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Tutkimuksen tarkoituksena oli osana laajempaa tutkimushanketta kehittää leikin 
tutkimisen metodia ja samalla leikin teoriaa. Erityisesti tavoitteena oli kuvata ja 
analysoida roolileikkiin siirtymisen vaihetta kehityspsykologisena ja pedagogisena 
ilmiönä. Tutkimus palvelee myös varhaiskasvatuskoulutusta sekä käytännön 
kasvatustyötä lasten päiväkodeissa. 

Tutkimus käsitti neljä toisiinsa liittyvää tehtävää. Ensimmäinen tehtävä 
oli muodostaa teoreettinen malli roolileikkiin siirtymisestä Vygotskin leikkiä 
koskevien käsitysten pohjalta. Toisena tehtävänä oli tarkentaa mallia Vygotskin 
seuraajien teoreettisten konstruktioiden ja toiminnanteoreettisten pikkulasten 
leikkiä koskevien observointitutkimusten tulosten avulla. Kolmas tehtävä oli 
kuvata ja analysoida yhden siirtymävaiheessa olevan lapsen leikkiä päiväkodissa. 
Aineisto, joka sisälsi muistiinpanoja ja kuvanauhoja lapsen leikistä, analysoitiin 
aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyillä leikin arviointimenetelmillä. Neljäs 
tehtävä oli tutkia teorian ja käytännön välistä suhdetta, jolloin analyysin tuotta
maa kuvaa lapsen leikistä verrattiin teoreettisiin malleihin. Samalla arvioitiin 
analyysissä käytettyjen arviointimenetelmien soveltuvuutta päiväkodissa tapah
tuvan leikin tutkimiseen. 

Tutkimus osoitti, että vaikka Vygotski on kuvannut roolileikin syntyä 
paikkapaikoin seikkaperäisesti, hänen käsityksistään ei muodostu esimerkiksi 
leikin kehityksen tai leikin sosiaalisten aspektien osalta selkeää teoriaa. Vygotskin 
jälkeen on tartuttu useisiin hänen ajatustensa aukkokohtiin, erityisesti observointi
tutkimuksissa. Ne eivät kuitenkaan täytä kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 
metodologista ehtoa, jonka mukaan inhimillistä toimintaa on tutkittava samanai
kaisesti yksilöllisellä, sosiaalisella, kulttuurisella ja historiallisella tasolla.Tutki
muksessa käytetyillä leikin arviointimenetelmillä oli mahdollista osoittaa teo
reettisten käsitteiden ja käytännön toiminnan välinen diskrepanssi, mutta ei 
ratkaista sitä. Observoidun,lapsen leikistä voitiin sijoittaa teoreettisiin malleihin
vain joi takin elementtejä, jotka nekään eivät kaikilta osin vastanneet malleja. Lapsi 
pystyi esimerkiksi toimimaan kuvitteellisessa tilanteessa ja hänen leikkinsä 
sisältönä olivat ihmisten väliset suhteet. Nämä ovat koulukunnan klassikoiden 
mukaan jo pitkälle kehittyneen roolileikin piirteitä. 
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Transition to role play: Activity-theoretical point of view 

As a part of a larger research project, this study aims to develop the research 
methodology and the theory of play. More precisely, the aim was to describe and 
analyse the stage of transition to role play as a developmental psychological and 
pedagogical phenomenon. The study also serves teacher training and educational 
practice in day care centers. 

Four tasks were set for the study. The first task was to construct a theore
tical model of the development of play and the transition to role play on the basis 
of Vygotsky's notions of play. The second task was to define and revise this 
model in accordance with the theoretical constructs of his followers and the 
results of previous activity-theoretical observation studies of play. 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 developed in the previous 
activity-theoretical 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 theoretical models to examine how far the play of the child fits these 
models. 

The study showed that although Vygotsky described the emergence of 
role play in some detail, his notions of play do not constitute a fully worked out 
theory concerning, among others, the development of play or the social aspects 
of play. Many of these shortcomings have since been redressed, especially in 
observation studies. These studies, however, do not meet the methodological 
requirements for studying play from an activity-theoretical viewpoint. According 
to activity theory, human development is not only a question of individual and 
social development; it must also be analyzed at the cultural and historical level. 

By means of the observation instruments used in this study the discre
pancy between theory and practice could be demonstrated but not solved. Only 
some of the observed elements of the child's play could be related to the theoreti
cal models of play, but not even all of these supported the models. The child, for 
instance, demonstrated an ability to play in imaginary situations, and the content 
of her play included interpersonal relations. These are features which in Vygotsky 
and other classics of activity theory are associated with well-developed rather 
than early role play. 

Descriptors: role play; play; early childhood education; day care center; observa
tion methods 
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1 JOHDANTO 

1.1 Leikki ja kulttuurihistoriallinen koulukunta 

Tämän tutkimuksen aihepiirinä on lasten leikki. Leikkiä on kautta aikojen 
yritetty määritellä sekä teoreettisena että empiirisenä käsitteenä. Yritykset 
eivät ole kuitenkaan johtaneet yleisesti hyväksyttyihin tai yksiselitteisiin 
määritelmiin (ks. esim. Hännikäinen 1992a). Yksittäisten kehitys- ja 
leikkiteorioidenkin välillä ja niiden sisällä määrittelyt saattavat erota 
toisistaan huomattavasti - tämä koskee myös kulttuurihistoriallista koulu
kuntaa ja kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa. 

Tarkasti ottaen ei ole perusteltua puhua yhdestä kulttuurihistorial
lisesta koulukunnasta tai lähestymistavasta. Alunperin kulttuurihistorialli
sen koulukunnan muodosti ns. "Vygotski - Luria - Leontjev-koulukunta" 
(Tulviste 1989, 37), ja toiminnan teoriaa voidaan pitää kulttuurihistorialli
sen teorian kehittyneempänä muotona (Stetsenko 1993, 42). - Toiminnan 
teorian synty yhdistetään erityisesti Aleksei Nikolajevits Leontjeviin. 

Myös kulttuurihistoriallinen teoria tai paremminkin kulttuurihisto
riallinen toiminnan teoria sisältää erilaisia suuntauksia. Eri suuntauksilla 
on omat käsitteensä, mutta yhteisenä piirteenä niillä on inhimillisen 
toiminnan määrittäminen laajemmin kuin vain psyykkisenä säätelynä: 
inhimillisen toiminnan nähdään välittävän ihmisen suhdetta ympäristöön
sä (Hakkarainen 1989b, 17). Tässä tutkimuksessa pyrin seuraamaan 
teorian "historiallista kehitystä", jolloin etenkin tämän päivän tilannetta 

\ 
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tarkasteltaessa puhun kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta1
. 

Viime vuosikymmeninä ja varsinkin aivan viime vuosina kulttuu
rihistoriallinen teoria yleensä ja erityisesti Vygotskin kehitysteoria on 
kokenut renessanssin psykologisessa ja kasvatustieteellisessä keskustelus
sa ja tutkimuksessa (ks. esim. Moll 1990; Winegar & Valsiner 1992a,b)2. 
Sama koskee Vygotskin käsityksiä leikistä (Vygotsky 1976, 1978e): ne 
alkavat olla eri puolilla maailmaa yhtä tunnettuja kuin Piaget'n leikin 
teoria, jota on pidetty ehkä tunnetuimpana leikin teoriana (ks. esim. 
Pellegrini & Galda 1993). Vygotskin leikkiä koskevat käsitykset eivät 
kuitenkaan ole Suomessa erityisen hyvin tunnettuja, ja vielä vähemmän 
meillä on tietoa niiden uudelleenarvioinnista ja kehittelytyöstä. Pyrin 
korjaamaan puutetta tällä tutkimuksella. 

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kulttuurihistoriallisen 
koulukunnan käsitykset leikistä yleensä ja erityisesti roolileikkiin siirtymi
sestä. Tarkastelua varten erottelen koulukunnan kolmeen "sukupolveen"3

, 

josta ensimmäiseen katson kuuluvaksi - ehkä hieman keinotekoisesti -
vain Lev Semjonovits Vygotskin. Toisen sukupolven muodostavat Vy
gotskin lähimmät työtoverit ja hänen työnsä välittömät jatkajat kuten A. 
N. Leontjev ja Daniil Elkonin. Kolmanneksi sukupolveksi määrittelen
tässä työssä nykyiset keski- ja länsieurooppalaiset sekä yhdysvaltalaiset
leikin tutkijat kuten Ageliki Nicolopouloun ja Christine Weberin4. Sen
selvittely, miten Vygotski ja muut koulukunnan edustajat ovat määritel
leet leikin, muodostaa osan tämän tutkimuksen ongelmanasettelua.

Karkeasti ottaen koulukunnan esittämissä määrittelyissä leikin 
epistemologinen status on vähintään kahdenlainen: yhtäältä leikki määri
tellään teoreettisena konstruktiona, mutta toisaalta sille annetaan myös 
realistisia määrittelyjä, jolloin leikki nähdään tosiasiana, lapsen elämän
käytäntönä. Erityisesti viimemainitussa tapauksessa leikkiä tarkastellaan 
myös kasvatuksen välineenä. Lisäksi koulukunnan eri edustajien välillä 
on eroja siinä, mikä asema leikille annetaan tai mikä aspekti saa pää
huomion. Tästä seuraa joitakin ongelmia tulkintojen ja johtopäätöksien 
tekemiselle myös omassa tutkimuksessani. 

Kulthmrihistoriallinen koulukunta on kuitenkin yhtä mieltä siitä, 
että leikillä on ratkaiseva merkitys lapsen koko kehityksessä. Älyllisen 

1Vrt. tutkimuksen alaotsikko. 

2Kehitystä koskevissa julkaisuissa uusin sitaatti-indeksi osoittaa, että viittaukset 
Vygotskiin ovat ylittäneet Piaget'ta koskevien viittauksien määrän (ks. Duveen 1994,13). 

3Vrt. Rosa ja Montero (1990, 78). 

4Tässä nousee esiin tutkimukseni oleellinen rajoitus ja rajaus: siinä esitettävä varsin
kin "kolmatta sukupolvea" koskeva problematiikka koskee vain läntisissä teollisuus
maissa tehtyä leikin tutkimusta ja siitä käytyä keskustelua. Kieli- ja kulttuurimuurin 
taakse jäävåt entisen Neuvostoliiton alueella tehdyt tutkimukset. Juuri näissä maissa on 
valmistunut muun muassa lukematon määrä lasten leikkiä koskevia julkaisemattomia 
opinnäytetöitä (Hakkarainen 1994, suullinen tieto). 
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kehityksen lisäksi se vaikuttaa lapsen fyysiseen kehitykseen, käyttäyty
misen ohjaamiseen, tunteiden ja luonteenpiirteiden muodostumiseen, 
psyykkiseen tilaan ja tässä mielessä hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa 
(Weber 1986a, 59). Kulttuurihistoriallisen koulukunnan ulkopuolella oman 
toiminnanteoreettisen suuntauksensa kehittänyt Rubinstein (1977, 735) 
kiteyttääkin leikin olemuksen ajattelun ja tahtomisen kouluksi, jossa lapsi 
kehittyy, koska leikkii, ja leikkii, koska kehittyy.5 

1.2 Leikki kehitysperiodina ja johtavana toiminnan tyyppinä 

Tutkimuksessa tarkastelen siirtymää esineleikistä (esineellisestä toiminnas
ta) roolileikkiin, jolloin tämä siirtymä nähdään yhtenä leikin kehitys
vaiheena. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmasta katsottu
na kyseessä on samalla siirtymä yhdestä ontogeneettisestä kehityspe
riodista toiseen. Kehitysperiodien kriteerinä pidetään inhimillistä toimin
taa, jossa avainkäsitteenä toimii "sosiaalinen kehitystilanne"6

• Tämä on 
alunperin Vygotskin käsite, josta Leontjev alkoi myöhemmin käyttää 
käsitettä "johtava toiminta". Viimemainittu käsite on sittemmin käytännöl
lisesti katsoen kokonaan korvannut Vygotskin alkuperäisen käsitteen. (Ks. 
esim. Hakkarainen 1988b, 150-154.) 

Yksilön kehitys tarkoittaa muutosta sosiaalisessa kehitystilanteessa. 
Kulttuurihistoriallisen koulukunnan teorianrnuodostuksen lähtökohtana 
on käsitys kaikkien käyttäytymisen korkeimpien muotojen, ns. korkeimpi
en psyykkisten toimintojen7 rakenteen ja kehityksen määräytymisestä 

5Yrnmärtääkseni Rubinsteinin varsin yleisen tason filosofiseen pohdintaan perustu
vaa teoriaa voidaan luonnehtia "marxilais-leniniläiseksi" heiiastusteoriaksi, jossa 
kulttuuriselle välitt)'!leisyydelle ja tiedon omaksumisprosessille ei anneta samaa 
keskeistä merkitystä. kuin niille annetaan kulttuurihistonallisessa toiminnan teoriassa 
(ks. tarkemmin esim. Hyden 1988). 

6Kulttuurihistoriallinen koulukunta painottaa yksilöllisiä eroja kehityksessä. Kehitys
vaiheiden kriteerinä ei siis ole ikä: ikämåärityksiä saatetaan kä,Y.ttää yksittäistapauksissa 
tai esimerkinomaisesti. Englannin- ja saksankielisissä käännoksisså näyttää kuitenkin 
olevan tavallista, että kehitysvaiheet jaetaan karkeasti ottaen vauvaikään, jolla tarkoite
taan lapsen ensimmäistä ikåvuotta, pikkulapsi-ikään, jolla tarkoitetaan suunnilleen yksi 
- kolmevuotiaita ja esikouluikään, jolla tarl<oitetaan kolme vuotta täyttäneitä, mutta ei
vielä kouluikäisiå lapsia. Kouluikäisillä tarkoitetaan seitsemän vuotta täyttäneitä lapsia.

