenään yhtä haluttuja ja suuria. Kotileikissä roolien paremmuusjärjestystä pyritään

välttämään. (Kalliala 1999, 181 - 190.)

5.1 Sukupuolierot leikissä

Tyttöjen ja poikien kehityksessä on eroja. Biologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat

kehityksellisten erojen takana. Myös ympäristön asenteilla ja arvoilla on vaikutusta

lapsen sukupuoli-identiteetin ja -roolien kehittymiseen. Lapset omaksuvat jo varhai-

sessa vaiheessa yhteisönsä sukupuolirooleja ja piirteitä, jotka ovat ominaisia omalle

sukupuolelle, ottamalla mallia esimerkiksi vanhemmistaan. Lapset oppivat ensimmäi-
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senä vanhemmiltaan, millainen naisen ja miehen tulee olla. (Jarasto & Sinervo 1997,

170 - 174.)

Tyttöjen ja poikien luovat leikit eroavat olennaisesti toisistaan. Vaikka tytöt ja pojat

elävätkin samassa maailmassa, heitä kiinnostavat eri asiat ja he kiinnittävät näin myös

huomionsa eri asioihin. Ihmissuhteet kiinnostavat tyttöjä, etenkin äidin ja lapsen sekä

miehen ja naisen väliset suhteet. (Kalliala 2003, 197.) Tyttöjen luovat leikit ovat lä-

hempänä arkielämää kuin poikien luovat leikit. Poikia kiinnostavat enemmän sankarin

roolit ja tyttöjä puolestaan erilaiset hoivaleikit. (Karppinen ym. 2001, 28.) Tyttöjen

hoivavietti liittyy ainakin osaksi äitiin samastumiseen. Tytön läheinen suhde äitiin

etenkin vauvavaiheessa on feminiinisyyden perusta. Poikien rosvo-poliisileikit ja

muut samanlaiset leikit, joihin kuuluu jako hyväläisiin ja pahalaisiin kuuluvat poikien

elämään. Niiden kautta pojat tutustuvat miehisiin rooleihin ja opettelevat hallitsemaan

vihamielisiä tunteitaan. Parin kolmen vuoden iässä poikalapsi huomaa olevansa erilai-

nen kuin äiti ja pyrkii tekemään eroa kaikkeen naiselliseen. Niinpä sankarileikit ovat

poikalapselle myös kehityksellisestä tärkeitä. (Mts. 28 - 29.)

”Tyttöjen ja poikien roolileikit eroavat toisistaan” (Hintikka ym. 2004, 36). Tyttöjen

leikeissä toisen asemaan asettuminen, auttaminen ja hoitaminen ovat tärkeitä, ja nämä

tulevat esille esimerkiksi koti-, lääkäri- ja kauppaleikeissä. Tunteet, ihmissuhteet ja -

taidot ovat tytöille merkityksellisiä. Pojat puolestaan nauttivat vauhdista, liikkumisesta

ja toiminnasta. (Jarasto & Sinervo 1997, 175.) Pojat tekevät urotekoja ja seikkailevat

muun muassa avaruus-, taistelu-, salapoliisi- ja liikenneleikeissä (Hintikka ym. 2004,

36). Ilmaisun erot ovat huomattavat poikien ja tyttöjen välisissä luovissa leikeissä.

Poikien luovissa leikeissä ei ole tunteita ilmaisevia vuorosanoja. (Kalliala 2003, 200.)

Poikien leikkien vauhdikkuus, juokseminen ja kiipeileminen, johtuvat usein poikien

suuremmasta liikkumisen tarpeesta, ei ylivilkkaudesta. Pojat tekevät tunteensa näky-

viksi toiminnan kautta. (Turtiainen 2003, 45.)

Jarasto ja Sinervo (1997) toteavat, että tyttöjen leikit ovat rikkaampia kuin poikien.

Lisäksi tyttöjen toiminta on monipuolisempaa ja kehitystä tukevaa. Pojat valitsevat

yksipuolisesti poikien leikkivälineet ja leikit. (Jarasto & Sinervo 1997, 173.) Pojat

ovat matemaattisesti lahjakkaampia kuin tytöt. Heitä kiinnostavat avaruudelliset teki-

jät, esineet ja rakenteet. (Mts. 174.) Tästä johtuen pojat rakentelevat tyttöjä enemmän.

Rakentelun avulla he opettelevat hallitsemaan avaruudellisia suhteita. Tytöt puoles-
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taan leikkivät roolileikkejä enemmän kuin pojat. Roolileikeissä opetellaan toisen ase-

maan asettumista, huomioonottamista sekä kielellistä ilmaisemista. (Helenius 1993,

40.)

Pojat eläytyvät sankarin rooleihin ja juoksentelevat kovaäänisesti. Poikien sankari-

hahmot ovat usein normaalioloissa nynnyjä, mutta jonkin taikavoiman ansiosta heistä

tulee sankareista, esimerkiksi Teräsmiehiä tai He-Maneja. Tyttöjen luovat leikit ku-

vastavat enemmän arkitodellisuutta. Hoivaleikit ja barbien pukemis- ja riisumisleikit

ovat tyypillisiä tyttöjen luovia leikkejä. Tyttöjen ja poikien leikkien luokittelusta huo-

limatta on olemassa myös tyttöjä, jotka eivät innostu hoivaleikeistä ja vastaavasti poi-

kia, jotka eivät pidä metelistä ja riehumisesta. On olemassa myös sukupuolineutraaleja

leikkejä, kuten piirtäminen, muovailu ja pihaleikit, joihin sekä tytöt että pojat osallis-

tuvat mielellään. (Sinkkonen 2004, 75.) Tyttöjen ja poikien yhteisleikit ovat tärkeitä

etenkin viisi- kuusivuotiaille lapsille. Yhteisleikissä lapset oppivat vuorovaikutustaito-

ja ja tutustuvat sukupuolten erilaisiin käyttäytymis- ja vuorovaikutusmuotoihin. (Tur-

tiainen 2003, 47.)

Pojat leikkivät usein joukoissa ja tytöt pareittain (Jarasto & Sinervo 1997, 175).  Poi-

kien leikkiryhmät ovat hierarkkisempia kuin tyttöjen ryhmät (Kalliala 1999, 184).

Siitä johtuen tytöt antavat poikia useammin sattuman ratkaista roolijaon, sillä tyttöjen

roolit eivät ole yhtä hierarkkisia kuin poikien roolit (Mts. 197). Tytöt ja pojat ilmaise-

vat suuttumuksensa eri tavoin. Tytöt käyvät riitatilanteissa kielellisesti ”vastustajaa”

vastaan, kun pojat usein hyökkäävät fyysisesti käsiksi toiseen. (Jarasto & Sinervo

1997, 175.)

5.2 Ohjaajan rooli leikissä

5.2.1 Leikin tukijana ja ohjaajana

Ohjaajan on mietittävä kysymyksiä liittyen leikkiaikaan, leikkirauhaan, välineisiin ja

tilojen rajaamiseen. Luova leikki vaatii aikaa ja rauhaa, mutta se ei välttämättä vaadi

paljon tilaa. (Christensen & Launer 1985, 10.) Päiväkodissa, jossa lapset ovat noin

kahdeksasta yhdeksään tuntia, olisi luovalle leikille varattava aikaa keskimäärin neljä

tuntia. Jos lapset ovat päiväkodissa pidempään, myös leikkiajan tulisi pidentyä. Päivä-
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levon jälkeinen aika on todettu hyväksi ajaksi lasten luoville leikeille, sillä silloin lap-

silla on katkeamatonta leikkiaikaa runsaasti. Iltapäivän välipala katkaisee leikit het-

keksi, mutta sen jälkeen lapsilla on mahdollisuus jatkaa leikkejä. (Mts. 87 - 88.) Tar-

peeksi yhtäjaksoisen leikkiajan varaaminen on yksi leikin edellytys (Helenius 1993,

90). Lasten luovaa leikkiä ei tulisi keskeyttää turhaan, vaan lapsille tulisi antaa aikaa

lopettaa leikit sisällöllisesti. Välillä tulisi myös antaa lapsille mahdollisuus jatkaa

leikkejä niitä välillä korjaamatta. (Aaltonen ym.2004, 219.)

Lasten luovan leikin tukeminen vaatii ohjaajalta havainnointia ja kykyä eritellä leikki-

tilanteita. Ohjaaja antaa lapsille vapautta leikkiin, mutta onnistunut leikki saattaa vaa-

tia myös suoraa tai epäsuoraa ohjausta. Se, osallistuuko ohjaaja kuinka aktiivisesti

lasten luovaan leikkiin vai havainnoiko hän ulkopuolisesti leikkiä, riippuu lasten iästä,

leikkimisen taidoista, leikin lajista ja muista tilannetekijöistä. Epäsuoran leikin oh-

jauksen päämäärä on rikastuttaa lasten luovaa leikkiä mielikuvin tai välinein. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 19.) Epäsuoraa ohjaamista on muun muassa

leikkitilojen järjesteleminen ja varustaminen lasten ikään liittyvin välinein, leikki-

rauhan turvaaminen, läsnäolo ja kiinnostus ja hyvän ilmapiirin luominen. Luovaa

leikkiä voi rikastuttaa ajattelemalla ääneen erilaisia ratkaisuja, etsimällä ratkaisuja

tuoda uusia leikkijöitä mukaan leikkiin tai vaikuttamalla leikin sisältöön oman roolin

kautta olemalla leikissä mukana. Ohjaajan tulee kuitenkin noudattaa leikin yhteisiä

sääntöjä ja toteuttaa yhdessä lasten kanssa leikin juonta eteenpäin. (Siren-Tiusanen

n.d., 16.)

Lasten luovien leikkien seuraaminen on tärkeää, mutta ohjaajan on osattava olla hie-

novarainen ja puuttua leikkiin auttavasti vain sen verran kuin on tarpeen. Aikuinen voi

antaa leikkiin ideoita esimerkiksi satujen kautta tai tekemällä lasten kanssa yhteisiä

retkiä luontoon. (Hintikka ym. 2004, 43.) ”Suuri osa leikin ohjauksesta tapahtuu vai-

kuttamalla välillisesti lapsen leikkiä tukeviin tekijöihin ja varmistamalla leikin ulkoi-

set edellytykset” (Helenius 1993, 98).

Ohjaajan tehtävänä on rohkaista lapsia luovaan leikkiin ja auttaa heitä löytämään uu-

sia ratkaisumalleja leikin asettamiin tehtäviin. Ohjaajan tulee tukea lapsia ideoiden

toteuttamisessa. (Christensen & Launer 1985, 98 - 99.) Lasten keksimiä leikkiteemoja

edistää se, että ohjaaja on kiinnostunut lasten leikistä, kyselee niistä sekä tarjoaa uusia

välineitä ja yllykkeitä lasten leikkiin. Ohjaajan osallisuus leikkiin ei saa kuitenkaan
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olla tungettelevaa, sillä se saattaa tappaa lasten mielenkiinnon leikkiä kohtaan. Ohjaa-

jan tulisi muistaa antaa tilaa lasten omille oivalluksille. (Mts. 115 - 118.)

Aikuisen rooli vaihtelee vetäytymisestä leikkialoitteen tekemiseen ja mukana leikki-

miseen (Kalliala & Tahkokallio n.d., 17). Alle kolmivuotiaat lapset tarvitsevat aikui-

sen tukea ja osallistumista leikkiin. Aikuiset aloittavat, tukevat ja ylläpitävät pienten

lasten leikkejä. He ovat lasten läsnä kuuntelevina ja kiinnostuneina ihmisinä. (Siren-

Tiusanen n.d., 16.) Aikuiset suunnittelevat tietoisesti ja auttavat luomaan roolimalleja.

Satujen ja tarinoiden kautta pystytään luomaan yhteisiä mielikuvia erilaisista rooleista

ja varusteiden tekeminen yhdessä lasten kanssa helpottavat roolissa pysymistä ja juo-

nen kehittelyä. Joskus aikuisen on kuitenkin hyvä vetäytyä. Havainnoimisen kautta

aikuinen huomaa lapsissa tekijöitä, joiden avulla hänen on helpompi hahmottaa oike-

anlainen lähestymistapa lasten leikkiin. (Kalliala & Tahkokallio n.d., 17 - 18.)

5.2.2 Leikkiympäristön muokkaajana ja tilan jakajana

”Leikkiympäristön tietoinen luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen ovat olennainen

osa varhaiskasvatusta” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 19). Kasvatta-

jan tehtävänä on tehdä leikkiympäristöstä leikkiin innostava ja rauhallinen mahdollis-

taen näin leikkirauha (Haapaniemi-Maula 1996, 70). Aikuisen vastuulla on huolehtia,

että lapsilla on aikaa, tilaa, vapautta, rauhaa ja tarkoituksenmukaisia välineitä, mitkä

mahdollistavat hyvän leikin (Meretniemi n.d., 10). Kasvattajien asiantuntemuksen

avulla luodaan rikas leikkiympäristö. Ympäristön muokkaamisessa otetaan huomioon

lasten ajankohtaiset kiinnostuksen aiheet, lasten ikä ja kehitys sekä erilaisten leikkien

vaatimat aika-, tila- ja välineratkaisut. Lapset ovat osallisina ympäristön ylläpitämi-

sessä sekä uudistamisessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 20.)

Varhaiskasvatusympäristöön sisältyvät tilat, materiaalit ja välineet sekä lähiympäristö.

Tunneilmapiiri on tärkeä osa varhaiskasvatusympäristöä. Joustavuus ja monipuolisuus

ovat hyvän varhaiskasvatusympäristön ominaisuuksia. Ympäristön tulee herättää lap-

sessa mielenkiintoa ja uteliaisuutta ja kannustaa kokeilemaan ja ilmaisemaan itseään.

Ympäristön tulee mahdollistaa lapselle ominaiset tavat toimia. (Varhaiskasvatusympä-

ristö 2006.) Leikkiympäristön tulisi olla mahdollisimman kutsuva, mikä houkuttelisi

monenlaisia lapsia monenlaiseen leikkiin. Paras tapa selvittää leikkiympäristön hou-

kuttelevuus on seurata luovan leikin tilanteissa lasten hakeutumista erilaisiin toimin-
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toihin. Lapset löytävät oman paikkansa, kun ympäristö on leikkiin kutsuva. (Karppi-

nen ym. 2001, 50 - 56.)

Tilojen tulisi antaa leikille monipuoliset mahdollisuudet, sillä leikki on alle kouluikäi-

sen hallitseva toiminto. Tilat tulisi suunnitella siten, että ne tarjoaisi rauhallisia tiloja,

joihin lapset voivat luoda omat leikkinsä ja toisaalta myös tarjota tilaa liikuntaleikkei-

hin. Ohjaaja mahdollistaa leikin myös tuomalla siihen välineitä ja muita tavaroita.

Leikkivälineiden valinnalla on merkitystä, sillä välineet vaikuttavat lapsen leikki-

ideoihin ja leikkiin. (Aaltonen ym. 2004, 219.) Roolileikit vaativat rooliasuja, joiden

avulla lapsi voi muuttaa leikkimielikuvan mukaan tarkoitustaan. Lasten tulee saada

kehittää luovat leikkinsä itse. Välineistön sijoittaminen lasten ulottuville mahdollistaa

niiden vapaan käytön. (Helenius 1993, 91 - 97.)

Ympäristö vaikuttaa oppimiseen. Innostava ja hyvin suunniteltu ympäristö edesauttaa

lapsia toimimaan parhaiten ja mahdollistaa aktiivisen oppimisen. Aktiivisella oppimi-

sella tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta valita toimintansa oman kiinnostuksensa mu-

kaan. Jotta aktiivinen oppiminen olisi mahdollista, olisivat huoneet oltava tilavia ja

sisältää monipuolisia välineitä ja materiaaleja. Nämä tulisi sijoittaa matalille hyllyille

lasten ulottuville. Tilojen suunnittelu on tärkeää, koska tilat vaikuttavat kaikkeen mitä

lapset tekevät. Tilat vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin valita toiminta, lasten välisiin

suhteisiin sekä lasten oivalluksiin, miten käyttää materiaaleja ja välineitä. (Hohmann,

Banet & Weikart 1993, 10.)

Turvallisuus, niin fyysinen kuin psyykkinen, kuuluu olennaisena osana varhaiskasva-

tusympäristöön. Hyvin suunniteltu ympäristö mahdollistaa ohjaajien osallistumisen

toimimaan lasten kanssa. Myös lapsilla on enemmän liikkumisen vapautta turvallises-

sa ympäristössä, jota kautta lasten oma osallisuus lisääntyy. Turvallisuus on tärkeää

myös lasten vanhempien näkökulmasta, jotta he voivat luottaa siihen, että heidän lap-

sensa ovat turvallisessa paikassa päivän aikana. (Ympäristön turvallisuus 2006.)

5.2.3 Leikin havainnoijana

Avain leikin ymmärtämiseen, arvostamiseen ja rikastuttamiseen on luovan leikin ha-

vainnoimisessa. Luovan leikin havainnoiminen on tärkeää ja välttämätöntä, sillä leikki

heijastaa lapsen hyvin- tai pahoinvointia, kokemusmaailmaa ja kiinnostuksen kohteita.
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Havainnoimisen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla aikuiset voivat rikastuttaa

leikkiä tarjoamalla uusia kokemuksia ja mielikuvia sekä muokkaamalla leikkiympäris-

töä. (Karppinen ym. 2001, 46 - 49.) Havainnoimisen kautta saadun tiedon avulla ai-

kuinen voi tarjota erilaisia vaihtoehtoja lapsille. Uusien ja vanhojen ideoiden tarjoa-

minen on erityisen tärkeää sellaiselle lapselle, jonka leikki on juuttuvaa ja stereotyyp-

pistä tai aggressiivista ja muita lapsia häiritsevää. (Työkaluja päivähoidon erityiskas-

vatukseen 2001, 92.)

Havainnoijan tulee välttää analysoimasta ja arvostelemasta lasten luovaa leikkiä, kos-

ka se hajottaa huomiokykyä. Olisi hyvä vain kirjata mahdollisimman tarkasti, mitä

tapahtuu, mitä, miten ja miksi lapsi leikkii? Apukysymyksiä havainnoimisessa voi olla

esimerkiksi, miten leikki saa alkunsa, ketkä osallistuvat leikkiin, mikä on leikin sisältö

ja kuka määrää leikin kulkua sekä millainen vuorovaikutus leikissä on? Huolellinen

havainnointi auttaa aikuista tunnistamaan lapsen emotionaalisia tarpeita ja suunnitte-

lemaan toiminta siten, että se vastaa lapsen tarpeita. (Karppinen ym. 2001, 46 - 49.)

