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Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää leikin tutkimuksen metodia ja 
samalla leikin teoriaa. Erityisesti tavoitteena oli kuvata ja analysoida 
roolileikkiin siirtymisen vaihetta kehityspsykologisena ja pedagogisena 
ilmiönä. Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta ja osa päivähoidon 
sisällöllistä kehittämistyötä. Tutkimukselle asetettiin neljä tehtävää, joista 
ensimmäisessä luotiin teoreettinen analyysi leikin kehityksestä ja roolileik
kiin siirtymisestä Piaget'n leikin kehitystä koskevan teorian pohjalta. 
Toisena tehtävänä oli tarkentaa tätä analyysia piagetilaisten leikkiä 
koskevien observointitutkimusten tulosten avulla. Kolmas tehtävä oli 
analysoida yhden siirtymävaiheessa olevan lapsen leikkiä ja kasvattajan 
toimintaa leikkitilanteessa muistiinpanojen ja kuvanauhojen avulla. 
Aineisto koottiin observoimalla leikkiä päiväkodissa. Samalla arvioitiin 
tässä analyysissa käytettyjä piagetilaisia leikin kehityksen kuvaus- ja 
arviointimenetelmiä yleensä ja erityisesti niiden soveltuvuutta päiväkodis
sa tapahtuvan leikin tutkimiseen. Neljäs tehtävä koski teorian ja käytän
nön suhdetta: Observointiaineiston analyysista saatu tieto sijoitettiin 
teoreettisten analyysien tuottamiin kehityskuvauksiin, minkä perusteella 
pyrittiin tekemään johtopäätökset sekä leikin tutkimisen menetelmän että 
kasvattajan leikkiä ohjaavan toiminnan kehittämiseksi. Tutkimus osoitti, 
että teoreettiset analyysit eivät tuottaneet sellaista kuvausta leikistä, joka 
olisi kattanut lapsen leikkitoiminnan kokonaisuudessaan tai edes suurelta 
osin. Observoidun lapsen leikki oli huomattavasti moniulotteisempaa kuin 
mitä teoreettisten analyysien ja tutkimuksessa käytettyjen kehityskuvaus
ja arviointimittareiden avulla oli mahdollista kuvata. Puutteet menetelmis
sä koskivat erityisesti sosiaalista aluetta, kuten toisten lasten ja kasvattajan 
asemaa leikissä, mutta myös yksinleikin sisällöllisiä aspekteja. Tutkimuk
sen perusteella voidaankin tehdä johtopäätös, että pienten lasten leikkitoi
mintaa koskeva tutkimus ei voi perustua yksinomaan yhteen teoreettiseen 
näkökulmaan. 
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Transition to role play: Piagetian point of view 

The general purpose of this study was to develop the research methodolo
gy and theory of play. More precisely, the aim was to describe and 
analyse the stage of transition to role play as a developmental psychologi
cal and pedagogical phenomenon. The study is part of a larger research 
project and part of a developmental program focusing on enhancing the 
quality of education in day care centers. Four tasks were set for the study. 
The first task was to perform a· theoretical analysis of the development of 
play and the transition to role play on the basis of Piaget's theory of play. 
The second task was to define and revise this analysis according to the 
results of piagetian observation studies of play including some critical 
studies. The third task was to analyse in detail the play of a child who 
was just at the transition stage. The data were collected by videotaping 
and by observations carried out in a day care center group. Further, the 
observation instruments constructed in the previous piagetian studies and 
also used in analysing the child's play here were assessed in general and 
their applicability to studying play in day care centers in particular. The 
fourth task considered the relation between theory and practice. The 
results obtained from the. analysis of the observation data were compared 
with the descriptions of the development of play of the theoretical ana
lyses. This formed the basis for the conclusions drawn regarding the 
development of research methods into play and the work of educators in 
the field of observing, diagnosing and tutoring play. The study pointed 
out that the theoretical analyses of play were not able to provide a 
comprehensive picture of the play of a child who is at the stage of transi
tion to role play. The play of the observed child consisted of considerably 
more dimensions than it was possible to describe by the appropriate 
piagetian observation instruments also used in this study. This was 
especially apparent in the social area, e.g. the role of peers and educators, 
but also in regard to aspects of content in solitary play. On the basis of 
the study at least one conclusion can be made: the research into young 
children's play cannot be based only on a single theoretical point of view. 

Descriptors: role play; play; child development; early childhood educa
tion; day care center; observation methods 
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1 LEIKIN TUTKIMUS - VARHAISKASVATUS
TUTKIMUKSEN VALKEA LÄIKKÄ? 

Suomessa päivähoidon ja samalla yhteiskunnan järjestämän varhaiskasva
tuksen tutkimus sai alkunsa 1970-luvun alussa lasten päivähoitolain (1973) 
myötä. Tutkimus kohdistui pääasiassa tarhaikäisten (kolme vuotta täyttä
neiden) lasten päivähoidon järjestämiseen, mutta samanaikaisesti aloitet
tiin myös alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitoa koskeva tutkimus, 
jonka tavoitteena oli päivähoidossa tapahtuvan hoito-, kasvatus- ja opetus
toiminnan laadullinen kehittäminen. Tässä tutkimuksessa valmistui muun 
muassa ehdotus päivähoidon tavoiteohjelmaksi (Ruoppila 1973), lastensei
mien toiminnan luonnetta koskeva kartoitus (Hämäläinen & Niiranen 
1973), kuvaus päiväkotien toiminnan edellytyksistä ja sisällöistä (Hämäläi
nen 1976) sekä selvitys alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä tapahtuvan 
kasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä (Munter, Kuvaja & Viitanen 1977). 

1980-luvun alussa valmistui komiteatyön tuloksena päivähoidon 
kasvatustavoitteisto (1980) ja myös päivähoitolakia uusittiin (1983). Sekä 
päivähoitolain että kasvatustavoitekomitean esittämien tavoitteiden 
toiminnallista toteuttamista on esitetty vuosikymmenen puolivälistä 
lähtien sosiaalihallituksen päivähoidon sisällön työryhmän laatimissa 
suunnitelmissa (Sosiaalihallitus 1984, 1986, 1988). Suunnitelmat edellyttä
vät kuitenkin kasvatuksen sisältöjen konkretisointia ja pedagogisointia. 
Jonkin verran sisältöalueita, varsinkin kolme-kuusivuotiaiden osalta, on jo 
tutkittu, muun muassa taide-, terveys-, liikunta-, ympäristö- ja rauhankas
vatusta (ks. esim. Huttunen 1987; Ojala 1984; Päivähoidon skenaariot 
1986). Viime vuonna valmistui työkasvatusta koskeva tutkimus (Härkönen 
1991). 

Yksi tärkeimmistä sisältöalueista päivähoidon kannalta on leikki. 



10 

Leikki on lapsen ominta toimintaa ja arvokasta sellaisenaan, mutta samal
la sillä on ratkaiseva merkitys lapsen koko kehitykselle: leikki kehittää 
kieltä, ajattelua ja mielikuvitusta, tukee lapsen sosiaalista ja tunne-elämän 
kehitystä sekä vaikuttaa lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. "Leikki on 
ajattelun ja tahtomisen koulu, jossa lapsi kehittyy, koska leikkii, ja leikkii, 
koska kehittyy" (Rubinstein 1977, 735). Päivähoidon kasvatustavoitteistos
sa leikki nähdäänkin suuria kasvatuksellisia mahdollisuuksia sisältävänä, 
alle kouluikäisten lasten keskeisimpänä päivittäisenä toimintana. 

1.1 Leikin tutkimuksen nykytila

Leikin merkitys lapsen keskeisenä elämänkäytäntönä on tunnustettu 
psykologiassa ja kasvatustieteessä, mitä osaltaan osoittaa leikkiä koskevi
en, lähinnä ulkomaisten artikkeleiden, katsausten ja kokoomateosten suuri 
määrä (ks. esim. Fein & Rivkin 1986; Kreuzer 1983a, 1983b; Pepler &

Rubin 1982; Rubin, Fein & Vandenberg 1983; Yawkey & Pellegrini 1984). 
Myös Suomessa on tutkittu paljon leikkiperinnettä (mm. Helanko 1978, 
1980; Virtanen 1970, 1981), mutta leikin teorian psykologinen ja varsinkin 
pedagoginen kehittely on jäänyt vähäiseksi. Syynä tähän saattaa osittain 
olla se, että kehityksen ja kasvatuksen yhteyttä tai leikin merkitystä 
kasvatuksen välineenä ei ole riittävästi ymmärretty - siitä huolimatta että 
"lastentarhan isä" Fröbel (1898, 1890) on jo runsaat sataviisikymmentä 
vuotta sitten korostanut leikin pedagogista merkitystä. Viisi-kuusi-vuotiai
den päiväkotilasten roolileikistä valmistui viime vuosikymmenellä vain 
yksi suurimittainen tutkimus: Heleniuksen väitöskirjatyö (Helenius 1982). 
Lisäksi tehtiin joitakin pienimuotoisia, lähinnä pro gradu -tutkielmia 
(esim. Askola-Vehviläinen 1987; Karila 1986; Piironen 1986; Tenkkanen 
1984). Toinen suomalainen tämänikäisten päiväkotileikkiä koskeva kasva
tustieteen ja psykologian alaan liittyvä laaja tutkimus, niin ikään väitöskir
jatyö, valmistui runsas vuosi sitten (Hakkarainen 1990). 

Parhaillaan tehdään myös alle kolmevuotiaiden lasten varhaista 
roolileikkiä koskevaa kasvatustieteellistä tutkimusta (Mäntynen 1989). 
Tutkimuksessa on kartoitettu leikin edellytyksiä päiväkodissa, esimerkiksi 
päiväkotien tiloja ja leikkivälineitä, mutta kartoituksen tulokset eivät ole 
vielä käytettävissä. Kehityspsykologian piirissä on viime vuosina valmis
tunut useampiakin leikkiä koskevia pro gradu -tutkielmia, joissa on 
tarkasteltu kaksi-kolmevuotiaiden lasten leikkiä (esim. Katila & Matinmik
ko 1986) tai joissa tämänikäisten lasten leikki on ollut osa tutkimuksen 
kohdetta (esim. Hietamäki & Kaikkonen 1987). Opinnäytetöiden lisäksi 
esimerkiksi leikin ja kielen kehityksen välistä yhteyttä on tutkittu laajem-



11 

minkin (Lyytinen 1990, 1991). Kaikissa mainituissa kehityspsykologisissa 
tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty yksittäisten lasten leikkitaitojen, 
lähinnä yksinleikin, tarkasteluun. Lapsiryhmässä tapahtuvan pienten 
lasten leikin tutkiminen on jäänyt varsin vähäiseksi. 

1.2 Yksi johtopäätös tilanteesta 

Tämä tutkimus, tosin osana laajempaa tutkimushanketta, pyrkii korjaa
maan edellä kuvattua puutetta. Tarkastelun kohteena on leikin kehityksen 
periodi, joka Piaget'n (1962) teoriassa käsittää leikin kehityksen ensimmäi
sen symbolisen vaiheen sekä siirtymän toiseen vaiheeseen, ja jota kulttuu
rihistoriallisessa traditiossa (esim. Elkonin 1980) kutsutaan esinemanipu
laatiosta roolileikkiin siirtymisen vaiheeksi. Tämä periodi ajoittuu suunnil
leen lapsen toisen ikävuoden loppupuolelta neljännen ikävuoden lopulle. 
Tutkimuksen tarkoituksena on erityisesti leikin tutkimisen metodin 
kehittäminen sekä laajasti ottaen leikin teorian kehittäminen. Samalla 
tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on kuvata ja analysoida roolileikkiin 
siirtymisen vaihetta kehityspsykologisena ja pedagogisena ilmiönä. 
Kyseessä on lähinnä perustutkimus, mutta se palvelee myös päivähoidon 
sisällöllistä kehittämistä: tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös päivähoi
tohenkilöstön koulutuksessa ja kasvatustyössä alle kolmevuotiaiden lasten 
päiväkodeissa. 

Tutkimuksellisesti hankkeelle antaa lisäoikeutuksensa viimeaikai
nen selvitystyö varhaiskasvatuksen tutkimuksen asemasta Suomessa. 
Varhaislapsuuden merkitys myöhemmälle kehitykselle on yleisesti tunnet
tu, mutta varhaiskasvatuksen tutkimus ei selvitysten mukaan ole saanut 
sellaista asemaa, mikä olisi perusteltua. Erityisen vähäistä tutkimus on 
kasvatustieteen piirissä. Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus, kuten 
päiväkodissa tapahtuva kasvatus, muodostaa tutkimuksen näkökulmasta 
oman erityisalueensa, jossa keskeisiä ovat kasvattajayhteisöön, lapsiryh
mään ja lasten toimintamahdollisuuksiin liittyvät kysymykset. Näihin 
kohdistuvan tutkimuksen ja kehittämistyön tulokset voivat vaikuttaa 
myönteisesti kaikkeen alle kouluikäisten lasten kasvatukseen. (Kasvatus
tieteellinen tutkimus Suomessa 1990; Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen 
tutkimustoimikunnan mietintö 1989.) Tämä koskee myös alle kolmevuoti
aiden päiväkotilasten leikkitoimintaa ja sen ohjaamista koskevaa tutkimus
ta. 

Tutkimushanke on kokonaisuudessaan kolmivaiheinen ja kunkin 
vaiheen tuloksia käytetään hyväksi seuraavien vaiheiden sisällöllisessä ja 
menetelmällisessä toteuttamisessa (ks. Tutkimushankkeen vaiheet, liite 
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13). Ensimmå'isesså' vaiheessa suoritettiin kyselytutkimuksena ilmiöön tutus
tuttava esitutkimus. Siinä selviteltiin kulttuurihistoriallisen toiminnan 
teorian viitekehyksestä (esim. Vygotsky 1976, 1978; Elkonin 1980) alle 
kolmevuotiaiden lasten päiväkotien kasvattajien käsityksiä roolileikkiin 
siirtymisestä ja leikin ohjaamisesta. 

Ensimmäinen vaihe päättyi keväällä 1988, ja se on raportoitu 
kehityspsykologian laudaturtyönä (Hännikäinen 1988). Raportin tausta
osaan sisältyy muun muassa kuvaus kulttuurihistoriallisen teorian keskei
sistä piirteistä, kuvaus leikin kehittymisestä roolileikiksi kulttuurihistorial
lisesta näkökulmasta ja katsaus pienten lasten leikin ohjaamista koskeviin 
tutkimuksiin. Taustaosa muodostaakin osan koko tutkimushanketta varten 
kerätystä aineistosta. 

Nyt meneillään oleva toinen vaihe on luonteeltaan toisaalta teoriaa 
kehittävä, toisaalta metodologinen. Aineiston muodostavat Piaget'n (1962) 
kognitiivinen, Vygotskin (Vygotsky 1976, 1978) kulttuurihistoriallinen ja 
Batesonin (1955, 1971) kommunikaatioteoreettinen leikkiteoria sekä niiden 
pohjalta tehdyt observointitutkimukset, joita tarkastellaan sisällönanalyyt
tisin keinoin. Analyysi toteutetaan kuvailemalla kunkin teoreettisen 
lähestymistavan antamaa kuvaa leikistä ja erityisesti roolileikkiin siirtymi
sen vaiheesta sekä konstruoimalla niistä siirtymisvaihetta koskevat 
tiivistetyt kehityskuvaukset ja teoreettiset mallit. Teorian ja käytännön 
yhteyttä tarkastellaan havaintoaineistosta, joka koottiin observoimalla 
lasten leikkiä lapsiryhmässä sellaisena, kuin se esiintyy päiväkodissa 
varsinaisen leikkituokion aikana. Vastausta haetaan kysymykseen, kuinka 
näiden lasten leikki sopii leikin kehityskuvauksiin ja malleihin. 

Eri lähestymistapojen tuottamia tietoja leikistä, kehityskuvauksia 
ja malleja roolileikkiin siirtymisestä sekä tietoja lasten leikkien sijoittumis
ta kehityskuvauksiin ja malleihin tarkastellaan kriittisesti, niitä vertaillaan 
toisiinsa ja lopuksi niistä pyritään luomaan kokoava synteesi. Tosin 
alustavaa vertailua metodisten tutkimustehtävien osalta on jo raportoitu 
artikkeleissa (Hännikäinen 1989, 1991a) ja vastikään on valmistunut 
observoinnin suorittamista koskeva tarkastelu (Hännikäinen 1991b). 

Kolmannen vaiheen tutkimustehtävänä on hahmotella leikin ohjaa
mista koskeva teoreettinen malli ja leikin ohjaamisen menetelmä aikaisem
pien vaiheiden sekä niissä tutkimuksen ulkopuolelle jääneen leikin 
ohjaamista koskevan kirjallisuuden pohjalta. Menetelmää kokeillaan 
kehittävän eksperimentin muodossa päiväkodissa. Tällöin etsitään vas
tausta kysymykseen, minkälaista pedagogisen ohjauksen tulee olla, jotta 
sillä voidaan optimaalisesti edistää roolileikkiin siirtymisen vaiheessa 
olevien lasten leikin kehitystä. 

Tutkimushankkeessa tarkastelun kohteeksi on valittu Piaget'n 
(1962), Vygotskin (Vygotsky 1976, 1978) ja Batesonin (1955, 1971) leikkiteo
riat. Miksi juuri nämä teoriat? Koko tutkimushankkeen ongelmanasettelun 
ja tekotavan kannalta tärkeä perustelu valinnalle on se, että kaikki teoriat 
ovat käyttäytymistieteiden alueelta. Tästä syystä teoriat antavat mahdolli-
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suuden tarkastella inhimillistä toimintaa. Kaikissa teorioissa on konstruk
tiivinen näkökulma: ihminen nähdään aktiivisena, ympäristönsä kanssa 
dynaamisessa vuorovaikutuksessa olevana olentona. Kunkin teorian 
pohjalta on myös tehty perinteissä mielessä "empiirisiä" tutkimuksia (vrt. 
Holzkamp 19831) ja teoriat ovat edelleenkin leikin tutkijoiden mielenkiin
non kohteena. Lisäksi kaikki teoriat ovat ainakin pääpiirteissään tuttuja 
myös muille kuin leikkiä tutkiville käyttäytymistieteilijöille; tunnetuin 
niistä on Piaget'n teoria. 

Teoriat on käsitykseni mukaan luotu toisistaan riippumatta: 
Vygotskin teoria on vuodelta 1933, Piaget'n vuodelta 1945 ja Batesonin 
1954. Kielelliset ja poliittiset tekijät estivät Piaget'ta ja Batesonia saamasta 
tietoa Vygotskin teoriasta ja se käännettiin englanniksi vasta vuonna 1962. 
Vygotski ehti ennen kuolemaansa 1934 tutustua Piaget'n varhaistuotan
toon, mutta ei tämän leikkiteori�an (ks. esim. Vygotski 1980). Batesonilla 
oli ajallisesti mahdollisuus tuntea Piaget'n teoria, mutta hän ei kirjoituk
sissaan mitenkään osoita sitä. Oletankin, että Bateson, joka oli kiinnostu
nut erityisesti toiminnan sosiaalisista aspekteista, ei voinut käyttää Piaget' -
n teoriaa apuna oman käsityksensä rakentamiseen. Koska tässä tutki
mushankkeessa ei ole tarkoitus verrata toisiinsa toistensa työn kehittelijöi
den näkemyksiä, toimi teorioiden itsenäisyys yhtenä valintaperusteena. 

Yhteistä Piaget'lle, Vygotskille ja Batesonille on tiedollinen moni
puolisuus, joka näkyy myös heidän leikkiteorioissaan. Piaget oli alunperin 
eläintieteilijä, mutta oli asiantuntija myös filosofian ja humanististen 
tieteiden alueella, ja Bateson oli kansatieteilijä sekä kulttuurintutkija. 
Batesonin kiinnostuksen kohteena on ollut laajemminkin kommunikaation 
tutkiminen, erityisesti skitsofreniseen käyttäytymiseen liittyvät kysymyk
set. Piaget'n ensimmäisenä tutkimuskohteena olivat nilviäiset, Batesonin 
leikin tutkimuksen aloitti jokikäärmeiden käyttäytymisen seuraaminen. 
Vygotskilla oli loppututkinto kirjallisuudessa ja hän oli opiskellut myös 
lakia ja lääketiedettä, lisäksi hänellä oli laaja tuotanto muun muassa 
filosofian, musiikkitieteen ja teatteritieteen alueelta. Tunnetuimpia Piaget 
ja Vygotski ovat kuitenkin kehityspsykologian ja Bateson puolestaan 
psykiatrian alueella. 

Jo vähäinen perehtyminen valittuihin teorioihin osoitti niistä 
joitakin ominaispiirteitä: Piaget näki leikin todellisuuden assimilaationa, 
Vygotski todellisuuden sisäistämisenä ja Bateson kommunikaatiotapana. 
Symboli- ja roolileikin alueella Piaget'n kiinnostuksen kohteena oli yksin
leikki, Vygotski oli kiinnostunut aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksesta 
sekä lasten yhteisleikistä, ja Bateson yleensäkin leikillisestä vuorovai
kutuksesta. Piaget'n näkökulma on kognitiivinen ja affektiivinen, Vygots
kin kognitiivinen, sosiaalinen ja historiallinen, Batesonin pääasiassa sosiaa
linen. Piaget'n tarkimmat havainnot koskevat harjoittelu- ja symbolileikkiä 
lapsen neljänä ensimmäisenä vuotena. Vygotskin tarkastelun kohteena oli 

1Ks. sivut 17-18: Holzkampin käsitys "teoreettisesta" ja "empiirisestä" tutkimuksesta. 
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erityisesti esikouluikäisten roolileikki. Bateson puolestaan tarkastelee 
kommunikaatiota ja rooleja leikissä, mutta ei tee erotteluja iän tai kehi
tysvaiheen perusteella. Näiden ominaispiirteiden perusteella muodostui 
hypoteesi, että teoriat voisivat olla toisiaan täydentäviä: myös täydentä
vyys oli asetettu valinnan kriteeriksi. 



2 MITÄ LEIKKI ON? 

Tässä luvussa määritellään koko tutkimushankkeessa käytettävät keskeiset 
leikkiä koskevat käsitteet: leikki yleensä, esittävä leikki, symbolinen leikki, 
roolileikki yksin sekä yhteinen roolileikki. 

Leikin määrittelyssä on kyse samanlaisesta ongelmasta kuin 
esimerkiksi älykkyyden määrittelyssä. Samoin kuin psykologit ja pedago
git näyttävät työtä tehdessään tietävän "suurin piirtein", mitä älykkyyteen 
kuuluu ja mitä ei, he näyttävät tietävän "suurin piirtein", mitä leikki on 
(van der Kooij 1983b, 302). Tutkijat ovat puolestaan esittäneet joukon 
leikin ominaispiirteitä ja luoneet niiden avulla kriteereitä, joista käsin 
leikkiä on pyritty määrittelemään. Eri tutkijat painottavat piirteitä eri 
tavoilla, ja kaikki tutkijat eivät sisällytä omiin näkemyksiinsä jokaista piir
rettä, mutta niitä on yhdistetty seuraavaan tapaan (esim. Almy, Mo
nighan, Scales & Van Hoorn 1984; Caster 1984; Garvey 1977; Rubin, Fein 
& Vandenberg 1983): 
- Leikki on miellyttävää ja iloa tuottavaa, ja vaikka se ei olisikaan

hilpeää, leikkijät arvottavat sen kuitenkin positiivisesti. Leikillä ei ole
ulkoisia tavoitteita. Sen motivaatio on sisäistä, eikä leikki palvele muita
tarkoitusperiä. Koska motivaatio on sisäistä, sitä ei voida havainnoida,
mutta se voidaan päätellä. Motivaatio ilmenee ilona, nauruna, kikatuk
sena tai muina mielihyvän ilmauksina. Se voi ilmetä myös leikin
vakavuudessa ja jatkuvuudessa.

- Leikissä nautitaan enemmän itse leikkimisestä kuin tietyn lopputulok
sen saavuttamisesta, huomio kiinnitetään leikin kulkuun. Tässäkin on
tavallaan kysymys sisäisestä motivaatiosta, lapsi leikkii leikkimisen
halusta.

- Leikissä toimitaan kvasirealiteetissa, ei todellisessa maailmassa. Todel
lisuutta käsitellään toiminnallisesti, mutta joustavasti, koska tilanteita
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ja esineitä muutetaan mielikuvituksen avulla vapaasti muuksi. Leikissä 
lapsi pääsee fysikaalisen todellisuutensa taakse. 

- Leikki on spontaania ja vapaaehtoista, ja siinä vallitsee ulkoisten
sääntöjen vapaus. Leikissä on sen sijaan sisäisiä sääntöjä jotka koskevat
leikkiin sisältyviä suhteita, leikkitilanteita, juonta ja rooleja. Myös
sääntöjen seuraaminen ja roolien ottaminen on iloa tuottava, sisäisesti
motivoitunut kokemus.

- Leikkiä luonnehtii aktiivinen, näkyvä innostus sekä leikkijöiden aktiivi
nen osallistuminen.

Edellä esitetyt teorioihin sitoutumattomat leikin ominaisuudet ovat 
jokseenkin yleisesti tunnustettuja. Monet leikkiteoriat kuitenkin lähestyvät 
leikkiä hyvinkin spesifeistä näkökulmista: 

Klassisissa leikkiteorioissa leikkiä on pidetty esimerkiksi ylimääräi
sen energian ilmentymänä (Schiller 18751; Spencer 18732), menetetyn 
energian kompensoijana (Lazarus 19833; Patrick 19164), aikuisten toimin
nan vaistonvaraisena harjaannuttajana (Groos 1896, 1899) ja geneettisesti 
määräytyneenä opittuna käyttäytymisenä (Hall 1907). Niin sanottujen 
modernien teorioiden mukaan leikki on esimerkiksi ilmausta lapsen 
jäsentymättömästä suhteesta ympäristöönsä (Buytendijk 1933), ilmausta 
persoonallisuuden dynamiikasta ja puutteellisesta ajattelusta (Piaget 1962); 
se on täyttymättömien toiveiden toteuttamista (Peller 19525), tapa hallita 
minää ja voittaa pelkoja (Erikson 1950) sekä vuorovaikutustaitojen ja 
roolien oppimisen foorumi (Mead 1934). Uusimmissa teorioissa leikkiä 
tarkastellaan esimerkiksi kognitiivisena adaptaationa (Sutton-Smith 1967, 
1975, 1978), elämän rikastuttajana ja jännityksen tuojana (Singer 1973), 
mielikuvituksen ja luovuuden komponenttina (Lieberman 197'76), sisäises
ti motivoituna jännityksen ja sen purkamisen vaihteluna (Heckhausen 
1974) sekä vapaana ja elämyksellisenä aktiviteettien kokemisena (Csiks
zentmihalyi 1979). 

Leikistä ei ole olemassa eri tieteenaloille yhteistä "suurta teoriaa" 

1Alaviitteinä on yläindeksein merkityt teokset, joihin en ole itse tutustunut tai joita 
en tunne riittävästi. 1.Jseimmiten niihin on viitattu käyttämissäni sekundaarilähteissä. 

Schiller, F. (1875) Essays, aesthetical and philosophical. London: George Bell. 

25pencer, H. (1873) Principles of psychology. Vol 2. New York: Appleton. 

3Lazarus, M. (1883) Uber die Reize des Spiels. Berlin: Dummler. 

4Patrick, G. T. W. (1916) The psychology of relaxation. Boston and New York: 
Houghton-Miflin. 

5Peller, L. E. (1952) Models of children's play. Mental Hygiene 36, 66-83. 

6Lieberman, J. N. (1977) Playfulness: Its relationship to imagination and creativity. 
New York: Academic Press. 
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eikä sellaista löydy myöskään yksittäisten tieteenalojen sisältä - minkä jo 
edellisessä luvussa lyhyesti esitellyt Piaget'n, Vygotskin ja Batesonin 
teoriat osoittavat. Näin leikin käsitteen määrittelyt ovat epätarkkoja ja 
vailla yleistä hyväksyntää. Leikin määrittely siten, että se sisältäisi kaiken 
sen, mitä leikki on, ja sulkisi pois sen, mitä se ei ole, lieneekin mahdoton 
tehtävä. 

2.1 Leikisti esittäminen ja symbolileikki 

Yhtä vaikeaa kuin on määritellä leikki yleensä, on määritellä symbolinen 
leikki yhtenä leikin lajina tai roolileikki vuorostaan symbolileikin lajina. 
Symbolileikin käsitteellinen tarkastelu voidaan aloittaa määrittämällä 
symbolin käsite: Symbolit ovat mentaalisia konstruktioita, joita käytetään 
välineinä koodaamassa ja välittämässä merkityksiä. Vaikka symbolit 
voivat olla ei-kielellisiä (esim. esineitä, kuvia, eleitä tai näiden yhdistel
miä), on kieli oleellinen väline symbolien muodostamisessa. (Saracho 
1984, 202.) Lapset ilmaisevat symbolista toimintaa usein leikkien, "esittä
vät leikisti" (pretend). 

Myös leikisti esittämisen käsite on teoreettinen konstruktio, ja sillä 
tarkoitetaan käyttäytymistä simulatiivisessa, non-literaalisessa "ikään kuin 
totta" -tilanteessa. Leikisti esittämisen käsitettä käytetään erottamaan 
arkitodellisuus "tässä ja nyt", jossa todella syödään, juodaan ja nukutaan, 
kuvitteellisesta todellisuudesta, jossa näitä toimintoja vain jäljitellään. 
Leikisti esittäminen viittaa myös todellisuuden muuttamiseen kuvitteelli
seksi esimerkiksi siten, että lusikka toimii puhelimena, pikkulapset ovat 
äitejä ja isiä tai että eläimet puhuvat. (Esim. Bretherton 1984b, 32-33; Wolf 
& Grollman 1982, 46.) 

Saltz ja Brodie (1982, 98) erottelevat leikisti esittämisen kahteen 
alueeseen: esittäviin aktiviteetteihin (representational activities) ja rooli
leikkiin (role-playing). Esittävissä aktiviteeteissa lapsi esittää leikisti ikään 
kuin jokin esine olisi jokin muu esine (keppi hevosena), ja roolileikissä 
lapsi esittää leikisti ikään kuin hän olisi joku toinen henkilö (äiti, kaupan
myyjä jne.) Saltzin ja Btodien esittämä kahtiajako ei ole mitenkään epäta
vanomainen - taustalla näyttää olevan sekä Piaget'n (1962) että Elkoninin 
(1971) käsitykset leikisti esittämisestä. Esittävät aktiviteetit voidaan lisäksi 
jakaa Wolfin ja Grollmanin (1982, 47-48) mukaan esineistä riippumatto
maksi leikiksi, jossa arkitodellisuudesta siirrytään kuvitteelliseen todelli
suuteen eleiden tai sanojen avulla, sekä esineistä riippuvaksi leikiksi, jossa 
siirtyminen tapahtuu tilaratkaisuin ja esineiden avulla. 

Mistä lapsi saa aineksia leikisti esittämiseensä? Fein ja Schwartz 
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(1986, 96) esittävät siitä monen muunkin tutkijan vahvistaman näkemyk
sen: Leikisti esittäminen sisältää ajatuksia ja mielikuvia pitkäaikaisesta 
muistista sekä näiden ajatusten ja mielikuvien uusia yhdistelmiä. Leikissä 
esitettävistä "kokemuksista" jotkut ovat todellisia, jotkut kuviteltuja. 
Leikkijät itse tietävät, että leikissä kaikki ei ole totta. 

Edellisen perusteella näyttää ilmeiseltä, että leikisti esittämisen 
perimmäisen rakenteen osoittaa nimenomaan todellisuuden ja mielikuvi
tuksen välinen rinnakkainasettelu. McCune-Nicolich (1981, 785-786) esittää 
tähän rinnakkainasetteluun liittyvät kriteerit, joita tavallisesti käytetään 
osoittamaan, että lapsi esittää leikisti: 
- hän kohtelee elottomia esineitä elävinä (esim. hoitaa nukkea vauvana),
- hän esittää arkipäivän toimintoja ilman tarvittavaa materiaalia, korvaa

esineen mielikuvituksella (esimerkiksi juo tyhjästä kupista),
- hän esittää toimintoja, joita tavallisesti muut tekevät (keittää, soittaa

puhelimella),
- hän ei kuitenkaan tee näitä toimintoja loppuun saakka (laittaa laukun

olalle, huiskuttaa, mutta ei lähde ulos),
- hän korvaa esineen toisella esineellä (käyttää esimerkiksi leikkiämpäriä

kakkuvuokana) ja
- hänen affektiivinen ja instrumentaalinen käyttäytymisensä osoittaa

toiminnan leikillisen luonteen.
Edellä kuvattu leikisti esittämisen määrittelyn moni-ilmeisyys ja 

osittainen päällekkäisyys antavat riittävän kuvan siitä problematiikasta, 
joka leikisti esittämisen käsitteeseen sisältyy. Mutta ei tässä vielä kaikki: 
sama kirjavuus, mikä on leikisti esittämisen käsitteen teoreettisessa 
pohdinnassa, on myös kasvattajien ja tutkijoiden työssään leikisti esittämi
sestä käyttämissä termeissä. Esimerkiksi mielikuvitusleikki (make believe, 
imaginative play), fantasialeikki (phantasy play) ja symbolileikki (symbol 
play) sekä usein myös draamaleikki (drama play) ja roolileikki (role play) 
näyttävät tarkoittavan samaa asiaa. 

2.2 Rooiileikki 

Roolileikin käsite ei sisälly läheskään kaikkiin leikkiteorioihin. Niissä 
teorioissa tai sovelluksissa, joissa käsitettä ylipäänsä käytetään, sillä 
saatetaan tarkoittaa sekä yksinleikkiä että yhteisleikkiä. Ensin mainitusta 
on kyse silloin, kun lapsi ottaa jonkin toisen ihmisen tai jonkin ihmisen 
tavoin toimivan olennon roolin. Tietysti lapsi voi esittää samanaikaisesti 
useita rooleja. Esimerkiksi pienesineiden kanssa leikkiessään lapsi voi 
pitää yllä kaksoisroolia: hän voi olla ulkopuolinen kuvaaja (narrator) ja 
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kertoa, mitä hahmot tekevät, ja hän voi itse olla leikissä sijaistoimija 
(vicarious actor), joka esiintyy ja puhuu hahmojen puolesta (Bretherton 
1984a, esipuhe). 

Yhteisestä roolileikistä kirjallisuudessa käytetään muun muassa 
käsitteitä sosiodraamaleikki (sociodramatic play) (esim. Smilansky 1968), 
sosiaalinen leikistiesittämisleikki (social pretend play) (esim. Fenson 1985), 
kollektiivinen symbolismi (collective symbolism) (Piaget 1962) ja sosiaali
nen roolileikki (social role play) (Garvey 1982). Yhteisestä roolileikistä on 
kyse silloin, kun kaksi tai useampi lapsi ottaa rooleja ja yrittää luoda 
todellisen elämän tilanteen (esim. Christie 1982, 25). Samoin kuin yksin
leikissä, lapsella voi olla myös yhteisessä roolileikissä kaksoisrooli: hän 
voi olla sekä teemoja ja ympäristöä suunnitteleva johtaja (director) leikin 
ulkopuolella että toimija (actor) leikin sisällä (Bretherton 1984a, esipuhe). 
Yhteistä roolileikkiä määriteltäessä leikin tutkijat tuntuvat kuitenkin 
unohtaneen aikuisen, sillä myös aikuinen voi osallistua yhteiseen leikkiin. 

Tässä tutkimuksessa pyritään käyttämään pääasiassa kahta termiä: 
symbolinen leikki ja roolileikki. Kun tarkoitetaan yleensä leikisti esittämis
tä, käytetään termiä symbolinen leikki, ja kun tarkoitetaan symbolista 
leikkiä, jossa lapsella on tai hänellä voidaan olettaa olevan jokin rooli, 
katsotaan kyseessä olevan roolileikki. Kun lapsi leikkii roolileikkiä yksin, 
käytetään termiä yksilöllinen roolileikki tai roolileikki yksin, ja kun lapsi 
leikkii roolileikkiä toisten kanssa, käytetään termiä yhteinen roolileikki. 
Toisin sanoen, niin usein kuin mahdollista, rinnakkaistermit käännetään 
näiksi termeiksi. 

Mitä roolileikki sitten on ja mitä komponentteja siihen sisältyy? 
Roolin esittäminen (role enactment, role playing) on usein määritelty 
käyttäytymiseksi, jossa lapsi jäljittelee toisen henkilön identiteettiä tai 
piirteitä. Yhteisessä roolileikissä roolin esittäminen on sosiaalinen aktivi
teetti siinä mielessä, että leikkiryhmässä olevat lapset ovat yhteensopivien 
roolien kautta suhteessa toisiinsa näytelmällisessä teemassa. Nämä roolit 
voivat olla vastavuoroisia siten, että ne heijastavat toisaan täydentäviä 
sosiaalisia suhteita, kuten vanhempi - lapsi, tarjoilija - ruokailija ja lääkäri 
- potilas, tai toiminnallisia siten, että roolin esittäminen ei ole riippuvai
nen erityisestä vastapuolesta, esimerkiksi palomiesten tulipalon sammut
taminen. (Fein 1981, 1101.)

Kyky yhteiseen roolileikkiin kehittyy toisella ja kolmannella 
vuodella kokeilevan käyttäytymisen, yksilöllisen roolileikin ja toisten 
kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta (ks. esim. Fenson 1985, 
35-36). Yhteinen roolileikki on useimmiten sikäli realistista, että se keskit
tyy lasten aktuaalisiin kokemuksiin. Se sisältää roolinoton ja lasten välisen
vuorovaikutuksen. Leikkiessään lapset reagoivat toisiinsa esittämiensä
roolien termein eikä todellisen fyysisen ja sosiaalisen luonteensa mukai
sesti. Sosiaalisen leikisti esittämisen lisäksi yhteiseen roolileikkiin sisältyy
tavallisesti myös esineellinen leikisti esittäminen. (Saltz & Brodie 1982,
100.)
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Roolileikkiin siirtymistä ei tässä yhteydessä pyritä määrittelemään, 
koska nimenomaan siirtymävaiheen selvittäminen on tämän tutkimuksen, 
kuten myös koko tutkimushankkeen päätehtävä. Lyhyesti voidaan todeta, 
että siirtymä saa erilaisia painotuksia esimerkiksi eri leikkiteorioissa: 
Piaget'n (1962) teoriassa siirtymässä on kyse tietyistä alavaiheista symboli
leikin kehityksessä, kun taas kulttuurihistoriallisessa teoriassa (esim. 
Vygotsky 1976, 1978) siirtymällä tarkoitetaan vaihetta, jossa roolileikistä 
tulee esineleikin sijaan lapsen keskeinen toimintamuoto. 



3 TUTKIMUKSEN ONGELMAT JA SUORI
TUSTAPA 

Käsillä oleva tutkimus sijoittuu tutkimushankkeen toiseen vaiheeseen. 
Tutkimuksen aineistona käytetään pääasiassa niin sanottua teoriahistorial
lista dokumenttiaineistoa (ks. Holzkamp 19831). Tämän aineiston (myö
hemmin: dokumenttiaineisto) muodostaa Piaget'n leikkiteoria ja sen 
pohjalta tehdyt pienten lasten leikkiä koskevat observointitutkimukset. 
Viimeksi mainituista käytetään tässä termejä piagetilainen lähestymistapa ja 
piagetilaiset tutkimukset erotuksena Piaget'n omalle tutkimustyölle ja 
teorialle. 

Dokumenttiaineiston analyysin kohteena ovat seuraavat seikat: 

- millä tavalla leikki määritellään,
- kuinka leikin kehitys kuvataan,
- kuinka leikin kehitys selitetään,
- millä tavalla roolileikkiin siirtyminen kuvataan,
- millä tavalla roolileikkiin siirtyminen selitetään,
- minkälaisena nähdään toisten lasten asema siirtymässä,
- minkälaisena nähdään aikuisen osuus siirtymässä ja
- minkälaisena nähdään leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys.

Ongelmiksi tämä toisen vaiheen teoreettinen tutkimustehtävä on 
muotoiltavissa seuraavasti: 

1Ks. sivut 23-24: Holzkampin käsitys "teoreettisesta" ja "empiirisestä" tutkimuksesta. 
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1. Miten Piaget kuvaa ja selittää leikin kehityksen?

2. Miten Piaget kuvaa ja selittää roolileikkiin siirtymisen vaiheen kehitys
psykologisena ja pedagogisena tapahtumana?

3. Minkälainen teoreettinen malli on johdettavissa roolileikkiin siirtymästä
Piaget'n teorian pohjalta?

4. Miten piagetilainen lähestymistapa kuvaa ja selittää leikin kehityksen?

5. Miten piagetilainen lähestymistapa kuvaa ja selittää roolileikkiin siirty
misen vaiheen kehityspsykologisena ja pedagogisena tapahtumana?

6. Minkälainen teoreettinen malli on johdettavissa roolileikkiin siirtymästä
piagetilaisen lähestymistavan pohjalta?

Dokumenttiaineiston lisäksi koottiin myös niin sanottua aktuaalis
empiiristä havaintoaineistoa (ks. Holzkamp 19832) observoimalla kolmen 
lapsen leikkiä päiväkodissa (myöhemmin: observointitutkimus, observoin
tiaineisto). Yksi lapsista oli observoinnin alussa hiukan alle kaksivuotias, 
toinen oli runsaat kaksi vuotta ja kolmas jo lähes kolmevuotias. Tähän 
tutkimukseen tarkastelun kohteeksi valittiin vain keskimmäistä lasta 
koskeva aineisto. Aineisto koottiin samanaikaisesti sekä kuvanauhoitta
malla että tutkijan suorittaman havainnoinnin avulla. Observointitutki
muksessa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin (vrt. 
dokumenttiaineistosta analysoitavat seikat): 

minkälaista on roolileikkiin siirtymässä olevan lapsen leikki päiväko
dissa? 
minkälaista on lasten välinen vuorovaikutus leikkitilanteissa? 
mikä on kasvattajan asema leikissä tai siis minkälaista on kasvattajan 
(ohjaava) toiminta leikkitilanteissa? 

Observointiaineisto arvioidaan joidenkin dokumenttiaineistoon 
sisältyvissä tutkimuksissa käytettyjen tai niissä kehitettyjen ana
lyysimenetelmien avulla. Näin muodostetaan yleisiä leikin kuvauksia sekä 
yksittäisiä leikin kehitystasoa tai -vaihetta osoittavia kuvauksia. Lisäksi 
pohditaan käytettyjen menetelmien soveltumisesta päiväkodissa olevien 
lasten leikin ja sen ohjauksen arviontiin. Tämä luonteeltaan metodinen 
tutkimustehtävä voidaan muotoilla ongelmiksi seuraavasti: 

2Ks. sivut 23-24: Holzkampin käsitys "teoreettisesta" ja "empiirisestä" tutkimuksesta. 
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7. Minkälaista tietoa piagetilaisen lähestymistavan pohjalta kehitetyt
leikin tutkimisen observointi- ja analyysimenetelmät antavat roolileik
kiin siirtymässä olevan lapsen leikistä päiväkodissa ja kasvattajien
toiminnasta leikki tilanteissa?

8. Voidaanko näillä menetelmillä saada kokonaiskuva siirtymävaiheessa
olevan päiväkotilapsen leikistä ja kasvattajien toiminnasta leikkitilan
teissa?

Saatua tietoa arvioidaan suhteessa dokumenttiaineiston analyysin 
tuottamiin leikin kehityskuvauksiin sekä niiden pohjalta muodostettuihin 
malleihin. Tässä kysymyksessä on yhtäältä lapsen leikin sijoittaminen 
kehityskuvauksiin ja malleihin, toisaalta kuvausten ja mallien kriittinen 
arviointi. Ongelmaksi tämä teoreettinen tutkimustehtävä on muotoiltavis
sa seuraavasti: 

9. Vastaako leikin empiirinen todellisuus päiväkodissa siirtymävaiheen
teoreettisia kuvauksia?

Tutkimus eroaa perinteisestä "empiirisestä" tutkimuksesta siten, 
että siinä ei voida yksiselitteisesti erottaa teoreettista taustaa ja empiiristä 
toteuttamista toisistaan. Voidaankin sanoa, että tutkimuksen tärkein tehtävä 
on teoreettisen analyysin tekeminen Piaget'n leikkiteoriasta ja piagetilaisesta 
leikkiä koskevasta tutkimuksesta sekä leikin tutkimisen metodologisten ongelmien 
pohtiminen. Tässä juuri nämä dokumentit, teoria ja aikaisemmat tutkimuk
set, muodostavat empirian. Itse kerätty välitön empiirinen havaintoaineis
to, observointimuistiinpanot ja kuvanauhat lapsen leikistä, pääasiassa vain 
täydentää dokumenttiaineistoa toimien apuvälineenä teoreettisen analyy
sin tekemisessä. Observointiaineistolla on lisäksi oma erityinen merkityk
sensä: siitä saatava "elävä" tieto on mahdollista valjastaa palvelemaan 
käytännön kasvatustyötä. 

Tutkimuksen tekotapa vastaa kutakuinkin Holzkampin (1983) 
luonnehdintaa teoreettisesta tutkimuksesta, jonka mukaan teoreettinen 
tutkimus on aina myös empiiristä. Holzkamp erottelee tieteessä kaksi 
tasoa: kategorioiden tason ja erityisteorioiden tason. Kategoriat ovat 
peruskäsitteitä, joiden avulla tieteellinen paradigma tai koulukunta 
määrittelee kohteensa, sisäisen rakenteensa ja rajansa. Kun teoreettinen 
tutkimus kohdistuu tällaisten kategorioiden konstruoimiseen, käytetään 
siinä tavallisesti niin sanottua historiallis-empiiristä aineistoa, joita ovat 
muun muassa tutkimuskohteen aikaisempien analyysien propositiot ja 
löydökset. Tämän aineisto:n Holzkamp jakaa kahteen ryhmään: kohdehis
torialliseksi ja teoriahistorialliseksi aineistoksi. Kohdehistoriallinen aineisto 
sisältää propositioita ja löydöksiä, jotka kuvastavat tutkimuskohteen 
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kehitystä. Teoriahistoriallinen aineisto taas sisältää kohdetta koskevia 
teorioita tai teoreettisia propositioita. Tämän tutkimuksen aineistosta 
suurin osa kuuluu juuri viimeksimainittuun luokkaan. Kun tutkimus 
suuntautuu erityisteorioiden konstruointiin, on välitön aktuaalis-empiiri
nen tutkimusaineisto taas välttämätön. Tosin aktuaalis-empiiristä aineistoa 
voidaan käyttää myös kategorioiden konstruoinnissa, mutta silloin sillä on 
vain välittävä tehtävä. Lähinnä välittävästä tehtävästä on kysymys myös 
tämän tutkimuksen observointiaineiston kohdalla. (Ks. Engeström 1987, 
10-11.)

Tutkimuksen kulkua ja operaatioita, joiden avulla ongelmia 
lähestytään, voidaan kuvata seuraavalla tavalla: 



1. tehtävä

Aineisto 

Menetelmä 
Tavoite 

12. tehtävä

Aineisto 

Menetelmä 
Tavoite 
3. tehtävä

Aineisto 

Menetelmä 
Tavoite 

14. tehtävä

Aineisto 
Menetelmä 
Tavoite 

Teoriahistoriallinen aineisto: 
Piaget'n teoria leikistä 
Sisällönanalyysi 
Teoreettinen analyysi leikin kehityksestä ja roolileikkiin siirtymisestä, 
kohteena eriWeilesti - symboli eikin synty ja kehitys

"' s�boliset skeemat 
"' esineiden käyttö 
"'roolit 
"' kognitiiviset leikkilajit 
"' sos1aalimuoto 
"' leikin sosiaalinen ashiikti: muut lapset ja kasvattaja

- roolileikin synty ja ke 'tys 
"'roolit 
"' sosiaalimuoto 
"' toisten lasten asema sii�ässä 
"' kasvattajan osuus siirtymässä 
leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys; 

Teoriahistoriallinen aineisto: 
piagetilaiset leikkiä koskevat tutkimukset 
Sisällönanalyysi 
Edellä tehdyn teoreettisen analyysin tarkentaminen; 
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Aktuaalis-empiirinen aineisto: 
observointimuistiinf.anot ja kuvanauhat sekä niistä puhtaaksikirjoitetut
dokumentit yhden apsen leikeistä 
Sisällönanalyysi 
Lapsen leikkien ja kasvattajan toiminnan analyysi sekä analyysiin 
käytettyjen menetelmien arviointi; 

Edellä suoritettujen analyysien tulokset 
Sisällönanalyysi 
Lafen leikin sijoittaminen teoreettisten analyysien tuottamiin
ke ·tyskuvauksrin ja malleihin sekä johtoeäåtosten tekeminen 
leikin tutkimisen menetelmän ja päiväkohkasvatuksen kehittämisen 
kannalta. 

KAAVIO 1. Tutkimuksen kulku 



4 LEIKIN KEHITYS PIAGET'N TEORIASSA 

Tässä luvussa haetaan vastauksia tutkimuksen kolmeen ensimmäiseen 
ongelmaan: 

1. Miten Piaget kuvaa ja selittää leikin kehityksen?

2. Miten Piaget kuvaa ja selittää roolileikkiin siirtymisen vaiheen kehitys
psykologisena ja pedagogisena tapahtumana?

3. Minkälainen teoreettinen malli on johdettavissa roolileikkiin siirty
mästä Piaget'n teorian pohjalta?

Ongelmia tarkastellaan Piaget'n leikin kehitystä koskevan teorian 
ja näin ollen Piaget'n omien käsitysten avulla. Tässä yhteydessä on syytä 
ensiksikin huomauttaa käsitteellisestä ongelmasta: Piaget ei puhu roolilei
kin vaan symbolileikin kehityksestä, johon sisältyy myös roolien ja 
roolileikin kehitys. Yhteinen roolileikki on Piaget'n terminologiassa 
yhteistä symbolista leikkiä, kollektiivista symbolismia. Toiseksi on paikal
laan muistuttaa lukijaa Piaget'n käyttämästä leikin tutkimuksen metodista: 
teoria perustuu etupäässä hänen omien lastensa leikin havainnointiin, ja 
tässäkin luvussa vilahteleva Jacqueline on hänen oma tyttärensä. 

Leikin kehitystä Piaget on tarkastellut pääasiassa teoksessaan 
"Play, dreams and imitation in childhood" (1962), johon myös tämä luku 
perustuu. Teos, joka on alunperin julkaisu ranskaksi vuonna 1945, esittää 
kaksi pääteesiä: ensiksi, että sensomotorisen toiminnan ja kognitiivisen 
representaation välillä on toiminnallinen jatkuvuus, ja toiseksi, että 
kognitiivisen representaation eri muodot ovat kehityksessään vuorovaiku-
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tuksessa toistensa kanssa (Piaget 1962, 2-3). Teesejään Piaget perustelee 
tutkimalla leikin ja imitaation kehitystä sensomotorisen kauden läpi 
representaatiovaiheeseen sekä seuraamalla leikin, imitaation ja älyllisen 
adaptaation vuorovaikutusta myöhemmässä kehityksessä. Näkökulma ei 
kuitenkaan ole puhtaasti kognitiivinen: Piaget'n affektiivisen kehityksen 
tarkastelu keskittyy itse asiassa juuri tähän teokseen. Erityisesti symboli
sen leikin ensimmäinen vaihe on Piaget'n mukaan vahvasti yhteydessä 
lapsen tunne-elämään. 

Piaget'n teoksessaan esittämät käsitykset esitetään tiivistämällä ja 
joskus lähes sanatarkasti siteeraamalla hänen omaa tekstiään käyttämättä 
niin sanottua metatekstiä, lukuunottamatta kahta viimeistä alalukua ja 
joidenkin alalukujen lyhyitä johdantokappaleita. Piaget'n omaa tekstiä 
luvussa on runsaasti, mikä tutkimusotteen kannalta on perusteltua. 
Lisäksi se auttaa teoriaa vähemmän tuntevaa ymmärtämään toisaalta, 
minkälaiseen ajatteluun Piaget'n teoria perustuu, ja toisaalta, mihin 
yhteyteen ja minkälaiseen kokonaisuuteen tämän tutkimuksen ongelmiin 
vastaaminen liittyy. Selvyyden vuoksi Piaget'n tekstistä tehdyt tiivistelmät 
on sisennetty, vaikka ne eivät varsinaisia sitaatteja olekaan. Kappalejako 
on oman harkintani tulosta. Otsikointi on osin Piaget'n teoksesta, osin 
omaani. 

Muutamat alaluvut päättyvät tutkijoiden Piaget'n teoriaan kohdis
tamaan kritiikkiin, joiden yhteyteen olen liittänyt joitakin omia komment
tejani. Viimeisessä alaluvussa Piaget'n käsitykset tiivistetään leikin kehi
tyskuvaukseksi ja siitä muodostetaan roolileikkiin siirtymistä kuvaava 
malli. 

4.1 Piaget'n kritiikki aikaisemmille leikin lajien luokitte
luille ja argumentit uudelle luokittelutavalle 

Piaget esittelee ja kritikoi aikaisempien leikkiteorioiden sisältämiä leikin 
luokitteluja sekä johtaa niistä perustelut omalle luokittelulleen: 

Tavallinen tapa luokitella leikkejä on tehdä se sen mukaan, mitä ne 
panevat käyntiin, eli sisällön (content) mukaan (esim. Groos, Claparede1). 
Sensoriaaliset leikit, kuten viheltely ja torven toitottelu, motoriset leikit, 
kuten palloleikit ja juokseminen, älylliset leikit, joissa käytetään mielikuvi
tusta ja uteliaisuutta, affektiiviset leikit sekä tahdonvoiman harjoittaminen, 

1Piaget'n antamat tiedot: Claparede, E. Psychologie de l' enfant, 8th ed. 
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jossa pyritään esimerkiksi säilyttämään vaikea asento mahdollisimman 
pitkään, on luokiteltu "kokeileviksi leikeiksi" tai "yleisten funktioiden 
leikeiksi". Toiseen kategoriaan, "erityisfunktioiden leikkeihin", sisältyvät 
taistelu-, takaa-ajo-, etsimis-, sosiaaliset ja perheleikit sekä jäljittelyleikit. 
(Piaget 1962, 105-106.) 

Tämä ryhmittely on tehty harjaannuttamisteorian pohjalta, jolloin se 
paljastaa joitakin puutteita teoriassa. Ongelmana on muun muassa se, että 
joitakin leikkejä ei voida yksiselitteisesti sijoittaa mihinkään yksittäiseen 
kategoriaan. Kun leikkiin ilmaantuu symbolista kuvittelua ja sosiaalisia 
rooleja, sisällön mukaan luokittelu tulee yhä epäluotettavammaksi. Hyvänä 
esimerkkinä voidaan pitää nukkeleikkiä, jonka järjestelmällinen observointi 
paljastaa lapsen äidillisen suhtautumisen nukkeen. Mutta äidillinen suhtau
tuminen on vain osa leikkiä. Useimmissa tapauksissa nukke antaa lapselle 
mahdollisuuden elää symbolisesti uudelleen omaa elämäänsä, assimiloida 
helpommin elämän eri aspekteja, selvittää päivittäisiä konflikteja ja to
teuttaa täyttymättömiä toiveitaan. Kaikki lapselle tapahtuneet sattumukset 
näkyvät leikissä. Tässä mielessä oletus, että nukkeleikeillä olisi jokin erityi
nen sisältö, tulee merkityksettömäksi. Nukkeleikki on symbolinen konst
ruktio, johon sisältyy moninaisia funktioita, jotka saavat ilmaisukeinonsa 
perheestä. Kuitenkin nukkeleikki on sisällöltään yhteydessä lapsen koko 
elämään. (Piaget 1962, 106-107.) 

Kun tarkasteltavaksi tulevat leikin säännöt tai symbolit, tulee edellisen 
kaltainen sisällön mukainen luokittelu mahdottomaksi, ja esiin nousee 
leikin alkuperää (origin of games) koskeva pohdinta. Querat2 erottaa 
kolme kategoriaa: geneettisesti periytyvät (hereditary) leikit kuten taistelu-, 
metsästys- ja takaa-ajoleikit, imitatiiviset leikit ja mielikuvitusleikit. Imitatii
visiin leikkeihin sisältyy kaksi alaluokkaa: sosiaalisen hengissä pysymisen 
leikit, kuten jousi- ja nuolileikki, ja suoraan jäljittelr.r.n perustuvat leikit. 
Mielikuvitusleikkejä ovat esineiden muuttaminen mielikuvituksessa toisiksi 
esineiksi, leikkikalujen elollistaminen, mielikuvitusleikkikalujen luominen, 
ihmisten muuttaminen mielikuvituksessa toisiksi ihmisiksi tai olioiksi ja 
kertomusten dramatisointi. (Piaget 1962, 107.) 

Jälleen kohdataan tuttu luokitteluongelma: Esimerkiksi geneettisesti 
periytyviksi luokitellut leikit ovat tämän päivän lapsille mielikuvitusleikke
jä. Kyse ei enää ole luokittelusta vaan tulkinnasta. Vaikka pystyttäisiin 
määrittämään leikin alkuperä, ei kuitenkaan kyettäisi päättämään niiden 
funktionaalisista tai rakenteellisista suhteista. Monet leikit ovat läheisesti 
yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi marmorikuulaleikeissä ja etsimisleikeissä 
kummassakaan ei ole juurikaan symbolismia, mutta molemmissa on sään
töjä, jotka ovat syntyneet lasten sosiaalisessa traditiossa ja jotka muuttavat 
sensomotorisen tapahtuman organisoituneeksi kilpailuksi. Kuitenkin 
marmorikuulaleikkien alkuperän katsotaan johtavan kaukaiseen antiikkiin. 
Entä kuinka jäljittely- ja mielikuvitusleikit ovat erotettavissa? Erottaminen 
on vaikeaa, koska jokainen symbolinen leikki on sekä imitatiivinen että 
imaginatiivinen. Esimerkiksi ruokailuleikki jäljittelee todellista tilannetta, 
mutta on samalla mielikuvitustilanne. (Piaget 1962, 107-108.) 

Kaikki edellä kuvatut luokittelut riippuvat niitä edeltävistä tulkin
noista. Jos leikkejä halutaan tarkastella sitoutumatta johonkin teoriaan, joka 
selittää niitä (ja jossa luokittelu palvelee selityksenä sen sijaan että esittäisi 
oletuksen), on jäljellä kolmas mahdollisuus: analysoida leikkejä niiden 
rakenteen (structure) mukaan. Rakenne määräytyy mentaalisen kompleksi
suuden mukaan. (Piaget 1962, 108.) 

2Piaget'n antamat tiedot: Querat (1905) Les jeux des enfants. Paris. 
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Stem3 on jakanut leikit kahteen luokkaan: yksilöllisiin ja sosiaalisiin 
leikkeihin. Ensimmäiseen sisältyvät oman kehon hallintaa koskevat leikit 
(motoriset leikit, joissa instrumenttina on oma keho), esineiden hallintaa 
koskevat leikit (destruktiiviset ja konstruktiiviset leikit) sekä näytteleminen 
(esitetään ihmisiä ja eläimiä). Sosiaalisten leikkien ryhmään kuuluvat 
puhtaan imitaation leikit, leikit, joihin osallistuu useampia osallistujia sekä 
taisteluleikit. Analyysi perustuu strukturaalisiin piirteisiin eikä juuri 
ollenkaan teoreettisiin oletuksiin. Yksi ongelma luokittelussa näyttää 
olevan: se on yliyksinkertaistaminen. Esimerkiksi erottelu yksilöllisen 
symbolisen leikin ja useamman lapsen yhteisen symbolisen leikin välillä on 
käytännössä vaikeaa. Usein lapset leikkivät pikemminkin toisilleen kuin 
toistensa kanssa. Sosiaalisen elämän luonteenomaisin piirre on sääntöjen 
olemassaolo, ja jos sosiaaliset leikit on luokiteltava yhteen kategoriaan, 
tämä kategoria on sääntöleikit eikä symbolileikit. Lisäksi yksilölliset leikit 
näyttävät olevan jaettavissa sensomorisiksi ja symbolisiksi leikeiksi, koska 
viimeksimainitut sisältää leikisti esittämistä Ja mielikuvitusta, edelliset 
eivät. (Piaget 1962, 108-109.) 

Myös Charlotte Biihler (1931) on luokitellut kiinnostavasti leikit 
rakenteen mukaan. Hänen mukaansa lasten leikki on jaettavissa viiteen 
ryhmään: funktionaaliset tai sensomotoriset leikit, mielikuvitus- tai il
luusioleikit, passiiviset leikit, kuten kuvien katselu ja kertomusten kuunte
leminen, konstruktiiviset leikit ja kollektiiviset leikit. On kuitenkin ilmeistä, 
että passiivisten leikkien luokka on muihin nähden eri tasolla, ja Biihler 
itsekin yhdistää leikin arvioinnissaan passiiviset leikit ja illuusioleikit. 
Säännöt taas erottavat kollektiiviset leikit yksilöllisistä leikeistä. Jäljelle jää 
mielikuvitusleikkien ja konstruktiivisten leikkien välinen ero. Biihler näkee 
leikin ja työn muodostavan jatkumon. Eikö siihen liity oletus, että konst
ruktiiviset leikit muodostavat erityiskategorian, joka voidaan sijoittaa sekä 
sensomotorisen että symbolisen leikin välille, kuten myös näiden ja adap
tiivisen toiminnan välille? Talon rakentaminen palikoista sisältää sekä 
sensomotorista taitoa että symbolista esittämistä, jossa liikutaan leikistä 
kohti tosimielessä tehtävää työtä tai ainakin kohti spontaania älyllistä 
toimintaa. Siksi voidaan ajatella, että konstruktiiviset leikit eivät muodosta 
samanlaista kategoriaa kuin muut leikit, vaan ne muodostavat rajatilan 
leikin ja ei-leikillisen toiminnan välille. (Piaget 1962, 109-110.) 

Helenius (1982, 15) kiinnittää huomiota Piaget'n väitteeseen, ettei 
leikin luokitteluperiaatetta voida etsiä leikin sisällöstä. Heleniuksen 
mielestä kysymystä leikin sisällöstä ei voida sivuuttaa, jos halutaan saada 
leikin kehityksellisestä merkityksestä oikea kuva. Leikissä eivät kehity 
vain ajattelun rakenteet, vaan myös lasten pyrkimysten sisältö, motivaa
tiosuuntaukset, tavoitemielikuvat ja asioiden persoonalliset merkitykset. 
Tällä varhaiskehityksellä on vaikutuksia siihen, mitä lapsi myöhemmin 
elämässään kokee läheiseksi, tärkeäksi ja tavoittelemisen arvoiseksi. 
Leikkiryhmässä muotoutuu lapsen käsitys siitä, mikä on hänen asemansa 
vertaisryhmässä. Siinä hän mittelee taitojaan ja arvioi mahdollisuuksiaan 
suhteessa muihin. Hänelle syntyy käsitys toisista ihmisistä ja siitä, mitä 
heiltä on odotettavissa. 