7Vygotskia on kritisoitu siitä, että hän näkee vain korkeammat psyykkiset toiminnot 
väli!t}'neinä. Kritiikin esittäjien mielestä myös alemmat psyykkiset t01rninnot, kuten ei
tahdonalainen havaitseminen tai preverbaalinen ajattelu ovat seurausta lapsen aktiivi
sesta toiminnasta ympäristönsä kanssa. On jopa esitetty tulkinta, jonka mUKaan Vygots
ki olisi pitänyt alempma kaikkia sellaisia t01mintoja, joita ei itse tutkinut. (Ks. esim. van 
der Veer & van Ijzendoorn 1985.) 
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ihmiskunnan historiallisesti kehittyvästä, kulttuurisesti välittyneestä 
käytännöllisestä toiminnasta (ks. esim. Cole, John-Steiner, Scribner & 
Souberman 1978; Leontjew 1985a; Luria 1987). Kulttuurihistoriallisen 
toiminnan teorian mukaan kehitys ei ole luonteeltaan yksinkertaisesti 
kumuloituvaa. Kehityksessä uudet elementit eivät rakennu toistensa 
päälle, vaan kehitys nähdään dialektisena prosessina. Kehitys on epä
tasainen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia muutoksia sisältävä revolu
tionäärinen prosessi, johon yhdistyy evolutionistinen aspekti (Vygotsky 
1978d, 72-73). Vanha ei kuitenkaan häviä uudesta kokonaan, vaan ilmenee 
uudessa muodossa (Vygotsky 1981b, 174). Teorian mukaan kehityksen 
lähteenä toimivat inlli:millisen toiminnan sisäiset ristiriidat. (Ks. esim. 
Engeström, Hakkarainen & Hedegaard 1984, 153-154; Moss 1992, 129). 

Teorian perusoletukset voidaan tiivistää seuraavasti (ks. Davydov 
& Zintsenko 1987, 412): 

ihmisen psyykkisen kehityksen perustan muodostaa hänen sosiaalisen 
kehitystilanteensa laadullinen muutos, 
kasvatuksella ja opetuksella on tärkeä merkitys psyykkiselle kehi
tykselle, 
toiminta näyttäytyy ensin näkyvänä sosiaalisena (ulkoisena) suorituk
sena, 
ihmisen uudet, ensi kertaa esille tulevat psyykkiset uudismuodostel
mat ovat johdettavissa sosiaalisen suorituksen sisäistämisestä ja 
olennainen osuus sisäistämisprosessissa on erilaisilla merkkijärjestel
millä, kuten kielellä. 

Davydovin (1988, 70-71) esittämän tiivistelmän mukaan lapsen 
elämässä voidaan erottaa seuraavat kehitysperiodit ja niitä vastaavat 
johtavat toiminnan tyypit8

: 

1. Ensimmäisen elinvuoden aikana johtava toiminnan tyyppi on lapsen
ja aikuisen välinen välitön emotionaalinen vuorovaikutus, josta seuraa
lapselle tarve kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Tämä toiminnan
tyyppi tuottaa psyykkisen yhteyden ja emotionaalisen suhteen toisiin
ihmisiin. Toiminnan tyypin tuotteita ovat myös tietyt havaintotoimin
not ja tavoitteellinen tarttumisliike, joka on perustana monille ihmisen
esineellisille toiminnoille.

2. Esineellinen toiminta on yksi - kolmevuotiaiden johtava toiminnan
tyyppi. Esineellisen toiminnan avulla kehittyvät lapsen kieli ja siihen
liittyen esineiden nimeäminen, esinemaailmaa yleistävä havaitseminen
sekä ajattelu konkreettis-funktionaalisella tasolla. Toiminnan tyypin
yksi keskeinen tuote on "minä itse"-tietoisuus.

8Davydov viittaa neuvostoliittolaiseen yhteiskuntaan 1980-luvulla: kontekstina on 
kehittyva sosialismi ja kehitysvaiheet vastaavat neuvostoliittolaisten lasten hoito-, 
kasvatus- ja opetusprosessia tässä kontekstissa. 
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3. Kolme - kuusivuotiaiden johtava toiminnan tyyppi on leikki (juonelli
nen roolileikki). Leikki synnyttää mielikuvituksen, symbolifunktion,
pyrkimyksen inhimillisten suhteiden ja toimintojen yleisen merkityk
sen ymmärtämiseen sekä kyvyn erottaa johtamis- ja riippuvuussuhtei
ta ihmisten välisissä toiminnoissa.9

4. Oppimistoiminta syntyy leikkitoiminnan pohjalta varhaisessa kou
luiässä. Tämän toiminnan tyypin tuotteita ovat teoreettinen ymmär
täminen ja ajattelu (reflektio, teoreettinen analysointi ja suunnittelu)
sekä vastaavat oppimisen motiivit ja tarpeet.

5. Yhteiskunnallisesti suuntautunut toiminta on varhaisnuoruuden
johtava toiminnan tyyppi. Toiminnan tyyppiin sisältyy erilaisia toi
minnan muotoja: opiskelua ja työtä erilaisissa organisaatioissa, urhei
luharrastuksia ja esteettisiä intressejä. Toiminnan tyypin psykologisia
tuotteita ovat pyrkimys ottaa osaa yhteiskunnallisesti tärkeään toimin
taan, kyky toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, oman käyttäyty
misen pohdinta ja omien mahdollisuuksien arviointi.

6. Viimeisen johtavan toiminnan tyypin ennen aikuisikää muodostavat
ammatilliset opinnot ja kokemukset noin 15 - 18 vuoden iässä. Tämä
toiminnan tyyppi tuo mukanaan ammatilliset intressit, työn tekemisen
tarpeen, tieteellisen tutkimuksen elementaariset valmiudet, elämän
suunnitelmien formuloinnin ja henkilökohtaiset elämänkatsomukselli
set ja ideologis-moraaliset ominaisuudet.

Johtavan toiminnan käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että johtavat 
toiminnan tyypit seuraavat toisiaan edellä esitetyssä järjestyksessä ja että 
eri tyyppien välillä on olemassa läheiset geneettiset suhteet. Toiminnan 
tyypit eivät voi kehittyä missä järjestyksessä tahansa. Työ johtavana 
toimintana perustuu oppimisen kehittymiseen ja oppimistoiminta on 
kehittynyt leikkitoiminnan pohjalta. Siirtymät toiminnan tyypistä toiseen 
syntyvät toiminnan sisäisistä ristiriidoista. Esimerkiksi roolileikki syntyy 
lapsen toiveiden ja hänen kykyjensä välisestä ristiriidasta: leikissä toiveet 
toteutuvat (esim. Vygotsky 1976, 1978e). 

Leontjev toteaa, että johtava toiminta ei välttämättä ole toimintaa, 
jota lapsi jossakin kehityksensä vaiheessa tekisi useammin, enemmän tai 
kauemmin kuin muita toimintoja. Leikki ei vie lapsen koko aikaa. Esikou
luikäinen leikkii keskimäärin kolme - neljä tuntia päivässä. Leontjev 
määritteleekin johtavan toiminnan toiminnaksi, joka tuottaa tärkeimmät 

9Koska kehitysteoria on yhteydessä yhteiskuntaan, myös se, miten erilaisia kehityk
sellisiä ilmiötä ymmärretään, on sidoksissa siihen, miten yhteiskunnassa toimitaan ja 
mikä merkitys eri toiminnan tyypeille annetaan. Leikillä nähdään olevan keskeisen 
aseman lasten elämässä kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian lisäksi monessa 
muussakin kehitysteoriassa. 
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muutokset psyykkisessä prosessissa ja lapsen persoonallisuuden kehityk
sessä. Nämä muutokset valmistavat siirtymän seuraavaan toiminnan 
tyyppiin. (Leontjew 1985b, 291, 308.) 

Siirryttäessä yhdestä toiminnan tyypistä seuraavaan eivät aiemmat 
toiminnan tyypit häviä. Emotionaalinen vuorovaikutus aikuisten kanssa 
on tärkeää lapsen kehitykselle kaikissa toiminnan tyypeissä, mutta nämä 
kehitysvaikutukset välittyvät lapselle eri toiminnan tyypeissä eri tavoilla. 
Esimerkiksi lapsen jäljitellessä aikuisen toimintaa leikissä vuorovaikutuk
sen tärkein motiivi on luonteeltaan kognitiivinen. Tällöin aikuiset ovat 
ennen kaikkea tiedon lähteitä ja todellisuuden täydellisemmän hallinnan 
oga,,n,;a T ,,;t,;..., tat-ana r.lavc,t -nar11crictiriidat acatt<>v<>t tiettyj·a·· vaati'n,11k-'-" .1..1.,1,..1. V .L • .&....l'-.L.L'-1...LL " ... , .. � - v- .. Y"" ... _...., ................... .,.... ...,_I, - ;/-1, ..... .. J 'I' " .L.LL-.a. 

sia ja ehtoja lapsen ja aikuisen väliselle vuorovaikutukselle: lapsi tarvitsee 
aikuisen huomiota, hyväksyntää ja kannustusta. (Lisina 1985.) 

Samalla tavalla leikki toiminnan tyyppinä ei häviä kokonaan: lapsi 
leikkii myös kouluikäisenä ja aikuisetkin leikkivät. Leikillä ei kuitenkaan 
tällöin ole enää samoja vaikutuksia kehitykseen kuin aikaisemmin. Leikki 
muuttaa myös muotoaan (vrt. Vygotsky 1981b, 174). Toiminnan tyyppien 
päällekkäisyys näkyy myös siinä, että lapsi voi tietyn johtavan toiminnan 
tyypin aikana toteuttaa seuraavien tyyppien toimintoja: jo pienet lapset 
saattavat osallistua aikuisten työhön tai urheiluseurojen toimintaan. 
Kuitenkin tärkeimmät psyykkiset muutokset tapahtuvat teorian mukaan 
johtavan toiminnan seurauksena. 

Elkoninin (1972b) mukaan yksittäisissä kehitysperiodeissa jokainen 
johtava toiminnan tyyppi jakautuu vielä alavaiheisiin. Ensimmäisellä 
alavaiheella on erityinen tehtävänsä toiminnan motiivin muodostamisessa 
ja toisella alavaiheella kyseisen toiminnan tyypin operationaalisen puolen 
valmistelussa. Tätä alavaiheisiin jakoa on kuitenkin viime aikoina kritisoi
tu, koska alavaiheiden olemassaolosta ei ole riittävää empiiristä näyttöä 
(Hakkarainen 1989b, 19; 1990, 92). 

Elkoninin periodisointijätjestelmään sisältyvien alavaiheiden kritii
kin lisäksi koko johtavan toiminnan ja periodisoinnin ajatusta kohtaan on 
esitetty arvostelua. Davydovin ja Zinchenkon (1991, 14) mukaan johtavan 
toiminnan käsite sisältää ajatuksen, että on olemassa myös muita toimin
nan muotoja, jotka joko esiintyvät rinnan tai ovat ristiriidassa ja kilpaile
vat toistensa kanssa. Se, miten tämä kulloinkin tapahtuu, muodostaa 
tärkeän psykologisen ongelman yksilön kehityksessä silloin kun yksilön 
tulisi periaatteessa nousta hallussaan olevien toimintojen yläpuolelle ja 
valita kulloinkin jokin olemassaoleva toiminta tai konstruoida uusi 
toiminta. Hedegaard (1990, 352) puolestaan toteaa, että tarvitaan kriittistä 
analyysiä siitä, ovatko johtavaa toimintaa kuvaavat periodit relevantteja 
esimerkiksi nykypäivän läntisissä yhteiskunnissa: myös vaiheet ovat sosi
aalisesti ja historiallisesti määräytyneitä. 



15 

Hakkarainen (1989b, 19-20) tarkastelee Petrovskin10 johtavan toi
minnan käsitteeseen kohdistamaa kritiikkiä, jonka mukaan itse käsite on 
huonosti perusteltu. Petrovski pitää Leontjevin johtavan toiminnan 
käsitettä vain kokeiluluontoisena: Leontjev ei hänen mukaansa kehitellyt 
käsitettä riittävästi11

• Petrovski syyttää Leontjevia myös siitä, että tämä
muutti Vygotskin käsitteen "sosiaalinen kehitystilanne" johtavan toimin
nan käsitteeksi, jolloin alkuperäinen ajatus psyykkisen kehityksen ja 
inhimillisen toiminnan keskinäisistä yhteyksistä hämärtyy. Voidaanko 
olettaa, että meneillään oleva toiminnan tyyppi valmistaa siirtymän 
seuraavaan tyyppiin? Selittävätkö yhden toiminnan sisäiset ristiriidat 

. seuraavan tyypin synnyn vai onko syytä ottaa huomioon laajempi objek
tiivinen yhteiskunnallis-historiallinen tilanne? 

Petrovski on kuvannut ongelmaa esimerkkinään lastentarhasta 
kouluun siirtyminen. Onko lastentarhan mahdollisuudet käytetty lop
puun, jotta siirtymä on tullut tarpeelliseksi? Petrovski olettaa, että lapset 
voisivat onnellisina jatkaa tarhassa käyntiä ilman kouluunmenon tarvetta, 
jos ei olisi olemassa tietyssä iässä alkavia kouluja. Yhteiskunta luo "seitse
män vuoden kriisin" ja motiivin mennä kouluun. Kaikki siirtymät ovat 
luonteeltaan samanlaisia. Syy siirtymään yhdestä tyypistä toiseen ei voi 
olla edellisessä tyypissä. 