Aikuisen osuus lasten luovassa leikissä tulisi olla “sisäisesti aktiivinen ja ulkoisesti

passiivinen”. Aikuinen on vastuussa leikkimahdollisuuksien luomisessa ja luovaa

leikkiä havainnoimalla aikuinen saa paljon tietoa lapsesta, esimerkiksi lapsen mielen-

kiinnon kohteista, mieltä askarruttavista asioista ja sosiaalisista taidoista ja -suhteista.

(Meretniemi n.d., 10.) Luovaa leikkiä havainnoimalla aikuinen voi päätellä, onko ky-

seessä esimerkiksi vain levoton juoksentelu vai onko kyseessä hyväkin leikki, johon

liittyy jokin juoni, kuten potilaan pelastaminen. (Kalliala 2003, 193.)

Hyvän leikin tuntomerkkejä on useita. Joskus leikki saattaa sisältää vain yhden hyvän

leikin tuntomerkeistä, joskus useita. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Työka-

luja päivähoidon erityiskasvatukseen (2001:14) on perehdytty Perkiömäen tutkimuk-

seen, jossa Perkiömäki luokittelee hyvä- ja huonotasoisen leikin tunnuspiirteitä. Hyvä-

tasoinen leikki on mielikuvitusrikasta, johdonmukaista ja se sisältää juonen ja idean.

Leikki on rakenteellista, joten siitä löytyy alku, kesto ja lopetus. Hyvätasoinen leikki

on sisältörikasta ja se kykenee muuttumaan ja muuntautumaan. Leikki tuottaa lapselle

mielihyvää ja on mukaansatempaavaa. Hyvä leikki on lähtöisin lapsista, on vuorovai-

kutuksellista sekä pitkäjänteistä ja keskittynyttä. Heikkotasoisen leikin tuntomerkeissä

on paljon vastakohtia hyvän leikin tuntomerkkeihin. Esimerkiksi epäjohdonmukaisuus

ja vuorovaikutukseton leikki ovat heikkotasoisen leikin piirteitä. Muita piirteitä ovat
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muun muassa levottomuus, keskittymättömyys, lyhytkestoisuus ja saman asian me-

kaaninen toistaminen. (Työkaluja päivähoidon erityiskasvatukseen 2001, 92.)

6 LEIKIN MERKITYS

Luova leikki on lapselle ominaista ja tarpeellista. Leikkiminen on lapselle ominainen

tapa elää ja toimia, harjoitella, kehittyä ja oppia. Leikin avulla lapsi pystyy tyydyt-

tämään monipuolisesti niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin tarpeita. Kaikki lapsen perus-

tarpeet voivat toteutua luovassa leikissä. Lapsi oppii, kehittyy ja tutustuu omaan

minään ja ympäristöönsä leikin avulla. (Jarasto & Sinervo 1997, 206.) Luovassa

leikissä yhdistyvät toiminta, liikkuminen, mielikuvitus, todellisuus sekä erilaisten

äänten tuottaminen. Lapsi käyttää mielikuvitusta luovasti ja harjoittaa arkipäivän tilan-

teita. Leikin avulla lapsi pääsee myös harjoittamaan ja luomaan sosiaalisia suhteita ja -

taitoja. Tunteiden käsitteleminen ja peilaaminen tapahtuu myös leikin kautta. (Litja &

Oinonen 2000, 113.) Pitkään leikkinyt lapsi säilyttää luovuutensa ja leikkisyytensä

läpi elämän (Haapaniemi-Maula 1996, 69).

6.1 Kasvun ja kehityksen näkökulma

Lapsi rakentaa omaa minäkuvaansa leikin sosiaalisessa kentässä vertaisryhmän kautta.

Siitä syystä luovalla leikillä on lapselle suurin tunnemerkitys. Lasten keskinäisistä

suhteista tulee leikin kehittymisen perustekijä. Sosiaaliset taidot ovat yhteisen luovan

leikin edellytys, ja samalla leikki harjoittaa niitä. Lasten välistä vastavuoroista toimin-

taa auttaa roolijako. Roolileikkien avulla lapset harjoittavat hoivasuhteita ja sankari-

rooleja sekä naisten ja miesten rooleja. (Helenius 1993, 60 - 63.)

Luovan leikin kautta lapsi pääsee toimimaan yhdessä toisten lasten kanssa. Lapset

sopivat yhteiset säännöt, jakavat roolit ja sopivat leikin etenemisestä. Eteen tulevat

ristiriidat on myös ratkaistava ja leikki antaakin lapselle kokemuksia ristiriitojen rat-

kaisusta. (Aaltonen ym. 2002, 215.) Myös kieli ja mielikuvitus kehittyvät roolileikeis-

sä (Helenius & Savolainen 1996, 124 - 125). Lapset käsittelevät leikeissään ihmisten

välisiä suhteita, joissa toteutuu leikin syvä tarkoitus (Hintikka ym. 2004, 42). Yhteis-

leikissä lapsi oppii vuorovaikutustaitojen lisäksi myös empatiataitoja, eläytymiskykyä,

asenteita ja moraalia. Luova leikki harjaannuttaa lapsen itsenäisyyttä ja yhteistyötaito-
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ja. (Lapsen arki on leikkiä II 2003, 41.) Yhteisleikki edellyttää leikkijältä neuvottelu-

taitoja, kykyä asettua toisen asemaan, taitoa käsitellä ja ratkaista konflikteja sekä ky-

kyä viestiä omia ideoita ja organisoida asioita (Karppinen ym. 2001, 58).

Leikki vaikuttaa monitahoisesti hienomotoristen ja liikunnallisten taitojen välineenä.

Erilaiset leikit, niin pyörällä ajo kuin legopalikoilla rakentelu, vahvistaa koko kehon

koordinaatiota, lihaksia ja koko elimistöä. Jos lapsi eriytyy liian voimakkaasti johon-

kin tiettyyn lajiin, voi se johtaa jonkin puolen voimakkaaseen kehittymiseen, mutta

samalla heikentää muita alueita niiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Tästä saattaa

olla haittaa myöhemmin lapsen kokonaiskehitystä ajatellen. Siksi kasvattajan on tär-

keää tiedostaa kykyjen ja taitojen kokonaisuus. Älylliset ja käden toimintaa liittyvät

työt sekä liikuntaleikit ovat molemmat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta ja niiden

tulisi olla tasapainossa keskenään. (Helenius 1993, 65 - 66.)

Luova leikki on tärkeää lapsen persoonallisuuden ja minäkuvan muodostumiselle ja

kehittymiselle. Lapsi tekee leikkiessään havaintoja itsestään ja ympäristöstään. Lapsi

kokeilee erilaisia asioita ja kokee onnistumisen sekä epäonnistumisen kokemuksia.

Näin lapsi saa tietoa taidoistaan ja asioista, joita ei vielä osaa. Luovan leikin kautta

lapsen itseluottamus vahvistuu. (Aaltonen ym. 2002, 214 - 215.)

Lapsi rakentaa omaa itseään ja elämäänsä luovan leikin kautta. Samalla myös oma

identiteetti rakentuu. Positiiviset kokemukset vahvistavat identiteettiä. Myös tunne-

elämä kehittyy leikin kautta. Tunne-elämä rakentuu samalla, kun lapsi osoittaa tuntei-

taan esimerkiksi nukelle. Lapsen oma kuva selkeytyy hänen sitä itse tiedostamattaan.

”Omaehtoisessa leikissä lapsi tutkii, kokeilee ja etsii vastauksia kysymyksiin kuka ja

millainen hän on. Omaehtoinen leikki rakentaa lapsen identiteettiä sekä lasta itseään.”

(Hintikka ym. 2004, 25 - 27).

Leikin kautta lapsi elää ja kehittyy (Lapsen arki on leikkiä II 2003, 41). Luovan leikin

avulla lapsi käsittelee ajatuksiaan, tunteitaan, kokemuksiaan ja elämyksiään. (Mts.

41). Leikkiessään lapsi voi käydä läpi vaikeitakin asioita. Lapsi elää uudelleen vaikei-

ta asioita luovan leikin kautta, mutta lopettaa leikin tai ottaa uuden roolin, jos tunteet

käyvät liian tuskallisiksi. Tästä syystä lapsi saattaa leikkiä samaa roolia ja leikkiä mo-

nia kertoja. (Jarasto & Sinervo 1997, 208.)
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6.2 Oppimisen näkökulma

Ad. Ferriére: Lapsen tulee aivan kuin leikitellen oppia ja leikkiessään
löytämään tilaisuuksia monen monituisen asian oppimiseen. Tämä edel-
lyttää sitä, että vanhemmat aika ajoittain leikkivät yhdessä lastensa
kanssa. Se tuottaa lapsille sanomattoman suurta iloa. (Antero Vipunen
2003, 2.)

Varhaisiässä lapsi ei halua oppia oppimisen vuoksi, vaan ratkaistakseen välittömän

tilanteen esiin tuomia ongelmia, joiden selvittämistä esimerkiksi leikin jatkaminen

vaatii. Lapsi oppii itse keksimässään toiminnassa huomaamattaan. Uudet arvot, asen-

teet, taidot ja kyvyt omaksutaan toiminnassa muiden ihmisten kanssa. Lapsi ottaa luo-

vaan leikkiin kokemansa asiat ja näin oppiminen tapahtuu leikin kautta, ilman oppi-

mis- ja opettamistarkoitusta. (Helenius 1993, 52 - 55.)

Lapset leikkivät sitä, mitä ovat opettelemassa. Leikkiessään lapsi käsittelee asioita,

joita ei vielä muuten osaa ja ylittää näin sen hetkiset taitonsa. (Karlsson & Riihelä

1991, 46.) Oppimisessa olennaista on oppijan omat pyrkimykset ja mielenkiinto, joten

ei ole ihmeellistä, että lapsi oppii luovassa leikissä, sillä leikki on lapsen omaehtoista

ja itseluotua toimintaa (Aaltonen ym. 2002, 220).

Liikunta kuuluu olennaisesti leikkiin. Kiipeillessä lapsi oppii avaruuden hahmottamis-

ta ja liukumäkeä laskiessaan kaltevuuden käsitteen. Laululeikissä hän juoksee ympy-

rää ja käsittää omien lihastensa avulla, mikä muoto on kyseessä. (Jarasto & Sinervo

1997, 209.) Lapset tyydyttävät liikunnan tarvetta leikkien. Näitä leikkejä ovat mm.

erilaiset palloleikit ja juoksuleikit. Leikit, joissa lapsi käsittelee jotain esinettä, kehit-

tyvät erityisesti käden lihakset ja liikkeiden koordinaatio. Nämä leikit auttavat lasta

oppimaan liikesuorituksia luonnollisissa tilanteissa. (Christensen & Launer 1985, 69.)

Aikuinen voi havainnoida luovasta leikistä lapsen kiinnostuksen kohteita ja pitää niitä

väljänä lähtökohtana oppimisen suunnittelulle. Leikistä kehittyy aikuisen avulla rik-

kaampia, kunhan leikin hallinta pysyy lapsen omissa käsissään. Aikuinen voi yhdessä

lapsen kanssa esimerkiksi valmistaa leikkiin välineitä ja rekvisiittaa. Lapset omaksu-

vat innokkaasti uusia asioita leikkimistään aiheista. (Helenius 1993, 55.)

Leikkiessään lapsi tutkii eri leikkikerroilla erilaisia kysymyksiä laajentaen näin leikki-

ään ja leikin aihetta. Kun uusia asioita ei enää löydy, lapsi jatkaa uusiin aiheisiin ja

leikkeihin. Aikuinen voi tuoda luovaan leikkiin erilaisia toimintoja, jotka motivoivat
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lasta vastaanottamaan uusia tietoja ja taitoja. Oppimisen täytyy tapahtua kuitenkin

leikin ulkopuolella, sillä muuten luovasta leikistä tulee opetustilanne ja leikki loppuu

siihen. (Helenius 1993, 59.) ”Jos leikin avulla halutaan saada lapset oppimaan tavoit-

teiksi asetettuja tietoja ja taitoja, kyse ei enää ole lapsen omaehtoisesta leikistä” (Hin-

tikka ym. 2004, 56).

Leikissä lapsi oppii esineistä, toiminnasta ja jokapäiväisestä elämästä. Erilaiset käsit-

teet, kuten täysi-tyhjä, vähän-paljon, kevyt-painava, tulevat esille erilaisissa luovissa

leikeissä. Lelujen järjestelyn ja jaottelun kautta lapsi oppii muun muassa sarjoittamista

ja vertailua. (Litja & Oinonen 2000, 113.)

Leikin kautta lapsi oppii taitoja ja asioita, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä hänel-

le myöhemmin. Luovan leikin avulla lapsen mielikuvitus kehittyy. Mielikuvitus on

leikin edellytys, sillä leikki on mielikuvituksen ja mielikuvien avulla tapahtuvaa toi-

mintaa. Mielikuvituksen avulla lapsi pystyy luomaan uutta ja vapautumaan tilan-

nesidonnaisuudesta. Tämän avulla lapset voivat muodostaa omakohtaisen suhteen

todellisuuteen, jolloin tuoli voi olla juna tai varasto ravintolasali. (Hintikka ym. 2004,

46 - 47.)

”Leikki edellyttää yhteistoimintaa toisten lasten kanssa” (Hintikka ym. 2004, 47).

Mielikuvitusleikit parantavat lapsen sanavarastoa ja puhetta, mikä edistää lapsen sosi-

aalista kehitystä (Jarasto & Sinervo 1997, 209). Sosiaalinen vastavuoroisuus kehittyy,

kun lapsi sopii muiden leikkijöiden kanssa leikin ideasta ja leikkirooleista. Leikkimi-

nen edellyttää myös kompromissien tekemistä ja toisen ideaan sitoutumista, sillä aina

ei oma leikki-idea tule valituksi yhteiseksi leikki-ideaksi. Tämä valmistaa lasta kou-

lumaiseen toimintaan, jossa koululaisen on suostuttava leikkimään opettajan valitse-

mia leikkejä. Yhteistoiminta muiden lasten kanssa ja siinä tapahtuva keskinäinen vuo-

rovaikutus opettaa lapselle kommunikointitaitoja. (Hintikka ym. 2004, 47 - 48.)

Kieli on olennainen osa luovaa leikkiä, jotta mielikuvia voidaan jakaa muiden leikki-

jöiden kesken. Mielikuvien luominen kehittää abstraktia ajattelua, koska mielikuvien

pohjalle rakennettu luova leikki ei vaadi leikkivälineiden tai esineiden läsnäoloa. Mie-

likuvituksen avulla lapsi pystyy irrottautumaan esineiden vaikutuspiiristä. Mielikuvi-

tuksen myötä lapsi alkaa toimia eri tavalla kuin konkreettisesti näkee. Lapset voivat

korvata esineitä abstraktisesti, eikä valmiita leluja enää tarvita. (Hintikka ym. 2004,
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49.) ”Abstrakti ajattelu kehittyy monipuolisesti omaehtoisessa leikissä” (Hintikka ym.

2004, 50). Kieli ja leikki ovat yhteydessä mielikuvitukseen, joka mahdollistaa abstrak-

tin ajattelun. Kielen avulla lapset pystyvät pohtimaan ja ihmettelemään yhdessä askar-

ruttavia asioita. Lasten välinen ja aikuisten ja lasten keskinäinen vuorovaikutus ovat

oppimisen edellytys. (Leikkiminen 2006.)

Leikin mukana tulevat valintatilanteet ja vaihtoehdot opettavat lasta tekemään tietoisia

valintoja ja harjaannuttavat lapsen omaa tahtoa. Luovassa leikissä tarvitaan usein

myös kirjoitettua kieltä, esimerkkinä kauppaleikin mainokset ja ravintolaleikin ruoka-

listat. Leikisti kirjoittaminen viestii tekstitietoisuuden syntymisestä. Lapsen taidot

eivät vielä riitä oikeaan kirjoittamiseen, mutta leikkikirjoittamisen myötä lapsi alkaa

kiinnostua todellisesta kirjoittamisesta. (Hintikka ym. 2004, 50.)

Keskittymiskyky ja itsekuri paranevat leikissä. Lapsen keskittyminen leikkiin on usein

pitkäjänteistä. Säännöt ovat keskeisellä sijalla leikissä. Lapset muodostavat yhdessä

leikin säännöt ja toimivat sääntöjen edellyttämällä tavalla. Sääntöjen luominen on

usein tiedostamatonta, ja leikkijät luovatkin sääntöjä huomaamattaan yhdessä koko

leikin ajan. Jos aikuinen asettaa leikin säännöt leikin ulkopuolelta, lapset tuskin sitou-

tuvat niihin. Lasten sisäisesti luomat säännöt luovat pohjaa sille, että he pystyvät nou-

dattamaan ulkoisesti, avoimesti olevia sääntöjä. (Hintikka ym. 2004, 52.)

Luovan leikin vuorovaikutuksellisuus ja aktiivisuus tukevat lapsen älyllistä kehitystä.

Hienomotoriset taidot kehittyvät valmistellessa leikkimateriaaleja. Luovan leikin kaut-

ta lapsi oppii työstämään juuri niitä asioita, mitä kasvattajat pyrkivät tietoisesti toi-

minnallaan opettamaan. Lapsen omaehtoisen leikin aiheet tulevat lapsen omista ko-

kemuksista ja leikkiessään lapsi oppii kulttuurista todellisuutta ja niitä taitoja, joita

kouluelämässä ja myöhemmässä elämässä tarvitaan. (Hintikka ym. 2004, 53 - 55.)

Lapsen havaintotoiminnat ja ajattelu kehittyvät luovan leikin kautta. Lapsi tarkkailee

ympäristöään ja seuraa ihmisten toimintaa. Lapsi tutkii esineitä katsellen, maistellen,

tunnustellen ja pudotellen. Pian lapsen kokemukset laajenevat ja lapsi alkaa käyttää

esineitä tarkoituksenmukaisesti. Lapsi matkii aikuisten tekemisiä. Luova leikki kehit-

tää lapsen mielikuvitusta ja luovuutta. Leikissä lapsen ajattelutoiminta kehittyy. Lapsi

erittelee omia kokemuksiaan ja yhdistelee syy- ja seuraussuhteita. Leikki kehittää

myös lapsen suunnitelmallisuutta. Leikin suunnitteluun ja järjestelyyn kuluu suuri osa
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leikkiajasta. Lapset myös kertovat omista ajatuksistaan toisilleen, esimerkiksi sanoen

”tää menis nyt nukkumaan”, mikä kehittää kielellistä kehitystä ja ilmaisua. Myös sa-

navarasto laajenee. (Aaltonen ym. 2002, 214.)