3Piaget'n antamat tiedot: Stern, W. Psychologie der friihen Kindheit. 4th ed. 
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Heleniuksen mukaan tässä keskeiseksi näyttää nousevan leikin 
tarkastelutapa: jos leikkiä ei tarkastella keskeneräisen ajattelun mekanismi
na, kuten Piaget tekee, vaan toimintana, jossa inhimillisten kykyjen ja 
valmiuksien omaksuminen lapsuusiässä erityisesti tapahtuu, päädytään 
väistämättä tutkimaan myös leikissä omaksuttavien ainesten sisältöjä. 
Tällöin leikkitoiminnan sisällöllinen luokittelu käy välttämättömäksi. 
Sisällöllinen luokittelu voi tapahtua vain ympäröivän todellisuuden 
aiheista ja suhteista käsin. Helenius toteaa, että Piaget itsekin mainitsee 
leikin sisällön vaihtelevan lasten fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön 
mukaan. Kuitenkaan teoreettisen lähtökohtansa takia Piaget ei syvenny 
asiaan tarkemmin. (Helenius 1982, 15.) 

Heleniuksen kritiikki on mielestäni oikeutettua ja perusteltua, 
vaikkakaan hän ei käsittääkseni tarkoita leikin sisällöillä aivan samaa 
asiaa kuin Piaget on sillä tässä yhteydessä tarkoittanut: Piaget'n käsitys 
leikin sisällöistä perustuu harjaannuttamisteoriaan (Groos 1896, 1899), ja 
siinä tarkemmin ajatukseen kehityksen eri osa-alueiden harjaannuttami
sesta leikin avulla. Tällöin sisällöt jakautuvat sensoriaalisiksi, motorisiksi, 
älyllisiksi, affektiivisiksi ja tahtoon liittyviksi leikeiksi eli yleisten funktioi
den leikeiksi sekä erityisfunktioiden leikeiksi, joita ovat taisteleminen, 
takaa-ajo, etsiminen, sosiaaliset perheleikit ja jäljittelyleikit. Heleniuksen 
käsitys leikin sisällöistä on lähempänä kulttuurihistoriallisen teorian 
käsitystä, jossa leikin sisällöillä tarkoitetaan yhteiskunnallisen ja kulttuuri
sen elämän erilaisia tapahtumia ja suhteita. Siispä hänen kritiikkinsä voi 
kohdistua vain Piaget'n näitä sisältöjä koskevaan välinpitämättömyyteen, 
ei Piaget'n itsensä tosin eri yhteyksissä eri tavoin esittämiin sisältöluok
kiin. 

4.2 Kognitiivinen rakenne luokittelun kriteerinä 

Piaget jättää siis leikin sisältöjen tarkastelun vähemmän tärkeänä sikseen 
eikä liioin ole tyytyväinen aikaisempiin leikin rakenteen perusteella 
tapahtuviin luokitteluihin. Esittämiensä näkökulmien perusteella hän 
tekee päätelmän, että on olemassa kolme perusrakennetyyppiä, jotka 
luonnehtivat lasten leikkejä ja määrittävät niiden yksityiskohtaisen luokit
telun. Näitä ovat harjoitteluleikit, symboliset leikit ja sääntöleikit. Sen 
sijaan konstruktiiviset leikit toimivat siirtymänä kaikista näistä kolmesta 
perusrakennetyypistä adaptiiviseen toimintaan: 
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4.2.1 Leikin kolme lajia 

Harjoitteluleikki tapahtuu puhtaasta ilosta, lapsi ei leiki oppiakseen erityi
sesti jotain uutta. Mutta kun lapsi on syövinään vihreitä lehtiä ja kutsuu 
lehtiä pinaatiksi, siihen sisältyy sensomotorisen toiminnan lisäksi symbolis
ta toimintaa, mikä on vääristävän assimilaation (distorting assimilation) 
seurausta, ei seurausta yleistyksestä kuten käsite. Myöskään leikin säännöt 
eivät ole yleistyksiä eli valmiita moraali- tai lakisääntöjä, vaan sääntöjä, 
jotka on erityisesti tehty leikin tarpeisiin. Tosin ne saattavat johtaa moraali
siin arvoihin. (Piaget 1962, 110.) 

Puhdas harjoitteluleikki, silloin kuin siihen ei sisälly symboleja, leikisti 
esittämistä tai sääntöjä, on luonteenomaista erityisesti eläinten käyttäyty
miselle. Se, mikä on lapselle kaikkein alkeellisinta, on eläimelle kaikkein 
vaativinta. Lasten harjoitteluleikki luonnehtii preverbaalisen kehityksen 
(sensomotorisen kauden) vaiheita II-V ja symbolinen leikki saa alkunsa 
vaiheessa VI. Vaikka harjoitteluleikki on pääasiassa sensomotorista, sitä 
saatetaan käyttää korkeimmissa toiminnoissakin. Tästä on kyse esimerkiksi 
silloin, kun lapset tekevät kysymyksiä kysymisen ilosta olematta kiinnos
tuneita itse ongelmista tai vastauksista. (Piaget 1962, 110-111.) 

Toisen leikin luokan muodostavat symboliset leikit, joissa on kyse 
todellisen ja kuvitellun elementin välisestä vertailusta. Symbolileikit, toisin 
kuin harjoitusleikit, jotka eivät sisällä ajattelua eivätkä varsinaista leikisti 
esittämistä, sisältävät poissaolevan esineen esittämisen. Ne sisältävät myös 
leikisti esittämisen, koska vertailu on todellisuutta vääristävää assimilaa
tiota. Symbolista leikkiä ei esiinny eläimillä, ja lapsilla se ilmaantuu vasta 
toisen elinvuoden aikana. Kun lapsi liittää symbolin osaksi sensomotorista 
harjoittelua, symbolinen elementti ei korvaa sensomotorista elementtiä, 
vaan rakentuu sen päälle. Suurin osa symbolisista leikeistä käyttää hyväk
seen monimutkaisia toimintoja. Siksi ne ovat sekä sensomotorisia että 
symbolisia, mutta symbolisiksi niitä voidaan kutsua silloin, kun symbolis
mi integroi itseensä muut elementit. (Piaget 1962, 112.) 

Yksin leikittävän symbolisen leikin ja kaksi tai usempia henkilöä 
käsittävän symbolisen leikin välillä ei ole oleellista eroa. Symbolismi saa al
kunsa yksilöllisessä toiminnassa, joka antaa mahdollisuuden jäljitellä sekä 
esineiden että ihmisten toimintaa. Useampia henkilöitä sisältävä symbolis
mi muuttaa vain vähän ensimmäisten symbolien rakenteissa. Kun vanhem
mat lapset leikkivät jotakin tapahtumaa, leikin symbolinen taso on luonnol
lisesti paljon korkeampi ja symbolit ovat monipuolisempia, kuin mihin 
pienemmät lapset pystyvät ja tyytyvät. Leikillinen symboli muuttuu 
vähitellen adaptiiviseksi representaatioksi samalla tapaa, kuin pikkulasten 
vaatimattomat rakennelmat muuttuvat iän myötä taitaviksi puu- tai 
kivikonstruktioiksi. (Piaget 1962, 112.) 

Kolmas kategoria on sääntöleikit. Toisin kuin symbolit, säännöt 
sisältävät "pakon elementin". Tämä pakko syntyy sosiaalisista suhteista. 
Ryhmä määrää säännöt ja niiden rikkomista säädellään sanktioin. Sääntö
leikissä saattaa olla samoja sisältöjä kuin aikaisemmissa leikeissä, mutta 
lisäksi niihin sisältyy säännöt. Juuri sääntöjen takia sääntöleikeillä on 
tärkeä merkitys lapsen sosiaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. (Piaget 
1962, 112-113; ks. myös Piaget 1932.) 

Mikä sitten on konstruktiivisten ja luovien leikkien asema? Nämä 
leikit eivät muodosta vaihetta kuten muut leikit, vaan ilmaisevat parem
minkin symbolisen mielikuvan sisäistä transformointia kohti adaptiivista 
representaatiota. Kun lapsi, sen sijaan että käyttäisi puupalaa laivana, 
todella tekee puusta leikkilaivan, merkityksen antaja (signifier) muuttuu 
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merkityksen kohteeksi (signified) ja symbolinen leikki muuttuu jäljittelyksi. 
Tästä herää kysymys, onko konstruktio leikkiä, jäljittelyä vai spontaania 
työtä? (Piaget 1962, 113.) 

Jos leikin kolmen rakennetyypin katsotaan vastaavan kolmea kehitys
vaihetta, joita luonnehtii kolme ajattelun perättäistä muotoa (sensomotori
nen, representatiivinen ja reflektiivinen), on ilmeistä, että konstruktiivisia 
leikkejä ei voida määrittää vaiheeksi kuten muita leikkejä, vaan niiden 
asema on representatiivisen ja reflektiivisen ajattelun vaiheessa joko 
puolitiessä leikkiä ja älyllistä työtä tai puolitiessä leikkiä ja imitaatiota. 
(Piaget 1962, 113.) 

Dunn (1988, 189) puuttuu Piaget'n käsitykseen sääntöjen ilmesty
misen ajankohdasta ja väittää sääntöjen ymmärtämisen sekä niiden 
noudattamisen ilmestyvän yhteiseen leikkiin jo ennen kolmatta ikävuotta. 
Lisäksi Dunn muistuttaa, että lapsi ei opi sosiaalisia sääntöjä yksinomaan 
yhteistyössä vertaisryhmän kanssa, vaan myös kotona vanhempiensa 
kanssa. Lapsilla on jo varhain todellinen motivaatio yhteiseen tekemiseen, 
koska heillä on tarve tehdä asioita perheen parissa. Yhdessä kotiaskarei
den tekeminen ja niissä onnistuminen antaa lapselle mahdollisuuden 
kokeilla osaamistaan. Samalla pelkkä osallistuminen tuottaa hänelle 
todellista iloa. 

Piaget'n käsitykseen sääntöleikkien merkityksestä lapsen kehityk
selle rohkenen lisätä oman käsitykseni: Myös yhteiseen roolileikkiin 
sisältyy jo käsitteen sosiaaliseen luonteeseen liittyen sääntöjä, ja leikkijät 
sanktioivat näiden sääntöjen rikkomista. Näin ollen roolileikin säännöillä 
on lapsen sosiaalisen ja moraalisen kehityksen kannalta samanlainen 
merkitys kuin sääntöleikkien säännöillä. Tätä ajatusta tukee Garveyn ja 
Bemdtin (1977) tutkimustulos, jonka mukaan roolileikki on vaarassa 
loppua, jos joku leikkijöistä irtautuu todellisen elämän standardeista, 
esimerkiksi kun leikin "vauva" ryhtyy aikuismaiseen "puhelinkeskuste
luun". 

4.2.2 Harjoitteluleikin ja symbolileikin välinen suhde 

Kun lapsi etenee yhdestä leikkityypistä seuraavaan, hän liittää vanhan 
tyypin uuteen. Siten symbolinen leil<l<l sisältää usein harjoitteluleikkiä, ja 
sääntöleikit sisältävät sekä symbolista että harjoitteluleikkiä. Harjoitteluleik
ki ei suinkaan ole pelkästään sensomotorisen kauden ominaisuus, vaan sitä 
ilmenee aina kun uutta taitoa opetellaan. Ajatellaanpa vaikka aikuista, joka 
on juuri hankkinut ensimmäisen autonsa - kuinka vaikeaa hänen onkaan 
vastustaa kiusausta ajella sillä ihan vain uuden kokeilemisen ja ajamisen 
ilosta. (Piaget 1962, 113-114.) 

Harjoitteluleikkien ensimmäinen tyyppi on puhdas harjoitteluleikki, 
jonka yksinkertaisissa muodoissa (vetäminen, heittäminen jne.) lapsen 
tarkoituksena saattaa olla vain "nähdä, mitä seuraa". Joka tapauksessa hän 
hallitsee jo leikissä tarvittavan skeeman ja käyttää sitä joko tutustuakseen 
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toimintaperiaatteeseen tai pelkästä tekemisen ilosta. Kehityksellisesti seu
raava harjoitteluleikkien tyyppi muodostuu sattumanvaraisista kombinaati
oista. Luonteenomaista tälle tyypille on, että lapsi on tekemisissä uusien 
leikkikalujen tai uuden oppimismateriaalin kanssa, joita hän yhdistelee 
"älyllisinä eksperimentteinä". Kolmas ja viimeinen harjoitteluleikkien 
tyyppi sisältää suunniteltuja kombinaatioita. Kyseessä on ilo tietoisuudesta, 
että osaa uutta. Tällaisesta leikistä saattaa syntyä joko symbolileikki tai 
toisten kanssa yhteinen sääntöleikki. (Piaget 1962, 114-117.) 

Kysymys, mihin vetää raja harjoitteluleikkien ja symbolisten leikkien 
välille, on enemmän kuin pell<lqi luokitteluasia, koska se sisältää yleensä 
leikin tulkinnan perusongelmia. Alyllisten harjoitteluleikkien ja symbolisten 
leikkien välillä on ilmeinen ero: Kun lapsi tekee kysymyksiä kysymisen 
ilosta tai kertoo tarinaa kertomisen ilosta, kysymykset tai mielikuvitus ovat 
leikin sisältöä, mutta ne ottavat harjoittelun muodon. Siksi voidaan sanoa, 
että leikki harjaannuttaa kysymistä tai mielikuvitusta. Kun lapsi muuttaa 
esineen mielessään toiseksi esineeksi tai laittaa nuken tekemään itselleen 
tuttuja toimintoja, symbolisesta mielikuvituksesta tulee leikin sisällön 
asemesta sen väline, ja sisällön muodostaa tässä tapauksessa joukko 
ihmisiä tai tapahtumia, joita esitetään symbolein. Aivan kuten ei-symboli
sissa leikeissä harjoittelu on toiminnallista assimilaatiota, joka auttaa lasta 
lujittamaan sensomotorisia kykyjään (esineiden käyttö) tai intellektuaalisia 
kykyjään (kysyminen, mielikuvitus), symboli antaa hänelle keinoja, joiden 
avulla hän voi assimiloida todellisuutta omien toiveidensa tai kiinnostuk
sensa kohteiden mukaisesti. Älyllisissä harjoitteluleikeissä lasta ei kiinnosta 
se, mitä hän kyselee tai kertoo, vaan hän nauttii pelkästä kysymisestään tai 
mielikuvituksestaan. Symbolisissa leikeissä hän on kiinnostunut niistä 
asioista joita symbolisoidaan ja symboli palvelee puhtaasti niiden toteut
tamista. (Piaget 1962, 118-119.) 

4.3 Leikin synty ja kehitys sensomotorisella kaudella 

Milloin leikki alkaa? Sensomotorisen kauden ensimmäinen vaihe on puhdasta 
refleksiharjoittelua. Refleksiharjoittelua ei kuitenkaan voida pitää todellise
na leikkinä. (Piaget 1962, 89.) 

Toisessa vaiheessa leikin ja adaptiivisen käyttäytymisen välinen raja on 
edelleen häilyvä. Ovatko ensimmäiset jokeltelut, "äänelläleikkiminen" tai 
pään ja käsien liikkeet, joita säestää nauru tai mielihyvä, jo osa leikkiä vai 
ovatko ne jotakin muuta? Ovatko primaariset kehäreaktiot yleensä ottaen
leikillisiä, adaptiivisia vai molempia? Tässä vaiheessa leikki ilmenee vielä 
vain heikkona eriytymisenä adaptiivisesta assimilaatiosta. (Piaget 1962, 
89-91.)

Kolmannessa vaihee$sa, joka on sekundaaristen kehäreaktioiden aikaa,
prosessi on edelleen sama, mutta leikin ja älyllisen assimilaation välinen 
eriytyminen on kehittyneempää. Lapsi alkaa käsitellä esineitä käsittelyn 
ilon t�ki� ja lapsen suhta_u�t�pa �ineid�� ka�sa to�ee� paljastaa
kulloinkin onko kyse leikista vai yntyksestä tunnistaa esme. (P1aget 1962, 
91-92.)

Neljännessä vaiheessa, joka on sekundaaristen skeemojen koordinaation
vaihe, saa alkunsa kaksi uutta leikkiin yhteydessä olevaa elementtiä. 



34 

Ensiksi lapsi toteuttaa "tuttujen skeemojen soveltamista uusiin tilanteisiin" 
pelkän assimilaation tai pelkän mielihyvän vuoksi yrittämättä saavuttaa 
mitään lopullista päämäärää. Toiseksi skeemojen joustavuus sallii todellis
ten leikillisten kombinaatioiden muodostamisen. Lapsi siirtyy luontevasti 
skeemasta toiseen kokeilematta niitä peräkkäin. Hän vain yksinkertaisesti 
hallitsee ne eikä pyri adaptaatioon: skeemat seuraavat toisiaan ilman 
ulkoista päämäärää. Esineet, joita niihin sovelletaan, eivät ole lapselle 
"ongelmia", vaan ne toimivat toiminnan mahdollistajina. Tämä toiminta ei 
enää tähtää oppimiseen, vaan se on tuttujen toimintojen riemuntäytteistä 
esittämistä. Tällaisessa käyttäytymisessä on kuitenkin kyse enemmästä kuin 
päämäärättömien kombinaatioiden ketjusta: kyseessä on skeemojen "ritu
alisointi". Lapsi käy esimerkiksi läpi kaikki nukkumiseen liittyvät toimin
not, koska olosuhteet saattavat alkuun tämän skeeman. On selvää, että 
tämä "ritualisointi" on symbolisten leikkien valmistelua. Leikillisen rituaa
lin muuttuminen symboliksi edellyttää kuitenkin, että lapsi, sen sijaan että 
pelkästään seuraisi tuttujen liikkeiden sykliä, on tietoinen nukkumisen 
"esittämisestään". Tämä tapahtuu vasta myöhemmin, kuudennessa vaihees
sa. (Piaget 1962, 92-94.) 

Viidennen vaiheen aikana tietyt uudet elementit varmistavat siirtymän 
symbolileikkiin, ja tässä korostuu juuri kuvattu ritualisointi. Tertiäärisiä 
kehäreaktiota kokeillessaan tapahtuu usein, että lapsi yhdistää vahingossa 
toisiinsa liikkeitä, jotka eivät ole tekemisissä toistensa kanssa. Sitten hän 
alkaa toistaa niitä rituaalina, josta muodostuu motorinen leikki. Toisin kuin 
neljännen vaiheen kombinaatiot, jotka on lainattu tutuista skeemoista, 
nämä kombinaatiot ovat uusia ja niillä on miltei heti leikin luonne. Toisin 
kuin aiemmin, lapsi ikään kuin vaikeuttaa tilannetta ja toistaa tarkasti 
kaikki toiminnot, olivatpa ne hyödyllisiä tai hyödyttömiä, ja tekee puh
taasta mielihyvästä toiminnastaan niin täydellisen kuin mahdollista. Tässä 
vaiheessa kuten aiemminkin, leikillä on assimilatiivinen tehtävä yli adap
taation rajojen. Rituaalit ovat edellisen vaiheen rituaalien jatkoa sillä 
erotuksella, että niistä tulee välittömästi leikkejä ja niihin sisältyy aikai
sempaa paljon laajempi kombinaatioiden vaihtelu. (Piaget 1962, 94-95.) 

4.4 Siirtymä symbolileikkiin 

Sensomotorisen kauden kuudennessa vaiheessa leikillinen symboli irtautuu 
rituaalista ja ottaa symbolisten skeemojen muodon. Tämä saavutetaan, kun 
empiirisestä ajattelusta tulee mentaalinen assosiaatio ja ulkoisesta imitaa
tiosta tulee sisäistynyttä tai viivästynyttä jäljittelyä. Lapsi käyttää skeemoja, 
jotka ovat tuttuja ja jotka ovat suurelta osin ritualisoituneet aikaisemmin. 
Mutta sen sijaan että lapsi käyttäisi niitä esineisiin, joihin on käyttänyt niitä 
aikaisemmin, hän assimiloi ne uusiin päämääriin ja esineisiin. Uusia esinei
tä hän käyttää vain siksi, että ne mahdollistavat tuttujen skeemojen käytön 
ja synnyttävät mielihyvää. Näiden kahden ehdon yhtyminen - skeeman 
siirtäminen uusiin objekteihin ja mielihyvän synty - luonnehtii leikisti 
esittämisen, symbolileikin alkua. (Piaget 1962, 95-97.) 

Jos lapsi sovittaa omat tavanomaiset liikkeensä toiminnan normaaliin 
ärsykkeeseen, kyseessä ei ole symboli eikä tietoinen esittäminen. Mikäli 
lapsi taas käyttää skeemaa pelkän mielihyvän vuoksi, on kyseessä kylläkin 
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leikki, mutta ei symbolismi. Symbolismista on kyse silloin, kun lapsi esittää 
esineen assimiloimista skeemaan ja käyttää skeemaa ilman akkomodaatiota. 
Symbolisen leikin piirteenä on sekä ilmeisen jäljittelyn (akkomodaation) 
että leikillisen assimilaation olemassaolo. Symbolista leikkiä voidaan pitää 
kognitiivisena representaationa, jos se sisältää poissaolevien esineiden 
"esiin houkuttelemisen". Esimerkiksi Jacqueline käytti toisella vuodella 
ollessaan erilaisia esineitä kuvaamaan tyynyä, joka oli hänelle tärkeä 
käydessään nukkumaan. Tällaisten korvaavien esineiden ei tarvitse muis
tuttaa todellisia esineitä tarkasti, ja lapset eivät leiki muusta syystä kuin 
mielihalusta leikkiä. (Piaget 1962, 97-98.) 

Symbolin kehitystä seurattaessa ei ole mahdollista puhua symbolista 
sensomotorisen kauden toisessa vaiheessa, koska tällöin ei ole mahdollista 
erottaa merkityksen antajaa eli symbolina käytettävää esinettä (signifier) 
merkityksen kohteesta (signified) eli siitä, mitä symbolisoidaan. Voidaan 
kuitenkin huomata, että funktionaalisessa mielessä symbolin lähtökohta on 
toisen ja kolmannen vaiheen leikillinen assimilaatio. Oikea symbolinen 
leikki viittaa vain sellaiseen symbolismiin, jossa lapsi on täysin tietoinen 
merkityksen antajan eli symbolin, ja merkityksen kohteen eli symbolisoita
van välisestä suhteesta. (Piaget 1962, 100-101.) 

Neljännessä ja viidennessä vaiheessa kehitys etenee kohti symbolismia 
siinä määrin, että leikillisen assimilaation kehitys johtaa merkityksen 
antajan ja merkityksen kohteen tarkempaan eriytymiseen. Skeemojen 
leikillisen ritualisoinnin edetessä lapsi tuottaa joskus tekoja, joita hän 
tavallisesti tekee aivan eri kontekstissa, esimerkiksi käy hetkeksi pitkälleen 
nähtyään tyynyn, vaikka ei ole menossa nukkumaan. Tällaiset teot eivät 
ole oikeastaan symbolisia, koska teko on vain sen itsensä reproduktiota 
ollen samalla sekä merkityksen antaja että merkityksen kohde. Mutta koska 
teko jää keskeneräiseksi ja erityisesti koska se on tehty huvikseen, on 
selvää, että siinä on alku merkityksen antajan (liikkeet, joita tehdään ja 
jotka ovat vain yritys leikkiä) ja merkityksen kohteen (koko skeema 
sellaisena kuin se kehittyisi, mikäli se toteutettaisiin kokonaan todesti) 
väliselle eriytymiselle. (Piaget 1962, 101.) 

Kun kuudennessa vaiheessa symbolinen skeema ilmestyy assimi
loitaessa lisäkohteita leikittävään skeemaan ja sen alkuperäiseen päämää
rään, merkityksen antaja ja merkityksen kohde ovat eriytyneet lopullisesti. 
Todellinen symbolinen leikki alkaa. Toimintoja sovelletaan nyt uusiin ja 
epäadekvaatteihin esineisiin, ja ne suoritetaan kiinnittämällä tiukasti 
huomio yksityiskohtiin, olkoonkin, että toiminnot sinänsä olisivat vain 
kuviteltuja. (Piaget 1962, 101.) 

Vaikka kuudennen vaiheen "symbolinen skeema" on jo symbolista 
leikkiä, sen muoto on vielä primitiivinen ja rajoittunut: se ainoastaan sysää 
toimintaan skeeman, joka on assosioitunut lapsen omaan käyttäytymiseen. 
Lapsi vain esittää tekevänsä jotakin, mitä on tehnyt oikeastikin. Vasta 
myöhemmin lapsi alkaa kuvitella ja esittää, että muut esineet syövät, 
nukkuvat ja kävelevät kuten hän itse, ja alkaa näin symbolisesti muuttaa 
esineen toiseksi. (Piaget 1962, 120.) 

Kehittynein vaihe, jonka leikillinen symboli voi saavuttaa sensomotori
sessa kehityksessä, on siis sen kuudes vaihe. Edelleenkin on kyse skee
moista, jotka ovat yhteydessä lapseen itseensä. Tosin lapsi toteuttaa niitä 
symbolisesti eikä todellisessa tilanteessa, kuten aikaisemmissa vaiheissa. 
Symboli ei ole vielä vapautunut ajattelun välineeksi. Käyttäytyminen tai 
sensomotorinen skeema on nyt symboli eikä enää jokin yksittäinen esine 
tai mielikuva. Symbolismin alulla on huomattava merkitys leikin myöhem
mälle kehitykselle. lrroitettuna kontekstistaan symbolinen skeema antaa 
lapselle mahdollisuuden assimiloida ulkopuolista maailmaa egoonsa paljon 
tehokkaammalla tavalla kuin pelkän harjoittelun keinoin. (Piaget 1962, 
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120-121.)
Symbolinen leikki lujittaa assimiloimalla representationaalisessa

muodossa todellisuuden egoon sitä, mitä harjoitteluleikki on jo funktionaa
lisen assimilaation kautta saanut aikaan. "Symbolinen skeema" on siirtymä
vaihe, koska harjoitus on jo symbolista, vaikka lapsi edelleenkin harjoitte
lee toimintoja. Tämän jälkeen koko joukko uusia leikillisiä symboleja saa 
alkunsa esioperationaalisella kaudella, kun systemaattinen kieli alkaa 
kehittyä. (Piaget 1962, 121.) 

4.5 Symbolileikin kehitys esioperationaalisella kaudella 

Sensomotorista kautta leikin kehityksessä seuraa esioperationaalisen 
kauden alkuvaiheeseen sijoittuva symbolisen leikin ensimmäinen vaihe, johon 
sisältyy kolme laadullisesti erilaista leikkityyppiä ala tyyppeineen. Alatyypis
sä I A lapsi projisoi sensomotorisella kaudella käyttämiään symbolisia 
skeemoja uusiin kohteisiin. Skeemat ovat peräisin lapsen omista toimin
noista: lapsi yleistää omaa arkikäyttäytymistään. Esimerkiksi Jacqueline 
(1;6)4 laittoi ensin leikkikoiransa "itkemään" ja seuraavina päivinä teki 
saman nallelleen ja ankalleen. Kuukautta myöhemmin hän teki sen hatul
leen. (Piaget 1962, 121-122.) 

Alatyypissä I B lapsi jäljittelee havaitsemiaan skeemoja projisoiden niitä 
uusiin kohteisiin. Erona edelliseen alatyyppiin on se, että skeemat saadaan 
malleilta, joita jäljitellään, ei siis enää lapsen omista toiminnoista. Jacqueli
ne (1;8) oli soittavinaan puhelimella ja laittoi sitten nukkensa tekemään 
saman, minkä jälkeen hän oli soittavinaan erilaisilla esineillä. (Piaget 1962, 
122-123.)

Alatyypissä II A kyseessä on esineen yksinkertainen samastaminen
(identification) toiseen esineeseen. Jacqueline (1;9) näki simpukankuoren, 
kutsui sitä kupiksi ja oli juovinaan siitä. Seuraavina päivinä hän kutsui sitä 
myös lasiksi, hatuksi ja veneeksi. (Piaget 1962, 123-124.) 

Alatyypissä II B lapsi samastaa oman kehon muihin ihmisiin tai esinei
siin. Jacqueline (2;2) oli silittävinään vaatteita kuten perheen pyykkäri ja 
muutamaa kuukautta myöhemmin esitti pikku sisartaan jäljitellen imevän
sä rintaa sisarensa tavoin. (Piaget 1962, 124-125.) 

On ilmeistä, että alatyyppien II A ja II B leikkeihin sisältyy jäljittelyä ja 
symbolista assimilaatiota. Symbolista samastamista edeltää jäljittelevä 
toiminta ja se ilmaistaan kielen avulla ennen kuin toiminta suoritetaan. Sen 
lisäksi jäljittelevä toiminta erottuu lapsen omasta toiminnasta ja sisältää 
symbolisesti henkiin herätetyn esineen jäljittelyä. Tyypissä II A käsiteltävä 
esine ja mahdollisesti sen liike (esimerkiksi pahvilaatikon liikuttelu) 
toimivat merkityksen antajina, kun taas se, jolle merkitys annetaan eli 
merkityksen kohde (auto) on poissa. Samoin tyypissä II B lapsi samastuu 
täydellisesti esittämäänsä henkilöön, jolloin jäljiteltävä toiminto on merki
tyksen antaja, ja näin henkiin herätetty henkilö on se, jolle merkitys 
annetaan. (Piaget 1962, 126.) 

4Tutkimuksessa kä�etään Piaget'n tapaa merkitä lapsen ikä: ennen puolipistettä 
vuodet, sen jälkeen kuukaudet. 
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Roolin synty ja roolileikin alku sijoittuvat toiselle elinvuodelle. 
Jonkinlainen "tahdoton toimijarooli" on mahdollinen heti symbolileikin 
synnyttyä. Piaget kuvaa nimittäin kollektiivista symbolismia käsitellessään 
tilanteen, jossa Jacqueline määritti vähän toisella vuodella olleelle sisarel
leen "sisaren" roolin, johon tämä näytti passiivisesti sopeutuvan. Se, oliko 
kyse todella roolista, jää käsittääkseni tulkinnanvaraiseksi. (Ks. Piaget 
1962, 138.) Tulkinta muuttuu helpommaksi heti kun lapsi ilmaisee kielelli
sesti, ketä esittää. Tällaisia tilanteita Piaget esittää kuitenkin vasta lapsen 
toisen elinvuoden jälkimmäiselta puoliskolta (ks. Piaget 1962, 122, 125). 

Itse asiassa leikin eri vaiheiden ja tyyppien ensi esiintymisen 
ajankohta jää Piaget'n esimerkkien varassa epäselväksi. Joissakin tapauk
sissa hän joutuu itsekin, vertaillessaan lastensa leikin kehitystä toisiinsa, 
olettamaan esimerkiksi yhden vaiheen puuttuessa poikansa leikistä, että 
sitä oli todellisuudessa esiintynyt, mutta ilman, että hän olisi sattunut sitä 
havaitsemaan (ks. Piaget 1962, 122-123). 

Kolmannella vuodella lapsella alkaa esiintyä kolmannen leikkityypin 
leikkejä. Sen alatyypit III A, 111 B, III C ja III D muodostuvat niin sanotuista 
symbolisista kombinaatioista. Tyyppi III A sisältää symbolisten skeemojen 
yksinkertaisia kombinaatioita. Ne ovat jatkoa toisen alatyypin leikeille sillä 
erotuksella, että ne sisältävät kokonaisen tapahtuman konstruktion yksit
täisten jäljittelevien toimintojen sijasta. Yksinkertaisimmassa muodossaan 
ero toiseen tyyppiin on hiuksenhieno: Jacqueline (2;1) esimerkiksi oli 
antavinaan nukelle ruokaa rohkaisten monisanaisesti sitä syömään. Tässä 
alatyypissä toiminnot sisältävät vaihtelevissa määrin imitaatiota ja vääristä
vää (distorting) assimilaatiota ja niihin saattaa sisältyä mielikuvitusolentoja. 
Kuitenkin leikit saavat sisältönsä lapsen omasta maailmasta: ensi sijassa 
hän harjaannuttaa olemassa olevaa todellisuutta eikä harjoittele tulevai
suutta. (Piaget 1962, 126-131.) 

Alatyyppi III B sisältää korvaavia kombinaatioita. Todellisuuden assimi
lointi symbolisen leikisti esittämisen keinoin jatkuu tämän alatyypin 
leikeissä. Näissä kyse on todellisuuden "oikaisemisesta" ja katarttisesta 
kompensaatiosta pikemminkin kuin aikaisemmissa vaiheissa kuvatusta 
mielihyvän tuottamisesta. Leikin avulla lapsi vapautuu peloistaan ja tekee 
sellaista, mitä todellisuudessa ei saa tai ei uskalla tehdä. Jacqueline (2;4) 
esimerkiksi oli valmistelevinaan kylpyä leikkiammeeseen, kun kylpyvedek
si tarkoitetun veden kanssa leikkiminen oli todellisuudessa kielletty. 
(Piaget 1962, 131-133.) 

Alatyypin 111 C sisältönä ovat lievitystä tuovat kombinaatiot. Lapsen 
leikkimässä lääkärileikissä kaikki muuttuu hyväksi: ei tarvitse pelätä eikä 
tee kipeää. Edellisessä alatyypissä lapsen kohdatessa vaikean tai epämiel
lyttävän tilanteen hän kompensoi sen. Tässä tyypissä hän hyväksyy 
tapahtuman ja yrittää elää sen uudelleen käsittelemällä sitä symbolisesti. 
Esimerkiksi Jacqueline (2;1) jännitti istua uudella tuolillaan. Niinpä hän 
laittoi nukkensa tähän epämiellyttävään tilanteeseen ja rauhoitteli sitä 
kuten häntä oli rauhoitettu. Kun tilanne on irrotettu epämiellyttävästä yh
teydestään, se assimiloituu vähitellen muuhun käyttäytymiseen. Tällainen 
ikävien tilanteiden uudelleen eläminen mielikuvitustilanteessa kuvaa sel
västi symbolisen leikin funktiota, joka on assimiloida todellisuus egoon 
erottamalla ego akkomodaation vaatimuksista. (Piaget 1962, 133-134.) 

Alatyypissä III D on kyseessä ennakoivat symboliset kombinaatiot. 
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Tässä leikkityypissä lapsi hyväksyy neuvoja ja sääntöjä samaan tapaan 
kuin edellisessä tyypissä, mutta pystyy lisäksi ennakoimaan symbolisesti 
seurauksia, myös· sellaisia, joita aiheutuisi sääntöjen ja ohjeiden noudatta
matta jättämisestä. Jacquelinea (4;6) oli varoitettu irtokivistä kuljettaessa 
vuoristotietä. Niinpä hän kertoi nukelle vuoristossa kulkemisen vaaroista 
ja siitä, mitä tapahtuu, jos ei ole varovainen. (Piaget 1962, 134-135.) 

Symbolisen leikin toinen vaihe sijoittuu neljästä seitsemään ikävuoteen eli 
esioperationaalisen kauden intuitiiviseen vaiheeseen. Aikaisemmat symbo
liset leikit alkavat menettää merkitystään, vaikka niiden lukumäärä tai 
intensiteetti ei vähenisi. Sen sijaan symbolien vääristävä leikillinen luonne 
heikkenee. Tämän vaiheen leikkeihin sisältyy kolme uutta ominaisuutta: 
leikillisten yhdistelmien järjestelmällisyys, todellisuuden tarkka jäljittely ja 
kollektiivinen symbolismi. (Piaget 1962, 135.) 

Järjestelmällisyys näkyy siinä, että leikeissä konstruoidaan kestoltaan 
suhteellisen pitkiä tapahtumaketjuja, joissa toiminnot seuraavat toisiaan 
loogisesti. Todellisuuden tarkka jäljittely tapahtuu siten, että leikkiin 
valitaan realistisia esineitä ja samalla materiaalisten yksityiskohtien toden
mukaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kollektiivista symbolismia, 
yhteisleikkiä, luonnehtii roolien differentaatio, niiden vastavuoroisuus ja 
niistä sopiminen. Lapset leikkivät yhdessä käyttäen samoja symboleja ja 
ottaen toisiaan täydentäviä, komplementaarisia rooleja. Voidaan sanoa, että 
leikillinen symboli kehittyy yhä lähemmäksi todellisuuden tarkkaa kopi
ointia, jolloin vain yleisteemat jäävät symbolisiksi, kun taas tapahtumien ja 
konstruktioiden yksityiskohdat lähestyvät tarkkaa akkomodaatiota sekä 
adaptiivista ajattelua. (Piaget 1962, 135-138.) 

Kollektiivista symbolismia on näyttäytynyt jo aikaisemmissa vaiheissa, 
kun lapsi on leikkinyt yhden tai useamman leikkitoverin kanssa. Vaikka 
leikkijät ovat tällöin saaneet ideat toinen toisiltaan tai he ovat jäljitelleet 
toisiaan, ei symbolien rakenteissa ole tapahtunut juurikaan muutoksia. 
Tällainen varhainen kollektiivinen symbolismi vastaa sosiaalisessa mielessä 
kollektiivisia monologeja lasten kielessä. Vaikka neljän vuoden iässä 
voidaan puhua jo todellisesta kollektiivisesta symbolismista, niin kehit
tyneenä sitä voidaan pitää vasta viiden-kuuden vuoden ikäisillä lapsilla. 
Tällöin rooleista tulee leikin pääsisältö ja lapset kykenevät yleistämään 
niitä. (Piaget 1962, 138-139.) 

Van der Kooij (1983b, 329) ei ole täysin tyytyväinen Piaget'n 
symbolileikin kehityksen sisällölliseen tulkintaan sikäli, että Piaget painot
taa leikin muuttuvan iän myötä yhä realistisemmaksi samalla kun ajattelu 
tulee loogisemmaksi. Van der Kooij muistuttaa, että leikin kehitystä 
luonnehtii myös lisääntyvä kuvitteellisuus: lapsihan kykenee iän karttues
sa yhä mielikuvituksellisempiin suorituksiin. 
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4.6 Symbolileikit konkreettisten operaatioiden kaudella 
sekä sääntöleikit 

Kolmas symbolisen leikin vaihe sijoittuu konkreettisten operaatioiden 
kaudelle. Vaihetta luonnehtii symbolismin heikkeneminen sekä sääntöleik
kien ja sellaisten symbolisten konstruktioiden esilletulo, joissa on vain 
vähän vääristäviä elementtejä ja jotka ovat läheisessä yhteydessä adaptiivi
seen toimintaan (adapted work). Tällöin symbolista on tullut mielikuva, 
jonka tarkoituksena ei ole enää symbolin assimilointi egoon, vaan egon 
sopeutuminen todellisuuteen. (Piaget 1962, 139-142.) 

Symbolinen leikki näyttää loppuvan lapsuuden myötä. Leikin kolmas 
ja viimeinen rakennetyyppi, sääntöleikit, sen sijaan jatkuu aikuisiälläkin. 
Sääntöleikit syntyvät samaan aikaan symbolisen leikin kolmannen vaiheen 
kanssa konkreettisten operaatioiden kaudella, ja ne ovat tämän kauden 
pääasiallisin leikkimuoto. Koska sääntöleikit kuitenkin ovat sosiaalis
tuneiden ihmisten leikillistä toimintaa, on ymmärrettävää, että ne saattavat 
kehittyä läpi elämän kuten liikuntaleikit, urheilu, korttipelit ja shakki. (Pia
get 1962, 142.) 

Sääntöjä sääntöleikeissä on kahdenlaisia: ne ovat joko sukupolvelta 
toiselle siirtyneitä tai spontaaneja, kussakin leikkitilanteessa yhteisesti 
sovittuja sääntöjä. Sääntöleikit voivat olla muodoltaan esimerkiksi senso
motorisia kombinaatioita kuten kuula- tai pallopelit tai älyllisiä kombinaa
tioita kuten korttipelit tai shakki, joihin molempiin sisältyy yksilöiden 
välistä kilpailua. Ne saattavat ilmentää rudimentaarisia aikuisten käytäntei
tä, ne saattavat olla kollektivisoituneita sensomotorisia leikkejä tai kollekti
visoituneita symbolisia leikkejä, jotka ovat menettäneet symbolisminsa. 
(Piaget 1962, 143-146.) 

Tässä symbolileikin kolmanteen vaiheeseen ja sääntöleikkeihin ei 
kuitenkaan paneuduta tarkemmin, koska ne eivät varsinaisesti kuulu 
tämän tutkimuksen piiriin. 

4.7 Leikin assimilatiivisen luonteen selittäminen 

Luokiteltuaan leikkejä ja kuvattuaan niiden kehitystä Piaget tulkitsee niitä 
tutkimalla leikin asemaa lapsen ajattelun yleisessä kontekstissa. Piaget 
kritikoi aikaisempia teorioita, joiden pohjalta on ollut tavallista tarkastella 
leikkiä minkä tahansa toiminnan yhtenä erillisenä, erityisenä aspektina. 
Argumentointinsa avuksi hän ottaa leikin olemuksen selittämisessä 
aikaisemmin käytetyt kriteerit ja piirrekuvaukset: 
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Kun leikin ja ei-leikillisen (non-ludic) toiminnan eroja on tutkittu, on 
voitu todeta, että leikki ei ole käyttäytymistä sinänsä tai jokin yksittäinen 
toiminnan muoto toisten joukossa. Tavallinen on ollut käsitys, että päämää
ränä leikissä on itse leikkiminen, kun taas työ ja muut ei-leikilliset toimin
not sisältävät ulkoisen päämäärän. Voidaan sanoa, että aktiviteeteissa, jotka 
ovat päämäärä sinänsä (autotelic activities), toiminnan suunta on sisään- tai 
itseenpäin, ja aktiviteeteissa, joilla on ulkopuolinen päämäärä (heterotelic 
activities), toiminnan suunta on ulospäin. (Piaget 1962, 147-148.) 

Kun lapsen ensimmäisen vuoden alussa assimilaatio ja akkomodaatio 
eivät ole eriytyneet, näyttää lapsen toiminnassa olevan itseenpäin suuntau
tuneisuutta, vaikka kyseessä ei ole varsinainen leikki. Assimilaation 
lähestyessä akkomodaatiota leikki eroaa kuitenkin sitä vastaavista ei
leikillisistä aktiviteeteista. Näin liian tarkka teoreettinen erottelu itseen- ja 
ulospäin suuntautuneisuuden välillä muuttuu pikemminkin aste-eroksi, 
sillä siirtymävaiheessa vaihtelevat tila, jossa assimilaatio ja akkomodaatio 
ovat vielä tasapainossa ja tila, jossa eri asteinen assimilaatio on vallitseva.5 

(Piaget 1962, 148.) 
Toinen yleisesti käytettävä kriteeri leikin määrittelyssä on leikin spon

taanisuus vastakohtana työn ja todellisen adaptaation (real adaptation) 
pakkoluonteelle. Mutta eivätkö lapsen alkukantaiset älylliset keksinnöt ja 
jopa puhtaasti tieteelliset keksinnöt ole yhtä "spontaaneja"? Jos kriteerillä 
taas tarkoitetaan tarkempaa "ylemmän asteen" leikkien (kuten tiede ja 
taide) ja "alemman asteen" leikkien ("vain leikkiä") erottelua, leikin olemus
ta voidaan tarkastella erottamalla kaksi ääripäätä: toinen niistä on todella 
spontaani, koska se on kontrolloimaton, ja toista kontrolloi yhteiskunta tai 
todellisuus. Näin tarkasteluna jälkimmäinen kriteeri vie samaan kuin 
ensimmäinen: leikki on todellisuuden assimilaatiota egoon erotuksena 
"vakavasta" ajattelusta, jossa assimiloiva prosessi on tasapainossa akkomo
daation kanssa. (Piaget 1962, 148.) 

Kolmas käytetty kriteeri on mielihyvä. Leikki on toimintaa "mieli
hyvän, ilon" takia, kun taas ei-leikillinen toiminta tähtää hyödylliseen 
tulokseen. Affektiiviselle kielelle käännettynä tämä voidaan ilmaista sisään
tai itseenpäin suuntautuneisuutena ja ulospäin suuntautuneisuutena. Tämä 
tosin hämmentää asiaa vielä enemmän, koska monella "työllä" ei ole muuta 
subjektiivista päämäärää kuin tyydytys ja ilo, ja kuitenkaan ei ole kysymys 
leikistä. Voidaanko siis yhtyä Clapareden6 kantaan, että leikki on toiveiden 
ja tarpeiden välitöntä toteutusta ja työ taas on sen välillistä toteutusta? 
Myös Freud7 on ilmaissut selvän erottelun vastakohtien mielihyväperiaat
teen "Lustprinzip" ja realiteettiperiaatteen "Realitätsprinzip" välillä, joista 
edellinen liittyy välittömään tyydytykseen ja toisessa on tyydytyksen 
elementti, joka on alisteinen jonkinlaiselle myöntyväisyydelle. Mutta 
edelleen jää yksi ongelma: Jotkut lieventävät, helpotusta tuottavat symboli
set leikit ovat tuskallisten tapahtumien symbolista uudelleentuottamista, 
jossa pyritään sietämään ja assimiloimaan näitä tapahtumia. Tässä tapauk
sessa leikit ovat todella mielihyväperiaatteen tuolla puolen "jenseits des 
Lustprinzips". Tämä osoittaa, että pelkkä assimilaatio aiemmin koetun 
tapahtuman toistona on leikin perustekijä ja perustekijänä laajemmalle 
kantava kuin mielihyvän etsiminen sen itsensä tähden. Kun tämä ymmär
retään, on selvää, että vaikka leikissä joskus toistetaan ikäviä tapahtumia, 

5Tässä Piaget tarkoittanee ensimmäisten leikkien syntyvaihetta eli siirtymää 
harjoitteluleikkeihin. 

6Piaget'n antamat tiedot: Claparede, E. Psychologie de l'enfant, 8th ed. 
7Piaget ei anna lähdeviitteitä koskien Freudin teoksia. 
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sitä ei tehdä siksi, että tuskaa pitäisi pitää yllä, vaan siksi, että tuskasta 
tulisi siedettävä. (Piaget 1962, 148-149.) 

Neljäs, silloin tällöin käytetty leikin kriteeri on leikin organisoimatto
muus. Näkemyksen mukaan leikissä ei ole organisoitua rakennetta, ja sitä 
pidetäänkin vastakohtana ei-leikilliselle ajattelulle, joka on aina organisoi
tunutta. Tässäkin on takana Freudin käsitys, jonka mukaan symbolinen 
ajattelu (tiedostamaton symbolismi) ei ole suuntautunutta (directed) 
vastakohtana loogiselle ajattelulle, joka on suuntautunutta. Tätä kriteeriä 
voidaan käyttää myös assimilaation kriteerinä. Minkä vuoksi päiväuni, 
unelma tai symbolinen leikki ei ole suuntautunutta, ellei sen takia, että 
todellisuus näissä assimiloidaan egon oikkuihin? (Piaget 1962, 149.) 

Viides kiinnostava kriteeri on leikin konfliktittomuus. Konfliktien ei 
katsota kuuluvan leikkiin, mutta jos niitä tulee, ego voi vapautua niistä 
kompensoinnin tai poistamisen avulla. Sen sijaan ei-leikillinen toiminta on 
näkemyksen mukaan väistämättä tekemisissä konfliktien kanssa. Todelli
sessa elämässä konflikteja selvitetään alistumalla, kapinoimalla tai yhteis
työllä. Leikin konfliktit taas transponoidaan siten, että egolle kostetaan joko 
tukahduttamalla konfliktit tai antamalla niille hyväksyttävä ratkaisu. Itse 
asiassa tämä kriteeri painottaa leikillisen assimilaation erästä tärkeää 
puolta, tosin käänteisesti. Koska ego dominoi leikin koko universumia, se 
on vapaa konflikteista eikä päinvastoin - ellei konflikteista puhuttaessa 
sitten tarkoiteta jotakin todellisuuden mukanaan tuomaa egon rajoitusta. 
(Piaget 1962, 149-150.) 

Kuudes käytettävä kriteeri on ylimääräinen motivaatio (overmoti
vation). Esimerkiksi lattian lakaisu ei ole leikkiä, mutta lakaisevan henkilön 
esittämisessä on leikillinen luonne. Kriteerin mukaan leikki alkaisi sellaises
ta leikkiin mukaan tulevasta lisäyllykkeestä, joka ei kuulu alkuperäiseen 
toimintaan, jolloin lisäyllykkeiden olemassaolo olisi leikin yksi piirre. 
Kuinka tällaiset leikilliset lisäyllykkeet tulisi määritellä? Ei voida ajatella, 
että kaikessa käyttäytymisessä, jossa on perättäisiä yllykkeitä, olisi mukana 
leikkiä. Jokaisessa erityistapauksessa yllykkeet riippuvat siitä ilosta, joka 
saadaan rajoittamattomien yhdistelmien tai symbolisen mielikuvituksen 
kautta. Tästä syystä palaudutaan tosiseikkaan, että toiminta muuttuu 
leikilliseksi vain prosessissa, jota ego käyttää integroidakseen itseensä siitä 
aikaisemmin riippumatonta, joskus tuskallista akkomodaatiota vaatinutta 
todellisuutta. Ylimääräisestä motivaatiosta tulee täten vain toinen tapa 
ilmaista assimilaation dominanssi. (Piaget 1962, 150.) 

Edellisestä on tiivistäen pääteltävissä leikin yleisesti käyttökelpoiseksi 
kriteeriksi jäävän sen, että leikki alkaa, kun assimilaatio dominoi akkomo
daatiota. Kriteeri pätee sekä harjoitteluleikkien puhtaasti funktionaaliseen 
assimilaatioluonteeseen että erilaisiin assimilaatiomuotoihin symbolisessa 
leikissä. Koska kaikki ajattelu sisältää assimilaatiota ja leikillinen assimilaa
tio eroaa siitä vain sikäli, että se dominoi akkomodaatiota eikä muodosta 
tasapainotilaa sen kanssa, leikki on sekä yhteydessä adaptiiviseen ajatte
luun että sidoksissa ajatteluun yleensä sen yhtenä, enemmän tai vähemmän 
eriytyneenä ääripäänä (pole). (Piaget 1962, 150.) 

Viimeksi mainittua väitettään Piaget perustelee Groosin (1896, 
1899) harjaannuttamisteorian, Hallin (1907) rekapitulaatioteorian sekä 
Buytendijkin (1933) infantiilisen dynamiikan teorian kriittisen arvioinnin 
kautta. Tässä ei kuitenkaan pysähdytä näihin perusteluihin, vaan tarkas
tellaan kuinka Piaget selittää leikkiä lapsen ajattelun struktuurin avulla. 
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4.8 Leikin tulkinta ajattelun struktuurin avulla 

Kaikissa älyllisen kehityksen vaiheissa on sekä assimilaatiota että 
akkomodaatiota, mutta ne ovat kasvavassa määrin eriytyneet toisistaan ja 
tästä syystä lisääntyvässä tasapainotilassaan yhä komplementaarisempia. 
Esimerkiksi tieteellisessä ajattelussa akkomodaatio todellisuuteen ei ole 
mitään muuta kuin kokeilua, kun taas assimilaatio on deduktiota tai 
objektien liittämistä loogisiksi tai matemaattisiksi skeemoiksi. (Piaget 1962, 
161.) 

Lasten leikki on ilmausta lisääntyvästä assimilaation ja akkomodaation 
eriytymisestä: Ensimmäiset leikithän (harjoitteluleikit) syntyvät silloin kun 
assimilaatio eriytyy akkomodaatiosta, mutta ei ole vielä integroitunut 
uudelleen pysyvään tasapainoon. Opittuaan ravistamaan, heiluttamaan ja 
heittämään esineitä lapsi ravistelee, heiluttaa ja heittelee niitä tekemisen 
ilosta, nauttien omasta osaamisestaan ja voimastaan. Vasta operationaalisen 
ja rationaalisen ajattelun vaiheessa assimilaatio ja akkomodaatio tulevat 
komplementaarisiksi. Tässä mielessä leikki muodostaa ääripään todellisuu
den assimiloinnille egoon, sillä siihen sisältyy jotakin luovasta mielikuvi
tuksesta, joka tulee sittemmin olemaan kaiken tulevan ajattelun ja järkei
lyn alkuunpanija. (Piaget 1962, 162.) 

Symbolismin ilmaantuminen on oleellinen tekijä kaikissa leikillisten 
toimintojen tulkinnoissa. Mielikuvien ilmaantuminen tuo leikkiin uuden 
laadullisen vaiheen: siirtymän harjoitteluleikeistä symbolileikkiin. Miksi 
leikki sitten muuttuu symboliseksi sen sijaan, että jatkuisi sensomotorisena 
harjoituksena tai älyllisenä kokeiluna? Miksi liikkeen iloon tai toimintaan 
toiminnan hauskuuden vuoksi liitetään mielikuvitus ja leikisti esittäminen? 
Siksi, että assimilaatioon assimilaation vuoksi liittyy ominaisuus vääristyä. 
Tästä syystä assimilaation irtautuminen välittömästä akkomodaatiosta 
toimii symbolisen esittämisen lähteenä. Tämä selittää sen, miksi on olemas
sa symbolismia heti kun sensomotorinen kausi on ohitettu ja on siirrytty 
representatiiviseen ajatteluun. (Piaget 1962, 162-163.) 

Vaikka ero harjoitteluleikin ja symbolisen leikin välillä on suurempi 
kuin tavallisesti ajatellaan, niiden välillä on yksi suhde, jota ei voida jättää 
huomiotta: harjoitteluleikin ja symbolisen leikin välinen suhde on sama 
kuin sensomotorisen toiminnan ja representatiivisen ajattelun suhde, eli 
poikkeama puhtaan assimilaation suuntaan. Symbolismia, tietoista leikisti 
esittämistä (make-believe) ei voi olla ennen kuin on esittämistä (representa
tion), joka alkaa ja kehittyy vaiheittain toisen elinvuoden alussa. (Piaget 
1962, 163.) 

Representatiivinen ajattelu alkaa silloin, kun merkityksen antaja, 
symboli ("signifier") eriytyy merkityksen kohteesta eli siitä, jolle merkitys 
annetaan ("signified") siinä merkitysten järjestelmässä, joka muodostaa 
koko ajattelun ja samalla koko tietoisuuden. Sensomotorisesta assimilaa
tiosta tulee mentaalinen assimilaatio. Samoin symbolileikki alkaa silloin, 
kun merkityksen antaja eriytyy merkityksen kohteesta. Eriytyminen 
tapahtuu mielikuvien avulla. Mielikuva on sisäistynyttä jäljittelyä, se on 
skeema, joka on akkomodoitu ja jota käytetään uusien sisäistyneiden 
assimilaatioiden välineenä. Leikissään lapsi esimerkiksi tekee leikisti tiettyjä 
toimintoja, kuten muistaa niitä oikeastikin tehtävän, tai käyttää esinettä 
korvaamassa todellista esinettä mielikuvansa mukaisesti. Leikin mielikuvat 
ovat jossain määrin irtautuneet havaittavasta todellisuudesta, joten ne ovat 
"motivoituja merkkejä". Sen sijaan kielelliset merkit ovat "sopimuksenvarai
sia". Lisäksi mielikuvat ovat yksilöllisiä kun taas kielelliset merkit ovat 
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sosiaalisia. Tästä syystä kaikessa kielellisessä ja käsitteellisessä ajattelussa 
on kuviteltua representaatiota, joka tekee yksilölle mahdolliseksi assimi
loida itseensä kaikille yhteisiä yleisiä ajatuksia. Sen vuoksi mitä varhai
semmasta lapsuudesta on kyse, sitä tärkeämpi on mielikuvituksen ja 
intuition rooli. Kun pienelle lapselle ei ole vielä muodostunut adaptiivisen 
ajattelun vaatimia käsiterakenteita, mielikuva toimii yleistyksen korvikkee
na. (Piaget 1962, 163-165.) 

Kuten lapsen ajattelun kehittymättömyys selittää mielikuvan merkityk
sen, selittää se myös symbolisen leikin merkityksen. Mihin symbolileikkiä 
tarvitaan? Miksi todellisuus assimiloidaan egoon sen sijaan, että se assimi
loitaisiin välittömästi kokeilevan ja loogisen ajattelun universumiin? Siitä 
yksinkertaisesta syystä, että varhaislapsuudessa tällainen ajattelu ei ole 
vielä rakentunut, ja sen kehittymisen aikana lapsen päivittäiset tarpeet 
eivät tyydyty tarpeeksi. Adaptiivisin ja loogisin ajattelu, johon pieni lapsi 
pystyy, on edelleen esiloogista ja egosentristä. Sen rakenne on leikin 
symbolisen ajattelun ja aikuisen rationaalisen ajattelun välisellä alueella. 
(Piaget 1962, 166.) 

Vaikka symbolileikki on ympäristön vapaata assimilaatiota egoon 
ilman rajoituksia ja egosentristä ajattelua puhtaimmillaan, lapset tunnista
vat jo varhain leikisti esittämisen ja todellisuuden välisen eron. Mutta 
kaksi-kolmevuotias lapsi ei leikkiessään välitä, ovatko hänen leikkisymbo
linsa todellisia vai eivät. Hän tietää kuitenkin, että ne pätevät vain häneen 
eikä siksi vakavasti edes yritä väittää muuta. Edelleen, koska symboliesine 
on korvike todelliselle esineelle, näiden välille kehittyy eräänlainen yhteis
työ, joka on analoginen mielikuvan ja todellisen esineen väliselle yhteis
työlle. (Piaget 1962, 166-168.) 

Se, ovatko kollektiiviset symboliset leikit seurausta leikin symbolismiin 
uskomisen (belief) vahvistumisesta vai heikkenemisestä, riippuu iästä. 
Hyvin nuorten lasten kohdalla kollektiivisella leikillä joko ei ole vaikutusta 
egosentriseen symbolismiin tai, jos siihen liittyy imitaatiota, leikki lisää sitä. 
Vanhempien lasten kohdalla, joiden leikissä symbolit on korvattu sään
nöillä, on ilmeistä, että sosiaalisen elämä vähentää leikillistä uskomusta. 
(Piaget 1962, 168.) 

Myös sääntöleikkien suhdetta ajatteluun on syytä pohtia. Nehän 
lopettavat pikkulasten leikit ja muodostavat siirtymän aikuisten leikkiin. 
Sääntöleikeissä on vaikeasti määriteltävissä oleva tasapaino assimilaation 
ja sosiaalisen elämän välillä. Niihin sisältyy edelleen sensomotorista tai 
älyllistä tyydytystä ja niissä on mahdollisuus voittaa toinen, mutta tyydy
tys on ikään kuin legitimoitu pelin säännöin. Kilpailu kontrolloidaan 
kollektiivisen kurin, kunnian ja reilun pelin avulla. (Piaget 1962, 168.) 

Piaget'n käsitys harjoittelu- ja symbolileikistä egosentrismin 
ilmentymänä, assimilaationa ja lapsen puutteellisen ajattelun korvikkeena 
on nostattanut paljon keskustelua ja kritiikkiä. Schwartzman (1978, 269) 
siteeraa kritiikissään kärkevästi ensin Piaget'n perusajatusta symbolileikis
tä, jonka mukaan leikkitoimintoja luonnehtii "assimilaation ensisijaisuus 
akkomodaatioon nähden" lapsen liittäessä leikissään ulkoisen maailman 
elementtejä omaan skeemaansa vääristäen näin "objektiivisen todellisuu
den". Tästä Schwartzman saa pontimen väittää, että Piaget itse selittää 
lasten leikkiä siten, että pakottaa leikin "realiteetit" omaan erityiseen 
"teoreettiseen skeemaansa", ja näin tehdessään vääristää leikin, redusoi, 
halveksii ja lopuksi itse asiassa jättää sen vaille huomiota. 
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Bretherton (1984b, 1985) sanoo yhtyvänsä Piaget'n käsitykseen 
sensomotorisen leikin kehityksestä ja leikin affektiivisesta merkityksestä 
lapselle. Sen sijaan hän ei kannata Piaget'ta siinä, että esikouluikäinen 
lapsi olisi egosentrinen tai että tämän ajattelu olisi epäsosiaalista ja 
ajatteluprosessit puutteellisia. Bretherton ei myöskään ole samaa mieltä 
Piaget'n kanssa siitä, että symbolileikki pikemminkin heijastaisi kuin 
tuottaisi kognitiivista kehitystä. Piaget jätti hänen mielestään epäoikeu
denmukaisesti pohtimatta symbolileikin vaikutuksia lapsen kognitiiviseen 
kehitykseen. Omiin tutkimuksiinsa. viitaten Bretherton toteaa tapahtumien 
esittämisen leikisti muuttuvan yhtenäisemmäksi ja johdonmukaisemmaksi 
vauva- ja pikkulapsi-iän myötä. Jopa hyvin pienet lapset esittävät leikisti 
sosiaalista maailmaa tavoilla, jotka selvästi edistävät kognitiivista kehitys
tä. (Bretherton 1984b, 3-5; Bretherton 1985, 69-70.) 

Myös Trevarthen ja Logotheti (1989, 52) vastustavat ajatusta 
symbolileikin egosentrisyydestä. He muistuttavat, että symbolileikki on 
lapsen luonnollinen tapa ottaa osaa elämään, joka tarkoittaa perhettä, 
ystäviä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. 

4.9 Leikki ja sille rinnakkainen toiminta: imitaatio 

Piaget'n käsitystä leikistä ei voida tarkastella tutkimatta samalla hänen 
käsitystään imitaatiosta: 

Kuinka leikki sitten voidaan erottaa inutaatiosta? Molemmat käyvät 
läpi samat vaiheet, koska ne kumpuavat, vaikkakin vastakkaisiin suuntiin, 
alkuperäisen assimilaation ja akkommodaation muodostaman kokonaisuu
den eriytymisestä. Ensimmäiset sensomotoriset adaptaatiot, samoin kuin 
todelliset ajattelutoiminnot, edellyttävät molempia prosesseja, tosin eri
laisessa tasapainossa. Siksi on luonnollista, että ajattelun, joka saattaa 
assimilaation ja akkomodaation tasapainoon, imitaation, jossa painottuu 
akkomodaatio, ja leikin, jossa painottuu assimilaatio, tulisikin syntyä 
yhtäaikaa vaihe vaiheelta. Mutta kuinka on selitettävissä, että oltuaan ensin 
toistensa vastakohtia inlitaatio ja leikki tulevat toistensa täydentäjiksi? 
(Piaget 1962, 102-103.) 