Kritiikissään Petrovski ei sinänsä kiistä toiminnan roolia inhimilli
sessä kehityksessä. Hänen pääasiallinen vastaväitteensä kohdistuu siirty
män mekanismiin toiminnan tyypistä toiseen siirryttäessä. Yhden toimin
nan tyypin sisäiset ristiriidat voivat selittää kehitystä tämän toiminnan 
sisällä, mutta ulkoinen sysäys on tarpeen siirtymässä tyypistä toiseen. 
Tästä syystä olisi tarpeen konstruoida kokonaisuus toistensa kanssa 
yhteydessä olevista toiminnoista, joilla jokaisella olisi oma tehtävänsä per
soonallisuuden kehityksessä. Yhden johtavan toiminnan tyypin asemasta 
pitäisi nähdä toimintojen kokonaisuus, jolla on sama tehtävä kehityksessä 
kuin johtavalla toiminnalla. Hakkarainen (1989b, 20) toteaa, että tämä idea 
on hyvin lähellä Engeströmin kehittämää toimintajärjestelmän käsitettä. 

Engeström (1987b, 171) tähdentää sitä, että kontekstit ovat toimin
tajärjestelmiä. Toimintajärjestelmä yhdistää toiminnan tekijän, kohteen ja 
välineet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Toimintajärjestelmä käsittää sekä 
inhimillisen käyttäytymisen kohteeseen suuntautuvan tuottavan puolen 
että henkilöön suuntautuneen kommunikatiivisen puolen. Lisäksi se 
sisältää yhteisön, työnjaon ja sääntöjen osatekijät ja niiden keskinäisen 
vuorovaikutuksen. Ristiriidat eri osatekijöiden välillä tai niiden välisissä 
suhteissa luovat edellytykset uusien toimintajärjestelmien kehittymiselle. 
Toiminnassa yhdistyvät yksilöllinen ja sosiaalinen taso, ja kehitys nähdään 
sekä siirtyminä tasolta toiselle (ekspansio) että yksilöiden tavassa muuttaa 

10Hakkaraisen antamat tiedot: Petrovsky, A. V. (Ed.), 1987, Psikhologiya razviva
jushtsheisya litshnosti. Moskva: Pedagogika. 

nsarnansuuntaista kritiikkiä on esittänyt myös Boshowitsch (1970, 130-131). 
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olemassa olevaa toimintajärjestelmää osana omaa kehitysprosessiaan. 
(Engeström 1987a, 157-163, 256; 1987b.) 

Koska toiminnan teorian kehittelyssä johtavan toiminnan käsitteel
linen ja empiirinen uudelleenarviointi on vasta alullaan, tässä tutkimuk
sessa roolileikkiin siirtymisen tarkastelu rakentuu pitkälti johtavan toimin
nan käsitteen varaan. Roolileikkiin siirtyminen sijoittuu esineleikin (esi
neellisen toiminnan) ja juonellisen roolileikin välimaastoon, jolloin rooli
leikkiin siirtymässä olevan lapsen leikissä oletetaan olevan piirteitä 
kummastakin toiminnan tyypistä. Pyrinkin tarkastelemaan tutkimuksessa 
myös sitä, onko käsitellyssä aineistossa jotakin, joka vahvistaisi kritiikkiä 
tai toisi uusia kysymyksiä johtavan toirrdnnan käsitteeseen. 

Tutkimuksessani olen käyttänyt vain kirjallista aineistoa ja ei
osallistuvalla observoinnilla koottua välitöntä havaintoaineistoa (ks. 
seuraava alaluku), mistä syystä toimintajärjestelmän tasolla tehtävä 
analyysi jää puutteelliseksi: Hakkaraisen (1990, 236; 1992, 10) mukaan 
metodologialtaan toiminnanteoreettisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista 
keskittyä esimerkiksi vain lasten leikin tutkimiseen analysoimatta miten 
aikuisten kasvatustyö ja päiväkoti ympäristö kytkeytyvät siihen. Y dinkysy
mys on siinä, syntyykö aikuisten ja lasten yhteisin ponnisteluin yksi 
yhteinen toimintajärjestelmä ja rakentavatko aikuiset ja lapset samaa 
toiminnan kohdetta yhteistyössä vai noudattavatko he kumpikin omaa 
toiminnan logiikkaansa. 

1.3 Tutkimuksen ongelmat ja suoritustapa 

Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on 
kehittää leikin tutkimisen metodia ja leikin teoriaa. Erityisenä tavoitteena 
on kuvata ja analysoida roolileikkiin siirtymisen vaihetta kehityspsykolo
gisena ja pedagogisena ilmiönä. Kyseessä on lähinnä perustutkimus, 
mutta se palvelee myös päivähoidon sisällöllistä kehittämistä:. tuloksia 
voidaan käyttää hyväksi päivähoitohenkilöstön koulutuksessa ja alle 
kolmevuotiaiden kasvatustyössä. (Ks. Hännikäinen 1992b, 11-14.) 

Tutkimushankkeessa tarkastelen roolileikkiin siirtymisen vaihetta 
lähtökohtanani Piaget'n (1962), Vygotskin (esim. Vygotsky 1976, 1978e) ja 
Batesonin (esim. 1955, 1971) leikkiä koskevat käsitykset ja teoriat. Piaget'ta 
koskeva osuus on jo raportoitu (Hännikäinen 1992b, 1994a, 1994b) ja nyt 
käsillä olevassa tutkimuksessa analyysin kohteena on roolileikkiin siirty
minen Vygotskin käsitysten pohjalta. Batesonin teoriaan perustuva 
osatutkimus valmistuu vuoden 1995 aikana. 

Läpi tutkimushankkeen käytän aineistona pääasiassa teoriahisto-
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riallista dokumenttiaineistoa (ks. Hännikäinen 1992b, 23-24). Tämän tutki
muksen aineiston (myöhemmin: dokumenttiaineisto) muodostaa Vygotskin 
leikkiä koskevat käsitykset, niiden edelleenkehittelyt ja molempien pohjalta 
tehdyt pienten lasten leikkiä koskevat observointitutkimukset. Viimeksi 
mainituista käytän termiä kulttuurihistorialliset tutkimukset erottamaan ne 
"toisen sukupolven" työstä sekä Vygotskin omasta tutkimustyöstä ja 
teoreettisista konstruktioista. Sekä "toisen sukupolven" että "kolmannen 
sukupolven" työstä käytän tässä käsitettä kulttuurihistoriallinen lähestymista
pa. Tietenkin myös Vygotskin oma teoriaa kehittävä tutkimus oli lähesty
mistavaltaan kulttuurihistoriallista ja näin ollen kulttuurihistoriallista 
tutkimusta (vrt. sivu 9). Tiedossani ei kuitenkaan ole, että Vygotski olisi 
itse tehnyt systemaattisia leikkiä koskevia observointi- tai esimerkiksi 
kokeellisia tutkimuksia. Toisaalta tuskinpa hänen leikkiä koskevat käsityk
sensä olisivat syntyneet ilman jonkinlaista leikki tilanteiden havainnointia. 

Tutkimukseni kannalta on välttämätöntä selvittää, minkä aseman 
eri teoriat ja lähestymistavat antavat kehityksen kuvaamiselle ja kehityk
sen selittämiselle. Pelkällä kehityksen kuvaamisella ei voida ymmärtää 
kehityksen (kehityssiirtymien) mekanismeja. Pedagogisesta näkökulmasta 
katsottuna juuri kehityksen selittäminen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät 
nousevat ensiarvoisen tärkeiksi: kuinka kehitystä voidaan tukea ja ketkä 
sitä voivat tehdä? Tästä syystä 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. 

Tämän tutkimustehtävän olen muotoillut ongelmiksi seuraavasti: 

1. Miten Vygotski kuvaa ja selittää leikin kehityksen?

2. Miten Vygotski kuvaa ja selittää roolileikkiin siirtymisen vaiheen
kehityspsykologisena ja pedagogisena tapahtumana?

3. Minkälainen teoreettinen malli on johdettavissa roolileikkiin siirtymäs
tä Vygotskin leikkiä koskevien käsitysten pohjalta?

4. Miten kulttuurihistoriallinen lähestymistapa kuvaa ja selittää leikin
kehityksen?

5. Miten kulttuurihistoriallinen lähestymistapa kuvaa ja selittää rooli
leikkiin siirtymisen vaiheen kehityspsykologisena ja pedagogisena
tapahtumana?



18 

6. Minkälaiset teoreettiset mallit on johdettavissa roolileikkiin siirtymästä
kulttuurihistoriallisen lähestymistavan pohjalta?

Dokumenttiaineiston lisäksi kokosin myös välitöntä aktuaalis
empiiristä havaintoaineistoa (ks. Hännikäinen 1992b, 23-24) observoimalla 
kolmen lapsen leikkiä päiväkodissa (myöhemmin: observointitutkimus, 
observointiaineisto). Yksi lapsista, Katju, oli observoinnin alussa hiukan 
alle kaksivuotias, toinen, Mari, oli runsaat kaksi vuotta ja kolmas, Reetta, 
jo lähes kolmevuotias. Tähän tutkimukseen (kuten myös Piaget'n ja 
Batesonin teorioihin perustuviin osatutkimuksiin) valitsin tarkastelun 
kohteeksi vain Maria koskevan aineiston, koska hänen leikkinsä tuntui 
alustavan analyysin perusteella antavan parhaiten mahdollisuuden 
tarkastella juuri roolileikkiin siirtymisen vaihetta (ks. Hännikäinen 1992b, 
97). Aineisto koottiin samanaikaisesti sekä kuvanauhoittamalla että "omin 
silmin" suorittamani havainnoinnin avulla. 

Observointitutkimuksessa haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin 
(vrt. dokumenttiaineistosta analysoitavat seikat): 

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

Tässä tutkimuksessa leikkiä tarkastellaan erityisesti päiväkodin 
kontekstissa, jolloin esitetyt kysymykset ovat nimenomaan pedagogisessa 
mielessä relevantteja. Vastausten perusteella on mahdollista tehdä käytän
nön johtopäätöksiä lapsiryhmässä tapahtuvaa leikin ohjausta silmälläpitä
en. 

Observointiaineiston arvioin joidenkin dokumenttiaineistoon 
sisältyvissä tutkimuksissa käytettyjen tai niissä kehitettyjen ana
lyysimenetelmien avulla. Näin pyrin muodostamaan yleisiä leikin ku
vauksia sekä yksittäisiä leikin kehitystasoa tai-vaihetta osoittavia kuvauk
sia. Lisäksi pohdin käytettyjen menetelmien soveltumisesta päiväkodissa 
olevien lasten leikin ja sen ohjauksen arviointiin. Tämän luonteeltaan 
metodisen tutkimustehtävän olen muotoillut ongelmiksi seuraavasti: 

7. Minkälaista tietoa Vygotskin leikkiä koskevien ajatusten ja kulttuuri
historiallisen lähestymistavan pohjalta kehitetyt leikin tutkimisen
observointi- ja analyysimenetelmät antavat roolileikkiin siirtymässä
olevan lapsen leikistä päiväkodissa ja kasvattajien toiminnasta leikkiti
lanteissa?
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8. Voidaanko näillä menetelmillä saada kokonaiskuva siirtymävaiheessa
olevan päiväkotilapsen leikistä ja kasvattajien toiminnasta leikkitilan
teissa?

Saatua tietoa arv1om 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. Tutkimustehtävän olen muotoillut ongelmaksi seuraavasti: 

9. Miten leikin empiirinen todellisuus päiväkodissa vastaa siirtymävai
heen teoreettisia kuvauksia?

Tutkimus eroaa perinteisestä empiirisestä tutkimuksesta siten, että 
snna ei voida yksiselitteisesti erottaa teoreettista taustaa ja empiiristä 
toteuttamista toisistaan. Voidaankin sanoa, että tutkimuksen tärkeimmät 
haasteet tai tehtävät ovat Vygotskin leikkiä koskevien käsitysten, niiden kehitteli
jöiden työn sekä kulttuurihistoriallisen leikkiä koskevan tutkimuksen analysoimi
nen sekä leikin tutkimisen metodologisten ongelmien pohtiminen. Siinä kootaan, 
organisoidaan ja jäsennetään olemassaolevaa materiaalia, mikä palvelee 
erityisesti suomalaista lukijakuntaa ja leikin tutkimusta. Dokumentoitu 
tieto - Vygotskin ja hänen työnsä jatkajien käsitykset sekä aikaisemmat 
tutkimukset - muodostaa näin ollen empirian. Itse kerätty välitön havain
toaineisto - observointimuistiinpanot ja kuvanauhat lapsen leikistä - pää
asiassa vain täydentää dokumenttiaineistoa toimien apuvälineenä analyy
sin tekemisessä ja metodologisessa pohdinnassa. Observointiaineistolla on 
lisäksi oma erityinen merkitykseI\sä: siitä saatava "elävä" tieto on mahdol
lista valjastaa palvelemaan käytännön kasvatustyötä. (Vrt. Hännikäinen 
1992b, 23.) 

Rakenteeltaan tämä roolileikkiin siirtymisen vaihetta kulttuurihis
toriallisen toiminnan teorian näkökulmasta tarkasteleva tutkimus seuraa 
piagetilaisesta näkökulmasta aiemmin valmistunutta tutkimusta (Hänni
käinen 1992b). Sama koskee pääpiirteissään tutkimuksen raportointia: 
Johdantoluvussa olen tutkimusasetelman lisäksi esitellyt kulttuurihistorial
lisen koulukunnan yleisen käsityksen leikin asemasta lapsen kehityksen 
periodisointijärjestelmässä ja roolileikkiin siirtymisen vaiheen sijoittu
misesta periodisointijärjestelmään. Toinen luku sisältää Vygotskin leikkiä 
koskevista käsityksistä tehdyn analyysin ja siitä konstruoidun mallin 
leikin kehityksestä ja roolileikkiin siirtymisestä. Kolmannessa ja neljännes
sä luvussa tarkennan tätä analyysiä ensin Vygotskin työtovereiden ja 
hänen teoriansa kehittelijöiden ("toinen sukupolvi") - erityisesti hänen 
työnsä välittömien jatkajien - käsitysten pohjalta ja sitten kulttuurihisto
riallisesta viitekehyksestä tehtyjen leikkiä koskevien observointitutkimus-
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ten avulla ("kolmas sukupolvi"). Viidennessä luvussa analysoin itse 
keräämäni observointiaineiston, joka koskee roolileikkiin siirtymässä 
olevan lapsen leikkiä päiväkodissa ja kasvattajan toimintaa leikki tilanteis
sa. Lisäksi arvioin tässä analyysissä käytettyjä leikin kehityksen kuvaus
ja arviointimenetelmiä yleensä ja erityisesti niiden soveltuvuutta leikin 
arviointiin päiväkodissa ja päiväkodissa tapahtuvan leikin tutkimiseen. 
Luvun lopussa sijoitan observointiaineistosta saatavan tiedon teoreettisten 
analyysien tuottamiin kehityskuvauksiin. Viimeinen luku muodostaa 
tutkimuksen pohdintaosan. 