Leikkiä voidaan ja sitä tulisikin yhdistää varhaislapsuudessa myös kulttuuriperinnön

sisältöjen oppimiseen ja opettamiseen, esimerkiksi musiikin ja draaman alueeseen.

Leikki ei kuitenkaan saisi muuttua pelkäksi opetusmenetelmäksi, jossa aikuisille tär-

keää on vain, miten sitä voidaan käyttää apuna erilaisten tietojen, taitojen ja asioiden

opettamisessa. Leikin kehittäminen ja rikastuttaminen on tärkeämpää varhaislapsuu-

dessa kuin tärkeiden tietojen ja taitojen opettaminen. Luova leikki on jo yksistään op-

pimistilanne lapselle. (Siren-Tiusanen n.d, 14 - 15.)

7 YLEISIMMÄT LUOVAN LEIKIN TEEMAT

Luovan leikin aiheet tulevat lapsen omasta elämästä. Todellisuus heijastuu lapsen

oman ajattelun kautta. Lapsi tutkii leikkiessään häntä itseään koskettavia aiheita. (Hin-

tikka ym. 2004, 37 - 38.) Aiheet muovautuvat leikkiin sopiviksi lapsen oman tulkin-

nan pohjalta. Leikissä ilmaistaan keskinäisiä suhteita, asenteita, ajatuksia, toiveita,

tunteita ja pyrkimyksiä. (Mts. 41.)

Leikki-idea on enemmän kuin leikin aihe. Leikki-ideaan kuuluu mielikuvat siitä, mitä

leikitään, mitä leikkiin tarvitaan ja mitä leikissä tapahtuu. (Hintikka ym. 2004, 37 -

38.) Leikki-ideoiden innoittajina voivat toimia lastenkirjallisuus, tiedotusvälineiden

kautta saatu tieto, sadut, runot, tarinat ja arkipäivän tapahtumat. Lasten leikki voi läh-

teä liikkeelle myös leikkivälineistä, käsinukeista, esineistä tai leluista. (Christensen &

Launer 1985, 94 - 95.)

Lapset ovat mieltyneet tiettyihin elämän alueisiin, joihin liittyvät teemat kiinnostavat

lapsia erityisesti. Nämä teemat näkyvät lasten leikeissä kauan. Kotileikki on teema,

joka kiinnostaa lapsia sukupolvesta toiseen. (Christensen & Launer 1985, 52.) Koti-

leikin lisäksi on olemassa monia muita teemoja. Perinteisiä leikkiteemoja ovat kotilei-

kin lisäksi lääkäri-, kauppa-, kampaaja- ja lastentarhaleikit. (Mts. 97.) Luovien leikki-

en teemoihin vaikuttavat ympäristö, lapsen kasvuolosuhteet ja aikuisen vaikutus. Yh-
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teiskunnallisilla suhteilla on myös suuri vaikutus leikin teemaan ja sen sisältöön. Las-

ten leikeissä näkyy aina oman aikansa tunnusmerkit. (Mts. 1985, 56 - 57.)

Aikuisen vaikutus leikkien teemoihin on suuri, sillä lasten yhteyksiä ympäristöön sää-

televät aikuiset. Aikuiset tutustuttavat lapsen ympäristöön ja valikoivat opetettavat

asiat. Lapset omaksuvat aikuisten kautta saamansa tiedot ja taidot, jotka puolestaan

siirtyvät lasten luoviin leikkeihin. Aikuisten johdolla saatujen tietojen ja taitojen lisäk-

si leikkeihin vaikuttaa koko lapsen elämänkokemus, johon liittyy esimerkiksi

asuinympäristö ja päiväkodin lapsiryhmä. (Christensen & Launer 1985, 64 - 65.)

7.1 6-vuotiaan lapsen ajankohtaiset leikkiteemat

Kuusivuotiaan ajankohtaisia leikkiteemoja ovat koti, nainen ja mies, aikuisten agon -

leikit, seikkailu ja taistelu. Nämä leikin aiheet ovat lapsille tavalla tai toisella merki-

tyksellisiä. (Kalliala 1999, 103 - 104.) Aikuisten agon -leikit voivat myös toimia jäljit-

telyn kohteena. Lasten omissa tietokilpailuissa ja urheilukilpailuissa jäljitellään esi-

merkiksi erilaisia urheilijoiden rooleja. Lapset toimivat rooleissa, mutta samalla myös

kilpaillaan. (Mts. 118 - 121.)

Kotileikin tärkeimmät roolit ovat äiti ja lapsi. Perheeseen voi lisäksi kuulua myös

muita jäseniä, kuten sisaruksia, lemmikkejä ja isä. Kotileikin ideaa voi leikkiä myös

muovieläimillä. (Kalliala 1999, 104.) Naisten ja miesten maailmaa käsitellään kotilei-

kin lisäksi barbi -leikeissä, jossa esimerkiksi vietetään barbien häitä (Mts. 115).

Koululeikki on myös suosittu kuusivuotiaiden keskuudessa. Apuna leikissä toimivat

esikoulutehtävät ja puuhakirjat. Koululeikin avulla lapsi oppii ottamaan toiset lapset

huomioon ja istumaan omalla paikallaan. Kiinnostus koululeikkiä ja koulua kohtaan

on suuri ja innostaa lapsia usein myös lukemaan ja kirjoittamaan. Kuusivuotias on

kiinnostunut koululeikin lisäksi rakentelusta, purkamisesta, kokoamisesta ja tutkimi-

sesta. Keräily on myös tyypillistä toimintaa tämänikäisille lapsille. Keräilyn kohteena

voivat olla erilaiset keräilykortit, kivet ja tarrat. (Litja & Oinonen 2000, 121 - 122.)

Seikkailuleikki rakentuu tapauksista, jotka yhdessä muodostavat tarinan ja jossa on

alku sekä loppu. Seikkailuleikki ei perustu tavallisen elämän arkeen. Satumaat ja satu-

hahmot, kuten prinssit ja prinsessat, kuninkaat ja kuningattaret, kuuluvat monien kuu-
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sivuotiaiden lasten seikkailuihin. (Kalliala 1999, 122 - 124.) Poikien leikit liittyvät

usein seikkailuun, rakenteluun ja pelaamiseen. Toiminnat, joissa pääsee purkamaan

energiaa, kuten rosvo-poliisi -leikit ja hyvän ja pahan välinen taistelu -leikit, ovat poi-

kien suosiossa. Tekniikka, rakentelu, autot, urheiluharrastukset, seikkailu- ja taistelu-

leikit ovat myös poikien leikkien kiinnostuksen kohteita. (Turtiainen 2003, 47 - 49.)

Taisteluleikeissä roolijako rakentuu hyväläisiin ja pahalaisiin. Jokainen leikkijä on

joko hyvä tai paha. (Kalliala 1999, 128.) Power Rangersit ja prätkähiiret ovat etenkin

poikien keskuudessa suosittuja taisteluleikkejä (Mts. 134 - 135).

Liikuntaleikit ovat suosittuja niin poikien kuin tyttöjen joukossa. Kuusivuotias lapsi

nauttii erilaisista peleistä. Pelit opettavat lapselle oman vuoron odottamista, sääntöjen

noudattamista ja muiden huomioonottamista. Suosittuja liikuntaleikkejä ovat muun

muassa erilaiset pallopelit, juoksuleikit, hipat, hyppynaru-leikit, kiipeileminen, pyöräi-

leminen, luisteleminen ja mäenlasku. (Lapsen arki on leikkiä II 2003, 39.)

7.2 Median vaikutus lapsen kehitykseen ja leikkiin

Media vaikuttaa lapsen elämään merkittävästi. Lapsi kohtaa median kotona, isovan-

hempien luona, kavereiden luona, koulussa, päiväkodissa, kauppamatkalla, harrastus-

toiminnoissa ja tuttavien luona. Osa mediakohtaamisesta tapahtuu ilman lapsen omaa

aloitetta, esimerkiksi lehtien lööppien ja katumainoksien välityksellä. (Martsola &

Mäkelä-Rönnholm 2006, 31.) Lapsi ei pysty ymmärtämään eikä suhteuttamaan näke-

määnsä tai kuulemaansa, sillä lapsella ei ole siihen riittävää elämänkokemusta eikä

tietoa (Mts. 115). Medialla on siten oma roolinsa kodin, koulun ja muiden kasva-

tusinstituutioiden ohella lapsen kasvatuksessa (Mts. 32).

Median vaikutus ovat merkittävä tekijä lapsuuden lyhenemiseen. Aikuisuus tunkeutuu

lapsen maailmaan yhä varhaisemmassa vaiheessa ja lapsista tulee ns. pikkuvanhoja.

Myös kasvatuskulttuuri ja vanhemmat kiirehtivät tietojen ja taitojen opettamista jo

varhaisessa vaiheessa, jotta lapsi pärjäisi kilpailevassa yhteiskunnassa. (Martsola &

Mäkelä-Rönnholm 2006, 26 - 27.)

Lapset käyttävät teknologiaa leikkiäkseen, oppiakseen, kommunikoidakseen ja muo-

dostaakseen sosiaalisia suhteita. Nämä toiminnot muuttavat kuitenkin muotoaan ja
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saattavat kiihdyttää lasten kehitystä. (Forsberg & Pösö 2001, 196.) Median käyttö vai-

kuttaa muun muassa lapsen tunne-elämän kehittymiseen, joka on osa lapsen koko-

naispersoonallisuutta. Medialla on vaikutuksia myös sosiaaliseen kehittymiseen. Me-

dialla on suuri vaikutus lapsen koko elämään. Lapsen maailmankuva ja itsetunto ovat

alttiita ympäristön vaikutteille ja siitäkin syystä median merkitys lapsen kasvuun ja

kehitykseen on suuri. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 53.) Sopimattomat me-

diasisällöt vaikuttavat lapseen niin psyykkisesti, myös fyysisesti. Ne voivat vaikuttaa

lapseen myös hormonaalisella tasolla. (Mts. 115.)

Pitkäaikainen vahingollinen mediakäyttö voi aiheuttaa lapselle tunteiden turtumista,

väkivaltaisuutta, levottomuutta ja riehumista (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 59

- 60). Lapsen aggressiivisuus ja väkivaltaisuus lisääntyy mitä enemmän hän näkee

aggressiivisia ohjelmasisältöjä. Seksuaalinen kehitys on myös yhteydessä mediaan,

sillä mitä aikaisemmin lapsi näkee seksuaalisia ohjelmasisältöjä, sen aikaisemmin

lapsi aloittaa seksuaalisen kanssakäymisen. (Tamminen 2001a, 237.)

Median tarjoamaa materiaalia on paljon, mutta laadukas tarjonta on vähäistä (Martsola

& Mäkelä-Rönnholm 2006, 21). Erilainen kulttuuri, jossa henget siirtyvät olennosta

toiseen tai jossa olennot muuntuvat toiseksi esimerkiksi sulamalla tai pirstoutumalla,

ovat vieraita suomalaiselle leikki-ikäiselle lapselle ja suoraan vahingollisia lapsen

kehitykselle. Tällaiset muuntautumiskuvaukset eivät tue lapsen psyykkistä kehitystä ja

kasvamista. (Mts. 40 - 41.)

Erilaiset fyysiset vaivat, liikunnan väheneminen ja lasten liikalihavuus liitetään usein

aktiiviseen tietokoneiden parissa toimimiseen. Unihäiriöt, krooninen väsymys ja levot-

tomuus voivat johtua tietokonepeleistä. Myös ihmiskontaktit saattavat vähentyä ko-

neen käytön myötä. Hallittu tietokoneen käyttö kuitenkin antaa uusia oppimismahdol-

lisuuksia ja lisää sosiaalisia kontakteja, sillä pelaaminen tapahtuu usein kavereiden

kesken. (Tamminen 2001a, 236.)

Nykypäivän tutkimukset osoittavat, että tietotekniikka ei johda lasten ja nuorten sosi-

aaliseen eristäytymiseen. Etenkin päiväkodeissa ja kouluissa tieto- ja viestintätekniik-

ka on lisännyt lasten sosiaalista vuorovaikutusta. Ei ole myöskään sellaista tieteellistä

näyttöä, joka pystyisi osoittamaan, että tieto- ja viestintäteknologialla olevan negatii-

visia vaikutuksia lasten kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Tietotekniikka
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on yleistynyt ja jokapäiväisessä käytössä, joten on leikin perustehtävien mukaista, että

lapset tutustuvat niihin leikin kautta. Teknologiset välineet ovat luonnollinen osa las-

ten leikkiympäristöä. On kuitenkin todettu, että yksipuolinen ajankäyttö teknisten vä-

lineiden parissa voi johtaa lasten fyysisen kunnon heikkenemiseen. Tärkeää olisi ohja-

ta lapset kohtuullisuuteen teknologian käytössä ja liittää myös aikuisen huolenpito ja

ohjaus välineisiin tutustumisessa ja käytössä. (Lehtinen 2001, 35 - 37.)

Televisio voi myös antaa paljon, jos valitaan lapselle sopivat ohjelmat. Televisio lisää

lapsen tietomäärää, edistää ajattelua ja erilaiset lastenohjelmat innoittavat lasten leik-

kejä. Television avulla lapsi saattaa tutustua asioihin, jotka muuten jäisivät häneltä

näkemättä ja kokematta. (Litja & Oinonen 2000, 129.) Oppimisvälineenä tietokone on

korvaamaton, mutta sen käytössä on otettava huomioon kasvatuksellinen rajanveto.

Jos käytetään tietokonetta varhaiskasvatuksen aikana, on tärkeää huomioida lapsen

luonnollinen hermostollinen ja psykologinen kehitystaso. Tietokoneen käyttö edellyt-

tää sormien ja näköaistin yhteensovittamista. Välimäki (2001) toteaa, että ”luonnolli-

nen ikä” tietotekniikalla leikkimiseen voisi olla yli kolme vuotta. (Välimäki 2001, 33 -

34.)

Tietokoneen käytöllä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia myös lasten emotio-

naaliselle kehitykselle. Esimerkiksi lasten itsenäisyydellä ja itsearvostuksen vahvistu-

misella on yhteyksiä tietokoneen käyttöön. Kun lapsi saa tyydyttäviä ja menestykselli-

siä kokemuksia käyttäessään tietokonetta, edistää se lapsen voiman ja itsehallinnan

tuntemuksia. Tietokoneen käyttö parantaa myös lasten kielellistä ja kognitiivista kehi-

tystä. (Siekkinen 1993, 259.) Pelien positiivisiin vaikutuksiin liittyy myös se, että pe-

laaminen on yksinkertaisesti hauskaa. Erilaiset räiskintäpelit lisäävät avaruudellista

ajattelukykyä, tilan visuaalista hahmottamista ja strategista ajattelua. (Kasvi 2001,

116.)

Leikkiminen on lasten luonnollinen tapa purkaa kokemuksiaan. Television välityksel-

lä lapsi saa paljon virikkeitä ja roolimalleja, jotka välittyvät myös luoviin leikkeihin ja

muuhun käyttäytymiseen. (Suoninen 1993, 44.) Lapset imevät television tarjoamista

ohjelmista, esimerkiksi ihmissuhteita käsittelevistä tv-sarjoista, vaikutteita leikkeihin-

sä (Kalliala 1999, 118). Televisiouutisten välittämät onnettomuudet ja katastrofit il-

menevät myös lasten leikeissä, esimerkiksi Estonian haaksirikkoa leikittiin eräässä

Helsinkiläisessä päiväkodissa vuonna 1994 (Mts. 240). Television tuomat leikit ovat
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yleensä yksipuolisia, jotka eivät anna mielikuvitukselle tilaa. Nämä leikit sisältävät

usein myös väkivaltaa, sillä niissä sankari eli Hyvä turvautuu väkivaltaan vihollisia eli

Pahaa vastaan. (Jarasto & Sinervo 1997, 210.)

Muoti vaikuttaa leikkiin. Muodin tuomia hahmoja ovat esimerkiksi He-Man, Prätkä-

hiiret, Batman sekä monien muiden sarjojen hahmot. Nämä sarjat ovat usein yksityis-

kohtaisesti suunniteltuja lisätarvikkeineen, mikä ei jätä lasten mielikuvitukselle juuri-

kaan tilaa. (Jarasto & Sinervo 1997 210 - 211.) Väkivaltaan perustuvat lelut kuuluvat

myös mediatarjontaan, kuten Action Man -nukke. Nämä nuket ovat usein oheistuottei-

ta samannimiselle elokuvalle tai tv-ohjelmalle.  Hyvä esimerkki väkivaltaisten lelujen

markkinoinnissa on Citymarketin joululelukuvaston vuoden 2004 -mainos, jossa mai-

nostettiin Action Man No Face -nukkea:

No Face on tohtori X:n uusi ystävä. Hänellä ei ole kasvoja, sillä ne ovat
syöpyneet pois. Siksi hän elää pääasiassa maan alla ja tulee ylös vain
tekemään pahaa muille. No Facen aseena on uskomattoman terävä
miekka. Lisäksi hänellä on kaksi naamiota, joilla hän peittää kasvonsa
tullessaan maan pinnalle. Toinen niistä on side ja toinen on Action Man
-naamio, jolla hän harhauttaa Red Wolfia ja Flyntiä ja houkuttelee hei-
dät ansaan. Ei tarvitse paristoja. Ikäsuositus 4+. 18,90.
(Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 23.)

Seksuaalisuus näkyy lapsille suunnatuissa leluissa. Barbit ovat vaihtuneet Bratz -

nukkeihin, joiden piirteet ovat seksikkäitä ja flirttailevia. Lapset johdatellaan seuruste-

lun ja ”miten olla seksikäs” -maailmaan liian varhaisessa vaiheessa. Alle kouluikäisil-

le suunnatuissa ystäväkirjoissa saattaa olla jo kysymyksiä ihannepoikaystävästä.

(Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 44.) Äidin ja lapsen välisen suhteen rinnalle on

tullut naisen ja miehen välinen suhde. Kuusivuotiaiden tyttöjen leikeissä näkyy jo poi-

kaystävät, seurustelut ja naimisiinmenot. (Kalliala 2003, 199.)