Mikään skeema ei ole aina ja ainoastaan adaptiivinen, jäljittelevä tai 
leikillinen, vaikka sen alkuperäinen tehtävä tähtäisikin vain yhteen näistä. 
Siksi jäljittelevä skeema voi yhtä helposti muuttua leikilliseksi kuin adaptii
vinenkin skeema. Sitä paitsi jokainen skeema sisältää sekä assimilaation 
että akkomodaation, koska molemmat näistä prosesseista ovat pohjimmil
taan erottamattomia. Siksi vain niiden suhde määrää skeeman adaptiivisen, 
jäljittelevän tai leikillisen luonteen. Tarkasteltaessa inutaatiota, leikkiä ja 
ajattelua pelkästään sensomotorisesta näkökulmasta, inutaatio on akko-
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modaation jatkoa, leikki assimilaation jatkoa ja ajattelu molempien har
monista tasapainoa. (Piaget 1962, 103-104.) 

Sutton-Smith (1971a) on esittänyt ankaraa kritiikkiä muun muassa 
Piaget'n käsityksestä leikin ja imitaation suhteesta. Hän syyttää Piaget'ta 
kognitiivisesta reduktionismista ja leikin merkityksen vähättelemisestä. 
Lisäksi hän osoittaa Piaget'n käsityksen, jonka mukaan leikki on alisteista 
adaptiiviselle ajattelulle, johtavan ristiriitoihin teorian sisällä. Tämä 
Sutton-Smithin kritiikki olisi sisältönsä puolesta voitu itse asiassa esittää 
jo edellisen alaotsikon alla. Koska kritiikki on kuitenkin niin selvästi 
sidoksissa nimenomaan imitaation ja leikin suhteeseen, sen paikka lienee 
paremminkin tässä yhteydessä. 

Sutton-Smithin kritiikki tapahtuu tietoteoreettisesta näkökulmasta 
hänen korostaessaan Piaget'n leikkiteorian olevan vahvasti yhteydessä 
tämän geneettiseen epistemologiaan ja teoriaan ajattelun kehityksestä. 
Piaget'n mukaan imitaatio toimii ajattelun lähteenä leikin vain illustroi
dessa ajattelua. Näin leikki "reproduktiivisena assimilaationa" tai "todelli
suuden assimilaationa egoon" voi pelkästään toistaa, mutta ei koskaan 
luoda uutta kuten imitaatio. Imitaatio sisäistyy mielikuviksi ja leikin 
symbolit ovat näiden mielikuvien reproduktioita. Tämän tulkinnan 
mukaan imitaatio on oleellinen tekijä representatiivisen toiminnan muo
dostamisessa, kun taas leikki ei sitä ole. Leikillä ei ole minkäänlaista 
oleellista roolia ajattelun rakenteessa. Ajattelu ei Piaget'n mukaan voi 
kehittyä ilman imitaatiota, mutta se voi kehittyä ilman leikkiä. (Sutton
Smith 1971a, 327-329.) 

Koska Piaget ei anna leikille aktiivista, älyllistä roolia ajattelun 
kehityksessä, hänen on turvauduttava sarjaan korvaavia selityksiä: leikki 
on "reproduktiivista assimilaatiota", "yleistävää assimilaatiota", "puhdasta 
(pure) assimilaatiota", "pelkkää (mere) assimilaatiota" ja "vääristävää 
(distorting) assimilaatiota". Toisin kuin kahdella ensimmäisellä, kolmella 
viimeisellä termillä ei ole mitään systemaattista asemaa Piaget'n teoriassa 
ajattelun kehityksestä. Niitä ei määritellä, eikä ole aivan selvää, mitä ne 
tarkoittavat. Juuri leikin funktionaalisen roolin puute ajattelun struktuuris
sa pakottaa Piaget'n etsimään vaihtoehtoisia ei-älyllisiä funktionaalisia 
selityksiä leikille, mitä hänen ei tarvitse tehdä imitaatiolle. Tällainen 
selitys on esimerkiksi se, että lapsuudessa on leikkiä, koska ajattelu ei ole 
riittävän kehittynyttä, jolloin leikki on jonkinlaista ajattelun kompensaa
tiota. Tai että leikki palvelee egon jatkuvuutta, jolloin selitys lähestyy 
psykoanalyyttisiä leikin selityksiä. (Sutton-Smith 1971a, 329-330.) 

Sutton-Smithin kriittinen tarkastelu jatkuu yksityiskohtaisin 
perusteluin, miksi Piaget'n leikkiteoria ei voi olla vain työtapaturma 
tämän epistemologiassa. Tämän tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta 
sen referointi ei kuitenkaan ole tarpeen paitsi yhden asian osalta: Sutton
Smith (1971a, 333) muistuttaa Piaget'n todenneen sääntöleikkien olevan 
päätepiste lapsuuden leikeille ja siirtymä aikuisten leikille, jolloin leikin 
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vitaalinen funktio lakkaa. Tähän liittyen Sutton-Smith kysyy: Mikä on 
leikin vitaalinen funktio lapsuudessa? 

Johtopäätöksenä kritiikistään Sutton-Smith (1971a, 334-335) esittää, 
että Piaget ei ole voinut käsitellä leikkiä johdonmukaisesti kahden syyn 
takia: Ensiksikin hän on ajattelun kehitystä koskevassa teoriassaan pää
asiassa keskittynyt ohjattuihin (directed) operaatioihin, jollainen on 
esimerkiksi fysikaalisen maailman ymmärtäminen, eikä vapaisiin (undi
rected) operaatioihin, joihin kuuluu esimerkiksi imaginatiivisen ajattelun 
ymmärtäminen. Ja toiseksi hänen tietoteoriansa, implisiitisti kopioteoria, 
on estänyt sen. Piaget on siis yrittänyt tehdä leikistä ajattelun funktion 
antamatta sille yhtään älyllistä funktiota ajattelun sisällä. Hän ei ole 
voinut antaa leikille älyllistä funktiota siitä syystä, että hänen epistemolo
giset käsityksensä ovat viime kädessä kopioita, jotka on johdettu "ulkoi
sesta todellisuudesta". Koska leikki ei Piaget'n mukaan kopioi, vaan 
"vääristää" todellisuutta, ei sillä tietenkään voi olla mitään oleellista 
asemaa hänen epistemologiassaan. Ja koska Piaget ei pysty selittämään 
leikkiä oman järjestelmänsä termein, hänen on turvauduttava sarjaan 
affektiivisia ja konatiivisia selityksiä ja annettava leikille vain infantiilinen 
tai kompensoiva status. 

Piaget'lla oli mahdollisuus vastata Sutton-Smithin kritiikkiin 
(Piaget 1971). Vastauksessaan hän toteaa ensimmäiseksi, ettei ole koskaan 
millään tavalla ilmaissut ajatelleensa tiedon olevan todellisuuden kopiota, 
koska tällainen näkemys olisi vastakkainen hänen käsitykselleen ajattelun 
luonteesta. Käsitys älyllisistä operaatioista perustuu nimittäin siihen, että 
tietäminen tai ymmärtäminen on todellisuuden transformointia ja todelli
suuden assimiloimista transformaatioiden skeemoihin. Piaget kiistää myös 
väitteen, että hänen teoriassaan ajattelu olisi johdettu imitaatiosta. Päin
vastoin hän väittää käsitteiden syntyvän ensin toiminnasta ja sitten 
operaatioista, mikä tarkoittaa vain toista tapaa sanoa käsitteiden olevan 
assimilaation ilmausta transformaatioiden skeemojen avulla. (Piaget 1971, 
337.) 

Piaget toteaa myös, että havaitsemista ja mentaalista mielikuvitusta 
koskevissa - tosin vielä ranskankielisissä - tutkimuksissaan hän on yrittä
nyt osoittaa, kuinka kognitiivisten funktioiden figuraaliset (figural) 
aspektit eivät koskaan ole riittäviä selittämään representatiivista tai 
konseptuaalista tietoa. Figuratiivisilla (figurative) komponenteilla on 
hyödyllistä merkitystä vain sikäli, että ne ovat alisteisia kognitiiviselle 
komponentille. Tietoa "tilasta" ei voida redusoida tämän tilan kopioksi, 
vaan se on tämän tilan assimilaatiota preoperationaaliseen skeemaan tai 
postoperationaaliseen käsitteeseen. Tästä syystä hänen teoriassaan ei voi 
olla kyse kopioteoriasta. (Piaget 1971, 338.) 

Leikin asema näyttää tässä järjestelmässä Piaget'n mukaan selvältä: 
Leikki on toimintaskeemojen harjoittelua ja siksi osa käsitteen kognitiivista 
komponenttia. Samanaikaisesti leikki ilmentää assimilaation ensisijaisuu
den akkomodaatioon nähden, jolloin leikissä voidaan muuttaa todellisuut-
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ta tarpeen mukaan. Eli, toisin kuin Piaget toteaa Sutton-Smithin väittävän, 
leikki ei voi hänen järjestelmässään olla alisteinen akkomodatiiviselle 
imitaatiolle. Imitaatiolla on symbolisen välineen rooli siitä lähtien, kun 
sensomotorinen leikki muuttuu symboliseksi. (Piaget 1971, 338.) 

Piaget jatkaa, että jos symbolinen leikki käyttää imitaatiota, imitaa
tio toimii ainoastaan symbolisena välineenä. Tähän on syynä se, että on 
olemassa vain kaksi tapaa esittää poissaoleva tilanne: joko kuvaamalla se 
kielellisesti tai nostamalla esiin imitatiivisia liikkeitä tai mielikuvia. Tämä 
ei kuitenkaan merkitse sitä, että symbolinen leikki voitaisiin redusoida 
akkomodatiiviseksi imitaatioksi, koska leikki on pelkästään todellisuuden 
assimiloimista egoon. Kuitenkin, koska leikki on symbolista, se tarvitsee 
symboleja, merkityksen antajia, ja ne se saa kielestä tai sisäistetystä tai 
eleellisestä imitaatiosta. (Piaget 1971, 339.) 

Sutton-Smith (1971b) ei tyydy Piaget'n vastaukseen, vaan kom
mentoi sitä todeten, että tämä ei vieläkään ole selittänyt, mikä on leikin 
vitaalinen funktio varhaislapsuudessa. Jos leikki todella on "vitaalinen" 
kognitiivinen toiminto varhaislapsuudessa, mitä se tekee kognitiivisesti? 
Yleistys, jonka mukaan leikki olisi transformationaalista toimintaa, joka 
sisältää assimilaation dominanssin akkomodaatioon nähden, ei riitä 
vastaukseksi, sillä Piaget ei tarkastele järjestelmällisesti näiden transfor
maatioiden tehtäviä antamassaan vastauksessa, kuten ei ole tarkastellut 
aikaisemmissa teoksissakaan. (Sutton-Smith 1971b, 341.) 

Omana mielipiteenään Sutton-Smith esittää, että leikki ei ole 
pelkästään kognitiivinen eikä liioin yksinomaan affektiivinen tai konatiivi
nen toiminto, vaan omaa luokkaansa oleva ekspressiivinen toiminnon 
muoto omine ainutlaatuisine tarkoituksineen inhimillisen elämän näyttä
möllä. Se ei alisteisesti palvele "adaptiivista" ajattelua, kuten Piaget sen 
määrittelee, vaan se palvelee henkilökohtaisten merkitysten ilmaisemista. 
Leikki on luovaa toimintaa, jonka merkitystä ei voida mitata todellisuu
teen sopeutumisen määränä. (Sutton-Smith 1971b, 340-341.) 

Sutton-Smith (1971b, 341-342) kritikoi myös Piaget'n tapaa tarkas
tella leikin rakennetta: Piaget on keskittänyt vastauksessaan huomion 
edelleenkin siihen tapaan, jolla leikki vastaa adaptiivisia kognitiivisia 
rakenteita eri ikätasoilla sen sijaan, että olisi keskittänyt huomionsa 
erityisten leikkitransformaatioiden rakenteelliseen ainutkertaisuuteen. 
Tästä voidaan Sutton-Smithin mielestä tehdä vain se päätelmä, että 
mielikuvitus on Piaget'n mukaan alisteista ajattelulle. 

Myös Vandenberg (1981) tarkastelee leikin ja imitaation suhdetta, 
mutta hänen esittämänsä kritiikki on huomattavasti Sutton-Smithin 
kritiikiä maltillisempaa. Vandenberg esittää lajin- ja kulttuurinkehitystä 
tarkastellessaan Piaget'n käsitykselle osin vastakkaisen, mutta samalla sitä 
täydentävän, näkemyksen leikin ja imitaation suhteesta. Vandenberg 
toteaa muun muassa Brunerin (1972) tutkimuksen ja oman tutkimuksensa 
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(V andenberg 19788) osoittavan, että sekä leikki että imitaatio tarjoavat 
tärkeitä adaptiivisia tehtäviä fylogeneettisesti kehittyneille lajeille, jotka 
täytyy integroida suojaavaan sosiaaliseen yhteisöön. Tulokset näyttävät 
toteen, että leikin ja imitaation rooli kehityksessä on yhteydessä lajien 
geneettiseen riippuvuuteen ja sosiaalisiin vaatimuksiin: leikki ja imitaatio 
ovat tärkeimpiä niille lajeille, joiden adaptiiviset strategiat vaativat niitä 
muuttamaan käyttäytymistään, ei biologiaansa, ja joiden adaptaation 
yksikkö on ryhmä, ei yksilö. (Vandenberg 1981, 359.) 

Kyseessä on siis kehityksen kulttuurinen taso, jossa kulttuurista 
muutosta voidaan seurata leikin synnyttämien käyttäytymismuutosten 
kautta, kun taas imitaatio takaa kulttuurisen jatkuvuuden. Tämä on 
vastakkainen ajattelutapa Piaget'n ajattelulle, jossa polttopisteenä on 
yksilön kehitys, joka tapahtuu elottomassa kulttuurisessa ympäristössä. 
Piaget'n mukaanhan imitaatio toimii yksilölle uusien toimintojen gene
raattorina, kun leikki pääasiassa palvelee uuden käyttäytymisen assimilaa
tiota. Nämä kaksi näkökulmaa eivät Vandenbergin mukaan ole kuiten
kaan välttämättä ristiriidassa toistensa kanssa, vaan ne kohdistuvat 
kehityksen eri aspekteihin. Viitaten Riegelin (19759) käsityksiin Vanden
berg toteaa yksilöllisten ja kulttuuristen näkökulmien kehitykseen olevan 
ihmisen kehityksen laajan, monitasoisen dialektisen prosessin komponent
teja. Yksilöiden uudenlaiset näkemykset tuottavat uusia suuntauksia 
kulttuurisessa evoluutiossa. Kun näistä näkemyksistä on tullut osa kult
tuuria, ne muodostavat monoliitin, jonka kulttuurin uusien jäsenien tulee 
assimiloida. Kun nämä uudet jäsenet kehittyvät, he vuorostaan muuttavat 
olemassa olevaa järjestystä muodostamalla uusia suuntauksia. Koska 
nämä suuntaukset ovat assimiloituneet kulttuurisesti, ne toimivat kulttuu
risina invariantteina heidän lapsilleen. (Vandenberg 1981, 360-361.) 

Kulttuurin ja yksilön toisiaan täydentävä suhde heijastuu leikin ja 
imitaation suhteessa. Näkökulmasta riippuen leikki ja imitaatio palvelevat 
kumpikin assimilatiivisia ja divergenttejä tehtäviä kehityksessä. Kun asiaa 
tarkastellaan kulttuuriin sulautuneen yksilön näkökulmasta, imitaatio 
toimii kehitystä leikkaavana teränä ja leikki palvelee näiden saavutusten 
kiinteyttäjänä. Kun leikkiä ja imitaatiota tarkastellaan yksilön muuttaman 
kulttuurin näkökulmasta, leikki on tuottanut uusia suuntauksia, jotka ovat 
kiinnittyneet kulttuuriin imitaation avulla. (Vandenberg 1981, 361.) 

Sutton-Smithin ja Piaget'n käymän keskustelun pohjalta on mah
dotonta sanoa, onko Sutton-Smith oikeassa. Tämä edellyttäisi oikeastaan 
Piaget'n koko tuotannon tuntemista, minkä Sutton-Smith epäsuorasti 
ilmoittaakin tekevänsä. Ilmiselvästi Sutton-Smith pitää Piaget'n teoriaa 

8Vandenber_g, B. (1978) Play and development from an ethological perspective. 
American Psycnologist 33, 724-738. 

9Rie_gel, K. F. (1975) Toward a dialectic theory of development. Human Develop
ment 1� 50-64. 



49 

leikistä jo perusteiltaan epäonnistuneena tai virheellisenä. Sen sijaan 
Vandenberg tuntuu hyväksyvän Piaget'n epistemologisen lähtökohdan ja 
tuo teoriaan hyvin argumentoidun ja kiintoisan lisän, jonka lukijakin voi 
helposti hyväksyä. 

4.10 Leikin sosiaalinen aspekti 

Sosiaalisen elämän roolia representaation kehityksessä Piaget tarkastelee 
vain ohimennen, esimerkiksi puolustautuessaan Wallonin (194210) esittä
mää kritiikkiä vastaan. Wallon syyttää Piaget'ta puhtaasti yksilöpsykologi
sesta otteesta sekä siitä, ettei tämä ole ottanut riittävästi huomioon kollek
tiivisia tekijöitä. Piaget painottaa vastauksessaan, että hän tarkastelee 
symbolifunktion ongelmaa toisaalta mekanismina, joka on yhteinen 
erilaisille representaation järjestelmille, ja toisaalta yksilöllisenä järjestel
mänä, jonka olemassaolo on välttämätön ehto yksilöiden väliselle ajatuk
senvaihdolle ja siten kollektiivisten merkitysten määrittelylle ja hankkimi
selle. Tämä ei Piaget'n mukaan missään tapauksessa tarkoita, että hän 
vähättelisi sosiaalisten tekijöiden merkitystä - päinvastoin hän on yrittänyt 
näyttää, että ajattelu pitää sisällään yhteistoimintaa ja vastavuoroisuutta. 
Kehitystä ei Piaget'n mukaan kuitenkaan voida selittää yksinomaan 
sosiaalisilla tekijöillä, koska lasten sosiaalisten suhteiden ymmärtäminen 
käy sekin läpi kehityksellisen muutoksen: "Sosiaalinen tosiasia on tosiasia, 
joka täytyy selittää, ei sellainen tosiasia, joka pitäisi vetää esille erityisenä 
psykologisena tekijänä. Symbolifunktion tutkimisen tulee kattaa kaikki 
representaation alkuperäismuodot imitaatiosta ja leikillisistä symboleista 
verbaalisiin skeemoihin ja elementaarisiin esikäsitteellisiin rakenteisiin. 
Vain silloin kehityksen toiminnallinen ykseys, joka johtaa sensomotorises
ta operationaaliseen ajatteluun, voidaan nähdä perättäisten yksilöllisten tai 
sosiaalisten rakenteiden kautta." (Piaget 1962, 4.) 

Kuvatessaan symbolisen leikin toista vaihetta, kollektiivista 
symbolismia, Piaget'n esittämät leikkiesimerkit sisältävät joitakin episode
ja, joissa Jacqueline oli kolmen-neljän vuoden ikäinen. Näissä episodeissa 
hän otti aina ne tehtävät, joita vanhemmat lapset hänelle antoivat. Esi
merkkeihinsä vedoten Piaget väittääkin, että edes neljän vuoden iässä 
lapsi ei vielä kykene todelliseen yhteisleikkiin vastavuoroisine rooleineen, 
vaan hänellä on passiivinen osa vanhempien lasten kanssa leikkiessään. 
Jos taas molemmat leikkijät tekevät samaa, yhteisleikki oli mahdollista jo 

1°W allon, H. (1942) De l'acte å la pensee. Flammarion. 
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ennen neljättä ikävuotta. Tästä Piaget esittää esimerkin, jossa Jacqueline 
(3;9) ehdotti sisarelleen (1;4): "Ollaan kaksi siskoa ja luetaan kirjaa, vai 
mitä?", jonka jälkeen he katselivat yhteistä kirjaa. (Piaget 1962, 138.) -
Piaget ei tulkitse esimerkin leikkiä tarkemmin, joten avoimeksi jää, onko 
kyseessä symbolinen leikki myös nuoremman sisaren kohdalla. 

Esimerkit useamman alle kolmevuotiaan lapsen yhteisestä leikistä 
Piaget'lta puuttuvat kokonaan. Piaget ei myöskään käsittele aikuisten ja 
lasten yhteistä toimintaa leikin alueella. Sosiaalisen aspektin puute onkin 
nostattanut paljon kritiikkiä Piaget'n leikkiteoriaa kohtaan samoin kuin 
kulttuuristen tekijöiden huomiotta jättäminen. 

Argyle (1991, 98-99) kritikoi Piaget'n käsitystä, jonka mukaan 
lapset oppivat todellisen yhteisleikin vasta konkreettisten operaatioiden 
kauden sääntöleikeissä, jolloin heillä on riittävät kognitiiviset kyvyt tajuta 
ja hyväksyä sääntöjä sekä ymmärtää yhteistyö ja kilpailu. Myöhemmissä 
teoksissaan, joita ei ole julkaistu vielä englanniksi, Piaget on Argylen 
mukaan tosin tarkentanut aikaisempia käsityksiään ja todennut vertaisryh
män sosiaalisten ja yhteistoiminnallisten suhteiden olevan ensisijainen 
tekijä muodollisen ajattelun kognitiivisen struktuurin kehityksessä. Argyle 
ei kuitenkaan pidä Piaget'n täsmennystä riittävänä, koska Piaget ei ole 
muuttanut käsitystään siitä iästä, jossa lapset tällaiseen yhteistoimintaan 
pystyvät. 

Schwartzman (1978) arvostelee Piaget'ta siitä, että tämän pohdinta 
figuratiivisesta ajattelusta kieltää tosiasian, että symboliset muodot kuten 
myytti, rituaali ja myös symbolinen leikki ja pelit ovat usein kulttuurisia 
tai kollektiivisia ja siten ei-mielivaltaisia luonteeltaan. Kuitenkaan Piaget 
ei ole koskaan ollut tekemisissä näiden ilmiöiden sosiaalisen luonteen 
kanssa, koska hän on keskittynyt fysikaalisen maailman esineitä koskevan 
tiedon kehityksen analyysiin. Tämä tieto hankitaan Piaget'n käsityksen 
mukaan yksilön interaktiossa kyseisen fysikaalisen ympäristön kanssa. 

Schwartzman myöntää Piaget'n tutkimuksen olevan sikäli merki
tyksellistä, että Piaget keskittyy tiedon hankinnan "aktiivisiin" järjestelmiin 
"passiivisten" asemasta. Tämä ei kuitenkaan olisi edellyttänyt lasten 
tutkimista, vaan yhtä hyvin kohteeksi olisivat kelvanneet nilviäiset. Itse 
asiassa Piaget'n varhaisemmat tutkimukset biologiassa koskivat nilviäisiä, 
heittää Schwartzman. (Schwartzman 1978, 269-270.) 

Edelleen Schwartzman toteaa Wildeniä (197211) lainaten Piaget'n 
teorian lapsen kehityksestä kuvaavan lapset objekteina "objektien maail
massa, jossa objektit ovat helposti käytettävissä, sen sijaan, että heitä myös 
kuunneltaisiin tai heidän kanssaan todella kommunikoitaisiin". Tämä 
näkökulma jättää huomiotta sosiokulttuurisen kontekstin vaikutuksen 
yksilön käyttäytymiseen, koska se painottaa fyysisen ympäristön vaiku
tusta näihin tekoihin. Erityisesti tämä vastakkainasettelu fysikaalisen ja 

11Wilden, A. (1972) System and structure. London: Tavistock. 
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sosiaalisen kontekstin välillä näkyy Schwartzmanin mukaan Piaget'n 
näkemyksessä "tutkimustilanteesta", jossa osapuolina ovat kysyjä ja lapsi. 
Ilmeisesti Piaget'n mielestä lapset, ainakin ollessaan tutkimustilanteessa, 
toimivat ja reagoivat vain fyysiseen ympäristöönsä eivätkä sosiaaliseen 
kontekstiin. (Schwartzman 1978, 271.) 

Wegner (1983) sen sijaan puolustaa Piaget'ta muistuttamalla, 
kuinka kapea ja ei-edustava tämän teorian empiirinen perusta oli, mikä 
selittää myös toisistaan poikkeavia tutkimustuloksia. Lisäksi, Wegnerin 
sanoin, Piaget ei ole koskaan väittänyt, että kaikilla lapsilla kaikissa 
kulttuureissa voitaisiin havaita samat kehityksenkulut, vaan hän on 
selvästi viitannut kehityksen riippuvan esimerkiksi vanhempien kasvatus
tyylistä. (Wegner 1983, 38-39.) 

Tarkasteltaessa Piaget'n leikkiteoriaa kasvatuksen näkökulmasta 
Helenius (1982) huomauttaa, että samalla kun leikissä tapahtuva sosiaali
nen vuorovaikutus jää Piaget'n teoriassa maininnan varaan, jää myös 
leikin ja sen eri muotojen kehittyminen hämäräksi. Syntyy helposti 
mielikuva, että leikin laadullinen muutos olisi itsestään ennalta säädellysti 
tapahtuva prosessi, jonka lähtökohtana on lapsen ajattelun kehitys ja 
jonka kulkuun tuskin esimerkiksi kasvatuksen keinoin voi vaikuttaa. 
Helenius toteaa Piaget'n tosin mainitsevan, että kehitys tapahtuu lapsen 
omien ponnistelujen kautta ja että hän pitää sosiaalista vuorovaikutusta 
välttämättömänä esimerkiksi sääntöjen omaksumiselle. Kuitenkin nämä 
seikat jäävät irrallisiksi sivuhuomautuksiksi. Siksi myös Piaget'n teorian 
kytkemismahdollisuus kasvatustyöhön, leikin taitojen kehittämiseen, jää 
hämäräksi. (Helenius 1982, 14.) 

4.11 Kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirtymisestä 

Seuraavaksi esitetään tiivistetty kuvaus Piaget'n keskeisistä leikkiä koske
vista käsityksistä. Sen jälkeen kehityskuvauksesta muodostetaan malli, 
jossa pyritään kuvaamaan Piaget'n käsitys roolileikkiin siirtymisen vai
heesta kehityspsykologisena ja pedagogisena tapahtumana. Näin sekä 
kehityskuvauksen että siitä muodostettavan mallin on vastattava seuraa
viin analyysin kohteena olleisiin seikkoihin (ks. sivu 21): 

millä tavalla roolileikkiin siirtyminen kuvataan, 
millä tavalla roolileikkiin siirtyminen selitetään, 
minkälaisena nähdään toisten lasten asema siirtymässä, 
minkälaisena nähdään aikuisen osuus siirtymässä ja 
minkälaisena nähdään leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. 
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Jotta roolileikkiin siirtyminen voidaan ymmärtää koko Piaget'n 
kognitiivisen kehitysteorian ja leikin teorian kontekstissa, on syytä tarkas
tella myös seuraavia seikkoja (ks. sivu 21): 

millä tavalla leikki määritellään, 
kuinka leikin kehitys kuvataan ja 
kuinka leikin kehitys selitetään. 

Leikin kehityskuvaus 

Leikin määrittely. Leikin käsite liittyy Piaget'n geneettiseen epistemologiaan ja hänen 
laajempaan kognitiivisen kehityksen teoriaansa ja siinä assimilaatiokäsitteeseen. 
Inhimillinen käyttäytyminen tasapainoilee Piaget'n mukaan kahden erottamatto
masti toisiinsa liittyvän vastakkaisprosessin, assimilaation ja akkomodaation, välillä. 
Akkomodaatiossa kehitetään käyttäytymisskeemoja, joilla ympäristöä voidaan 
ymmärtää: yksilö mukauttaa omat tiedolliset rakenteensa todellisuutta vastaavaksi. 
Akkomodaatiota luonnehtivat uutuus ja muutos. Sen sijaan assimilaatio vallitsee, 
kun yksilö sulauttaa kokemuksensa todellisuudesta ja olemassaolevan ajattelunsa 
tuttuun objektiin tai tilanteeseen. Assimilaatiota luonnehtivat jatkuvuus ja pysy
vyys. (Ks. myös esim. Piaget 1950, 1988; Piaget & Inhelder 1977, 146-152.) 

Leikki on Piaget'n mukaan puhdasta assimilaatiota tai assimilaation 
ensisijaisuutta akkomodaatioon nähden. Se on toimintaa, joka tiivistää ja jäsentää 
vakiintuneet käyttäytymisskeemat. Symbolinen leikki on yksi leikin muoto ja 
samalla yksi symbolifunktion viidestä muodosta: Symbolifunktio, joka tarkoittaa 
kykyä ymmärtää jotakin ei-läsnäolevaa, ilmenee viivästettynä jäljittelynä, symbolise
na leikkinä, graafisina kuvina eli piirroksina, mielikuvina, jotka näyttäytyvät 
sisäistettynä jäljittelynä ja kielenä, joka tekee mahdolliseksi palauttaa sanallisesti 
mieleen aikaisempia tapahtumia. Eri ilmenemismuodot aktivoituvat lähes yhtäaikai
sesti, mutta rakentuvat tietyssä määrin toistensa päälle. (Ks. myös Piaget & Inhelder 
1977, 56-58.) 

Leikin kehityksen kuvaus ja selitys. Leikki kehittyy sensomotorisen kauden harjoittelu
leikeistä esioperationaalisen kauden symbolileikkien kautta konkreettisten operaati
oiden kauden sääntöleikeiksi. 

Leikkivälineiden käyttö leikissä etenee realististen 
esineiden käytöstä kohti vähemmän realististen esineiden käyttöä. Lopuksi lapsi 
kykenee toimintaan, jossa esine tai materiaali korvataan pelkällä mielikuvituksella. 
Toisaalta symbolisen leikin toisessa vaiheessa lapsi haluaa leikkiä mahdollisimman 
realistisilla esineillä, koska hän pyrkii todellisuuden tarkkaan jäljittelyyn. 

Sosiaalimuodoltaan leikki on aluksi yksinleikkiä, sittemmin lapsi leikkii 
myös rinnakkain toisten kanssa ja lopuksi pystyy leikkimään yhdessä toisten lasten 
kanssa. 

Harjoitteluleikki syntyy, kun assimilaatio ja akkomodaatio alkavat eriytyä 
ja assimilaatio alkaa hallita akkomodaatiota. Lapsi käsittelee esineitä pelkän 
mielihyvän ja osaamisen ilon vuoksi, jolloin kyseessä on tuttujen skeemojen 
ritualisointi. Harjoitteluleikki sisältää kolme laadullista tyyppiä tai tasoa. 

Symbolileikki syntyy mielikuvien syntymisen myötä. Leikillinen symboli 
irtautuu rituaalista ja muuttuu symbolisiksi skeemoiksi, joita lapsi alkaa siirtää 
mielihyvää tuntien uusiin kohteisiin. Merkityksen antaja, symboli, on eriytynyt 
lopullisesti merkityksen kohteesta. Symbolileikki syntyy sensomotorisella kauden 
lopulla ja kehittyy kolmen laadullisesti erilaisen vaiheen kautta. Näistä ensimmäi-
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nen (esikäsitteellisen ajattelun vaiheessa) jakautuu vielä kolmeen laadullisesti 
erilaiseen leikkityyppiin, joihin puolestaan sisältyy omat alatyyppinsä. Piaget ei 
erottele laadullisia alatyyppejä ajattelun intuitiiviseen vaiheeseen sijoittuvan 
symbolisen leikin toisen våiheen ja konkreettisten operaatioiden kauteen sijoittuvan 
symbolisen leikin kolmannen vaiheen kohdalla. Symbolileikin vaiheet ovat seuraa
vat: 
Sensomotorinen kausi (toisen ikävuoden alkuun) 
VI alavaihe: Symbolinen skeema, itseen suunnatut toiminnot 
Symbolisen leikin 1. vaihe (n. 1/1½-4 vuoden iässä) 
IA Symbolisten skeemojen projisointi uusiin kohteisiin 
1B Malleilta saatujen skeemojen projisointi uusiin kohteisiin 
IIA Esineen yksinkertainen samastaminen toiseen esineeseen 
IIB Oman kehon samastaminen toisiin henkilöihin tai esineisiin 
IIIA Symbolisten skeemojen yksinkertaiset kombinaatiot 
IIIB Korvaavat symboliset kombinaatiot 
IIIC Lievitystä tuovat symboliset kombinaatiot 
IIID Ennakoivat symboliset kombinaatiot 
Symbolisen leikin 2. vaihe (n. 4-7 vuoden iässä) 
Symbolisen leikin 3. vaihe (n. 7-12 vuoden iässä). 

Kun symbolileikit menettävät merkitystään konkreettisten operaatioiden 
myötä, syntyvät sääntöleikit. Sääntöleikeissä on vaikeasti määriteltävissä oleva 
tasapaino assimilaation ja sosiaalisen elämän välillä. Laadullisesti erilaisia vaiheita 
Piaget ei sääntöleikeissä erota. 

Leikin kehitys selittyy ajattelun kehityksellä (ks. leikin kehityksen ja lapsen 
kehityksen yhteys, sivut 54-55). 

Roolileikkiin siirtymisen kuvaus. Roolileikki on osa symbolileikkiä ja sen synty 
ajoittuu 1. symboliseen vaiheeseen lapsen toisen elinvuoden jälkipuoliskolle, jolloin 
lapsi alkaa samastaa oman kehonsa muun muassa muihin ihmisiin. Leikkiin 
sisältyy sekä jäljittelyä että symbolista assimilaatiota: Lapsi pystyy samastumaan 
täydellisesti esittämäänsä henkilöön, jolloin jäljiteltävä leikkiteko toimii merkityksen 
antajana, symbolina, ja merkityksen kohteena on se henkilö, jota lapsi esittää. 
Lapsesta itsestään tulee toisen henkilön symboli. 

Symbolinen leikki muuttuu kolmannen ikävuoden lopulla sosiaaliseksi 
leikiksi. Tässä vaiheessa kyseessä on useimmiten vielä kollektiivisille monologeille 
rinnasteinen toiminta: rinnakkainleikki. Yhteinen roolileikki, "kollektiivinen 
symbolismi", syntyy symbolisen leikin toisessa vaiheessa samalla kun leikki 
muuttuu järjestelmälliseksi ja tarkasti todellisuutta jäljitteleväksi. Yhteinen roolileik
ki yleistyy lähestyttäessä viidettä ikävuotta. Neljävuotias lapsi ei Piaget'n mukaan 
tosin pysty vielä toisiaan täydentäviin rooleihin, vaan hänellä on passiivinen rooli 
leikkiessään vanhempien lasten kanssa. Kehittynyttä roolileikkiä esiintyy vasta viisi
kuusivuotiailla lapsilla, jolloin roolista tulee leikin pääsisältö ja rooli kyetään 
yleistämään. Leikkiä luonnehtivat eriytyneet vastavuoroiset roolit ja rooleista 
sopiminen sekä yhteiset symbolit. 

Roolien sisällöllistä kehitystä Piaget ei kuvaa yksinleikissä eikä yhteisessä 
roolileikissä. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle. Piaget'n käsitys siitä, miksi lapsi ottaa toisen henki
lön roolin, selittyy hänen käsityksellään leikin asemasta lapsen kehityksessä. Koska 
leikki heijastaa lapsen ajattelua ja toimii ajattelun korvikkeena, roolileikki syntyy, 
kun lapsi pystyy mielikuvissaan irrottamaan merkityksen antajana olevan leikki teon 
henkilöstä, jolle merkitys annetaan, ja lapsi pystyy samastumaan täydellisesti 
esittämäänsä henkilöön. 

Toisten lasten asema siirtymässä. Piaget ei ollut samassa määrin kiinnostunut lasten 
yhteisleikin kuin lapsen yksinleikin kehityksestä. Jo erottelu yksilöllisen symbolisen 
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leikin ja useamman lapsen yhteisen symbolisen leikin välillä on Piaget'n mukaan 
vaikeaa. Toisaalta hänen mielestään yksin leikittävän symbolisen leikin ja kaksi tai 
usempia henkilöä käsittävän symbolisen leikin välillä ei ole oleellista eroa. Symbo
lismi saa alkunsa yksilöllisessä toiminnassa, ja symbolismi, joka sisältää useampia 
henkilöitä, muuttaa vain vähän ensimmäisten symbolien rakenteita. Kun vanhem
mat lapset leikkivät jotakin tapahtumaa, leikin symbolinen taso on paljon korkeam
pi ja symbolit ovat monipuolisempia kuin mihin pienemmät lapset pystyvät ja 
tyytyvät. 

Esimerkit useamman alle kolmevuotiaan lapsen yhteisestä leikistä puuttu
vat Piaget'lta kokonaan. Esittäessään esimerkkejä kollektiivisesta symbolismista hän 
toteaa, että edes neljän vuoden iässä lapsi ei vielä kykene todelliseen vastavuoroi
seen yhteisleikkiin. Piaget ei kuitenkaan tarkastele lähemmin sitä, kuinka lapset 
vaikuttavat toistensa leikkiin tai millä tavoin vanhempi lapsi ohjaa nuorempaa. 
Tästä Piaget on kiinnostunut vasta sääntöleikkien vaiheessa, jolloin vertaisryhmällä 
on hänen mukaansa merkittävä asema sosiaalisessa ja moraalisessa kehityksessä. 

Piaget ei myönnä vähättelevänsä sosiaalisten tekijöiden merkitystä, vaan on 
mielestään monessa yhteydessä osoittanut ajattelun pitävän sisällään yhteistoimin
taa ja vastavuoroisuutta. Symbolileikin kehityksessä ja roolileikkiin siirtymisessä 
yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen merkitys jää kuitenkin osoittamatta. 

Kasvattajan osuus siirtymässä. Piaget ei tarkastele kasvattajan toimintaa symbolisessa 
leikissä eikä näin ollen myöskään siirtymässä roolileikkiin. Tosin joissakin hänen 
esimerkeissään aikuinen toimii lapsen leikkitoimintojen kohteena, mutta varsinaista 
lapsen ja kasvattajan välistä yhteisleikkiä tai kasvattajan ohjaavia toimenpiteitä 
Piaget ei kuvaa. 

Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Kuvatessaan leikin kehitystä Piaget 
tarkastelee sitä vain suhteessa lapsen ajattelun kehitykseen, koska hänen mukaansa 
leikin vaiheittainen kehittyminen on analoginen ajattelun vaiheittaiselle kehittymi
selle. Lisäksi hän mainitsee erityisesti sääntöleikkien merkityksen sosiaaliselle ja 
moraaliselle kehitykselle. Ilmeisesti Piaget olettaa lukijan tuntevan hänen kehityskä
sityksensä pääpiirteissään, koska ei rinnasta sitä tarkemmin leikin kehitysvaiheisiin 
niitä käsitellessään, vaikkakin kuvaa niitä sittemmin saman teoksen viimeisissä 
luvuissa (Piaget 1962, 213-291). Piaget mainitsee myös kielen merkityksen symboli
en kehittymiselle, mutta ei tarkastele leikin kehityksen ja kielen kehityksen yhteyttä 
yksityiskohtaisemmin. 

Piaget'n ajattelun kehityksen teorian (ks. esim. Piaget, 1988; Piaget & 
Inhelder 1977, 146-152) mukaan vaiheet ovat hierarkkisia ja kutakin vaihetta 
määrittelevä kehityssekvenssi osoittaa kvalitatiivista muutosta. Vaiheet sisältävät 
hierarkkisesti rakentuvia askelmia, joiden sisällä on myös hierarkkisia askelmia. 
Askelmat johtavat struktuurien kokonaisuuteen. 

Kunkin kehitysvaiheen päämääränä on, että lapsi omaksuu vaiheelle 
ominaisen struktuurin, jonka puitteissa voidaan selittää eri käyttäytymismuotoja ja 
reaktioita. Struktuuri on yksittäisten käsitteiden, elementtien, muodostama koko
naisuus, jolle on ominaista transformointi ja itsesäätely eli jatkuva tasapainottumi
nen assimilaation ja akkomodaation vuorottelun kautta. Kun lapsi on saavuttanut 
tietyn struktuurin, hän käyttäytyy stabiilisti ja joustavasti. Struktuurien omaksumis
järjestys on invariantti ja universaali. Lisäksi struktuurit ovat integratiivisia: 
jokainen niistä on seurausta edellisestä. Struktuureille on ominaista liike kohti 
päätepistettä: formaalisia operaatioita. 

Kehityksen perustekijöitä Piaget'n teoriassa ovat myös orgaaninen kasvu 
ja kypsyminen, sosiaalinen vuorovaikutus sekä harjoittelu ja kokemus. Viimeksi 
mainittu sisältää ajatuksen lapsen aktiivisesta panoksesta kehittymiseensä (konst
ruktivismi). Piaget'n geneettisessä epistemelogiassa konstruktivismi tarkoittaa sitä, 
että lapsi itse rakentaa maailmansa erityisesti toimiessaan fysikaalisen ympäristönsä 
kanssa. Konstruktivismi edustaakin tavallaan vastakohtaa geneettistä periytymistä 
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korostaville käsityksille. 
Piaget'n mukaan leikki on sekä yhteydessä adaptiiviseen ajatteluun että 

sidoksissa ajatteluun yleensä ajattelun yhtenä enemmän tai vähemmän eriytyneenä 
ääripäänä. Leikissään lapsi yrittää kehittää taitoja, joiden avulla hän voi ymmärtää 
kokemuksiaan ja ympäröivää maailmaa. Nämä taidot ovat intellektuaalisia työkalu
ja, skeemoja, jotka lapset oppivat hallitsemaan harjoittelun, toiston ja kokeilun 
avulla. Harjoitteluleikissä lapsi yrittää hallita omia sensomotorisia toimintojaan, 
symbolileikissä symbolien ymmärtän;ustä ja käyttöä sekä sääntöleikeissä sosiaalisten 
suhteiden ymmärtämistä. 

Siirtymä symbolileikkiin tapahtuu mielikuvien ilmaantumisen myötä. Kun 
pienelle lapselle ei ole vielä muodostunut adaptiivisen ajattelun vaatimia käsitera
kenteita, mielikuva toimii yleistyksen korvikkeena. Ja kuten ajattelun kehittymättö
myys selittää mielikuvan merkityksen, se selittää myös symbolileikin merkityksen. 
Lapsi assimiloi todellisuuden egoon eikä välittömästi kokeilevaan ja loogisen 
ajatteluun. Näin tapahtuu vain siitä syystä, että varhaislapsuudessa tällainen 
ajattelu ei ole vielä rakentunut. Varhaislapsuuden leikki onkin osa lapsen egosent
rismiä. 

Symbolileikki tarjoaa lapselle keinon mukautua todellisuuden vaatimuksiin. 
Sen avulla hän voi assimiloida todellisuutta omien toiveidensa tai kiinnostuksensa 
kohteiden mukaisesti. Symbolisissa leikeissä hän on kiinnostunut niistä asioista, 
joita symbolisoidaan, ja symboli palvelee puhtaasti tällaisten omien asioiden 
toteuttamista. Symbolileikin tärkeä merkitys onkin siinä, että se antaa lapselle 
mahdollisuuden elää symbolisesti uudelleen omaa elämäänsä, assimiloida vaivatto
masti elämänsä eri aspekteja sekä selvittää päivittäisiä konfliktejaan ja toteuttaa 
täyttymättömiä toiveitaan. 



56 

hdasta assimilaatiota/ 
ssimilaation ensisijaisuutta. 

o�tiivist�n !ajien kehitys
ario1tteluleikki -> symbolileikki -> 

.. äntöleikit.

Sos�aal��odo1;1 kehitY,s 
ksinleikki -> nnnakkäinleikki -> 
hteisleikki. 

Symbolisten skeemojen kehitys 
ymbolinen skeema -> 

'tseen suunnatut toiminnot 
(toimijaroolin s�ty?) ' 
(2. elinvuoden alussa)-> 
yinh?��ten skeemojen projisointi uusiin 

.. ?�te1s� (n. 1 ½ vuoden iässä) -> 
äl11ttt;lt;yien skeemojen projisointi uusiin 
ohte1sun -> 
sineen yksinkertainen samastaminen 

toiseen esineeseen -> 
man kehon samastaminen toisiin 
enkilöihin tai esineisiin 

(roolileikin alku) -> 
symh?liste� skeemojen yksinkertaiset 
ombmaatiot -> 
_oryaav�t symboliset kombinaatiot -> 
1evitys!ä tuovat S)'.lllboliset kombinaatiot -> 
nnak01vat syinboliset kombinaatiot -> 

symbolisen leikin 2. vaihe 
n. 4 vuoden iässä) ->
)'D!bolisen leikin 3 .  vaihe
n. 7 vuoden iässä).

oolien kehitys 
tseen suunnatut toiminnot -> 
oisiin suunnatut toiminnot -> 
oisen roolissa toimiminen-> 
_oniroolisten rakenteiden esittäminen. 
1 kuvausta roolien sisällöllisestä 
ehityksestä. 

sineiden käytön kehitys 
ealistiset esineet-> 
bstraktit esineet -> 

lkkä mielikuvitus/ 
ealististen esineiden referointi. 

OOLILEIKKIIN SIIRTYMINEN 

ool!-}eikin synty 
Lapsi alkaa samastaa oman kehonsa muihin 
· misiin. (Symbolisen leikin 1. vaihe 11B)

oolileikin kehitys
oolileikki yksin {synty 2. elinvuoden

'älkipuoliskolla) -> 
'nnakkainleikki (syn!}' n. 3-vuotiaana) -> 
hteinen roolileikkl eh kollektiivinen 

symbolismi (synty n. 4-vuotiaana) -> 
nteinen roolileikl<i yleistyy 
ennen 5. ikävuotta)-> 
hteinen roolileikki täydellistyy 
n. 5-6-vuotiaana).
oolien kehitys yksinleikissä 

tseen suunnatut toiminnot -> 
toisiin suunnatut toiminnot -> 
toisen roolissa toimiminen -> 

oniroolisten rakenteiden esittäminen. 
i kuvausta roolien sisällöllisestä 
ehityksestä 

oolien kehitys yhteisleikissä 
uoremmalla passiivinen rooli 

(n. 4-vuotiaana1 -> 
<>?Ii yleistyy, roolista leikin pääsisältö, 
n�eet vastavuoroiset roolit, 
<?Oleista sopiminen (n. 5-6-vuotiaana). 
1 kuvausta roolien sisällöllisestä 
ehityksestä. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle 
aps1 kykenee irrottamaan merkityksen 
fajan merkityksen kohteesta ia 

samastumaan toiseen henkilööri. 

�isten lasten asema siirtymässä 
1 suurta merkitystä. 
anhempana leil<ittäessä yhdessä srn:iboline 

a� korkeampi ja svmbolit monipuolisemp· 
�11n nuoremp�en y'ksinleikissä. 
1 kuvausta toisten lasten asemasta tai 
aikutuksesta. 

asvattajan osuus siirtymässä 
Ei selvitetä kasvattajan toimintaa 
sr.mbolisessa leikissä yleensä eikä 
siirtymässä roolileikkiin. 

EIKIN KEHITYKSEN JA LAPSEN 
EHITYKSEN YHTEYS 

eikin kehitysvaiheet seuraavat ajattelun 
ehi9'.'svaiheita. 
�iklö egosentristä ja kehittymätöntä 
attelua. 
rityisesti symbolileikki (ja roolileikki) 
hteydessä kielelliseen ja affektiiviseen 
ehitykseen. 
yys1sen ympäristön vaikutuksen 
amottaminen. 

KAAVIO 2. Malli roolileikkiin siirtymisestä 



5 ROOLILEIKIN KEHITYS PIAGETILAISEN 

TUTKIMUKSEN VALOSSA 

Tässä luvussa tarkastelun kohteena ovat tutkimuksen neljäs, viides ja 
kuudes ongelma: 

4. Miten piagetilainen lähestymistapa kuvaa ja selittää leikin kehityksen?

5. Miten piagetilainen lähestymistapa kuvaa ja selittää roolileikkiin
siirtymisen vaiheen kehityspsykologisena ja pedagogisena tapahtuma
na?

6. Minkälainen teoreettinen malli on johdettavissa roolileikkiin siirtymäs
tä piagetilaisen lähestymistavan pohjalta?

Tarkasteltavana on Piaget'n teorian kehittelijöiden (mm. Bretherton 
1985; Nicolich 1977; Rubin, Maioni & Hornung 1976) teoreettisia konstruk
tioita ja piagetilaisesta viitekehyksestä tehtyjä observointitutkimuksia, 
joiden kohteena on ollut roolileikkiin siirtymisen vaiheessa olevia lapsia. 
Tarkastelu tapahtuu seuraavasti: Ensin kuvataan yksittäisiä tutkimuksia, 
joita yritetään sitten arvioida erityisesti metodisesta näkökulmasta. Tämän 
jälkeen tulosten perusteella pyritään täsmentämään ja tarkistamaan 
Piaget'n teoriasta muodostettua roolileikkiin siirtymisen kehityskuvausta 
ja mallia. Jo kuvausten yhteyteen liitän joitakin omia huomioitani, joiden 
tarkoituksena on pikemminkin auttaa vertailemaan tuloksia toisiinsa kuin 
tulkita niitä. 

Pienten lasten leikkiä ja varsinkin leikin kehitystä koskeva tutki
mus on lähes poikkeuksetta toteutettu observointimenetelmällä. Obser-
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vointia on suoritettu sekä laboratorio-oloissa että luonnollisessa ympäris
tössä, kuten kodissa tai päiväkodissa. Harvinainen menetelmä ei myös
kään ole ollut eksperimentti, jonka vaikutusta on tutkittu observoiden. 
Eksperimentin suorittaja on yleensä ollut joko lapsen kasvattaja tai tutkija 
itse; muuten observointi on ollut ei-osallistuvaa, kuten tavallisesti myös 
sellaisissa tutkimuksissa, joihin ei ole liittynyt eksperimentaalista vaihetta. 
Tutkimusta on tehty enimmäkseen poikittaistutkimuksena. Tehdyt pitkit
täistutkimukset ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta olleet melko 
lyhytkestoisia, usein vain muutaman kuukauden mittaisia. 

Myös tässä luvussa tarkasteltavat tutkimukset edustavat erityyppi
siä edellä kuvatuilla tavoilla suoritettuja tutkimuksia. Ennen niiden 
yksityiskohtaista käsittelyä esitellään tavallaan johdantona joitakin tutki
joiden Piaget'n (1962) teoriasta esiin noustamia leikin kehityksen ydinkoh
tia. 

Piagetilaisen lähestymistavan mukaan kognitiivisen perustan 
symbolileikkiin siirtymiselle muodostaa neljä toisiinsa yhteydessä olevaa 
ulottuvuutta, jotka samalla luonnehtivat leikin kehitystapaa lapsen toisen 
ja kolmannen vuoden aikana. Kysymyksessä ovat dekontekstualisaatio, 
desentraatio, integraatio sekä esineen korvaaminen mielikuvituksen avulla. (Ks. 
esim. Fein 1981, 1098-1099; Fenson 1985, 34-36; Garvey 1982, 82-83, 
McCune-Nicolich & Fenson 1984, 85-86.) 

Dekontekstualisaatio viittaa vähenevään riippuvuuteen olemassa 
olevasta havaittavasta tilanteesta. Tämä näkyy siinä, että lapsi pystyy 
irrottamaan toiminnot ja tapahtumat välittömistä yhteyksistään ja todelli
sista päämääristään. Siten lapsi pystyy esittämään syömistä, vaikka ei ole 
nälkäinen ja nukkumista, vaikka ei ole väsynyt. 

Desentraatio eli minä-muut-suhteet viittaa lapsen lisääntyvään 
kykyyn liittää muita osallistujia leikisti esittämiseensä. Ensin omaan itseen 
kohdistuvat toiminnot (lapsi on syövinään) siirretään toisiin (lapsi syöttää 
äitiä), mikä tapahtuu toisella elinvuodella, jonka jälkeen voidaan toimia 
toisen henkilön roolissa (lapsi on itse olevinaan äiti). Sachsin ja Devinin 
(1976) mukaan esimerkiksi neljävuotiaat lapset erottavat kieleen ja äänen
käyttöön liittyviä vivahteita siten, että pystyvät toisaalta puhumaan 
nukelle tai vauvalle kuten sille puhutaan ja toisaalta puhumaan itse kuten 
vauva. 

Integraatio eli toimintojen perättäinen yhdistely viittaa lapsen lisäänty
neeseen kykyyn kombinoida yksittäiset teot ja tapahtumat koordinoiduksi 
käyttäytymissekvenssiksi. Ensin vauvanukelle annetaan maitopullo, 
sittemmin sille paitsi annetaan maitopullo myös vaihdetaan vaippa ja 
laitetaan nukkumaan. Kaikki vaiheet suoritetaan yhä paremmin, kunnes 
ne tehdään aivan todellisuutta vastaavalla tavalla. 

Dekontekstualisuuteen läheisesti liittyvä esineen korvaaminen 
mielikuvituksen avulla viittaa lisääntyvään vapauteen esineiden ominai
suuksien ja niiden toimintojen todellisista piirteistä. Tämä on mahdollista, 
kun käsitteellinen ajattelu saa enemmän painoa käyttäytymisen kontrol-
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loinnissa. Watsonin ja Fischerin (1977) mukaan kolme neljäsosaa kaksi
vuotiaista osaa leikissään korvata esineen toisella esineellä. Kehitys etenee 
siten, että ensin lapsi korvaa todellisen esineen realistisella pienesineellä, 
sen jälkeen vähemmän realistisella esineellä ja sitten pelkällä mielikuvi
tuksella. Moni lapsi luo lopulta itselleen mielikuvituksessa myös leikkito
verin. 

Koska dekontekstualisaatiota, desentraatiota, integraatiota ja 
esinekorvaamista ei ole tutkittu samojen lasten kohdalla, ei vielä tiedetä, 
kuinka nämä ulottuvuudet kehittyvät suhteessa toisiinsa lapsen kehitys
kulussa. 

Piaget'n (1962) leikin kehitystä koskevan teorian pohjalta tehdyt 
symbolileikkiä koskevat tutkimukset voidaan käsittääkseni jakaa karkeasti 
ottaen kahteen ryhmään: toisessa on tutkittu leikin kuvitteellisuudessa 
ilmeneviä muutoksia sekä symbolisten skeemojen ja roolien kehityksessä 
että esineiden käytössä, ja toisessa leikin lajien kehityksellisiä muutoksia. 
Molempien ryhmien sisällä on tehty ongelmanasettelultaan ja tiedonhan
kinta- sekä arviointimetodiltaan samantyyppisiä tutkimuksia lukematon 
määrä. Kohteena näissä tutkimuksissa on useimmiten ollut kerrallaan vain 
yksi lapsi (esim. Nicolich 1977; Pederson, Rook-Green & Elder 1981). 
Leikin lajeja tutkittaessa leikkitilassa on kuitenkin voinut olla myös 
useampia lapsia, jolloin leikin lajeihin on voitu sisällyttää sosiaalisen 
leikin muodot (esim. Christie 1982, Pellegrini 1982; Rubin 1982). Obser
voitujen lasten kokonaislukumäärä tutkimuksissa on vaihdellut yhdestä 
lapsesta (Musatti 1986) lähes sataan lapseen (esim. Cole & LaVoie 1985). 
Tavallisesti lapsia on ollut tilastollisten menetelmien käyttämiseksi tarvit
tava määrä. 

5.1 Symbolisten skeemojen ja roolien kehitys 

Kehityksen arvioimiseksi symbolisten skeemojen kuten myös esineiden 
(korvaavaa) käyttöä koskevissa tutkimuksissa on tavallisimmin käytetty 
Piaget'n (1962) esittämiä tai niistä johdettuja symbolisen leikin kehitys
tasokuvauksia (esim. Fenson 1984; Inhelder, Lezine, Sinclair & Stambak 
19721

; McCune-Nicolich 1981; McCune-Nicolich & Fenson 1984; Nicholich 
1977; Wolf & Grollman 1982). 

Nicolichin (1977) symbolisen leikin tasoja ja niiden arviointikritee-

1lnhelder, B., Lezine, 1., Sinclair, H. & Stambak, G. (1972) Les deputs de la fonction 
symbolique. Archives de Psychologie 163, 187-243. 
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rejä kuvaava malli syntyi tutkimuksessa, joka kohdistui symbolisen 
kypsyyden arviointiin leikin analyysin avulla ja jossa pyrittiin empiirisesti 
vahvistamaan Piaget'n (1962) esittämät vaiheet. Myöhemmin Nicolich 
käytti samaa menetelmää muun muassa tutkiessaan symbolisen leikin ja 
kielen kehityksen yhteyksiä (McCune-Nicolich 1981). 

Nicolichin (1977) tutkimukseen osallistui tutkimuksen alkaessa 
runsaan vuoden ikäisiä lapsia (iän vaihteluväli 1;2 - 1;7), joiden tietyillä 
leikkivälineillä tapahtuvaa leikkiä observoitiin pitkittäistutkimuksena yli 
vuoden ajan. Leikin symbolinen taso määriteltiin seuraavin kriteerein: 

onko skeema peräisin lapsen omasta toiminnasta vai toisten tarkkai
lusta? 
esiintyykö leikissä kuvitteellisuutta? 
kuinka ihmiset ja esineet yhdistetään leikissä? 
kuinka paljon leikissä on skeemoja? 
onko leikissä etukäteen suunniteltuja elementtejä? 

Tulokset osittivat, että leikin kehitys etenee Piaget'n kuvauksen 
mukaisesti järjestyksen osalta, mutta kehityksen nopeudessa on yksilöllisiä 
eroja. Tutkimuksessa syntyneen, sittemmin laajasti käytetyn kehitys
tasokuvauksen mukaan symbolileikin kehitys sisältää viisi tasoa (ks. liite 
6): 

Ensimäisellä tasolla (presymbolinen skeema) lapsi osoittaa ymmär
tävänsä esineen käytön tai merkityksen lyhyillä tunnistettavilla liikkeillä. 
Hän esimerkiksi poimii kamman, koskettaa sillä tukkaansa ja pudottaa 
sen maahan. 

Symbolinen leikki syntyy toisen elinvuoden alussa (auto-symboli
nen skeema), jolloin lapsi alkaa esittää itseensä yhteydessä olevia toimin
toja. Hän esimerkiksi jäljittelee nuken maitopullosta juomista. Kyseessä on 
toinen taso. 

Kolmannella tasolla, vielä ennen puolentoista vuoden ikää (yksin
kertaisen skeeman symbolinen leikki), symbolinen esittäminen siirtyy 
itsestä toisiin henkilöihin tai esineisiin. Lapsi esimerkiksi syöttää äitiä tai 
nukkea. Hän saattaa myös kuvitella toisten ihmisten tai esineiden toimin
toja, esimerkiksi jäljittelee auton ääntä ja työntää palikkaa lattialla. 

Noin puolentoista vuoden iässä lapsi siirtyy neljännelle tasolle 
(skeemayhdistelmät), joka alkaa yhden kuvitellun skeeman liittämisellä 
useampiin esineisiin tai henkilöihin. Lapsi esimerkiksi kampaa omaa ja 
sitten äidin tukkaa tai on juovinaan itse pullosta ja juottaa sitten nukkea. 
Myöhemmin hän yhdistää useita skeemoja toisiinsa, esimerkiksi halaa 
nukkea, panee sen vuoteeseen ja syöttää sitä lusikalla. 

Viidennellä tasolla (suunnitellut symboliset leikit), joka alkaa noin 
kahden vuoden iässä, lapsi osoittaa kielellisesti tai ei-kielellisesti, että 
esitettävät toiminnot on suunniteltu etukäteen. Ensin syntyvät suunnitel
lut yksinkertaiset toiminnot. Lapsi esimerkiksi ottaa silitysraudan, asettaa 
sen syrjään, etsii sopivan vaatekappaleen ja on silittävinään sen. Vielä 
ennen kolmatta ikävuotta syntyvät suunniteltuja elementtejä sisältävät 
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skeemojen yhdistelmät. Lapsi ottaa nuken ja maitopullon, sanoo "vauva", 
syöttää nukkea pullosta ja peittelee nuken nukkumaan. 

Nicolichin kehitystasoja kuvaavan mallin avulla on mahdollista 
tutkia paitsi leikkiä, jossa lapsen toiminnan kohteena on leikkiväline myös 
leikkiä, jossa kohteena on toinen ihminen. Bretherton (1984b, 1985) on 
tosin kritikoinut sekä Nicolichia että Piaget'ia juuri siitä, että nämä eivät 
kehityskuvauksissaan erottele toisistaan esineitä ja toisia henkilöitä 
toimintojen kohteena. Bretherton on johtanut itse eri kehityskuvauksista 
(esim. Fenson 1984; Inhelder, Lezine, Sinclair & Stambak 19722

; Nicolich 
1977; Piaget 1962) rinnakkaiset mallit toimijaroolien kehityksestä leik
kikaluleikissä (replica play) ja yhteisessä roolileikissä (ks. liite 8). 

Brethertonin (1985) mallin mukaan leikkikaluleikki kehittyy 
vähitellen toisen ja kolmannen ikävuoden aikana vaiheesta, jossa lapsi itse 
on toimijana ja leikkikalu passiivisena kohteena, vaiheeseen, jossa lapsi 
toimii kertojana ja sijaistoimijana vuorovaikutuksessa oleville leikkikaluille 
toistensa kanssa. Samanaikaisesti roolileikki kehittyy vaiheesta, jossa 
toinen henkilö on pelkkä toiminnan passiivinen kohde, vaiheeseen, jossa 
samanikäiset leikkivät yhteistä roolileikkiä tasavertaisina partnereina. 

Fein (1981, 1099) toteaa useisiin tutkimuksiin viitaten, että roolien 
kehityksessä siirtymä itseen suuntautuvista toiminnoista toiseen henkilöön 
suuntautuviin toimintoihin tapahtuu keskimäärin 1;3 - 1;9 vuoden ikäise
nä. Leikkikaluleikissä lapsi saattaa jo noin vuoden iässä kohdella toista 
esinettä, esimerkiksi nukkea, ikään kuin se toimisi itse. 

Seuraavassa tarkastellaan joitakin tutkimusasetelmaltaan erilaisia, 
pääasiassa symbolisten skeemojen kehitystä koskevia tutkimuksia, joissa 
leikkiä on tarkasteltu joko Nicolichin (1977) tai muiden hyvin samantyyp
pisten kehitystasokuvausten avulla. Ensimmäinen niistä koskee suomalai
sia lapsia. 