Tutkimuksessa olen käyttänyt pääasiassa englannin- ja saksankie
listä lähdeaineistoa. Tämä tu.ottaa joitakin terrr..ir1.o!ogisia, tu.lki:n.nallisia ja 
myös luettavuutta koskevia ongelmia: materiaalissa on usein kyse kään
nöksistä venäjästä. Oma ongelmansa on tietysti myös se, että muun
kielinen, erityisesti juuri venäjän-, mutta myös esimerkiksi ranskan- ja 
espanjankielinen, teeman kannalta mahdollisesti hyvinkin relevantti 
aineisto jää tarkastelun ulkopuolelleY 

12
Ks. alaviite 4 sivulla 10. 



2 VYGOTSKIN KÄSITYKSET LEIKISTÄ 

Vygotski on kirjoittanut leikistä vain vähän: sen, mitä yleisesti kutsutaan 
Vygotskin leikin teoriaksi, hän esitti itse asiassa pikakirjoitustekstiin 
perustuvana luentona Leningradin pedagogisessa instituutissa (Herzen 
Pedagogical Institute in Leningrad) vuonna 1933. Luento on julkaistu 
venäjänkielisenä artikkelina vasta vuonna 1966. Ensimmäinen englan
ninkielinen käännös siitä on julkaistu vuotta myöhemmin (Vygotsky 1967) 
ja korjatut versiot kymmenisen vuotta myöhemmin (Vygotsky 1976, 
1978e). Tämä luku perustuu pääasiassa kahteen viimeksimainittuun 
artikkeliin, joita käytän rinnakkain, koska artikkelit eroavat jossain määrin 
toisistaan. Erot eivät koske pelkästään kieliasua, vaan myös sisältöä: niissä 
on esimerkiksi painotettu tai lyhennetty joitakin kohtia toisistaan poik
keavilla tavoilla. 

Vygotski on esittänyt käsityksiään leikistä myös joissakin muissa 
luennoissaan ja niistä julkaistuissa artikkeleissa, jolloin näidenkin ajatus
ten voitaisiin ajatella kuuluvan hänen leikin teoriaansa. Käsite "Vygotskin 
leikin teoria" on kuitenkin vielä problemaattisempi: Vygotski ei itse 
pitänyt kehityksen eri alueita koskevia käsityksiään yksittäisinä teorioina, 
eikä myöskään kutsunut teoriaksi ajatuksiaan leikistä (ks. myös sivun 39 
alaviite 26). Pyrin siis tekemään oikeutta Vygotskille ja käytän teorian 
asemasta ilmausta "Vygotskin leikkiä koskevat käsitykset". 

Tarkastellessani leikin yhteyttä kieleen ja lapsen muuhun toimin
taan sekä yleisemmin Vygotskin leikkiä koskevien käsitysten suhdetta 
hänen laajempaan kehitysteoriaansa olen tukeutunut varsinaisen leikkiä 
koskevan artikkelin lisäksi myös hänen ajattelua ja kieltä käsittelevään 
teokseensa (Vygotski 1982; Vygotsky 1962; 1987b, 36-285) ja hänen artik-
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keleihinsa oppimisen ja kehityksen välisestä vuorovaikutuksesta (Vygotski 
1963, 21-34; Vygotsky 1978a, 79-91), kirjoitetun kielen esihistoriasta (Vy
gotsky 1978c, 105-119) sekä mielikuvituksesta ja sen kehityksestä (Vygots
ky 1987a, 339-349)1. Yksittäisiä viittauksia on muutamiin muihinkin 
Vygotskin kirjoituksiin. 

Sen lisäksi, että käsite "Vygotskin leikin teoria" on ongelmallinen, 
omat ongelmansa leikkiä koskevien käsitysten ja erityisesti leikin eri 
muotojen tarkasteluun tuo hänen käsitteensä "leikki". Johdantoluvussa (ks: 
sivu 9) mainittu leikin käsitteen yleinen tulkinnanvaraisuus koskee nimit
täin myös Vygotskin käyttämiä käsitteitä: hän käyttää käsitettä "leikki" 
silloinkin, kun näyttää spesifisti tarkoittavan symboli- tai roolileikkiä. 
Koska Vygotski ei käytä käsitettä "roolileikki", jää epäselväksi, tarkoit
taako hän esittävällä mielikuvitusleikillä aina roolileikkiä. Vygotski antaa 
kuitenkin vihjeitä, joiden perusteella teen tulkintoja siitä, milloin kyseessä 
on nimenomaan roolileikki. 

Vygotskin antamat vihjeet sisältävät muun muassa hänen esit
tämänsä käsityksen mielikuvituksen ja sääntöjen välisestä suhteesta: 
Vygotskin mukaan mihin tahansa leikkiin, johon sisältyy mielikuvitusti
lanne, sisältyy myös käyttäytymistä ohjaavat säännöt. Tätä Vygotski 
illustroi esimerkillä, jossa lapsi nukella leikkiessään kuvittelee itsensä 
äidiksi: leikkiessään lapsen on noudatettava äidin käyttäytymisen sääntö
jä. (Ks. tarkemmin sivu 26.) Myös Vygotskin esittämiin leikin tuottamiin 
uudismuodostelmiin sisältyy vihje oikeasta leikistä roolileikkinä. Vygotski 
toteaa, että leikki antaa lapselle uuden toiveiden muodon. Leikki opettaa 
lasta toivomaan siten, että hän suhteuttaa toiveensa kuvitteelliseen "mi
nään" eli rooliinsa leikissä ja rooliin sisältyviin sääntöihin. (Ks. sivu 32.) 

Ylipäänsä minimoidakseni virhetulkintojen2 määrää pyrin Vygots
kin leikkiä koskevia käsityksiä kuvatessani käyttämään hänen omaa 
käsitteistöään ja samasta syystä lainaan runsaasti hänen omaa tekstiään 
tiivistetyssä muodossa. Näin menetellen pyrin myös seuraamaan hänen 
omaa ajatuksenkulkuaan. Seuraaminen on aika-ajoin vaikeaa: Luvussa 
pääosaa esittävä Vygotskin leikkiä koskeva artikkeli sisältää nimittäin 
runsaasti kielikuvia ja toistoa; Vygotski palaa samoihin asioihin yhä 
uudelleen joko sellaisinaan tai uusin sanakääntein. Kyseessä on muodol
taan lähes kaunokirjallinen essee. 

Olen liittänyt tähän lukuun Vygotskin leikkiä koskevista käsityk
sistä käytyä keskustelua, eli lähinnä joitakin yksittäisiä aspekteja koskevia 
arviointeja ja arvostelua. Vygotskin käsityksiä leikistä on kaiken kaikkiaan 

1 Artikkeleiden alkuperäiset julkaisuvuodet esitän lähdeluettelossa. Joissakin 
tapauksissa kääntäjät ovat ymmärtääkseni ilmoittaneet julkaisuvuoden asemasta 
artikkelin kirjoitusvuoden tai jopa sen vuoden, jolloin artikkelin pohjana ollut mahdolli
nen luento on pidetty : sitä, mistä kulloinkin on kyse, en ole aina pystynyt jäljittämään. 

2ltsestään selvää on, että käännös ja tiivistelmä ovat vain tulkintoja alkuperäisestä 
tekstistä. 
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kritisoitu melko vähän ja kritiikki on ollut lähes kauttaaltaan myönteistä. 
Vygotskin käsitykset leikistä ovat kuitenkin uudelleenarvioinnin ja 
edelleenkehittelyn kohteena siinä, missä hänen koko kulttuurihistorialli
nen teoriansakin. 

Vygotskin leikkiä koskevia käsityksiä arvostetaan, mutta samalla 
"Vygotskin leikin teoriaa" pidetään monimutkaisena ja sekavana, diffuusi
na. Esimerkiksi Nicolopoulou (1993, 7) toteaa, että teoria sisältää paljon 
intuitiota ja oivalluksia, mutta jää luonnoksenomaiseksi, epätäydelliseksi 
ja selvästi keskeneräiseksi. Teorian keskeneräisyydelle - tai pikemminkin 
sille, että Vygotskin leikkiä koskevista käsityksistä ei kehittynyt teoriaa -
on kuitenkin luonnollinen selitys: Vygotski kuoli 37 vuotiaana - vain 
vuoden kuluttua leikkiä koskevan luentonsa pitämisestä. 

2.1 Vygotskin olemassaoleviin leikin teorioihin kohdistama 
kritiikki 

Leikkiä koskevassa artikkelissaan Vygotski rakentaa käsityksiään leikistä 
olemassaoleville leikin teorioille esittämänsä kritiikin pohjalle. Pohdit
taessa leikkiä ja sen roolia esikouluikäisen3 kehityksessä ollaan Vygotskin 
mukaan tekemisissä kahden perustavan kysymyksen kanssa: Ensim
mäinen kysymys koskee leikin alkuperää (origin) ja syntyä (genesis) eli 
sitä, mistä ja kuinka leikki saa alkunsa, ja toinen kysymys koskee leikin 
merkitystä kehityksen muotona eli sitä, onko leikki toiminnan johtava 
(leading) muoto vai yksinkertaisesti sen vallitseva (predominant) muoto. 
(Vygotsky 1976, 537.) 

Kuinka teoriat vastaavat näihin kysymyksiin? Kuinka leikki määri
tellään niissä ja minkälaisena niissä nähdään leikin merkitys kehitykselle? 
Ensimmäiseksi Vygotski arvioi tuolloin valta-asemassa olleita psyko
analyyttisia leikin teorioita4, joissa leikki Vygotskin mukaan määritellään
mielihyvää tuottavaksi toiminnaksi: 

3Vygotski jaottelee alle kouluikäiset lapset karkeasti ottaen hyvin nuoriin lapsiin 
(very young chlldren), joilla hän näyttää tarkoittavan alle kolmevuotiaita "seirni-ikaisiä" 
lapsia (pikl<ulapsia), ja esikouluikäisiin lapsiin, joilla hän näyttää tarkoittavanjo kolme 
vuotta täyttäneitä 'tarhaikäisiä" lapsia. Kaytän näitä likimääräisiä käsitteitä Vygotskin 
käytäntöä seuraten. Ikämääriryksiå käytän vain silloin, kun Vygotski niitä käyttää -
olen pyrkinyt tarkistamaan ikåmääriryksiä myös Vygotskin leil<kiä koskevan luennon 
saksankielisestä käännöksestä (ks. Ellconin 1980, 441-465). 

4Kritiikki kohdistuu erityisesti Buytendijkin, Biihlerin ja Freudin käsityksiin. 
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Leikkiä ei voida määritellä lapselle mielihyvää tuottavaksi toiminnaksi 
kahdesta syystä. Ensiksikin siitä syystä, että on olemassa monia aktiviteet
teja, jotka antavat lapselle paljon välittömämpiä ja intensiivisempiä mieli
hyvän kokemuksia kuin leikki. Tästä esimerkkinä voisi olla tutin imeminen 
myös silloin, kun lasta ei syötetä. Toiseksi: on olemassa paljon leikkejä, 
jotka itse prosessissa eivät anna niin paljon iloa, mutta joissa mielihyvää 
tuottaa lopputulos, oma onnistuminen. Tällaisia ovat esimerkiksi urheiluun 
liittyvät pelit5 ja pelit, joissa voidaan voittaa tai hävitä. (Vygotsky 1976, 537; 
1978e,92.) 

Kritiikin kohteeksi joutuvat myös teoriat, joissa leikkiä ei Vygots
kir11r1ukaart tarkästella lairlkaarl tarpeiderl, motiivien ja affektiivister1 halu

jen täyttämisen näkökulmasta. Näissä teorioissa leikki intellektualisoidaan 
samalla kun lapsen kehitys kuvataan lähes yksinomaan älyllisten toimin
tojen kehityksenä: lapsi esiintyy teoreettisena olentona, joka älyllisen 
kehityksensä mukaisesti siirtyy ikä- tai kehitystasolta toiselle. Vygotski ei 
nimeä kritisoimiaan teorioita, mutta ajatus voisi olla lähtöisin Piaget'n 
varhaistuotantoon kuuluvista lapsen ajattelua ja erityisesti egosentrismiä 
käsittelevistä kirjoituksista. Sisällöllisesti arvostelu voisi tietenkin kohdis
tua myös Piaget'n (1962) leikin teoriaan, mutta ajallisesti tämä on mahdo
tonta: Piaget'n leikin teoriahan on vasta vuodelta 1945. 

Jos lapsen tarpeet ja toiminnan yllykkeet jätetään ottamatta huomi
oon, on Vygotskin mukaan mahdotonta ymmärtää sitä, kuinka kehitys 
etenee tasolta toiselle. Jokainen kehitysaskel tasolta toiselle on yhteydessä 
toiminnan motiivien, taipumusten ja pyrkimysten muutoksiin. Tästä 
syystä myös leikin analyysin tulisi alkaa näiden aspektien tutkimisella. 

Mikä on vauvalle kaikkein kiinnostavinta, lakkaa kiinnostamasta 
pikkulasta. Koska ilmiselvästi on nähtävissä, että lapsi tyydyttää tiettyjä 
tarpeitaan ja yllykkeitään leikissä, on yhtä selvää, että uusien tarpeiden ja 
motiivien kypsyminen on kehitystä määräävä tekijä. Ellemme ymmärrä 
näiden tarpeiden ja yllykkeiden erityistä luonnetta, emme pysty myöskään 
kuvittelemaan leikiksi kutsumamme toiminnan ainutlaatuisuutta. (Vygots
ky 1976, 538; 1978e, 92-93.) 