Median käyttö voi olla merkittävä lasten sosiaalisissa suhteissa. Lapsi voi ystävystyä

mediahahmojen kanssa tai puolestaan eristäytyä omaan mielikuvitusmaailmaan. Las-

ten luovat leikit ja keskustelut voivat pohjautua johonkin tiettyyn televisiosarjaan,

joten tv:n katsominen on merkittävä tekijä ryhmään kuulumisen kannalta. (Martsola &

Mäkelä-Rönnholm 2006, 34.)
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8 LEIKIN NYKYTILA

Lapsuus on lyhentynyt ja leikkiminen lopetetaan jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki lap-

set eivät välttämättä osaa enää leikkiä ja toiminta voi olla levotonta. Lapset saattavat

käydä ylikierroksilla eivätkä jaksa keskittyä. (Jarasto & Sinervo 1997, 210.) Vaikka

leikki muuttuu, se ei katoa. Leikkiä ei voi korvata mikään muu toiminta. On kuitenkin

huomioitava lapsuuden ja aikuisuuden rajan hämärtyminen ja sen tuomat muutokset,

kuten tietotekniikan yleistyminen lasten keskuudessa. (Kalliala 2000b, 8 - 9.)

Kulttuurinen murros muokkaa leikkikulttuuria. Esimerkiksi Neuvostoliiton romahta-

minen ja länsimainen televisioviihde ja sen tuomat uudet lelut vaikuttivat leikkiin si-

ten, että tiukasta leikin ohjauksesta luovuttiin ja barbit sekä power rangersit saivat

tilaa. Myös aika muuttaa leikkikulttuuria. Täytyy kuitenkin muistaa, että osa leikkipe-

rinteestä säilyy muuttumattomana vuosikymmenestä toiseen ja vaikka joidenkin leik-

kien muodot muuttuvatkin, niin leikin perusteema pysyy samana. Leikkijöiden ikä ja

sukupuoli muuntelevat myös leikkikulttuuria. Eri-ikäiset lapset leikkivät eri leikkejä,

joten kymmenvuotiaiden leikkikulttuuria ei voida siirtää kuusivuotiaiden leikkikult-

tuuriin. (Kalliala 1999, 51 - 55.)

Yhteiskunnan kehitystrendeillä ja kasvatuskulttuurin muutoksilla on myös vaikutuksia

leikkikulttuuriin. Kasvatuskäytännöt muuttuivat 90-luvulle tultaessa siten, että rajojen

asettaminen oli häilyvämpää. Kieltoja ja sääntöjä välteltiin. Elintason nousu nosti ku-

lutusta ja lisäsi esineympäristön nousua. Kaupunkilaislasten leikkireviiri on pienenty-

nyt johtuen liikenteen vilkastumisesta. (Kalliala 1999, 275 - 278.)

Videot ja tietokonepelit vievät yhä enemmän lasten aikaa. Erityisesti perinteiset piha-

leikit ovat vähentyneet ja television katseleminen sekä harrastustoiminta ovat lisään-

tyneet. Ohjatun harrastustoiminnan osuus on kasvanut ja se vie enemmän aikaa lasten

omaehtoiselta leikiltä. (Nyman 2004, 236.) Agon –leikit muuttuvat yhä kilpailuhenki-

semmiksi aikuislähtöisyydestä johtuen. Leikit muuttuvat peleiksi ja varsinkin jouk-

kuepelien osuus kasvaa. (Kalliala 1999, 279 - 281.) Myös perheiden yksilöllistyneet

päivärytmit vaikuttavat siihen, ettei pihoilla juuri näy leikkiviä lapsia (Kalliala 2000b,

6).
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Sattumaan perustuvat Alea – leikit, lorut ja riimit, ovat vähentyneet. Loruja ja riimejä

käytettiin ennen sääntöleikkien yhteydessä, kun valittiin leikin aloittaja. Nyt lorut ovat

siirtyneet myös muihin leikkeihin, esimerkiksi riitatilanteiden selvittämiseen tai mi-

micry – leikkeihin. (Kalliala 1999, 282 - 283.)

Ajan ja kulttuurin muutokset heijastuvat mimicry -leikeissä. Kuvitteluleikeissä lapsi

käyttää kokemusmaailmaa, reaalimaailmaa kuin fantasian ja fiktion maailmaa. Koti-

leikkiin on tullut mukaan shoppailevat tytöt ja McDonald`s. Nuket ovat muuttuneet

lasten mielestä lapsellisiksi ja hoivaamista leikitään luontevimmin eläimillä. Aiheita

kotileikkiin tulee edelleen lasten arjesta, mutta myös television ihmissuhdesarjoista.

(Kalliala 1999, 284.) Miehen ja naisen parisuhde on tullut leikkiin mukaan (Kalliala

2000b, 5).

Taisteluleikki on pysynyt aikakaudesta riippumatta leikin perusteemana, vaikkakin

sankaruus vaihtelee aikakaudesta toiseen. Valmiit kertomukset ja roolihahmot tulevat

televisiosta. Ilinx- leikit elävät ajan mukana. (Kalliala 1999, 286 - 290.) Aikuisten

maailma näkyy yhä selkeämmin lasten leikeissä. Leikkiainekset tulevat ympäröivästä

maailmasta. Leikeissä saattaa pulpahdella seksiin liittyviä sanoja ja asioita ja Lumikis-

ta ja seitsemästä kääpiöstä on tullut satu ”yhdet tissit ja neljätoista kivestä”. Myös itse

leikissä voi nähdä aikuisten maailman. (Kalliala 2000b, 4 - 5.) ”Itsari liukumäessä” on

kahden tytön leikki, jossa rakastuneen naisen ahdisteluun kyllästynyt mies hyppää

epätoivoissaan vesiputoukseen ja tekee itsemurhan (Kalliala 2001, 16).

Vaikka leikki muuttuu, sen perusteema pysyy samana. Leikkiä ei voi korvata mikään

muu toiminta. Aika ja sen tuomat muutokset näkyvät leikissä. Aiheet leikkeihin tule-

vat edelleen lapsen arjesta, mutta myös media tuo omat piirteensä leikkiin.

Nyman (2004) toteaa, että vaikka leikkitavat muuttuvat, osa vanhoista leikeistä ei

unohdu. Lumiukot ovat suositumpia kuin koskaan ennen. Lumiukko on säilynyt van-

hasta leikistä ja on edelleen suosittu teknisten leikkikalujen leviämisestä huolimatta.

(Nyman 2004, 231 - 237.)
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9 LEIKIN YHTEISKUNNALLISET JA PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT

9.1 Leikki lapsen oikeuksien julistuksessa

”Suomalainen varhaiskasvatus perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuk-

sien sopimukseen perusoikeussäännöksiin sekä muuhun kansalliseen lainsäädäntöön”

(Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 2002). Lapsen oikeuksien sopimus

hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomi ratifioi sopimuksen

21.8.1991. Suomen vahvistaessa sopimuksen omalta osaltaan se sitoutui kansainväli-

sesti noudattamaan lasten oikeuksien sopimusta. (Aaltonen ym. 2002, 11.) ”Siten

YK:n lasten oikeuksien sopimus luo suuntaviivat Suomen lapsipolitiikan ja lastensuo-

jelun kehittämiselle” (Aaltonen ym. 2002, 11).

“Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa sopimusvaltion turvaamaan lapsille osuuden

yhteiskunnan voimavaroista, oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon

ja yhteiskuntaelämään sekä oikeuden suojeluun ja huolenpitoon” (Varhaiskasvatuksen

valtakunnalliset linjaukset 2002). Lapsen etua painotetaan kaikissa lasta koskevissa

asioissa (Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 2002).

Lapsen tulee saada nauttia kaikkia Lapsen oikeuksien julistuksessa määriteltyjä oike-

uksia. Periaate 7:n mukaan lapsen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleis-

sivistystään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyään, yksilöllistä

arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylli-

seksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja

virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin.

(Lapsen oikeuksien julistus n.d.) Lapsen oikeuksien 31 artiklan mukaan sopimus-

valtiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen

leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään

ja taiteisiin (Arajärvi 2001, 10). Oikeus leikkiin on ihmisyyden ja kulttuurin perusky-

symyksiä, kuten Arajärvi toteaa (Arajärvi 2001, 10).

9.2 Leikki varhaiskasvatussuunnitelmassa

Stakes on tehnyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteet yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veysministeriön, opetushallituksen, opetusministeriön, Kuntaliiton ja muiden asian-



37

tuntijatahojen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui vuonna 2003, josta tar-

kistettu painos vuonna 2005. (Vasu-asiakirja 2006.)

”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuk-

sen sisältöä, laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista” (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2003, 6). Varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu vä-

lineeksi kehittää varhaiskasvatusta ja ohjausta sisällöllisesti. Sen tavoitteena on kehit-

tää varhaiskasvatusta yhdenvertaiseksi koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelman

pohjana ovat varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka pitävät sisällään

varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. (Vasu-asiakirja

2006.)

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa todetaan, että varhaiskasvatus

koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja

tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä

on keskeinen asema. Koska leikki on lapsen keskeinen toimintamuoto, se otetaan

huomioon tarjoamalla mahdollisuuksia leikkiin ja monipuoliseen toimintaan vertais-

ryhmässä muiden lasten kanssa ja aikuisten kanssa. (Varhaiskasvatuksen valtakunnal-

liset linjaukset 2002.)

Lapselle ominaiset tavat toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri tai-

teen alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Nämä toiminnot vahvistavat lapsen hyvinvointia

ja auttavat oppimaan. Leikin kautta lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Nämä ta-

vat otetaan huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa toimintaa. Ne ohjaavat myös

työyhteisön tapaa toimia lasten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003,

18.)

Leikki on sosiaalista toimintaa, missä vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kul-

kuun. Pienet lapset tarvitsevat leikissään aikuisen tai isomman lapsen vuorovaikutusta.

Sisällöt leikkiin tulevat kaikesta lapsen kokemasta, näkemästä ja kuulemasta. Leikissä

jäljitellään ja luodaan uutta. Kaikki, mikä leikissä näkyy, on tärkeää lapselle. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 18 - 19.)

Leikin havainnoiminen ja kyky eritellä leikkitilanteita ovat tärkeitä ohjaajan tehtäviä

leikin tukemiseksi. Kasvattajan tehtävä on antaa aikaa leikille ja ohjata leikkiä suorasti
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tai epäsuorasti. Lasten ikä ja kehitystaso, leikin laji ja muut tilannetekijät vaikuttavat

siihen, millainen rooli kasvattajalla on. Epäsuoran ohjauksen tarkoituksena on rikas-

tuttaa leikkiä tuomalla siihen esimerkiksi mielikuvia tai välineitä. Leikkiympäristön

tietoinen luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen kuuluvat myös kasvattajan

tehtäviin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 19.)

9.3 Leikki valtakunnallisessa esiopetussuunnitelmassa

”Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti esiopetuksen

sisältöä, laatua ja paikallisten opetussuunnitelmien laatimista” (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2003, 6). Sen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys-

ja oppimisen edellytyksiä. Lapsi omaksuu ikänsä ja edellytystensä mukaisesti perus-

tietoja ja -taitoja sekä -valmiuksia eri alueilta. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa

lapselle hetkiä leikkiin, muuhun toimintaan sekä omaan rauhaan. Esiopetuksen työta-

vat perustuvat leikinomaiseen ja lapsen kehitystason huomioivaan toimintaan, joka

edistää lapsen valmiuksia oppia uusia asioita. Lapsen tarve oppia leikin ja mielikuvi-

tuksen kautta otetaan huomioon toiminnassa. (Esiopetuksen opetussuunnitelmien pe-

rusteet 2000, 7 - 9.)

Lapsen rooli oppimistilanteissa on aktiivinen. Esimerkiksi leikki, tarinat, laulut, lii-

kunta, pelit ja pienet työtehtävät ovat luonnollisia tapoja avartaa lapsen käsitystä ma-

tematiikasta. Liikkumisen ja leikin kautta lapsen fyysistä ja motorista kuntoa sekä

liikehallintaa ja motorisia perustaitoja harjaannutetaan. Ohjattujen liikuntahetkien li-

säksi lapselle annetaan tilaisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leik-

kiin. (Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2000, 11 - 14.)

9.4 Leikki Jyväskyläläisen yksityisen päiväkodin esiopetussuunnitelmassa

Päiväkoti tarjoaa esiopetusta valtakunnallisen esiopetussuunnitelman mukaisesti. ”Sen

lisäksi käytössä ovat sekä alueellinen esiopetussuunnitelma ja päiväkodin painotusalu-

eet huomioiden laadittu oma esiopetussuunnitelma” (Jyväskyläläisen yksityisen päi-

väkodin kotisivut).
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Leikillä on sijansa päiväkodin omassa esiopetussuunnitelmassa. Esiopetuksen sisältö-

alueisiin kuuluvat kielen ja vuorovaikutuksen, matematiikan, taiteen ja kulttuurin,

fyysisen ja motorisen kehityksen, ympäristö- ja luonnontiedon, etiikan ja katsomuksen

ja terveyden lisäksi myös leikki ja seikkailu. (Jyväskyläläisen yksityisen päiväkodin

esiopetussuunnitelma 2000, 10.)

Lapsen mielikuvitus kehittyy leikin kautta, mikä edesauttaa luovaa ajattelua ja ongel-

mien ratkaisua. Mielikuvitusta tarvitaan myös toisen ihmisen ajatuksien ja tunteiden

eläytymiseen. ”Lapsi oppii leikiten kun hän opiskelee leikkien” -sanoma kuvastaa

mielestäni hyvin kyseisen päiväkodin ajatusta leikistä.  Monipuolinen leikkiminen

mahdollistaa lapselle tunteiden käsittelemisen toiminnan kautta. Leikin kautta lapsi

hahmottaa maailmaa. Leikki opettaa lapselle sosiaalisuutta. Päiväkoti on asettanut

leikin sisältöalueelle omat tavoitteet. Tavoitteena on, että lapsi oppii toimimaan ohjei-

den ja sääntöjen mukaan. Tavoitteena on myös, että lapsella on aikaa ja mahdollisuut-

ta leikkiin ja lapsi oppii suunnittelemaan leikkinsä ilman aikuisen tukea. Ohjatut ja

vapaat leikit ovat toiminnan sisältönä. Näistä esimerkkeinä mm. sääntöleikit, rooli-

leikit, lasten itse luomat leikit sekä didaktiset leikit. Didaktisia leikkejä ovat mm. ra-

kenteluleikit, oppimispelit ja aistileikit. (Jyväskyläläisen yksityisen päiväkodin esiope-

tussuunnitelma 2000, 19.)

10 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2004, 153). Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat muun muassa se, että

tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, joka kootaan luonnol-

lisissa ja todellisissa tilanteissa. Tyypillistä tällaiselle tutkimukselle on myös ihmisten

käyttäminen tiedon keruun apuna. Tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihin kuin

erilaisilla mittausvälineillä hankittuihin tietoihin. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) Tutki-

mukseni etenee etnografista tutkimusotetta mukaillen. Etnografiselle tutkimusotteelle

ominaista on, että tutkija pyrkii monella tavalla saamaan tietoa ilmiöstä, jota on läh-

tenyt tutkimaan. Menetelminä voidaan käyttää muun muassa tarkkailua, tilanteiden

nauhoittamista, haastattelua ja keskustelua. (Metsämuuronen 2000, 20 - 21.) Et-

nografinen tutkija osaa olla läsnä ja viettää aikaansa tutkittavien kanssa kerätäkseen

samalla aineistoa muun muassa havainnoimalla ja kuuntelemalla. Etnografinen tutki-
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musmenetelmä on hyvä toiminnan ja käyttäytymien kuvaamiseen ja niden tulkit-

semiseen. (Lehtinen 2000, 58 - 59.)

10.1 Tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6-vuotiaiden lasten luovaa leikkiä Jyväskylä-

läisessä yksityisessä päiväkodissa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata laajasti las-

ten luovaa leikkiä päiväkodissa. Teorian, osallistuvan havainnoinnin, kyselyn sekä

lasten haastattelujen pohjalta pyrin antamaan selkeän tulkinnan lasten luovaan leikkiin

sisältyvistä asioista. Keskeinen tehtävä tutkimuksessani on selvittää 6-vuotiaiden las-

ten luovan leikin teemoja. Keskityn myös sukupuolieroihin, ohjaajan roolin ja tilan

merkitykseen leikissä. Työntekijöiden kyselyn kautta pyrin saamaan esille henkilö-

kunnan näkemyksiä lasten leikistä ja leikin aiheeseen vaikuttavista asioista. Tutki-

muksen tavoitteena on selvittää seuraavia kysymyksiä:

1. Mitä teemoja lasten luovissa leikeissä näkyy?

2. Mistä luovien leikkien teemat saavat alkunsa?

3. Miten luovien leikkien teemat eroavat tytöillä ja pojilla?

4. Miten leikkiympäristö vaikuttaa luovan leikin teemaan?

5. Millainen on ohjaajan roolin merkitys luovassa leikissä?

10.2 Tutkimusmenetelmät

Laadullisessa tutkimuksessa metodeina ovat esimerkiksi osallistuva havainnointi ja

ryhmä- ja teemahaastattelut (Hirsjärvi ym. 2004, 155). Tutkimusmenetelminä käytän

kyselyä, osallistuvaa havainnointia sekä lasten haastattelua. Kysely on survey-

tutkimuksen keskeinen menetelmä (Hirsjärvi ym. 2004, 182). Käytän tutkimuksessani

informoitua kyselyä (LIITE 1). Siinä tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti ja

paikanpäällä kertoo samalla tutkimuksen tarkoituksesta ja vastaa kysymyksiin. Kyse-

lylomakkeessa käyttämäni kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, joissa esitetään ky-

symys ja jätetään tyhjä tila vastaukselle. (Hirsjärvi ym. 2004, 185 - 187.) Jaoin kysely-

lomakkeen päiväkodin jokaiselle työntekijälle, joita oli kuusi. Lomakkeen avulla pyrin

saamaan vastauksia asettamiini tutkimustehtäviin.
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Havainnoinnin kautta voidaan saada välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden ja ryhmän

toiminnasta. Sen avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin, kuten Hirsjärvi ja muut

toteavat (2004, 202). Havainnointi sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi tutkittaessa vuo-

rovaikutuksia ja tilanteissa, jotka ovat nopeasti muuttuvia tai vaikeasti ennakoitavissa.