Lyytisen (1990, 1991) tutkimuksen kohteena olivat 2 - 6-vuotiaiden 
lasten leikissä ja kielessä esiintyvät muutokset, erityisesti desentraation, 
dekontekstualisaation ja integraation kehityksen näkökulmasta. Tähän 
poikittaistutkimukseen osallistui lähes sata päiväkotilasta. Kukin lapsi oli 
leikkitilanteessa tutkijan kanssa kahden, ja hänen käytettävissään oli 
erilaisia pienesineitä kuten nukkeja, kotiin liittyviä esineitä, eläimiä ja 
eläinten aitoja sekä ajoneuvoja ja rakentelupalikoita. Kunkin lapsen 
toiminnasta analysoitiin kahdeksan minuutin jakso, ja analyysi toteutettiin 
Fensonin (1984) luokitusjärjestelmää mukaellen, mikä mahdollisti lapsen 
esineellisten leikkitekojen sekä kielellisten ilmausten samanaikaisen 
tarkastelun. Huomiota kiinnitettiin lapsen esineille antamiin toimijaroolei
hin, leikkitekojen määrään ja kompleksisuuteen sekä leikin kuvitteellisuu
teen. 

21:nhelder, B., Lezine, 1., Sinclair, H. & Stambak, G. (1972) Les deputs de la fonction 
symbolique. Archives de Psychologie 163, 187-243. 
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Tiivistelmä tuloksista osoitti kaksivuotiaiden (iän vaihteluväli 2;1 -
2;11) vallitsevien leikin muotojen olevan leikkivälineiden käsittelyä, 

siirtelyä ja toiminnallista yhdistelyä. Leikkivälineet olivat leikkitoimintojen 
passiivisia kohteita: nukkea asetettiin tuolille istumaan, autoa kuljetettiin 
pöydällä edestakaisin, jääkaappia avattiin ja suljettiin. Lyhyet 2 - 3 leikki
toimintojen yhdistelmät olivat tavallisia, pitempiä ei havaittu. Kuvitteelli
sen toiminnan osuus oli vähäistä: esineitä ei käytetty korvaamaan toista 
ja kielelliset ilmaisut olivat pääosin leikkivälineisiin liittyvää kommentoin
tia. (Lyytinen 1990, 17-18.) 

Yleistäen voidaan todeta, että observoitujen lasten symbolinen 
leikki oli pienesineiden kanssa leikittäessä varsin kehittymätöntä. Nico
lichin (1977) kehityskuvaukseen suhteutettuna se vastaisi neljättä tasoa eli 
alle kaksivuotiaiden leikkiä. Yksikään lapsista ei yltänyt viidennelle 
tasolle. 

Musattin (1986) tutkimus oli asetelmaltaan miltei vastakohta 
edelliselle: tutkimuksessa observoitiin lähes puolentoista vuoden ajan yhtä 
tutkimuksen alkaessa 1 ½-vuotiasta tyttöä hänen leikkiessään joko sa
manikäisen toverin tai hoitajansa kanssa. Leikin kehitystä tarkasteltiin 
syöttämisleikissä: syöttäminen on ehkä tavallisin leikin skripti (format) 
pikkulasten varhaisessa symbolileikissä, koska siinä tarvittavat roolit ovat 
selviä ja stabiileja. Musattin esittämät tulokset koskivat sellaista leikkiä, 
jossa lapsi oli toimijana ja aikuinen toiminnan kohteena eli lapsi syötti 
hoitajaansa3

• 

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti muutoksia skriptin raken
teessa ja laajuudessa, esineiden käytössä sekä kielellisessä ja ei-kielellisessä 
kommunikaatiossa. Kukin observoitu leikkituokio kesti noin 25 minuuttia, 
mikä toimi myös analyysiyksikkönä. Tutkitun tytön leikin skripti laajeni 
ja lisääntyi iän myötä. Aluksi hän toisti syöttämistapahtumaa samanlaise
na, sitten laajensi sitä ajallisesti ja tilallisesti kunnes leikki muuttui rooli
leikiksi. Skriptiin tuli yhä monipuolisempia ja täydellisempiä esittämis- ja 
kommunikatiivisia toimintoja. Lapsen konventionaalinen esineiden käyttö 
koordinoitui, ja lapsi kykeni iän karttuessa suunnittelemaan toimintojaan 
yhä paremmin sekä käyttämään leikissään kuvitteellisia esineitä. Ollessaan 
2;4-vuotias hän pystyi osoittamaan leikisti esittämisen nopealla käden 
liikkeellä ja kertomaan, mitä oli tekemässä. Kahta kuukautta myöhemmin 
hän ilmaisi kielellisesti esineen symbolisen merkityksen ennen kuin käytti 
sitä symbolisesti. Samanikäisenä hän määritteli oman ja leikkitoverin 
(hoitajan) roolit kielellisesti. 2;8-vuotiaana hän pystyi joustavasti muutta
maan leikkitoimintojensa symbolista merkitystä saman skriptin kuluessa. 

Jos tytön leikkiä tarkastellaan Nicolichin (1977) kehityskuvauksesta 
käsin, oli leikin taso selvästi viidettä tasoa jo kolmannen elinvuoden 

3Vastaa suunnilleen toista vaihetta Brethertonin (1985) yhteisen roolileikin roolien 
kehitystä koskevassa mallissa (ks. liite 8). 
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ensimmäisellä puoliskolla. 
Howesin, Ungerin ja Seidnerin (1989) tutkimus toteutettiin poikit

taistutkimuksena observointijakson ollessa viisitoista minuuttia, ja siinä 
lapsia tutkittiin sekä yksin että pareittain. Lasten iät vaihtelivat 1;2 - 3;2 
vuoden välillä. Leikin tason arviointi tapahtui erikseen yksinleikin ja 
yhteisen leikin osalta. Yksinleikin osalta käytetty kehitystason arviointi
menetelmä oli lähes samanlainen kuin Nicolichin (1977) menetelmä ja 
yhteisen symbolisen leikin osalta se muistutti Brethertonin (1985) roolilei
kin toimijarooleja koskevaa mallia (ks. liite 8). 

Tutkimukseen sisältyi oletus, että lapsen omaehtoinen symbolinen 
yksinleikki syntyy 2 - 2½ vuoden iässä. Omaehtoiseksi symboliseksi 
leikiksi määriteltiin leikki, jossa on selvä tapahtumajärjestys ja jossa lapsi 
pitää elottomia esineitä aktiivisina toimijoina sekä käyttää esineitä symbo
lisesti. Lapsi sanoo esimerkiksi nuken äänellä "nälkä", laittaa nuken 
"juomaan" kupista ja "syömään" puulevyltä. 

Tulokset osoittivat, että kaikki lapset saavuttivat tämän tason 
ikävälillä 1;10 - 3;2, ja kaksi kolmasosaa lapsista saavutti sen ikävälillä 1;11 
- 2;1. Yksikään 2½-vuotias tai sitä nuorempi lapsi ei pystynyt seuraavan
tason leikkiin, jossa lapsi olisi antanut esimerkiksi nukelle selvän sosiaali
sen roolin, jota tämä olisi "toteuttanut". Howesin, Ungerin ja Seidnerin
mukaan tämä taso saavutetaan 2½ - 3 vuoden iässä.

Tutkimuksessa oletettiin myös, että 2 - 2½ vuoden iässä lapset 
kykenevät yhteiseen symbolileikkiin, jossa molemmat lapset esittävät 
samaa teemaa mutta leikkitoiminnot eivät vielä integroidu toisen toimin
toihin. Lapset leikkivät esimerkiksi teekutsuja, joissa molemmat ovat 
kaatavinaan teetä, lisäävinään sokeria ja juovinaan: kyseessä on siis 
rinnakkainleikki. 

Tämän tason kaikki lapset saavuttivat ikävälillä 2;1 - 3;2 vuotta, ja 
kaksi kolmasosaa lapsista saavutti sen ikävälillä 2;2 - 3;2 vuotta. Seuraa
vaan yhteisen symbolileikin tasoon, jossa molemmilla lapsilla on tasaver
taiset komplementaariset roolit (vrt. Brethertonin neljäs taso), pystyivät, 
kuten oletettiinkin, vain 2½ vuotta vanhemmat lapset. 

Kun tarkastellaan tutkimukseen osallistuneiden lasten enemmistöä, 
näyttää ilmeiseltä, että yksinleikin osalta leikin kehitystaso oli oletuksen 
mukainen. Sen sijaan 2 - 2½-vuotiaille oletettu yhteisen symbolileikin taso, 
rinnakkainleikki, saavutettiin monessa tapauksessa vasta myöhemmin. 
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5.2 Esineiden käytön kehitys 

Piaget (1962) kuvasi esineiden transformointia leikissä melko yleisellä 
tasolla leikkiin itsestään selvästi kuuluvana asiana. Sittemmin monet 
tutkijat (esim. Fein 1975; Watson & Fischer 1977; Elder & Pederson 1978; 
Jackowitz & Watson 1980; Ungerer, Zelazo, Kearsley & O'Leary 1981) ovat 
muotoilleet näitä yleisiä lausumia yksityiskohtaisemmin sekä tutkineet, 
minkälaiset esineet ja minkälaiset leikit tuottavat korvaavien esineiden 
käyttöä eri ikäisten lasten leikissä. 

Pienten lasten esineiden käyttöä koskevat tutkimukset on toteutet
tu pääasiassa joko kotona omin leluin (esim. Dunn & Wooding 1977; Fein 
& Apfel 1979; Nicolich 1977) tai laboratorio-oloissa tutkijan valitsemin 
esinein (esim. Fenson & Ramsay 1980). Tavallisesti tutkimuksissa käytetty 
esinevalikoima on sisältänyt yhden tai useamman nuken, jolla on puetta
vat vaatteet, nukensängyn tai laatikon, peitteen tai kangaspalan, tyynyn, 
syöttöpullon, lusikan, kupin, kattilan, kamman, harjan, peilin, mopin, 
lattiaharjan, pesusienen, ison· kuorma-auton, pienen auton kuljettajineen, 
palikoita, nallen tai leikkiapinan ja puhelimen. Kuvattu valikoima on 
osoittautunut alle kolmevuotiaalle lapselle käyttökelpoiseksi leikkivälineis
töksi ja samalla sopivaksi symbolisen leikin tutkimusvälineistöksi, koska 
se on yleensä innostanut lasta leikkimään. (McCune-Nicolich & Fenson 
1984, 93.) 

Kun tutkimuksen kohteena on erityisesti ollut esineiden käytön 
symbolinen taso, on esineet valittu hieman edellisestä poikkeavalla 
tavalla. Tällöin on huolehdittu, että osa esineistä on realistisia, kuten 
kahvikuppi ja kampa, osa realististen esineiden mukaisia leikkiesineitä, 
kuten nuken kuppi ja leikkikampa, ja osa edellisista selvästi poikkeavia, 
periaatteessa moneen käyttöön sopivia esineitä, kuten simpukankuori ja 
puutikku (esim. Fein 1975; Jackowitz & Watson 1980). 

Mikäli tutkimukseen ei ole liittynyt eksperimenttiä, se on suoritet
tu observoimalla lapsen spontaaneja toimia esineiden kanssa. Aineisto on 
koottu useimmiten kuvanauhoittamalla. Observointijakson pituus on 
vaihdellut muutamasta minuutista (Watson & Fischer 1977) yhteen tuntiin 
(Dunn & Wooding 1977), tavallisimmin se on ollut 10 - 30 minuuttia. 
Jakso on usein jaettu pienempiin aikayksiköihin analyysia varten (esim. 
Musatti & Mayer 1987). Mikäli videokameraa ei ole ollut käytettävissä, 
observoinnin on suorittanut kaksi henkilöä siten, että lapsen toimet 
esineiden kanssa on kirjattu observointilomakkeisiin esimerkiksi minuutin 
välein observointijakson kestäessä 10 - 30 minuuttia (esim. Fenson, Kagan, 
Kearsley & Zelazo 1976). Analyysiyksikkönä on voinut ajan sijasta olla 
myös yhdellä esineellä suoritettu yksittäinen toiminto (esim. Rocissano 
1982). 

Esineiden käyttöä koskevat eksperimentit on toteuttu observoinnin 
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osalta pääpiirteissään edellä kuvatulla tavalla. Itse eksperimentti on 
noudattanut seuraavaa kaavaa: Ensin lapsen tarkkaavaisuus suunnataan 
tiettyihin leikkivälineisiin tai hän voi vapaasti tutustua niihin. Sitten 
tutkija joko ehdottaa lapselle tietynlaisia toimintoja, joita lapsen on 
tarkoitus esineillä tehdä, tai tutkija esittää lapsen katsellessa leikkivälinei
den avulla erilaisia toimintoja malliksi. Lapsen toivotaan hetken päästä 
toimivan samalla tavalla, jolloin tutkija observoi ja arvioi lapsen suoritus
ta. (Esim. Elder & Pederson 1978; Fein 1975; Fenson & Ramsay 1980; 
Jackowitz & Watson 1980; Ungerer, Zelazo, Kearsley & O'Leary 1981.) 

5.2.1 Esineiden korvaaminen toisella esineellä 

Ensimmäiset symboliset toiminnot tapahtuvat Piaget'n (1962) mukaan 
todellisin, prototyyppisin esinein: lapsi leikkii esimerkiksi kahvikupilla. 
Sitten hän oppii leikkimään todellista esinettä muistuttavilla leikkiesineil
lä, esimerkiksi simpukankuorella, kunnes lopulta korvaa esineen pelkällä 
mielikuvituksella (kuvittelee käteensä kupin, josta on juovinaan). Piaget 
ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota sellaiseen esinekorvaamisen muotoon, 
jossa esine, esimerkiksi kahvikuppi, korvataan sitä hyvin läheisesti muis
tuttavalla esineellä, esimerkiksi lelukahvikupilla (Bretherton 1984b, 19). 
Sittemmin lähes kaikissa esineen korvaamista koskevissa tutkimuksissa 
leikkikaluvalikoimaan on sisältynyt leluversioita oikeista esineistä. Myös 
näissä tutkimuksissa kehityksen suunta esineiden käytössä on useimmiten 
osoittautunut samantyyppiseksi: oikea tai oikeannäköinen esine korvau
tuu iän myötä yhä abstraktimmalla esineellä. 

Feinin (1975) jo klassiseksi muodostuneessa tutkimuksessa tarkas
teltiin 1;10 - 2;2-vuotiaiden lasten kykyä korvata kaksi esinettä yhtäaikaa. 
Lapsille rnallitettiin leikkitekoja esinepareilla, joista esimerkiksi toinen 
muistutti täysin ja toinen vain abstraktisti oikeaa esinettä. Tulokset 
osoittivat lähes kaikkien lasten kykenevän syöttämään leikkihevosta 
munakupista, neljän viidesosan syöttämään leikkihevosta simpukan
kuoresta ja lähes kahden kolmasosan syöttämään abstraktia hevoshahmoa 
munakupilla. Sen sijaan abstraktia hevoshahmoa pystyi simpukasta 
syöttämään vain kolmasosa lapsista. 

Ungererin, Zelazon, Kearsleyn ja O'Learyn (1981) tutkimukseen 
osallistui 1;6 - 2;10 vuoden ikäisiä lapsia ja se toteuttiin kokeellisesti: 
Tutkijat esittivät realistisilla ja vähemmän realistisilla pienesineillä sekä 
symbolisia että ei-symbolisia toimintoja, jonka jälkeen lapsi sai vapaasti 
esineet käyttöönsä. Aineisto luokiteltiin neljään leikin symbolista tasoa 
osoittavaan kategoriaan . - samoihin joita tutkijat olivat rnallittaneet. 
Ensimmäinen kategoria sisälsi realistisen tai sitä paljon muistuttavan 
esineen ja jonkin symbolisen leikkitoiminnnon: lapsi esimerkiksi otti 
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teekupin, sanoi "teetä" ja oli juovinaan sitä. Toinen kategoria sisälsi myös 
realistisen tai sitä paljon muistuttavan esineen, mutta ei symbolista 
leikkitoimintoa: lapsi otti teekupin käteensä ja sanoi "teetä", mutta ei 
esittänyt juomista. Kolmas kategoria sisälsi abstraktin, vähemmän realis
tista esinettä muistuttavan esineen ja symbolisen leikkitoiminnon: lapsi 
esimerkiksi otti palikan, sanoi "teetä" ja oli juovinaan. Neljäs kategoria oli 
esineen symbolisointi ilman symbolista leikkitoimintoa: lapsi esimerkiksi 
osoitti pientä leikkipöytää ja sanoi läsnä olevalle äidilleen "talo". Suora 
tutkijan matkiminen jätettiin analyysin ulkopuolelle. 

Myös tämän tutkimuksen tulokset osoittivat leikin muuttuvan iän 
myötä symbolisemmaksi: mitä vanhempia lapset olivat, sitä abstraktimpia 
esineitä he valitsivat leikkeihinsä ja sitä enemmän he tekivät symbolisia 
leikk.itoimintoja. Tosin neljännen kategorian esiintyminen oli erittäin 
harvinaista. - Mielestäni kategoria on vähintäänkin outo; myös Piaget'n 
teorian perusteella ymmärrettävämpi olisi ollut kategoria, jossa lapsi olisi 
tehnyt jonkin symbolisen leikkitoiminnon ilman esinettä. 

Rocissano (1982) tarkasteli pitkittäistutkimuksessaan, kuinka 2 - 3-
vuotiaat lapset alkavat ymmärtää esineiden ja toimintojen suhteen leikissä. 
Lukuisten tutkimusten (esim. Elder & Pederson 1978; Elkonin 1971; Fein 
1975; Garvey 1977) perusteella Rocissanon tutkimuksen lähtökohtana oli 
ajatus, että leikin muuttuessa riippuvaiseksi mentaalisista prosesseista se 
vapautuu ulkoisista tilannetekijöistä. 

Tutkimus suoritettiin laboratorio-oloissa ja sen alkaessa lasten iät 
olivat 1;5 - 2;1 vuoden välillä. Kunkin lapsen leikkiä observoitiin kolme 
kertaa neljän kuu.�uden aikana, jotta voitiin kontrolloida lelujen ja 
tilanteen tuttuus. Aiti sai olla mukana leikissä. Kehitystasot luokiteltiin 
siten, että äidin ohjaaman toiminnan katsottiin edustavan alinta kehitys
tasoa. Toisen kehitystason muodostivat lapsen ohjaamat, esineellä suorite
tut epäspesifit toiminnot (lapsi ravistelee purkkia, kuuntelee, antaa toisen 
kuunnella). Kolmas taso sisälsi lapsen ohjaamat, esineillä suoritettavat 
spesifit, ympäristöstä riippuvat toiminnot (lapsi työntää leikkibussia). 
Ylintä tasoa luonnehti lapsen ohjaamat, esineillä suoritettavat spesifit, 
ympäristöstä riippumattomat, mutta tavalla tai toisella lapsen aikaisem
piin kokemuksiin perustuvat, toiminnot (lapsi kampaa hiuksiaan ham
masharjalla). 

Observoitujen leikkituokioiden kokonaiskestot olivat puoli tuntia, 
ja analyysiyksikkönä oli esineellä suoritettu leikkiteko. Tulokset osoittivat, 
että lasten "oikeiden" esinetoimintojen määrä (kolmas ja neljäs kehitystaso) 
lisääntyi tutkimusjakson aikana. Lapset siirtyivät käyttämään sisäistä 
prosessointia toimiessaan esineiden kanssa, ja toimintojen sisältö muuttui 
luonteeltaan konventionaalisemmaksi eli muistutti oikeita toimintoja. 
Kahden vuoden ikä näyttääkin Rocissanon mukaan olevan periodi, jolloin 
lapsi nopeasti omaksuu ei vain sosiaalista konventionaalista käyttäytymis
tä (kieli), vaan myös esineiden konventionaalista käyttöä. Lapset eivät iän 
karttuessa käyttäneet esineitä pelkästään enemmän, vaan myös monipuo-
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lisemmilla tavoilla. Jotkut lapset etenivät ylimmälle tasolle muodostaen 
konventionaalisia toimintoja abstrakteilla esineillä. Rocissano on kuitenkin 
siirtymävaiheen tulkinnan suhteen skeptinen: mistä voidaan olla varmoja, 
että nukkea nukkumaan laittava lapsi ajattelee nuken esittävän vauvaa, 
leikkisängyn oikeaa sänkyä ja nuken laittamisen sänkyyn tarkoittavan 
"nukkumaan laittamista". 

5.2.2 Esineen korvaaminen pelkällä mielikuvituksella 

Esinekorvaamisen muoto, jossa lapsi esittää esineellistä toimintoa ilman 
esinettä, on harvinainen pienillä lapsilla. Sen sijaan jo alle kaksivuotias 
lapsi pystyy korvaamaan "abstraktimman" materiaalin mielikuvituksella: 
lapsi on juovinaan maitoa tyhjästä pullosta ja syövinään jäätelöä tyhjältä 
lautaselta. (Nicolich 1977; Piaget 1962.) Systemaattista tutkimusta viimeksi 
mainitusta aineen, esimerkiksi juuri ruuan ja juoman, korvaamisesta ei 
tietämäni mukaan ole tehty. Sen sijaan tutkimuksia esineen korvaamisesta 
eleellä tai pelkällä mielikuvituksella on tehty runsaasti. 

Matthewsin (1977) mukaan esineen korvaaminen toisella esineellä 
ilmestyy leikkiin toisen elinvuoden loppuun mennessä, mutta selvemmäk
si ja tavanomaisemmaksi se tulee kolmannen ja neljännen elinvuoden 
aikana. Käänne esineen korvaamiseen pelkällä mielikuvituksella tapahtuu 
neljän vuoden iässä. Samalla lapsen leikissä tapahtuu muutos esineorien
toitumisesta henkilö-orientoitumiseen. Tulokset saatiin tutkimuksessa, 
jossa observoitiin neljävuotiaiden lasten vapaata parileikkiä lyhyenä 
pitkittäistutkimuksena. 

Matthews jaotteli symbolileikit materiaalisiin ja ideationaalisiin 
leikkimuotoihin, joissa molemmissa on omat laadulliset kognitiiviset 
muutoksensa. Materiaalisia leikkimuotoja ovat esinekorvaaminen (lapsi 
antaa esineelle uuden merkityksen), esineen toiminnallisen ominaisuuden 
esittäminen (esim. lapsi ottaa valokuvan leikkikameralla) ja animaatio 
(lapsi antaa elottomalle esineelle elollisen funktion esim. käyttää palikkaa 
Jaska Jokusena). Ideationaalisiin leikkimuotoihin sisältyvät materiaalisen 
luonteen antaminen ei-olemassaolevalle (lapsi viittaa johonkin, jota ei ole 
leikkihuoneessa, esim. mörköön), sellaisen tilanteen luominen, jota leikki
huoneessa ei tosiasiassa ole (esimerkiksi yö) sekä roolin aktiivinen esittä
minen. Tutkimustulostensa perusteella Matthews oletti, että iän mukana 
esineelliset materiaaliset leikkimuodot vähenevät ja ideationaaliset lisään
tyvät. 

Jackowitzin ja Watsonin (1980) tutkimukseen osallistui 1 - 2½
vuotiaita lapsia. Myös tämä tutkimus toteutettiin kokeellisesti tutkijan 
leikkiessä ensin malliksi. Tutkimuksessa käytettiin seuraavanlaisia esinei
tä: prototyyppisiä esineitä edustivat oikea puhelin ja oikea kuppi; muodol-
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taan ja funktioltaan samantyyppisiä esineitä edustivat leikkibanaani ja 
kotilo; muodoltaan erilaisia, mutta funktioltaan samanlaisia olivat kaksi 
leikkiruokailuvälinesarjaa; muodoltaan erilaisia mutta funktioltaan määrit
telemättömiä esineitä olivat kaksi puupalikkaa; eri muotoisia ja funktiol
taan erilaisia olivat leikkiauto ja leikkitrukki. Korkeimpana symbolitasona 
pidettiin leikkitekoa ilman esinettä. Leikkiessään malliksi tutkija eteni 
prototyyppisen esineen käytöstä kohti esineettömiä leikkitekoja. Tulokset 
osoittivat esineiden käytön kehityksen olevan ikäsidonnainen siten, että 
mitä vanhemmasta lapsesta oli kyse, sitä symbolisempaa oli esineiden 
käyttö. 

Fieldin, De Stefanon ja Koewlerin (1982) 1 ½ - 5½-vuotiaiden lasten 
leikkiin kohdistunut tutkimus toteutettiin osin pitkittäis-, osin poikittais
tutkimuksena aikaotannalla viiden minuutin jaksona intervallin ollessa 10 
sekuntia. Sekä pitkittäis- että poikittaistutkimus osoitti leikin kehittyvän 
realistisesta leikistä (lapsi käyttää esineitä konventionaalisesti) mielikuvi
tusleikkiin, jossa lapsi käyttää esineitä korvaavasti, ja siitä henkilöiden 
toimintaa esittävään mielikuvitusleikkiin, jossa on mukana mielikuvi
tushahmoja, ja lopuksi päätyvän vain kielellisesti ilmaistuun mielikuvi
tusleikkiin, jossa lapsen leikkiteot ovat lingvistisiä tiivistyksiä ja melko 
riippumattomia ulkoisesta stimulaatiosta. Realistinen leikki vähenee 
huomattavasti 3 - 4 vuoden iässä, esineellinen mielikuvitusleikki lisäntyy 
noin 3 - 4 vuoden iässä, jonka jälkeen se vähenee, ja henkilöihin liittyvä 
mielikuvitusleikki lisääntyy 2 vuoden iästä lineaarisesti 5½ vuoden ikään 
saakka. 

Cole ja LaVoie (1985) tutkivat Matthewsin oletuksista käsin 
yksityiskohtaisemmin materiaalisen ja ideationaalisen leikin muutoksia 2 -
6-vuotiailla lapsilla. Leikin luokittelussa käytettiin Matthewsin (1977)
leikkimuotojen luokittelua. Lapset leikkivät pareittain ja kutakin paria
observoitiin useamman kerran 15 minuutin jaksoissa.

Tulokset osoittivat, että yleensäkin symbolileikin määrä ja kesto 
lisääntyivät iän myötä, mutta yksittäiset leikkimuodot vaihtelivat. Kehitys 
esineellisestä mielikuvitusleikistä henkilö-orientoituneeseen mielikuvitus
leikkiin ei tapahtunut suoraviivaisesti, kuten Matthewsin tutkimuksessa 
oli tapahtunut. Materiaalisen leikin määrä lisääntyi selvästi 3 - 4 vuoden 
välillä ja sitten väheni. Materiaalisen leikin kesto lisääntyi 2 - 3 vuoden 
iässä ja väheni sen jälkeen. ldeationaalinen leikki syntyi 3 vuoden iässä ja 
oli suurimmillaan 5 - 6 vuoden iässä sekä määrän että laadun suhteen. 2-
vuotiailla ideationaalista leikkiä ei tavattu lainkaan. 

Musattin ja Mayerin (1987) myöskin laboratorio-oloissa tehdyssä 
tutkimuksessa tarkasteltiin symbolileikin alkuvaiheessa olevien lasten 
itsenäisiä leluvalintoja. Tutkimuksen alussa 1;5 - 2;3-vuotiaiden lasten 
parileikkiä observoitiin kuusi kertaa neljän - viiden kuukauden sisällä. 
Lasten käytettävissä oli erilaisia pienesineitä, kuten käsipeili, leikkihius
tenkuivaaja, leikkisilitysrauta, leikkipaistinpannu, nuken maitopullo ja 
kauha. Observoidut tilanteet olivat kestoltaan 16 minuuttia. Analyysi 
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toteutettiin yhden sekunnin aikaotannalla. Myös näin saadut tulokset 
osoittivat, että jos lasten käytettävissä oli oikeita tai oikeankaltaisia 
esineitä, toisella ja kolmannella vuodella olevat lapset harvoin käyttivät 
pelkkää elettä tai liikettä korvaamaan niitä. 

Wolf ja Grollman (1982) asettivat kyseenalaiseksi materiaalisen ja 
ideationaalisen leikin yhteydet kronologiseen ikään tai kehitysvaiheeseen. 
Lisäksi Wolf ja Grollman vastustivat ajatusta, että materiaalinen leikki 
olisi ideationaalista leikkiä kehittymättömämpää. Tutkimuksessa haluttiin 
selvittää esineistä riippuvan (esineen korvaaminen toisella todellisella 
esineellä) tai niistä riippumattoman (esine korvataan mimiikalla tai 
mielikuvituksella) leikkitavan ja mahdollisen yksilöllisen kognitiivisen 
mielikuvitustyylin yhteyttä. 

Tutkimus toteutettiin useamman vuoden kestäneenä pitkittäis
tutkimuksena, ja siinä observoitiin neljän lapsen yksinleikkiä. Aikuinen sai 
leikkiä lapsen kanssa, mikäli lapsi sitä tahtoi. Tutkimuksen alkaessa lasten 
iät vaihtelivat yhden ja kahden vuoden välillä. Leikin narratiivinen taso 
arvioitiin hiukan Nicolichin (1977) kehitystasokuvauksista poikkeavalla 
arviointijärjestelmällä. Kriteerinä narratiivisuudelle olivat skeemojen 
määrä ja tavoite, johon skeemoilla pyritään. Kehitystasokuvauksessa leikin 
matalinta tasoa edustaa yksi toiminto, lyhyt liikkeiden sarja tai yksi 
toiminnon verbalisointi, joka assosioituu yksittäiseen pieneen tapahtu
maan (skeemataso). Toisella tasolla (tapahtumataso) lapsi muodostaa 
vähintään kaksi skeemaa, jotka ovat saman prosessin tai tavoitteen osia. 
Korkein taso (episoditaso) sisältää vähintään kaksi tapahtumatason 
tilannetta, jotka ovat integroituneet toisiinsa siten, että jokainen esitetty 
tapahtuma liittyy tilanteeseen. (Ks. liite 7.) Kaikki tutkimukseen osallistu
neet lapset saavuttivat narratiiviset tasot niiden järjestyksen mukaan, 
mutta yksilöllisessä rytmissä. Episoditason kehittynein leikki saavutettiin 
2;1 - 3;8 vuoden iässä. 

Leikkityylien tutkimiseksi järjestettiin useita kokeellisia leikkitilan
teita, joissa ikä ja leikin narratiivinen taso voitiin kontrolloida ja joissa 
lapselle taattiin mahdollisuudet leikkiä symbolisesti sekä esineillä että 
ilman niitä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset pystyivät sinänsä 
sekä esineistä riippuvaan että esineistä riippumattomaan leikkiin koko 
pitkittäistutkimuksen ajan. Tulokset osoittivat Wolfin ja Grollmanin 
mukaan myös sen, että lapselle toisella ja kolmannella ikävuodella tyypil
linen konkreettinen esinekorvaaminen mimiikan tai mielikuvituksen 
kustannuksella liittyy pikemminkin lapsen "kognitiiviseen tyyliin" kuin 
kehityseroihin. Joillekin lapsille esineiden konkreettinen olemassaolo ja 
niiden fyysiset piirteet ovat välttämättömiä mielikuvituksen tukemisessa. 
Tässä lapsen iällä ei näytä olevan mitään osuutta: lapsi pitää tyylistään 
kiinni koko esikouluajan. 
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5.3 Leikin lajien kehitys 

Leikin lajien tutkimuksessa on tavallisesti kyse leikin kognitiivisista 
lajeista (ks. Piaget 1962), leikin sosiaalisen osallistumisen muodoista (ks. 
Parten 1932; Piaget 1962) tai näiden yhdistelmistä (esim. Rubin, Maioni & 
Hornung 1976). Tutkimuksissa kognitiiviset kategoriat on useimmiten 
lainattu Smilanskylta (1968, 5-7). Smilansky on sisällyttänyt leikin luokitte
luun Piaget'n (1962) hylkäämän konstruktiivisen leikin. Kategorioistaan 
hän käyttää nimityksiä funktionaalinen leikki, konstruktiivinen leikki, 
draamaleikki ja sääntöleikit. Funktionaalisessa leikissä lapsi toistaa samoja 
liikkeitä esineillä tai niitä ilman (kuten imeväisiässä esineiden manipuloin
ti ja kokeilu) tai hän yrittää jäljitellä tekoja, joita näkee välittömässä 
ympäristössään. Konstruktiivinen leikki on funktionaalisen leikin laajentu
ma. Lapsi käyttää tuntemiaan esineitä ja muuta materiaalia luodakseen 
siitä jotakin, joka voi jäädä jäljelle leikin loputtuakin, esimerkiksi palikka
tornin. Draamaleikki sisältää symbolisia transformaatioita ja kontekstis
taan irrotettua käyttäytymistä. Yhteisessä leikissä lapset alkavat neuvotella 
leikin säännöistä. Tästä kehittyvät sääntöleikit. Sääntöleikkeihin liittyy 
selkeä työnjako ja etukäteen sovitut säännöt. 

Piagetilaisissa tutkimuksissa tavallisin tapa tarkastella sosiaalista 
osallistumista leikissä perustuu Partenin (1932) kuuteen hierarkiseen 
kategoriaan: ei-toiminta, tarkkailu, yksinleikki (solitary independent play), 
rinnakkainleikki, assosiatiivinen leikki ja kooperatiivinen tai organisoitu 
vastavuoroinen leikki (organized supplementary play). Peruskategorioita 
on joissakin tutkimuksissa tarkennettu omiksi alaluokikseen, jotta on voitu 
tehdä täsmällisempiä tai erottelevampia analyysejä (esim. Tizard, Philps 
& Plewis 1976). 

Partenin (1932) mukaan ei-toiminta tarkoittaa esimerkiksi kuljeske
lua tai oman kehon tutkimista. Tarkkailu on toimintaa, jossa lapsi seuraa 
toisten leikkiä, keskustelee heidän kanssaan, neuvoo heitä, mutta ei 
osallistu leikkiin. Yksinleikissä lapsi ei seuraa toisten tekemisiä, vaan leik
kii itsekseen. Näitä kolmea kategoriaa Parten piti ei-sosiaalisina leikin 
lajeina. Sen sijaan kolme viimeksi mainittua kategoriaa edellyttää sosiaa
lista osallistumista. Rinnakkainleikissä lapsi leikkii itsekseen, mutta 
leikkivälineet ovat samanlaisia kuin muilla lähettyvillä leikkivillä. As
sosiatiivisessa leikissä lapsen leikkitoiminnot ovat samantyyppisiä muiden 
leikkijöiden kanssa. Lapset saattavat yrittää kontrolloida toistensa tekemi
siä, mutta jokainen toimii oman mielensä mukaan. Lasten väliset keskus
telut osoittavat kuitenkin heidän olevan kiinnostuneempia leikin as
sosiatiivisesta puolesta kuin itse leikkitoiminnoista. Kooperatiivisessa 
leikissä lapset leikkivät ryhmässä, jossa yksi tai kaksi lasta ohjaa tai johtaa 
toisten toimintoja. Ryhmä on organisoitunut erityistä yhteistä tekemistä 
varten, esimerkiksi leikkiäkseen roolileikkiä tai valmistaakseen jonkin 
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tuotoksen. 
Observointitavan osalta leikin lajeja koskevat tutkimukset on 

toteutettu pääpiirteissään samalla tavalla kuin esineiden käyttöä koskevat 
tutkimukset. Observointijakson kesto on tavallisimmin ollut puolisen 
tuntia, ja jakso on jaettu analyysia varten pienempiin yksiköihin. Näin on 
tehty sekä pitkittäistutkimuksissa (esim. Smith 1978) että poikittaistutki
muksissa (esim. Pellegrini 1982; Smith 1977). 

5.3.1 Leikin kognitiiviset lajit 

Van der Kooij'n (1983a) tutkimuksen kohteena olivat leikin lajit 3 - 6-
vuotiaiden lasten leikkiessä erilaisten leikkikalujen kanssa. Van der 
Kooij'n käyttämät leikin peruskategoriat, jotka pohjautuivat muun muassa 
Biihlerin (1931) ja Piaget'n (1962) luokituksiin, olivat leikkivälineiden kor
jaaminen paikoilleen, toistamisleikki, rakenteluleikki, jäljittelyleikki sekä 
leikkivälineiden ryhmittely ja luokittelu. 

Tutkimus toteutettiin kolmevuotiaiden osalta kodeissa; muiden 
leikkiä observoitiin esikoulussa tai koulussa. Observoidun jakson pituus 
oli puoli tuntia, ja lapsen käyttäytyminen rekisteröitiin aikaotannalla 
kerran minuutissa. Tulokset osittivat, että kolmevuotiaiden lasten leikistä 
oli 
- 1 % ei luokiteltavissa,
- 2 % tavaroiden korjaamista,
- 3 % rakenteluleikkiä,
- 29% jäljittelyleikkiä ja
- 65 % toistamisleikkiä.

Koska peruskategoriat eivät eritelleet riittävästi kolmevuotiaiden 
lasten leikkiä, kehitettiin menetelmää alakategorioiden avulla tarkemmak
si. Näin tarkasteltuna kolmevuotiaan leikki näytti seuraavanlaiselta: 
- 0,5% monotonista liikkeen toistoa esineellä,
- 0,5% varsinaista rakenteluleikkiä,

7% oman kehon hallintaan liittyviä leikkejä tai tarkoituksetonta 
toimintaa esineillä, 

- 11 % tilanteen selvittelyä, toiminnallista suuntautumista,
- 16% materiaalin tarkastelua ja siihen tutustumista,
- 31 % kokeilua materiaalilla ja
- 32 % jäljittelyleikkiä.

Smilanskyn (1968) mukaan luokiteltuna van der Kooij'n tutkimus
tulokset voidaan tulkita siten, että funktionaalista leikkiä kolmevuotiaiden 
kohdalla leikkiajasta oli noin puolet, konstruktiivista leikkiä puoli prosent
tia ja draamaleikkiä hiukan alle kolmas osa. Suunnilleen viidesosaa 
leikkiajasta ei ole luokiteltavissa kognitiivisiin kategorioihin. 
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Vaikka leikin kognitiiviset lajit näyttävät olevan hierarkkisia, ei 
yksi leikin laji katoa lapsen oppiessa toisen (Piaget 1962). Esimerkiksi 
harjoitteluleikki on tavallinen sensomotorisen kauden jälkeenkin jos 
ympäristö on lapselle vieras, leikkimateriaali on ei-realistista tai jos lapsi 
leikkii ulkona (Fein 1981, 1098). Rubin, Fein ja Vandenberg (1983, 726) 
tiivistävät useissa symboliseen leikkiin siirtymistä koskevissa tutkimuksis
sa saatuja tuloksia seuraavasti: Funktionaalinen leikki ei lopu symbolisten 
skeemojen ilmestyttyä, mutta se vähenee iän myötä. Esimerkiksi 53 
prosenttia 1;2 - 2;6-vuotiaiden leikistä on funktionaalista, 3 - 4 ikävuoden 
välillä se vähenee 44 prosenttiin ja 5-vuotiailla sen määrä on 33 prosenttia. 
Fein (1981, 1098) esittää samoin useisiin tutkimuksiin viitaten, että seimi
ikäisillä lapsilla symbolisen leikin osuus on 10 - 17 prosenttia kokonais
leikistä, kun tarha-ikäisillä se on jo 33 prosenttia. Näitä tuloksia van der 
Kooij'n (1983a) tulos vastaa täysin. 

Pelkästään kognitiivisia kategorioita koskeva leikin lajien tutkimus 
on viime vuosikymmeninä ollut melko vähäistä. Tavallisempaa on ollut 
yhdistää kognitiiviset ja sosiaaliset kategoriat toisiinsa (esim. Rubin, 
Maioni & Hornung 1976). Vielä tavallisempaa on ollut tutkia leikin 
sosiaalisia kategorioita irrallaan leikin kognitiivista kategorioista. Viimeksi 
mainittuun luokkaan sisältyy myös tutkimuksia, joissa leikin sosiaalimuo
toja on tarkasteltu suhteessa lasten kognitiiviseen kehitykseen ja kronolo
giseen ikään. 

5.3.2 Leikin sosiaalimuodot 

Piaget käsitteli leikkiteoriassaan leikin sosiaalimuotojen kehitystä varsin
kin ensimmäisten elinvuosien aikana pääasiassa epäsuorasti. Koska leikin 
kehitys tapahtuu rinnan ajattelun kehityksen kanssa ja ilmentää sitä, on 
kehityksen suunta myös leikissä egosentrismistä desentraatioon: pelkäs
tään omasta näkökulmasta tapahtuva asioiden käsittely alkaa vähitellen 
sisältää myös muiden näkökulman huomioon ottamisen. Sensomotorisen 
kauden harjoitteluleikit ovat yksinleikkejä samoin kuin esikäsitteellisen 
ajattelun vaiheeseen sijoittuvan symbolileikin ensimmäisen vaiheen leikit 
lukuun ottamatta kollektiivisiin monologeihin rinnastettavia leikkejä. 
Yhteinen leikki syntyy vasta intuitiivisen ajattelun vaiheen aikana kollek
tiivisen symbolismin muodossa. Yhteisleikkejä puhtaimmillaan ovat 
konkreettisten operaatioiden vaiheen sääntöleikit, joita leikkiessään lapset 
koordinoivat toimintojaan yhteisissä pyrkimyksissä. 

Partenin (1932) mukaan leikin sosiaalimuodon kehitys etenee 
toisten leikin katselusta ja yksinleikistä yhä sosiaalisempaan suuntaan ja 
sen kehitys on yhteydessä lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Partenin 
tutkimukset 2 - 5-vuotiaiden lasten leikistä osoittivat pääpiirteissään seu-
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raavanlaisen kehityskulun: Ainoastaan alle 4-vuotiaat tarkkailivat leikkiai
kana toisten leikkejä leikkimättä itse, 2 - 2½-vuotiaiden lasten leikki oli 
yksinleikkiä, 2½ - 3½-vuotiaiden rinnakkainleikkiä, 3½ - 4½-vuotiaiden 
assosiatiivista leikkiä, ja yhteisleikkiä leikkivät 4 vuotta täyttäneet. Parte
nin tutkimustulokset ovat vahvistuneet erilaisissa olosuhteissa tehdyissä 
replikaatiotutkimuksissa (esim. Barnes 1971; Rubin, Maioni & Homung 
1976; Smith & Connolly 19724), mutta ne ovat jääneet myös vahvistumat
ta (esim. Bakeman & Brownlee 1980; Feitelson, Weintraub & Michaeli 
1972; Shugar & Bokus 1986; Smith 1978). Toistensa kanssa epäjohdonmu
kaiset tai ristiriitaiset tulokset näyttävät selittyvän muun muassa lasten 
sukupuolella, tutkittujen lapsiryhmien koolla, tutkittujen lasten keskinäi
sillä suhteilla, lasten sosiaalisella taustalla ja sosiaalisilla kokemuksilla (ks. 
esim. Almy, Monighan, Scales & Van Hoom 1984; Fein 1981). 

Leikin sosiaalimuotoon vaikuttavat myös käytettävissä olevat lelut 
ja muu materiaali sekä leikkiympäristöön liittyvät seikat (ks. Caster 1984, 
22; Shugar & Bokus 1986, 193). Jo Partenin (1932) tutkimus osoitti leikki
materiaalin yhteyden leikkityyppiin. Lapset käyttivät esimerkiksi palikoita 
kaikissa leikeissä, mutta kotileikkitavarat ja nuket olivat sen sijaan yh
teydessä yhteisleikkiin. Sosiaalisiin leikin eri muotoihin liitettiin myös 
ajoneuvot junia lukuunottamatta: junaleikit olivat yksin- tai assosiatiivisen 
leikin aluetta. Rinnakkainleikissä käytettiin luonnonmateriaalia, kuten 
hiekkaa ja savea. Uudempien tutkimusten mukaan jo toisella vuodella 
olevat lapset kiinnostuvat toisesta lapsesta, jos tämä on leikkimässä 
leikkivälineillä. Usein leikkivälineisiin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus 
ei kuitenkaan pääty kaikilta osin myönteisesti: Lapsen tarjotessa lelua 
toiselle lapselle tämä voi kieltäytyä ottamasta sitä vastaan tai ottaa lelun 
vastaan, mutta unohtaa saman tien sen antajan. Erityisesti pienikokoiset 
lelut vähentävät lasten välistä vuorovaikutusta, kun taas suuremmat 
leikkivälineet, kuten keinut tai puolapuut, lisäävät sitä. (Ks. Fein & 
Schwartz 1986, 97.) 

Kolmevuotiaiden leikkiä luonnehtii yksin- ja rinnakkainleikki. 
Siirtymä sosiaaliseen leikkiin tapahtuu vasta myöhemmin ja vähitellen. 
(Ks. Rubin, Fein & Vandenberg 1983, 720-726). Sosiaalisen leikin määrästä 
ja kompleksisuudesta tehdyt tutkimukset osoittavat muun muassa, että 
leikkiryhmän koko kasvaa iän myötä, esimerkiksi 2 - 3-vuotiaiden tavalli
nen ryhmäkoko on kaksi lasta (Smith 1977, 127). Iän myötä lisääntyy 
myös ryhmäleikin kesto: Smithin (1977, 127) tutkimusten mukaan 3-
vuotiaiden ryhmäleikin kesto oli seitsemän minuuttia ja 4-vuotiaiden jo 11 
minuuttia. 

Fein (1981, 1100) toteaa, että käänne yksinleikistä sosiaaliseen 
leikkiin tapahtuu noin kolmen vuoden iässä, mutta käyttäytymismuodot, 

4Smith, P. K. & Connolly, K. J. (1972) Patterns of play and social interaction in 
preschool children. Teoksessa N. Blurton Jones (toim.Y: Ethological studies of child 
behaviour. Cambridge: Cambridge University Press, 65-95. 
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jotka tuottavat tämän käänteen, ovat jääneet vaille tutkimusta. Samoin 
vähälle tutkimukselle on jäänyt se, väheneekö yksinleikki silloin kun 
sosiaalinen leikki lisääntyy. Muutoksia ei ole tutkittu pitkittäistutkimuk
sin. 

Aivan vaille tarkempaa tutkimusta leikin sosiaalimuodon kehitys 
ei sentään ole jäänyt, ja erityisesti siirtymää yksinleikistä yhteisleikkiin on 
pyritty täsmentämään useammassakin tutkimuksessa. Roper ja Hinde 
(1978) kritikoivat Partenin näkemystä yksinleikistä kehittymättömyyden 
ilmentymänä: Sillä, leikkiikö lapsi yksin vai yhdessä toisten kanssa, ei ole 
heidän mukaansa mitään tekemistä kypsymättömyyden tai sosiaalisten 
taitojen puutteen kanssa. Kyseessä on paremminkin "henkilökohtainen 
tyyli". Myös Smith (1978) oli kiinnostunut yksilöllisestä variaatiosta ja 
tutki poikittaistutkimuksen keinoin, toimiiko rinnakkainleikki välittävänä 
vaiheena yksinleikistä yhteisleikkiin kuten Parten esitti. 

Smith observoi yhdeksän kuukauden ajan ryhmätilanteessa lapsia, 
joiden ikä vaihteli tutkimuksen alkaessa 2;4 - 4;0 vuoden välillä. Tutkimus 
toteutettiin 40 sekunnin aikaotannalla. Kulloinkin observoinnin kohteena 
olevan lapsen käyttäytymistä tutkittiin Partenin kategorioiden avulla. 
Analyysista jätettiin pois tilanteet, joissa lapsi kommunikoi aikuisen 
kanssa. 

Tutkimuksen aikana ryhmäleikki lisääntyi, yksinleikki väheni ja 
rinnakkainleikki tuntui pysyvän vakiona. Vanhempien lasten (2;10 - 4;0-
vuotiaat) sosiaalinen osallistuminen eteni yksinleikistä suoraan yhteisleik
kiin, jotkut lapset leikkivät aika-ajoin pääasiassa yksin, aika-ajoin taas 
ryhmässä. Jotkut nuorempien ryhmästä (2;4 - 2;9-vuotiaat) leikkivät 
selvästi ensin yksinleikkejä, sitten rinnakkainleikkejä ja viimeiseksi ryh
mässä, kun taas jotkut siirtyivät yksinleikistä suoraan yhteisleikkiin. Tässä 
mielessä yksinleikki voidaan nähdä leikin kehityksen hierarkiassa kypsänä 
leikkinä sellaisten lasten kohdalla, jotka eivät leiki paljon rinnakkainleik
kiä. Rinnakkainleikiksi nimetty periodi on tavallaan vaihtoehtoinen vaihe: 
toiset lapset käyvät leikissään sen läpi, toiset taas eivät. 

Bakemanin ja Brownleen (1980) rinnakkainleikistä yhteisleikkiin 
siirtymistä koskeva tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena. Tutki
muksessa analysoitiin 2;8 - 3;6-vuotiaiden lasten leikkiä Partenin (1932) 
luokituksen avulla. Tulokset osoittivat, että kaikki lapset tekivät siirtymän 
rinnakkainleikistä yhteisleikkiin vähintään kahdesti seitsemän minuutin 
observointijakson aikana. Tämän Bakeman ja Brownlee tulkitsivat siten, 
että siirtymässä on kysymys pikemminkin minuuteista kuin kuukausista. 
Rinnakkainleikki näytti toimivan erilaisten leikkitoimintojen virrassa yhä 
uudelleen siltana ryhmäleikkiin. Varsinaiseksi rinnakkainleikkivaiheeksi 
siirtymää ei voida kutsua (Bakeman & Brownlee 1980, 873). 

Shugarin ja Bokusin (1986) tarkastelun kohteena oli se, kuinka 
paljon lapset ollessaan ryhmässä leikkivät itsekseen ja kuinka paljon he 
olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkimus, jossa käytettiin 
tutkijoiden mukaan aikaisempaa yksityiskohtaisempia observointeja ja 
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tarkempia analyysejä, osoitti, että yksinleikki ei ole merkki kypsymättö
myydestä tai sosiaalisten kykyjen puutteesta. Lapsia ei voida asettaa 
tällaiselle dimensiolle. Vertaisryhmätilanne antaa mahdollisuuden sekä 
yksin- että sosiaaliselle leikille ja molempia leikkityyppejä esiintyi rinnak
kain samoilla lapsilla. Esimerkiksi 2-vuotiaiden lasten leikissä voitiin 
todeta toisaalta, että samalla materiaalilla leikkiminen ja toisten leikkiin 
osallistumisen määrä kasvoi, ja toisaalta, että leikki sisälsi samanaikaisesti 
paljon vapaata, toisista täysin riippumatonta leikkiä. Esineillä näytti 
olevan organisoiva tehtävä sekä yksinleikissä että kahden lapsen yhtei
sissä koordinoiduissa toiminnoissa. 

5.3.3 Leikin sosiaaliset ja kognitiiviset kategoriat 

Tizardin, Philpsin ja Plewisin (1976) tutkimuskohteena oli 3 -4-vuotiaiden 
lasten leikkimateriaalin käyttö, leikin organisoinnin kompleksisuus ja 
leikin sosiaalimuoto esikoulussa. Lisäksi tutkittiin leikin yhteyttä joihinkin 
kognitiivisiin, erityisesti kielellisiin kykyihin. Tätä varten lapsille suoritet
tiin psykologisia testejä. Leikki määriteltiin negaation kautta: leikkiä oli se, 
mikä ei ollut ei-leikkiä. Ei-leikkinä nähtiin 

tavoitteellinen toiminta, jossa tyydytetään fyysisiä tarpeita kuten 
syöminen, pukeminen ja vessassakäynti; 
sellainen tavoitteellinen itsenäinen toiminta kuin tavaroiden etsimi
nen, kokeileminen ja ongelmanratkaisu; 
aikuisten kanssa tehtävät tavoitteelliset toimet, kuten ompeleminen ja 
siivoaminen; 
fyysiset yhteenotot (ei kuitenkaan "rough & tumble"-leikki); 
kielelliset riidat; 
itkeminen, huutaminen, kitinä; 
jutteleminen, paitsi keskustelu leikistä; 
passiivinen tapahtumien tarkkailu, toisten juttelemisen kuuntelemi
nen; 
kertomusten, musiikin kuuntelu, television katselu; 
selvästi toimeton oleilu, harhailu, peukalon imeminen. 

Leikkiä näin määriteltäessä todettiin, että monet ei-leikkitoiminnot 
saattavat muuttua leikiksi tai päinvastoin. (Tizard, Philps & Plewis 1976, 
252-253.)

Observointi suoritettiin esikoulun vapaan leikin aikana, ja sen 
pituudeksi valittiin 10 minuuttia. Yksittäiset analyysit esimerkiksi leikin 
lajista, leikkiteemasta, leikkivälineiden käytöstä, leikkipaikasta tai aikuisen 
osallistumisesta tehtiin osin puolen minuutin, osin minuutin aikaotannal
la. Tutkimus osoitti, että 

lapset käyttivät leikkiajasta 2/3 leikkiin, 
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kun he eivät leikkineet, he pääasiassa katselivat tai kuuntelivat toisia 
lapsia, 
suurin osa leikeistä oli lyhyitä, yksinkertaisia, ei-symbolisia ja ei
sosiaalisia leikkejä, mutta niihin sisältyi keskustelua, 
kolmevuotiaiden leikistä 2/3 tai enemmän oli yksin- tai rinnakkain
leikkiä, neljävuotiaillakin yli puolet, 
assosiatiivista leikkiä oli 21 prosenttia, ko-operatiivista 16 prosenttia, 
leikki oli rakenteeltaan yksinkertaista, 67 prosenttia leikistä käsitti 
vain yhden toiminnon (esim. hiekan kaivaminen, roolin nimeäminen 
"minä olen Dalek") ja 20 prosenttia käsitti kaksi toimintoa (esim. 
nuken laittamisen vaunuihin ja työntämisen), 
yksittäisten leikkien keskimääräinen kesto 3 - 4-vuotiailla oli vain 5 
minuuttia ja 
30 prosenttia leikistä oli symbolista, tavanomaisin teema liittyi kotiin 
ja vauvanhoitoon. 

Kolmevuotiaan tytön leikkiajasta 36 prosenttia oli ei-leikkiä ja 
symbolista leikkiä 27 prosenttia. Leikki sisälsi lähes poikkeuksetta leikki
välineen, ilman materiaalia tapahtui 3 prosenttia leikistä. Sosiaalimuodol
taan leikki oli yksin- tai rinnakkainleikkiä, ja sitä oli leikistä 64 prosenttia. 
Aikuisen ja lapsen yhteisen leikin osuus oli 2 prosenttia leikistä. 

Leikillä näytti olevan selvä yhteys ikään: riippumatta esikoulussa
käynnin pituudesta vanhemmat lapset leikkivät enemmän symbolisia 
leikkejä, leikit olivat monimuotoisempia ja he käyttivät materiaalia tarkoi
tuksenmukaisemmin kuin nuoremmat lapset. Vanhempien lasten leikki oli 
myös sosiaalisempaa ja yhteistoiminnallisempaa kuin nuorempien. Sym
bolisen leikin määrä ja kompleksisuus sekä leikkivälineiden tarkoituksen
mukaisen käytön määrä olivat yhteydessä lapsen verbaalis-kognitiiviseen 
toimintaan. Leikin sosiaalisuus oli yhteydessä ikään, mutta ei kognitiivi
sissa testeissä suoriutumiseen. 

Tizardin, Philpsin ja Plewisin (1976, 261) johtopäätös oli, että 
esikoulussa leikitään melko matalalla tasolla ja kehittyneempi leikki 
tapahtuu kotona tai kaduilla. Leikki esikoulussa oli lyhytkestoista: yhdes
sä toiminnossa oltiin korkeintaan viisi minuuttia. Sama näytti koskevan 
kaikkia lapsia riippumatta yhteiskuntaluokasta. Avoimeksi jäi, mikä 
esikoulun käytännössä estää lapsen "sisäisen motivaation" aikaansaaman 
leikin toteuttamisen. 

Rubinin, Maionin ja Hornungin (1976) tutkimuksen tavoitteena oli 
etsiä leikin sosiaalisen ja kognitiivisen kehitystason välisiä yhteyksiä sekä 
erityisesti tutkia mahdollisia eroja eri yhteiskuntaluokista tulevien esikou
luikäisten lasten leikissä. Tutkimusta varten tutkijat kehittelivät leikin 
luokittelun, joka perustui Partenin (1932) sosiaalisen osallistumisen 
kategorioihin sekä Smilanskyn (1968) kognitiivisiin kategorioihin: funktio
naalinen, konstruktiivinen ja esittävä yksinleikki, funktionaalinen, konst
ruktiivinen ja esittävä rinnakkainleikki, funktionaalinen, konstruktiivinen 
ja esittävä assosiatiivinen leikki sekä konstruktiivinen ja esittävä yhteis-
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leikki. Rubin, Maioni ja Hornung eivät kelpuuttaneet luokitukseen funk
tionaalista yhteisleikkiä, koska heidän mukaansa funktionaalinen leikki ei 
voi olla yhteisleikkiä. Itselleni tosin jää epäselväksi, mihin luokkaan 
voidaan sijoittaa vaikkapa kahden lapsen välinen yhteinen pallon pyörit
tely tai esineiden etsiminen ja piilottaminen aikuisen kanssa! 

Lapsia, jotka olivat iältään 3 - 4-vuotiaita, tutkittiin esikoulussa 
vapaan leikin tilanteissa noin puolentoista kuukauden ajan. Tutkimus 
tapahtui aikaotannalla analyysiyksikön ollessa minuutti. Rubin, Maioni ja 
Hornung eivät tuloksia tarkastellessaan esitä kaikkia tutkittuja lapsia 
koskevia jakaumia, vaan keskittyvät lasten sosiaaliryhmien välisiin 
eroihin. Tuloksia yhdistelemällä voidaan kuitenkin havaita leikin jakautu
neen eri sosiaalimuotoihin suunnilleen seuraavasti: 

toisten tarkkailua 16 % 
yksinleikkiä 17,5 % 
rinnakkainleikkiä 33 % 
assosiatiivista leikkiä 26 % 
yhteisleikkiä 7 % 

Leikin jakautumista yhdistettyihin sosiaalisiin ja kognitiivisiin 
kategorioihin ei esitettyjen tulosten pohjalta ole mahdollista selvitellä. 
Sosiaaliryhmien väliset erot niissä olivat merkitseviä: keskiluokan lapset 
leikkivät selvästi alemman luokan lapsia enemmän sekä konstruktiivisia 
että esittäviä assosiatiivisia ja yhteisleikkejä. 

Rubinin, Maionin ja Hornungin (1976) leikin arviointimetodia, 
jossa assosiatiivinen ja kooperatiivinen leikki on usein yhdistetty ryhmä
leikiksi (ks. liite 5), on sittemmin käytetty muun muassa tutkittaessa 
lelujen käyttöä eri leikeissä (Rubin 1977), tutkittaessa sisäleikin ja ulkolei
kin välisiä eroja (Henninger 19855), tutkittaessa esikoulun samanikäisten 
ja sekaryhmien leikkiä (Mounts & Roopnarine 1981'6) (ks. Takhvar & 
Smith 1990, 114) sekä tutkittaessa lapsen iän ja sukupuolen sekä leikin 
kehityksen välistä yhteyttä (esim. Pellegrini 1982; Pellegrini & Perlmutter 
1989). 

Pellegrinin (1982) tutkimuksen kohteena oli kehitykselliset muu
tokset 2 - 4-vuotiaiden tyttöjen ja poikien leikissä. Lasten leikkiä observoi
tiin 15 minuutin jaksoissa neljän viikon ajan. Tutkimus vahvisti aikaisem
pia tuloksia: leikin kehitys etenee iän myötä kohti yhä sosiaalisempaa 
leikkiä. Kuitenkin 3 - 4-vuotiaat leikkivät enemmän ei-sosiaalisia roolileik
kejä kuin 2-vuotiaat. Tämä osoittaa Pellegrinin mukaan, että roolileikille 
välttämättömät symboliset taidot kehittyvät kolmannella vuodella. Suku-

5Henninger, M. L. (1985) Preschool children's play behaviors in indoor and outdoor
environmenf. Teoksessa J. L. Frost & S. Sunderlin (torm.) When children play. Wheaton, 
MD: Association for Ch1ldhood Education International, 145-149. 

6Mounts, N. S. & RooP.narine, J. I. (1987) Social-cognitive playyatterns in same-a_ge 
and mixed-age preschool classrooms. American Educational Research Joumal Z4,
463-476.
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puolieroja 2-vuotiaiden kohdalla ei ollut, mutta 3 - 4-vuotiaat tytöt 
leikkivät enemmän ei-sosiaalisia funktionaalisia leikkejä kuin pojat. Pojat 
kuitenkin leikkivät tyttöjä enemmän ei-sosiaalisia draamaleikkejä. 

5.4 Yhteiseen roolileikkiin siirtyminen 

Tämän tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavaa on tarkastella niitä 
tekijöitä, jotka ovat yhteydessä yhteiseen roolileikkiin siirtymiseen. Piaget 
(19 62) kiinnitti asiaan vain vähän huomiota, mutta viime vuosikymmenel
lä myös piagetilaisesta traditiosta lähtevät tai siitä vaikutteita saaneet 
tutkijat ovat tehneet joitakin siirtymää koskevia empiirisiä tutkimuksia 
(esim. Cole & La Voie 1985; Dunn & Dale 1984; Fein 1984; Field, De 
Stefano & Koewler 1982). 

Kaksi-kolmevuotiaiden välillä on suuria eroja symbolileikin 
kehityksessä: jotkut lapset kykenevät paremmin yhteiseen toimintaan 
ikätovereiden kanssa kuin toiset (Cole & La Voie 1985; Field, De Stefano & 
Koewler 1982). Useiden tutkimusten mukaan lapset pystyvät leikkimään 
roolileikkiä yhdessä keskimäärin vasta noin kolmen vuoden iässä (ks. 
Rubin, Fein & Vandenberg 1983, 720-721). Howesin (1985) päiväkodin alle 
3-vuotiaisiin kohdistuneen neljä kuukautta kestäneen pitkittäistutkimuk
sen mukaan puolet lapsista leikki yhteistä roolileikkiä jo 2 vuoden iässä
ja kaikki lapset pystyivät siihen 2;6 vuoden ikään mennessä. Howes
olettaakin, että lasten keskinäinen tuttuus ja luonnollinen ympäristö
tuttuine leikkikaluineen selittää tulokset.

Myös Dunnin ja Dalen (1984) tutkimuksessa tarkasteltiin niitä 
olosuhteita, jotka ovat yhteydessä yhteisen roolileikin syntymiseen. 
Tulokset osoittivat, että toisin kuin Piaget antaa ymmärtää, jo kaksivuoti
aat pystyvät ottamaan osaa yhteiseen roolileikkiin leikkiessään vanhem
man sisaruksen kanssa. He pystyvät vaihtamaan oman identiteettinsä 
rooli-identiteettiin ja ymmärtämään, että kyse on leikistä. 