Pikkulapsi haluaa täyttää toiveensa välittömästi: kukaan ei ole tavan
nut alle kolmevuotista lasta, joka sanoo tahtovansa jotakin vasta muutaman 
päivän päästä. Mutta esikouluiässä syntyy paljon välittömästi täyttämättö
missä olevia pyrkimyksiä ja toiveita. Ellei näitä tarpeita syntyisi, ei myös
kään olisi leikkiä: leikki näyttää syntyvän sinä hetkenä, jolloin lapsi alkaa 
kohdata toteuttamattomissa olevia pyrkimyksiä. Ajatellaanpa, että hyvin 
nuori lapsi, ehkä 2½-vuotias, haluaa jotakin, vaikkapa tehdä sitä, mitä 
hänen äitinsä on tekemässä. Lapsi haluaa sitä välittömästi. Ellei hän voi 

. sitä tehdä, hän saa raivokohtauksen. Tavallisesti hänet voidaan rauhoittaa 
siten, että hän unohtaa toiveensa. Esikouluikää lähestyessään lapsi käyt
täytyy toisin: kun hän ei voi toteuttaa toiveitaan heti, eikä unohtaa niitä, 
hän ratkaisee ongelman astumalla kuvitteelliseen maailmaan, jossa toiveet 
toteutetaan. Tätä maailmaa kutsumme leikiksi. (Vygotsky 1976, 538-539; 

5Venäjän kielessä samaa sanaa (igra) käytetään sekä leikistä että pelistä. 
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1978e, 93.) 
Leikin tuottama mielikuvitus on lapsen kehityskulussa uusi psykologi

nen prosessi, sellainen, joka puuttuu pikkulapsilta. Se puuttuu myös 
eläimiltä: kyseessä onkin vain ihmiselle spesifi tietoisen toiminnan muoto6

• 

Kuten kaikki tietoisuuden funktiot, mielikuvitus syntyy toiminnasta. Leikki 
ei kuitenkaan aina ole toiminnassa näkyvää mielikuvitusta: koululaisen ja 
nuoren ihmisen mielikuvituksen voidaan sanoa olevan leikkiä ilman 
toimintaa. (Vygotsky 1976, 539; 1978e, 93.) 

Tästä näkökulmasta katsoen on selvää, että esikouluikäisen leikin 
tuomaa mielihyvää säätelevät toiset motiivit kuin vauvan tutin imemisen 
tuomaa mielihyvää. Ei kuitenkaan voida sanoa, että kaikki täyttymättömät 
toiveet tuottavat leikkiä: Kun lapsi haluaisi lähteä autoajelulle, mutta ei 
pääse, hän ei välttämättä mene huoneeseensa leikkimään autolla ajamista. 
Yhtä vähän voidaan sanoa, että lapsi itse olisi tietoinen toimintansa motii
veista. (Vygotsky 1976, 539; 1978e, 93.) 

Leikki ei ole adaptiivisen älyn tuotetta, vaan paremminkin tuote, 
joka syntyy emotionaalisista ja sosiaalisista paineista, todellisen elämän 
jännitteistä. Leikin tehtävänä on täyttää toiveita. Tässä Vygotskin näkemys 
muistuttaa Freudin näkemystä leikistä toiveiden toteuttajana. Vygotski ei 
kuitenkaan tarkoita yksittäisiä toiveita, vaan toiveita yleisemmin. Näitä 
leikin täyttymättömiä toiveita hän nimittää yleistyneiksi affekteiksi: 
Esikouluikäinen lapsi on tietoinen suhteestaan aikuiseen ja reagoi heihin 
affektiivisesti. Hän ei kuitenkaan reagoi nuoremman lapsen tavoin suo
raan, vaan luo affektiiviset reaktiot mielikuvituksessaan. (Vygotsky 1976, 
540.) 

Leikki eroaa oleellisesti työstä ja muista inhimillisen toiminnan 
muodoista. Erottavana tekijänä toimii juuri tämä leikissä luotava mieliku
vitustilanne. Vygotski toteaa, että mielikuvitustilanteen olemassaolon 
havaitseminen leikissä ei sinänsä ole mikään uusi asia leikin tarkastelussa. 
Kuitenkaan lapsen luomaa mielikuvitustilannetta ei aikaisemmissa teori
oissa ole pidetty leikin tunnusomaisimpana piirteenä, vaan ainostaan 
leikin yhtenä alakategoriana. (Vygotsky 1976, 538-540; 1978e, 93-94.) 

Tiivistelmänä omista näkemyksistään ja aikaisempiin leikin teori
oihin kohdistamastaan kritiikistä Vygotski esittää kolme näkökohtaa, 
joiden hän sanoo osoittavan aikaisemmat lähestymistavat epätyydyttä
viksi. Ensiksikin, mikäli leikki ymmärretään vain symbolisena toimintana, 
on olemassa vaara, että leikkiä tarkasteltaisiin algebran tavoin todelli
suutta yleistävänä merkkien järjestelmänä. Lapsi nähtäisiin epäonnistunee
na algebristina, joka ei osaisi kirjoittaa symboleja paperille, mutta pystyisi 
kylläkin esittämään niitä toiminnoissaan. Tällaista näkemystä Vygotski ei 
hyväksy - leikki ei ole symbolinen teko termin varsinaisessa mielessä. 
Tästäkin syystä on oleellista osoittaa motivaation rooli leikissä. (Vygotsky 
1976, 540; 1978e, 94.) 

6Vygotski toteaa eräässä mielikuvitusta ja luovuutta koskevassa artikkelissaan 
luovuuden aspektin sinänsä sisältyyän myös eläinten leikkiin:"( ... ) luovien yhdistelmien 
juuret on nähtävissä eläinten leikissä, mutta vain ihmiset ovat kehittäneet nämä 
toiminnan muodot korkeammalle tasolle." (Ks. Smolucha 1992b, 73.) 
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Toiseksi Vygotski palaa teorioihin, joissa leikki nähdään_ainoastaan_ ·. · _ J intellektua lisena oimintona. _ !-Iän totea_a, ettå. pelkästään kognitiivisten 
prosessien tärkeyttä painottava argumentti kieltää niin lapsen mo1ivaafion 
kuin myös hänen toimintansa olosuhteet (Vygotsky 1976, 540; 1978e, 94). 

Kolmas puute aikaisemmissa lähestymistavoissa on Vygotskin 
mukaan se, että ne e:iyfil_auta__:ym_!!l��ämä� leiki� tehtävää kehi_!y�se�ä. 
N� eivät esimerkiksi selitä sitä, miten leikin tuottama mielikuvitus edistää 
lapsen myöhempää kehitystä. On siis pohdittava� mita toiminta mieli
kuvitustilanteessa tarkoittaa. Tässä joudutaan väistämättömästi ottamaan 
kantaa leikkiin sisältyviin sääntöihin. (Vygotsky 1976, 540-541; 1978e, 94.) 

2.2 Kuvitteelliseen tilanteeseen sisältyvät säännöt 

Kuvitteellinen tilanne ja kuvitteelliseen tilanteeseen sisältyvät säännöt 
ovat Vygotskin mukaan kaksi oleellisinta leikin osatekijää. Nämä tekijät 
ovat lisäksi tiiviisti yhteydessä toisiinsa. 

Tiedämme, että sääntöleikit alkavat myöhäisessä esikouluiässä ja 
jatkuvat kouluiässä. Sääntöleikit sisältävät aina mielikuvitustilanteen. Itse 
asiassa ei ole olemassa leikkiä ilman sääntöjä. Olipa kyse mistä tahansa 
leikkimuodosta, leikin sisältämä mielikuvitustilanne sisältää käyttäytymis
sääntöjä - myös silloin, kun kyseessä ei ole peli, jossa on selvät formuloidut 
säännöt. Kun lapsi kuvittelee itsensä äidiksi ja nuken lapseksi, hänen on 
toteltava äidin käyttäytymisen sääntöjä. (Vygotsky 1976, 541; 1978e, 94.) 

Kun Vygotski kuvaa leikin sääntöihin sidoksissa olevaa luonnetta, 
hän siteeraa tutkimusta, jossa viiden ja seitsemän vuoden ikäiset siskokset 
leikkivät olevansa siskoksia. Todellisuudessa he tietenkin ovat siskoksia, 
mutta leikissä on kuitenkin todellisuuteen nähden selvä ero; se, että lapsi 
yrittää olla leikisti sisar. Tavallisessa arkielämässään lapsi käyttäytyy 
ajattelematta, että on sisarensa sisar. Siskosten leikkiessä siskoksia molem
mat keskittyvät leikkimään sisaruuttaan. Se tosiasia, että kaksi siskosta 
päättää leikkiä siskoksia, saa heidät tekemään käyttäytymiselleen säännöt. 
Tässä leikissä sääntönä omalle käyttäytymiselle on se, että koko leikin 
ajan on oltava leikisti toinen toisensa sisar. Vain teot, jotka sopivat näihin 
sääntöihin, ovat leikkitilanteessa hyväksyttäviä. Siitä, mikä tapahtuu 
todellisessa elämässä huomaamatta, tulee leikissä tietoisesti noudatettava 
käyttäytymisen sääntö. (Vygotsky 1976, 541-542; 1978e, 94-95.) 
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Mitä jäisi jäljelle, jos leikki strukturoitaisiin siten, että siinä ei olisi 
mielikuvitustilannetta? Säännöt jäisivät. Aina kun leikissä on mielikuvi
tustilanne, siinä on myös säännöt. Ajatus, että lapsi käyttäytyisi mielikuvi
tustilanteessa ilman -�ääntöjä on mahdoton, koska säännöt nousevat mieli
kuvitustilanteesta. Aitiä leikkiessään lapsella on äidin käyttäytymisen 
säännöt. Vaikka lapsi on leikkiessään vapaa, vapaus on illusorista vapaut
ta. (Vygotsky 1976, 542; 1978e, 95.) 

Sääntöleikk.ien ja pelien sisältämästä mielikuvituskomponentista 
Vygotski esittää ääriesimerkkinä shakkipelin: Shakkipelillä ei ole suoraa 
vastinetta todellisen elämän suhteissa, mutta siihen sisältyy mielikuvi
tustilanne. Lasten leikin kehitystä luonnehtiikin kehityssuunta avoimesta 
mielikuvitustilanteesta ja piilossa olevista säännöistä piilossa olevaan 
mielikuvitustilanteeseen ja avoimiin sääntöihin. (Vygotsky 1976, 542-543; 
1978e, 95-96.) 

Vygotski viittaa leikin sääntöjen erityislaatua pohtiessaan Piaget'n 
moraalisääntöjen kehitystä koskevaan teoriaan ja yhtyy tämän käsitykseen 
sääntöjen kahdesta tyypistä. Toiset säännöt ovat yksipuolisesti aikuisten 
määrittämiä ja toiset ovat syntyisin aikuisten ja lasten tai lasten keskinäi
sestä yhteistyöstä. Se, minkälaiset säännöt lapsen toimintaa ohjaavat, 
osoittaa samalla lapsen moraalin tyypin. Leikin säännöt ovat pääasiassa 
lapsen omia sääntöjä: lapsi kertoo itselleen, kuinka kussakin leikissä pitää 
käyttäytyä. (Vygotsky 1976, 543-544.) 

2.3 Esineen ja sen merkityksen erottaminen 

Leikki, johon sisältyy mielikuvitustilanne on jotakin ehdottomasti uutta, 
se on käyttäytymismuoto, joka vapauttaa lapsen tilanteen luomista 
pakoista. Vygotskin mukaan alle kolmevuotiaalle tällainen käyttäytymi
nen on mahdotonta, sillä olosuhteet määrittävät hänen käyttäytymistään. 
Tätä Vygotsky kuvaa viittaamalla Lewinin7 tutkimustuloksiin: Hyvin 
nuorelle lapselle esineet merkitsevät sitä, mitä hänen tulee tehdä: ovi on 
olemassa, jotta sitä avattaisiin ja suljettaisiin, portaat, jotta niitä kiivettäi
siin, ja kello, jotta sitä soitettaisiin. Esineillä on motivoiva vaikutus pienen 
lapsen tekoihin ja siten esineet määräävät paljolti hänen käyttäytymistään. 
Tilannesidonnaisuus perustuu siihen, että lapsen motiivit ja havainnot 
ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja havainnot ovat integroituneet 
motorisiin reaktioihin. Jokainen havainto toimii ärsykkeenä toiminnalle. 

7Colen, John-Steinerin, Scribnerin ja Soubermanin (1978, 138) antamat tiedot: Lewin, 
Dynamic theory of personality, p. 96. 
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Koska havainto välittää tilanteen ja on riippuvainen motivationaalisesta 
ja motorisesta aktiviteetista, on ymmärrettävää, että tilanne kahlehtii lasta. 
(Vygotsky 1976, 544-545; 1978e, 96.) 

Mutta leikissä asiat (things) vapautuvat näistä kahleista ja pakois
ta. Syntyy mielikuvitustilanne, jossa lapsi alkaa toimia riippumatta siitä, 
mitä näkee. Mielikuvitustilanteessa toimiminen opettaa lasta ohjaamaan 
käyttäytymistään ei pelkästään esineiden välittömän havaitsemisen tai 
tilanteen välittömän vaikutuksen, vaan myös sen merkityksen (meaning) 
kautta. - Tilanteen merkitys alkaa ohjata häntä. (Vygotsky 1976, 545; 
1978e, 96-97.) 

Hyvin nuori lapsi ei pysty erottamaan merkityskenttää havainto
kentästä, koska hänelle merkitys ja havainto ovat sulautuneet yhteen. Kun 
kaksivuotista lasta kehotetaan toistamaan lause "Tanja seisoo" tämän 
istuessa, hän sanoo "Tanja istuu". (Vygotsky 1976, 545-546; 1978e, 97.) 