(Hirsjärvi ym. 2004, 202.) Siitä syystä havainnointi sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi

työssäni, jonka tarkoituksena on selvittää lasten luovaa leikkiä. Havainnoinnin lajeja

on monia. Käytin menetelmänä osallistuvaa havainnointia, mikä oli mielestäni toimiva

ratkaisu, koska suoritin havainnoinnin työssäoppimisjakson yhteydessä. Osallistuva

havainnointi tapahtuu vapaasti ja muotoutuu tilanteessa. Havainnoija on ryhmän toi-

mintaan osallistuva jäsen. (Hirsjärvi ym. 2004, 203.)

Päiväkodissa oli käynnissä tutkimukseni aikana esikouluikäisten haastattelut, joissa

lapsilta kysyttiin, ketkä ovat kavereitasi esikoulussa, ja mitä leikkiä leikitte yhdessä?

Päiväkodin johtaja antoi minulle mahdollisuuden käyttää haastatteluissa saatuja vas-

tauksia opinnäytetyössäni. Edellä mainitut haastattelukysymykset ja niistä saadut vas-

taukset antavat työlleni paljon, sillä niistä saatujen tietojen avulla pystyn selvittämään

6-vuotiaiden lasten luovien leikkien teemoja, mikä on opinnäytetyöni tarkoituskin.

10.3 Aineiston keruu

Suoritin tutkimuksen Jyväskyläläisessä yksityisessä päiväkodissa 22.1.–23.2.2007 ja

5.3.–16.3.2007 välisenä aikana. Havainnoin 6-vuotiaiden lasten luovaa leikkiä ja tein

muistiinpanoja sekä havaintoja leikkipäiväkirjaan ja havainnointilomakkeisiin (LIITE

2). Havainnoin esikouluikäisiä lapsia, joita oli ryhmässä yhteensä kahdeksantoista.

Tyttöjä ja poikia oli ryhmässä molempia yhdeksän. Havainnointia suoritin päivittäin

aamutuokioiden jälkeen, ulkoilutilanteissa sekä iltapäivisin, jolloin aika oli varattu

kokonaan lasten luoville leikeille.

Pystyin havainnoimaan lapsia melko vapaasti, mutta tarvittaessa keskeytin havain-

noimisen, jos apuani tai läsnäoloani tarvittiin jossain muussa leikissä tai paikassa. Ha-

vainnoimiseni ei häirinnyt lapsia, sillä he olivat niin intensiivisesti leikeissä mukana.

Muutaman kerran kysyin lapsilta lupaa tulla seuraamaan leikkiä ja he ottivat minut

avoimesti vastaan.
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Lasten vapaata leikkiä havainnoidessa täytin havainnointilomakkeeseen yleisiä tietoja

leikistä, leikkijöistä, rooleista, tilasta sekä leikin aiheesta. Lisäksi kirjoitin leikkipäi-

väkirjaan tarkempaa tietoa leikin kulusta. Havainnointitilanteen ja päivän jälkeen kir-

joitin havainnoimani leikit puhtaaksi ja lisäsin vielä omia tuntemuksiani ja ajatuksiani

ylös. Päiväkodin leikkitilanteita oli välillä vaikea havainnoida, sillä leikit muuttuivat

ja liikkuivat paikasta toiseen. Yritin pysyä parhaani mukaan mukana, mutta välillä se

oli vaikeaa. Leikki saattoi liikkua huoneesta toiseen, leikkijöitä tulla mukaan kesken

leikin ja myös leikkihahmot pystyivät muuttamaan muotoaan. Havainnointini päättyi

siihen, kun leikki muuttui toiseksi leikiksi. Havainnointini keskittyi valikoivasti eri

leikkeihin ja koska päiväkodissa oli useita leikkitiloja, valitsin sattumanvaraisesti ti-

lan, jossa kunakin päivänä havainnoin. Pyrin kuitenkin havainnoimaan kaikkia ryh-

män lapsia tasapuolisesti. Leikkihavainnoinnista saatuja tietoja analysoin niin lomak-

keen kuin leikkipäiväkirjan pohjalta. Saaduilla tiedoilla pyrin saamaan vastauksia

asettamiini tutkimustehtäviin.

Lisäksi tein kyselyn päiväkodin työntekijöille lasten luovasta leikistä ja siihen vaikut-

tavista asioista. Kyselylomakkeen täytti päiväkodin jokainen työntekijä, joita oli yh-

teensä kuusi. Jaoin kyselylomakkeet työntekijöille viikkopalaverin yhteydessä, jossa

kävin lomakkeen yhdessä läpi työntekijöiden kanssa kertoen samalla lomakkeen tar-

koituksesta. Samalla sovimme kyselylomakkeiden palautuspäivämäärän ja -paikan

sekä annoin mahdollisuuden kysyä lomakkeeseen liittyvistä asioista. Päiväkodissa

esikouluikäisille lapsille tehdystä haastatteluista sain valmiit vastaukset kysymyksi-

neen päiväkodin johtajalta.

10.4 Aineiston analyysi

”Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätöksien teko on tutkimuksen ydinasia”

(Hirsjärvi ym. 2004, 209). Aineiston kerääminen ja analyysi tapahtuvat yleensä aina-

kin osittain samanaikaisesti kvalitatiivisissä tutkimuksessa. Analyysi hajotetaan pie-

nemmiksi osiksi ja kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi. Johtopäätökset

voidaan irrottaa yksittäisistä ihmisistä, tapahtumista ja sanomisista ja siirtää yleiselle

käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Metsämuuronen 2000, 51.) Analyysin tehtävä-

nä on tiivistää, jäsentää ja järjestää aineistoa tavalla, ettei mitään olennaista jää pois.

Analyysit ja tulkinnat on vielä kytkettävä teorioihin. (Eskola 2001, 146 - 150.)
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Grönfors esittää Metsämuurosen teoksessa (2000, 51) kenttämuistiinpanojen erilaisia

analysointitapoja. Läheisin analysointitapa omalle tutkimukselleni on sisällönanalyysi,

jossa muistiinpanot tuodaan teoreettiseen pohdintaan, mutta itse pohdinta tapahtuu

tutkijan ajattelun keinoin. Käsitekartan tekeminen saattaa helpottaa sisällöllistä ana-

lyysiä, koska sen avulla tutkija saa kuvan kokonaisuudesta.

Analysoin päiväkodin työntekijöiltä saadut kyselylomakkeet käymällä läpi jokaisen

työntekijän vastaukset kysymyskohtaisesti. Listasin saadut vastaukset ja tein yhteen-

vetomaisesti koonnin saaduista tuloksista jokaisen kysymyksen jälkeen. Selvitin, mil-

laisia näkemyksiä työntekijöillä on lasten luovien leikkien teemoista ja asioista, jotka

vaikuttavat luovan leikin teemaan. Lisäksi analysoin havainnoimisen ja lasten haastat-

telujen kautta saatuja tietoja puhtaaksikirjoitettujen muistiinpanojen avulla ja pyrin

nostamaan esille olennaisia asioita, jotka vastasivat tutkimustehtäviini. Kävin aluksi

läpi tutkimusaineiston kokonaisuudessaan, jonka jälkeen luokittelin saadut tulokset

teemoittain tutkimustehtävien alle. Lasten haastatteluista saadut tiedot keskittyvät kah-

teen ensimmäiseen tutkimustehtävään. Kyselyn ja omien havaintojen kautta saadut

tiedot antavat vastauksia jokaiseen tutkimustehtävään.

10.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen

toteuttamisesta. Olosuhteet, jossa aineisto on tuotettu, on tuotava esille selkeästi ja

totuudenmukaisesti. On tärkeää tuoda ilmi myös mahdolliset häiriötekijät, vir-

hetulkinnat, olosuhteet ja tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa on tärkeää luokittelujen tekeminen, jossa tulisi kertoa miten luokittelu syn-

tyi ja perustelut sille. Tulkinnat on myös perusteltava. (Hirsjärvi ym. 2004, 217 - 128.)

Käytän suoria lainauksia lasten leikeistä tulkintojeni yhteydessä, jolloin lukijat ja

kuulijat hahmottavat paremmin tulkintani.

Tutkimuksessani käytetty etnografinen tutkimusote on saanut kritiikkiä siitä, että tut-

kijalla itsellään on hyvin aktiivinen rooli ilmiön tulkinnassa. Vaarana on, että tutkija

epärehellisesti tulkitsee näkemäänsä ja kokemaansa. Tutkijan tulisi tiedostaa tutkijan

roolinsa, jolloin voitaisiin välttyä vääriltä tulkinnoilta. Toinen kritiikki etnografista

tutkimusotetta kohtaan koskee tutkimuspaikan tuttuutta. Tutkijan tulisi pystyä havain-
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noimaan ja toimia ympäristössä ikään kuin se olisi hänelle vieras. (Metsämuuronen

2000, 21.) Tuttu ympäristö saattaa tehdä tutkijan sokeaksi tietyille asioille.

Lapsia tutkittaessa eettisiin kysymyksiin kuuluu informoidun suostumuksen saaminen,

luottamuksellisuus ja suojelu. Osallistujilla tulisi olla oikeus itsellään päättää osallis-

tuuko tutkimukseen vai ei. Lisäksi heille olisi kerrottava riittävästi tutkimuksen sisäl-

löstä ja tavoitteista. Yleensä lapsilta ei kysytä lupaa, vaan lupa pyydetään lasten van-

hemmilta, koska vanhemmat ovat lapsen huoltajia. (Lehtinen 2000, 48 - 49.)

Tein yksityisen päiväkodin kanssa yhteistyösopimuksen, jossa pyysin lupaa toteuttaa

opinnäytetyöni päiväkodin yhteisössä. Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat minun

lisäkseni päiväkodin johtaja ja ohjaava opettaja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Lisäksi tarvitsin luvan lasten vanhemmilta leikin havainnoimiseen. Ennen tutkimuk-

sen aloittamista annoin havainnoitavien 6-vuotiaiden lasten vanhemmille kirjallisen

lupa-anomuksen (LIITE 3), jossa kerroin, kuka olen ja mihin tarkoitukseen tarvitsen

lupaa lasten havainnoimiseen. Lupa-anomuksessa painotin, että lasten henkilöllisyys

pysyy salassa eikä lasten nimiä tulla käyttämään työssäni. Kerroin myös, että olen

sitoutunut noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Havainnoitavan ryhmän

jokaisen 6-vuotiaan lapsen vanhempi allekirjoitti lupa-anomuksen, joten pystyin otta-

maan kaikki 18 lasta mukaan havainnointiin. Lapsille kerroin työssäoppimis- ja ha-

vainnointijaksoni alussa, että ”olen Riikka, sosionomi-opiskelija ja tulen olemaan tääl-

lä teidän kanssa seitsemän viikon ajan. Täällä ollessani leikin teidän kanssanne ja oh-

jaan muutamia hauskoja leikkejä ja askarteluja teille. Lisäksi seuraan ja kirjaan samal-

la teidän leikkejä ylös omaan vihkooni. Mutta en häiritse leikkejänne, vaan saatte

leikkiä ihan vapaasti niin kuin ennenkin”.

Tutkijan rooli tulisi olla mahdollisimman tasavertainen lasten kanssa ja tutkijan olisi

pyrittävä minimoimaan omaa auktoriteettiään (Lehtinen 2000, 50). Ollessani havain-

nointijaksolla oma roolini oli olla tutkija, mutta samalla myös sosionomi-harjoittelija.

Suhteeni lapsiin ei siis ollut tasavertainen, vaan puutuin esimerkiksi riitatilanteisiin

ohjaajan roolissa. Havainnoidessani pyrin kuitenkin olemaan mahdollisimman neut-

raali, enkä puuttunut lasten leikkiin. Annoin lasten leikkiä vapaasti ja vastasin mah-

dollisimman lyhyesti heidän esittämiinsä kysymyksiin. Pian lapset eivät enää huomi-

oineetkaan minua, vaan keskittyivät pelkästään leikkimiseen.



45

11 TUTKIMUSTULOKSET

Käyn tutkimustulokset läpi tutkimustehtävien mukaisessa järjestyksessä yhdistäen

tuloksissa kyselystä saatuja vastauksia, omia havaintojani sekä esikoululaisten lasten

haastatteluista saatuja tietoja. Lasten haastatteluista saadut vastaukset painottuvat kah-

teen ensimmäiseen tutkimustehtävään ja kyselyn ja omien havaintojeni antamat tulok-

set antavat vastauksia jokaiseen tutkimustehtävään. Käyttämäni lainaukset ovat leik-

kipäiväkirjasta, johon kirjoitin ylös havainnoimiani luovia leikkejä. Suorat lainaukset

lasten puheista ovat myös otteita leikkipäiväkirjasta.

11.1 Teemat lasten luovissa leikeissä

Työntekijöille teetetyn kyselylomakkeen kysymys viisi pyrki saamaan vastauksia en-

simmäiseen tutkimustehtävään. Kyselylomakkeen kysymys oli aseteltu muotoon, mit-

kä ovat yleisimmät teemat ja aiheet lasten luovissa leikeissä? Työtekijöiden vastauk-

sista esille nousivat yleisimmin roolileikit, joista eniten kotileikki. Myös kauppa- ja

eläinleikit olivat suosittuja lasten keskuudessa. Rakenteluleikit legoilla ovat myös suo-

sittuja leikkejä etenkin poikien keskuudessa. Ne keräävät lapsia usein leikkimään yh-

dessä. Muita leikkejä, joita kyselyssä tuli ilmi, olivat autoleikki, leipomoleikki ja pii-

rustusleikki.

Esikouluikäisten haastatteluissa lapsilta kysyttiin, mitä leikkejä leikitte päiväkodissa?

Lapset mainitsivat useita leikkejä, joista yleisimmin mainituista leikeistä tein alla ole-

van kaavion selventämään, mitä leikkejä tutkimassani päiväkotiryhmässä leikitään.

Tyttöjä ja poikia oli ryhmässä yhteensä 18, molempia yhdeksän, joten poikien ja tyttö-

jen lukumäärät ja sitä kautta tulevat sukupuolierot eivät merkittävästi vaikuttaneet

tuloksiin. Jos poikia olisi esimerkiksi ollut enemmän kuin tyttöjä, olisi se todennäköi-

sesti näkynyt selkeästi myös esiin tulleissa leikkien teemoissa. Tuloksiin vaikutti kui-

tenkin se, että osa lapsista mainitsi useita eri leikkejä, kun osa lapsista puolestaan ker-

toi vain yhden leikin. Pojat kertoivat yhteensä 21 eri leikkiä ja tytöt 17. Yksittäin mai-

nitut leikit eivät ole taulukossa mukana, jonka vuoksi poikien leikkejä on vähemmän

kaaviossa kuin tyttöjen leikkejä. Tytöt mainitsivat keskenään saman leikin useammin

kuin pojat. Myös vuodenaika ja siihen liittyvät leikit näkyvät tuloksissa.



46

KUVIO 2. Esikoululaisten haastattelut; Mitä leikimme yhdessä?

Leikeistä kotileikki, barbit, prinsessaleikki ja pupuleikki ovat selkeitä tyttöjen leikke-

jä. Poikien leikkejä puolestaan ovat legot ja lumileikit sekä shakki. Vain yksi tyttö

mainitsi pelaavansa shakkia päiväkodissa. Mäenlasku kuuluu sekä tyttöjen että poiki-

en leikkeihin, vaikka vain yksi poika mainitsi kyseisen leikin. Legoilla leikkiminen ja

rakentelu oli suosituin leikki. Shakkipeli ja kotileikki mainittiin haastatteluissa neljä

kertaa. Barbit ja mäenlasku kiinnostivat myös lapsia. Prinsessa-, pupu- ja lumileikit

nousivat myös esille haastatteluista saaduista tuloksista. Esikoululaisten haastattelut

tehtiin tammi- ja helmikuun aikana vuonna 2007, joten vuodenaika näkyy lumileikeis-

sä ja pupu-leikissä, jota etenkin tytöt leikkivät ulkona. Lumileikkeihin kuuluvat lu-

miukkojen sekä -linnojen rakentelu.

Lapset mainitsivat myös yksittäisiä leikkejä, joita taulukossa ei ollut mainittu. Tytöt

mainitsivat leikkivänsä nukkekotia, pikkueläimillä ja kakkukauppaleikkiä. Pojat puo-

lestaan kertoivat useita mieluisia leikkejä. Niitä olivat hippa, jalkapallo, bioniclet, po-

wer rangers, supermies, king kong, salamamies ja punasähkösilmä, piirustuskopioiden

värittäminen, pokemon -leikki sekä jäätimanttien etsiminen. Näistä leikeistä power

rangers, supermies, king kong, salamamies ja punasähkösilmä sekä pokemon -leikki

voidaan luokitella taisteluleikeiksi. Leikeissä esiintyy kuitenkin myös roolinottoa,

joten niitä voidaan pitää eräänlaisina roolileikkeinäkin, vaikka perinteiset roolit, kuten
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äiti ja vauva, ei näissä leikeissä esiinnykään. Jääkimpaleiden etsiminen ja kakkukaup-

paleikki liittyivät meneillä olevaan vuodenaikaan eli talveen. Kakkukauppaleikkiä

leikitään niin kesällä kuin talvellakin.

Havainnoin 6-vuotiaiden lasten luovia leikkejä seitsemän viikon työssäoppimisjakson

aikana satunnaisesti valikoiden. Havainnoituja leikkejä oli yhteensä 27, joista 11 oli

ulkoleikkejä ja 16 sisäleikkiä. Tyttöjen leikkejä oli yhteensä 16 ja poikien yhdeksän.

Kahteen leikkiin osallistui sekä tyttöjä että poikia. Pojat leikkivät tyttöjä useammin

samoja leikkejä, vaikka mainitsivatkin lapsille tehdyssä haastattelussa enemmän yksit-

täisiä leikkejä kuin tytöt. Sen vuoksi olen havainnoinut enemmän tyttöjen kuin poikien

leikkejä saaden näin mahdollisimman kattavan kuvan erilaisista luovien leikkien tee-

moista. Lisäksi leikkivalintoihin vaikutti se, missä huoneessa olin kyseisellä hetkellä

ja keitä lapsia huoneessa kulloinkin oli. Myös aika vaikutti havainnoitaviin leikkeihin,

sillä tehtäviini kuului suorittaa työssäoppimiselle asetetut tavoitteet ja tehtävät, jonka

vuoksi havainnoin lasten luovia leikkejä silloin, kun aika antoi myötä ja oli mahdollis-

ta keskittyä täysin lasten leikkiin. Havainnointia tein päivittäin aamutuokioiden jäl-

keen, ulkoilutilanteissa sekä iltapäivisin, jolloin lapsille annettiin aikaa luoville leikeil-

le.