Dunnin ja Dalen tutkimukseen osallistui kaksivuotiaita lapsia (iän 
vaihteluväli 1;10 -2;6 ), joilla oli neljä-viisivuotiaita sisaruksia. Tutkimukset 
suoritettiin lasten kotona noin tunnin mittaisissa jaksoissa, ja analyysi teh
tiin 15 sekunnin aikaotannalla. Yhteisen roolileikin määrittelyn ehdoksi 
tutkijat asettivat vähintään yhden leikkitoverille kohdistetun leikkiteon tai 
leikkiä koskevan kielellisen ilmaisun. 

Sukulaisuussuhde, olipa leikkitoverina sitten äiti tai sisarukset, 
edesauttaa Dunnin ja Dalen mukaan yhteisessä roolileikissä tarvittavan 
sosiaalisen ymmärtämisen kehitystä. Ylipäänsä se, että jo hyvin nuoret 
lapset pystyvät yhteiseen roolileikkiin myös keskenään, saattaa johtua 
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juuri vanhempien sisarusten olemassaolosta. Dunn ja Dale näkevätkin 
tulosten tukevan Vygotskin (Vygotsky 1978) ja sittemmin esimerkiksi 
Millarin ja Garveyn (1984) näkemyksiä: "Mitä lapsi osaa tänään yhdessä 
toisten kanssa, sen hän osaa huomenna yksin." (Dunn & Dale 1984, 
151-152.)

Feinin (1984) tutkimuksessa observoitiin 2½ - 5-vuotiaiden lasten 
parileikkiä. Kutakin paria observoitiin 15 minuuttia ja analyysiyksikkönä 
toimi leikkiepisodi. Leikkiepisodien analyysi osoitti, että vaikka mahdolli
sia leikkitovereita oli läsnä, symbolileikki oli tavallisimmin yksinleikkiä 
vielä 2½-vuotiailla. Jos tämän ikäiset leikkivät yhdessä, ei todellisia 
vastavuoroisia rooleja vielä esiintynyt. 

Tarkastellessaan Feinin tutkimusta Fein ja Schwartz (1986) totea
vat, että jo kaksivuotiaat tietävät leikisti esittämisen olennaiset piirteet, 
mutta he eivät vielä neuvottele yhteisestä toiminnasta. Yhteisleikki toisen 
lapsen kanssa onnistuu vain silloin, kun molemmat osapuolet ovat 
kiinnostuneita siitä. Kaksivuotiaiden leikkiä näyttää luonnehtivan pikem
minkin keskinäisen ymmärtämisen puute kuin sosiaalisen kiinnostuksen 
puute. Yhteinen roolileikki edellyttää ensiksikin leikkitoveria, joka ymmär
tää esitettävien roolien merkityksen, ja toiseksi se edellyttää tietoa siitä, 
kuinka asioita ilmaistaan leikisti, kuinka leikkiä valmistellaan sekä kuinka 
sitä ylläpidetään. Monet tutkimukset (Dunnin ja Dalen lisäksi mm. Fenson 
& Ramsay 1981; O'Connell & Bretherton 1984) ovat osoittaneet, että pieni 
lapsi kykenee toisten lasten, varsinkin itseään osaavampien, kanssa 
tasokkaampaan leikkiin kuin yksin. Kuitenkin Feinin tutkimuksen perus
teella näyttää ilmeiseltä, että pieni lapsi voi omaksua isommalta leikkito
verilta vain sen, mitä hän voi jo ymmärtää. (Fein & Schwartz 1986, 
98-100.)

Myös Howes ja Farver (1987) tutkivat leikkitoverin merkitystä 
roolileikin kehityksessä. Tutkimuksessa observoitiin 2-vuotiaiden leikkiä 
sekä samanikäisten että 5-vuotiaiden kanssa. Tutkimus osoitti, että 2-
vuotiaat leikkivät enemmän roolileikkejä 5-vuotiaiden kuin samanikäisten 
kanssa, vaikkakaan "ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä". Howesin ja 
Farverin mukaan tulos vahvisti Brunerin (1975) oletuksen, että leikissä 
osaavampi toveri voi tukea (scaffold) vähemmän osaavaa, vasta symbolis
ta leikkiä aloittelevaa toveria. Kuitenkin leikkiessään keskenään 2-vuotiaat 
käyttivät enemmän kielellistä metakommunikaatiota, yrittivät ohjata 
leikkiä enemmän ja osoittivat yleensäkin enemmän "opettavaa" käyttäyty
mistä kuin leikkiessään 5-vuotiaiden kanssa. Howes ja Farver toteavatkin 
2-vuotiaiden olevan toimeliaampia ja aikaansaavampia toimiessaan
yhdessä samanikäisten kuin vanhempien lasten kanssa, kuten monet
aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Sen sijaan 5-vuotiaiden toimin
nassa ei ollut eroja leikkivätpä he sitten ikäistensä tai nuorempien kanssa.
(Howes & Farver 1987, 313.)

Howesin ja Ungerin (1989) yhteisen roolileikin syntyä koskevan 
tutkimuksen kohteena olivat 1 ½ - 2½-vuotiaat lapset. Tavallisesti tämän 
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ikäisiltä lapsilta puuttuu Howesin ja Ungerin mukaan kielellinen jousta
vuus ja sanavarasto, jotta he pystyisivät aloittamaan roolileikin kielellisellä 
sopimuksella. Howesin (1985) tutkimus oli kuitenkin osoittanut, että 
lapsilla on suhteellisen stabiilit vertaisryhmät jo aivan pienestä pitäen ja 
leikkiessään tutussa ympäristössä tuttujen tovereiden kanssa jo pienetkin 
lapset osoittavat teoin ja yhden - kahden sanan lausein leikkivänsä 
mielikuvitusleikkiä toistensa kanssa (Howes & Unger 1989, 105). 

Howesin ja Ungerin (1989, 112) mukaan kolme vertaisryhmän 
ekokulttuurisen kontekstin aspektia näyttää olevan tärkeitä yhteisen 
roolileikin syntymisen kannalta: leikkitoverin tuttuus, ystävyyssuhde 
tämän kanssa ja leikkitoverin ikä. Howesin ja Ungerin oma tutkimus 
osoitti jo 1;9 - 2;9-vuotiaiden yhteisen leikin sujuvan tutun kanssa parem
min kuin tuntemattoman kanssa ja ystävän kanssa parhaiten. Tätä van
hemmat lapset pystyivät leikkimään yhtä hyvin vieraampienkin kanssa 
ilmeisesti kehittyneempien kommunikatiivisten kykyjensä takia. 

Howes ja Unger eivät itse tutkineet leikkitoverin iän vaikutusta, 
mutta toteavat, että sisarusten vuorovaikutusta koskevien tutkimustulos
ten mukaan vanhemmat sisarukset ovat tavallisesti johtavassa roolissa ja 
nuoremmat pitävät yllä vuorovaikutusta reagoimalla positiivisesti prososi
aaliseen käyttäytymiseen ja välttämällä aggressiivista käyttäytymistä. 

5.5 Leikin kehitys ja kasvatus 

Puhtaasti piagetilainen leikkitutkimustraditio ei ole kiinnittänyt erityisesti 
huomiota leikin kehityksen ja kasvatuksen yhteyteen, koska Piaget'n 
teoria ei anna siihen tarvittavia välineitä. Mutta myös tästä viitekehykses
tä tehtyjen tutkimusten tuloksilla on saattanut olla pedagogista merki
tystä: mikäli tulokset ovat esimerkiksi osoittaneet puutteita jonkin ryhmän 
tai yksittäisen lapsen leikkitaidoissa, kognitiivisessa tai joissakin tapauk
sissa sosio-emotionaalisessa kehityksessä, on puutteita pyritty korjaamaan 
harjaannuttamisen avulla (esim. Christie 1982, 1985; Smilansky 1968). 

5.5.1 Kompensatorinen kasvatus 

Harjaannuttaminen on saumattomasti yhteydessä 1960-luvun kompensato
risen kasvatuksen ajatukseen Yhdysvalloissa ja sittemmin koko läntisessä 
maailmassa, myös Suomessa. Pelko siitä, että neuvostoliittolainen lasten-
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tarha- ja koulujärjestelmä tuottaisi kognitiivisilta kyvyiltään kehittyneem
piä yksilöitä kuin yhdysvaltalainen järjestelmä, ajoi amerikkalaiset kiinnit
tämään erityistä huomiota varhaiskasvatukseen (ns. Sputnik-hysteria). 
Erilaisilla kompensatorisilla, rikastuttamis- ja harjaannuttamisohjelmilla, 
joista laajin ja tunnetuin lienee Head Start, pyrittiin vaikuttamaan sekä 
kulttuurisesti deprivoituneiden lasten kielen, ajattelun ja muiden kognitii
visten kykyjen kehitykseen että heidän elinolosuhteisiinsa. 

Ohjelmissa käytetyt opetusmenetelmät riippuivat esimerkiksi siitä, 
toteutettiinko ohjelma television välityksellä, vapaa-aikakeskuksissa vai 
esikoulussa. Lukemista ja yleensäkin suoranaista tiedon välittämistä 
lapsille pidettiin tärkeänä. Erityisesti esikoulun tarpeisiin kehitettiin 
valtava määrä erilaisia didaktisia leikkejä ja pelejä. (Ks. esim. DuBois
Reymond 1973.) Myös Suomessa kehiteltiin oppimispelejä, suunniteltiin ja 
toteutettiin toimintaohjelmia muun muassa lasten luovuuden virittämisek
si ja kehityksessä viivästyneiden lasten oppimisvalmiuksien kehittämiseksi 
sekä kokeiltiin erilaisia multimediaohjelmia päivähoidon, esikoulun ja 
peruskoulun ala-asteen kasvatus- ja opetustyössä. Kaikkeen tähän sisältyi 
laajamittaista seurantatutkimusta. (Esim. Liikanen 1972, 1974a, 1974b, 
1974c, 1979, 1980; Liikanen & Väisänen 1973.) 

Kompensatorinen kasvatus on Brodzinskyn, Sigelin ja Golinkoffin 
(1981) mukaan erinomainen esimerkki Piaget'n ajatusten liittämisestä 
kasvatukseen, koska Piaget oli ainoa huomattava tutkija, joka on kuvan
nut lasten kognitiivista kehitystä sekä esikouluvuosina että kouluun 
siirtymisen ajankohtana. Kuitenkaan Piaget'n konstruktiivisen mallin ja 
opetuksen välillä ei ole selvää yhtymäkohtaa, vaan kasvattajan pitää itse 
johtaa teoriasta relevantit periaatteet ja käytännöt opetusta varten. Koska 
Piaget'n teoria on niin kompleksinen ja samalla yleinen, on seurauksena , 
hyvin yksilöllisiä kasvatuksellisia tulkintoja. Tästä syystä piagetilaiset 
kasvatusohjelmat ovat itse asiassa vain "Piaget'hen perustuvia ohjelmia". 
(Brodzinsky, Sigel & Golinkoff 1981, 17.) 

Kompensatorista kasvatusta koskeva kirjallisuus ja kompensa
torisen kasvatuksen ajatuksesta vaikutteita saaneet 1960- ja 1970-luvun 
leikkiä koskevat tutkimukset osoittavat leikillä olleen moninaisen aseman: 
Ensiksi leikki toimi tiedonhankinnan menetelmänä tutkittaessa ajattelun 
kehitystä. Tähän liittyen leikin kehitystasomäärittelyjä käytettiin myös 
kognitiivisen kehitystason määrittämiseen, kuten piagetilaisesta viiteke
hyksestä tarkasteluna luontevaa olikin. Kolmanneksi leikkiä käytettiin 
opetuksen välineenä pyrittäessä kehittämään lapsen kognitiivisia kykyjä. 
Neljänneksi joissakin ohjelmissa yritettiin ohjauksen avulla vaikuttaa 
myös itse leikin kehitykseen. Leikkiin vaikuttamisen menetelmät saatiin 
mitä ilmeisimmin (muusta kuin piagetilaisesta) kehitys- ja kognitiivisesta 
psykologiasta, didaktiikasta, lastentarhanopettajien työn mukanaan 
tuomista kokemuksista sekä myös keksimällä ja kokeilemalla. 

Kompensatorisesta kasvatuksesta oli kyse myös Smilanskyn (1968) 
leikkiä koskevissa tutkimuksissa. Smilansky (1968, 9) määritteli kehitty-
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neelle yhteiselle roolileikille kriteerit, joiden mukaan se sisältää seuraavat 
ominaisuudet: Lapsi imitoi jotakin roolia, hän pystyy käyttämään esineitä 
korvaavasti, hän pystyy esittämään leikisti toimintoja ja tilanteita sekä 
myöhemmin esittämään ne vain kielellisesti. Lisäksi leikkiin osallistuu 
vähintään kaksi toistensa kanssa kommunikoivaa lasta ja leikin kokonais
kesto on vähintään 10 minuuttia. (Ks. liite 9.) Smilanskyn tutkimukset 
osoittivat, että sosiokulttuurisesti deprivoituneiden, alempien sosiaa
liryhmien lapset leikkivät vähemmän kriteerit täyttäviä roolileikkejä kuin 
ylemmistä ryhmistä tulevat lapset. Koska nämä tutkimukset osoittivat 
vähäisempien leikkitaitojen olevan yhteydessä puutteisiin lasten kognitii
visissa kyvyissä, Smilansky jatkoi tutkimuksiaan ja ryhtyi kehittelemään 
leikin ohjausmenetelmiä sekä kouluttamaan opettajia ohjaamaan leikkiä. 
Tähän kehittely- ja kokeilutoimintaan liittyvät tutkimukset osoittivat, että 
leikin ohjaamisen seurauksena lasten leikki kehittyi, mutta samalla olivat 
kehittyneet myös monet kognitiiviset kyvyt. - Tässä tutkimusta ei kuiten
kaan tarkastella tarkemmin, sillä siihen, kuten useimpiin erityisesti 
leikkiin keskittyneisiin kompensatorisiin ohjelmiin, osallistui vain kolme
vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia. 

Christie (1982) on todennut Smilanskyn arviointimenetelmän 
käyttökelpoiseksi apuvälineeksi eri ikäisten lasten kasvatuksessa käytetty
ään sitä lastentarhanopettajan työssään. Kokemustensa perusteella hän 
kehitteli menetelmää kuitenkin tarkemmaksi. Hänen leikki-inventaarios
saan kiinnitetään huomiota myös muun muassa lapsen esittämään rooliin, 
leikin aiheeseen ja siihen, kenen kanssa lapsi leikkii (liite 10). Leikkiä 
tarkkaillessaan kasvattajan ei Christien mukaan kuitenkaan tarvitse 
huolestua, vaikka nuorimpien lasten leikistä puuttuisi joitakin elementtejä: 

, arviointimenetelmä soveltuu parhaiten esikouluikäisten leikin arviointiin.
Tällä menetelmällä toteutettu arviointi antaa joka tapauksessa tietoa 
yksittäisen lapsen leikistä ja samalla kasvattajalle viitteitä leikin ohjaami
seksi. Ohjaus voi perustua vain systemaattiseen leikin tarkkailuun ja 
lasten leikin tuntemiseen. 

5.5.2 Leikin ohjaus kognitiivisten kykyjen kehittäjänä 

Smilanskyn (1968) tutkimustulokset vahvistuivat myöhemmin eri maissa 
tehdyissä tutkimuksissa. Klassisin koejärjestelyin on saatu tuloksia, jotka 
osoittavat, että leikin ohjauksella voidaan parantaa muun muassa leikin 
tasoa, kieltä, divergenttiä ajattelua, älykkyyttä, matemaattisia valmiuksia, 
roolinottoa, keskittymiskykyä, mielikuvitusta ja luovuutta. Erityisesti 
kehityksessään viivästyneiden lasten kehitystä voidaan edistää leikin 
ohjauksella. (Smith & Syddall 1978, 315-318.) Smith ja Syddall toteavat, 
että näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole kuvattu itse leikkiprosessia, 
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vaan tulokset on saatu loppumittauksissa. Siitä, mitä opetus tai interven
tio on sisältänyt ja miten se on tapahtunut, tiedetään hyvin vähän. (Smith 
& Syddall 1978, 316.) Kaiken kaikkiaan leikin ohjauksen vaikutusta 
koskevien tutkimustulosten vertailtavuus on ongelmallista, koska saatavil
la olevista lähinnä tulosten esittelyyn keskittyneistä artikkeleista puuttuu 
useimmiten yksiselitteinen taustan selvittäminen ja käsitteiden määrittely 
sekä yleensäkin kokeilu- ja tutkimusprosessin tarkempi kuvaus. 

Smith ja Syddall (1978) tutkivat leikin ohjauksen vaikutusta 
kokeellisesti siten, että yhden 3 - 4-vuotiaiden lasten muodostaman 
ryhmän ohjaus kohdistui erityisesti leikkiin ja toisen ryhmän ohjaus taas 
kognitiivisiin kykyihin. Tulokset osoittivat, että molempien ryhmien 
älylliset ja sosiaaliset suoritukset paranivat, ohjauksella sinänsä oli siis 
vaikutusta. Ohjauksen sisältö ei ollut ratkaiseva, vaan ratkaisevaa näytti 
olevan yleensä lasten ja aikuisen aktiivinen vuorovaikutus toistensa 
kanssa. Tosin joiltakin osin erityisesti leikin ohjauksella oli merkitystä: 
mielikuvituksen, ryhmässä toimimisen ja roolinottokyvyn kehitys näytti
vät olevan yhteydessä leikin ohjaukseen. (Smith & Syddall 1978, 319-323.) 

Smith (1983) onkin melko skeptinen nimenomaan leikin ohjauksen 
merkityksen suhteen eikä suoralta kädeltä usko tulosten, joiden mukaan 
lasten kognitiiviset kyvyt kehittyvät kun heidän leikkiään ohjataan, olevan 
välttämättä seurausta leikin ohjauksesta. Siksi hän perää vastauksia kol
meen kysymykseen: Onko lapsilla todella ollut puutteita leikissä? Ovatko 
ohjauksen vaikutukset olleet pitkäkestoisia? Miksi ohjaus on ollut menes
tyksellistä? 

Vastaukset näihin kysymyksiin ovat jääneet ristiriitaisiksi ja puut
teellisiksi. Esimerkiksi joidenkin ·tutkimusten mukaan työläisperheissä 
rohkaistaan leikkiin yhtä paljon kuin keskiluokissa eikä eroja lasten 
leikkitaidoissa ole havaittu. Tutkimukset ohjauksen pitkäkestoisesta 
vaikutuksesta puuttuvat taas kokonaan, ja joissakin tutkimuksissa on 
todettu, että leikin ohjaus ei suinkaan ole välttämätön leikin kehitykselle, 
vaan sinänsä vuorovaikutus aikuisten kanssa edistäisi leikkitaitojen 
kehitystä. (Smith 1983, 217-220.) Myös Tamburrini (1982, 215) korostaa 
Smithin ja Syddallin (1978) tutkimusta tarkastellessaan vuorovaikutuksen 
merkitystä ja lisää, että yleensäkin kasvatuksellisten syiden vuoksi kasvat
tajan tulisi antaa vuorovaikutuksessa paljon sijaa lasten omille kielellisille 
aktiviteeteille ja heidän ilmaisemilleen vuorovaikutustarpeille. 

Suurin osa leikin ohjauksen kognitiivisia vaikutuksia koskevista 
1970-luvun tutkimuksista on kohdistunut kolmevuotiaisiin ja sitä vanhem
piin lapsiin. Itse asiassa monissa tuohon aikaan tehdyissä tutkimuksissa 
(esim. Feitelson & Ross 1973; Fink 1976; Saltz & Johnson 1974, Singer & 
Singer 19767) on päädytty tuloksiin, joiden mukaan ohjaaminen ei auta

7Singer, J. L. & Singer, D. G. (1976) Imaginative play and pretendin_g in early child
hood. Teoksessa A. Uavids (toim.) Child personality and psychopatnology. Current 
topics 3. New York: John Wiley. 
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alle neljävuotiasta lasta symbolileikin oppimisessa ainakaan silloin, kun 
ohjausmenettelyinä on käytetty leikin demonstroimista televisiossa, 
kielellistä mielikuvitusteemojen opettamista, rakenteluaktiviteettien 
lisäämistä, kokemusten rikastuttamista, mielikuvituskertomusten lukemis
ta tai musiikkia. (Fein 1981, 1107). 

Ohjausmenettelyt näissä tutkimuksissa tuntuvat ainakin osin 
suomalaisen päiväkotipedagogiikan näkökulmasta melko vierailta, mikä 
saattaa selittää tuloksiakin. Myös Fein (1981, 1107) olettaa, että jos mene
telmänä olisi käytetty aikuisen suoraa osallistumista leikkiin, kuten 
mukanaleikkimistä, olisi positiivista vaikutusta mahdollisesti ilmennytkin. 
Toiseksi Fein esittää, että leikin ohjaamisen vaikutuksia tutkittaessa tulisi 
vaikutusten seurantaa jatkaa pitemmän aikaa: yleensä arvionti on tehty 
heti ohjauskokeilun jälkeen. Lisäksi hedelmällistä voisi olla pitempiaikai
nen kokeilu, johon liittyisi jatkuvaa seurantaa. Fein toteaa myös, että 
menestyksellistä ohjaamista näyttää luonnehtivan kaksi ehtoa: aikuinen 
kommunikoi lasten kanssa aktiivisesti ja hän käyttää kommunikaatiossa 
symbolileikkiin liittyviä ja erityisesti ihmisten välisiä suhteita koskevia 
teemoja ja tekniikoita. 

5.5.3 Pienten lasten leikin ohjaus 

Päiväkodissa toteutettuja pienten lasten leikin ohjausta koskevia obser
vointitutkimuksia ei siis piagetilaisesta viitekehyksestä tehtyinä ole 
saatavilla. Yleensäkin tutkimus siitä, kuinka aikuiset avustavat pikkulas
ten (toddlers) yhteistä roolileikkiä, puuttuu lähes kokonaan. Kirjallisuutta 
on kylläkin aikuisten toimista pikkulasten muunlaisten toimintojen 
ohjaamisessa, esimerkiksi kielen ja muiden kognitiivisten kykyjen oppimi
sen alueella. (Howes & Unger 1989, 106-107; ks. myös Hämäläinen 1973.) 

Sen sijaan jonkin verran on tutkittu äidin ohjauksen vaikutusta 
oman lapsen leikin kestoon (esim. Dunn & Wooding 1977) ja leikin tasoon 
(McCune 19848; Zukow 19809). Kaikissa näissä tutkimuksissa lapset
olivat alle kolmevuotiaita. Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia: äidin 
osallistuminen lisäsi leikin kestoa ja nosti sen tasoa. (McCune 1986; Slade 
1987.) 

Slade (1987, 368) toteaa, että symbolista leikkiä koskevan tutki-

8McCune, L. (1984) A manual for analyzing free play: Experimental edition. Unpu
blished manuscript. Douglass College, Rutgers University. 

9Zukow, P. (1980) A microanalytic study of the role of caregiver in the relationshiP. 
between s�bolic play and language acqutsition during the one-word stage. Doctoral 
dissertation. University of Califi>m1a. Dissertation Abstracts International �2, 18. 
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muksen kukoistukseen on erityisesti vaikuttanut juuri Piaget'n leikkiteo
ria, minkä vuoksi tutkimus on ollut kognitiivisesti suuntautunutta. 
Samasta syystä on kiinnitetty vain vähän huomiota niihin sosiaalisiin 
konteksteihin, joissa kognitiivinen kehitys ilmenee. Tosin kognitiiviseen 
koulukuntaan kuuluvat Werner ja Kaplan (1963) ovat omiin tutkimuksiin
sa nojaten todenneet, että symbolit syntyvät "interpersoonallisessa matrii
sissa", nimittäin äiti - lapsi-suhteessa. Heidän mukaansa lapsen motiivit 
symbolisoida tai esittää kokemuksiaan nousevat tarpeesta jakaa koke
muksia toisen ihmisen kanssa. Siksi "toisella" on keskeinen rooli symboli
en syntymisessä. Samaan tulokseen on tullut myös Bruner (1975) kielen 
oppimista tutkiessaan. Lapsen tieto kielestä rakentuu yhteisessä toimin
nassa äidin kanssa. Tästä näkökulmasta katsottuna symbolit syntyvät 
varhaisten sosiaalisten suhteiden kontekstissa, jolloin niitä täytyy myös 
tutkia samassa kontekstissa. Brunerin mukaan toisen ihmisen merkitys on 
ensiksikin siinä, että yhteinen viitekehys ja yhteinen käsitys asioista 
tukevat lapsen kehittyvää ilmaisu- ja esittämiskykyä. Toiseksi lapsi saa 
toiselta ihmiseltä emotionaalista tukea näille kokeiluilleen. 

Sladen (1987) oman tutkimuksen kohteena oli äidin osallistumisen 
vaikutukset lapsen symbolisen esineleikin kehitykseen, erityisesti sen 
kestoon ja tasoon. Lisäksi tarkkailtiin kumpi osapuoli leikin kulloinkin 
aloitti. Kahdeksan kuukautta kestäneeseen pitkittäistutkimukseen osallis
tuneiden lasten leikkiä arvioitiin kuukauden välein vapaan leikin tilanteis
sa. Lasten ikä oli tutkimuksen alussa 1;8 vuotta ja tutkimuksen lopussa 2;4 
vuotta. Kulloinenkin leikkiaika oli puoli tuntia ja observointiaika 10 
minuuttia. Analyysiyksikkönä oli lapsen esineellinen leikkiteko. Leikin 
taso määriteltiin Nicolichin (1977) kehitystasokuvausten perusteella (liite 
6) ja äidin osallistumistapa myös Nicolichin, tosin eri nimellä (McCune
198410) laatiman ohjausluokittelun avulla (ks. liite 12).

McCunen erottamat ohjausmuodot ovat leikin kommentointi, in
teraktio ja ei-osallistuminen. Kommentoidessaan äiti rohkaisee lasta, 
kannustaa kielellisesti tämän ratkaisuja ja ottaa kantaa lapsen tekemisiin. 
Interaktio tarkoittaa, että äiti antaa täsmällisiä neuvoja lapselle, ehdottaa 
tälle, mitä tämän tulisi tehdä tai tekee kysymyksiä lapsen leikistä. Kun äiti 
ei osallistu leikkiin, hän saattaa tarkkailla lapsen leikkiä, mutta antaa 
lapsen leikkiä itsekseen. (Slade 1987, 369-370.) 

Leikin kesto ja taso lisääntyivät observointiaikana. Myös muun 
muassa Fenson (1984), Fenson & Ramsay (1980), Lowe (1975) ja Nicolich 
(1977) ovat Piaget'n (1962) ohella todenneet, että symboliset leikkiepisodit 
monimuotoistuvat iän myötä, mutta ikäsidonnaisista leikin keston muu
toksista ei Sladen mukaan ole tutkimustietoa. Tämä tutkimus osoitti leikin 
tason nousevan, kun äiti oli leikissä lapsen saatavilla. Myös leikin kesto 

1°McCune, L. (1984) A manual for analyzing free play: Experimental edition. Unpu
blished manuscript. Douglass College, Rutgers University. 
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piteni, mutta vasta lapsen ollessa 2;2-vuotias. Leikin taso oli korkein, kun 
äiti sekä teki aloitteen että toimi aktiivisesti lapsen kanssa. Myös äidin 
kielelliset kommentit nostivat leikin tasoa, tosin vähemmän. Leikin kesto 
piteni äidin ollessa le�ssä aktiivinen osapuoli, myös silloin, kun lapsi oli 
tehnyt leikkialoitteen. Aidin emotionaalista vaikutusta ei tässä tutkimuk
sessa tarkasteltu. (Slade 1987, 373-374.) 

5.6 Piagetilaisten leikkiä koskevien tutkimusten tarkaste
lua 

Bae (1986) kritikoi yleensä päiväkotiin liittyviä observointitutkimuksia 
muun muassa siitä, että niissä huomio kohdistetaan kokonaisuuden sijasta 
osiin. Varsin tavallista on jakaa lapsen kehitys ja oppiminen esimerkiksi 
älylliseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen alueeseen ja tutkia näitä alueita 
yksittäin. 

Suurimman osan tutkimuksista Bae väittää kohdistuvan yksilöön, 
sen sijaan, että se kohdistuisi yksilöiden välisiin suhteisiin. Lapsen yksilöl
listä käyttäytymistä observoidaan ottamatta huomioon, että käyttäytymi
nen riippuu myös muista ympäristössä olevista lapsista ja aikuisista. 

Päiväkotilapsiin kohdistunut tutkimus on Baen mukaan staattista 
eikä siinä osoiteta kiinnostusta itse prosessiin eli kehityksen kulkuun. 
Lapsen toimintaa observoidaan aikaotannalla lyhyessä ajallisessa kehyk
sessä ottamatta huomioon, mitä on tapahtunut aikaisemmin tai mitä 
tapahtuu myöhemmin. Unohdetaan, että lapsen elämä on jatkuvaa 
muutosta. 

Päiväkotitutkimuksissa objektiivisuutta pidetään Baen mukaan 
ihanteena sen sijaan, että tunnustettaisiin subjektiivisuus. Niissä painote
taan, että ilmiön kuvaamisen täytyy olla täysin objektiivista ilman pienin
täkään subjektiivisuuden elementtiä. Ei tunnusteta, että observoijakin on 
ihminen päämäärineen ja tarkoitusperineen ja että observointi tapahtuu 
aina tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. 

Baen esittämä kritiikki voidaan siirtää myös edellä kuvattuihin 
piagetilaisesta viitekehyksestä leikkiä koskeviin tutkimuksiin. Hieman 
yleistäen voidaan sanoa, että näissä tutkimuksissa on koko joukko yhteisiä 
piirteitä, jotka taas ovat seurausta saman teoreettisen viitekehyksen 
mukanaan tuomista samantyyppisistä tutkimuksen kohteista, ongel
manasetteluista ja metodeista. 

Ensiksikin tutkimukset on useimmiten tehty, toisin kuin Piaget'n 
(1962) tutkimus, poikittaistutkimuksina. Tehdyt pitkittäistutkimukset ovat 
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta olleet melko lyhytkestoisia, usein 
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vain muutaman kuukauden mittaisia. Varsin usein observointi on suori
tettu lapselle vieraassa ympäristössä laboratorio-oloissa. Esimerkiksi 
Rubinin, Maoinin ja Hornungin (1976) ja Tizardin, Philpsin ja Plewisin 
(1976) tutkimukset on kuitenkin tehty esikoulussa. McCune-Nicolich on 
tavallisesti observoinut lapsia kotona käyden kussakin kodissa kahdesti: 
ensimmäisellä kerralla tutustunut lapseen ja lapsen ympäristöön ja toisella 
kerralla kuvanauhoittanut lapsen vapaata leikkiä (McCune-Nicolich & 
Fenson 1984, 82). McCune-Nicolich ja Fenson (1984, 93) olettavatkin, että 
jos lapsi leikkii kotona enemmän symbolileikkiä kuin laboratoriossa tai jos 
se on kotona tasoltaan korkeampaa, saattaa syynä olla juuri se tosiasia, 
että lapsi on oppinut näitä toimintoja kotikontekstissa ja tuttujen esineiden 
kanssa. Jos tutkimus tapahtuu lapselle oudossa paikassa ja lapselle 
vieraiden esineiden kanssa, sama suoriutuminen edellyttää lapselta kehit
tyneempää dekontekstualisaatiota. 

Toiseksi tutkimukset on tavallisimmin toteutettu aikaotannalla: 
Observointijakso on jaettu analyysia varten pienempiin aikayksiköihin 
lukuun ottamatta joitakin eksperimentaalisia tutkimuksia. Lyhyimmillään 
analyysiyksikkö tai intervalli on ollut sekunti (Musatti & Mayer 1987), ja 
esimerkiksi Rubinin, Maionin ja Hornungin (1976) tutkimuksen intervalli
na oli minuutti. Yksikkönä on ajan sijasta saattanut olla myös yhdellä 
esineellä suoritettu yksittäinen leikkiteko tai operaatio (esim. Rocissano 
1982). 

McCune-Nicolichin (esim. 1981) analyysiyksikkönä oli vapaassa 
esineleikissä esiintyvät skeemat, jotka pisimmillään muodostivat useiden 
leikkitekojen sarjan eli tapahtumaketjun. McCune-Nicolich onkin yhdessä 
Fensonin kanssa esittänyt kritiikkiä esimerkiksi esineiden käyttöön 
liittyvien tutkimusten liian lyhyitä observointijaksoja kohtaan: jotta 
voidaan tehdä oikeat päätelmät esineiden käytön tasosta, tarvitaan vähin
tään viiden minuutin observointijakso sen jälkeen kun lapsi on tutustunut 
esineisiin ja ympäristöön. Mitä enemmän esineitä on, sitä enemmän 
tarvitaan aikaa. (McCune-Nicolich & Fenson 1984, 93.) 

Analyysiyksikön valintaan liittyen observointitiedot on kirjattu 
määrällisesti. Usein esimerkiksi jonkin tutkittavana olleen toiminnon 
esiintyminen tai lapsen suoriutuminen on merkitty yksinkertaisesti 
dimensiolla kyllä - ei. Saatuja frekvenssejä on käytetty sellaisinaan tai 
niistä on muodostettu pistemääriä kuvaamaan leikin tai lapsen kehitystä. 
Tilastolliset menetelmät ovat olleet tavallisia hypoteesien testaamiseksi 
(esim. Cole & La Voie 1985). 

Leikkiä koskevissa tutkimuksissa näyttää olevan tavallista, että 
ongelmat on rajattu siten, että niitä on ollut mahdollista tutkia käytettävis
sä olevin melko vakiintunein tutkimusmenetelmin. Esimerkiksi van der 
Kooij (1983a) perustelee tutkimuksissaan minuutin mittaisen analyysiyksi
kön käyttöä toteamalla, että tällä tavalla saadaan lasta kohden puolen 
tunnin observoinnilla 30 leikkitilannetta; se taas riittää tilastollisiin ana
lyyseihin. Lisäksi hän oli esitutkimuksin saanut selville, että 59 sekunnin 
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aikana ei menetetä mitään oleellista informaatiota. Van der Kooij'n väite 
pitää varmasti paikkansa, jos tutkimuksen tarkoituksena on määrällisesti 
tutkia, esiintyykö tiettyä käyttäytymistä vai ei. Eri asia sitten on, mihin 
näin saatua tietoa voidaan käyttää. 

Singer (1973, 33) kysyykin, onko mielekästä jakaa leikin ana
lyysiyksikkö niin mikroskooppisen pieniin osiin, että saatu tieto ei ole 
psykologisesti enää mielekästä, vaikka tutkimus sinänsä olisikin tehty 
luotettavuustarkasteluineen muodollisesti oikein. Kun näkökulmaa 
kavennetaan, ei voida olla varmoja, onko tutkimus kohdistunut riittävän 
reliaabeleihin ja valideihin ulottuvuuksiin lasten leikkikäyttäytymisen 
kirjossa. Mitä todella voidaan sanoa lasten leikkikäyttäytymisestä, jos 
leikin arviointi perustuu esimerkiksi joidenkin leikissä käytettyjen yksit
täisten liikkeiden laskemiseen? 

Aikaotantaan liittyy myös aivan toisenlainen ongelma: Mann, Ten 
Have, Plunkett ja Meisels (1991) ovat osoittaneet menetelmän epätarkaksi 
ja tuloksia vääristäväksi. Virheitä aiheuttaa heidän mukaansa muun 
muassa se, että käyttäytyminen kirjataan kunkin intervallin aikana vain 
kerran, riippumatta siitä, esiintyykö kyseistä käyttäytymistä yhden vai 
useamman kerran. Toisaalta sama käyttäytyminen saatetaan koodata 
kahdesti, jos se alkaa juuri intervallin alkaessa ja loppuu sen juuri lop
puessa. Näin menetelmällä ei voida saada tietoa käyttäytymisen todelli
sesta kestosta tai määrästä, ja samalla yksilölliset ja ryhmäerot vaihtelevat 
eri tutkimuksissa. Virhe on erityisen suuri, jos tutkittu käyttäytyminen on 
kestoltaan hyvin lyhyt tai jos valittu intervalli on pitkä. Erimittaiset 
intervallit antavat erilaista tietoa samasta käyttäytymisestä, jolloin eri 
tutkimuksissa saadut tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, 
olkoonpa tutkittujen tapausten määrät kuinka suuria hyvänsä. 

Tutkimusten luotettavuutta on pyritty pohtimaan erityisesti 
reliabiliteetin kannalta huolellisesti, mikä on kolmas yhteinen piirre. 
Reliabiliteetit on testattu käyttämällä kahta observoijaa tai luokittelijaa. 
Tutkijan vaikutusta on pyritty eliminoimaan suorittamalla observointi ei
osallistuvana havainnointina, mikäli kyse ei ole ollut eksperimentistä. 
Esineiden käyttöä koskevissa tutkimuksissa eksperimentin on nimittäin 
usein suorittanut tutkija itse (esim. Elder & Pederson 1978; Jackowitz & 
Watson 1980; Ungerer, Zelazo, Kearsley & O'Leary 1981). McCune-Nico
lich ja Fenson (1984, 90) ovat kritikoineet painokkaasti juuri esineiden 
käyttöä koskevia eksperimenttejä: tavanomaiset tulokset, joiden mukaan 
symbolileikki kehittyy oikeita esineitä muistuttavilla leikkiesineillä leikki
misestä esineettömään mielikuvitusleikkiin, perustuvat useimmiten 
tutkimuksiin, joissa saatavilla on rajattu määrä esineitä, tavallisesti vain 
yksi tai kaksi esinettä kerrallaan, ja joissa toivotaan sellaista käyttäytymis
tä kuin tutkija on mallittanut. 

Neljänneksi tutkimusten aineistot on koottu yksilön perpektiivistä: 
tutkimuksen kohteena on ollut yksittäinen lapsi, vaikka tutkimusaineistoja 
olisi sittemmin käsitelty esimerkiksi tilastollisin menetelmin. Siten myös 



89 

tutkimustulosten yleistykset on tehty useimmiten lapsen iän tai kogni
tiivisten kehitysvaiheiden perusteella. Yleistykset iän ja sosiaaliryhmän 
sekä iän ja sukupuolen perusteella ovat olleet myös tavallisia (esimerkiksi 
Rubin, Maioni & Homung 1976). Wolfin ja Grollmanin (1982) tutkimuk
sessa yleistykset on tehty lasten yksilöllisen kognitiivisen tyylin perusteel
la. Yksilöiden välisiin suhteisiin tutkimuksissa on kiinnitetty melko vähän 
huomiota. Kuitenkin leikin, kuten minkä tahansa inhimillisen toiminnan, 
kehityksestä saadaan melko puutteellinen kuva, jos sitä analysoidaan 
yksinomaan yksilökehityksen tasolla ja jätetään sosiaalinen, kulttuurinen 
ja historiallinen taso tutkimatta. 

Kulttuuristen ja historiallisten tekijöiden huomiotta jääminen 
onkin piagetilaisissa tutkimuksissa silmiinpistävä piirre. Ainoastaan 
perheen sosiaaliluokka on tutkimuksissa edustanut jonkinlaista kulttuuris
ta tai yhteiskunnallista tekijää. Muiden yhteiskunnallisten aspektien, kuten 
esimerkiksi erilaisten elinympäristöjen tai lasten oman kulttuurin, vaiku
tus leikkiin jää problematisoimatta. 

Sosiaalisista aspekteista kasvattajan toimintaa leikissä ja kasvat
tajan merkitystä leikin kehitykselle on tutkittu vain vähän (ks. Slade 1987). 
Sen sijaan leikin sosiaalimuotoihin liittyen lasten keskinäiseen kanssakäy
miseen ja yhteisleikkiin, lähinnä sen määrään, on kiinnitetty hieman 
enemmän huomiota (esim. Shugar & Bokus 1986). Myös leikkitovereiden 
vaikutusta leikkiin on tutkittu (Dunn & Dale 1984; Fein 1984; Howes 1985, 
Howes & Farver 1987; Howes & Unger 1989). Tältä osin tutkimus ylittää
kin Piaget'n omat kiinnostuksen kohteet. 

5.7 Tarkennettu kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirty
misestä 

Tässä luvussa tarkastellut observointitutkimukset eivät ainoastaan täsmen
nä Piaget'n teoriasta tiivistettyä kehityskuvausta, vaan myös muuttavat 
sitä. Koska samaankin leikin aspektiin kohdistuneet tutkimukset tuottivat 
erilaisia tuloksia, voisi useampien kehityskuvausten ja mallien laatiminen 
olla perusteltua. Seuraavassa yritetään kuitenkin alkuperäisen suunnitel
man mukaan muodostaa vain yksi kuvaus ja yksi malli. Ensin tutkimuk
sen tuloksista tehdään tiivistetty yleistys, jota samalla verrataan Piaget'n 
teoriasta muodostettuun kehityskuvaukseen. Sen jälkeen kehityskuvauk
sesta siirretään keskeiset kohdat roolileikkiin siirtymistä kuvaavaan 
malliin. Mallissa on pyritty merkitsemään kysymysmerkein Piaget'n 
käsityksistä eroavat käsitykset samoin kuin toisistaan poikkeavat tutki
mustulokset. "Uudet" tutkimuskohteet ja uusi täsmentävä tieto on merkit-
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ty +-merkein. Niitä ei ole samanaikaisesti merkitty kysymysmerkein, 
vaikka eri tutkimusten tulokset olisivatkin keskenään ristiriitaisia. Tieto 
saattaa joissakin tapauksissa olla peräisin vain yksittäisestä tutkimuksesta. 

Leikin kehityskuvaus observointitutkimusten mukaan 

Leikin määrittely. Leikin määrittely tapahtuu harvoin Piaget'n assimilaation ja
akkomodaation käsitteiden varassa. Jos leikki yleensä määritellään, se tehdään
teorioista riippumattomien piirteiden avulla (ks. sivut 15-16). Sen sijaan spesifit
leikkiä koskevat käsitteet määritellään esimerkiksi selvittelemällä, mitä tarkastelun
kohteena olevilla leikin lajeilla tarkoitetaan, kuten myös Piaget tekee. Käytetyt
termit samoin kuin määritelmät, saattavat tosin poiketa Piaget'n käyttämistä.
Lisäksi ne vaihtelevat eri tutkimuksissa.
Leikin kehityksen kuvaus ja selitys. Piaget'n näkemys leikin kognitiivisten lajien
kehityksen järjestyksestä vahvistuu tutkimuksissa. Järjestystä täsmennetään esittä
mällä lajien suhteellisia osuuksia eri ikäisten lasten leikissä. Tosin tutkimustulokset
lajien esiintymisfrekvensseistä poikkeavat jossakin määrin toisistaan. Konstruktiivi
nen leikki tuodaan joskus vastoin Piaget'n näkemystä leikin hierarkiaan harjoittelu
leikin ja symbolileikin väliin. 

Esineiden korvaaminen toisilla esineillä näyttää tapahtuvan Piaget'n
kuvaamalla tavalla. Lisäksi käsitys tarkentuu ikään perustuvilla yleistyksillä. Sen
sijaan esineen korvaaminen pelkällä mielikuvituksella ei tutkimusten mukaan
edusta kiistatta esinekorvaamisen korkeinta tasoa. Jotkut lapset tarvitsevat esineitä
mielikuvituksensa tueksi, jotkut taas eivät. Kyseessä on henkilökohtainen tyyli. 

Leikin sosiaalimuodon kehitys ei kaikkien tutkimusten mukaan tapahdu
Piaget'n esittämässä järjestyksessä. Rinnakkainleikkiä ei välttämättä pidetä edes
yksin- ja yhteisleikkiin verrattavissa olevana leikin lajina. Sen nähdään toimivan
eräänlaisena siltana ryhmäleikkiin yksittäisissä leikkitilanteissa, samoin kuin
vaihtoehtoisena vaiheena, jonka jotkut lapset käyvät läpi ja jotkut eivät. Vaikka
yhteisleikkiä useimmiten pidetään - kuten myös Piaget pitää - kehittyneimpänä
leikin sosiaalimuotona, joidenkin tutkimusten mukaan yksin- ja yhteisleikki eivät
ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Sosiaalimuodon valinnan perusteena voi olla
henkilökohtainen tyyli tai hetkittäinen preferointi. Vertaisryhmätilanne mahdollistaa
valinnan olla yksin tai leikkiä toisten kanssa. 

Leikin sosiaalimuodon yhteys ikään tai kognitiiviseen kehitykseen ei saa
yksimielistä tukea. Sosiaalimuoto riippuu muun muassa lapsen sukupuolesta,
leikkiryhmän koosta, lasten keskinäisistä suhteista, sosiaalisista kokemuksista ja
leikkivälineistä. 

Symbolileikin syntymekanismia tutkimukset eivät pyri selittämään, mutta
kehitysvaiheita ja -tasoja kuvataan esineiden käytön kehityksen lisäksi symbolisten
skeemojen ja roolien kehityksen näkökulmasta, kuten myös Piaget tekee. Piaget'n
käsitys skeemojen kehitysjärjestyksestä saa tukea, lisäksi järjestyksestä tehdään
ikään liittyviä yleistyksiä. Näihin yleistyksiin ei kaikissa tutkimuksissa hdytä:
Vaikka lapset käyvät vaiheet läpi samassa järjestyksessä, he tekevät sen yksilöllises
sä rytmissä. Rytmiä ei selitä ikä tai edes kognitiivinen kehitysvaihe, vaan yksilölli
nen tyyli. 

Skeemojen kehityksen tarkastelussa Piaget'n psykoanalyyttiset aspektit
jäävät kehityskuvauksista pois: korvaavia, lievitystä tuottavia tai ennakoivia
skeemoja ei kuvauksiin sisälly. Näin etukäteen suunnitellut moniskeemaiset
kombinaatiot edustavat useimmiten korkeinta kehitysvaihetta. Skeemojen kehityk-
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sessä Piaget ei kiinnitä huomiota niiden tarkkaan lukumäärään, mutta tutkimuksis
sa leikkitapahtumien ja skeemojen lukumäärää käytetään joskus yleistysten perusta
na. Sama koskee skeemojen muodostamien sekvenssien kestoa. Mitä pitempi on 
skeemojen ketju ja mitä kauemmin lapsi leikkii, sitä kehittyneempää on leikki. 

Leikin symboliseen tasoon vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten 
tutkimusasetelma kokonaisuudessaan. Erilaisia tutkimustuloksia selittävät erityisesti 
observoinnin kesto ja käytettävissä olevat leikkivälineet. Näitä seikkoja Piaget ei 
problematisoi. 

Piaget'n käsitystä sääntöleikkien alkamisajankohdasta tutkimukset eivät 
vahvista: sääntöjä esiintyy jo alle kolmevuotiaiden leikeissä. 

Piaget'n esittämiä roolien kehityksen vaiheita ja niiden järjestystä ei 
kyseenalaisteta. Kuitenkin Piaget'n käsitys roolien kehityksestä täsmentyy, koska 
kehityksestä on muodostettu kuvaukset erikseen esineleikin ja sosiaalisen leikin 
osalta. Vaiheiden alkamisajankohdat määritellään väljästi lapsen iän mukaan. 
Roolien kehityksestä on hankittu myös tarkkaa ikään sidottua tietoa. 

Roolileikkiin siirtymisen kuvaus. Symbolileikin kehitys roolileikiksi ei yksinleikin 
osalta muutu Piaget'n kuvauksesta muutoin kuin edellä esitetyn roolien kehityksen 
täsmennyl<sen mukaisesti. Sen sijaan yhteisen roolileikin osalta Piaget'n käsitykset 
eivät saa ristiriidatonta tukea. Jotkut tutkimukset vahvistavat käsityksen, jotkut taas 
eivät. Erityisesti alkamisajankohta on tutkimusten mukaan jopa yli kaksi vuotta 
Piaget'n esittämää aikaisempi. Samoin lapset kykenevät vastavuoroisiin rooleihin 
joidenkin tutkimusten mukaan nuorempina kuin mitä Piaget esittää. Analogisesti 
Piaget'n kanssa jää roolien sisällöllisen kehityksen tarkastelu tutkimusten ulkopuo
lelle. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle. Siirtymämekanismia ei tutkita, sen sijaan nimetään 
siihen vaikuttavia tekijöitä. (Ks. seurava kohta.) 

Toisten lasten asema siirtymässä. Piaget ei paneudu toisten lasten asemaan siirtymäs
sä. Tutkimusten mukaan roolileikkiin ja erityisesti yhteiseen roolileikkiin siirtymi
sen ajankohta on yhteydessä leikkitovereihin siten, että lapsi kykenee nuorempana 
yhteiseen roolileikkiin, jos leikkitoverina on vanhemmat sisarukset, leikkitoveri on 
muuten tuttu ja varsinkin jos kyseessä on ystävyyssuhde. Toisaalta on saatu 
tuloksia, joiden mukaan leikkiessään "osaavamman" kanssa pieni lapsi kykenee 
kuitenkin vain sellaisiin leikkitekoihin, joita pystyy itse ymmärtämään. Se, minkä
lainen vuorovaikutus ja minkälainen toisen lapsen toiminta auttaa siirtymässä, ei 
tutkimusten perusteella käy ilmi. 

Kasvattajan osuus siirtymässä. Tutkimus kasvattajien pienten lasten leikin ohjaamises
ta on vähäistä. Lähes poikkeuksetta tutkimuskohteena on ollut äiti oman lapsensa 
kanssa. Tutkimusten mukaan jo äidin läsnäolo leikkitilanteessa, mutta varsinkin 
äidin aloitteellisuus ja aktiivinen ohjaus nostaa leikin symbolista tasoa ja lisää sen 
kestoa. Ohjausmuodoista yhdessä lapsen kanssa leikkiminen on tuloksellisempaa 
kuin kielellinen ohjaus, mutta molemmilla on positiivinen vaikutus. 

Kasvattajien ohjauksen merkityksestä seimessä tai esikoulussa on saatu 
ristiriitaisia tuloksia: joidenkin tutkimusten mukaan ohjauksella ei ole vaikutusta 
lasten leikkiin ja toisten tutkimusten mukaan on. Sen sijaan lapsen ja aikuisen 
aktiivinen vuorovaikutus nähdään ratkaisevana tekijänä leikin kehityksessä. 
Kuitenkin myös varsinaisella leikin ohjauksella näyttää olevan merkitystä mieli
kuvituksen, ryhmässä toimimisen ja roolinottokyvyn kehityksen kannalta. 

Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Leikin kehityksellä katsotaan olevan 
yhteyttä ajattelun kehitykseen Piaget'n esittämällä tavalla siten, että leikki heijastaa 
ajattelua. Lisäksi leikin kehitys ja kielen kehitys ovat tutkimusten mukaan vasta
vuoroisessa yhteydessä toisiinsa. Leikin nähdään myös aktiivisesti kehittävän 
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lapsen erilaisia kognitiivisia ja sosiaalisia kykyjä. Leikin kehityksen ja emotionaali
sen kehityksen yhteyteen tutkimuksissa ei kiinnitetä huomiota, vaikka Piaget itse 
niin tekeekin. 



tFJKIN 
MÄÄRITIELY

eildn e,;rteiden avulla. 

ognitiivisten lajien kehitysatjoitteluleikki -> 
+ konstruktiivinen leikki? ->
Syrr),bolileikki -> sääntöleikit. 
+ !.k_äryhmittäisiä esiintyrnisfrekvensseJ'ä
+ Sääntöjä jo 2-vuotiaiden leikissä
Sosiaalimuodon kehitys ksinleikki -> rinnakkäinleikki? ->
hteisleikki? 

+ Yksilölliset erot preferoinnissa 
+ Ei yhteydessä ikään eikä kehitystasoon
+ Yhteydessä mm. sukupuoleen, 

leikkiryhmän kokoon, lasten suhteisiin,
lapsen kokemuksiin, leluihin

Symbolisten skeemojen kehitys
sim. Presymbolinen skeema

(ennen 1. elinvuotta) -> 

utosymbolinen skeema ->
ksinkertainen skeema -> 
ksiskeemaiset yhdistelmät ->
oniskeemaiset yhdistelmät

(n. 1 ½-vuotiaana) -> 
suunnitellut yksinkertaiset 
skeemat (n. 2-vuotiaana) -> 

oniskeemaiset ja suunnitellut
hdistelmät. 

+ Skeemojen lukumäärään perustuvia
leistyksiä 

s!:kvenssien kestoon perustuvia
leistyksiä 

�än perustuvia yleistvksiä 
Kehio/"ksessä yksilöllisi'!i rytmejä

+ Tutkimusasetelman vaikutus 
Ei mukana syvyyspsykologisia aspektej

oolien kehitys 
Lapsi toimijana ja lelu passiivisena ohteena (1 vuoden iässä) -> ( ... ) ->
apsi kertojana ja sijaistoimijana
eikkikaluille (3-vuotiaana). 
apsi toimijana ja henkilö passiivisena
ohteena (1 vuoden iässä) -> ( ... ) -> 
savertainen roolileikki (3-vuotiaana).
sineiden käytön kehitys 
ealistiset esineet-> abstraktit esineet->
lkkä mielikuvitus? 

+ Ikään rustuvia leis ksiä

ROOLILEIKKIIN SIIRTYMINEN
Roolileikin synty
Vrt. Piaget
Roolileikin kehitys Roolileikki yksin (Vrt. Piaget) ->
Rinnakkainen roolileikki? ->
yhteinen roolileikki. 
+ Rinnakkaisen roolileikin alku

ennen 2 .  ikävuotta 
+ Yhteisen roolileikin alku 2-vuotiaana
+ Täydellistyy jo 3-vuotiaana
Roolien kehitys yksinleikissä
!Vrt. Piaget
Roolien kehitys yhteisleikissä
Nuoremmalla passiivinen rooli
(n. 2-vuotiaana1) -> 
vastavuoroiset roolit (n. 3-vuotiaana?)
Ei kuvausta roolien sisäisestä
kehityksestä.
Selitys roolileikkiin siirtymiselle 
!Nimetään tekijöitä. Ks. seuraava kohta.
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!Toisten asema siirtymässä 
+ Yhteiseen leikkiin siirtymä yhteydessä

leikkitovereihin 
+ Siirtymä aikaistuu, kun leikkitoverina

-vanhemmat sisarukset
-tutut lapset
-ystävä

Kasvattajan osuus siirtymässä 
!Vaikutusta siirtymään ei ole tutkittu, 
mutta jonkin verran yleensä symbolileikin
tasqpn: 
+ Aidin ohjaus nostaa symbolileikin

tasoa ja kestoa 
+ Esikoulussa ohjauksella ei vaikutusta?
+ Kasvattajan oh1aus kehittää lapsen

mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja,
roolinottokykyä 

+ Aktiivinen vuorovaikutus yleensä tärkeä

LEIKIN KEHITYKSEN JA 
LAPSEN KEHITYKSEN' YHTEYS
KeMys seuraa ajattelun kehitystä. 
Leikk1 ja kieli vastavuoroisessa yhteydessä.
Leikki kehittää kognitiivisia ja
sosiaalisia kykyjä. 
Sosiaalisen ympäristön merkitys myönnetään. 
Ei erityishuomiota affektiiviseen alueeseen.

KAAVIO 3. Tarkennettu malli roolileikkiin siirtymisestä 



6 MARIN LEIKKI PIAGETILAISESTA VIITE
KEHYKSESTÄ 

Luvussa pyritään löytämään vastauksia tutkimuksen kolmeen viimeiseen 
ongelmaan: 

7. Minkälaista tietoa piagetilaisen lähestymistavan pohjalta kehitetyt
leikin tutkimisen observointi- ja analyysimenetelmät antavat roolileik
kiin siirtymässä olevan lapsen leikistä päiväkodissa ja kasvattajien
toiminnasta leikki tilanteissa?

8. Voidaanko näillä menetelmillä saada kokonaiskuva siirtymävaiheessa
olevien päiväkotilasten leikistä ja kasvattajien toiminnasta leikkiti
lanteissa?

9. Vastaako leikin empiirinen todellisuus päiväkodissa siirtymävaiheen
teoreettisia kuvauksia?

Vastauksia etsitään vain yhden lapsen, otsikon Marin, leikin perus
teella. Tutkimusaineistona on teoriahistoriallisen dokumenttiaineiston 
lisäksi observoiden kerätty aktuaalis-empiirinen aineisto. 

Tarkastelu aloitetaan kuvaamalla ensin observointiaineiston 
keruuta ja käsittelyä. Sitten leikistä luodaan teorioihin sitoutumaton 
yleiskuva, johon sisältyy myös joitakin omia tulkintojani. Sen jälkeen 
leikin kehitysvaiheita ja tasoja määritellään eräiden edellisessä luvussa 
esitellyissä tutkimuksissa käytettyjen leikin kehityksen kuvaus- ja arvioin
timenetelmien avulla. Menetelmien valinta oli harkittua, vaikkakaan ei 
yksinkertaista: onhan rinnakkaisia, tuskin lainkaan toisistaan poikkeavia 
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menetelmiä olemassa lukematon määrä. Tähän tutkimukseen valitut 
menetelmät on poimittu edellisessä luvussa esitellyistä tutkimuksista. 
Samoja menetelmiä on tosin käytetty monissa muissakin tutkimuksissa, 
mikä toimi yhtenä valintakriteerinä. Tietenkin kriteerinä oli myös se, että 
niiden avulla on mahdollista tutkia Piaget'n teoriaan sisältyviä leikin 
erilaisia aspekteja. Näistä tarkastelun kohteeksi nousevat leikin symboli
nen taso, leikin lajit ja yhteisen roolileikin taso sekä niukasti myös leikin 
ohjaus. Samalla menetelmiä arvioidaan kriittisesti sekä pohditaan niiden 
soveltumista päiväkotilasten leikin tutkimiseen. Lopuksi saatu tieto Marin 
leikistä pyritään sijoittamaan edellisissä luvuissa laadittuihin teoreettisiin 
kehityskuvauksiin ja malleihin. Sopiiko Marin leikki Piaget'n teoriaan ja 
vahvistaako se aikaisemman tutkimustiedon? 

6.1 Observointiaineiston keruu ja käsittely 

Tutkimuksen eri tehtävien (ks. sivu 25) suorittaminen tapahtui grounded 
theory -tyyppisesti rinnakkain, joten observoinnin alkaessa esimerkiksi 
tutkimuksen ensimmäiseen ja toiseen tehtävään sisältyvät leikin teoreet
tiset kehityskuvaukset ja mallit eivät olleet vielä valmiita (vrt. Glaser & 
Strauss 1967). Kun tutkimuksen suunnittelu, kirjallisuuteen tutustuminen 
ja dokumenttiaineiston analyysi oli kuitenkin edennyt vaiheeseen, jolloin 
observointi oli periaatteessa mahdollista aloittaa, tarvittiin aloittamiseen 
vielä runsaat puoli vuotta: aikaa kului sopivan päiväkodin löytämiseen, 
tutkimushankkeen esittelyyn, menettelytavoista neuvotteluun, kasvattajien 
päätöksentekoon tutkimukseen suostumisesta ja lupien saamiseen kaikilta 
tutkimukseen tavalla tai toisella osallistuvilta. Erityisesti kasvattajille 
päätöksenteko oli vaikeaa, koska heidänkin toimintansa tulisi taltioiduksi 
kuvanauhoille. 

Lupia odotellessani olin vieraillut jo useamman kerran päiväkodis
sa ja tutustunut sekä henkilökuntaan että lapsiin, mutta vasta kaikki luvat 
saatuani aloin tehdä muistiinpanoja havainnoistani. Kaikki käynnit 
päiväkodissa ja samanaikainen kirjallisuuteen syventyminen tarkensivat 
tutkimussuunnitelmaa vielä ennen varsinaisen aineistonkeruun aloittamis
ta. 

Observointiaineisto kerättiin keväällä 1989 neljän kuukauden 
aikana. Observoinnin ajankohdaksi valittiin päiväkodin toimintasuunnitel
miin kirjattu varsinainen leikkituokio, aamiaisen ja uloslähdön välinen 
aika. Kuvanauhoituksen ja siten myös systemaattisen tutkimisen kohteeksi 
valittiin kasvattajien avulla harkitusti kolme eri ikäistä ja leikkitaidoiltaan 
eri kehitysvaiheessa olevaa lasta. Kaikki valitut lapset olivat kasvattajien 
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mukaan kuitenkin jo osoittaneet merkkejä roolileikkiin siirtymisestä, mikä 
oli asetettu valintakriteeriksi. Toisena kriteerinä toimi lapsen päiväkodissa 
käymisen säännöllisyys: koska tarkkaa aikataulua yksittäisten lasten 
observoinnista ei voitu etukäteen tehdä, oli tärkeää, että observoinnin 
kohteiksi valittiin lapset, jotka olivat lähes päivittäin paikalla. 

Aineisto koottiin yhtäaikaa sekä kuvanauhoittamalla että tutkijan 
suorittaman observoinnin avulla. Kamera seurasi kunkin leikkituokion 
aikana yhtä lasta, leikkipä hän yksin, rinnakkain tai yhdessä toisten 
kanssa. Yhteiseen leikkiin osallistuvien lasten ryhmää pyrittiin kuvaamaan 
kokonaisuudessaan, ja yleensäkin samaan kuvaan pyrittiin saamaan niin 
paljon lapsia kuin mahdollista edellyttäen, että samalla saatiin riittävä 
tarkkuus myös erityisesti observoinnin kohteena olevan lapsen toiminnas
ta. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin ei-osallistuvaa observointia. 
Ei-osallistuvaa observointi oli sikäli, että kuvaaja pysytteli kameran takana 
ja tutkija pyrki olemaan osallistumatta vuorovaikutukseen istumalla 
sivummalla ja kirjaamalla havaintojaan mahdollisimman huomaamattoma
na. Observointiin sisältyi kuitenkin myös osallistuvia elementtejä sikäli, 
että tutkija ja kuvaaja olivat tilanteessa inhimillisiä eläviä olentoja: esimer
kiksi lasten kontaktinottoon kuten kysymyksiin tai avunpyyntöihin ei 
tietenkään voinut jättää "tutkimuksellisista syistä" reagoimatta. 

Observointimuistiinpanot tehtiin asioista, joita kamera ei voinut 
tavoittaa. Niitä olivat leikin laajempi konteksti sekä kauempana olevien 
muiden lasten ja kasvattajan toimet samoin kuin odottamattomat tekijät, 
kuten leikkitilaan tulevien ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamat reaktiot. 
Työpaikalle palattuani kirjoitin tekemäni muistiinpanot puhtaaksi ja liitin 
niihin observoinnin aikana tai välittömästi sen jälkeen syntyneet ajatukset. 
Kuvanauhan purkaminen tekstiksi heti observoinnin jälkeen ei ollut ajan 
puutteen takia mahdollista. 