Havainto ohjaa myös pikkulapsen esineiden käyttöä leikissä: lapsi 
leikkii realistisilla, oikeiden esineiden kaltaisilla esineillä. Havainnon ja 
merkityskentän erottaminen tapahtuu vasta esikouluiässä: 

Leikissä ajatus (thought) eroaa esineistä, ja toiminta nousee pikemmin
kin ideoista (ideas) kuin esineistä (things): puupalasesta tulee nukke ja 
kepistä hevonen. Sääntöjen mukaista tekoa alkavat määrätä ideat eivätkä 
esineet. Tämä on sellainen käänne lapsen suhteessa todelliseen, välittömään 
ja konkreettiseen tilanteeseen, että on vaikea arvioida sen täyttä merkitystä. 
Lapsi ei tee tätä kaikkea kerralla, koska lapselle on tavattoman vaikeaa 
erottaa ajatus (sanan merkitys) esineestä. (Vygotsky 1976, 546; 1978e, 97.) 

Leikki muodostaa siirtymävaiheen tähän suuntaan silloin, kun jostakin 
esineestä, esimerkiksi kepistä, tulee välittävä tekijä, apuväline (pivot)
erottamaan hevosen merkityksen todellisesta hevosesta . Lapsi ei vielä 
pysty ilman apuvälinettä erottamaan ajatusta esineestä. Lapsen heikko 
kohta on siinä, että kuvitellakseen hevosen hänen on määriteltävä tekonsa 
käyttämällä keppiä hevosena. Kun tämä tapahtuu, psyykkiset perusraken
teet, jotka määräävät lapsen suhteen todellisuuteen, ovat radikaalisti 
muuttuneet, koska lapsen havaintojen struktuuri on muuttunut. (Vygotsky 
1976, 546; 1978e, 97-98.) 

Inhimillisen havaitsemisen rakenne voitaisiin figuratiivisesti ilmaista 
murtoluvun kaltaisena suhteena, jossa kohde toimii osoittajana ja merkitys 
nimittäjänä (kohde/merkitys). Tämä suhde symbolisoi ajatusta, että kaikki 
inhimillinen havaitseminen muodostuu pikemminkin yleistyneistä kuin 
yksittäisistä havainnoista. Pikkulapselle - silloin, kun havainto ja merkitys 
ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa - esine dominoi esine/merkitys-suh-

8Ensimmäisen kerran Vygotski esitti esimerkin kepin käyttämisestä hevosena 
kirjoitetun kielen esihistoriaa koskevassa artikkelissaan vuosilta 1928/1929:"( ... ) keppi 
muuttuu la:eselle hevoseksi, koska se voidaan laittaa jalkojen väliin ja sillä voidaan 
tehdä ele, joka ilmaisee lapselle sen, että keppi toimii hevosena". Vygotski ei selvästi 
sano kuka nimenomaan osoittaa tämän mahdollisuuden lapselle, mutta venäjän 
kieliopin mukaisesti jonkun muun on se tehtävä: Vygotski käyttää nimittäin datiivi
muotoa "lapselle". Jos hän olisi halunnut sanoa, että lapsi itse kåyttää keppiä merkkinä 
hevosesta itselleen, Vygotskin olisi pitänyt käyttää sitå ilmaisevaa refleksiivipronomi
nia. Englanninkielisiin käännöksiin Jåi epätarkka ilmaisu "ilmaisee lapselle" (indicate to 
the chifd). (Smolucha 1992a, 51; 1992b, '71.) 
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teessa ja merkitys on alisteinen esineelle. Sinä ratkaisevana hetkenä, jolloin 
kepistä tulee välittävä tekijä erottamaan hevosen merkityksen todellisesta 
hevosesta, tämä suhde muuttuu ja merkitys dominoi tuottaen merkitys/esi
ne-suhteen. (Vygotsky 1976, 546-547; 1978e, 98.) 

Tämä ei tarkoita, etteikö esineiden ominaisuuksilla sellaisenaan olisi 
mitään merkitystä lapselle. Mikä tahansa kef pi voi olla lapselle hevonen,
mutta esimerkiksi postikortti ei voi sitä olla . Goethen väite, että leikissä 
mikä tahansa voi olla mitä tahansa, ei pidä paikkaansa. Tietysti aikuiselle,
joka pystyy käyttämään symboleja tietoisesti, postikortti voi olla hevonen.
Lapsen kohdalla on toisin: lapsi ei kykene korvaamaan esinettä vapaasti
millä tahansa esineellä, koska lapsen toiminta on leikkiä eikä symbolisoin
tia. Symboli on merkki (sign), mutta keppi ei toimi lapselle hevosen
merkkinä vaan hevosena. Merkitys muuttuu keskeiseksi kohdaksi leikissä
vasta kun esineiden asema vaihtuu dominantista alisteiseksi. (Vygotsky
1976, 547; 1978e, 98.)

Yksi leikin kiintoisista ristiriidoista on, että leikissä lapsi operoi merki
tyksillä, jotka on erotettu esineistä ja toiminnoista, tekemällä kuitenkin
todellisia tekoja ja käyttämällä todellisia esineitä. Tämä luonnehtii leikin
transitionaalista luonnetta: se on varhaislapsuuden puhtaasti tilanteeseen
sidottujen pakkojen ja aikuisen ajattelun välimaastossa. Aikuisen ajattelu
han voi olla kokonaan irti todellisesta tilanteesta. (Vygotsky 1976, 547;
1978e, 98.)

Kun kepistä tulee apuväline erottamaan hevosen merkityksen oikeasta
hevosesta, lapsi alistaa yhden esineen vaikuttamaan toiseen semanttisesti.
Hän voi erottaa merkityksen esineestä tai sanan esineestä vain etsimällä
apuvälineen jostakin toisesta esineestä. Merkityksen siirto helpottuu, kun
lapsi hyväksyy sanan esineen ominaisuutena: hän ei näe sanaa, vaan esi
neen, jota sana tarkoittaa. Lapselle sana "hevonen" käytettynä kepistä,
merkitsee "on olemassa hevonen", koska hän näkee mielessään esineen
sanan takana10

• Ratkaiseva siirtymä kohti merkityksillä operoimista tapah
tuu, kun lapsi toimii merkityksillä siten kuin ne olisivat esineitä (kun hän
toimii kepin kanssa ikäänkuin se olisi hevonen). Myöhemmin hän tekee
nämä teot tietoisesti. Muutos voidaan nähdä myös siinä tosiasiassa, että
ennenkuin lapsi on oppinut hallitsemaan kieliopillisen ja kirjoitetun kielen,
hän tietää, kuinka tehdä asioita, mutta ei tiedä, että tietää. Hän ei suoriudu
näistä aktiviteeteista tarkoituksellisesti. Leikissä lapsi spontaanisti käyttää
kykyään erottaa merkityksen esineestä tietämättä, että tekee niin. Näin
lapsi oppii leikin kautta käsitteiden ja esineiden funktionaalisen määri
telmän ja sanoista tulee asioiden osia. (Vygotsky 1976, 547-548; 1978e,
98-99.)

9Vygotski käsittelee aihetta myös !<ajoitetun kielen esihistoriaa koskevassa artikke
lissaan, jossa hän toteaa, että esineiden havaittava samankaltaisuus ei ole leikin 
symbolikielessä merkityksellistä. Sen sijaan tärkeää on, että esineillä voidaan tehdä 
sopivia liikkeitä. Lapsi ei hyväksy esineitä, joilla ei voida tehdä tarvittavia liikkeitä. 
Esimerkkinä Vygotski esittäå pienesineleikin, jossa pikkulapset eivät pysty käyttämään 
sormiaan leikisti lapsina, kosl<a he mieltävät sormensa vain oman keli.onsa osma. Vasta 
vanhempina lapset ymmärtävät, että samat esineet (objects) voivat sekä toimia merk
keinä as10ille (tfungs), joita ne tarkoittavat että korvata niitä. Kun lapsen eteen asetetaan 
tummakantinen kirja Ja hänelle sanotaan "tämä on metsä", lapsi vastaa "kyllä, se on 
metsä, koska metsä on musta ja pimeä". (Vygotsky 1978c, 109.) 

1°Tekstistä ei käy ilmi, tarkoittaako Vygotski tässä nimenomaan kuvallista ajattelua. 
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2.4 Teon ja sen merkityksen erottaminen 

Samalla tavalla kuin esine eroaa esineen merkityksestä, eroaa myös teko 
teon merkityksestä: esine/merkitys-suhdetta vastaa teko/merkitys-suhde. 
Tämän suhteen kehittymistä Vygotski tarkastelee seuraavasti: 

Lapsen varhaiskehityksessä dominoi teko ja vielä esikouluiän alussa 
teko on dominoiva merkitykseen nähden. Lapsi pystyy tekemään enem
män kuin ymmärtämään. Esikouluiässä syntyy kuitenkin toimintarakenne, 
jossa merkitys on määräävä (determinant), olkoonkin, että merkitys vaikut
taa lapsen käyttäytymiseen pakkotilanteissa, joita toiminnan rakenteelliset 
piirteet ovat tuottaneet. Lasten leikkiessä ruokailutilannetta heille näytet
tiin, kuinka tehdä käsillään liikkeitä, jotka kuvaavat oikeaa syömistä. 
Näiden syömisliikkeiden tekemisessä lapsilla ei ollut mitään ongelmia. Sen 
sijaan ruokailuleikissä kaikkien sellaisten liikkeiden tuottaminen, jotka 
eivät kuvanneet syömistä, olivat lapsille mahdottomia. Leikissä lapsi ei 
ainoastaan toimi symbolisesti, vaan hän toivoo ja toteuttaa toiveitaan sekä 
kokee ja elää todellisuuden perusasioita. Tämän takia leikissä päivä kestää 
puoli tuntia ja sata mailia on viisi askelta. Toimiessaan lapsi esittää toi
veensa, ajatellessaan hän toimii. Sisäinen ja ulkoinen teko eivät ole erotetta
vissa: mielikuvitus, tulkinta ja tahto ovat sisäisiä prosesseja, joita suorite
taan ulkoisessa toiminnassa. Lapsi, joka laukkaa polkien maata ja esittää 
ratsastavansa hevosella, on kääntänyt teko/merkitys-suhteen merkitys/te
ko-suhteeksi, jolloin merkitys dominoi tekoa. (Vygotsky 1976, 549-550; 
1978e, 100.) 

Merkitys/teko-suhteen historiallinen kehitys on analoginen merki
tys/ esine-suhteen historialliselle kehitykselle11

• Erottaakseen teon mer
kityksen todellisesta teosta (ratsastaa hevosella voimatta todellisuudessa 
tehdä sitä) lapsi tarvitsee apuvälineen korvaavan teon muodossa. Kun teko 
on aluksi teko/merkitys-rakenteen osoittajana, rakenne kääntyy ja merki
tyksestä tulee osoittaja. Teko vetäytyy toiselle sijalle ja siitä tulee apuväline: 
merkitys erotetaan teosta erilaisen teon avulla. Tässä on toinen esimerkki 
siitä tavasta, jolla inhimillinen käyttäytyminen tulee riippuvaiseksi merki
tyksiin perustuvista operaatioista. Näitä operaatioita ovat esimerkiksi 
tietoinen valinta, päätöksenteko, motiivien ristiriidat ja muut prosessit, 
jotka ovat selvästi erillään toiveiden täyttymisestä. Lyhyesti sanottuna 
kyseessä on tahdon kehittyminen. - Käyttäytymisen aikaansaava motiivi on 
selvästi erillään itse teon operationaalisesta toteuttamisesta. (Vygotsky 
1976, 550; 1978e, 101-103.) 

Kuitenkin esineiden ja teon merkityksen erottamisella on erilaiset seu
raukset. Kuten esineiden merkityksellä operoiminen johtaa abstraktiin 
ajatteluun, tuottaa tekojen merkityksillä operoiminen tahdon kehittymisen, 
kyvyn tehdä tietoisia valintoja. Leikissä teko korvaa toisen teon juuri 
samoin kuin esine korvaa toisen esineen. Korvaaminen toteutuu liikkeen 
avulla merkityskentällä: kaikki todelliset esineet ja teot ovat alisteisia 
liikkeelle. Käyttäytyminen ei ole sidottu välittömään havaintokenttään. 
Tämä merkityskentällä tapahtuva liikkuminen dominoi leikissä. Toisaalta 
se kuvaa liikettä abstraktilla kentällä, toisaalta liikkeen tekemisen tapa on 

11Tässä Vygotski viittaa mitä ilmeisimmin vain yksilökehitykseen. 
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konkreettinen ja yhteydessä tilanteeseen. Kyseessä on affektiivinen, ei 
looginen muutos. Toisin sanoen, merkityskenttä tulee esiin, mutta toiminta 
sen sisällä tapahtuu samoin kuin todellisuudessa. Tässä on leikin pääasial
linen kehityksellinen, geneettinen ristiriita. (Vygotsky 1976, 550-551; 1978e, 
101.) 