Havainnoitavista leikeistä löytyi taisteluleikkejä, roolileikkejä, sääntöleikkejä ja ra-

kenteluleikkejä. Taisteluleikeissä esiintyi myös rooleja, joten ne voidaan sijoittaa

myös roolileikkien joukkoon. Taisteluleikkejä leikkivät ainoastaan pojat ja leikit si-

joittuivat ulos niiden vauhdikkuudesta ja tilan vaativuudesta johtuen. Dragon- ja Ga-

laksi -leikki olivat suosittuja leikkejä, jotka jatkuivat useampana päivänä. Pojat leikki-

vät myös Dinosaurus -leikkiä.

”Dragon -leikissä pojat olivat lohikäärmeitä, jotka juoksivat toisiaan karkuun ja är-
jyivät toisilleen. Leikkiin kuului johtaja Dragon ja sotilas Dragonit. Johtaja Dragon
kertoi toisille, mitä tehdään milloinkin, kuka hyökkää kenenkin päälle ja kuka on kuka.
Dragonit vaihtoivat muotoaan leikin aikana useaan otteeseen.”

”Dinosaurus -leikkiin kuului dinosaurus ja ihmiset. Leikin ideana oli se, että dinosau-
rus jahtaa ihmisiä ja syö heidät saatuaan ihmiset ensin kiinni. Ihmiset yrittävät räjäyt-
tää dinosauruksen heittämällä jalkoihin lunta, jolloin dinosaurus kaatuu maahan ja
jää makaamaan hetkeksi ennen kuin herää henkiin ja jatkaa jälleen ihmisten jahtaa-
mista. Ihmiset voivat juosta turvaan linnakkeeseen, joka on kiipeilyteline tai sitten
helikopteriin, joka on liukumäen päällä.”
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”Galaksi -leikin tarkoitus oli vallata galaksi, joka oli tietty alue pihalla. Leikkiin kuu-
lui kaksi pomoa, robotti ja robottiapulainen. Leikkijöillä oli mielikuvituskilpiä suoja-
naan, joilla he estivät säteitä osumasta itseensä. Jos säde kuitenkin osui, muutti leikki-
jä muotoaan huonommaksi. Jokaisella pelaajalla oli kolme elämää, ja kun säde osui
leikkijään, jäi jäljelle kaksi elämää.”

Perinteisiä roolileikkejä leikkivät pääsääntöisesti tytöt. Roolileikkejä olivat nukkekoti-,

pupu-, barbi-, vauva-, dinosaurus-, koulu-, vauvakoulu-, keiju- sekä haisunäätäleikki.

Pupu-, vauva-, vauvakoulu- sekä haisunäätäleikki olivat versioita kotileikistä. Niissä

esiintyi äiti, vauva ja isosisko rooleja eläinten ja ihmisten hahmoissa. Pupu-, vauva- ja

haisunäätäleikkiä leikittiin ulkona, muita leikkejä leikki- tai kotileikkihuoneessa. Pu-

puleikki oli suosittu leikki, ja se jatkuikin useampana päivänä ulkona. Myös barbi- ja

koululeikkiä leikittiin useampana eri päivänä.

”Nukkekotileikissä leikittiin arkielämää. Leikissä oli mukana äiti ja lapset. Leikissä
vietettiin synttäreitä, pelattiin pelejä, nukuttiin ja syötiin.”

”Barbileikkien ideana oli ensin laittaa barbit valmiiksi pukemalla niiden päälle tar-
koituksenmukaiset vaatteet. Barbien pukeminen oli jo osa leikkiä. Sen jälkeen barbit
lähtivät milloin kouluun, ratsastamaan, juhliin tai rannalle. Rooleina oli äiti, opettaja,
isosisko, pikkusisko ja vauva. ”

”Vauvaleikissä lapset olivat vauvoja ja puhuivat sekä liikkuivat vauvamaisesti. Muuta
erityistä juonta leikissä ei ollut. Vauvat kulkivat ulkona eri paikkoihin ja laskivat mä-
keä tai työnsivät toisiaan kelkoissa.”

”Tyttöjen dinosaurusleikki oli leikkimistä muovisilla dinosauruksilla. Dinosaurukset
olivat saaneet nimet Teletapeilta: Tiivitaavi, Hipsu, Laalaa ja Pai. Leikissä Pai kato-
aa ja muut dinosaurukset lähtevät etsimään Paita.”

”Koululeikissä opettaja kertoi oppilaille, mitä tehdään. Käytössä oli erilaisia väritys-
monisteita ja -tehtäviä. Lisäksi opettaja arvuutteli oppilailla erilaisia arvoituksia.
Vauvakoululeikissä lapsilla oli vauvanuket vauvoina. Kun vauvoille ei löytynyt hoitoa,
he vietiin vauvakouluun. Koulu oli kuitenkin kotileikkiä, jossa laitettiin ruokaa ja vie-
tettiin vauvojen synttäreitä.”

”Pupuleikissä lapset olivat pupuja ja keräilivät metsästä erilaisia antimia ruuaksi.
Pupujen koti oli leikkikatoksessa, jossa he laittoivat ruokaa oksista, lehdistä, lumesta
ja havuista.”

 ”Keijuleikissä leikittiin keijuja ja liikuttiin keijumaisesti. Keijut eivät puhuneet toisil-
leen, vaan toisille kerrottiin, että ”nää liikkuis näin”, ”täl olis siivet”.”
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”Haisunäätäleikki tapahtui ulkona. Rooleina oli haisunäätävauvoja, kissa ja isosisko.
Kissa teki haisunäädille ruokaa. Haisunäädät liikkuivat kelkkojen kanssa pakoillen
eläintarhan autoa, joka oli puinen leikkiauto pihalla.”

Sääntöleikkejä olivat timanttileikki ja hippa. Vaikka kyse onkin sääntöleikeistä, kuu-

luvat nämä leikit mielestäni myös luoviin leikkeihin, sillä lapset itse keksivät leikin

idean, sisällön ja valitsivat leikkitoverit leikkiin. Hippaleikki on alun perin opittu ai-

kuisilta, mutta tässä hipassa lapset keksivät itse omat hahmonsa ja sopivat leikkialu-

een. Nämä leikit olivat sukupuolineutraaleja leikkejä, joten niihin osallistui sekä tyttö-

jä että poikia. Leikit olivat ulkoleikkejä.

”Timanttileikissä oli kaksi joukkuetta, jotka etsivät timantteja lumesta. Timantit olivat
värjättyjä jääpaloja, joita oli jäänyt ulos toisen lapsiryhmän seikkailun jälkeen. Jouk-
kueet etsivät timantteja ja veivät ne omaan kotipesään talteen. Yksi joukkueen jäsenis-
tä vartioi kotipesää, sillä joukkueet pystyivät vakoilemaan ja varastamaan toiselta
joukkueelta timantteja itselleen.”

”Hippaleikissä kiinniottaja eli hippa oli lintu ja muut leikkijät olivat pihlajanmarjoja.
Hippa ei leikissä vaihtunut, vaikka saikin pihlajanmarjoja kiinni, vaan hippa pysyi
samana. Leikki oli enemmän ”tyttöjen jahtaamista”, kuin perinteistä hippaa.”

Sekä tytöt että pojat leikkivät rakenteluleikkejä. Tyttöjen rakenteluleikkejä olivat täy-

tekakkuleikki ja avaruusolio-leikki. Poikien rakentelut tapahtuivat legoilla ja ulkona

lumesta. Myös erilaisten ratojen ja pelien piirtäminen paperille kuuluu rakenteluleik-

keihin.

”Täytekakkuleikissä rakennettiin erilaisia kakkuja lumesta ja muista luonnonmateri-
aaleista. Leikki perustui pelkästään kakkujen tekemiseen, ei niiden myymiseen tai
syömiseen.”

”Avaruusolioleikissä avaruusoliot rakennettiin Zoobeista. Zoobit ovat muovisia palo-
ja, joita saa liitettyä yhteen. Avaruusolioille rakennettiin myrkkypistimiä ja tykkejä
häntiin. Avaruusolioleikki muuttui rakentelusta osittain roolileikiksi, jossa ava-
ruusolioista tuli äitejä, lapsia ja vauvoja. Avaruusoliot pystyivät muuntumaan ava-
ruusolioista ihmisiksi.”

”Pojat rakentelivat lumesta erilaisia linnakkeita ja salakäytäviä. He rakensivat myös
päiväkodin pohjapiirustuksen eri huoneineen lumeen. Legot olivat todella suosittuja
rakennusvälineitä. Niillä rakennettiin laivoja, linnoja, autoja ja aluksia. Legoilla käy-
tiin myös kauppaa ja tehtiin vaihtokauppoja, kuka saa minkäkin osan ja mihin osaan
vaihtamalla.”
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”Dragon-piirustusleikissä pojat piirsivät erilaisia ratoja paperille. Radoissa esiintyi
eri kenttiä, joissa jokaisessa tasossa oli eri hirviö. Hirviö saattoi syöstä tulta, vettä tai
sähköä. Ratoihin piirrettiin myös erilaisia ansoja. Pojat pelasivat ratoja samalla kuin
piirsivät niitä. Välillä ratoja tehtiin myös toisille, mutta pääsääntöisesti jokainen pela-
si omaa rataansa.”

Henkilökunnalle tehdyn kyselyn tuloksista ilmeni, että työntekijät mainitsivat ylei-

simmiksi lasten luovien leikkien teemoiksi samoja leikkejä kuin mitä lapset kertoivat

esikoululaisten haastattelussa. Työntekijät mainitsivat yleisimmiksi lasten luovien

leikkien teemoiksi roolileikit, joista kotileikki nousi vahvimmin esille. Kotileikki oli

myös tyttöjen mainituin leikki. Työntekijät mainitsivat myös kauppa- ja eläinleikit

suosituiksi lasten leikeiksi. Nämä leikit tulivat ilmi myös lasten vastauksista, esimer-

kiksi pupuleikin, kakkukauppaleikin ja pikkueläimillä leikkimisen yhteydessä. Työn-

tekijöiden mielestä legot ovat etenkin poikien keskuudessa suosittuja. Lapset olivat

tästä samaa mieltä, sillä legot olivat eniten mainittu leikki poikien keskuudessa. Tu-

loksista voidaan päätellä, että nämä kyseiset leikit ovat ainakin tämän tutkimuskoh-

teena olleen yksityisen päiväkodin esikoululaisten ryhmän yleisimpiä luovia leikkejä

ja luovan leikin teemoja.

Havainnoiduissa luovissa leikeissä oli samoja leikkejä kuin mitä työntekijöiden kyse-

lystä ja esikouluikäisten lasten haastatteluista kävi ilmi. Samoja leikkejä olivat tyttöjen

pupuleikki ja barbileikki. Sen lisäksi myös kotileikki tuli vahvasti esille omissa ha-

vainnoissani sekä kyselyistä ja lasten haastatteluista. Vauva-, vauvakoulu- sekä hai-

sunäätäleikkiä voidaan pitää kotileikkinä tai kotileikin eri muotoina, sillä niissä esiin-

tyi kotileikille ominaiset roolit. Poikien leikeistä legot ja erilaiset lumesta rakentelut

ilmenivät kyselyn tuloksista ja lasten haastatteluista ja tulivat ilmi myös omissa ha-

vainnoinneissani.

11.2 Leikki-idean synty luovissa leikeissä

Kyselylomakkeen kysymykset 4, 6, 7 ja 8 antoivat vastauksia toiseen tutkimustehtä-

vään. Kyselyn kysymykset oli aseteltu seuraavanlaisesti:

Kysymys 4. Mistä luovien leikkien teemat ja aiheet saavat alkunsa?

Kysymys 6. Näkyvätkö päiväkodin teemat lasten luovissa leikeissä? Millä tavoin?

Kysymys 7. Näkyvätkö perheiden tilanteet ja taustat lasten luovissa leikeissä? Miten?

Kysymys 8. Näkyykö median vaikutus lasten luovissa leikeissä? Miten?
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Kysymykseen neljä nousi vastauksiksi voimakkaimmin päiväkodissa käydyt teemat ja

touhut sekä ohjaajien ehdotukset sekä ideat. Media nousi myös vahvasti esille ja mai-

nituiksi tulivat tietokonepelit, lastenohjelmat sekä videot. Arkipäivän asiat ja kotona

leikityt leikit tulivat myös työntekijöiden vastauksista ilmi. Lelut ja vuodenaika vai-

kuttavat myös luovan leikin teemaan. Vaikka kysymyksessä neljä nousivatkin esille

voimakkaimmin päiväkodin teemat, niin kysymyksessä kuusi, näkyvätkö päiväkodin

teemat lasten vapaissa leikeissä, kyllä vastauksia tuli henkilökunnan vastauksista esille

vain kaksi ja ei vastauksia yksi. Yleisin vastaus oli joskus, välillä enemmän ja välillä

vähemmän. Teemat saattavat jatkua lasten luovissa leikeissä ja muuttaa muotoaan. Ne

ovat myös kausittaisia, ja joskus enemmän tai vähemmän esillä lasten leikeissä. Jon-

kin suuren seikkailun jälkeen teema saattaa elää lasten luovissa leikeissä pitkään. Päi-

väkodissa lauletut laulut soivat lasten suissa leikin ja piirtelyn yhteydessä.

Perheiden tilanteet ja taustat näkyvät jokaisen työntekijöiden mielestä lasten luovissa

leikeissä. Esimerkiksi elämäntilanteet ja perhetilanteet näkyvät leikkien sisällöissä ja

puheessa. Leikissä lapsella on esimerkiksi kaksi kotia, äidillä on kiireellinen elämän-

rytmi ja lapsi saattaa kulkea kännykkä korvassa koko leikin ajan. Myös vanhempien

puhetyyli kuuluu lasten puheesta. Vaikeudet kotioloissa saattavat purkautua huonolla

tavalla ja lapsi saattaa aiheuttaa levottomuutta muissa leikkijöissä. Kotona yksin leik-

kimään tottuneella lapsella saattaa olla vaikeuksia toimia ryhmässä.

Median vaikutus näkyy jokaisen työntekijän mielestä selkeästi lasten luovissa leikeis-

sä. Taistelut ja sodat välittyvät lasten leikkeihin ja yleinen levottomuus tarttuu. Lapset

elävät leikeissään elokuva- ja pelimaailmoissa. Tietokonepelit tulevat myös piirustuk-

siin. Median tuomat hahmot näkyvät myös lasten luovissa leikeissä ja tulevat ”elävik-

si” turtleseina, prätkähiirinä ja keijuina. Omanlelun päivinä median markkinoimat

lelut ovat hyvin esillä.

Median vaikutuksia näkyi jo aikaisemmin mainitun hahmojen muuntautumiskyvyn

lisäksi myös hahmovalinnoissa, joita leikissä esiintyi. Leikkihahmoilla oli samoja ni-

miä ja ominaisuuksia kuin lastenohjelmissa esiintyvillä hahmoilla. Poikien suosimassa

dragon -piirustusleikissä oli selkeästi havaittavissa tietokonepelien vaikutus.
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Dinosaurus -leikki (muovieläimillä)
Dinosaurusten nimet olivat samat kuin Teletapeilla, Tiivitaavi, Hipsu, Laalaa ja Pai.

Dragon -piirustusleikki
Poika 1: Haluuksä pelata tätä? Täl hirviöl on pimeyskädet. Luuletsä muka voittavas
tolla mun lohikäärmeen, maailman isoimman dragonin!
Poika 2: Tää on niinku myrkkytulikäsi.
Poika 3: Täs on maaliviiva, mut jos ei pääse tästä niin räjähtää, tääl on piikit ja jos
tulee tähän niin kuolee.
Poika 2: Äääk, tää on jumissa täällä, nyt tää kuoli.

Päiväkodissa meneillä olleet teemat tai aikaisemmat teemat eivät näkyneet havain-

noimissani luovissa leikeissä. Päiväkodissa laulettuja lauluja kuului kuitenkin lasten

suista leikin lomassa. Laulut olivat usein mukana lasten leikeissä. Perheiden elämänti-

lanteet eivät juuri näkyneet lasten luovissa leikeissä, mutta vanhempien puhetyyli kuu-

lui lasten puheesta.

Nukkekoti -leikki
Tyttö 1: Nää viettäis synttäreitä. Tää osti sen paidan sille, mut se on vähän iso, mut ei
se haittaa ku siinä pitää olla kasvunvaraa.

Pupuleikki
Tyttö 1: (pupulapset kinastelivat leikisti) Äiti, isosisko löi mua!
Tyttö 2: (pupuäiti) Ei niin saa tehdä, pyydä heti anteeksi.

11.3 Sukupuolierot luovien leikkien teemoissa

Työntekijöille tehdyn kyselyn 10. kysymyksen tarkoituksena oli saada vastauksia

kolmanteen tutkimustehtävään. Kyselylomakkeen kysymys oli muotoiltu muotoon,

onko tyttöjen ja poikien luovissa leikeissä eroja? Millaisia? Vastauksista selvimmin

nousi esille poikien leikkien vauhdikkuus, toiminnallisuus ja äänekkyys. Poikien leikit

sisältävät tyttöjen leikkejä enemmän myös kilpailuja ja taisteluja. Poikien leikeissä on

leikkijöitä enemmän kuin tyttöjen leikeissä Tytöt leikkivät enemmän pienissä ryhmis-

sä ja jaksavat keskittyä paremmin leikkiin kuin pojat. Pojat rakentelevat mielellään,

kun taas tyttöjen leikeissä kotileikki ja erilaiset eläinleikit ovat suosittuja leikkejä.

Poikien ja tyttöjen luovissa leikeissä on huomattavissa selkeitä eroja. Tyttöjen mainit-

semat leikit ovat luonteeltaan rauhallisia roolileikkejä, kuten esimerkiksi pupu- ja

vauvakoululeikki. Poikien leikit ovat enemmän vauhdikkaampia, kuten dragon- ja

galaksi -leikki. Taistelua löytyy power rangers -leikistä, samoin kuin supermies-, king
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kong-, salamamies ja punasähkösilmä- sekä pokemon -leikistä. Pojat rakentelevat

myös tyttöjä enemmän, mikä ilmenee esimerkiksi bioniclestä, legoleikistä sekä lumi-

linnojen rakentelusta. Toisaalta shakkipeli, mikä vaatii keskittymistä ja tarkkaa ajatte-

lua, on enemmän poikien kuin tyttöjen suosiossa.