Observointiaineiston keruu ja tutkimuksen teoreettinen ja metodi
nen kehittely etenivät yhtäaikaa. Varsinkin muistiinpanot tarkentuivat 
dokumenttiaineistoon ja metodikirjallisuuteen tutustumisen myötä. 
Teorioista ja aikaisemmista tutkimuksista saadusta ennakkotiedosta 
huolimatta kentälle mentäessä oli vielä epävarmaa, mitkä teoreettiset 
lähestymistavat tulevat lopulta valituiksi ja mitkä analyysit aineistosta 
tullaan tekemään. Kuvanauha-aineisto antoi mahdollisuuden tarkentaa 
analyysejä ja tehdä lisäanalyysejä raportointivaiheeseen saakka. 

Kun observointijakso oli lopussa ja kuvanauhat oli kirjoitettu 
puhtaaksi, kuvanauha- ja muistiinpanoaineisto yhdistettiin yhtenäisiksi 
teksteiksi, joista analyysit pääasiassa tehtiin. Kunkin tehdyn analyysin 
tekotapaan ja aineiston koodaukseen voi tutustua liitteen 2 (sivut 149-161) 
avulla; siinä esimerkkinä käytetään yhtä kokonaista leikkituokiota. Samoin 
liitteinä ovat kaikki analyysissä käytetyt kehityksen kuvaus- ja arviointi
menetelmät (liitteet 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12). Tutkimusotteen antamien 
mahdollisuuksien mukaisesti tuloksia tarkastellaan vain kuvauksina ja 
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luokitteluina sekä absoluuttisina lukuina ja prosenttilukuina. 
Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytään siis Marin leikkiin. 

Valinta kohdistui Mariin siitä syystä, että koko observointiaineiston 
alustava tarkastelu osoitti hänen leikkinsä olevan tutkimuksen kannalta 
adekvaateimmassa vaiheessa. Maria nuoremman tytön leikkiin sisältyi 
vain vähän merkkejä siirtymästä, ja häntä vanhemman tytön leikki oli jo 
pitkälle kehittynyttä roolileikkiä. Observoinnin alkaessa Marin ikä oli 2 
vuotta 4 kuukautta ja sen loputtua 2 vuotta 8 kuukautta. Yhteensä Marin 
ryhmässä oli 12 lasta, 3 kasvattajaa ja harjoittelija. Observointijakson 
aikana päiväkodissa oli myös useita kasvattajien sijaisia sekä päivähoi
toalan opiskelijoita. 

Nauhamateriaali Marin leikistä, yhteensä 358 minuuttia, koostuu 
8 leikkituokiosta, joiden kesto on keskimäärin 45 minuuttia (ks. liite 1). 
Leikin analyysit on tehty pääosin tämän kokonaisajan perusteella, vaikka 
tutkijan suorittaman observoinnin kesto oli jonkin verran pitempi. Leikin 
yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten leikkituokioista on valittu yksi, 
viides tuokio (liite 2), johon palataan jokaisen analyysin yhteydessä. Siinä 
Mari on 2½-vuotias. 

Leikin analyyseissa on tehty myös seuraava tietoinen valinta: 
vaikka Marilla on tutkimuksen aikana ollut päiväkodissa useita kasvatta
jia, ei kasvattajia ole aineistossa yksilöity. Kasvattajien toimintaa tarkastel
taessa raportissa puhutaan yleisesti kasvattajista riippumatta siitä, kuka 
heistä kulloinkin toimi Marin kanssa. Toisin sanoen tutkimuksen "kasvat
tajat" on eräänlainen keskiarvo tai yleistys kaikista lapsiryhmässä toimi
neista aikuisista. 

6.2 Yleiskuva Marin leikeistä: kestot, aiheet ja lelut 

Tämän tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa (ks. sivu 12) alle 
kolmevuotiaiden päiväkotien kasvattajille tehty kyselytutkimus osoitti 2 
3-vuotiaiden leikkivän päiväkodissa pääasiassa esineleikkiä rinnakkain tai
yhdessä toisten kanssa. Kasvattajien mukaan tämänikäisten leikkeihin
sisältyy myös pieniä roolileikkejä joko yksin tai yhdessä toisten kanssa.
Roolileikkien tavallisimpina aiheina mainittiin kodinhoito ja kaupassa
käynti, matkustaminen, puhelimella soitto sekä vauvan- ja sairaanhoito.
Yksinleikkiä lukuunottamatta tämänikäisten leikkiä pidettiin lyhytjänteise
nä, muodoltaan ja sisällöltään nopeasti vaihtuvana. (Hännikäinen 1988,
47-48.) Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös suomalaisissa päiväkodin
toimintoja kartoittavissa observointitutkimuksissa (Hämäläinen 1976,
32-33; Hämäläinen & Niiranen 1973; 13).
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Marin leikkituokiot sisälsivät hyvin erimittaisia leikkijaksoja. Jotkut 
niistä olivat lyhyitä pyrähdyksiä Marin esimerkiksi ottaessa jonkin leikki
välineen ja saman tien hylätessä sekä sen että mahdollisen leikkiaikomuk
sensa. Jotkut leikkijaksot kestivät jopa neljännestunnin. Joskus sama leikki 
jatkui pienin keskeytyksin koko leikkiajan, lähes tunnin. Tizardin, Philpsin 
ja Plewisin (1976) tutkimustulos, jonka mukaan vielä 3-vuotiaat lapset 
pystyvät leikkimään samaa leikkiä korkeintaan viisi minuuttia, ei saanut 
tukea. Sen sijaan kasvattajien huomiot jo 2-vuotiaiden keskittyneisyydestä 
erityisesti yksinleikissä (Hännikäinen 1988) osoittautuivat Marinkin 
kohdalla paikkansa pitäviksi. 

Tavallisimmat sisällöt Marin leikissä olivat vauvan hoitaminen 
joko äitinä tai lääkärinä. Myös erilaista kauppa- ja rahaleikkiä esiintyi 
useamman kerran. Matkustamisleikkiä Mari ei oma-aloitteisesti leikkinyt. 
Jonkinlaisen kuvan leikkituokion kulusta voi saada tarkastelemalla 
esimerkkileikkiin (liite 2) sisältyviä episodeja, joista kaikki tosin eivät ole 
leikkiä (vrt. leikin lajit, sivut 111-113). Leikkituokio rakentui seuraavalla 
tavalla: 

1. vauvan hoitaminen, nuken riisuminen, nuken nutun solmun avaa
misyritykset (4 min.);

2. ympäristön seuraaminen, nuken vieminen kasvattajalle solmun avaami
seksi, keskustelua (2 min.);

3. nuken heittäminen lattialle, sen potkiminen. Sideharson käyttötarkoi
tuksesta keskusteleminen (1 min.);

4. nuken kääriminen sideharsolla, voidepurkkiin tutustuminen, nuken
hoitaminen (5 min.);

5. nuken hoidon lopettaminen, autoradan valmistelun seuraaminen (3
min.);

6. autolla "ajeleminen" (4 min.);
7. pukeutuminen lääkäriksi, hoitovälineillä puuhaileminen, nuken hoita

minen (11 min.);
8. lääkärileikin lopettaminen, riehuminen, komerossa oleminen, koirana

oleminen, muiden seuraaminen (8 min.);
9. potilaana oleminen ihmisenä sekä kissana ja koirana (5 min.);
10. leikin lopetteleminen (3 min.).

Marin ryhmässä oli alle 3-vuotiaiden ryhmille varsin tavanomaiset 
leikkivälineet (Mäntynen 1991), jotka on luetteloitu liitteessä 3. Osa 
välineistä oli aina lasten saatavilla ja osaa säilytettiin materiaalivarastossa 
ryhmätilojen yhteydessä (ks. piirros liitteessä 3). Joskus leikkivälineitä 
lainattiin myös muilta osastoilta. 

Marin leikkiin kuului lähes poikkeuksetta leikkimateriaalia. 
Minuutin mittaisella aikaotannalla tehty leikkivälineanalyysi (liite 4) 
osoitti hänen olleen tekemisissä leikkimateriaalin kanssa 64 prosenttia 
leikkituokioiden kokonaisajasta (358 minuuttia) eli itse asiassa aina kun 
kyseessä oli leikki. Leikiksi luokiteltavassa toiminnassa Mari oli nimittäin 
67 prosenttia kokonaisleikkiajasta (ks. taulukko 4, sivu 111). 
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Käyttämiltään leikkivälineiltä Mari edellytti hyvää kuntoa. Rikki
näiset laatikot tai kiinni juuttuneet nuken vaatteet saivat aikaan jopa leikin 
loppumisen. Leikkiinsä hän valitsi useimmiten realistisia ja prototyyppisiä 
eli oikeiden esineiden kaltaisia leikkivälineitä. Abstrakteimmin hän pystyi 
mielikuvituksessaan korvaamaan materiaalia, useimmiten syötävää tai 
juotavaa: hän esimerkiksi hämmensi tyhjää kattilaa, syötti nukkea tyhjältä 
lautaselta ja kertoi kädessään olevien pelilaattojen tai -korttien olevan 
makeisia. Varsinaista esineellisen toiminnon korvaamista pelkän eleen 
avulla ei esiintynyt. 

Preferoimiensa leikkien mukaisesti hänen useimmin käyttämiään 
leikkivälineitä olivat nuket, nuken- ja kodinhoito- sekä lääkärileikkiväli
neet. Hän käytti leikeissään erittäin mielellään myös vähemmän valmista 
materiaalia, kuten erikokoisia pahvilaatikoita ja kangaspaloja, mutta ei 
koskenut aikuisen silmää hiveleviin pelkistettyihin tai oikeiden eläinten 
näköisiin puuleluihin. Piaget'n (1962, 95-98, 121-122) mukaan lapsi saa 
ensimmäiset skeemat ja sisällöt leikkiinsä todellisesta elämästä. Tämä 
selittää myös pienten lasten leikkikaluvalinnat. Niin näytti olevan Marin
kin kohdalla. 

6.3 Symboliset skeemat ja esineiden käyttö 

Marin leikkiä arvioitiin symbolisten skeemojen ja esineiden käytön osalta 
Nicolichin (1977) symbolisen leikin tasoja ja arviontikriteerejä kuvaavan 
mallin avulla (liite 6). Koska menetelmä ei mahdollista yhteisleikin 
arviointia, poimittiin leikkituokioista analyysia varten sellaiset yksin- ja 
rinnakkainleikkijaksot, joista symboliset skeemat olivat erotettavissa. 
Tällaisia leikkijaksoja oli yhteensä 63. Jotkut niistä olivat yhden leikkiteon 
mittaisia (esimerkiksi tietyt presymboliset skeemat), jotkut taas olivat 
pitkiä toimintoketjuja. Marin leikin jakautuminen eri tasoihin yksittäisillä 
leikkituokioilla käy ilmi taulukosta 1. 
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TAULUKKO 1. Symbolisen leikin taso Nicolichin menetelmän mukaan arvioituna 

TASOT: 
1. Presymbolinen skeema
2. Auto-symbolinen skeema
3. Yksinkertaisen skeeman symbolinen leikki

3A Sisältää toiminnan muut toteuttajat tai vastaanottajat
38 Kuvittelee toisten ihmisten tai esineiden toimintoja

4. Kombinatoriset symboliset leikit
4.1. Yksiskeemaiset yhdistelmät
4.2. Moniskeemaiset yhdistelmät

5. Suunnitellut symboliset leikit
5.1. Suunnitelfut yksinkertaiset skeemat
5.2. Yhdistelmät, Joihin sisältyy suunniteltuja moniskeemaisia elementtejä

,. Teon nimeäminen heti teon jälkeen tai teko ja sen nimeäminen samanaikaisesti

Leikkiin n:o 2 sisältyi nukkekotileikki, johon liittyi hetkeksi toinenkin lapsi.
Kuitenkin Marin osalta leikin katsottiin Jatkuneen keskeytymättömänä ja koko
jakso koodattiin kuuluvaksi tasoon 5.2.

Leikin Jaksot, Tasot 
n:o määrä 1.-2. 3A 3B 4.1. 4.2. itl 5.1. 5.2. 

1. 8 6 1 1 
2. 8 1 2 52
3. 14 1 1 7 4 1 
4. 8 1 1 2 2 2 
5. 13 4 1 2 2 1 1 2 
6. 7 1 1 2 1 2 
7. 3 1 2 
8. 2 2 

n 63 11 2 7 7 12 8 16 
% 100 17 3 11 11 19 13 25 

Noin kolmannes (31 prosenttia) Marin leikkiskeemoista sijoittui 
kolmeen ensimmäiseen tasoon, joista suurin osa näytti olevan matalinta, 
presymbolista tasoa. Mutta vain näytti, koska mitä ilmeisimmin Marin 
presymboliset skeemat olivat merkitykseltään toisenlaisia kuin pikku
vauvojen presymboliset skeemat. Mari ei niinkään "harjoitellut" tiettyjä 
esineellisiä tekoja tai tutustunut esineiden ominaisuuksiin, vaan pikem
minkin käsitteli esineitä hajamielisesti ikään kuin ajatellen aivan muita 
asioita tai sitten hän oli todella kiinnostunut esineiden uutuudesta, käyttö
mahdollisuuksista ja toimintaperiaatteista (vrt. Piaget 1962, 111). Koska 
Nicolichin menetelmä ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia tämäntapai
seen erotteluun, oli ainoa mahdollisuus käyttää luokitteluperiaatteena sitä, 
miltä esineiden käsittely ulospäin näytti. 

Moniskeemaisia yhdistelmiä leikkijaksot sisälsivät 11 prosenttia, 
suunniteltuja yksinkertaisia skeemoja 13 prosenttia ja suunniteltuja 
moniskeemaisia yhdistelmiä 25 prosenttia. Lisäksi Marin leikkiä luonnehti 
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leikkiteon nimeäminen joko tekoa suoritettaessa tai heti sen jälkeen, joita 
oli 19 prosenttia. Tämän tapaista "suunnitelmallisuutta" Nicolichin kehi
tyskuvaus ei kuitenkaan tunne. 

Esimerkkileikissä (liite 2) presymbolista skeemaa (taso 1) osoittaa 
esimerkiksi heti leikin alussa annostelukupin töpöttely viivotinta vasten 
(sivu 150). Auto-symbolista skeemaa (taso 2) esimerkkileikistä ei löydy. 
Yksinkertaista esineellistä skeemaa (taso 3A) edustaa tilanne, jossa Mari 
kuuntelee stetoskoopilla nukkea ja höpisee jotakin itsekseen (sivu 151). 
Kuvitteellisuutta (taso 3B) näkyy esimerkiksi autoleikissä, jossa hän 
pärisyttelee pikkuautoillaan jäljitellen auton moottorin ääntä (sivu 155). 

Neljännen tason yksinkertaisen skeeman siirtämistä toisiin henki
löihin tai henkilöhahmoihin (taso 4.1.) esimerkkileikkiin ei sisälly, sen 
sijaan useiden skeemojen muodostamista sekvensseistä (taso 4.2.) on kyse, 
kun Mari alun nuken nuttuun liittyvien vaikeuksien jälkeen ryhtyy 
hoitopuuhiin (sivu 152): 

Mari nostaa nukkensa lattialta kovakouraisesti ja menee se sylissään tarvikepöydän 
ääreen. 

027 Mari ottaa pöydältä jotakin ja sanoo Leenalle:"Hei, tämmönenkin ... hei 
miksi tämmönenkin on?" 

Näyttää Leenalle sideharson pätkää. 

028 Leena:"Sen voi laittaa Mari, jos vauvalla on tullut haava käteen tai jonnekin 
muualle ... sitoa sen jonnekin ... sideharsoa se on." 

029 Mari katselee sideharsoa ja sanoo:"Joo." 

Menee nuken luo, joka on lattialla ja on alkamassa laittaa sideharsoa johonkin. 
Kääntyy kuitenkin pois ja muistaa, että nukke, jolla hän aikaisemmin on leikkinyt, 
on pöydällä. Alkaa painella sideharsoa nuken päälle. Ottaa tuolin, käy istumaan 
pöydän ääreen ja tönäisee Hannan nuken pois pöydältä. Ottaa pienen sideharson 
palasen ja sovittelee sitä kädelleen. 

Suunnitelmallisuutta yksinkertaisessa skeemassa (taso 5.1.) sisältyy 
lääkärileikkiin heti leikkituokin alussa Marin ottaessa pöydältä pullon ja 
pienen annoskupin, "kaataessa" pullosta jotakin annoskuppiin sekä 
ojentaessa kuppia nukelle, joka oli lattialla (sivu 149). Tapahtuma ei näytä 
sattumanvaraiselta, varsinkin kun hän hiukan myöhemmin jatkaa leikkiä 
ottamalla nuken syliinsä, istahtamalla tuolille ja kuiskaamalla "vauva" 
sekä alkamalla riisua sitä ja jutella sille (sivu 150). Kuiskaamalla "vauva" 
Mari osoittaa kielellisesti, että teko, jota hän esittää, on suunniteltu. 
Kyseessä on jo moniskeemainen kombinaatio (taso 5.2.). Koska tässä 
lääkärileikissä oli saatavilla lähes pelkästään realistisia esineitä, leikki ei 
paljasta, osaako Mari käyttää esineitä korvaamassa toisiaan. Tyhjä voide
putkilo näyttää kuitenkin saavan hänet hämilleen. 
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Esimerkkileikkiin sisältyy yksi Nicolichin kehitystasomäärittelyyn 
kuulumaton skeema, jossa teko ja teon määrittely tapahtuvat samanaikai
sesti: autoleikissään Mari asettaa autonsa autoradalle, alkaa työntää sitä ja 
sanoo Leenalle ja Hannalle ajavansa autolla, kuorma-autolla (sivu 155). 

Nicolichin mukaan siirtyminen suunniteltuihin tekoihin tapahtuu 
24 - 30 kuukauden iässä eli Marin leikin taso sopii tähän tulokseen. Mari 
oli esimerkkileikissä 2½-vuotias ja hallitsi jo moniskeemaiset suunnitteltuja 
elementtejä sisältävät kombinaatiot. Niitä oli esiintynyt hänen leikissään 
jo aikaisemminkin, toisesta observointikerrasta lähtien. 

Skeemojen kehitystä tutkittiin myös Wolfin ja Grollmanin käyttä
mien (1982) leikin narratiivisuustasojen avulla. Kehitystason kriteereinä 
toimivat skeemojen määrä ja se tavoite, johon skeemoilla pyritään (liite 7). 
Marin leikin analysoimiseksi Wolfin ja Grollmanin metodilla leikkijaksot 
muodostettiin periaatteessa samoin kuin Nicolichin menetelmää käytettä
essä. Koska kehitystasojen kriteerit eroavat hieman toisistaan, ei analyy
siin tullut täsmälleen samoja jaksoja, mutta analysoitujen jaksojen luku
määrä on molemmissa suunnilleen sama, tässä 64. Taulukko 2 osoittaa 
Marin leikin jakautumisen eri tasoihin kunkin leikkituokion osalta. 



103 

TAULUKKO 2. Leikin narratiivisuustaso Wolfin ja Grollmanin mallin mukaan 
arvioituna 

TASOT: 
1. Skeemataso
2. Tapahtumataso

2A Yksinkertaiset tapahtumat
2B Konstruoidut tapahtumat

3. Episoditaso
3A Yksinkertainen episodi
3B Konstruoitu episodi

1, 2, 3 Leikkituokioon n:o 2 sisäl� nukkekotileikki, leikkituokioon n:o 4 "tikapuu
ukko"-perinnelelulla leikit!}' jakso sekä leikkituokioon n:o 8 lääkärileikki, joissa kaikissa 
oli erofettavissa useita erilaisia tapahtumia ja episodeja. Kaikki nämä jaksot kirjattiin 
kokonaisuuksina tasolle 3B. 

Leikin Jaksot, 
n:o määrä 

1. 8 
2. 8 
3. 14 
4. 9 
5. 13 
6. 7 
7. 3 
8. 2 

n 64 
% 100 

Skeemat 

6 
2 
8 
2 
7 
2 
1 

28 
44 

2A 

2 

1 
4 
4 
2 

3 

16 
25 

2B 3A 3B 

1 3 11 
2 
1 22 
1 2 1 
1 1 

2 
1 13 

7 8 5 
11 13 8 

Leikkijaksoista hiukan alle puolet (44 prosenttia) oli narratiivisuu
deltaan skeematasoa, 25 prosenttia yksinkertaista tapahtumatasoa ja 11 
prosenttia moniskeemaista tapahtumatasoa. Alempaa episoditasoa leikistä 
oli 13 prosenttia ja ylempää 8 prosenttia. Nicolichin (1977) menetelmällä 
saatujen tulosten mukaan Marin leikki oli kokonaisuudessaan saavuttanut 
korkeamman tason kuin Wolfin ja Grollmanin (1982) menetelmällä 
arvioiden. Tämä oli odotettavissakin: Nicolichin lähtökohtana oli, että 
lapset saavuttavat hänen esittämänsä korkeimman tason kolmannella 
ikävuodellaan, Wolfilla ja Grollmanilla sen sijaan ei tällaista oletusta oman 
tasoluokituksensa osalta ollut, ja he tutkivatkin samojen lasten leikin 
kehitystä aina kuudennelle ikävuodelle saakka. 

Esimerkkileikissä (liite 2) skeematasoa on muun muassa annosku
pin töpöttely viivotinta vasten (sivu 150), mikä vastaa presymbolista 
skeemaa Nicolichin kehityskuvauksessa. Lisäksi monet Nicolichin toisen 
ja kolmannen tason skeemat ovat Wolfin ja Grollmanin mukaan vasta 
skeematasoa, koska tapahtumataso (taso 2) edellyttää jo vähintään kahta 
eri skeemaa. 
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Yksinkertaista tapahtumatasoa (2A) edustaa seuraava tilanne (sivu 
153): 

Mari ottaa päähineen pois päästään ja supisee jotakin itsekseen. Asettelee sidehar
soa nuken jalkaan. Nukke putoaa lattialle. 

039 Mari:"Et vauva sitä ota." (?) 

Pasi ojentaa Marille päähineen, Mari laittaa sen päähänsä ja jatkaa nuken "hoitamis
ta" sideharsolla. 

Vaativammasta tapahtumatasosta (2B) on kyse, kun Mari ottaa 
nukkensa kovakouraisesti lattialta, nostaa sen syliinsä ja vie pöydälle 
tutkiakseen sitä. Sitten hän ottaa käteensä sideharsorullan, selvittelee sen 
käyttötarkoitusta ja menee lattialla makaavan nuken luo. Hän aikoo sitoa 
sitä sideharsolla, mutta kääntyy pois muistaessaan, että nukke, jolla on 
aikaisemmin leikkinyt, on pöydällä. Hän menee pöydän ääreen ja alkaa 
painella sideharsoa nuken päälle. Sitten hän ottaa tuolin ja käy istumaan 
pöydän ääreen. Hän tönäisee Hannan nuken pois pöydältä, ottaa sidehar
son palasen ja sovittelee sitä kädelleen. (Ks. sivu 152.) Tämä vastaa 
Nicolichin tasoa 4.2. 

Leikin alku muodostaa kokonaisuudessaan episoditasoon 3A 
luokiteltavissa olevan leikin (sivut 149-150): 

Mari ottaa pöydältä pullon ja pienen annoskupin. Hän on kaatavinaan pullosta 
jotakin (lääkettä?) annoskuppiin. Lattialla, patjan päällä on nukke, jolle hän ojentaa 
kuppia (on antavinaan lääkettä). Sanoo iloisesti hymyillen jotakin, josta ei saa 
selvää. Menee takaisin pöydän luo ja on taas kaatavinaan lääkepurkista jotakin 
annoskuppiin. Ottaa viivottirnen pöydältä. Pysähtyy hetkeksi katselemaan, kun 
Hanna yrittää epätoivoisesti saada lääkärinpäähinettä pysymään päässään. 

Korkeampaa episoditasoa 3B esiintyy yhden kerran, ja se koostuu 
melko pitkästä leikkijaksosta, jossa Mari on huomannut Maijan ja Iidan 
leikkiaikeet ja varaa leikin itselleen (sivu 156): 

085 Mari:"Mä lähen leikkimään lääkäriä." 

Ryntää lääkärivälineiden luo, pukee salamannopeasti päähineen päähänsä, ottaa 
stetoskoopin kaulaansa sekä penkin alta toisen päähineen käsivarteensa. (Haluaa 
varata senkin itselleen, jotta kukaan muu ei saisi sitä?). Pasi jää leikkimään autoilla. 
Mari menee läheisellä tuolille istumaan ja katselemaan. lidan ja Maijan äiti auttaa 
leikin alkuun ja auttaa toiselle päähineen päähän. Keskustelevat keskenään. 

086 Äiti:"Onko sillä korvatulehdus vai?" (puhuvat jotain kaksosten korva
tulehduksista). 
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Äiti lähtee ja tytöt jäävät tarvikepöydän ääreen. Iida, Maija ja Mari keskustelevat 
jotakin, mikä koskee saksia. 

087 Mari:"Minulla on sellaiset vanhat sakset." 

Kaksoset leikkivät lääkäriä tarvikepöydän ääressä. Myös Mari menee pöydän 
ääreen istumaan ja ottaa nukken syliinsä. Ottaa lääkepurkin ja -ruiskun. On 
lukevinaan lääkepurkin kylkeä, höpisee jotain itsekseen. 

088 Mari (itsekseen):" Mitä sitten on tapahtunut...meillä ei ole kynsilakkaa ... kor
va oli kipee ... hei, tää on sellaista hoitoainetta." 

Nousee pöydän äärestä ja menee tuolille istumaan nukkensa kanssa. 

Wolfin ja Grollmanin tutkimat neljä lasta etenivät tasolta toiselle 
kehityskuvauksen mukaisessa järjestyksessä, mutta eri tahdissa. Yksinker
taiset episodit saavutettiin 1;9 - 2;4 vuoden välillä ja järjestyneet episodit 
2;1 - 3;8 vuoden välillä. Tähän kehityskuvaukseen sopii myös Marin 
leikki. 

Marin leikin tasoa on vaikea verrata aikaisemmissa tutkimuksissa 
samalla tai samantyyppisillä arviointimenetelmillä saatuihin tuloksiin, 
koska ne ovat olleet toistensa kanssa melko epäjohdonmukaisia. Esimer
kiksi Lyytisen (1990, 1991) tutkimuksen mukaan 2 - 3-vuotiaiden leikki 
käsittää vain 2 - 3 yksittäistä tekoa, kun taas Rheingoldin ja Emeryn 
(19831) tulokset osoittivat, että jo 2½-vuotiaiden lasten leikki saattoi 
sisältää jopa 5 skeemaa, kun observointijakso oli riittävän pitkä (ks. 
Bretherton 1984b, 17-18). Tosin myöskään Nicolich ei kiellä yksilöllisiä 
eroja kehitystasojen saavuttamisessa, ja Wolfin ja Grollmanin tutkimuksen 
oletuksena oli se, että kehitystasot saavutetaan yksilöllisessä rytmissä. 

Sekä Nicolichin että Wolfin ja Grollmanin menetelmät antavat 
tarkan kuvan yksittäisen lapsen leikkitaidoista kontrolloidussa tilanteessa, 
mutta yhteisleikkiä tai vapaata leikkiä niiden avulla on vaikea arvioida. 
Kuitenkin kaikki yhteiset roolileikit, joihin Mari osallistui, olisivat Nico
lichin menetelmää käyttäen kokonaisuudessaan kiistatta sijoittuneet 
viidennelle tasolle. Hyvin usein Marin leikki olisi yltänyt korkeimmalle 
tasolle yhteisleikissä myös Wolfin ja Grollmanin menetelmää käyttäen. 
Edelleen, jos Marin leikkejä olisi analyyseissa tarkasteltu molempien 
menetelmien avulla laajempina kokonaisuuksina huolimatta leikin keskey
tyksistä, olisivat kunkin leikkituokion yhteenlasketut skeemat ja tapahtu
mat jossain vaiheessa aina tuottaneet korkeimmat tasot. Tässä mielessä 
menetelmät olisivat tehneet itsensä tarpeettomiksi. 

Nicolichin leikin arviointimenetelmiä on tavallisesti käytetty 
kliinisesti, usein laboratorio-oloissa. Tilanteissa on ollut yksi lapsi, tutkija, 

1Rheingold, H. L. & Emery, G.N. (1983) The nurturant acts of very young children. 
Teoksessa J. Black, D. Olweus & M. Radggke-Yarrow (toim.): Aggi:ess1on and socially 
valued behavior: Biological and cultural perspectives. New Yorl<: Academic Press. 
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mahdollisesti lapsen äiti sekä tutkijan valitsemat ja etukäteen esille 
asettamat pienesineet, joilla lapsi on voinut leikkiä mieleisellään tavalla. 
Tutkimusasetelmaa voidaankin kritikoida juuri tästä syystä: se kahlehtii 
lapsen pöydän ääreen, antaa hänelle riittämättömästi aikaa tutustua 
välineisiin ja mahdollistaa vain tietynlaiset leikkiteot. 

Vapaammissa asetelmissa samanikäisten suoritukset ovat olleet 
korkeampaa tasoa, juuri kuten oli Marinkin kohdalla. Tutkimusasetelmas
ta johtuvien syiden lisäksi leikin symbolinen taso vaihtelee samanikäisten 
ja samassa kognitiivisessa vaiheessa olevien lasten välillä riippuen esimer
kiksi sosiaalisesta tilanteesta, kuten siitä, onko paikalla kasvattaja, leikkii
kö lapsi yksin vai ryhmässä ja onko kyseessä vapaa vai ohjattu leikki. (Ks. 
esim. Bretherton 1984b.) Tutulla ympäristöllä, riittävällä leikkiajalla, 
ryhmän muilla lapsilla omine leikkeineen sekä melko vapaasti valittavilla 
leikeillä ja leikkikaluilla on ollut varmasti vaikutusta myös Marin leikin 
ilmeisen korkeaan symboliseen tasoon. Lisäksi observointiaika oli pitkä: 
kullakin observointikerralla leikkiä havainnoitiin lähes tunnin verran. 

Nicolichin kuvaus- ja arviointimenetelmä sekä muut samantyyppi
set menetelmät ovat saaneet myös sisällöllistä kritiikkiä. Esimerkiksi 
Bretherton (1984b) on tarkastellut Nicolichin kehitystasokuvauksia niiden 
tulkitsemisen näkökulmasta. Jo symbolileikin alussa ongelmana on erottaa 
itseen suuntautuvan esittämisen tulkinnassa symbolinen skeema harjoitte
lusta: lapsen olisi jollain tavalla ilmaistava, että hän tietää esittävänsä vain 
leikisti. Sama tulkinnan ongelma on toisen käyttäytymisen esittämisessä. 
Aina ei ole helppoa vain lapsen käyttäytymistä havainnoimalla päätellä, 
esittääkö hän leikissä itseään vai ovatko symboliset skeemat johdettu 
tarkkailemalla muita ihmisiä. Esimerkiksi "puhelimella soittamisen" 
skeeman lapsi on saattanut oppia joko observoimalla aikuisia tai aikuiset 
ovat saattaneet pitää kuuloketta lapsen korvalla, jolloin lapsella on omat 
kokemuksensa "soittamisesta". Erottaminen on kuitenkin tärkeää, koska 
roolileikin alkuna voidaan pitää juuri sitä, että lapsi esittää toista henkilöä. 
(Bretherton 1984b, 9-10.) 

Myös leikkitoimintojen symbolisen tason tulkinta on vaikeaa. 
Yhden skeeman ja useampien skeemojen yhdistelmän erottaminen on jo 
vaikeaa. Tavanomainen kysymys, joka nousee yksittäisen skeeman kuten 
"juominen" suhteen, on esittääkö (perform) lapsi kyseessä olevaa toimin
toa (näin juodaan) vai näytteleekö (pretend) hän juomisen ideaa (on 
juovinaan kuviteltua nestettä). Ratkaisu on Brethertonin mielestä melko 
helppo tehdä, kun kyseessä on "juominen" ja varsinkin kun kuppi on 
tyhjä. Yhtä helppona Bretherton ei pidä "puhelimessa puhumista". Lapset 
tietävät kuinka puhelinta käytetään ja kuinka siihen sanotaan "haloo" 
paljon aikaisemmin kuin ymmärtävät puhelimella puhumisen funktion: 
kommunikaation. (Ks. Nicolichin ensimmäinen taso, liite 6.) Merkityk
selliseksi nousevatkin lapsen todelliset tiedot esineen tehtävästä. (Brether
ton 1984, 15-16.) 

Oma ongelmansa on se, että Nicolich ei kehityskuvauksissaan ole 
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erottanut eläviä (esimerkiksi äiti, toinen lapsi) ja elottomia (esimerkiksi 
nukke, nalle) toimintojen kohteita toisistaan. Jos lapsi käyttää elävää 
henkilöä symbolisen skeeman kohteena aikaisemmin kuin nukkea, voi
daan Brethertonin mukaan olettaa, että sitten kun nukkeen kohdistuva 
käyttäytyminen alkaa, hän kohtelee sitä elävänä hahmona. On myös 
mahdollista, että nukkeen tai elävään henkilöön suuntautuneet toiminnot 
saavat toisistaan poikkevia muotoja. (Bretherton 1984, 10.) 

Avoin kysymys on myöskin roolien esiintyminen ja niiden tulkin
ta. Projisoiko lapsi omia kokemuksiaan nukkeen vai esittääkö lapsi 
esimerkiksi hoivaamista (ks. Nicolichin kolmas taso, liite 6)? Piaget (1962, 
123) on selvästi ensimmäisen tulkinnan kannalla. Kuitenkaan pikkulasten
"syöttäessä" nukkea tai henkilöä samalla tavalla kuin he syövät itse ei
voida varmasti sanoa, onko kyseessä roolin ottaminen vai hoivaaminen.
Lapsen ottaessa toisen henkilön roolin kyseessä on Piaget'n (1962, 125)
mukaan egon assimilointi toisiin. Toiminta ylittää jäljittelyn, koska lapsi
ei pelkästään kopioi toisten käyttäytymistä, vaan samastaa itsensä täydel
lisesti toisiin. Asia on kuitenkin vaikea todeta, ellei lapsi verbaalisesti
ilmaise, mikä tai kuka hän leikissä on. Erottaminen olisi kuitenkin tärkeää:
jos lapsi pitää nukkea pikemminkin toverinaan kuin omana itsenään, jota
syötetään, onkin kyse kahden roolin esittämisestä (itse suhteessa toiseen)
ja näin ollen roolin esittämisen kehittyneemmästä muodosta. (Bretherton
1984b, 10-13.)

Brethertonin esittämiin näkökohtiin voidaan tämän tutkimuksen 
perusteella tehdä pari lisäystä. Nicolichin kehityskuvauksesta näyttää 
nimittäin puuttuvan luokka, joka ainakin Marin leikissä tuli usein esille: 
leikkiteko ja sen nimeämisen samanaikaisesti tai leikkiteon nimeäminen 
välittömästi teon jälkeen. Tietenkin tällaisen toiminnan tulkintaan liittyy 
samoja ongelmia kuin muidenkin kehitystasojen tulkintaan. Kun Mari 
esimerkiksi kolmannen leikkituokion aikana (ks. liite 1) taputteli hiekassa 
istuessaan hiekkaa tiiviisti itsensä ympärille ja jalkojensa päälle sanoen 
samalla iloisesti "katsokaa, hame", on mahdotonta varmuudella sanoa, 
suunnitteliko hän tekevänsä "hameen" vai syntyikö häneltä sattumalta 
konstruktio, joka toi hänen mieleensä hameen. Toinen Nicolichin menetel
mään liittyvä huomio koskee kehitystasoja luonnehtivia esimerkkejä. 
Ainakin tasolla 5 lapsen kielellisten ilmausten osalta esitetyt esimerkit 
ovat äärimmäisen yksinkertaisia, koska kolmannella vuodella olevat lapset 
hallitsevat tavallisesti useamman kuin yhden sanan lauseita. 
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6.4 Toimijaroolien kehitys 

Marin toimijaroolien kehitystä arvioitiin Brethertonin (1985) toimijaroolien 
kehityksestä kuvaavien mallien avulla sekä leikkikaluleikissä (replica 
play) että yhteisessä roolileikissä (liite 8). Leikkikaluleikki rajattiin pienois
leikkivälineillä toteutettuun leikkiin, mikä tietysti vaikeuttaa tulosten 
arviointia suhteessa joihinkin aikaisempiin tutkimuksiin. Pienoisleikkivä
lineiksi määriteltiin tässä pienet eläin- ja ihmishahmot, kuten nukkekodin 
nuket ja koti- ja villieläinsarjat. Esimerkiksi vauvanukkeleikki jätettiin 
analyysin ulkopuolelle, koska päiväkodissa yksi lapsi voi vain harvoin 
saada yhtäaikaa käyttöönsä useampia kaikkien rakastamista vauvanukeis
ta. Tästä syystä vaihetta, jossa "nuket kommunikoisivat keskenään", ei 
vauvanukeilla leikittäessä voisi käytännössä esiintyä. Taulukossa 3 on esi
tetty tarkemmat tulokset kummankin leikkityypin kahden korkeimman 
leikin tason osalta. 

TAULUKKO 3. Leikin taso pienesine- ja yhteisessä roolileikissä Brethertonin 
menetelmän mukaan arvioituna 

V AIHEET PIENESINELEIKISSÄ: 
5. Leikkikalu toimijana vuorovaikutuksessa lapsen itsensä kanssa
6. Lapsi itse kertojana ja sijaistoimijana toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleville

leikkikaluille

V AIHEET YHTEISESSÄ ROOLILEIKISSÄ: 
3. Lapsi itse "nuorempana partnerina"
4. Lapsi itse johtajana (director) ja toimijana (actor)

Leikin Kesto Pienesineleikki Yhteinen roolileikki 
n:o min. Vaihe 5 Vaihe 6 Vaihe 3 Vaihe 4 

1. 37 7.0 
2. 56 3.0 8.5 0.5 
3. 37 
4. 45 5.5 6.5 
5. 46 4.5 
6. 51 1.0 19.5 
7. 46 9.0 8.0 
8. 40 6.0 

n (min.) 358 4.0 14.0 33.0 28.0 
% 100 1.0 4.0 9.0 8.0 

Mari leikki ihmis- tai eläinhahmoja sisältävillä pienleikkivälineillä 
vain noin 29 minuuttia (8 prosenttia kokonaisleikkiajasta). Tästä neljään 
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ensimmäiseen vaiheeseen sijoittui 11 minuuttia, jolloin Mari esimerkiksi 
vain kävelytti nukkea tai puhui jotain nuken suulla. Vaihetta 5, jossa Mari 
ja nukke "kommunikoivat keskenään", oli 4 minuuttia ja vaihetta 6, jossa 
nuket "kommunikoivat keskenään" Marin lainaamalla äänellä, oli 14 
minuuttia. 

Yhteistä roolileikkiä oli 64 minuuttia (17 prosenttia kokonaisleik
kiajasta), josta 3 minuuttia oli aikuisen kanssa. Analyysiin kelpuutettiin 
vain lasten välinen leikki, jota oli 61 minuuttia. Tästä ajasta Mari toimi 
nuorempana partnerina (vaihe 3) 33 minuuttia (54 prosenttia) sekä johtaja
na ja toimijana (vaihe 4) 28 minuuttia (46 prosenttia). Ensimmäisen ja 
toisen vaiheen yksipuolista "passiivisuutta" tai yksipuolista "aktiivisuutta" 
ei yhteiseen roolileikkiin sisältynyt. 

Esimerkkileikki (liite 2) ei sisällä pienesineleikkiä, ja yhteistä 
roolileikkiäkin siinä on vain yksi jakso: lidan, Maijan ja Marin lääkärileik
ki (sivut 159-160). Tämä sijoittuu Marin kannalta vaiheeseen 3, joten hän 
toimii nuorempana partnerina. Leikin johtohan on Iidan ja Maijan käsissä: 

124 Leena:"Joutaisko niistä lääkäreistä kukaan Maria katsomaan?" 

125 Maija hoitaa nukkeaan pöydän ääressä ja vastaa:"Ei kun nää tekee hom
mia." 

126 Maija kääntyy kuitenkin katsomaan takanaan istuvaa Maria ja sanoo:"No, 
mikäs teillä on? Sinulla on jalka kipee?" (Neuvoneeko Maria?) 

Maija menee Marin luo ja on rokottavinaan tätä käsivarteen. Mari istuu tuolilla 
hoidettavana. Maija puhelee jotakin, josta ei saa selvää. 

127 Maija:"Sitten korvat." 

lidakin menee korvalampun kanssa Marin luokse, nauraa ja alkaa työntää lamppua 
Marin korvaan aika kovakouraisen näköisesti. 

128 lida:"Minä tutkin korvaa." 

129 Leena:"lida, älä liian kovaa paina Marin korvaa." 

Nyt Iida painaa lamppua toiseenkin korvaan. 

130 lida:"Näin, toista korvaa." 

131 Iida silittää hellästi Marin poskea ja kysyy:"Sattuuko se?" 

132 Maija:"No, minä nyt ... toista korvaa." (Toistelee lidan lauseita, sipaisee 
lopuksi Marin poskea kuten sisarensakin oli tehnyt.) 

Iida käy pöydän luona ja tulee takaisin tutkimaan Marin korvaa uudelleen. Painelee 
korvaa puulastalla. 

133 Iida:"Toista korvaa, viu." 
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Maija hakee jotakin pöydältä ja tulee samantien takaisin. Mari istuu tyytyväisenä 
tuolilla. 

134 Maija:"Tässä se kääre on." 

135 Maija alkaa kääriä sideharsoa Marin päähän jutellen samalla:"No niin." 

136 Mari:"Se kuuluu jalkaan, kuule, minä tiedän." 

Maija alkaa sitoa harsoa Marin jalkaan. 

137 Maija:"Vielä Marille." 

Maija ja Iida menevät pikkukeittiöön, ilmeisesti etsimään jotakin. Puhuvat keske
nään, Iida on soittavinaan poliisille. Mari katselee hetken, jää ikään kuin syrjään. 

138 Mari heittäytyy tuolilta lattialle ja alkaa naukua:"Miau, miau." 

Maijakin menee lattialle ja sitten keittiökaappiin. Mari aukoo ovia. 

139 Maija:"Ei tänne saa tulla." 

140 Mari:"Hau, hau." 

Mari haukkuu välillä voimakkaasti, välillä hiljaa tai laulaen. Iida menee kyykylleen 
haukkuvan Marin viereen. 

141 Iida:"Kuunnellaan, Mari, kuunnellaan." 

Iida on tutkivinaan Maria. Tytöt supattavat jotakin, josta ei saa selvää. Sitten Iida 
ottaa päähineen pois ja lopettaa lääkärinä olemisen. Mari menee kaappiin ja 
paukuttelee ovia. 

142 Mari:"Mä laitan oven lukkoon." 

Brethertonin mukaan leikkikaluleikissä lapset saavuttavat vaiheen 
5 kahden vuoden iästä lähtien ja vaihe 6 saavutetaan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä. Molemmat vaiheet olivat edustettuina Marin leikissä, 
tosin vain vähäisessä määrin. Toisaalta kokonaisleikkiajasta pienesineleik
kiä oli vain pieni osa. Yhteisessä roolileikissä vaihe 3 saavutetaan Brether
tonin mukaan samoin kahden vuoden iässä ja vaihe 4 kolmannen vuoden 
loppuun mennessä. Marin leikki sisälsi jo molemmat vaiheet. Tulos vastaa 
Howesin, Ungerin ja Seidnerin (1989) tulosta roolien kehityksestä yhteises
sä roolileikissä: myös heidän tutkimuksessaan lapset kykenivät tasavertai
siin komplementaarisiin rooleihin vasta kolmannella vuodella. 

Brethertonin menetelmä mahdollistaa myös yhteisen roolileikin 
arvioinnin, tosin hyvin pintapuolisesti. Kiinnostavaa on tietenkin tietää, 
pystyykö yksittäinen lapsi ottamaan roolin toisen kanssa leikkiessään ja 
onko rooli alisteinen vai tasavertainen toisen lapsen roolin kanssa. Kuiten
kaan menetelmä ei mahdollista roolien tarkempaa sisällöllistä tarkastelua. 
Minkä tyyppisiä rooleja lapsi ottaa, ja mistä roolit ovat peräisin? Kuinka 
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monipuolisiin rooleihin lapsi kykenee? Kuinka lapsi roolissaan toimii? 
Entä kuinka lapset kommunikoivat rooleissaan? Leikin kehittämisen 
kannalta juuri tällainen tieto olisi kasvattajille ensiarvoisen tärkeää. 

6.5 Leikin lajit 

Marin leikkiä tarkastellaan tässä samanaikaisesti sekä kognitiivisesta että 
sosiaalisesta näkökulmasta Rubinin, Maionin ja Homungin (1976) kehittä
män arviointiluokituksen avulla (liite 5). Taulukko 4 osoittaa kokonaisleik
kiajan jakautumisen eri luokkiin. 

TAULUKKO 4. Leikin lajit Rubinin, Maionin ja Homungin luokittelun mukaan 

LUOKAT: 
FY = funktionaalinen yksinleikki 
KY = konstruktiivinen " 
EY = esittävä (symbolinen) " eli roolileikki yksin 
FR = funktionaalinen rinnakkainleikki 
KR = konstruktiivinen 
ER = esittävä (s�bolinen) " eli roolileikki rinnakkain 
KYht = konstruktnvinen yhteisleikki 
EYht = esittävä (s�bolinen)" eli yhteinen roolileikki 
MT = muuta toimintaa, ei-leikkiä 

Leikin Kesto FY KY EY FR KR ER KYht 
n:o min. 

1. 37 1.0 1.0 13.5 2.5 

2. 56 4.0 - 17.5 3.0 - 15.5

3. 37 4.0 2.0 3.0 16.0 3.0 

4. 45 1.5 - 13.5 8.5 

5. 46 - 11.0 - 11.0

6. 51 8.0 8.0 -

7. 46 1.5 1.0 3.0 -

8. 40 - 17.5 5.0 

n (min.) 358 6.5 5.5 60.5 30.5 16.0 56.5 -

% 100 1.8 1.5 16.9 8.5 4.5 15.8 -

Eyht MT 

7.0 12.0 

0.5 15.5 

3.0 6.0 

6.5 15.0 

4.5 19.5 

19.5 15.5 

17.0 23.5 

6.0 11.5 

64.0 118.5 

17.9 33.1 

Mari käytti kokonaisleikkiajasta kaksi kolmasosaa leikkimiseen. 
Muun ajan hän teki esimerkiksi palapelejä, vaelteli ympäriinsä, katseli 
toisten leikkiä tai riehui. Leikkiaikaan sisältyi paljon riitaa leikkitavaroista 
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ja yleensä omasta reviiristä. Funktionaalista yksinleikkiä oli noin 2 pro
senttia kokonaisleikkiajasta, konstruktiivista yksinleikkiä oli 1,5 prosenttia. 
Esittävää yksinleikkiä oli noin 17 prosenttia leikkiajasta. Rinnakkainleikki 
oli joko funktionaalista (8,5 prosenttia) tai esittävää (noin 16 prosenttia). 
Konstruktiivista leikkiä ei esiintynyt rinnakkain tai yhdessä toisten kanssa 
lainkaan ja vain vähän yksin (4,5 prosenttia). Yhteisleikki oli kokonaisuu
dessaan esittävää (noin 18 prosenttia kokonaisleikkiajasta). Yhteisleikki oli 
usein myös toisten lasten tai kasvattajan organisoimaa. Siihen osallistui 
tavallisimmin vain kaksi tai kolme lasta. 

Kokonaisleikkiajasta noin puolet (51 prosenttia) oli esittävää, 
symbolista leikkiä, jossa Mari esitti jotakin roolia. Kun kokonaisleikkiai
kaan sisältyvä muu kuin leikkitoiminta, ei-leikki, jätetään analyysistä pois, 
roolileikin osuudeksi tulee 76 prosenttia leikistä. 

Funktionaalista yksin- tai yhteisleikkiä esimerkkinä olevaan 
leikkituokioon (liite 2) ei sisälly, mutta funktionaalista rinnakkainleikkiä 
siinä on 11 minuuttia. Myös esittävä yksinleikki eli roolileikki yksin 
esimerkkileikistä puuttuu, sen sijaan esittävää rinnakkainleikkiä eli rooli
leikkiä rinnan toisten kanssa on myöskin 11 minuuttia: Mari hoitaa 
vauvaansa toisten tyttöjen hoitaessa omiaan. Esittävän yhteisleikin eli 
yhteisen roolileikin osuus on vain 4,5 minuuttia. Muuta toimintaa, ei
leikkiä, kokonaisleikkiajasta on 19 ,5 minuuttia. Yksityiskohtaisesti esi
merkkileikki näyttää seuraavanlaiselta: 

1. Mari hoitaa vauvaa rinnakkain muiden lasten kanssa: antaa nukelle
lääkettä, yrittää riisua nukkea. ER 4 min.

2. Ihmettelee, ovatko muut lapset menneet ulos. Juoksee ovelle, kurkistaa
ikkunasta. Yrittää avata nuken nutun solmua, vie nuken Leenalle,
Leena neuvoo. MT 2 min.

3. Istuutuu penkille, kuuntelee nukkea stetoskoopilla. ER pieni hetki.
4. Heittää nuken lattialle, potkii sitä. Löytää sideharson, keskustelee

Leenan kanssa sen käyttötarkoituksesta. MT 1 min.
5. Painelee sideharsolla nukkea ja asettelee sitä nukelle (Hanna leikkii

vieressä). ER 2 min.
6. Tutkii ja avaa voidepurkkia, ihmettelee sitä (Pasi ja Hanna ihmettelevät

vieressä). FR 2 min.
7. Jatkaa nuken hoitamista, asettelee sideharsoa jalkaan (toiset samoissa

puuhissa). ER 1 min.
8. Lopettaa lääkärileikin, haluaa mennä nukkumahuoneeseen. Leena

ryhtyy tekemään autorataa, Mari seuraa Leenan puuhia, kahmii pikku
autot itselleen. MT 3 min.

9. Ajelee autoilla pitkin autorataa, juttelee Leenan kanssa, ei haluaisi
yhteistä rataa. FR 4.5 min., MT hiukan.

10. Juoksee lääkärileikin luo, varaa tavarat itselleen, istuu tuolilla ja kuun
telee toisten keskusteluja. MT 2.5 min.

11. Menee pöydän ääreen. Hoitaa vauvaansa rinnakkain kaksosten kanssa.
ER 4 min.

12. Kiusottelee päänauhasta Maijaa. Työntää ruiskua purkkiin, haistelee
sideharsoa, laittaa nuken lakanan alle, tutkii nukkea, näprää steto
skooppia. FR 4.5 min., ER hiukan.
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13. Jättää hoitotouhut, riehuu. MT 2.5 min.
14. Menee pikkukeittiön ovien taakse piiloon, haukahtaa. Iida menee

"hoitamaan", Mari kieltää. Riehuu taas, satuttaa jalkansa. Leena yrittää
saada Marin mukaan kaksosten leikkiin. Maija kiinnostuu ideasta. MT
5.5 min.

15. Maria tutkitaan potilaana. Muuttuu kissaksi ja koiraksi, joita tutkitaan.
EYht. 4.5 min.

16. Leikin lopettelua, tavaroiden korjaamista. MT 3 min.

Rubin, Maioni ja Homung ovat itse käyttäneet luokitteluaan vain 
yli kolmevuotiaiden lasten leikin analyysiin. Tästä syystä tuloksia Marin 
leikistä ei voida suoraan verrata heidän saamiinsa tuloksiin. Rubinin, 
Maionin ja Homungin tutkimukseen osallistuneiden 3 - 4-vuotiaiden 
lasten leikistä yksinleikkiä oli 18 prosenttia, rinnakkain- ja assosiatiivista 
leikkiä (vrt. Parten 1932) 59 prosenttia ja varsinaista yhteisleikkiä 7 
prosenttia. Marilla yksinleikin osuus oli noin 20 prosenttia, rinnakkainlei
kin noin 27 prosenttia ja yhteisleikin noin 18 prosenttia kokonaisleik
kiajasta. Näin arvioituna Marin leikki oli käsittääkseni Rubinin, Maionin 
ja Homungin tutkimien 3 - 4-vuotiaiden kanssa samaa tasoa. Tosin 
Rubinin, Maioinin ja Homungin tutkimien lasten toiminnasta ei-leikkiä oli 
vain 16 prosenttia, kun Marin kohdalla se oli 33 prosenttia. 

Rubinin, Maionin ja Homungin luokittelua on käytetty lähes 
yksinomaan eri perustein muodostettujen ryhmien välisten erojen tutkimi
seen. Tässä ei voitu menetellä samoin, joten muun muassa tästä syystä 
tulosten vertaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin on vaikeaa. Mutta 
myös aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tulokset ovat olleet jossain 
määrin ristiriitaisia. Tizardin, Philpsin ja Plewisin (1976) tutkimuksen 
mukaan 3-vuotiaiden leikistä kaksi kolmasosaa oli yksin- tai rinnakkain
leikkiä. Useiden tutkimusten mukaan siirtymä yksinleikistä ryhmäleikkiin 
tapahtuu 3 vuoden iässä (Rubin, Fein ja Vandenberg 1983, 720-721). 
Yksinleikin tai yhteisleikin preferoimisessa, kuten leikissä yleensä, on 
yksilöllisiä eroja: jotkut lapset yksinkertaisesti leikkivät mieluummin yksin 
kuin yhdessä, jolloin kyseessä on erilaiset leikkityylit (Roper & Hinde 
1978). Iwanagan (19732) mukaan yhteistä roolileikkiä ei esiinny lainkaan 
vielä 3-vuotiailla seimen vapaan leikin tilanteissa (Fein 1981, 1101). 
Dunnin ja Dalen (1984) ja Howesin (1985) tutkimukset osittavat jo 2-
vuotiaiden pystyvän yhteiseen roolileikkiin, jos he ovat itse saaneet 
muodostaa leikkiryhmän tai jos mukana ovat tutut leikkitoverit tai 
isompia lapsia. Howesin ja Ungerin (1989) mukaan yhteinen roolileikki on 
mahdollista jopa ennen kahden vuoden ikää, jos lapset ovat ystäviä 
keskenään. 

Tulokset Marin leikistä vastaavat Dunnin ja Dalen (1984) ja Howe-

2Iwanaga, M. (1973) Development of intel'J'E}rsonal play: structures in 3, 4, and 5 
year old cfilldren. Joumal of Research and Developmenf in Education 6, 71-82. 
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sin (1985) tuloksia. Mari kykeni yhteiseen roolileikkiin, mutta leikki yksin
ja rinnakkainleikkejä suhteellisesti enemmän kuin yhteisleikkejä. Oliko 
kyseessä Roperin ja Hinden (1978) tarkoittama yksilöllinen tyyli vai 
kehitysvaiheeseen liittyvä tekijä, ei tässä tutkimuksessa käynyt ilmi. 
Ryhmäkoko Marin yhteisissä roolileikeissä oli tavallisimmin 2 - 3 lasta, 
mikä vastaa niin Hämäläisen (1976) kuin myös Smithin (1977) tutkimustu
loksia. 

Leikin kognitiivisia lajeja koskeva Smilanskyn (1968) käyttämä 
luokitus, jonka mukaan leikin lajien kehitys etenee funktionaalisista 
leikeistä konstruktiivisiin leikkeihin ja niistä draamaleikkien (symbolileik
kien) kautta sääntöleikkeihin (ks. sivu 70), ja osin siihen perustuva leikin 
kognitiivisia ja sosiaalisia kategorioita koskeva luokitus (esim. Rubin, 
Maioni & Hornung 1976) ovat saaneet varsin ristiriitaisen vastaanoton. 

Esimerkiksi Pellegrini ja Perlmutter (1989), joiden oma tutkimus 
tosin kohdistui yli kolmevuotisiin lapsiin, pitävät Rubinin, Maionin ja 
Hornungin luokittelua tutkimuksessa käyttökelpoisena, koska se kattaa 
heidän mukaansa suurimman osan esikouluikäisten leikkikäyttäytymisestä 
ja koska luokittelun Piaget'n teoriaan perustuvat kognitiiviset dimensiot 
sopivat sellaisenaan leikkiä koskevaan kirjallisuuteen. Lisäksi sen ristiin
taulukoidut leikkidimensiot ovat Pellegrinin ja Perlmutterin mielestä 
lasten kehityksen luotettavia indikaattoreita: esimerkiksi konstruktiivisen 
rinnakkainleikin mittava esiintyminen lastentarhassa ennustaa lapsen 
positiivista sosiaalista statusta ensimmäisellä luokalla koulussa. (Pellegrini 
& Perlmutter 1989, 289.) 

Pellegrini ja Perlmutter saattavat olla oikeassa siinä, että menetel
mä sopii alle kouluikäisten lasten leikin tutkimiseen, mutta perusteluista 
en ole niinkään varma. Vaikka malli sopii, niin selittääkö se todella lasten 
leikkikäyttäytymistä? Toiseksi Pellegrini ja Perlmutter näyttävät unohta
van, että Piaget ei sisällytä kognitiivisiin kategorioihinsa konstruktiivista 
leikkiä, kuten Smilansky tekee. Juuri konstruktiivinen leikki onkin saanut 
Smilanskyn luokittelussa eniten kritiikkiä. 

Takhvar ja Smith (1990, 115-119) ovat kritikoineet Smilanskyn 
käyttämän luokittelun perustana olevaa käsitystä leikin kognitiivisten 
lajien hierarkkisesta kehityksestä ja sitä kautta myös Rubinin, Maionin ja 
Hornungin luokittelua. Takhvarin ja Smithin mukaan Smilanskyn katego
riat eivät voi olla hierarkkisia, koska ei ole mitään näyttöä siitä, että 
konstruktiivinen leikki olisi kypsymättömämpi leikin muoto kuin symboli
leikki. He muistuttavat, että Smilanskyn kategorioita on tavallisimmin 
käytetty esineleikkiä koskevissa tutkimuksissa, jotka on useimmiten tehty 
aikaotannalla. Pitkittäistutkimuksia on tehty vain vähän (esim. Rubin & 
Krasnor 19803; Hetherington, Cox & Cox 19794, Takhvar 19875). Kaikkien

3Rubin, K. H. & Krasnor, L. R. (1980) Changes in the play behaviors of P.reschoolers: 
A short term longitudinal investigation. Canadian JoumaI of Behavioural Science 12, 
278-282.
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näiden tutkimusten kohteena ovat tosin olleet yli 3-vuotiaat lapset. Tutki
musten tulokset ovat osoittaneet, että konstruktiivinen leikki lisääntyi iän 
mukana. Eikö konstruktiivinen leikki näin ollen ole symbolileikkiä kyp
sempi leikin muoto? 

Takhvarin ja Smithin päätelmät sopivat myös Marin leikkiin sikäli, 
että myöskään siinä ei ollut nähtävissä mitään leikin lajien hierarkkisuu
desta. Konstruktiivisen leikin osuus oli nimittäin vähäisempi kuin symbo
lileikin osuus, mutta myös vähäisempi kuin funktionaalisen leikin osuus. 
Jotta Smilanskyn esittämä hierarkia pitäisi ehdottomasti paikkansa, olisi 
konstruktiivista leikkiä pitänyt olla enemmän kuin funktionaalista, koska 
symbolileikin määrä oli jo yli puolet. Sitä paitsi Marin lähes kaikki konst
ruktiivinen leikki tapahtui kolmannen leikkituokion aikana, hiekkaleikissä. 

Myöskään leikin symbolisuus ei Takhvarin ja Smithin mukaan ole 
sinänsä yksiselitteinen asia. Ensiksikin funktionaalisena leikkinä alkanut 
leikki voi muuttua symboliseksi, mutta aika-otanta, jolla leikin kognitiivi
sia lajeja koskevat tutkimukset on useimmiten tehty, ei tavoita muutosta. 
Toiseksi observoiden on vaikea päätellä, milloin leikki on konstruktiivista 
ja milloin symbolista, sillä konstruktiivisella leikillä on usein symbolinen 
luonne: onko lapsella siis esimerkiksi palikoilla rakennellessaan mieliku
via, joiden avulla hän yrittää tyydyttää tarpeitaan tai toiveitaan (symboli
leikki) vai yrittääkö hän luoda jotain uutta (konstruktiivinen leikki)? Kun 
tätä on kysytty suoraan lapsilta, ovat tutkijat usein joutuneet muuttamaan 
tulkintojaan. Lisäksi Takhvar ja Smith muistuttavat, että Smilanskyn 
konstruktiiviseksi leikiksi määrittelemä kategoria ei ole välttämättä edes 
leikkiä, koska hän sisällyttää konstruktiiviseen leikkiin myös piirtämisen 
ja muovailun. (Takhvar & Smith 1989, 114-115.) 

Näihin ongelmiin törmättiin myös tässä tutkimuksessa. Suhteelli
sen helppoa oli Rubinin, Maionin ja Homungin mittarin avulla arvioida 
se, leikkikö Mari yksin, rinnakkain vai yhdessä toisten kanssa. Huomatta
vasti vaikeampaa oli ratkaista, milloin leikki oli funktionaalista, milloin 
konstruktiivista ja milloin esittävää. Observointi ei sitä paljastanut, koska 
lapsen ajatuksiin ja mielikuviin ei ollut mahdollista kurkistaa. Tutkimus
metodi, ei-osallistuva observointi, ei myöskään sallinut kysyä sitä välittö
mästi häneltä itseltään. Ja vaikka kysymyksiä olisi esitetty, olisivat 2½
vuotiaan vastaukset, mikäli niitä olisi saatu, vuorostaan tuottaneet tulkin
nallisia ongelmia. Tästä syystä tehdyt päätelmät eivät ehkä aina ole 
oikeita. 

Rubinin, Maioinin ja Homungin luokittelu sisältää implisiitisti ei
leikin osalta vielä yhden kysymysmerkin, johon haluaisin tässä yhteydessä 

4Hetherington, E. M., Cox, M. & Cox, R. (1979) Play and social interaction in 
children following divorce. Joumal of Social Issues 35, 26-49. 

5Takhvar, M. (1987) Context of play: A longitudinal observational study of chil
dren's play. Unpublished doctoral d1ssertation. University of Sheffield, UK. 
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kiinnittää huomiota. Tämä koskee leikin hierarkkisia sosiaalimuotoja, jotka 
on otettu Parteninilta (1932). Käsittääkseni Partenin mukaan leikin sosiaa
limuodon kehityksessä yksinleikkiä kehittymättömämpi muoto on leikin 
tarkkailu (ks. sivu 70). Voidaanko toimintaa, jossa lapsi keskittyneesti 
tarkkailee toisten lasten leikkiä ja mahdollisesti jopa neuvoo heitä, todella 
kutsua kehittymättömäksi? Rubin, Maioni ja Homung eivät tätä tosin itse 
väitä, mutta eivät ota asiaan myöskään kantaa. 