Vygotskin mukaan leikin keskeisiin piirteisiin kuuluvat juuri 
leikissä luotava mielikuvitustilanne ja merkityksillä operoiminen. Vy
gotskin leikkiä koskevien käsitysten ensimmäisiin arvostelijoihin kuulunut 
Rubinstein (1977) arvosteli voimakkaasti juuri näitä käsityksiä. Rubin
steinin mukaan Vygotski leimaa mielikuvitustilanteessa toimimisen 
alkuperäiseksi ja siten jokaiselle leikille pakolliseksi tosiasiaksi. Näin leikin 
käsite kapenee ja kaikki leikin aikaisemmat vaiheet suljetaan leikin 
ulkopuolelle. Näihin vaiheisiin kuuluu sellainen toiminta, jossa lapsi ei 
luo mielikuvitustilannetta, mutta toimii kuitenkin leikillisesti esimerkiksi 
availemalla ja sulkemalla ovea tai esittämällä nukkumaanmenoa. Samalla 
Rubinsteinin mukaan menetetään mahdollisuus ymmärtää leikin kehit
tyminen.12 

Rubinstein arvosteli Vygotskia myös siitä, että tämä keskittyy 
teoriassaan leikkitilanteen rakenteeseen ilman, että etsisi leikin alkulähtei
tä. Merkitysten siirtäminen, siirtyminen mielikuvitustilanteeseen, ei 
Rubinsteinin mukaan voi olla leikin alkulähde (der Ursprung), paitsi 
ymmärrettynä psykoanalyyttisen leikin teorian jälkikaikuna. Sitä paitsi 
leikkitilanteen tulkinta merkityksen siirtäjänä - tai vielä enemmän, yritys 
johtaa leikki tarpeesta "leikkiä merkityksillä" - on Rubinsteinin mielestä 
läpikotaisin intellektuaalinen. (Rubinstein 1977, 733-734.) 

Rubinstein itse piti leikin motiivin erityisominaisuuksia leikin 
olemusta määräävänä piirteenä. Motiivi näkyy hänen mukaansa sellaisissa 
todellisuudesta nousevissa elämyksissä, jotka ovat lapselle merkitykselli
siä. Leikin motiivit heijastavat persoonallisuuden välitöntä suhdetta 
ympäristöön. (Rubinstein 1977, 729-730.)13

12Tältä osin Rubinsteinin kritiikkiin on helppo yhryä: Vygotski ei todellakaan 
pohtinut leikin varhaisten vaiheiden ilmenemismuotoja. Sen sijaan hämmästyttävää on, 
että Rubinstein jätti tarkastelunsa ulkopuolelle Vygotskin leikin motiiveja koskevan 
pohdinnan (ks. sivut 24-25), vallankin kun itse painotti motiivin asemaa ja merkitystä 
leikissä. 

13Elkonin (1980, 218) puolestaan kritisoi Rubinsteinia siitä, että tämä korostaa leikin 
motiivin erityisyyttä antamatta vastausta siihen, missä tämä motiivien erityisyys on 
nähtävissä. 



32 

2.5 Leikin paradoksit 

Se, että lapsi luo mielikuvitustilanteen, ei ole Vygotskin mukaan sattu
manvarainen asia lapsen elämässä, vaan ensimmäinen ilmentymä lapsen 
vapautumisesta tilannesidonnaisista pakoista (Vygotsky 1976, 548; 1978e, 
99). Tilannesidonnaisuudesta vapautuminen paljastaa kaksi leikin sisältä
mää paradoksia: 

Leikin primaari paradoksi on se, että lapsi operoi vierailla (alienated) 
merkityksillä todellisessa tilanteessa. Toinen paradoksi on se, että hän 
hyväksyy sen ilman pienintäkään vastustusta - hän tekee sitä, mitä mielui
ten tekee ja samaan aikaan alistaa itsensä säännöille luopuen siitä, mitä 
haluaa - koska sääntöihin alistuminen ja impulsiivisista teoista kieltäy
tyminen tuottaa suurimman ilon leikissä. Leikki tuottaa koko ajan lapselle 
vaatimuksia toimia vastoin välittömiä impulsseja. Lapsi joutuu jatkuvasti 
konfliktiin leikin sääntöjen ja omien spontaanien halujensa välillä. Leikissä 
hän toimii päinvastoin kuin haluaisi toimia. Leikissä näyttäytyy lapsen 
suurin itsekontrolli ja lapsi osoittaa valtavaa tahdonvoimaa kieltäytymällä 
esimerkiksi makeisesta, koska se on leikissä jotakin sellaista, mikä ei ole 
syötävää. (Vygotsky 1976, 548-549; 1978e, 99.) 

Näin leikin olennainen ominaisuus on sääntö, josta on tullut toive 
(desire). Säännön noudattaminen on ilon lähde. Sääntö voittaa, koska se on 
vahvin impulssi. Tällainen sääntö on sisäinen, itse asetettu ja itse päätetty 
sääntö, ei sääntö, jota lapsen on noudatettava kuten jotakin fysikaalista 
lakia14. Lyhyesti sanottuna: leikki antaa lapselle uuden toiveiden muodon. 
Leikki opettaa lasta toivomaan siten, että hän suhteuttaa toiveensa kuvit
teelliseen "minään" eli rooliinsa leikissä ja rooliin sisältyviin sääntöihin. 
Näin lapsen suurimmat suoritukset ovat mahdollisia leikissä, suoritukset, 
joista huomenna on tuleva hänen todellisen toimintansa ja moraalinsa 
perustaso. (Vygotsky 1976, 549; 1978e, 99-100.) 

2.6 Leikki lapsuuden johtavana toimintana 

Leikin Vygotski näkee esikouluikäisen lapsen kehityksen johtavana lähtee
nä (Vygotsky 1976, 537). Leikin todellisuus ei kuitenkaan ole lapselle 
ainoa todellisuus. 

Lapsen käyttäytyminen tavallisessa elämässä muodostaa vastakohdan 
hänen käyttäytymiselleen leikissä. Leikissä toiminta on alisteista merkityk
selle, mutta todellisessa elämässä toiminta dominoi merkitystä. Siksi 

14Tässä Vygotski sanoo lainaavansa Piaget'n sanoja. 
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leikkimaailman pitäminen lapsen arkisen toiminnan prototyyppinä on 
täysin väärä15

• Vain teoriat, jotka pitävät sisällään ajatuksen, että lapsen ei 
tule tyydyttää elämän perusvaatimuksia, vaan elää mielihyvän etsinnässä, 
voivat mahdollisesti väittää lapsen maailman olevan leikkimaailman. (Vy
gotsky 1976, 551; 1978e, 101-102.) 

Kun tilannetta tarkastellaan vastakkaisesta näkökulmasta, voitaisiin 
olettaa, että lapsen käyttäytymistä ohjaa aina merkitys, että hän ei koskaan 
käyttäydy spontaanisti, koska ajattelee, että hänen pitäisi toimia toisella 
tavalla. Näin jäykkä alistuminen sääntöihin on melko mahdotonta todelli
sessa elämässä, mutta leikissä se tulee mahdolliseksi: näin leikki luo lähike
hityksen vyöhykkeen lapselle16

• (Vygotsky 1976, 551-552; 1978e, 102.) 
Leikissä lapsi käyttäytyy aina yläpuolella keskimääräisen ikänsä, ylä

puolella päivittäistä käyttäytymistään, leikissä hän on ikäänkuin päätä pi
tempi itseään. Suurennuslasin polttopisteen lailla leikki sisältää kaikki kehi
tysvirikkeet tiivistyneessä muodossa. Leikki/kehitys-suhdetta voidaan ver
rata opetus/kehitys-suhteeseen, vaikkakin leikki antaa opetusta paljon laa
jemman perustan tarpeiden ja tietoisuuden muutoksille. Toiminta mieliku
vitustilanteessa, tarkoituksellisten (voluntary) aikomusten luominen ja 
todellisen elämän suunnitelmien sekä tahdonalaisten motiivien luominen 
tulevat näkyville leikissä. Tästä syystä leikkiä voidaan pitää lapsen kehitys
tä määräävänä johtavana toimintana. (Vygotsky 1976, 551-552; 1978e, 
102-103.)

2. 7 Leikin sosiaalinen aspekti 

Vygotskin laajemmassa kulttuurihistoriallisessa teoriassa sosiaalisella 
aspektilla on ratkaiseva asema, mutta hän ei tuo sitä leikkiä koskevissa 
käsityksissään erityisesti esille. Hän ei esimerkiksi suoraan käsittele lapsen 
leikkiä suhteessa aikuisiin tai kasvatukseen ja opetukseen. Lasten yhteis
leikkiäkin hän tarkastelee vain sääntöjen kautta. Koska Vygotski ei 
yhteisleikkiä kuvatessaan tarkastele leikin konstruoimista, hän ei myös
kään käsittele sitä, miten lapset kehittävät leikissä yhteisen ymmärtämisen 
(ks. Göncii 1993, 185). Merkillepantavaa on myös se, että Vygotski kirjoit
taa lapse�ta pääasiassa yksikkömuodossa ja kuvaa leikkiä ulkoiselta 
muodoltaan yksinleikkinä. 

Vygotskin mukaan aito leikki alkaa esikouluiässä esittävällä 
leikillä, ja siinä hän ei tee erottelua yksinleikin ja yhteisen leikin välillä. 

15Vygotski toteaa esittävänsä tässä kritiikkiä Koffkalle: leikki ei ole lapsen totta, 
kuten Koffka väittää (ks. Koffka, K. 1924. The growth of the mind. London:""Routledge 
and Kegan). 

16Saman aseman Vygotski antaa myös oppimiselle:"Oppimisen olennainen piirre on 
siinä, että se luo lähil<erutyksen vyönykkeen, eli oppiminen herättää joukon l.<ehitys
prosesseja, jotka toimivat vain lapsen ollessa vuorovaikutuksessa ymparistönsä kanssa 
Ja yhteistyössä vertaistensa kanssa (Vygotsky 1978a, 90)". 
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Nicolopoulou (1991, 134; 1993, 7-8) muistuttaa, että Vygotskille leikki on 
kuitenkin jo määrittelyltään aina sosiaalista symbolista toimintaa. Leikkiin 
sisältyvät teemat, tarinat (juonet) ja roolit osoittavat yhteiskunnan sosio
kulttuuristen ainesten ymmärtämistä ja omaksumista. Koska leikin teemat 
ja episodit ilmentävät sosiokulttuurisia elementtejä, leikissä on Vygotskin 
mukaan kyse sosiaalisesta toiminnasta siitäkin huolimatta, että lapsi 
leikkii yksin. Itse asiassa Vygotski pitää yksinleikkiä yhteisleikkiä myö
hempänä kehityksen tuotteena. 

2.7.1 Kasvatus kehityksen edeltäjänä 

Vygotskin ajattelua ja kieltä koskevan teoksen ensimmäisen englannin
kielisen käännöksen (Vygotsky 1962) esipuheessa Bruner (1962) kirjoittaa: 
"Vygotskin konseptio kehityksestä on samalla teoria kasvatuksesta". 
Teoksen uudessa laitoksessa (Vygotsky 1987b, 36-285) Bruner täsmentää 
käsitystään: "Kun neljännesvuosisata sitten mainitsin Vygotskin konsepti
on kehityksestä olevan samalla teorian kasvatuksesta, en ymmärtänyt siitä 
puoliakaan. Tosiasiassa hänen kasvatusteoriansa on kulttuurisen välitty
misen teoria ja kehitysteoria. Sillä 'kasvatus' ei tarkoita Vygotskille ainoas
taan yksilön potentiaalin kehitystä, vaan inhimillisen kulttuurin historial
lista ilmenemistä (expression) ja kasvua, josta ihminen polveutuu." (Bru
ner 1987, 1-2.) 

Kasvatuksen ja kehityksen suhdetta koskevassa artikkelissaan 
Vygotski painottaa, että opettaminen17 ja kehitys ovat eri prosesseja, eikä 
niitä pitäisi sekoittaa keskenään. Lapsen kehitystä ei voida kuitenkaan 
nähdä erillään opetusprosessista, sillä näiden kahden prosessin välinen 
suhde on erittäin monimutkainen: sitä ei voida verrata esineen ja sen 
varjon suhteeseen (Vygotsky 1978a, 91). Oppiminen ei ole yhtä kuin 
kehitys, mutta oppimisen oikeanlainen organisointi johtaa psyykkiseen 
kehitykseen18

. Se synnyttää joukon kehitysprosesseja, jotka eivät syntyisi 

17Englanninkielisissä teksteissä käytetään rinnakkain termejä kasvatus (education), 
opetus (mstruction, teaching, training) ja jor.a oppiminen (learrung). Mitään johdonmu
kaista linjaa termien käytössä ei näytå eri käännöksissä olevan. Oma ongelmansa on 
myös se, että Vygotskin aikana Neuvostoliitossa lähinnä kasvatuspsykolog1aa merkitse
vå tieteenala pedologia muutettiin sittemmin miös Vygotskin venajänkielisissä kirjoi
tuksissa systemaattisesti "koulupsykologiaksi", 'lapsipsykologiaksi' tai vain "psykolo
giaksi" ja se, että termi oppiminen käanty!. usein "kouluopeimiseksi". Tästa seuraa 
tietenkin epätarkkuutta Vygotskin teksteJä luettaessa ja tulkittaessa. (Ks. Cole & 
Scribner 1978, 10; van der Veer & Valsiner 1991, 327.) 

18Nykyisin asetetaan kyseenalaiseksi aktiivinen, tavoitteinen lapsen kehitykseen 
vaikuttaminen ja yleensäkin eteenpäin etenevä kehityksen vaatimus. Juuri kasvatuksen 
ja opettamisen merkityksen korostamisesta on arvosteltu myös Vxgotskia. Crainin 
(1992, 219) kokoaman kritiikin mukaan Vygotski osoitti melko vånån kiinnostusta 
lapsuuden erityispiirteisiin, sen "tässä ja nyt"-aspektiin. Vygotski keskittyi lapsen 
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ilman opettamista. (Vygotski 1963, 32.) "Ottaessaan yhden askeleen )oppimisessa, lapsi ottaa kaksi askelta kehityksessä" (Vygotski 1963, 27). 

Vygotski ei pitänyt kasvatusta ainoastaan keskeisenä tekijänä
kognitiivisessa kehityksessä, vaan olennaisena osana sosiokulttuurista
toimintaa. Kaikki korkeammat psykologiset prosessit kehittyvät lapsessa
yhteiskunnallisten käytänteiden ja kulttuurin omaksumisen (enculturati
on), yhteiskunnan teknologian omaksumisen ja kasvatuksen kautta. (Ks.
Moll 1990, 1.) Mikä tahansa kasvatus ei kuitenkaan tue kehitystä: "Kasva
tus on hyödyllistä vain silloin, kun se kulkee kehityksen edellä. Silloin se
herättää funktiot, jotka ovat kypsymässä, jotka sijaitsevat lähikehityksen
vyöhykkeellä" (Vygotsky 1987b, 212). - Tähän laajempaan kontekstiin
Vygotski sijoitti myös käsityksensä leikistä.