Poikien ja tyttöjen luovien leikkien teemat erosivat selkeästi toisistaan. Poikien leikit

olivat taisteluleikkejä, jotka olivat äänekkäitä ja rajuja. Niissä ammuttiin ja räjäytettiin

toisia ja leikkijät kuolivat ja syntyivät uudestaan. Sääntöleikeissä, joissa oli mukana

myös tyttöjä, leikki pysyi rauhallisempana ja niissä noudatettiin sovittuja sääntöjä.

Pojat rakentelivat tyttöjä enemmän.

Dinosaurus -leikki (ulkona)
Poika 1: Leikitäänkö dinosauruksia? Oo sä dinosaurus.
Poika 2: Okei.
Poika 1: Nää juoksis sitä karkuun (juoksua) ÄÄÄRRRGGG, tää räjäyttää sen (heittää
lunta jalkoihin, poika 2 kaatuu ja jää maahan makaamaan. Poika 1 ja poika
3juoksevat kiipeilytelineeseen, joka on linnake)
Poika 1: Älä vielä nouse..no nyt se voi tulla. (Poika 2 nousee ja juoksee linnakkeelle,
ärjyy)
Poika 1: Äkkiä helikopteriin. Se ei pääsis tänne.

Tyttöjen leikit olivat rauhallisia. Ne olivat usein roolileikkejä, joissa rooleina olivat

äiti, isosisko ja vauva. Leikeissä leikittiin arkipäivän asioita, käytiin kaupassa, leivot-

tiin, syötiin ja nukuttiin sekä vietettiin syntymäpäiviä.

Barbi -leikki
Tyttö 1: Tää laittaa tän hameen ku on käyny suihkussa.
Tyttö 2: Tää lähtee kauppaan.
Tyttö 1: Hei, eiku nää lähtis uimaan.
Tyttö 2: Tää äiti ei lähtis.
Tyttö 1: Minulla on hienot rantavaatteet, on niin kuuma että pitää koko ajan juoda
limua. Haluaisitko sinä tämän jätskin?
Tyttö 2: Näil olis hevosia.
Tyttö 1: Tääl olis kampaamo. Mitä sais olla? Tukkapesu, kiitos.
Tyttö 2: Jooko et täl olis monta lasta? Jooko, että näil olis paljon eläimiä?
Tyttö 1: Joo.
Tyttö 2: Nää rakastais näit kaikkia poneja. Nyt nää vois lähtee ratsastukselle.
Tyttö 1: Ei, en voi. Minulla ei ole oikeita vaatteita.
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Erot tyttöjen ja poikien leikkiporukan suuruudessa ei ollut isoja. Tyttöjen leikkiporu-

kassa oli keskimäärin kolme leikkijää, pojilla neljä. Yhteisleikeissä leikkijämäärät

kasvoivat ja leikissä saattoi olla yhteensä kahdeksan lasta. Leikkiporukan ja -kaverin

valintaan vaikutti se, kuinka hyviä kavereita lapset olivat keskenään.

Roolit jaettiin leikissä joko yhteistuumin tai sitten leikin ”pomo” jakoi roolit sanele-

malla, kuka kukin on. Tyttöjen luovissa leikeissä rooleista neuvoteltiin enemmän kuin

poikien leikeissä. Poikien luovissa leikeissä oli yleensä joku pojista pomo, joka saneli

roolit toisille leikkijöille. Joskus roolijaoista syntyi väittelyitä, sillä tietyt roolit ovat

arvostetumpia kuin toiset, esimerkiksi äiti-vauva tai opettaja-oppilas.

Dragon -leikki

Poika 1: Sun dragon on rautaa ja vettä. Sun dragon on pimeää ja kultaa ja sen väri
on punanen ja musta. Ja sä oot johtajadragon ja sil on leijonan kynnet, tosi terävät.
Poika 2: Kuka sä sit oot?
Poika 1: Me ollaan sotilaita.

Barbi -leikki
Tyttö 1: Tää on isosisko ja eppuluokalla, tää on seitsemän vuotta.
Tyttö 2: Tää on pikkusisko ja kolkilla ja tää on kaheksan vuotta.
Tyttö 3: Tää on opettaja.

Koulu -leikki
Tyttö 1: Oo sä ope. Nyt se sanois, et saatte värittää vähä kuvaa.
Tyttö 2: Nyt on mun vuoro olla ope. Kuunnelkaa, opetus alkaa.
Tyttö 1: Ei, meil on viel väritys kesken. Sovitaanks nii, et mä ja sä saatais jälki-
istuntoo?
Tyttö 3: Saanks mä olla ope?
Tyttö 2: Ei ku mä oon nyt ope. Aina ku ope vaihtuu, ni se kuka on oppilas nii värittää
aina.
Tyttö 1: Joku haluaa olla koko ajan opena, ni mä haluun olla koko ajan oppilas.
Tyttö 3: Niin mäkin.
Tyttö 4: Mä haluun olla kans ope, saanko olla?
Tyttö 5: Jos Maija (nimi muutettu) haluu olla ope, se saa olla, nyt on sama opettaja.

Sekä tyttöjen että poikien leikeissä hahmot muuttivat usein muotoaan, mikä on melko

yleistä myös nykypäivän lastenohjelmissa, esimerkiksi Pokemonissa ja Digimonissa,

sekä monissa vieraskulttuurisissa lastenohjelmissa.

Dinosaurus -leikki (muovieläimillä)
Tyttö 1: Tää muuttuis dinosaurukseks, tää räjähtäis ja tulis dinona takas.
Tyttö 2: Minä pystyn muuttumaan kummitukseksi.
Tyttö 1: Tää olis hyvä haistamaan ja tää olis maailman vahvin.
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Tyttö 2: Se näkis ku tää olis näkymättömänä tässä. Hei, tää huijais et ei voi muuttuu
mikskää vaik tää vois muuttuu karhuks ja pikkuseks possuks.
Tyttö 1: Tää menis uimaan, minä haluan uimaan.
Tyttö 3: Et sinä osaa uida.
Tyttö 1: Etkö muista, että tää on tän kaksoisolento, tää osaa uida. Minä olen pieni
apina, joka pystyy muuttumaan dinosaurukseksi.
Tyttö 1: Päivää, pääsenkö uimaan (apina menee veteen ja muuttuu krokotiiliksi)

Galaksi -leikki
Leikkijät estivät kilvillä säteiden osumista itseensä. Jos säde osui, leikkijä muutti muo-
toaan huonommaksi. Leikkijöillä oli leikin alussa kolme elämää, osuman saadessa
elämät vähenivät ensin kahteen, sitten yhteen jne.

11.4 Leikkiympäristön vaikutus luovan leikin teemaan

Kyselyn yhdeksäs kysymys, vaikuttaako tila, jossa leikitään, mielestäsi luovan leikin

teemaan ja leikkiin ja millä tavoin, pyrki saamaan vastauksia neljänteen tutkimusteh-

tävään. Työntekijät olivat samaa mieltä siitä, että tilalla on vaikutusta luovan leikin

teemaan ja itse leikkiin. Iso tila aktivoi lapsia enemmän juoksupainotteisiin ja vauh-

dikkaampiin leikkeihin, kun pieni tila taas sopii rauhallisemmille leikeille. Huonejär-

jestelyillä huoneita voidaan ”teemoittaa” tiettyihin leikkeihin sopiviksi. Päiväkodin

tilat on usein suunniteltu siten, että ne mahdollistavat niin kotileikin, rakenteluleikin,

kuin piirtämisen ja tilaa vaativat luovat leikit. Rauhallinen tila on lasten suosiossa, kun

halutaan leikkiä rauhallisia leikkejä. Viihtyisässä tilassa on mukava leikkiä.

Tilalla oli vaikutusta luovan leikin teemaan ja sen sisältöön. Sisällä leikit olivat rau-

hallisempia kuin ulkona. Leikin aiheeseen vaikutti leikkivälineiden saatavuus ja sijain-

ti. Myös huonejärjestelyt ja huonekalut vaikuttivat toimintaan. Esimerkiksi huone,

jossa oli pöytiä ja tuoleja, oli piirtäjien ja pelaajien suosiossa, kun taas huone, jossa oli

enemmän lattiatilaa, soveltui hyvin juna- tai autoradan rakentamiseen. Havainnoimas-

sani päiväkodissa leluja sai pääsääntöisesti kuljettaa huoneesta toiseen, mikä mahdol-

listi sen, etteivät leikit olleet sidottuja tiettyyn huoneeseen. Kotileikkihuone, jossa

kotileikkiä yleensä leikittiin, oli erillinen pieni huone.

Havainnoimani ulkoleikit olivat tilaa vaativia ja äänekkäitä leikkejä. Sen vuoksi eten-

kin taisteluleikit soveltuivat hyvin ulkona leikittäviin leikkeihin. Luonto inspiroi ja

antoi materiaalia ja sisältöjä moniin luoviin leikkeihin. Esimerkiksi tytöt hakivat met-

sästä ruokamateriaalia pupuleikkiin ja pojat valtasivat alueita ja galakseja metsästä.
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Pihalla leikkiporukat olivat yleensä samankokoisia kuin sisälläkin, lukuun ottamatta

yhteisiä sääntöleikkejä, joihin osallistui sekä tyttöjä että poikia. Rooli- ja rakentelu-

leikkejä leikittiin niin sisällä kuin ulkonakin. Sisällä tytöt ja pojat leikkivät omissa

porukoissaan. Sisäleikit olivat rauhallisempia, eivätkä vaatineet paljon tilaa.

11.5 Ohjaajan roolin merkitys luovassa leikissä

Kyselyn kolmas kysymys, millä tavoin ohjaaja pystyy vaikuttamaan lapsen luovaan

leikkiin vai pystyykö, oli tarkoitus antaa vastauksia viidenteen tutkimustehtävääni.

Saatujen vastauksien mukaan ohjaaja pystyy monellakin tapaa vaikuttamaan lapsen

luovaan leikkiin. Ohjaaja voi antaa lapselle ideoita ja neuvoja tarvittaessa ja viemällä

leikkiä eteenpäin, esimerkiksi kertomalla, mitä leikkiä, tai ehdottamalla, ”kokeilkaa-

pas tätä”, tai vastaavasti kieltämällä, ”tuota leikkiä ette voi enää jatkaa”. Vastauksista

nousi esille myös ohjaajan tehtävä, joka on olla sisäisesti aktiivinen ja ulkoisesti pas-

siivinen. Ohjaaja voi antaa vapauksia ja mahdollisuuksia sekä luoda turvallisen ilma-

piirin. Ohjaaja saattaa myös joskus antaa liian tiukat ehdot leikille, jolloin hyvää leik-

kiä ei välttämättä synny. Luova leikki vaatii aikaa ja sen antaminen lapsille koettiin

vastauksissa tärkeäksi. Vastauksissa todettiin myös, että luova leikki on usein par-

haimmillaan juuri sillä hetkellä kun on tarkoitus lähteä ulos. Ohjaaja voi vaikuttaa

leikkiin myös huonejaolla, kertomalla, missä huoneessa olisi nyt vapaata ja hyvä

paikka leikkiä. Leikkikavereiden määräämisellä on myös vaikutusta luovan leikin kul-

kuun.

Ohjaaja pystyi vaikuttamaan luovaan leikkiin joko leikkiä tukien tai haitaten. Havain-

noimistani leikeistä, joita oli yhteensä 27, ohjaaja keskeytti 12. Eniten leikkejä kes-

keytyi välttämättömän välipala-ajan takia, jolloin ohjaaja pyysi lapsia välipalalle.

Leikki keskeytyi tällöin joko kokonaan tai vain välipalan ajaksi. Välipalalle siirryttiin

porrastetusti, jolloin ohjaaja pystyi valikoimaan tietyt lapset välipalalle ensin, jolloin

osa sai vielä jatkaa leikkejään. Ohjaaja pystyi ennen valintaansa katsomaan, kenellä

on hyvä leikki menossa ja kenellä puolestaan ei ole leikkiä pahasti kesken. Ohjaaja

kutsui välipalalle ensin ne, joilla ei sillä hetkellä ollut leikki kesken. Neljä havain-

noimaani leikkiä keskeytyi välipalan takia.

Muita keskeytyksiä syntyi, kun leikki oli liian raju leikittäväksi. Tällöin ohjaaja puut-

tui leikkiin ja keskeytti sen turvallisuuden takia. Liian rajuja leikkejä oli havainnoissa-
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ni kaksi. Myös ulkoleikit keskeytyivät usein sisälle menon takia, havainnoimissani

leikeissä kaksi kertaa. Tällöin ohjaaja pyysi lapsia korjaamaan leikit ja tulemaan jo-

noon ja siirtymään sisälle. Sisätiloissa ohjaaja saattoi pyytää lapsia toiseen toimintaan

mukaan, jolloin lasten sen hetkinen luova leikki keskeytyi. Toiseen toimintaan osallis-

tuminen oli kuitenkin lapsista mieluisaa, kuten sählypeli tai ompelukuvien ompelemi-

nen.

Koska päiväkodissa tilat olivat iltapäivisin kaikkien ryhmien yhteisessä käytössä, oh-

jaaja joutui jakamaan lapset tilojen kesken laittaen lasten kuvat aina tiettyyn huonee-

seen. Tällöin ohjaajilla oli suuri vaikutus, millaisia leikkiporukoita ja luovia leikkejä

lasten kesken syntyi. Lapset jaettiin huoneisiin, koska muutoin yhdessä huoneessa

saattoi olla liian paljon lapsia ja melutaso nousta korkeaksi sekä leikkitilaa liian vä-

hän. Huoneessa, jossa lapsen kuva oli, oli lapsen leikkipaikka. Ennen kuin lasten ku-

vat oli laitettu huoneisiin, saattoi monella lapsella olla jo leikki kesken. Kuvien mu-

kaan siirtyminen toiseen huoneeseen keskeytti havainnoissani kaksi lasten luovaa

leikkiä.

Ohjaajat tukivat lasten luovaa leikkiä antaen tarvittavia välineitä ja pelejä lasten käyt-

töön. He valvoivat myös leikkihuoneessa lasten leikkejä turvaten näin leikkirauhan

jokaiselle. Ohjaajat havainnoivat luovia leikkejä omien töiden ohessa. Havainnoimi-

sen avulla ohjaajat pystyivät kertomaan päivän päätteeksi lapsen vanhemmille, miten

lapsen päivä on mennyt ja mitä hän on leikkinyt. Havainnoiminen auttaa myös seu-

raamaan lapsen kehitystasoa ja tarvittaessa työntekijä voi vanhemman kanssa yhdessä

pohtia, tarvitseeko lapsi ohjata erityistuen piiriin.
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12 POHDINTA

Leikki on osa lapsen elämää. Leikki kehittyy lapsen iän myötä, muuttaa muotoaan,

mutta ei koskaan täysin häviä. Leikin perusteema pysyy samana, vaikka leikin muodot

muuttuvatkin. Ajalle ominaiset piirteet näkyvät lasten luovissa leikeissä ja aiheita

leikkeihin saadaan muun muassa televisiosarjoista ja videopeleistä.

12.1 Tutkimustulosten tarkastelua

Suoritin tutkimukseni eräässä Jyväskyläläisessä yksityisessä päiväkodissa. Tutkimus-

menetelminä käytin informoitua kyselyä, haastattelua sekä havainnointia. Käyttämäni

tutkimusmenetelmät osoittautuivat hyviksi valinnoiksi saada ajankohtaista tietoa luo-

vasta leikistä ja sen teemoista. Menetelmät toivat esille työntekijöiden sekä lasten ää-

nen, ja lasten luovien leikkien havainnoimisen kautta sain myös nähdä konkreettisesti,

mitä lapset leikkivät. Sopivia tutkimusmenetelmiä pohtiessani mietin myös nauhurin

käyttöä leikkihavainnoinnin tukena. Nauhurin käyttö olisi vapauttanut minut nopea-

tahtisesta leikkien kirjoittamisesta ja auttanut sulautumaan päiväkotiryhmään siten,

etteivät lapset häiriinny leikkien kirjaamisesta. Päädyin kuitenkin olla käyttämättä

nauhuria, koska arvelin sen käytön olevan hankalaa. Leikit ovat yleensä melko äänek-

käitä ja samassa tilassa saattaa parhaillaan olla useita eri leikkejä kesken. Lasten pu-

heet eivät välttämättä olisi kuuluneet kunnolla tai äänet olisivat voineet sekoittua päi-

väkodin yleiseen hälinään.

Minulle oli tärkeää, ettei läsnäoloni häiritse lapsia ja siten mahdollisesti muuta heidän

toimintaansa leikissä. Sen vuoksi tutustuin lapsiin työssäoppimisjakson ensimmäisten

päivien aikana, ja vasta kun minut oli otettu ryhmässä hyvin vastaan ja olin päässyt

sulautumaan työyhteisöön sisälle, aloitin leikkihavainnoinnit. Tutkimuksessani havait-

sin, että läsnäoloni ei häirinnyt lapsia ja lapset leikkivät intensiivisesti leikkejään mi-

nua huomaamattaan.

Tutkimuksessani yleisimmiksi lasten luovien leikkien teemoiksi nousivat roolileikit,

joista vahvimmin kotileikki ja sen eri versiot. Myös barbeilla leikkiminen oli yleinen

leikki tyttöjen keskuudessa. Poikien yleisin luovan leikin teema oli taisteluleikki ja

rakenteluleikki. Poikien luovat leikit olivat rauhattomampia kuin tyttöjen leikit. Poiki-

en leikkien piirteitä oli vauhdikkuus, äänekkyys, kilpailu, taistelu ja rakentelu. Tyttö-
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jen leikit olivat rauhallisia perinteisiä roolileikkejä. Havaintoni saavat tukea muun

muassa Karppiselta (2001), joka toteaa, että poikia kiinnostavat enemmän sankarin

roolit ja tyttöjä puolestaan erilaiset hoivaleikit (Karppinen 2001, 28). Tytöt leikkivät

pienemmissä leikkiporukoissa kuin pojat. Erot eivät kuitenkaan olleet suuria, vaan

keskimäärin poikien leikkiporukassa oli 4 poikaa ja tyttöjen leikissä kolme tyttöä. Ja-

rasto ja Sinervä (1997) toteavat myös, että pojat leikkivät joukoissa ja tytöt pareittain

(Jarasto & Sinervo 2001, 175). Sinkkonen (2004) mainitsee, että sukupuolineutraaleja

leikkejä on esimerkiksi piirtäminen, muovailu ja pihaleikit (Sinkkonen 2004, 75).