Entä kuinka menetelmä, huomioon ottaen edellä kuvatut puutteet, 
sopii päiväkotilasten leikin tutkimiseen? Koska luokitukseen sisältyy 
sosiaalinen aspekti, sitä voidaan käyttää kaikissa leikkitilanteissa, joihin 
osallistuu vähintään kaksi lasta. Menetelmä ei kuitenkaan anna mahdolli
suuksia tarkemmin tarkastella esimerkiksi niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat 
tietyn leikin sosiaalimuodon valinnan tai leikin kognitiivisen lajin valin
nan. Mikä osuus on välineillä, entä muilla lapsilla? Muun muassa tästä 
syystä kasvattajalle menetelmän avulla saatu tieto antaa vain vähän 
toiminta viitteitä. 

6.6 Yhteisen roolileikin taso 

Marin yhteisleikin tasoa tarkasteltiin Smilanskyn (1968) ja Christien (1982) 
yhteiselle roolileikille esittämien arviointikriteerien avulla. Analyysi tehtiin 
Smilanskyn luokitusta käyttäen (liite 9), mutta sitä täydennettiin Christien 
leikki-inventaarion (liite 10) mukaisesti ensiksikin siten, että analysoitiin 
yksittäisten leikkiepisodien kesto sekä se, keiden kanssa Mari leikki. 
Toiseksi leikkiin sisältyvää vuorovaikutusta tarkasteltiin Christien mukaan 
siten, että omiksi luokikseen erotettiin leikin sisällä, roolissa tapahtuva 
kommunikaatio ja leikin ulkopuolella tapahtuva keskustelu leikistä. 

Analyysi osoitti, että Marin leikki ei vastaa kaikkiin kehittyneelle 
roolileikille asetettuihin vaatimuksiin. Yhteisessä roolileikissä hän ei 
käyttänyt lainkaan ilmausta "leikitään, että" tai "kuvitellaan, että", joten 
tältä osin leikki ei täysin täytä leikin kuvitteellisuudelle asetettua kriteeriä. 
Lisäksi yksittäisten leikkijaksojen kesto ei täyttänyt ajallista ehtoa. Tosin 
saman leikkituokion aikana yhä uudelleen keskeytysten jälkeen jatkuvien, 
teemoiltaan samojen leikkien yhteenlaskettu kesto oli usein yli 10 minuut
tia. Analyysiin kelpuutettiin kuitenkin vain keskeytymättömät jaksot 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa keskeytys oli tilapäinen ja lyhyt, esimer
kiksi huomion kiinnittyminen hetkeksi huoneeseen astuvaan henkilöön. 
Yksittäisten leikkijaksojen · kestot vaihtelivat puolesta minuutista yhdek
sään minuuttiin, keskimääräinen kesto oli noin kolme minuuttia. Jotakin 
tiettyä leikkitoveria, jonka kanssa Mari olisi leikkinyt erityisen paljon, 
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hänellä ei ollut. Yksityiskohtaisemmat tulokset eri leikeistä on esitetty 
liitteessä 11. 

Esimerkkileikkiin (liite 2) sisältyy vain yksi analysoitavissa oleva 
yhteinen roolileikkijakso: lopun lääkärileikki (sivut 159-160). Tässä Matilla 
on potilaan rooli, jota hän ei tosin ilmaise verbaalisesti. Vaikka potilaan 
passiiviseen rooliin ei sisälly esineiden korvaavaa käyttöä (Marilla ei 
sattunut olemaan esimerkiksi nukkea tai leikkikoiraa mukanaan), hänellä 
ei ole mitään sitä vastaan, että häntä hoidetaan leikkiesineillä. Leikki on 
interaktiivista, koska siihen kuuluu kolme keskenään vuorovaikutuksessa 
olevaa lasta. Leikkiin sisältyy verbaalista kommunikaatiota Marin osalta 
siten, että ihmispotilaana ollessaan hän neuvoo mihin sideharsoa käyte
tään (metakommunikaatio) ja eläinpotilaana ollessaan haukahtelee kuin 
koira ja naukuu kuin kissa (roolissa kommunikaatio). 

Smilanskyn (1968) ja Christien (1982) leikki-inventaarioiden anti on 
siinä, että ne toimivat systemaattisen leikin havainnoinnin apuvälineinä. 
Smilanskyn luokittelua ei ole tietääkseni käytetty alle kolmevuotiaiden 
leikin tutkimiseen eikä Christien metodin käytöstä ole tutkimustietoa, 
joten Marin leikkiä ei· voida verrata aikaisempien tutkimusten tuloksiin. 

Entä miten Marin leikistä saatua tietoa voidaan käyttää leikin 
ohjauksessa? Inventaarion avulla kasvattaja tietää, kuinka kauan lapsi 
mitäkin leikkiä leikkii, keiden kanssa hän leikkii, mitä ja miten hän leikkii 
sekä minkälaisia rooleja hän esittää. Tosin tietoa, että lapsi leikkii vaikka
pa koiraa, ei voida sellaisenaan käyttää esimerkiksi leikin tason määritte
lyyn kuten ei myöskään tietoa, mitä roolia lapsi esittää. Christie itse pitää 
inventaariota onnistuneena kasvatuksen apuvälineenä ja antaa sen käyttö
mahdollisuuksista useita esimerkkejä lähinnä aikuisen mukanaleikkijän 
roolista käsin (Christie 1982, 29-31). 

Puutteet Marin leikissä koskivat ensiksikin kuvitteellisten tilantei
den verbalisointia. Marihan ei käyttänyt ilmaisua "leikitään, että" tai 
"kuvitellaan, että". Tähän kasvattajan on vaikea puuttua, sillä ilmaisut 
liittyvät lasten keskinäiseen leikkiä koskevaan metakommunikaatioon. Sen 
sijaan kasvattaja voisi itse lasten mukana leikkiessään ja leikkiä organisoi
dessaan käyttää tämän tyyppisiä ilmaisuja. Näin Marin kasvattajat tekivät
kin, kuten myös esimerkkileikistä käy ilmi (liite 2). Kun voidekotelossa ei 
ole tuubia, kasvattaja kehottaa leikkimään leikisti, että kotelossa on tuubi 
ja oikeaa voidetta (sivu 153). Toinen leikille asetettu vaatimus, jota Marin 
leikki ei täyttänyt, oli leikin 10 minuutin kesto. Koska sama leikki kuiten
kin jatkui pienin keskeytyksin joskus koko leikkituokion ajan ja Mari 
yleensä pystyi keskittymään leikkiinsä, kasvattajan ei kannata kantaa 
huolta leikin kestosta. 
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6.7 Leikin ohjaus 

Kysymys Marin leikkiin kohdistuneesta ohjauksesta on puhtaasti piageti
laisesta näkökulmasta katsottuna melko irrelevantti - hänen kohdallaan
han kyseessä ei ollut esimerkiksi kognitiivista kehitystä koskeva rikastut
tamisohjelma tai eksperimentti, mikä olisi antanut enemmän mahdolli
suuksia tarkastella myös leikin ohjausta osana laajempaa opetus- ja 
kasvatustoimintaa. 

Observointiaineisto Marin leikistä osoittaa, että hänen leikkiään 
kuitenkin ohjattiin monella tapaa. Leikille luotiin materiaalisia ja tilallisia 
edellytyksiä, sille oli varattu aikaa päiväjärjestyksessä ja lisäksi kasvattaja 
käytti monia leikin ohjauksen suoria metodeja: hän kommentoi leikkiä, 
neuvoi ja ratkoi ongelmia sekä leikki mukana. Ohjauksen esiintymisestä 
huolimatta ohjauksen tutkiminen piagetilaisesta viitekehyksestä muodos
tui mahdottomaksi tehtäväksi, sillä siihen ei löytynyt sopivaa menetelmää. 

Leikin ohjauksen tarkastelussa jouduttiin käyttökelpoisen piageti
laisen arviointimenetelmän puuttuessa tekemään kompromissi ja arvioi
maan sitä Sladen (1987) käyttämän McCunen (19846) kehittämän leikin 
ohjaustapoja koskevan arviointimenetelmän avulla (liite 12). Sladen 
tutkimuksessa, joka suoritettiin strukturoidussa tilanteessa, tarkasteltiin 
leikin ohjauksen vaikutusta leikin kestoon sekä leikin symboliseen tasoon, 
jonka määrittelyyn käytettiin Nicolichin (1977) menetelmää (liite 6). 
Taulukko 5 osoittaa, kuinka kasvattajien toiminta Marin leikin ohjaamises
sa sijoittui näihin luokkiin. 

TAULUKKO 5. Kasvattajan ohjaavat toimenpiteet McCunen menetelmän mukaan 
arvioituna 

Osallistumistapa n % 

1. Kasvattaja ei osallistu 3 1 
2. Kommentointi 40 14 

(näistä riitaan tai konfliktiin liittyviä 4 ja leikin !opetukseen
liittyviä 2)

3. Interaktio 242 85 
(näistä riitaan tai konfliktiin liittyviä 39, leikin !opetukseen
liittyviä 40 ja leikkitilaan liittyviä 3)

Kokonaisleikkiaikana (358 min.) yhteensä 285 100 

6McCune, L. (1984) A manual for analyzing free play: Experimental edition. 
Unpublished manuscript. Douglass College, Rutgers University. 



119 

Sladen tutkimuksessa analyysiyksikkönä toimi lapsen esineellinen 
leikkiteko, johon äiti joko osallistui tai jätti osallistumatta. Tässä tutkimuk
sessa analyysiyksiköksi otettiin kasvattajan verbaalinen tai toiminnallinen 
kääntyminen Marin puoleen joko oma-aloitteisesti tai tämän pyynnöstä. 
Kokonaisleikkiaikana (358 min.) voitiin tehdä 346 kasvattajan Marin 
toimintoihin osallistumista koskevaa huomiota. Niistä varsinaisia leikkiin 
osallistumisia oli yhteensä 282, joista leikin kommentointeja oli 40 (14 pro
senttia leikkiin osallistumisesta) ja interaktiota 242 (85 prosenttia). Lisäksi 
niihin sisältyi kolme leikkiä koskevaa "reagoimatta jättämistä". Viimeksi 
mainituissa tapauksissa kasvattaja ei vastannut lapsen esittämiin kysy
myksiin, jonka syynä oli mahdollisesti se, että hän ei kuullut tai rekiste
röinyt kuulemaansa, tai se, että hän jännitti tilannetta. - "Reagoimatta 
jättäminen" tapahtui ensimmäisinä observointikertoina. 

Esimerkkileikkituokio (liite 2) sisältää 46 Sladen tarkoittamaa 
kasvattajan osallistumista Marin toimintoihin. Niistä 38 liittyy varsinaises
ti leikkiin. Leikin kommentointeja on seitsemän, joista yksi koskee leikin 
lopettamista. Interaktiota leikissä on 31 kertaa, niistä viisi liittyy leikin 
lopettamiseen ja kaksi leikkitilaan. Leikkiin liittyvistä kommentoinneista 
on kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa Mari haluaa ensimmäistä kertaa 
lopettaa leikin (sivu 153), ja tilanteessa, jossa kasvattaja rakentaa hänelle 
autorataa (sivu 154): 

Viereisestä huoneesta kuuluu ääniä. 

040 Mari kuuntelee ja sanoo:"Minä en halua enää leikkiä." 

041 Leena:"Et halua enää leikkiä?" 

(... ) 

Leena ottaa kaapista maalarinteippirullan ja alkaa tehdä lattialle autorataa. Mari 
katselee vierestä. 

061 Leena:"Tehdään tästä vähän näitä ratoja." 

Interaktiota taas edustavat muun muassa kasvattajan tekemät kysymykset 
ja neuvot hänen nähdessään Marin yritykset nuken nutun nauhojen 
avaamiseksi, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (sivut 150 ja 151): 

004 Leena:"Mikä sillä Marin vauvalla on?" 

Mari ynähtää jotakin vastauksen tapaista. 

(... ) 

Leena yrittää aukaista solmua. Avaaminen ei onnistu. 
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014 Leena:"Tiedätkös mitä Mari, kävisikö silleen, että tutkisit niin, että vauvalla 
on pusero päällä." 

015 Mari:"Eikä." 

016 Leena:"Katso, tästä nostat vaan ja täältä voit kuunnella." 

Leena nostaa nuken paitaa ja näyttää mallia. 

Sladen tutkimuksessa viimeisellä observointikerralla, jossa lapset 
olivat 2;4 vuoden ikäisiä, tavattiin keskimäärin 12,8 leikkitekoa, joista 
6,6:een äiti ei osallistunut, 3,4:ää hän kommentoi ja 2,8:aan osallistui 
interaktiivisesti. Prosenttiluvuiksi muutettuna osallistumisesta oli kom
mentointia 55 prosenttia ja interaktiota 45 prosenttia. Toisin sanoen 
päiväkotikasvattajien tapa ohjata Maria oli interaktiivisempaa ja 
yksilöidympää kuin äitien tapa ohjata omia lapsiaan Sladen tutki
muksessa. Tuloksen selittää mitä ilmeisimmin tutkimusasetelmien eri
laisuus. 

Koska tähän tutkimukseen ei sisältynyt strukturoituja tai kokeelli
sia elementtejä, ei ohjauksen vaikutusta leikin kestoon ja tasoon voitu 
tarkastella; Sladelta lainattiin vain ohjausta koskeva arviointimenetelmä. 
Sladen tutkimus suoritettiin strukturoidussa leikkitilanteessa, johon mene
telmä kieltämättä soveltuukin, varsinkin kun siitä saatavaa ohjausta 
koskevaa tietoa tarkastellaan suhteessa lapsen leikin kehitystasoon ja siinä 
esiintyviin muutoksiin. Lapsiryhmässä tapahtuvan leikin ohjauksen 
tarkasteluun sitä ei ole tarkoitettu. Päiväkodissa tapahtuvan vapaan leikin 
arviointiin se voi antaa vain suuntaa antavaa tietoa. Tuskin koskaan 
kasvattaja voi keskittyä yksinomaan yhden lapsen leikin ohjaukseen 
samalla intensiteetillä kuin lapsen äiti voi kokeellisessa tilanteessa tehdä. 

Yksi heikoista lenkeistä piagetilaisissa leikin arviointimenetelmissä 
koskee juuri toisten lasten ja kasvattajan asemaa leikissä. Suurin osa 
piagetilaisissa tutkimuksissa kehitetyistä ja myös tässä tutkimuksessa 
käytetyistä menetelmistä ei sovellu yhteisleikin tarkasteluun. Vielä vähem
män niitä voidaan käyttää leikin ohjauksen arviointiin tai apuna ohjaami
sessa. 

Piaget'n konstruktivismin kantava ajatus on, että lapsi ottaa 
aktiivisen roolin oppimiseensa. Sensomotoriset ja kognitiiviset struktuurit 
kehittyvät spontaanisti ja riippumatta opetuksesta. Piaget'n mukaan 
vertaisryhmä samoin kuin aikuiset voivat kuitenkin olla vaikuttamassa 
oppimiseen. Vertaisryhmällä on merkittävä rooli desentraation kehitykses
sä sekä myöhemmin moraalin kehityksessä, ja aikuisella yleensäkin 
ajattelun kehityksessä. Aikuinen voi avustaa sellaisen tilanteen luomisessa, 
jossa lapsi kykenee tehokkaasti assmiloimaan ympäristövaikutelmiaan. 
Piaget itse ei kuitenkaan esitä yhtään käytännön sovellusta kasvattajan 
toiminnalle: hänellä ei yksinkertaisesti ole teoriaa opettamisesta. (Ks. 
Ginsburg 1981, 319-325.) 
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Implisiitisti niin Piaget'n kognitiivisen kehityksen ja leikin kehityk
sen teoriasta kuin myös tutkijoiden muodostamista leikin luokitteluista ja 
leikin arviointimenetelmistä voidaan löytää viitteitä myös kasvattajan 
ohjaavalle toiminnalle. Tämän osatutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan 
ole esittää valmista leikin ohjauksen metodia, mikä olisi puhtaasti 
piagetilaisesta näkökulmasta ylivoimainen tehtävä. Sen sijaan esitän 
seuraavassa joitakin tutkimusta tehdessäni syntyneitä, vielä 
jäsentymättömiä ajatuksia, jotka liittyvät vain Piaget'n teoriaan sisältyviin 
mahdollisuuksiin leikin ohjaamiseksi alle kolmevuotiaiden lasten 
päiväkodissa. Muiden teorioiden tarkastelu synnyttää luonnollisesti toi
senlaisia ajatuksia. 

Piaget'n mukaan lapsen kehitystä säätelee ympäristön laatu. Piaget 
painottaa erityisesti fyysisen ympäristön merkitystä. Näkökulman huomi
oonottamisesta seuraa johtopäätös, että kasvattajan olisi pyrittävä järjestä
mään lapsen ympäristö niin, että tämä voi olla aktiivinen ja kokeilla 
osaamiaan skeemoja sekä rakentaa uusia. Leikissä tämä tarkoittaa sekä 
ajallisia, tilallisia, että materiaalisia järjestelyjä. Myös Piaget itse on esittä
nyt eräässä kasvatusta koskevassa artikkelissaan lasten tarvitsevan sellais
ta leikkimateriaalia, joka antaa mahdollisuuksia älylliseen assimilointiin eli 
materiaalia, jota lapsi voi kokeilla ja tunnustella (Piaget 1970, 157). 

Piaget'n (1962, 91-94) mukaan lapsi saa ensimmäiset skeemansa ja 
leikkinsä sisällöt omasta arkielämästään, mistä seuraa, että pienten lasten 
leikkivälineiden tulee sisältää riittävästi lapsen lähiympäristöön liittyviä 
esineitä. Roolien kehityksen kannalta ovat esimerkiksi nuket, nallet ja 
erilaiset eläinhahmot tarpeen, koska ne mahdollistavat itsenäisten toimija
roolien harjoittamisen. Samalla ne antavat mahdollisuuden tyydyttää 
emotionaalisia ja sosiaalisia tarpeita: niitä voidaan esimerkiksi käyttää 
kompensoiviin ja lievitystä tuottaviin leikkeihin (vrt. Piaget 1962, 131-134), 
ja ne antavat lapselle mahdollisuuden toisesta huolehtimiseen. 

Marin ryhmän leikkikalut olivat melko kapea-alaisesti tiettyihin 
leikin lajeihin ja teemoihin sidottuja ja lisäksi niitä oli liian vähän. Ryhmä
hän jouduttiin jakamaan leikin ajaksi eri tiloihin, ja samalla jouduttiin 
jakamaan leikkivälineet. Esimerkiksi kauppaleikki siihen kuuluvine 
välineineen oli tilaan liittyvistä syistä järjestetty makuuhuoneeseen, mutta 
kotileikkivälineitä ei ollut saatavilla. Hiekkaleikissä oli tarjolla lähes 
yksinomaan vain astioita ja lapioita, mikä ei voinut innostaa kovin moni
puolisiin leikkeihin. Pääosin ryhmän leikkivälineet liittyivät kodin-, 
vauvan- ja eläintenhoitoon, liikkumiseen ja matkustamiseen sekä rakente
luun (ks. liite 3). Pinnallisesti tarkasteltuna leikkikaluvalikoima edustaa 
lapsen lähiympäristöä ja kokemuksia, mikä vastaa myös Piaget'n käsityk
siä. Tarkemmin tarkastellen asia on toisin: nykypäivän lapsen ympäris
töön ja kokemuksiin sisältyy varmasti sekä kodissa että kodin ulkopuolel
la paljon muutakin, kuin. mitä edellä esitetyt esineet antaisivat olettaa. 
Onkin pohdittava, minkälaisten asioiden kanssa lapset ovat varhaisvuosi-
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naan tekemisissä ja mitä haasteita tämä asettaa leikkivälineille päiväkodis
sa. 

Piaget'n leikin kehityksen teoriaan ja piagetilaisiin kehityskuvauk
siin sisältyvä käsitys kehitysvaiheista ja tasoista sekä niiden hierarkkisuu
desta voidaan saada palvelemaan kasvatusta siten, että kasvattaja pyrkii 
ohjaamaan lasta harjoittelemaan seuraavaan vaiheeseen sisältyviä asioita. 
Symbolileikki syntyy mielikuvien syntymisen myötä (Piaget 1962, 95), 
jolloin kasvattaja voi auttaa lasta mielikuvien herättämisessä muun 
muassa satujen ja kertomusten kautta. Myöhemmin esimerkiksi yksinker
taisten skeemakombinaatioiden ilmestyttyä (ks. Piaget 1962, 127) kasvatta
jan tehtävänä on rohkaista lasta korvaaviin kombinaatioihin. Jos oletetaan, 
että roolileikin olemassaolosta voidaan olla varmoja silloin, kun lapsi 
ilmaisee kielellisesti ketä esittää, tulisi kasvattajan ohjata lasta muun 
muassa verbalisoimaan leikkiaikomuksiaan sekä kertoa itse etukäteen 
omista aikumuksistaan. Tämä liittyy myös Piaget'n ohimennen esittämään 
näkemykseen kielen ja symbolileikin kehityksen yhteydestä. 

Jos yksittäisen lapsen leikki on kovin yksipuolista sosiaalimuodol
taan tai kognitiiviselta tyypiltään, on kasvattajan tietysti pohdittava, 
kuinka muotoja voidaan monipuolistaa. Jos ajatellaan, että yhteisleikki 
edustaa yksin- ja rinnakkainleikkiä kehittyneempää leikin muotoa (esim. 
Piaget 1962, 112), olisi kasvattajan ohjattava yksin ja rinnakkain leikkivää 
lasta yhteiseen leikkiin toisten kanssa. Yhteisen leikin kehittämiseksi 
kasvattajan tulisi tietää, milloin lapsi hallitsee sosiaalisten tilanteiden skee
mat ja minkälaisia skeemoja hän hallitsee. Siten ohjaus voisi toisaalta 
rakentua jo hallittuihin skeemoihin ja toisaalta se voisi olla sosiaalisten 
kokemusten tarjoamista, jolloin lapselle mahdollistuisi uusien skeemojen 
synty. 

Sosiaalisten roolien oppimisen kannalta on kiinnostavaa se, 
oppiiko lapsi leikissään vain mekaanisesti jäljittelemään toisia vai toimiiko 
hän myös tunteella. Tässä nousee tärkeäksi lasten keskinäinen sekä 
kasvattajan ja lapsen välinen emotionaalinen vuorovaikutus, mihin Piaget 
ei kuitenkaan kiinnitä leikin kohdalla huomiota. Sen sijaan imitaation 
oppimisessa aikuisen ohjaava ja mallittava toiminta on Piaget'n mukaan 
välttämätöntä (Piaget 1962, 41). Tässä Piaget viittaa myös emotionaaliseen 
vuorovaikutukseen todeten lapsen jäljittelevän mielellään ihmisiä, joita 
ihailee (Piaget 1962, 73). 

Marin leikkiin sisältyi paljon riitoja toisten lasten kanssa. Riitoja ja 
konflikteja piagetilaiset leikin kehitysvaihekuvaukset ja tutkimuksessa 
käytetyt menetelmät eivät kuitenkaan tunne lukuunottamatta epäsuorasti 
kategoriaa "ei-leikki" leikin sosiaalimuotoja koskevissa luokitteluissa. 
Kuinka kasvattajan tulisi toimia riitatilanteissa? Piaget'n konstruktivismiin 
ja käsitykseen esimerkiksi moraalin kehityksestä liittyy periaate, että 
lasten tulisi kehittää autonomia keskinäisten suhteidensa avulla siten, että 
aikuisen valta on redusoitu minimiin. Näin ollen kasvattajan ei tule 
puuttua lasten välisiin konflikteihin. (Ks. Kamii 1981, 240-246.) Lasten olisi 



123 

siis itse ratkaistava riitansa. Pienet lapset kykenevät siihen harvoin, jolloin 
riitojen selvittäminen jää kasvattajan tehtäväksi. Tilanteen kehityksellisesti 
ja kasvatuksellisesti onnistunut ratkaisu edellyttää vähintäänkin lasten 
tuntemista ja leikin järjestelmällistä observoimista. Minkälaiset tapahtumat 
edelsivät tilannetta? Kuinka leikki tulisi järjestää, jotta samanlaiset konflik
tit voidaan estää? Tuleeko ne estää? Vai voidaanko sittenkin ajatella, että 
konfliktit ja niiden ratkaiseminen vaikkapa aikuisen avustuksella on viime 
kädessä sosiaalisen elämän oppimista? 

6.8 Marin leikin sijoittuminen teoreettisiin kehityskuvauk
siin ja malleihin 

Marin leikistä saatu tieto pyritään sijoittamaan seuraavassa aiemmin 
laadittuihin kehityskuvauksiin ja roolileikkiin siirtymistä kuvaaviin 
malleihin. Koska yksinkertaisen kaavion tekeminen siitä ei ole mahdollis
ta, tarkastelu tapahtuu vain kuvauksena. Leikin määrittely sekä leikin 
kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys jäävät ymmärrettävästi tarkastelun 
ulkopuolelle. Neljän kuukauden observointijakso oli myös liian lyhyt 
johtopäätöksen tekemiseen itse leikin kehityksestä. Ensin Marin leikkiä 
tarkastellaan Piaget'n teorian perusteella muodostettua leikin kehityskuvaus
ta ja mallia vasten: 

Suurin osa Marin leikistä oli kognitiiviselta lajiltaan symbolista 
leikkiä, kuten Piaget'n teorian mukaan voidaan olettaa. Varsinaisia 
sääntöleikkejä Marin leikkiin ei sisältynyt. Jonkin verran hän pelasi 
erilaisia kuvakorttipelejä, joihin on määritelty yhteisiä sääntöjä. Tutkimuk
sessa pelejä ei kuitenkaan luokiteltu leikiksi, vaan "muuksi lapsen toimin
naksi". 

Sosiaalimuodoltaan Marin leikistä oli suurin osa rinnakkainleikkiä, 
Piaget'n termein kollektiivisiin monologeihin verrattavaa toimintaa. Tämä 
vastaa kutakuinkin Piaget'n käsitystä. Yhteisleikkiä, joka oli kokonaisuu
dessaan roolileikkiä, Marin leikissä oli saman verran kuin yksinleikkiä. 
Näin ollen Marin leikissä näyttäisi olevan kyse siirtymästä yhteisleikkiin. 

Marin symbolinen leikki sijoittui Piaget'n teorian mukaan symboli
sen leikin ensimmäiseen vaiheeseen. Koska leikin skeemakombinaatioita 
ei tutkimuksessa eritelty korvaaviin, lieventäviin ja ennakoiviin kombinaa
tioihin, ei Marin leikkiä voida suoraan sijoittaa Piaget'n esittämiin ala
tyyppeihin. Hänen leikkeihinsä sisältyi joka tapauksessa kolmannen 
tyypin elementtejä. 

Yhteisessä roolileikissä Mari kykeni toisiaan täydentäviin vastavuo
roisiin rooleihin, mikä osoittaisi hänen leikkiinsä sisältyvän jo symbolisen 
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leikin toisen vaiheen piirteitä. Toinen vaihe alkaa Piaget'n mukaan vasta 
noin neljän vuoden iässä, ja vastavuoroiset roolit ilmestyvät vielä myö
hemmin. 

Leikkivälineiden käytösså· Marin leikki vastaa Piaget'n kehityskuvaus
ta. Mari käytti tavallisimmin realististen esineiden kaltaisia leikkiesineitä, 
mutta pystyi jo korvaamaan esineen toisella. Esineen korvaamista pelkällä 
mielikuvituksella ei vielä esiintynyt. 

Edellä esitetty tarkastelu osoittaa, että Marin leikkiä koskevasta 
tiedosta vain pieni osa voitiin sijoittaa Piaget'n teoriasta muodostettuun 
malliin. Sen sijaan observointitutkimusten perusteella muodostettuun kehitys
kuvaukseen ja malliin Marin leikkiä voidaan verrata monipuolisemmin, 
koska osa mallin sisältämästä tiedosta ja Marin leikkiä koskeva tieto on 
saatu samoja menetelmiä käyttäen. 

Kognitiiviselta lajiltaan valtaosa Marin leikistä oli symbolileikkiä. 
Konstruktiivisen leikin osuus oli vähäinen, ja se tapahtui pääosin sitä 
varten suunnitellussa tilanteessa, hiekkaleikissä. Tästä syystä konstruktii
visen leikin asemaa leikkikokonaisuudessa on vaikea tulkita. Marin leikki 
korkeintaan vahvistaa käsitystä, että konstruktiivinen leikki ei sijoitu 
samaan laadulliseen leikin luokitukseen kuin harjoitteluleikki, symboli
leikki ja sääntöleikit. 

Sosiaalimuodoltaan Marin leikistä suurin osa oli intensiivistä ja 
keskittynyttä yksin- tai rinnakkainleikkiä. Sitä, oliko kyseessä yksilöllinen 
tyyli vai kehitysvaihe, ei aineiston perusteella voida päätellä. Leikkitove
reiden läsnäolo olisi periaatteessa mahdollistanut myös yhteisleikin. 

Leikissä esiintyneet symboliset skeemat osoittivat Marin siirtyneen 
suunniteltuihin moniskeemaisiin yhdistelmiin mallin mukaisesti. Perättäis
ten skeemojen lukumäärä oli jopa suurempi kuin samanikäisillä lapsilla 
yleensä. Tulos osoittaa samalla mallissa esitettyjen kysymysmerkkien tar
peellisuutta: muun muassa tutkimusasetelma poikkesi tavanomaisesta 
skeemojen kehitystä koskevasta asetelmasta. 

Toimijaroolit Marin leikissä vastasivat täysin mallia. Hän pystyi 
lainaamaan äänensä "toistensa kanssa kommunikoiville nukeille" sekä 
pystyi tasavertaiseen, tosin pienimuotoiseen, roolileikkiin. 

Esineiden käytössä Marin leikki vastasi mallia sikäli, että hän leikki 
realistisilla esineillä, mutta pystyi myös korvaamaan esineen toisella. 
Tosin yksityiskohtaista analyysia Marin esineellisistä teoista ei voitu 
tehdä, koska tutkimukseen ei sisältynyt strukturoituja tilanteita. 

Roolileikin kehitysvaiheen osalta Marin leikki vastasi mallia, erityises
ti käsitystä yhteisen roolileikin ilmaantumisen ajankohdasta. Yhteisen 
roolileikin on todettu alkavan viimeistään jo kahden vuoden iässä, minkä 
tuloksen Marin leikki vahvistaa. Lisäksi siinä esiintyi jo vastavuoroisia 
rooleja. Tältä osin leikki oli jopa kehittyneempää kuin mallissa oletetaan. 
Tosin esimerkiksi leikin keston osalta Marin leikki ei täyttänyt kehittyneel
le roolileikille asetettuja kriteerejä. Kriteerit koskevatkin itse asiassa vasta 
yli kolmevuotiaiden leikkiä. 
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Mallin mukaan yhteisen roolileikin synty ja esiintyminen ovat 
yhteydessä leikkitovereihin. Marin leikissä yhteisleikin varhainen esiinty
minen on todennäköisesti yhteydessä päiväkodissa oloon. Lapsiryhmä 
mahdollistaa toisten leikin seuraamisen ja leikkien oppimisen. Ryhmässä 
esiintyy kiinteitä suhteita ja kaikki ovat tuttuja toistensa kanssa. Tosin 
Marilla ei näyttänyt olevan tiettyä ystävää, jonka kanssa hän olisi erityi
sesti leikkinyt . 

.Kasvattajan merkityksestä Marin leikin kehitykseen ei ole mahdollis
ta tehdä johtopäätöksiä. Kasvattaja loi edellytyksiä leikille, neuvoi ja leikki 
mukana sekä selvitteli konflikteja. Keskimäärin kasvattaja kääntyi Marin 
puoleen kerran minuutissa kommentoiden ja ohjaten tätä. Lisäksi hän oli 
koko ajan läsnä ja käytettävissä, mikä joidenkin tutkimusten mukaan jo 
sinänsä nostaa leikin symbolista tasoa ja pidentää sen kestoa. 

Marin leikkiin sisältyi myös paljon sellaista, mikä ei mahdu Piaget' 
teorian perusteella muodostettuun kehityskuvaukseen ja malliin eikä liioin 
observointitutkimusten perusteella muodostettuun kehityskuvaukseen ja malliin. 
Jokainen tehty analyysi antaa jotakin tietoa Marin leikistä. Kuitenkin 
kokonaiskuva siitä jää fragmentaariseksi. Malleihin ei voida esimerkiksi 
sijoittaa Marin roolileikin motiiveja, sisältöjä tai juonia, roolikuvauksia tai 
leikkiin liittyviä sääntöjä. Kommunikointi ja sen sisältö leikkitovereiden 
kanssa sekä omana itsenä että roolihenkilönä jäävät mallin ulkopuolelle. 
Leikin dynaamisuutta ja alati vaihtuvaa muotoa ei voida sijoittaa malliin. 
Kasvattajan toiminta lähes kokonaisuudessaan jää mallin ulkopuolelle. 
Lasten ja kasvattajien välinen vuorovaikutus samoin kuin lasten keski
näiset suhteet ja niiden rakentuminen jäävät tavoittamatta. Tavoittamatta 
jää myös koko emotionaalinen ilmapiiri. 

Kuitenkin jo esimerkkileikki (liite 2) osoittaa, että kaikkea tällaista 
tosiasiassa sisältyi leikkiin: leikissä kommunikoitiin monin tavoin, siinä 
näyttäytyi joitakin toiminnan motiiveja, siinä oli tunnistettavia sisältöjä ja 
varsinkin lopun yhteisessä roolileikissä oli jo selvä juoni. Kasvattaja oli 
läsnä ja ohjasi leikkiä, ja myös toisilla lapsilla oli oma osuutensa leikin 
kulussa. Se, että kattavaa kuvaa ei syntynyt, osoittaa samalla, että teoria 
ei ollut kattava. Tiettyyn teoriaan perustuvien analyysimenetelmien avulla 
voidaan saada vain sellaista tietoa, jonka perustana oleva teoria mahdol
listaa. Siksi myös piagetilaisilla menetelmillä saatu tieto Marin leikistä on 
suoraan verrannollinen Piaget'n teoriaan sisältyviin mahdollisuuksiin. 

Ehkä suurin ongelma on kuitenkin se, että käytettyjen mene
telmien avulla voidaan kyllä kuvata leikin kehitysvaiheita ja tasoja, mutta 
niillä ei voida tavoittaa itse kehitystä. Mitkä ovat ne mekanismit, jotka 
saavat aikaan siirtymän vaiheesta toiseen tai tasolta toiselle? Periaatteessa 
kehitys voidaan havaita kyllin pitkällä ja kyllin systemaattisella observoin
nilla. Juuri tällaiseen observointiin Piaget'n teoria perustuu. Mutta vaikka 
Piaget pystyi kehityksen . kuvaamaan, hän ei kuitenkaan pystynyt sitä 
uskottavasti selittämään. Se, että kehitys etenee kognitiivisen kokonaisra
kenteen muutoksena, ei vielä kerro, kuinka siirtymät konkreettisesti 
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tapahtuvat. Tätä ei edes pitkäaikainen observointi pysty paljastamaan. 
Leikin ohjauksen kannalta asia on tärkeä: jos kehitysmekanismeja ei 
tunneta, on kehitykseen vaikea kasvatuksellisesti vaikuttaa. Ehkä tässä 
piilee yksi selitys Piaget'n konstruktivismille ja hänen haluttomuudelleen 
kiinnittää huomiota aikuisten rooliin leikin ohjaajana. - Koska hän ei 
onnistunut selvittämään muutoksen mekanismia, hän ei myöskään 
ryhtynyt tarjoamaan keinoja muutoksen tuottamiselle. 



7 POHDINTA 

Viimeisessä luvussa kerrataan aluksi tutkimuksen kulku ja tärkeimmät 
tulokset, minkä jälkeen arvioidaan tutkimuksen tekotapaa. Sitten pohdi
taan, mitä jäi tutkimatta, ja mitä pitäisi vielä tutkia. Tässä pyritään keskit
tymään Piaget'n teorian antamiin mahdollisuuksiin. Lopuksi esitetään 
joitakin avoimia kysymyksiä koskien leikin tutkimisen metodologiaa. 

7.1 Tiivistelmä tutkimuksen kulusta ja tuloksista 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää leikin tutkimuksen metodia ja 
samalla leikin teoriaa. Erityisesti tavoitteena oli kuvata ja analysoida 
roolileikkiin siirtymisen vaihetta kehityspsykologisena ja pedagogisena 
ilmiönä. Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta sekä osa päivähoi
don sisällöllistä kehittämistyötä. 

Tutkimukselle asetettiin neljä tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli 
luoda teoreettinen analyysi leikin kehityksestä ja roolileikkiin siirtymisestä 
Piaget'n leikin kehitystä koskevan teorian pohjalta. Analyysin kohteena 
olivat erityisesti symbolileikin synty ja kehitys, roolileikin synty ja kehitys 
sekä leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Tarkastelussa keskeisiä 
aspekteja olivat symbolisten skeemojen, esineiden käytön, toimijaroolien 
ja leikin lajien kehitys sekä leikkitovereiden ja kasvattajan asema leikissä. 
Analyysistä tiivistettiin leikin kehityskuvaus, jonka perusteella muodostet-
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tiin roolileikkiin siirtymistä kuvaava malli. 
Tutkimuksen toinen tehtävä oli tarkistaa ja täsmentää Piaget'n 

teorian pohjalta laadittua kehityskuvausta ja mallia. Tämä tapahtui 
Piaget'n teorian kehittelijöiden teoreettisten konstruktioiden ja piagetilai
sesta viitekehyksestä tehtyjen siirtymävaiheessa olevien lasten leikkiä 
koskevien observointitutkimusten avulla. Analyysin perusteella syntyi 
uusi kehityskuvaus ja uusi malli. 

Kolmanneksi tehtävänä oli analysoida yhden lapsen leikkiä ja 
kasvattajan toimintaa leikkitilanteessa. Aineistona tässä olivat muistiin
panot ja kuvanauhat, jotka oli koottu observoimalla roolileikkiin siirty
mässä olevan Marin leikkiä päiväkodissa. Analyysi tapahtui joidenkin 
edellä mainituissa observointitutkimuksissa käytettyjen leikin kehityksen 
kuvaus- ja arviointimenetelmien avulla. Tarkastelun kohteena olivat 
symboliset skeemat leikissä, esineiden käyttö, toimijaroolit, leikin lajit ja 
yhteisen roolileikin taso sekä niukasti myös leikin ohjaus. Samalla arvioi
tiin analyysissä käytettyjä kuvaus- ja arviointimenetelmiä yleensä ja 
erityisesti niiden soveltuvuutta päiväkodissa tapahtuvan leikin tutkimi
seen. 

Neljäs tehtävä koski teorian ja käytännön suhdetta: observointiai
neiston analyysista saatu tieto sijoitettiin teoreettisten analyysien tuotta
miin kehityskuvauksiin ja malleihin, minkä perusteella pyrittiin tekemään 
johtopäätökset sekä leikin tutkimisen menetelmän että kasvattajan leikkiä 
ohjaavan toiminnan kehittämiseksi. 

Tutkimus osoitti, että teoreettiset analyysit eivät tuottaneet sellaista 
kuvausta leikistä, joka olisi kattanut lapsen leikkitoiminnan kokonaisuu
dessaan tai edes suurelta osin. Marin leikki oli huomattavasti moniulottei
sempaa kuin mitä teoreettisten analyysien ja tutkimuksessa käytettyjen 
kuvaus- ja arviointimenetelmien avulla oli mahdollista kuvata. Puutteet 
menetelmissä koskivat erityisesti sosiaalista aluetta, kuten toisten lasten ja 
kasvattajan asemaa leikissä, mutta myös yksinleikin sisällöllisiä aspekteja. 

Minkälainen kuva Marin leikistä siis syntyi ja miten leikki sijoittui 
kehityskuvauksiin ja malleihin? Marin leikistä suurin osa oli symbolista 
leikkiä, hän pystyi käyttämään esineitä korvaavasti, ja sosiaalimuodoltaan 
leikki oli useimmiten rinnakkainleikkiä, mitkä kaikki vastaavat Piaget'n 
käsityksiä. Leikissä esiintyi symbolisen leikin ensimmäisen vaiheen 
kolmannen alatyypin kombinaatioita ja siinä oli piirteitä jo symbolisen 
leikin toisesta vaiheesta. Tämä vaihehan alkaa Piaget'n mukaan vasta 
neljän ikävuoden tietämillä. 

Observointitutkimusten perusteella muodostettuun malliin sisältyi 
paljon kysymysmerkkejä, koska tutkimusten tulokset olivat ristiriitaisia. 
Tästä syystä myös Marin leikin sijoittaminen malliin oli ongelmallista. 
Esineiden käyttö ja toimijaroolit leikissä vastasivat mallia. Leikissä esiinty
neiden symbolisten skeemojen sekä yhteisen roolileikin tason osalta Marin 
leikki sijoittui malliin ja oli osin kehittyneempää kuin malli antoi olettaa. 
Yhteisleikin korkea taso saattoi olla yhteydessä läsnä oleviin leikkitoverei-
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hin, ja tämä ajatus sisältyy malliinkin. 
Marin leikissä oli paljon sellaista, mitä ei voitu sijoittaa Piaget'n 

malliin eikä liioin observointitutkimusten perusteella muodostettuun 
malliin. Toisaalta Marin leikkiä koskeva aineisto ei antanut mahdollisuutta 
tehdä kaikkia mallien edellyttämiä analyysejä. Yksi tutkimuksen keskeisis
tä tuloksista pyritään kuitenkin tiivistämään kuvioksi: siinä Marin leikin 
analyysissa käytetyt kuvaus- ja arviointimenetelmät sekä Piaget'n leikin 
kehitysvaiheet rinnastetaan soveltuvin osin toisiinsa taulukoksi ja hänen 
leikkinsä sijoitetaan taulukkoon. Yleistyksen perusteeksi nostetaan ikävai
he, koska lapsen ikä oli tavalla tai toisella yhteinen tekijä kaikissa käyte
tyissä menetelmissä. Leikin ohjausta koskeva arviointimenetelmä jää 
tarkastelun ulkopuolelle. (Ks. kuvio 1 seuraavalla sivulla.) 

Kuvio vahvistaa havainnollisesti monissa piagetilaisissakin tutki
muksissa saadun tuloksen, jonka mukaan leikin kehitysvaiheita ei voida 
määritellä iän perusteella. Marin ikä oli aineistonkeruun alkaessa 2 vuotta 
4 kuukautta, mutta hänen leikkinsä ylitti jo silloin joiltakin osin ikäkaudel
leen määritellyn kehitystason. Marin leikki ei sopinut Piaget'n kehitys
tasokuvauksiin leikin symbolisen vaiheen, leikin sosiaalimuodon eikä 
roolien kehityksen osalta, vaan oli huomattavasti kehittyneempää (ks. 
sivut 123-124). Rubinin, Maionin ja Homungin menetelmän ja heidän 
saamiensa tulosten mukaan Marin leikin sosiaalimuoto vastasi kolme
vuotiaiden leikkiä. Muihin tässä tutkimuksessa käytettyihin kehitysku
vauksiin Marin leikki oli mahdollista sijoittaa kuvausten mukaisesti. 
Leikki ei kaikilta osin täyttänyt Smilanskyn ja Christien kehittyneelle 
roolileikille asettamia vaatimuksia. Mutta koska vaatimukset eivät koske
neet alle kolmevuotiaiden lasten -leikkiä, sijoittui Mari myös tähän ku
vaukseen. 
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Eri tutkimustehtävien samanaikainen ja vuorovaikutuksellinen suoritta
minen sekä yleensäkin tutkimuksen "holzkampilainen" tutkimusote tuotti 
raportin, jossa teksti ei etene kaikilta osin tavanomaisesti. Aika ajoin 
osoittautui esimerkiksi mahdottomaksi ensin kuvata, sitten selittää tai 
verrata ja näiden jälkeen tulkita ja argumentoida erilaisia ratkaisuja ja 
yksittäisiä tutkimustuloksia. Tästä problematiikasta on osoituksena myös 
tutkimuksen ongelmien muotoilu, mikä ei täysin vastaa metodikirjallisuu
dessa tutkimusongelmien muodolle asetettuja kriteerejä (ks. esim. Hirsjär
vi, Liikanen, Remes & Sajavaara 1986, 26-28). 

Tämän tutkimuksen ongelmiin sisältyy formulointeja, joissa on 
sekä kuvailuun että selittämiseen liittyviä elementtejä. Ongelmia ei 
kuitenkaan jaettu esimerkiksi deskriptiiviksi ja kausaalisiksi alaongelmiksi. 
Kehitystä koskeva kirjallisuus oli nimittäin osoittanut, että asioita kuva
taan ja selitetään usein samoilla tekijöillä. Piaget pyrki antamaan kuvaa
malleen leikin kehitykselle selityksiä, mutta ei viime kädessä onnistunut 
selittämään kehityssiirtymiä tavalla, josta olisi ollut apua esimerkiksi 
leikin kehitykseen vaikuttavien tekijöiden arvioinnissa. Tästä huolimatta 
tutkimuksessa muodostetuissa teoreettisissa kehityskuvauksissa ja malleis
sa erottelu pyrittiin tekemään. Sen sijaan tutkimukseen osallistuneen 
lapsen leikkiä ei voitu selittää, joten siitä saatu tieto on vain hänen 
leikkinsä nykyvaiheen kuvausta. 

Edellisille analogisia ovat ongelmat, joissa leikkiä tarkastellaan 
samanaikaisesti kehityspsykologisena ja pedagogisena ilmiönä samoin 
kuin ongelmat, jotka koskevat samanaikaisesti sekä lasten leikkiä että 
kasvattajien asemaa siinä. Tässä kysymyksessä on saman kolikon kaksi 
puolta: esimerkiksi leikin tarkkailu voidaan kasvattajan näkökulmasta 
tulkita epäsuoraksi leikin ohjaukseksi, mutta lapsen näkökulmasta leikkiin 
rohkaisevaksi tai turvallisuutta tuovaksi tekijäksi. Ylipäänsä kasvattajan 
läsnäolo leikkitilanteessa samoin kuin vuorovaikutus lasten ja kasvattajan 
välillä liittyy saumattomasti lasten leikkiin päiväkodissa. Tästä syystä en 
eritellyt ongelmia lasta koskeviksi ja kasvattajaa koskeviksi alaongelmiksi. 

Myös roolileikkiin siirtymistä kuvaavien mallien muodostaminen 
osoittautui vaikeaksi. Tutkimuksen tehtäviä ja ongelmia laatiessani olin 
vakuuttunut, että leikkiteorioista ja aikaisemmista tutkimuksista voidaan 
muodostaa pelkistettyjä, erilaisten käsitysten vertailun mahdollistavia 
malleja. Tutkimuksen edetessä jouduin kuitenkin toteamaan, että tavoit
teeni olivat liian korkealla: jonkinlaisia kehityskuvauksia niistä oli mah
dollista tehdä, mallit sen sijaan jäivät toistaiseksi vain ennakkojäsentäjä
tyyppisiksi kuvauksiksi. Toisaalta malleista saattoi jäädä puuttumaan 
jotakin tärkeääkin. Puutteiden perusteluun ja samalla lohduksi tutkijalle 
sopii seuraava Gleickin (1989, 284-285) näkemys mallin suhteesta todelli-
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suuteen: "Malli voidaan tehdä mutkikkaammaksi ja paremmin todellisuut
ta vastaavaksi tai se voidaan tehdä yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi 
käsitellä. Vain kaikkein naiivein tutkija uskoo, että täydellisin malli on se, 
joka täydellisimmin esittää todellisuutta. Tuollaisilla malleilla olisi samoja 
varjopuolia kuin kartalla, joka olisi yhtä suuri ja yksityiskohtainen kuin 
kaupunki, jota se esittää. Kartassa olisi jokainen puisto, jokainen katu, 
jokainen rakennus, jokainen puu, jokainen kuoppa,jokainen asukas ja 
jokainen kartta. Jos tuollainen kartta olisi mahdollinen, olisi se ristiriidassa 
tarkoituksensa kanssa - kartanhan pitäisi yleistää ja abstrahoida. Kartan
piirtäjät korostavat niitä piirteitä, joita asiakkaat haluavat. Olipa kartan tai 
mallin tarkoitus mikä tahansa, tulisi sen yksinkertaistaa maailmaa samas
sa määrin kuin se sitä matkii." 

Myös tutkimuksen luotettavuuskysymykset ansaitsevat oman 
tarkastelunsa. Tässä niitä pohditaan erikseen tutkimuksessa käytettyjen 
erilaisten aineistojen näkökulmasta. Teoriahistoriallisen aineiston muodos
tivat Piaget'n teoria leikin kehityksestä ja piagetilaisesta viitekehyksestä 
tehdyt pienten lasten leikkiä koskevat observointitutkimukset. 

Ehkä vähiten ongelmia luotettavuuden suhteen tuottaa Piaget'n 
teoria. Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että Piaget'n koko tuotan
nosta valittiin tarkastelun kohteeksi vain yksi, tosin tutkimuksen kannalta 
keskeinen teos. Muita varsinaisesti leikkiä koskevia teoksiahan Piaget ei 
ole kirjoittanut. Tosin erityisesti Piaget'n epistemologiset teokset samoin 
kuin symbolien muodostumista koskevat kirjoitukset olisivat antaneet 
syvyyttä myös hänen leikin teoriansa tarkasteluun, ymmärtämiseen ja 
tulkintaan. 

Leikkiin kohdistuneita observointitutkimuksia on tehty lukematon 
määrä. Luotettavuus on paljolti riippuvainen siitä, onko tähän tutkimuk
seen valittujen tutkimusten repertoaari relevantti ja riittävä. Itsestään 
selvää on, että moni piagetilaisesta viitekehyksestä tehty tutkimus jäi tässä 
tarkastelun ulkopuolelle. Toisaalta tuskinpa kaikki tarkastellut tutkimuk
set ovat puhtaasti piagetilaisia: yleensä tutkijat eivät ole selvästi ilmais
seet, mistä heidän vaikutteensa ovat peräisin. Tosin muun muassa Fein 
(1984) toteaa oman tutkimuksensa pohjautuvan Piaget'n teorian lisäksi 
myös psykoanalyyttiseen teoriaan sekä kulttuurihistoriallisiin ja kom
munikaatioteoreettisiin tutkimuksiin. Yleensäkin leikin sosiaalisia aspekte
ja tutkimukseensa sisällyttäneet tutkijat ovat saaneet vaikutteita muistakin 
lähestymistavoista ja liittäneet niitä menetelmiinsä. Omat päätelmäni 
"piagetilaisuudesta" olen tehnyt esimerkiksi tutkijoiden käyttämien 
piagetilaisten käsitteiden, yksilökeskeisen tarkastelutavan, hierarkkisuu
teen perustuvien luokittelujen sekä heidän tekemiensä pitkälti ikävaihee
seen perustuvien yleistysten perusteella. Kyseessä on tietysti karkea 
yleistys. 

Tarkastelun kohteena oli myös joitakin tutkimuksia, joissa Piaget'n 
käsityksiä oli asetettu kyseenalaisiksi, mutta joissa kyseenalaistaminen 
tapahtui Piaget'n teoriaan perustuvien leikin kehityksen kuvausmenetel-
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mien avulla (esim. Wolf & Grollman 1982). Piagetilaisuudesta termin 
ahtaimmassa merkityksessä ei näissä tutkimuksissa voi siis olla kyse, 
koska tuloksena on saattanut olla Piaget'n teorian osoittaminen ainakin 
osittain epätodeksi. 

Kolmas tutkimuksessa käytetty aineisto käsitti kuvanauhat ja 
observointimuistiinpanot Marin leikistä sekä niistä puhtaaksikitjoitetut 
yhdistelmätekstit. Analyysit tehtiin yhdistelmätekstien perusteella, tosin 
erityisesti aineistoa koodatessa jouduttiin tulkinnallisissa kysymyksissa 
palaamaan yhä uudelleen kuvanauhoihin. 

Koska observointi toteutettiin luonnollisessa ympäristössä ja se 
kohdistui ihmisiin, sisältyi aineiston keruuseen monia seikkoja, joita ei 
voida tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa sivuuttaa. Inhimillinen 
käyttäytyminen ei ole staattista ja tapahtumat ovat ainutkertaisia, jolloin 
tutkimusta ei koskaan voida täysin toistaa, käytettiinpä mitä tutkimusme
todia tai -asetelmaa hyvänsä (ks. Goetz & LeCompte 1984, 211-213). 
Tämän tutkimuksen observointiaineiston muodosti kahdeksan leikki
tuokiota, johon osallistui tietyt lapset ja tietyt aikuiset. Aineisto koottiin 
tiettyinä päivinä ja tiettyihin aikoihin. Kuvaajana ja observoijana olivat 
tietyt henkilöt. Saman aineiston olisi tuottanut vain täsmälleen edellä 
kuvatuin ehdoin toteutettu aineistonkeruu. 

Entä kuinka observointi vaikutti observoitaviin? Tässä tutkimuk
sessa lapset käyttäytyivät alun tottumisjakson jälkeen kasvattajien mukaan 
tavanomaisesti. Sen sijaan kasvattajat kertoivat, etteivät he itse voineet 
täydellisesti unohtaa havainnoitavana oloaan, mikä on tietysti otettava 
huomioon tulosten tulkinnassa ja selittämisessä. Erityisesti tämä koskee 
tutkimuksen tulevia vaiheita, joissa kasvattajan toiminta tulee koros
tuneemmin esiin kuin tässä tutkimuksessa. Vaatimus siitä, että tutkija ei 
saisi vaikuttaa tutkittaviinsa, näyttää tässä tutkimuksessa saatujen koke
musten perusteella kohtuuttomalta: Tähän tutkimukseen osallistuneet 
kasvattajat kertoivat kaksi vuotta observoinnin jälkeen, että he alkoivat 
tutkimuksen innoittamana tarkkailla lasten leikkiä uudesta näkökulmasta, 
pohtia omaa toimintaansa ja videokameran hankittuaan kuvata toistensa 
toimintaa sekä keskustella siitä. Tutkimus vaikuttaa pelkästään siksi, että 
sitä tehdään; kyseessä oli sentään ei-osallistuva observointi. 

Seuraavaksi pohditaan aineiston käsittelyä ja sen tulkintaa. Ku
vanauhat ja observointimuistiinpanot ovat tallella ja ne on dokumentoitu 
teksteiksi. Periaatteessa ne ovat kaikkien saatavilla, mutta käytännössä 
tutkimuseettiset seikat estävät niiden antamisen ulkopuolisten käyttöön. 
Nyt luotettavuutta määrää se, ovatko kuvanauhat ja havainnot kirjoitettu 
puhtaaksi riittävän tarkasti. Jäikö nauhoja purettaessa jotakin tärkeää 
havaitsematta? Tämä on mahdollista. Tosin tekstejä tarkennettiin esimer
kiksi uuden luokittelun tai koodauksen osoittaessa siinä puutteita. 

Tutkimuksen suoritti vain yksi tutkija, mutta tutkimukseen osal
listuneet kasvattajat ottivat aineistonkeruun aikana jonkin verran kantaa 
tapahtumien tutkintoihin. Edelleen kuvanauhojen purkamiseen ja aineis-
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ton käsittelyyn sekä koodaukseen ja analyysiin osallistui kasvatustieteen 
opiskelijoita, jotka ovat peruskoulutukseltaan lastentarhanopettajia, kuten 
itsekin olen. Päiväkotitoiminnan ja sen erityispiirteiden tunteminen 
auttoivat osaltaan myös aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Tällaisia 
erityispiirteitä ovat muun muassa päiväkotiympäristö ja muut ulkoiset 
olosuhteet, joihin kuuluvat myös päiväkodille tyypilliset leikkivälineet. 
Edelleen niitä ovat erilaiset sosiaaliset tekijät, jotka liittyvät lasten ja 
kasvattajien muodostaman, esimerkiksi perheestä paljonkin poikkeavan 
yhteisön olemassaoloon. Ja ennen kaikkea erityispiirteitä ovat yleensäkin 
päiväkotiin instituutiona sisältyvät toiminnan mahdollisuudet. Pelkkien 
kuvanauhojen perusteella erityispiirteiden ymmärtäminen on vaikeaa. 

Aineiston luokitteluun tutustumiseksi tutkimuksen liitteenä on 
esimerkit kunkin käytetyn leikin arviointimenetelmän avulla tehdyistä 
koodauksista. Myös nämä menetelmät on esitetty liitteinä. Joidenkin 
menetelmien osalta laskettiin reliabiliteettikertoimet tutkimusapulaisen ja 
omien koodausteni perusteella. Yksimielisyys vaihteli 90 prosentin mo
lemmin puolin. Tosin tulos ei sinänsä kerro paljokaan, sillä koodaajat 
eivät olleet toisistaan riippumattomia: tutkimusapulainen oli luonnollisesti 
pyrkinyt koodaamaan aineistoa ohjeitteni mukaisesti. 

Tietysti ongelmaksi jää, missä määrin aineisto tuottaa tulkintaa ja 
missä määrin yleistyksiä. Vygotski totesi jo vuosisadan alkupuolella 
teoreettisten edellytysten kokonaisuudessaan määräävän tutkijan itsensä 
huomaamatta sen tavan, jolla hän työstää empiiriset havaintonsa. Tutkija 
tulkitsee myös havainnoimalla saadut tosiasiat sen teorian mukaan, johon 
hän pitäytyy. (Wygotski 1985, 132.) Näin on mahdollisesti ollut tässäkin 
tutkimuksessa - Piaget'n teoriaan täysin kiinnittynyt ja siihen kiintynyt 
tutkija olisi ehkä saanut erilaiset tulokset kuin tässä tutkimuksessa saatiin 
sekä tehnyt erilaiset johtopäätökset kuin mitä tässä tutkimuksessa tehtiin. 

Observointiaineistoon perustuvien tulosten yhtä vähän kuin koko 
tämän tutkimuksen tulosten yleistäminen koskemaan esimerkiksi kaikkia 
roolileikkiin siirtymisen vaiheessa olevia lapsia ei ole perusteltua eikä 
tavoitteenakaan. Tutkimuksessa kuvattiin yhden päiväkotiryhmän lasten 
leikkiä, ja sitäkin valikoiden. Sen sijaan tulosten avulla oli mahdollista 
osoittaa joitakin puutteita itse menetelmissä samoin kuin heikkouksia 
tarkastettavana olevassa teoriassa. Samalla niiden avulla voidaan illustroi
da leikin kehitystä koskevaa aikaisempaa tietoa, nähdäkseni täsmentää 
sitä ja kenties antaa uusia metodisia näkökulmia leikin tutkimiselle. 
Toivottavasti tutkimuksessa saadusta tiedosta on hyötyä myös kasvattaji
en koulutukselle ja päiväkotityölle siten, että se motivoisi ja antaisi 
välineitä havainnoida yksittäistä lasta ja nähdä hänen tarpeensa, myös 
silloin kun hän on osa suurta lapsiryhmää. Tähän suuntaanhan tutkimuk
sessa mukana olleessa päiväkodissa ryhdyttiin jo toimimaan. 
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Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen lapsen leikkiä yhdessä päiväko
dissa. Tutkimatta jäi, minkälaista leikki on erilaisissa elinympäristöissä tai 
jopa eri kulttuureissa. Ovatko leikin kehityksen vaiheet todella invariant
teja? 

Tutkimuksessa ei voitu kiinnittää huomiota imitaation ja leikin 
suhteeseen laajemmin eikä yksittäisten leikkisekvenssien tai leikkitekojen 
osalta. Missä kohdin kyseessä oli assimilaatio, missä akkomodaatio, jäi 
selvittämättä. 

Leikin moraalinen aspekti jäi tässä tutkimuksessa tarkastelun 
ulkopuolelle. Tosin Piaget ei itsekään nostanut asiaa esille vielä symboli
leikin ensimmäisen vaiheen kohdalla. Kiinnostavaa olisikin yhdistää 
Piaget'n moraalikehitystä koskevia käsityksiä pienten lasten leikin kehi
tyksen tarkasteluun. 

Symbolien kehityksen yksityiskohtainen tarkastelu jäi tutkimuksen 
ulkopuolelle samoin kuin leikkiin sisältyvät sekundaariset ja tiedostamat
tomat symbolit. Näiden tutkiminen edellyttäisi myös psykodynaamisten 
lähestymistapojen liittämistä tutkimukseen. 

Syytä olisi myös perehtyä uuspiagetilaisten tutkijoiden antiin, 
vaikka tietääkseni se ei juurikaan koske pienten lasten leikkiä. Tästä voisi 
kuitenkin olla apua selvitettäessä tarkemmin sosiaalisia ja kulttuurisia 
suhteita leikissä, leikin affektiivista aluetta sekä piagetilaisen lähesty
mistavan liittämistä kasvatukseen. 

Marin leikin sijoittuminen tutkimuksessa käytettyjen leikin kehi
tyksen kuvaus- ja arviointimenetelmien muodostamaan kokonaisuuteen 
osoitti omalta osaltaan ikävaiheen riittämättömäksi tai vääräksi kriteeriksi 
arvioitaessa leikin kehitysvaihetta ja leikin kehitystä. Minkälaista yksilöl
listä variaatiota pienten lasten leikissä on ja mitkä tekijät vaikuttavat 
variaatioon? 

Tutkimuksen ilmeisenä puutteena on se, että observointiaineisto 
kerättiin vain sisäleikeistä. Muun muassa teknisistä syistä leikkiä ei voitu 
kuvanauhoittaa ulkona. Kuitenkin on täysi syy olettaa, että leikki siellä 
poikkeaa huomattavasti sisäleikistä. Jo tähän tutkimukseen sisältynyt eri 
tiloissa tapahtunut hiekkaleikki osoitti, kuinka ympäristön antamat 
mahdollisuudet vaikuttavat sekä leikin lajiin että sen sisältöihin. 

Leikkiin sisältyvien mahdollisten sukupuoleen liittyvien erojen 
tarkastelu jäi niin ikään tutkimuksen ulkopuolelle, koska observoinnin 
kohteena nyt raportoidussa tutkimuksessa oli vain yksi tyttö. Aikaisem
mat tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että jo alle kolmevuotiaiden 
tyttöjen ja poikien leluvalinnat poikkeavat toisistaan selvästi (esim. Lloyd 
& Duven 1989). Toisaalta myös Piaget'n teoriassa on tässä kohdin ilmei
nen puute, sillä Piaget'n symbolisen leikin ensimmäistä vaihetta koskeviin 
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esimerkkeihin sisältyy vain yksi hänen poikaansa koskeva tapaus. Joka 
tapauksessa hän ei mitenkään problematisoi asiaa. Voidaankin kysyä, 
onko lapsen symbolileikin kehitys yhtä kuin tytön symbolileikin kehitys? 

Leikin pitempiaikainen havainnointi paljasti leikin kompleksiseksi, 
alati muuttuvaksi dynaamiseksi ilmiöksi. Tähän leikin luovaan, itseään 
generoivaan aspektiin ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollista kiinnittää 
huomiota. Samoin tavoittamatta jäi lapsen ja hänen leikkinsä sisäinen 
maailma. Mahtaako ulkopuolinen tutkija tai ammattikasvattaja sitä 
tavoittaakaan? Sisäiseen maailmaan tutustuminen tutkimuksen kautta 
edellyttää myös etnografisten lähestymistapojen ja leikin psykodynaamis
ten teorioiden liittämistä tutkimukseen. 

Kun vielä palautetaan mieleen, mitä Marin leikistä ei voitu sijoittaa 
kehityskuvauksiin ja malleihin (ks. sivu 125), käy selvästi ilmi, että myös 
leikin teoriaa ja leikin tutkimisen metodia kehittäville tutkimuksille jää 
vielä tehtävää. Myös Piaget'n teorian ja siihen perustuvan tutkimustyön 
arviointi on edelleenkin kesken. Esimerkiksi Piaget'n koko elämäntyötä 
koskeva kritiikki on liittynyt yhtä lailla hänen epistemologiaansa, kehitys
teoriaansa kuin myös metodologiaansa. Sen sijaan hänen leikin teoriaansa 
kohdistuneessa kritiikissä sivuutetaan metodinen aspekti lähes kokonaan. 

Leikin ja imitaation kehitystä tutkiessaan Piaget'n tutkimus
menetelmänä oli pääasiassa hänen omien lastensa toimintojen yksityiskoh
tainen tarkkailu. Varsinkin symbolileikin ensimmäisestä vaiheesta doku
mentoidut havainnot koskevat lähes yksinomaan joko yksin leikkivää 
Jacquelinea tai yksin leikkivää Luciennea. Yleistykset heidän leikistään 
tehdään yksittäisten leikkitekojen ja iän perusteella. Leikkiä ei tarkastella 
toimintana, jolla on oma rakenteensa, omat kohteensa ja omat sisäiset 
ristiriitansa. Tämä jättää monta kysymystä avoimeksi. Minkä teorian 
avulla ja minkälaisella menetelmällä leikkiä päästään tarkastelemaan 
lapsen keskeisenä toimintana ja elämänkäytäntönä? Millä menetelmällä ja 
minkälaisella tutkimusaineistolla päästään tarkastelemaan tosiasiallista 
kehitystä leikissä? Entä leikin kehityksessä tapahtuvaa historiallista tai 
kulttuurista kehitystä? Mitä mahdollisuuksia päiväkotiryhmä tarjoaa 
leikin tutkimukselle? Näihin kysymyksiin joudutaan palaamaan myös 
tämän tutkimuksen seuraavissa vaiheissa, jolloin tarkastelun kohteeksi 
tulevat kulttuurihistoriallinen ja kommunikaatioteoreettinen lähestymista
pa. 
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LIITE 1 

Leikkituokiot: aihepiirit ja kestot 

Leikki n:o 1: 
Leikki n:o 2: 
Leikki n:o 3: 
Leikki n:o 4: 

Leikki n:o 5: 
Leikki n:o 6: 
Leikki n:o 7: 
Leikki n:o 8: 

Kauppa-komeroleikki (37 min.)
Vauvanhoito- ja nukkekotileikki (56 min.)
Hiekkaleikki (37 min.)
Pikkukoti-, vauvanhoito-, nukkekoti-, käpy- ja tikapuu-ukkoleikki 
(45 min.)
µiäkäri- ja autorataleikki (46 min.)
Aiti-vauva- ja pankkileikki (51 min.)
Koti pöydän alla (46 min.)
Lääkäri- ja mopoleikki (40 min.)



Esimerkkileikki, leikkituokio n:o 5 

Merkinnät: 
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LITfE2 

Ajan kulku (minuutteina): poikki viivat tekstissä ja juokseva numerointi vasemmassa 
marginaalissa 

Kohteena oleva esine: kehystetty tekstissä 

Kasvattajan toiminta (McCune 1984): alleviivaus ja merkintä tekstissä 

Muut koodaukset oikeassa marginaalissa: 
- R, M & H (Rubin, Maioni & Hornung 1976)
- N (Nicolich 1977)
- W & G (Wolf & Grollman 1982)
- B (Bretherton 1985)
- S & C (Smilansky 1968; Christie 1982)

Laikkituokion aluaaa paikalla oli kakai kaavattajaa (Leena ja 

Ritva) ja aaitaa■Mn laata. tuokion aikana tuli vielM kolme 

laata. Obaarvoinnin kohteena on tMllM kertaa erityiaeati Marin 

leikki. jota obaervoidaan viidettM kertaa. Hari on kakai vuot• 

ta ja vii■i kuukautta vanha. 

Ka■vattajat ■opivat laatan jakami■a■ta ryhmiin. Ryh■Mt muo• 

do■tuvat aika tyypilli■en jakoperu■teen mukaan: LMMkMrileikkiM 

oli leikitty jo edelliaenM aa■une. ja tMnäMn ovat vuoro••• ne 

lap■at. jotka eivMt olleet ■illoin ■itM leikkineat. Keavetta• 

jien kertoman ■ukaan jakoperuate ei kuitenkaan ole ai•an kate• 

gorinen. koaka uaein p7rit»»n ottamaan huomioon "aa■un yat»

vyyaauhteet". Jo• jotkut lapaet ovat leikkinaet pitkin aamua 

yhde■aM. ei ole tarkoitukaenmukai■t• erottaa heitM ■en jMl• 

kaankMMn. 

LMMkMrileikkiin oaa■tohuonee■een jMMvMt Leenan kan■•• Pa■i 

(3.1 vuotta). Hanna (3.1) ja Hari (2.5). myöhemmin mukaan tu• 

liv■t vielM kak■oaet Iida ja Maija (3.4). Toi■et lapaet mane

vMt Rit•an kan••• ■akuuhuonae■aan. jonna Ritva on ■uunnitallut 

laikkiM ja ■uuta toimintaa. Yht» aikaa lMMkMrileikin leikkimi• 

nan ei laikki■atariaalin puuttaen takia ole ■ahdolliata. 

Laena kartoo. ettM tarkoitua on leikki» lMMkärileikkiä. 

E■illM on ■iihan liittyviM tavaroita. kuten lääkMrin (tai ■ai• 

raanhoitajan) päähineet, hihanauhat punai■ine ri■tainaen ••kM 

tutki■u■vMlineitM pöydällä. Odotuahuoneen ■uodoatavat penkit. 

joilla on nukkeja potilaina. Patja■ta ja peitteeatM on liaMkai 

tehty •uode tai tutkimuapöytM. Leikki on järjeatetty oaaato

huoneaata liukuoTella erotettuun kotinurkkaukaeen. Leana aitoo 

päMhineet laatan päMhMn aekM aaettaa hihanauhat paikoillaan. 

Hari ja Hanna ottaTat nuket pankeiltM ja alkavat •tutkia' nii• 

tl: Mari ottaa pöydlltl pullon ja pienen annoakupin. Hln on 

kaetaTinaan pulloata jotakin (lllkattl?) ennoakuppiin. Lat• 

tialla. patjan plllll on nukke. jolle hln ojentaa kuppia (on 

anta•inaan lllkattl). 
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Sanoo iloi■e■ti hymyillen jotakin, jo■ta ei ■aa ■elvää. 

Menee takai■in pöydän luo ja on taa■ kaatavinaan lääkepurkiata 

jotakin annoakuppiin. 

1 Ottaa lviivottimenj pöydältä./Pyaähtyy hetkekai kataelemaan, kun 

Hanna yrittää epätoivoiaeati aaada lääkärinpäähinettä pyaymään 

pääaaään. 

Töpöttelee anno■kuppia viivotinta va■ten. 

Lähtee kiertelemään hetkekai ympäri huonetta, iatahtaa ja jut

telee Hannan kanaa& jotakin, josta ei aaa selvää (keakustelu 

liittyy nähtäväati aiihen, että päähine ei pysy Hannan pääs

aä). 

Tulee takai■in pöydän ääreen. Kataelee viivotinta. ■anoo jota

kin. josta ei aaa aelvää. tarkoittaneenko puhua Hannalle? 

001 Hari:"Vähän aikaa ... minä korjaan ■en." 

Huutelee jotakin, kataoo viivotinta ja ■anoo ■anoja, (jotka 

eivät merkitae mitään?) 

j V✓/ VO 1'/NI 

) 002 Hari:"Piulo." / 

003 Ottaa nuken ayliinaä, iatahtaa tuolille ja kuiakaa 

hiljaa: "Vauva.· 

Alkaa rii■ua nukelta vaatteita ja puhelee aamalla jotakin hy

vin hiljaa. 

Huomaa kameran ja hymyilee. 

Tutkii tarkkaavai■e■til_n_u_k_k_e_a_a-�. kääntelee ■itä kä■i■aään. 

\Nuken nutu� nauhat ovat ■olmuaaa. 

Yrittää enain aaada niitä itae auki, mutta ei onniatu. 

Kuuntelee aamalla tarkkaavai■e■ti vierei■eatä makuuhuonee■ta 

j kuuluvia ääniä ja kataelee ympärilleen./ 

004 Leena: "Mikä aillä Marin vauvalla on?" /Ntc RAKT✓u

Hari ynähtää jotakin vastaukaen tapaiata. 

4' 005 Hari: "Toiset on jo lähteny ulos.·/ 

Hakuuhuoneeata ei nimittäin kuulu mitään ääniä. 

Hari kurkiataa ovelle päin, joata mahdolliaeati näkyiai lap

■ia. 

007 Hari:"Häkyykö?" 

Juokaee ovelle ja kurkiatelee oven matalalla olevaata pikkuik

kuna■ta. Tulee takaiain. 

008 Hari (hymyillen):"Hä kurkkaain tuolta vähän." 

009 Leena: "No niin. kä7pä■ hoitamaan vauvaa välillä.• /N ?c�Ak' TI 0 

Mari menee nuken luo, roikottaa ■itä kädeaaään, puhuu epä■el

vä■ti ja hymyilee Leenalle. 
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010 Mari:"Poia ... • (Tarkoittaa nKhtKvK■ti ■itK. että nuken 

nuttu ei lKhde ■en pKKltä poi■). 

KKvelee nukke kKde■■KKn L•enan luo. 

011 Meri:"Ote ■e poi■," 

012 Leene:"Eikö ■e pu■ero lähde pois, onkohan siihen tullut 

Mari antaa nuken Leenalle ja jKä odottelemaan. 

013 Leena:"T»mä on mennyt, kuule Hari, umpiaolmuun." 

( KOHMe,v;o,,-..,;;, I 

Leena yrittää aukaista aolmua. Avaaminen ei onni■tu. 

014 Leene:"Tiedätkö■ mitä Hari. kävi■ikö ■illeen, että tutki• 

ait niin, että vauvalle on pu■ero päKllä," / 
INVK,tfl 

015 Hari:"Eikä." 

016 Leene:"Kat■c. tästä nc■tet vaan ja täältä voit 

kuunnella." 

L■■na nc■taa nuken paitaa ja näyttKä ■allia. 

017 Mari:"EikK." (Käy makaamaan pöydKlle.) 

018 Leena:"TKmä ei nyt lähde poi■ ••. tKmä en ihan umpi■clmu■-

••···t•••ä menisi koko aika, jo■ ■itä rupeaa aukai■e-

maan." 

Mari makailee pöydällä ja äKnt■lehtii jotakin. Le■na antaa nu

k■n takai■in Marille. 

019 Leene:"Kuuntele ■itä paidan alta." 

Mari tönii melko kcvakcuraiae■ti pöydällä olevaa nukkea. 

020 Mari:"Ei tKtK vei kuunnella, tKmK menee rikki." 

021 L■■na:"Kck■ilet." 

022 Hari:"TKKltK." (Näyttää pöydällä makaavan nuken pakarea.) 

Mari ottaa nuken ja lKhtee kävele■KKn nuken■Kngyn lue. 

023 Mari:"Aina." (?) 

024 Mari iatahtaa penkille Hannan vieraan ja ■anoo tKlle: 

"Mulla on tKm■önen puppu." (Tarkoittaa nuken peppua?) 

Mari kuunt■l•• ■t■to■koopilla n�kk■a ja höpi■■e jotain. jo■ta 

<:;; ■i ■■a ■•l•KK. HeitUKinukenl lattialle ja potkii ■itK./Hanna 

kat■•l•• viera■tK. 
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025 Hanna Harille:"Vauvaa rupee muuten itkemään, jos tolleen 

tekee.• 

Hari mutisee jotekin ja katselee atetoakooppiaan. 

026 Leena:"Hari. sun vauvaa itkee siellä lattialla. Sillä on 

k7lmä ja sitä on sattunut.• /,vfc:/?,A-l.::,J/0 

Hari no■taa nukken■a lattialta kovakourai■eati ja menee ae ■r

liaaään tarvikepöydän ääreen. 

027 Hari ottaa pöydältä jotakin ja sanoo Leenalle:"Hei, täm

■önankin ••• hei miksi tämmönenkin on?" 

Näyttää Leenalle aideharaon pätkää. 

028 Leena:"Sen voi laittaa Hari. jo■ vauvalla on tullut haava 

kätaen tai jonnekin muualle .•. aitoa sen jonnekin ... aide-

haraoa ■e on." 

9- 029 Hari kataalae laideharaoaj ja sanoo:• Joo.•/ 

Menee nuken luo, joka on lattialla ja on alkama■■• laittaa ■i

deharaoa johonkin. Kääntyy kuitenkin pois ja muistaa, että 

nukke. jolla hän aikaisemmin on leikkinyt, on pöydällä. Alkaa 

painella aideharaoa!nukenl päälle. Ottaa tuolin, käy istumaan 

i pöydän ääreen ja tönäiaee Hannan nuken pois pöydältä./Ottaa 

pienen aideharaon palasen ja sovittelee sitä kädelleen. Hanna 

hoitaa nukkeaan viereaaä. 

030 Hari:"Otatko sinä sille. tässä on käsille.• (Epäselvää 

puhetta.) 

Hanna ottaa haraon palasen ja laittelee sitä nuken päälle. 

(Epäael•ää puhetta.) 

031 Hanna:"Haava." 

032 Hari:"Hiaaä ae on?" 

9 Hari ottaa �ideharaoalpöydältä. Puhelee itsekseen tai nukelle./ 

Hän työntää aideharaoa nuken hihasta sisälle ja aupiaee itaek

•••n jotain. Ottaa aittenivoidekotelonl käteensä je yrittää au

kaista sitä. 

033 Hanna kävelee ohitse ja Hari sanoo tälle:"Tuu tänne. 

/0 jooko. ;/·mitä aulle oikein kuuluu?" 

034 Hanna:"S• pysyy." 

Hanna ei vastaa Harille vaan iloitaae aiitä. että päähine py

■yy pää■■ä. 

P■■i tul■e H■rin viereen ja he kurki■telev■t yhd■■■ä tyhjään 

voidakotaloon. 

Hannakin tul••• ottaa kotelon ja r■vi■telee ■itä. 

Mari ■•uraa Hannan puuhia. 
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035 Mari kKKntrr ■ano■aan Leenalle:"!1 tuolla ole mitKKn, 

hei." 

036 Leena:"Leikitlllln Mari. ettll ■iinll on leikisti. jooko.• 
I-Vrr/ft.A-4:T✓tJ 

037 Mari:"!ikll kun. laita ■inne ■e. ■e. ■e ... (tavoittelee 

■anaa). ettll me voidaan leikkiä •11111." (Haluai■i tuubin 

koteloon.) 

038 Leena:"SK voit leiki■ti leikkiK ■illll ... ei ■iellll voi 

oikeata lKKkettll ollakaan.· 

iNv,t"G(; 1 
Mari ottaa pKKhineen poi■ pKä■tään ja ■upi■ee jotakin it■ek• 

// aeen./A■ettelee ■idehar■oa nuken jalkaan. Nukke putoaa lat

tialle. 

039 Mari:"!t vauva ■itä ota.· (?) 

Paai ojentaa Marille pKKhineen. Hari laittaa ■en päähänaä ja 

jatkaalnukenl 'hoitami■ta• ■idehar■olla. 

/� Vierei■e■tä huonee■ta kuuluu ääniä./ 

040 Hari kuuntelee ja ■anoo:"Hinll en halua enää leikkiä." 

041 Leena:"!t halua enää leikkiä?" 

Hari ottaa päähineen pois päK■tään. 

042 Pa■i:"HinKkään en halua.• 

043 Hanna:"Hinä jak■an! 

044 Leena: "Hitll ainll Hari haluat sitten tehdll?" ,-,vre;-�AK.Tro 

045 Hari (it■ek■een?):"Auto.• 

;°4t'*/;,,, ,IJ,•�'141'/,te/ �4·✓ ... .,,..d i 

/j Hari hakee !tavaroita toiaelta pij7dllltll./O■oittaa klldellään ma• 

kuuhuoneen ovelle ja kävelee ■inne. 

046 Hari:"Hinä haluan mennll." 

047 Leena:"0ltaiako tä■aä huonee■■a.• 
L.crK.-e-,-r,�..,..., t.rr;r,., ... ◄ ,;,1?'.i;"'l-4.c?,c, 

Mari kat■elee ovea■a oleva■ta pikkuikkuna■ta makuuhuonee■een. 

048 Hari:"Tuolle on noin vähän. kato noin vllhän". 

(Tarkoittaa. ettll mehtuisi vielll leikkimään 

aakuuhuonee■een.) 

049 Leena:"Kuule Hari. kun •• oltai■ tä■■ä huone•••• nrt. 

Sä olit eilen ■iellä." 1.-.::,-K.t"l,/t-A.4,v 1.-r1?.r'fv_; ,-;vr6;e.A.cT,Q 

050 Mari:"!nkä ollut.• 

Mari ■ei■oo kä■i oven kahvalla. 
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051 Leena:"Hari, anna oven olla kiinni." 

Mari aaiaoo. kat■elee ovesta ulo• ja aukaiaee oven. 

052 Leena:"Pi■tä Hari ovi kiinni." 

053 Hari:"Tä■■ä ei ole edea autorataa.• 

Leena tulee oven luok■e� ■ulkee oven. 

054 Leena ehdottaa Harille:"No, me voidaan tehdä tänne auto-

rata, aiirretäan vähän näitä pöytiä." 

055 Leena:"Voidaan tehdä täatä maalarinteipiatä ... tehdäänkö 

/� tähän ■ulle autorata." / 

Mari ■euraa ■ormi auuaaa Leenaa. 

056 Hari:"Eikä." 

Leena ■iirtää maton lattialta tehdäk■een tilaa. 

057 Leena:"Tä■aä oli■i ihan hyvä tila." 

058 Hari:"Eikä voi, kato." 

059 Hari auuttuu:"Tää on ihan tyhmä paikka." 

060 Leena:"Kokeillaan. jo■ tämä ei oli■ikaan ihan tyhmä 

paikka." ,-,v;"e;�A11:r�• 

Leena ottaa kaapi■ta maalarinteippirullan ja alkaa tehdä lat

tialle autorataa. Hari kat■elee viere■tä. 

061 Leena:"Tehdään tä■tä vähän näitä ratoja." 

Leena alkaa laittaa maalarinteippiviivoja lattiaan ja Paai 

seuraa ■ivu■ta. 

062 Leena:" Annapaa minä mittaan vähän." /,vr��..,; r," 

Leena ottaa kaapin päältä pikkuauton ja mittaa ■illä, kuinka 

leveäk■i autorata oliai tehtävä. 

063 Leena:"Pitäi■ikö ■inne tehdä vähän kurveja?" ,'A/;,'t-"1.,,.�r�" 

064 Hari kumartuu seuraamaan Leenan puuhia lähempää ja 

••ataa:"Joo." 

065 Paai:"Autotie." 

Hari ja Paai ovat kyykyllään Laenan viereaaä. 

066 Heri:"Kato, mulle tehdään täm■önen autotie." 

(Ketaoo kuvaejaa ja hymyilee ty7t7väiaenä). 
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067 Leena:"TehdKMnkö a■mmonen tie, ettM •• on Paain ja ■inun 

yhteinen." /N?'�,'l,..A"'-'"" 

068 Heri: "!i." 

Hennakin kateelee radan tekoa. kyeyy. mitll Leena tekee. Jatkaa 

hoitoleikkilllln. 

Heri ottaa kllteenall hyvin omiatavan nllköiaeati!autoti, Jotka 

ovat autoradan viere■■ä. 

069 Hari: HII en anna Paaille tlltll." 

070 Leena:"Niin, mutta kun Paailla on omat." (Tarkoittaa 

autoja.) / 

071 Hari:"Leena, tee Pesillekin." 

Hari alkaa ajella pitkin autorataa pikkuautoillaan. 

072 Hari:"!i ■ene." 

Hari tönlliaee auton patjan reunalle. (Ei ole kiinnostunut au

toradasta.) 

073 Hari:"Hinll lllhden," 

Hari pllrisyttelee autoaan radan ulkopuolella Ja Pasi katselee 

hllntll. 

074 Hari:"Hulla on parempi. Kato, sieltl aaa vauhtia." 

(Tarkoittaa nlhtllvlati. ettll autoradan ulkopuolelta 

aaa hy•lt •auhdit.) 

Hari nouaee ylös Ja kataelee taaa oven pikkuikkunasta uloa, 

/� aeurail•• muiden lasten touhuJa./klllntyy Leenaan piin. 

075 Hari Leenalle:"Tee Paaillekin, anna Pasillekin ••■monen." 

Mari a■ettaa auton■a autoradalle. 

076 Hari Leenalle Ja Hannalle:"Kato, mlll ajan autolla, 

kuor■a-autolla.• 

Hari konttail••lautonaalkanaaa lattialla Ja pllriayttelee. Lee

na tulee laittamaan lisllll maalarinteippill Jatkaakaeen autora

/l taa./ 

077 Hari:"Tee Paaillekin ••m■onen," 

078 Leena: "Tehlln mahdutte ajamaan tllsall molemmat." /,v/,:--<.A-,e?'; u 

Hari pulputtaa Jotain itaek•••n Ja hekeeleutoj� ykaitell•n 

petjalte J• •J•a ne autoradan pllllhlln. Leena laittelee vielll 

/,/ 11■1111 teippejll lattiaan./ 

155 

R.H&H N Wfo<l B sr.c 

,:� 

MT 

.,,.., .. "�

3 -5 l.5KU·
MA 

7{:,tc, JKU· 

.. "'1A 

;,.!4�'-

�17-
1'��., 

:36 Jif#-
,...,,. 



156 

079 Hari:"Onko ae Paain?" 

080 Leena: "Ei kun ■e on ainun ja Paain." /A./re-A-AAC.?',c, 

Hari ajelee autoradalla ja ottaa lattialta lautotl käteenaä. 

081 Hari:"Nää on mun autoja. Hä en anna aulle näitä." 

/#J 082 Hari:"Nää on ojaaaa ... laita ne .• /noin tuo pieni auto. 

iao tulee tähän." (Aaettelee autoja riviin.) 

083 Hari:"En anna Paaille yhtään." 

084 Leena:"No niin. nyt on." 

Leena lopettaa autoradan tekemi■en. 

Hanna tulee lääkäripäähine pääaaään Leenan luo. Hari lopettaa 

ajamisen ja ■euraa Hannan ja Leenan keaku■telua ■ekä seuraa 

juuri oaaatolle tulleiden kakaoaten. lidan ja Maijan. sekä 

näiden äidin keakustelua. Tyttöjen äiti kertoo Leenalle. että 

tytöt ovat kovaati odottaneet lääkärileikkiä. 

085 Hari:"Hä lähen leikkimään lääkäriä." 

Ryntää lääkärivälineiden luo. pukee aalamannopeaati päähineen 

�O päähänaä. ottaa\atetoskoopinlkaulaanaa/aekä penkin alta toiaen 

pKMhineen k»aivarteenaa. (Haluaa varata ■enkin itselleen. jot

ta kukaan muu ei aaiai aitä?). Pa■i jää leikkimään autoilla. 

Hari menee läheiaellä tuolille iatumaen ja kataelemaan. 

lidan ja Haijan äiti auttaa leikin alkuun ja auttaa toiaelle 

2.,; päähineen päähän. Keakuatelevat keakenään./ 

086 Äiti:"Onko aillä ko�vatulehdus vai?" (puhuvat jotain kak• 

so■ten korvatulehduksista). 

Äiti lähtee ja tytöt jäävät tarvikepöydän ääreen. 

22 Lapaet keskustelevat jostakin, mikä koskee ■aksia. ✓ 

087 Mari:"Minulla on ■ellai■et vanhat ■akaet." 

Paai leikkii autoilla kauempana. Hanna omalla nukellaan ke•

kittynaesti ykain, ja kaksoset omillaan puhuen vilkkaasti kes

kenään tarvikepöydän ääresaä. Hyös Hari menee pöydän ääraen 

2 3 iatumaan ja ottaa !nukkeni syliinsä. /Ottaa llääkepurkin ja -ruis· 

@ on lukevinaan lääkepurkin kylkeä. höpisee jotain itaek

i� aaen. / 

088 Hari (itaekaeen):" Mitä sitten on tapahtunut .•. meillä ei 

ole kynailekkaa .. . karva ali kipee ... hei, tää on sellaista 

haitaainetta." 

Nau■•• pöydän ääreatä je menee tuolille istumaanlnukkenaäl 

2.{" kan■aa. / 

Iida leikkii pöydän ääreaaä mutta menee aitten Marin luo. 
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089 Iida Marille: "Minä laitan kyn■ilakkea ■inun ■or■ee■i." 

090 Mari:"Mihin ■ormeen?" 

Iida antaa jotakin Marille. 

091 Mari:"Kiito■ ••• onko ainun jalka ollut hirvee■ti kipeä, 

onko?" (Puhuuko Iidalle vai jnukell�. ei ■aa ■elvää.) 

�� Nouaee ■itten ylöa,/laittaa nuken pöydälle. 

092 Mari Iidalle:"Mikä sinä olet?" 

093 Iida:"Lääkäri." 

094 Mari Iidalle:"Sä et ole lääkäri." 

095 Iida:"Oonpaa." 

096 Mari o■oittaa lääkärinpäähinettään:"Sulla ei oo ede■ 

tii1111öatä." 

Menee taa■ pöydän ääreen ja työntää jlääkerui■kun lääkepurk-

�-

) 7 097 Mari: "Ei mene lääkettä ..• /(puhelee it■ek■een jotakin) •.. 

aiellii on ■emmoata ainetta." 

Menee penkille !■tumaan ja hai■telee ■idehar■on pala■ta. 

098 Mari:"Tämä hai■ee jotenkin pahalta ..• tämä pitäi■i heittää 

ro■kik■■■n.• 

Ottaa nukken■a ja menee Hannan ja Iidan luo hoitopatjalle. Ty

töt puhu•at jotakin ke■kenään. mutta puhee■ta ei ••• ■elvää. 

099 Mari:"Voi laittaa tuonne." 

.ll Mari työntäälnuken jlakanan alle./ottaa tuolin ja i■tahtaa ■ii· 

h■n. Tutkii nukke■. laittaa jnukenlnukkumaan, jättää nuken ja 

2� juok■e■ ovelle kat■elemaan muiden la■ten leikkiä./Juok■entelee 

huone■••• ja höpi■ee. Hän menee tuolille !■tumaan ja näprää 

Jo käteen■ä ottamaa j ■tetoakooppia i /

100 Le■na:"M■ri, ■e voi mennä rikki." 

101 Mari:"S■ ei mahdu ■inne." (Puhelee lap■ille. jotka 

i■tuvat patjan ääreaaä.) 

Mari ■■nee patjan ääreen, kirkuu, riehuu ja ■otkae toi■ten 

J; leikin./Ottaa lääkärinväline■t poi■ päältä ja ■enee tönäi■e• 

■ään Iidaa. 

102 Iida:"Klä. älä, mene poi■ ■iitä Mari." 

)� Mari ■ei■oo hetken paikallaan ja villiintyy ■itten täy■in./ 
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103 Leena yrittää hillitä Haria:"Kuulea täällä ei juosta, 

ulkona sitten juostaan." ( ,,,,,rre,e.,,,_ 1<../1 u ) 

Hari jatkaa juokaemiataan. 

104 Leena:"Hari mä varotan aua, kohta aua sattuu." C/-vT(f-,<.A,c7,o} 

Hari juokaee ja päriayttää suullaan• ei jakaa keakittyä mi• 

33 hinkään./Aukai■ee pikkukeittiön kaapin ovet ja menee niiden 

taakse piiloon. aupiaee jotain koiraat&. 

105 Hari (kimeällä äänellä):"Hau." 

106 Iida kysyy yatävälliaeati:"Kuka siellä on?" 

107 Hari:"Ei aaa." 

(Hari ei ilmeiae■ti halua, että häntä häiritään, toisaalta ha• 

lauaiai osallistua leikkiin?) 

108 Hari:"Hau, hau." 

109 Iida kuuntelee hetken ja sanoo muille lapaille:"Ykai sata 

lisää, koiralle aata kymppiä ... korvalääkettä. täaaä on 

J� tipat ,/yhen kerran kuunnellaan." 

Iida menee korvalampun kana■a Marin luok■e. 

110 Hari:"Hä olen Hari. (epäselvää puhetta), mä olen kuule 

ihminen, hei, ei mua ••• hoitaa," 

111 Iida kääntyy takaisin, ottaa nuken ja toteaa:"Vauvaa aaa 

hoitaa." 

Hari kyllästyy kaapia■aa oloon ja alkaa uudelleen juosta ympä

ri huonetta. 

112 Hari laulaen batman•aävelellä:"Tili-tili•tili•tili• 

'J{ ... batman."/ 

Pysähtyy välillä juokaemiaen lomaaaa katselemaan toisten lää• 

'](;. kärUeikkUJHeittllä tyynyn pöydälle, jonka ääreaaä muut leik• 

kivät. 

113 Leena:"Hari hei. lääkäreitä ei aaa nyt häiritä. Joa et 

itae nyt haluakaan leikkiä, mutta lääkäreitä ei ••• 

hlUritä." /,-v ;""cf-,e..A ,<,;?,-c, 

114 Haija:"Ei häiritä toista." 

Hari pysähtyy taaa hetkeksi. mutta alkaa sitten heitellä tyy

nyjä ja paiakoa pikkukeittiön kaappien ovia. Py■ähtyy ■itten, 

Jl i■taht■■ aeinänvieru■tuolilla;ja ■euraa Iidan ja Maijan lääkä• 

rihikkiä. 

115 Hari (läh■• kuiakaten):"Sattuu ihan hirveeati." 

R.H"11 N WlöG 8 si;c 



116 Mari:"Mun jalkaan ■attuu." (Puhelee o■ittain it■ek■een, 

■atutti ahkll oikea■ti hiukan jalkaan■• riehue■■aan?) 

Lap■et aivllt reagoi Marin puhei■iin. 

117 Mari:"!1 ole lääkäri." (Kllykö Mari läppä■emä■■ä 

Maijaa pllllhlln ■iksi, että häntä ei huomata?) 

(Maijalla ei edelleenkään ollut llläkäripällhinettä. Iida alkaa 

nyt a■etella ■itä Maijan pällhän.) 

118 Leena:"Mari." 

Mari ■enee takai■in tuolille. 

119 Mari:"Kuule lääkäri. kuule lääkäri." (Haluaisi ilmei■esti 

leikkiin mukaan.) 

120 Iida: "No." 

121 Leena:"0ot ■ä Mari va■taanotolle meno■■a .•. pitäi■kö 

lllllkllrin vähän tutkia aun jalkaa."/ 

122 Mari ujo■ti:"Ei." 

123 Leana:"Menetkö Iida tutkimaan Marin jalkaa?" 
/tA ,l'lr/#V ��/ ?°r#fvA ✓/\1', .. �A-A� "'"

Iida ei va■taa mitään, mutta pi■täytyy Marin luona. it■e 

a■i•••• ••in hakemaaaa jonkin esineen Marin viereatä. 

124 Leena:"Joutai■ko niiatä lääkäreiatä kukaan Maria 

kat■omaan?" 

125 Maija hoitaa nukkeaan pöydän ääre■■ä ja va■taa:"Ei kun 

nllll tekee hommia." 

126 Maija källntyy kuitenkin kat■omaan takanaan i■tuvaa Maria 

ja ■anoo:"No. mikäs teillä on? Sinulla on jalka kipee?" 

(Neuvoneeko Maria?) 

Maija ■enee Marin luo ja on rokottavinaan tlltä kll■ivarteen. 

Mari i■tuu tuolilla hoidettavana. Maija puhelee jotakin. jo■ta 

ei ••• ■elvllll. 

127 Maija:"Sitten korvat." 

Iidakin ■•n••= kana■a Marin luok■e. nauraa ja alkaa 

J9 työntllll lamppua Marin korvaan aika kovakourai■en nllköi■e■ti. / 

128 lida:"Minll tutkin korvaa.· 

M-'�1.-,v u,:-;r�v,l ,,v?cA.A"'-,.-o 
129 Leena:"lida, 11111 liian kovaa paina Marin korvaa." 

Nyt Iida painaa lamppua toi■eenkin korvaan. 

130 Iida:"Nllin, toi■ta korvaa." 

159 

R,Mc.!I N W5G B S(oC 

,__ 
ll' 'tltf vatlrt 

n;/;'' :3 f';i 

(/,tidl-

� J,f 
lf a.,S"� 

e/ 

IR7I�: 

3,' 



160 

131 Iida ailittää helläati Marin poakea ja kyayy:"Sattuuko 

••?" 

4o 132 Haija:"No, minä nyt .•. toiata korvaa."/ 

(Toiatelee lidan lauaeita, aipaiaee lopuk■i Marin poakea 

kuten aiaarenaakin oli tehnyt.) 

Iida käy pöydän luona ja tulee takaiain tutkimaan Marin korvaa 

uudelleen. Painelee korvaa puulaatalla. 

133 lida:"Toiata korvaa, viu." 

Maija hakee jotakin pöydältä ja tule• •••antien takaiain. Hari 

iatuu tyytyväiaenä tuolilla. 

134 Haija:"Täaaä •• kääre on." 

135 Haije alkaa kääriä� Marin päähän jutellen 

aamalla:"No niin." 

136 Hari:"Se kuuluu jalkaan, kuule, ■inä tiedän."/ 

't'I Maija alkaa aitoa haraoa Marin jalkaan. 

137 Haija:"Vielä Hari!!�.• 

Maija ja Iida ■anevät pikkukeittiöön, ilmeiaeati etaimään jo• 

takin. Puhuvat keakenään, Iida on aoittavinaan poliiaille. Ha

ri kataelee hetken, jää ikään kuin ayrjään. 

138 Hari heittäytyy tuolilta lattialle ja alkaa naukua:"Hiau, 

■iau." 

Haijakin menee lattialle ja aitten keittiökaappiin. Hari aukoo 

ovia. 

139 Haija:"Ei tänne aaa tulla." 

140 Hari:"Hau, hau." 

Y2 Hari haukkuu välillä voimakkaaati,/välillä hiljaa tai laulaen. 

Iida ••n•• kyykylleen haukkuvan Marin viereen. 

141 lida:"Kuunnellaan Hari kuunnellaan." 

fTecToJ ,c;o o/f>,., 

Iida on tutkivinaan Maria. Tytöt aupattavat jotakin, joata ei 

'>'3 ••• aalvää./Sitten Iida ottaa päähineen poia ja lopettaa lää

kärinä olemiaen. 

Hari ■•n•• kaappiin ja paukuttelee ovia. 

142 Hari:"Hä laitan oven lukkoon." 

�� !teiaeatä kuuluu pukema••• olevia� laaten ääniä. Hari menee / 

■akuuhuonaen ovelle ja huo■aa, että ■uut ovat lähdöaaä uloa. 

Hyöa Paai on lopettanut autoleikin ja ■ielii uloa. Hanna leik

kii vii■atippaan nukkenaa kan•••· 

R.Htdl N W50 a S5C 

11r 



143 Mari:"Kato, ne on jo lähtany jo ainne uloa.• 

144 L■■na:"Toiaet ovat puka■aaaa, ■■kin lähdetään ihan kohta 

Enain Mari ■iivotaan kaikki." t,(ltP�rr,,,..,,,..,,,/t6�.....,, t:..1<7/''f.,,.,� 
,',,v re-�A <: r,-., 

Mari aukai■ee ■akuuhuoneen oven. mutta Leena menee sulkemaan 

■en. 

145 Leena:"Mari, meillä on täällä nyt hommia.· � Cltl't!::: -rrA ,-, r ./ ��"-wl 

r,vT<!--'L"" ..:,ro 

Mari juokaentelee ympäriinaä. Paai korjailae autoleikkiään. 

146 Laana:"Mari, Maija ja Iida. Menkää te aiivoamaan tuo 

nukkelaikkipaikka!" L-0�7.::"'.,A,._.,..l�IN <,..lt,-rl.(V,.,-
1'/Y'T�AZ.A,<,?i'o 

'Y',--Mari ■■n•• pankille aeiaomaan/ja kataelae ikkumaata uloa. 

147 L■■na:"Tehdään niin, että laitetaan ne kaikki lääkäri

tavarat laatikkoon. Mari, tänne voi laittaa kaikki ne 

pullot. Tähän näin ... ainne laitatte ja nämä." 
l OP�-T"r.:J,,,,_,,✓,<f""-1 (..I� rTffVA hV re,oQ. ... f;.TrO 

Mari juokaee penkiltä pois ja menee korjaamaan tavaroita, joi• 

ta Leena oj■ntelee lapsille. 

148 Mari:"Minä panen." 

Ottaa lääk■purkin Leenen kädaatä. 

149 L■ena:"No piatä." 

Toiaet lähtevät jo pukemaan, mutta Mari korjailee itaekaeen 

tavaroita. 

150 Le■na:"Vieläkö on niitä lääkäritarvikkeita.• 

t,.-(1/'trrA,.,,,/•�,,.,.,,; u,-;-,,,,,,,,..,. ✓A.1,-e.-e.AA::.T,,1.> 

f, 151 Mari:"Ei."/ 

Lähtee aitten eteiaeen pukeutumaan ja uloa. 

Siirtyminen leikkiin, valmiatalut. infor■aatio 8.25 

Marin laikki alkoi 

Marin leikki päättyi 

Lopettaminen. tavaroiden keruu 

Marin laikin keato 

Valmiatautumiatoimet (ei nauhalla) 

Lopetta■iatoi■et (nauhalla) 

(kokonaialaikkiaikaa) 

43 min. 

4 min. 

3 min. 

50 ■in. 

8.29 

9.12 

9.15 
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Ryhmän käytettävissä olevat leikkivälineet 

Ryhmähuoneen kotileikki 

kiinteät hella, tiskipöytä ja keittiökaapisto (oikeat)
pö tä ja tuolit 
ne�än hengen ruuanvalmistus- ja ruokailuastiasto
puhelin (käytöstä poistettu oikea puhelin)
silitysrauta ja -lauta,- rikkalapio ja harja
tiskiharja ja pöytärätti (oikeat)
1 iso vauvanukke (50 cm) 
2 muuta vauvanukkea (30 cm)
nukenvaatteita 
nukkien ruokalappuja
1 nuken potta 
1 nuken maitopullo 
nuken vaippoja (oikeita vauvanvaippoja)
3 puista nukensänkyä (70 cm, 2 x 35 cm) vuodevaatteineen
1 nuken kantokassi (40 cm)
1 nukenvaunut (puusta)
kangaspaloja, liinoja (käyttö mm. nuken peitteinä)
12 hemepusssia (käyttö mm. nuken tyynyinä)

Ryhmå'huoneen avohylly 

pehmoleluja:
1 kissa 
2 koiraa 
3 nallea (karhuperhe)
1 kana 
4 kangaspalloa Oäpirnitaltaan 13 cm)
1 vinkuva muovitipu 
13 pientä muoviautoa 
pyörällisiä puuleluja (kooltaan 10-15 cm):
2 mäyräkoiraa
1 siili 
1 elefantti
1 pupu
1 ankka 
1 auto 
muita puuleluja:
1 kana 
1 reikälevy 
1 muotolaatikko 
2 vetolelua (matoja) 
sisäkkäinen muoviastiasarja (6 astiaa) 
korillinen isoja leegoja, myös ihrnis- ja eläinhahrnoja
5 palapeliä (osa muotolautoja)

LIITE3 



korillinen yhdistettäviä muovisia rakennuspalikoita 
korillinen "siili"palikoita 

Ryhmähuoneen nukkekoti 

ostetut kalusteet (pöytiä, tuoleja, sänkyjä yms.) 
pikkunuket (äiti, isä, tyttö, poika) 
kangaspaloja (5 x 10 cm) 

Makuuhuone 

5 vaahtomuovikuutiotyynyä 
huopia 
pahvilaatikoita (käyttö mm. nukensänkyinä) 
puulaatikollinen isoja puupalikoita 
1 iso pallo 
pehmoapina (40 cm) 

Ryhmähuoneen varastokomero (josta aikuiset antavat tavaroita lasten käyttöön) 

6 kankaista essua 
3 muovista essua 
3 kankaista kauppakassia (25 x 25 cm) 
2 muovimopoa 
1 muovinen työkalusarja 
1 muovinen vetokärri 
muovieläinsarja 
muoviaitauksia eläimille 
4 puista muotolautaa 
3 palloa 
pieniä puupalikoita 
erikokoisia pahvirullia 
puuhelmiä 

Vesi- ja hiekkaleikki pesu tilojen yhteydessä 

1 vesimylly 
2 vesikauhuria 
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riittävästi ämpäreitä, lapioita, hiekkamuotteja yms. tavanomaisia tavaroita 

Lisäksi päiväkodissa lainataan tarpeen tullen leluja ja muuta materiaalia (esim. 
roolivaatteita) osastolta toiselle. 

1. Ryhmähuoneen kotileikkinurkkaus
2. Ryhmähuoneen avohylly
3. !{_yhmähuoneen nukkekoti
4. Vaahtomuovikuutiot
5. Makuuhuoneen komero (huovat)
6. Muut makuuhuoneen lelut
7. Varastokomero
Lisäksi piirrokseen on merkitty
pöydät, tuolit, makuuhuoneen keinu,
pitkät penkit ja lasten vuoteet

4. 6. 

tl. 

3. 



164 

Kohteena oleva lelu 

Analyysi on toteutettu aikaotannalla, yksikkönä 1 minuutti 

Leikki n:o 1: Kauppa-komeroleikki 

- kauppaleikkitavaroita
("ostettavaa")

- kauppakassi
- nalle

- ei leikkivälinettä

18 (minuutin ajan) 

2 
2 

15 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 54 % leikkituokion kokonaisajasta (37 min.) 

Leikki n:o 2: Vauvanhoito- ja nukkekotileikki 

- vauvanukke
- kankaita, peitteitä,pyyhe
- kantokassi, sänky, vaunut tms.
- leikkiastiat
- puhelin
- nalle
- nuken sukat
- harja
- pikkunuket
- astiat
- kangaspalat
- huonekalut

- ei leikkivälinettä

12 (minuutin ajan) 
14 
10 
7 

2 
1 
1 
1 

17 
9 
6 
3 

3 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 95 % leikkituokion kokonaisajasta (56 min.) 

Leikki n:o 3: Hiekkaleikki 

- ämpäri
- lapio
- kakkumuotti, muu astia
- kuorma-auto
- hiekkaseula

- ei leikkivälinettä

10 (minuutin ajan) 
7 

6 
1 
1 

17 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 51 % leikkituokion kokonaisajasta (37 min.) 

LilTE4 



Leikki n:o 4: Pikkukoti-, vauvanhoito-, nukkekoti-, 
käpy- ja tikapuu-ukkoleikki 

- nukkekodin pienesineitä
- kauppakassi
- vuodevaatteita
- nukenvaunut
- vauvanukke
- leikkiastiat
- pelilaatikko, pelilaatat

tarrakuvat
- tikapuu-ukko
- tuoli
- käpyeläin

- ei leikkivälinettä

6 (minuutin ajan) 
7 

5 

3 
2 

2 

7 

6 

2 
1 

13 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 71 % leikkituokion kokonaisajasta (45 min.) 

Leikki n:o 5: Lääkäri- ja autorataleikki 

- vauvanukke 12 (minuutin ajan) 
- nuken nuttu 1 
- lääkärinvälineitä 10 

(lääkepurkki, stetoskooppi ym.)
- viivotin 2 
- pikkuauto 4 

- ei leikkivälinettä 17 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 60 % leikkituokion kokonaisajasta (46 min.) 

Leikki n:o 6: Äiti-vauva- ja pankkileikki 

- kartonkilaatikko 20 (minuutin ajan) 
- peitto

leikkiastiat
13 
17 

- nalle 3 
- laatikon kansi, paperinpala 4 

palikka, liina
- poni
- penkki

leikkirahaa

1 
1 
6 

- ei leikkivälinettä 6 (minuutin ajan) 

Leikkiväline 88 % leikkituokion kokonaisajasta (51 min.) 
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Leikki n:o 7: Koti pöydän alla 

- �=o, patja, tyyny tms.
- tuoli 
- puu.nukke

leikkiastiat
- palikka
- ei leikkivälinettä

11 (minuutin ajan)
10
2
1 

1 

1 

8 (minuutin ajan)
Leikkiväline 71 % leikkituokion kokonaisajasta (46 min.)

Leikki n:o 8: liiå'käri- ja mopoleikki 

- vauvanukke
- lääkärivälineet (korvalamppu,14

stetoskooppi, lääkepurkki yms.)
- leikkityökalut

7 (minuutin ajan)

13
- mopo

tuoli 4
5- pahvilaatikko 3

- ei leikkivälinettä 5 (minuutin ajan)
Leikkiväline 88 % leikkituokion kokonaisajasta (40 min.)



Menetelmä leikin lajien analysoimiseksi 
(Rubin, Maioni & Homung 1976) 

1.1 Funktionaalinen yksinleikki (harjoitteluleikki yksin) 
1.2 Konstruktiivinen yksinleikki (rakenteluleikki yksin) 
1.3 Esittävä yksinleikki (symbolileikki, roolileikki yksin) 

2.1 Funktionaalinen rinnakkainleikki 
2.2 Konstruktiivinen rinnakkainleikki 
2.3 Esittävä rinnakkainleikki 

3.1 Konstruktiivinen yhteisleikki 
3.2 Esittävä yhteisleikki 

4. Muu käyttäytyminen
"toimeton" 
muiden leikin katselua 
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LIITES 

lapsi tekee muuta, kuin leikkii, esim. palapeliä, katselee kirjaa, keskustelee, 
riehuu (ei leikkikontekstia) 

Koodausohjeita: 

funktionaalinen leikki ei voi olla yhteisleikkiä 
funktionaalisessa leikissä lapsi toistaa liikkeitä tai tekoja esineillä tai ilman niitä, 
kyse esineiden manipuloinnista ja kokeilusta 

konstruktiivisessa leikissä lar.si käyttää esineitä ja materiaalia luodakseen jotakin 
"pys�ää", jotakin, joka jää leikin jälkeenkin (tai voisi jäädä, päiväkodissa saatetaan 
leikin loputtua kol")ata kaikki pois). Tällaisia konstruktioita ovat esimerkiksi lego
ra�enneimat ja hiekkalinnat. Palapelien tekeminen tulee luokkaan muu käyttäyty
minen. 

esittävässä leikissä k:rse symbolisista transformaatioista ja kontekstistaan irroitetus
ta käyttäytymisestä. Saattaa sisältää esineitä tai tapahtua ilman niitä. 

rinnakkainleikissä lapsi leikkii fyr.sisesti lähellä toisia samaa tekeviä lapsia. Lasten 
on vaivatonta katselra tai kuunnella toisiaan. 

yhteisleikissä lapsilla on sama päämäärä, sen konstruktiivisessa muodossa pysyvä 
muodostetaan yhdessä, seontaanisti tai suunnitellen, esittävä yhteisleikki on 
roolileikkiä, jossa kullakin lapsella on oma roolinsa ja leikissä on yhteinen juoni. 
Yksinkertainenkin roolijako hyväksytään, kunhan toiminnassa on vastavuoro1Suut
ta. Yhteiseksi juoneksi hyväksytään esimerkiksi kodin erilaisten puuhien suoritta
minen, kun leikkiin sisältyy vuorovaikutusta. 
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Menetelmä symbolisen leikin tasojen analysoimiseksi 
(Nicolich 1977) 

LIITE 6 

1. Presymbolinen skeema:
Lapsi osoittaa ymmärtävänsä esineen käytön tai merkityksen lyhyillä tunnistet
tavilla liikkeillä.

Ei sisällä kuvittelua 
Leikin ärsykkeitä läsnäolevan esineen ominaisuudet 
Lapsi näyttää pikemminkin vakavalta kuin iloiselta 

Esim. 
poimii kamman, koskettaa sillä tukkaansa, pudottaa sen 
poimii puhelimen kuulokkeen, panee sen korvalleen, asettaa syrjään 
tarttuu kupin korvaan ja nostaa kuppia 

2. Auto-symbolinen skeema:
Lapsi kuvittelee itseensä yhteydessä olevia toimintoja.

Sisältää kuvittelua 
Symbolismi on lähtöisin lapsen omasta kehosta 
Lapsi näyttää iloiselta, näyttää olevan tietoinen kuvittelusta 

Esim. 
jäljittelee juomista nuken maitopullosta 
syö tyhjästä lusikasta 
sulkee silmänsä, kuvittelee nukkuvansa 

3. Yksinkertaisen skeeman symbolinen leikki:
Lapsi laajentaa symbolismia oman toimintansa ulkopuolelle.
3A Sisältää toiminnan muut toteuttajat tai vastaanottajat.
Esim.

syöttää äitiä tai nukkea 
hoitaa äitiä tai nukkea 

3B Kuvittelee toisten ihmisten tai esineiden toimintoja. 
Esim. 

kuvittelee lukevansa kirjaa 
kuvittelee pyyhkivänsä lattiaa 
työntää palikkaa tai leikkiautoa jäljitellen auton ääntä 

4. Kombinatoriset symboliset leikit
4.1 Yksiskeemaiset yhdistelmät:
Lapsi yhdistää yhden kuvitellun skeeman useisiin toiminnan vastaanottajiin.
Esim.

kampaa omaa, sitten äidin tukkaa 
juo pullosta, juottaa sitten nukkea pullosta 
panee kupin äidin, sitten tutkijan, sitten omalle suulleen 

4.2 Moniskeemaiset yhdistelmät: 
Lapsi yhdistää useita skeemoja toisiinsa sekvensseiksi. 
Esim. 

asettelee puhelimen kuulokkeen korvalle, pyörittää numeroita 
halaa nukkea, panee sen vuoteeseen, syöttää sitä 
hämmentää lusikalla· astiaa, syöttää nukkea, kaataa ruokaa lautaselle 



.. 

5. 

5.2 
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Lisäys mittariin ennen tasoa 5: 
Teon nimeäminen heti teon jälkeen tai teko ja sen nimeäminen samanaikaisesti 
(ei Nicolichin mallissa) 

Suunnitellut symboliset leikit: 
Lapsi osoittaa kielellisesti tai ei-kielellisesti suunnittelevansa kuvitellut toimin
not ennen niiden toteutusta. 
5.1 Suunnitellut yksinkertaiset skeemat: 
Sisältää tasojen 2. ja 3. toimintoja, jotka ovat suunniteltuja. 
Esim. 

löytää silitysraudan, asettaa sen syrjään, etsii jotain, panee syrjään useita 
esineitä, kunnes vaate löytyy, sitten silittää sen 
poimii leikkijakoavaimen, sanoo "hammasharja" ja tekee harjausliikkeitä 

Yhdistelmät, joihin sisältyy suunniteltuja moniskeemaisia elementtejä: 
Nämä ovat tasojen 2. - 5.1. toimintoja, jotka sisältävät aina jonkin suunnitellun 
elementin. Leikissään lapsi pyrkii asian todenmukaiseen toteutukseen. 
Esim. 

panee leikkiruokaa astiaan, hämmentää. Sanoo sitten "soppaa" tai "äiti" 
ennen kuin alkaa ruokkia äitiä. Odottaa hetken ja sanoo "lisää" tarjoten 
lusikkaa äidille. 
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Menetelmä leikin narratiivisuustasojen analysoimiseksi 
(Wolf & Grollman 1982) 

1. Skeemataso
Lapsi muodostaa yhden toiminnon (lyhyt sarja liikkeitä) tai verbalisoi yhden
toiminnon, joka assosioituu yhteen yksittäiseen pieneen tapahtumaan.
Esim. Lapsi työntää lusikkaa nuken suuhun ikään kuin syöttääkseen sitä.

2. Tapahtumataso
Lapsi muodostaa vähintään kaksi skeemaa, jotka ovat saman prosessin tai
tavoitteen osia.
2A Yksinkertaiset tapahtumat:
Sisältää kaksi tai kolme skeemaa, jotka tähtäävät samaan päämäärään.
Esim. Kahvinjuontitilanteessa lapsi kaataa (leikisti) kahvia kuppiin ja tarjoaa

sitä äidille.
2B Konstruoidut (contoured) tapahtumat:
Sisältää vähintään neljä eri skeemaa, jotka tähtäävät samaan päämäärään.
Esim. Ateriatilanteessa lapsi kaataa (leikisti) kahvia kuppiin, lisää sokeria,

ojentaa äidille ja varoittaa kahvin kuumuudesta. 

3. Episoditaso
Lapsi muodostaa vähintään kaksi tapahtumaa, jotka tähtäävät samaan päämää
rään. Tapahtumien integraatio tuottaa kokonaistilanteen ja jokainen esitetty
tapahtuma liittyy tilanteeseen.
3A Yksinkertainen episodi:
Sisältää vähintään kaksi yksinkertaista tason 2A tapahtumaa, jotka tähtäävät
samaan päämäärään.
Esim. Ateriaepisodissa lapsi esittää (leikisti) ruuanlaittotapahtuman, jossa hän

vatkaa taikinan ja paistaa sen. Sitten hän esittää tarjoilutapahtuman, 
jossa hän syöttää nukelle kakunpalan ja ojentaa maidon. 

3B Konstruoitu (contoured) episodi: 
Sisältää vähintään kaksi konstruoitua tason 2B tapahtumaa, jotka tähtäävät 
samaan päämäärään. 
Esim. Syntymäpäiväjuhlaepisodissa lapsi esittää (leikisti) keittämistapahtu

man, jossa hän vatkaa taikinan, lisää sokeria ja kermajuustoa, maistaa 
lusikallisen ja sitten paistaa taikinan uunissa. Sitten hän esittää tarjoilu
tapahtuman, jossa hän antaa vierailleen kakunpalasen ja jäätelöä kes
kustellen samalla "ystäviensä" kanssa mitä hänen nukkensa teki edelli
sissä syntymäpäiväjuhlissaan. 
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Menetelmä roolien kehityksen analysoimiseksi leikkikaluleikissä ja 
yhteisessä roolileikissä leikkitovereiden kanssa 
(Bretherton 1985) 

Leikkikaluleikin kehitys: 

1. Leikkikalu vastaanottajana (recipient)
2. Lapsi itse toimijana (agent) - leikkikalu vastaanottajana
3. Leikkikalu aktiivisena vastaanottajana
4. Leikkikalu toimijana
5. Leikkikalu toimijana vuorovaikutuksessa lapsen itsensä kanssa

(Lapsi lainaa äänensä leik.kikalulle, kun leikkikalun vuoro on "kommunikoida
kielellisesti")

6. Lapsi itse kertojana (narrator) ja sijaistoimijana (vicarious actor) toistensa kanssa
vuorovaikutuksessa oleville leikkikaluille

Yhteisen roolileikin kehitys: 

1. Toinen henkilö vastaanottajana
2. Lapsi itse toimijana - toinen henkilö vastaanottajana
3. Lapsi itse "nuorempana" partnerina yhteisessä leikissä
4. Lapsi itse johtajana (director) ja toimijana (actor) vertaisryhmän yhteisessä

leikissä
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Kehittyneen yhteisen roolileikin kriteerit 
(Smilansky 1968) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Jäljittely (lapsi nimeää roolinsa tai toimii tietyn roolin mukaan) 
Esineiden korvaava käyttö (esine esittää leikisti toista esinettä tai mielikuvituk
sessa tapahtuva esineetön transformaatio) 
Toimintojen ja tilanteiden korvaaminen ja niiden verbalisointi 
("leikitään että uidaan", "kuvitellaan että ollaan pohjoisnavalla") 
Interaktio (vähintään kaksi leikki"ää) 
Verbaalinen kommunikaatio le�jöiden välillä 
Leikin kesto vähintään 10 minuuttia 



Leikki-inventaario (Christie 1982) 
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LIITE 10 

1. Jäljittely (lapsi nimeää roolinsa tai toimii tietyn roolin mukaan)
Kyllä - ei / Mikä rooli?

2. Esineiden korvaava käyttö (esine esittää leikisti toista esinettä tai mielikuvituk
sessa tapahtuva esineetön transformaatio)
Kyllä - ei / Minkälainen transformaatio?

3. Toimintojen ja tilanteiden korvaaminen ja niide verbalisointi
("leikitään, että uidaan", "kuvitellaan, että ollaan pohjoisnavalla")
Kyllä - ei / Millä tavalla?

4. Interaktio (vähintään kaksi leikkijää)
Kyllä - ei / Keiden kanssa?

5. Verbaalinen kommunikaatio leikkijöiden välillä
Kyllä - ei / Keskustelua leikistä (Sa) ja/tai roolihenkilönä (Sb)?

6. Leikin kesto vähintään 10 minuuttia
Kyllä - ei / Monta minuuttia?
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Leikki-inventaario yhteisessa roolileikissä Smilanskyn ja Christien 
menetelmien mukaan arvioituna 

KRITEERIT: 
1. Jäljittely
2. Esineiden korvaava käyttö
3. Toimintojen ja tilanteiden korvaaminen ja niiden verbalisointi
4. Interaktio
5. Verbaalinen kommunikaatio leikkijöiden välillä

Sa Keskustelu leikistä, suunnittelua, roolien nimeäminen
Sb Roolihenkilönä

6. Leikin kesto vähintään 10 minuuttia

Leikin 
n:o 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

Jaksot, kestot min. (noin) 
ja leikkitoverit 

Ostaminen, 4.0 / 0.5 / 2.5 - Heidi 
Nukkekodin ruokailu, 0.5 - Heidi, Iida 
Kakun teko, myynti, 2.0 / 0.5 - kasvattaja 
Karkin ostaminen, 3.5 - Pirkko 
Karkin syöminen, 3.0 - Pirkko 
Lääkärissä, 4.5 -Iida, Maija 
Vauva-äiti, 1.0 / 1.0 / 3.0 / 1.5 - Venla 
Rahaleikki, 1.0 / 2.0 - Maija 
Vauva-äiti, 1.5 - Venla 
Vauva-äiti, 1.0 - Venla 
Koiran syöttäminen, 1.0 - Hanna 
Koiran syöttäminen, 2.0 - Hanna, Venla 
Pankki, arpamyynti, 4.5 - Hanna, Venla 
Koti pöydän alla, 3.0 / 3.0 - Pasi 
Vahtikoira, 2.0 - Pasi 
Kotona oloa pöydän alla, 9.0 - Pasi, Anni 
Mopon korjaaminen, 1.0 - Anni 
Mopon korjaaminen, 2.0 - Pasi 
Lääkärissä, 3.0 - Anni 

Täyttyneet 
ehdot 

1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5a,5b 
1,2,4,5a,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5a,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5a,5b 
1,2,4,5a,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4,5b 
1,2,4 
1,2,4,5a 



Menetelmä leikin ohjaamisen analysoimiseksi (McCune 1984) 

Äidin osallistuminen lapsen leikkiin: 

1. Äiti ei osallistu

175 

LIITE 12 

2. Kommentointi (kielelliset vahvistavat, kannustavat tai rohkaisevat huomau
tukset lapselle)

3. Interaktio (täsmälliset neuvot ja ehdotukset, mitä lapsen tulisi tehdä, myös
leikkiä ohjaavat täsmälliset kysymykset)

Mikäli molempia osallistumismuotoja esiintyy yhtäaikaa, koodataan luokkaan 3. 

Huom. Tässä tutkimuksessa McCunen menetelmää jouduttiin tarkentamaan siten, 
että päiväkodin vapaan leikin tilanteissa väistämättä tapahtuneet kasvattajan 
toimenpiteet leikin lopettamiseksi koodattiin luokkaan 3, kuten myös lapsiryhmässä 
esiintulleet riitatilanteiden selvittelyt. Kuitenkin ne erotettiin luokkien sisällä omiksi 
ryhmikseen. 
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Tutkimushankkeen vaiheet 

1. V AIHE: Esitutkimus "ESINETOIMINNASTA ROOLILEIKKIIN. ALLE KOLME
VUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIEN KASVATTAJIEN KÄSITYKSIÄ 
LEIKISTA JA LEIKIN OHJAUKSESTA" 

2. VAIHE: P½-G�TILAINEN, VYGOTSKILAINEN JA BATESONILAINEN
NAKOKULMA ROOLILEIKKIIN SIIRTYMISEEN 

PIAGET'N TEORIA 
LEIKISTA 

ongelmat 1 - 3 

A =MALU 

PIAGETILAISET 
TUTKIMUKSET 

ongelmat 4 - 6 

B=MALU 

MARIN LEIKKI 

ongelma 7 

C = KEHITYSJ(UVAUS 
LEIKISTA 

ongelma 8 

D = MENETELMIEN 
TARKASTELU 

ongelma 9 

A B <- C 

A B C D 

VYGOTS.J<IN TEORIA 
LEIKISTA 

ongelmat 1 - 3 

A=MALU 

TOIMINNAN
TEOREETTISET 
TUTKIMUKSET 

ongelmat 4 - 6 

B=MALU 

MARIN LEIKKI 

ongelma 7 

C = KEHITYSJ(UVAUS 
LEIKISTA 

ongelma 8 

D = MENETELMIEN 
TARKASTELU 

ongelma 9 

A B <- C 

A B C D 

kriittinen vertailu, "synteesi" 

BA TESONIN TEORIA 
LEIKISTA 

ongelmat 1 - 3 

A=MALLI 

KOMMUNIKAATIO
TEOREETTISET 
TUTKIMUKSET 

ongelmat 4 - 6 

B =MALU 

MARIN LEIKKI 

ongelma 7 

C = KEHITYSJ(UVAUS 
LEIKISTA 

ongelma 8 

D = MENETELMIEN
TARKASTELU 

ongelma 9 

A B <- C 

A B C D 

3. VAIHE: LEIKIN OHJAAMISEN �.LLI, LEIIqN QHJAAMISEN MENETELMÄ
JA KASVATTAJAN TYOTA KEHITTAVA PEDAGOGINEN EKSPERI
MENTTI 
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