Omissa havainnoissani ulkona leikityt sääntöleikit olivat yhteisleikkejä, joihin osallis-

tui tyttöjä sekä poikia. Ulkopiha mahdollisti yhteiset sääntöleikit, sillä leikit olivat

tilaa vaativia leikkejä. Poikien ulkoleikit olivat äänekkäitä ja vauhdikkaita leikkejä.

Leikki vaati paljon tilaa, jonka mahdollisti iso piha ja pieni metsäkaistale.

Christensen ja Launer (1985) ovat todenneet, että tiettyihin elämänalueisiin liittyvät

teemat kiinnostavat lapsia ja näkyvät myös lasten luovissa leikeissä. Näitä teemoja

ovat kotileikki, lääkäri-, kauppa-, kampaaja- ja lastentarhaleikit. (Christensen & Lau-

ner 1985, 56 - 57.) Yli 20 vuotta sitten todetut luovan leikin teemat ovat edelleen las-

ten suosiossa. Tutkimuksessani etenkin kotileikki tuli vahvasti esille lasten luovien

leikkien teemoista. Aika on antanut omat vivahteet nykypäivän leikille, mutta teemat

ovat pysyneet samoina. Kalliala (1999) toteaa lasten yleisimmiksi luovan leikin tee-

moiksi kotileikin, nainen ja mies -teeman, aikuisten agon -leikit sekä taistelu- ja seik-

kailuleikin. Se, mikä milloinkin on hyvä ja paha, vaihtelee aikakaudesta toiseen. Kal-

lialan (1999) tutkimuksessa nousi esille Power Rangers ja Prätkähiiret. (Kalliala 1999,

103 - 104.) Päiväkodissa, jossa suoritin tutkimukseni, taistelurooleja olivat Dragonit ja

Dinosaurukset.

Litja ja Oinonen (2000) mainitsevat lasten yleisiksi luovan leikin teemoiksi koululei-

kin, rakenteluleikin sekä keräilyn (Litja & Oinonen 2000, 121 - 122). Koululeikki ja

rakenteluleikki etenkin legoilla ilmenivät omissa havainnoissani voimakkaasti. Turti-

ainen (2003) toteaa lasten yleisimmiksi luoviksi leikeiksi samoja leikkejä kuin Kal-

liala sekä Litja ja Oinonen. Hän mainitsee muun muassa rosvo- ja poliisileikin, raken-

teluleikit, autoleikin sekä taistelu- ja seikkailuleikin. (Turtiainen 2003, 47 - 49.)
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Havaintoni lasten luovista leikeistä ja kyselyistä sekä haastatteluista saadut vastaukset

tukevat teoriaa. Tyttöjen luovat leikit olivat rauhallisempia kuin poikien leikit. Tyttö-

jen leikit olivat usein hoivaleikkejä ja leikin sisältö käsitteli usein ihmissuhteita. Poi-

kien luovissa leikeissä leikittiin sankarin rooleja ja taistelut hyvän ja pahan kesken

hallitsivat leikkejä. Turtiainen (2003, 45) toteaa, että poikien vauhdikkaat leikit eivät

johdu poikien ylivilkkaudesta, kuten monesti aikuiset luulevat. Pojilla on suurempi

liikkumisen tarve ja juoksemisen sekä vauhdikkaiden leikkien kautta pojat purkavat

liikkumisen tarvetta ja energiaa.

Poikia kiinnostavat enemmän avaruudelliset tekijät, sillä pojat ovat usein matemaatti-

sesti lahjakkaampia kuin tytöt. Sen vuoksi pojat rakentelevat enemmän kuin tytöt.

Rakentelu opettaa hallitsemaan avaruudellisia suhteita. (Jarasto & Sinervo 1997, 173.)

Pojat rakentelivat legoilla päivittäin ja mainitsivatkin haastatteluissa legot, kun heiltä

kysyttiin, mitä leikkejä leikitte päiväkodissa? Tytöt puolestaan leikkivät roolileikkejä,

joissa harjoitellaan sosiaalisia suhteita. Roolileikit olivat tutkimuksessa saaduissa tu-

loksissa vahvasti esillä.

Luovien leikkien aiheet nousivat työntekijöiden mukaan päiväkodin teemoista, medi-

asta, leluista ja vuodenajoista. Päiväkodin teemat eivät näkyneet leikeissä omien ha-

vaintojeni kautta. Ainoastaan päiväkodissa lauletut laulut kuuluivat lasten suista leikin

lomassa. Arkipäivän asiat tuovat myös aiheita leikkiin. Päiväkodin työntekijät mainit-

sivat vahvasti median vaikutukset luovan leikin teemoihin, kuten myös Jarasto ja Si-

nervä (1997, 210 - 211) toteavat. Jaraston ja Sinervän mukaan media antaa virikkeitä

leikkeihin, samoin muoti ja sen tuomat hahmot, kuten esimerkiksi Batman. (Jarasto &

Sinervä 1997, 210 - 211.) Myös omat havaintoni luovista leikeistä tukevat teoriaa me-

dian vaikutuksista leikkiin ja leikin aiheisiin. Leikin hahmot muuttivat muotoaan use-

assa leikissä, mikä on melko yleistä tämän päivän lastenohjelmissa. Hahmojen nimet

tulivat myös osassa leikeistä mediasta. Esimerkiksi tyttöjen dinosaurusleikissä hahmo-

jen nimet tulivat suoraan Teletapeilta. Myös poikien piirustusleikissä piirrettiin erilai-

sia ratoja, joissa esiintyi useita kenttiä, joissa jokaisessa oli oma hirviö. Piirustuksia

pelattiin tietokonepelien tavoin ja pelaajilla oli käytössä kolme elämää.

Perheen tilanteet ja taustat näkyvät työntekijöiden vastauksien mukaan lasten luovissa

leikeissä. Omissa havainnoissani perheen taustat eivät tulleet esille muuta kuin aikuis-

ten äänen kuulumisena lasten suista. Median vaikutus on suuri ja sen tuomat hahmot,
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lastenohjelmat, tietokonepelit ja videot näkyvät niin lasten leikeissä, puheissa ja pii-

rustuksissa. Taisteluleikki on pysynyt yhtenä luovan leikin perusteemana aikakaudesta

riippumatta, mutta sankaruus vaihtelee aikakauden mukaan. Hahmojen muuntautu-

miskyky tuli minulle uutena asiana esille. Hahmojen muuntautuminen on tuloksena

uusi, eikä ilmiön näkyvyydestä leikeissä ole mielestäni vielä tehty tutkimuksia. Omis-

sa havainnoinneissani, niin poikien kuin tyttöjenkin luovissa leikeissä, hahmot muut-

tivat usein muotoaan, mikä toi omalta osaltaan lisää syvyyttä leikkiin. Muuntautumis-

kyky on selvästi siirtynyt mediasta lasten luoviin leikkeihin, sillä todella monessa las-

tenohjelmassa ja peleissä hahmojen eri muodot ovat jo arkipäivää. Martsola ja Mäke-

lä-Rönnholmin (2006) mukaan tällaiset hahmojen muuntautumiset tai pirstoutumiset

eivät tue lapsen psyykkistä kehitystä ja kasvamista. Ne ovat vieraita suomalaiselle

leikki-ikäiselle lapselle ja vahingollisia lapsen kehitykselle. (Martsola & Mäkelä-

Rönnholm 2006, 40 - 41.) Leikki-ikäinen lapsi ei vielä täysin pysty hahmottamaan ja

käsittelemään todellisuuden ja epätodellisuuden välistä rajaa, eikä näin ymmärrä, mikä

on todellista ja mikä ei.

Ohjaajalla on suuri merkitys lasten luovassa leikissä. Ohjaaja muokkaa tilaa leikkiin

sopivaksi, luo turvallisuutta, ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja kehityk-

sen sekä tuo leikkeihin tarvittavat välineet. Karppisen ja kumppaneiden (2001, 50 -

56) mukaan leikkiympäristön tulee olla mahdollisimman kutsuva, jotta se houkuttelisi

lapsia monenlaiseen leikkiin. Hyvä keino selvittää leikkiympäristön houkuttelevuus

on havainnoida lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan. (Karppinen ym. 2001, 50 -

56.) Havainnoimisen avulla ohjaaja pystyy ymmärtämään leikkiä, arvostamaan ja ri-

kastuttamaan sitä. Ohjaaja voi tukea lasten luovaa leikkiä epäsuorasti ohjaamalla tuo-

den leikkiin esimerkiksi virikkeitä, välineitä ja mielikuvia.

Leikkiympäristöllä oli vaikutusta luovaan leikkiin siten, että leikkitilan koko ja huo-

nekalut sekä lelut määrittelevät usein sen, mitä leikkiä lapsi alkoi leikkiä. Ulkona lei-

kityt luovat leikit olivat enemmän tilaa vaativia kuin sisällä leikityt leikit. Päiväkodin

työtekijöille teettämän kyselyn mukaan työntekijät olivat tietoisia ohjaajan mahdolli-

suuksista vaikuttaa lasten luovaan leikkiin. Ohjaaja pystyi myös vaikuttamaan leikin

aiheeseen, esimerkiksi tilan ja leikkiporukan valinnalla. Ohjaaja toi omia ideoita ja

neuvoja esille ja toimi turvallisuuden luojana leikkitilassa. Luova leikki vaatii aikaa ja

sen antaminen on myös ohjaajan hallinnassa. Ajan antaminen lapsille on tärkeää, sillä

aika on leikin edellytys. Työntekijät arvostivat luovaa leikkiä ja tiedostivat ajan tär-
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keyden. Leikkiaikaa rikkoivat päivittäiset tärkeät rutiinit, kuten välipala sekä ulos- ja

sisälle siirtymiset.

12.2 Opinnäytetyö oppimisprosessina

Opinnäytetyön teko on ollut pitkä ja kasvattava, monenlaisista ajanjaksoista koostunut

oppimisprosessi. Kiviniemen (2001, 75) mukaan laadullista tutkimusprosessia voi-

daankin kuvata eräänlaiseksi oppimisprosessiksi, jossa koko tutkimuksen ajan tutkijan

tietoisuutta pyritään kasvattamaan. Koen oppineeni ja kasvaneeni ammatillisesti opin-

näytetyöprosessin aikana. Olen saanut paljon tärkeitä kokemuksia esimerkiksi lapsista,

työyhteisössä toimimisesta, havainnoimisesta, analysoimisesta, raportoimisesta sekä

kirjoittamisesta, mitkä ovat tärkeitä taitoja myös tulevaisuudessa.

Opinnäytetyön haastavin osuus oli oleellisten tietojen poimiminen kirjallisuudesta,

sillä tietoa leikistä löytyi paljon. Myös tutkimuksen rajaaminen oli vaikeaa, sillä leik-

kiä voisi käsitellä ja tutkia vielä monella eri tapaa. Esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin

ja rooleihin olisin halunnut tutustua tarkemmin ja tutkia esimerkiksi vain yhtä lasta, ja

nähdä millaisia rooleja hän yleensä valitsee ja miten hän toimii sosiaalisessa suhteessa

toisiin leikkijöihin. Haastavaa oli myös leikkien luokittelu. Leikit saattavat usein sisäl-

tää monia ominaisuuksia leikin eri lajeista. Leikeissä voi näkyä niin roolileikin, sään-

töleikin kuin taisteluleikin piirteitä. Esimerkiksi poikien taisteluleikeissä näkyi piirtei-

tä näistä kaikista leikin lajeista.

Omia vahvuuksia opinnäytetyöprosessissa on ollut mielenkiinto tutkittavaa asiaa koh-

taan sekä päättäväisyys. Mielenkiinto aihetta kohtaan ja halu etsiä tietoa leikistä on

vienyt opinnäytetyötä eteenpäin. Koska olen työstänyt opinnäytetyötä koulunkäynnin

ja muiden kurssien ohessa, on päättäväisyys ollut tärkeä ominaisuus työn eteenpäin

saattamisessa. Olen päättäväisesti käyttänyt vapaapäivät ja illat opinnäytetyön tekemi-

seen, mikä on osaksi ollut myös raskasta, mutta toisaalta myös palkitsevaa. Olen saa-

nut opinnäytetyön valmiiksi aikataulun mukaisesti.

Antoisinta koko tutkimuksen tekemisessä on kuitenkin ollut lasten parissa oleminen ja

lasten havainnoiminen. Lasten kanssa toimiminen on minulle luontevaa. Osaan kuun-

nella ja havainnoida lapsia, mikä on ollut myös vahvuuteni opinnäytetyön tekemises-

sä. Tutkimukseni kautta olen saanut arvokkaita kokemuksia lapsista ja heitä kiinnos-
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tavista asioista. Olen nähnyt luovan leikin moninaisuuden ja huomannut, miten tärkeä

merkitys leikillä on lapsen kehitykseen ja kasvuun.

Tutkimukseni on parhaiten hyödynnettävissä lasten parissa työskenteleville ihmisille.

6-vuotiaiden lasten yleisimpien luovien leikkien teemojen taustalla on lasta kiinnosta-

vat asiat. Kun tiedämme, mitkä asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä lasten elämässä, pys-

tymme suunnittelemaan lapsilähtöisesti toimintaa ottamalla ideoita lasten luovista

leikeistä. Leikkejä havainnoimalla pystymme ymmärtämään lasta ja rikastuttamaan

leikkiä. Havainnoimisen avulla pystymme myös huomaamaan lasten mahdolliset tar-

peet ja pahoinvoinnin. Leikki ilmentää lapsen hyvinvointia.

Tutkimuksesta saatuja tuloksia 6-vuotiaiden lasten yleisimmistä luovien leikkien tee-

moista ei kuitenkaan voida yleistää, sillä kyse on vain yhden päiväkotiryhmän luovista

leikeistä. Hyvänä jatkotutkimusaiheena näkisinkin lisätutkimusta leikkien teemoista.

Tutkimukseen voisi ottaa kohteeksi useamman eri päiväkodin ja päiväkotiryhmän.

Samalla voisi tehdä vertailua useiden päiväkotien luovien leikkien teemoista. Paikka-

kuntaerot voivat myös näkyä luovien leikkien teemoissa ja se voisi olla mielenkiintoi-

nen tutkimuskohde. Tutkimuksestani voisi myös tehdä jatkotutkimuksen viiden tai

kymmenenkin vuoden päästä ja tutkia, miten aika on muuttanut luovien leikkien tee-

moja? Mielestäni on tärkeää korostaa myös median vaikutusta luovan leikin teemoihin

ja painottaa aikuisen vastuuta suojella lasta mediasisällöiltä, joita lapsen on vaikea

vielä ymmärtää. Median vaikutuksia lapsen kehitykseen on tutkittu viime aikoina

melko paljon ja aihe on myös puhututtanut mediassa. Median vaikutukset leikkiin on

mielenkiintoinen aihe, josta voisi myös tehdä tutkimuksen.
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LIITTEET

Liite 1: Kyselylomake

KYSELY  XXXXX  PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÖILLE LAPSEN LUOVASTA

LEIKISTÄ

1. Kuinka tärkeänä näet luovan leikin merkityksen lapsen kehitykselle?

2. Millä tavoin päiväkodissanne tuetaan lasten luovaa leikkiä? Annetaanko mie-
lestäsi luovalle leikille tarpeeksi aikaa?

3. Millä tavoin ohjaaja pystyy vaikuttamaan lapsen luovaan leikkiin vai pystyy-
kö?

4. Mistä luovien leikkien teemat tulevat ja saavat alkunsa?

5. Mitkä ovat yleisimmät teemat ja aiheet lasten luovissa leikeissä?
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6. Näkyvätkö päiväkodin teemat lasten luovissa leikeissä? Millä tavoin?

7. Näkyvätkö perheiden tilanteet ja taustat lasten luovissa leikeissä? Miten?

8. Näkyykö median vaikutus lasten luovissa leikeissä? Miten?

9. Vaikuttaako tila, jossa leikitään, mielestäsi luovan leikin aiheeseen ja leikkiin?
Millä tavoin?

10. Onko poikien ja tyttöjen luovissa leikeissä eroja? Millaisia?

11. Toistuvatko lapsilla tietyt roolit luovissa leikeissä?
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Liite 2: Leikin havainnointilomake

LEIKIN TEEMA:

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA:

LEIKIN JUONI JA SISÄLTÖ:

Leikkiin
osallistujat

Tyttö Poika Lasten rooli ja
keskinäiset
suhteet leikissä

Tila (ulkona, sisällä),
Leikkiympäristö
(staattinen, dynaami-
nen)

Aikuisen rooli

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Liite 3: Lupa-anomus vanhemmille

Hei,

Olen Riikka Mölsä, sosionomi-opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja suori-

tan varhaiskasvatuksen asiakastyö -harjoittelua XXXXX päiväkodissa, XXX ryhmäs-

sä 22.1.- 23.2.2007 ja 5.3.–16.3.2007. Harjoittelun ohessa teen opinnäytetyötä aiheena

”Yleisimmät teemat ja aiheet lasten luovissa leikeissä”.

Opinnäytetyön tarkoituksena on leikkihavainnoinnin kautta selvittää:

-mitä teemoja lasten luovissa leikeissä näkyy?

-eroavatko luovien leikkien teemat pojilla ja tytöillä?

-mistä luovien leikkien teemat ja aiheet saavat alkunsa?

-millaisia rooleja luovissa leikeissä näkyy ja toistuvatko tietyt roolit aina samalla lap-

sella?

-vaikuttaako tila luovan leikin aiheeseen/teemaan?

Lasten henkilöllisyys pysyy salassa eikä lasten nimiä tulla käyttämään työssäni. Olen

sitoutunut noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Tarvitsen Teiltä van-

hemmilta kuitenkin vielä luvan havainnoida lapsesi leikkiä. Palautathan alla olevan

lomakkeen täytettynä päiväkotiin perjantai 26.1.2007 mennessä, kiitos!

Terveisin

Riikka Mölsä

puh.040 7709 123

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - leikataan tästä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lapsen nimi____________________________________

Lapseni leikkiä    ____saa ____ei saa havainnoida opinnäytetyön aiheen tar-

koituksessa.

Huoltajan allekirjoitus_____________________