2.7.2 Lähikehityksen vyöhykkeen käsite 

Alunperin Vygotski kehitti lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen kritiikki
nä ja vaihtoehtona staattiselle älykkyysosamäärien testaamiselle. Vähitel..:
len hän laajensi käsitettä koskemaan kasvatuksen ja kehityksen suhteen
yleistä problematiikkaa. Käsite ei kuitenkaan ole vain ilmeisen relevantti
kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta, vaan se on yksi "yhdistävä"
käsite koko Vygotskin kehitysteoriassa. (Moll 1990, 3; van der Veer & Val
siner 1991, 328-329.) 

Lähikehityksen vyöhykkeen Vygotski määritteli etäisyydeksi
lapsen aktuaalisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välillä.
Aktuaalinen kehitystaso viittaa lapsen itsenäiseen tehtävien ratkaisuun ja
potentiaalinen kehitystaso tehtävien ratkaisuun, jolle lapsi yltää aikuisen
ohjauksessa tai osaavampien tovereiden kanssa yhteistyössä. (Vygotsky
1978a, 86.) Aktuaalinen kehitystaso kuvaa sitä, mitä lapsi jo hallitsee yksin
ja potentiaalinen kehitystaso sitä, mitä hän tulee myöhemmin hallitse
maan. "Aktuaalinen kehitys luonnehtii psyykkistä kehitystä retrospektiivi
sesti, kun taas lähikehityksen vyöhyke kuvaa kehitystä prospektiivisesti"
(Vygotsky 1978a, 86-87). 

Vaikka lähikehityksen vyöhykkeen määritelmässä mainitaan
nimenomaan tehtävien tai ongelmien ratkaisu, Vygotski tarkoittaa kor
keampien psyykkisten toimintojen hallitsemisesta yleensä. Myös mieliku
vitus ja leikki nähdään korkeampina psyykkisinä toimintoina. 

Lähikehityksen vyöhykkeellä toimittaessa keskeinen psyykkinen
perusprosessi on sisäistäminen. Sisäistämisprosessissa muodoltaan sosiaa-

tulevaisuuteen, ei lapsen tarpeeseen kehittää täysin meneillään olevaa elä
mänorientaatiotaan. Tämä koskee myös leikkiä: Vygotskin nähdään arvottaneen leikkiä 
sen mukaan, kuinka se vie kehitystä eteenpäin. 
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linen, ulkoinen19 toiminta muuntuu vähitellen yksilölliseksi henkiseksi 
toiminnaksi (Vygotsky 1978b, 56-57)20

• Vygotskin mukaan ihmisen oma 
toiminta on tässä prosessissa tärkeässä asemassa. Ihminen omaksuu oman 
toimintansa kautta yhteiskunnan tiedolliset, taidolliset ja esteettiset saavu
tukset. Ihminen ei kuitenkaan vain sisäistä toiminnan valmiita standardeja 
ja sääntöjä, vaan myös luo uusia standardeja ja sääntöjä. Tässä prosessissa 
on kyse "ulkoistamisesta". Ihmiset määrittävät itseään ja omaa käyttäyty
mistään niiden objektien kautta, joita he luovat. (Ks. Lektorsky 1993, 49.) 

Vygotski painottaa sosiaalisen kontekstin ensisijaista merkitystä 
kognitiivisessa kehityksessä. Vygotskin teoreettinen otaksuma on, että 
1r1yös kaikki lapsert tieto orl alkuperältäär1 sosiaalista ja sitten1n1ll1 sisäis
tyy ja yhdistyy lapsen kognitiivisen organisaation kokonaisuuteen. Siltana 
tässä prosessissa toimivat semioottiset mekanismit, erityisesti kieli. (Vy
gotsky 1978b, 57.) Sisäistämisprosessi seuraa samaa kehityskulkua niin 
sosiaalihistoriassa kuin yksilökehityksessäkin. Tästä suhteesta Vygotski 
käytti nimitystä "kulttuurisen kehityksen yleinen geneettinen laki": 

"Jokainen funktio lapsen kulttuurisessa kehityksessä esiintyy kahdesti 
tai kahdella tasolla. Ensin se esiintyy sosiaalisella tasolla ja sitten psykolo
gisella tasolla. Ensin se näyttäytyy ihmisten välisessä toiminnassa inter
psyykkisenä kategoriana ja sitten lapsessa intrapsyykkisenä kategoriana. 
Tämä koskee niin tahdonalaista havaitsemista, loogista muistia, käsitteiden 
muodostamista kuin tahdon kehitystä." (Vygotsky 1981b, 163.) 

Kaikki inhimillinen toiminta on Vygotskin mukaan perustaltaan 
sosiaalista, mutta siihen, miten toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä 
tapahtuu, Vygotskin teoria ei anna vastausta. Vygotski ei koskaan spesifi
oinut niitä sosiaalisen avustamisen muotoja, jotka muodostavat oppijoille 
lähikehityksen vyöhykkeen (Wertsch 1984). Hän totesi yhteistoiminnan, 
ohjaamisen ja lasten avustamisen tapahtuvan "näyttämällä, tekemällä 
ohjaavia kysymyksiä ja tuomalla esiin ongelmanratkaisun alkeiselement
tejä" (Vygotski 1963, 29; Vygotsky 1987b, 209). 

Crain (1992, 214-215) pitää ongelmallisena sen arviointia, mikä 
lapsen kehityksestä on seurausta aikuisen välittömästä avusta. Kun 

19Sisäistämisprosessista puhuttaessa "ulkoinen" tarkoittaa "sosiaalista": "Jokainen 
korkeampi psyykkinen funktio oli ulkoinen, koska se oli sosiaalinen ennen muuntumis
taan sisä1seks1 todella psyykkiseksi funktioksi" (Vygotsky 1981b, 162). 

2°Vygotskin konseptio sisäistämisestä on parhaillaan uudelleenarvioinnin kohteena. 
Esimerkiksi Corsaro ia Rizzo (1988, 880) toteavat, että monet nykyiset kehityspsykologit 
painottavat niin paljon sisäistämistä, että näkevät koko kulttuurin omaksumisen 
pelkästään liikkeenä ulkoisesta sisäiseen. Näin syntyy helposti ajatus, että sosiaalisen 
toimijan onnistunut suoritus riippuu aina tällaisesta sisäistämisestä. Lisäksi Corsaro ja 
Rizzo kritisoivat sisäistämiskonseption sisältämää ajatusta, että nimenomaan aikuisen 
taidot ovat sosiaalisen kehityksen lopputulos: lapsen oletetaan oppivan hallitsemaan 
sen, minkä aikuinen jo hallitsee. 
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vähäinen apu mahdollistaa nopeasti lapsen onnistumisen, voimme ajatella 
kyseessä olevan spontaanisti kehittyvän taidon21 

- aikuinen auttaa juuri 
kypsymäisillään olevan taidon kukkaan puhkeamista. Ehkäpä ainoa tapa 
arvioida sitä, aktivoituuko lapsen spontaani kehitys, on tarkkailla lasta. 
Onko lapsi innostunut, utelias, aktiivisesti involvoitunut? Crain viittaa 
joidenkin tutkimusten (ks. Rogoff & Wertsch 1984) osoittavan, että menes
tyksellisesti lähikehityksen vyöhykkeellä opettavat aikuiset seuraavat 
jatkuvasti sitä, osoittaako lapsi tässä prosessissa spontaania mielenkiintoa. 

Vygotskin lähtökohtana on, että lähikehityksen vyöhykkeellä 
toimittaessa ihanteelliset osapuolet eivät ole osaamiseltaan tasavertaisia 
(Tudge & Rogoff 1989, 25; van der Veer & Valsiner 1991, 317). Tosin 
Gauvain ja Rogoff (1989, 139) toteavat, että taitavammat lapset eivät ole 
välttämättä aina taitavia opettajia. Vygotski kuitenkin piti nimenomaan 
epäsymmetristä suhdetta normina kehittyvän lapsen ja hänen ympäristön
sä välisessä yhteistoiminnassa. Lapsen sosiaalinen ympäristö sisältää 
kehityksen lopputuotoksen "ideaalimuotojen"22 moninaisuuden ja kehitty
vä lapsi aloittaa näiden muotojen puutteesta. Nämä "ideaalimuodot" 
ohjaavat lapsen sosiaalisesta maailmasta saamiaan kokemuksia eli hänen 
yhteistoimintaansa toisten kanssa samalla kun ne ohjaavat lasta rakenta
maan merkitystä suhteessaan maailmaan. (van der Veer & Valsiner 1991, 
317.)23

Vygotskin käsityksen mukaan kehityksen lopputuotos on siis se, 
mitä aikuinen osaa ja hänen lähikehityksen vyöhykkeen käsitteensä 
painottaa aikuisen tai osaavamman asemaa. Rogoff (1989, 58) on laajenta
nut käsitettä korostamalla lasten ja aikuisten tehtävien toisiinsa yhteydes
sä olevaa suhdetta (interrelatedness) ohjatun osallistumisen (guided 
participation) prosessissa. Rogoff esittää, että pienten lasten nopea kehitys 
yhteiskunnan sosiaalistuneiksi jäseniksi toteutuu lasten taitojen ja aikuis
ten tai vanhempien lasten ohjauksen hienosäätöisessä yhdistelmässä. 
Lapset ovat aktiivisia osallistujia omassa sosialisaatiossaan. He eivät 
yksinkertaisesti ota vastaan aikuisten ohjausta sellaisenaan, vaan etsivät, 

21Tosin Vygotski ei ymmärtääkseni käytä korkeammista henkisistä toiminnoista 
puhuessaan Käsitettä "spontaanisti kehittyyå taito". Hänen mukaansa kaikki korkeam
mat toiminnot tapahtuvat ensin interpsyykkisellä, sosiaalisella tasolla ja vasta sisäistä
misprosessin kautta ne muuttuvat intrapsyykkisiksi, yksilön omiksi toiminnoiksi. 

22ldeaalimuodoilla tarkoitetaan käyttäytymisen kypsiä kulttuurisia muotoja, 
"aikuisuuden arkki tyyppejä". Totta kasva fukselfa olisi merkitystä, tulee lapsen maailman 
suunnittelemisen perustua ideaalimuodon ajatukseen. (ks. "Elkonin 1993, 57-58). Juuri 
tätä käsitystä on nyttemmin kritisoitu (vrt. alaviite 18 sivulla 34). 

23V:Y,gotskia on kritisoitu aikuiskeskeisyydestä myös siinä mielessä, että hän jättää 
niin vånälle huomiolle lasten oman kulttuurisen P.anoksen. Wertschin (1985, 43) 
mukaan Vygotski kuvasi hyvin sitä, miten lapset siså.istävät kulttuurin, mutta ei siitä, 
kuinka lapset kritisoivat tai muuttavat sitä. Davydov ja Zinchenko (1991, 13) toteavat 
tutkimusten kuitenkin osoittavan, että lapset luovat merkkien lisäksi symboleja. 
Molemmat ovat kielen elementtejä. Kulttuuri on kieli, joka yhdistää ihmiskunnan. Tässä 
mielessä jo pieni vauva on, jos ei nyt kulttuurin luoja (creator), niin ainakin sen 
edustaja (agent). 
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strukturoivat ja jopa vaativat ympärillä olevien henkilöiden apua oppiak
seen ratkaisemaan mitä erilaisempia ongelmia. Lapsella ja aikuisella on 
toisiaan täydentävät tehtävät lapsen kehityksessä. 

Vygotskin esimerkit, kuten myös edellä esitetty Rogoffin (1989) 
käsitys, kohdistuvat aikuisen ja lapsen yhteistoimintaan. Vygotskin 
kulttuurihistoriallisesta teoriasta käsin on toki mahdollista selittää myös 
lasten keskinäistä toimintaa lähikehityksen vyöhykkeellä, samoin kuin 
sitä, miksi molemmat prosessiin osallistuvat lapset, niin ohjattava kuin 
ohjaajakin, voivat hyötyä vuorovaikutuksesta (Damon & Phelps 1989, 138-
139). Damon ja Phelps toteavat selittämisen olevan vaikeaa esimerkiksi 
tiukasti imitaation tai sosiaalisen oppimisen näkökulmista, koska nämä 
tiedon sisäistämisen "kopiomallit" perustuvat yhdensuuntaiseen tiedonvä
litykseen sosiaalistajalta sosiaalistettavalle. 

Vygotskin mukaan lähikehityksen vyöhykkeellä ei ainoastaan 
/ sisäistetä informaatiota, vaan myös perustavia kognitiivisia prosesseja, 

i' jotka sisältyvät kommunikaatioon. Tästä seuraa, että molemmat kom
' munikaatioon osallistuvat hyötyvät tilanteesta. Ohjattava hyötyy kysy-

myksistä, haasteista ja ohjaajalle antamastaan palautteesta. Ohjaaja hyötyy 
siitä, että joutuu ohjatessaan muotoilemaan tietonsa uudelleen ja siitä, että 
vastaa ohjattavan kysymyksiin ja vaatimuksiin. Kun kaksi lasta ryhtyy 
keskenään ohjaussuhteeseen, he joutuvat uusien ajattelumallien eteen. 
Tämä johtuu siitä, että vertaisdialogi on (suhteellisen) yhteistoiminnalli
nen, myötäilevä ja ei-autoritaarinen ajatustenvaihtoprosessi. (Damon & 
Phelps 1989, 139.) 

Tudge (1992) pitää Vygotskin teoriassa ongelmana sitä, että vaikka 
teoria antaa mahdollisuuden tarkastella vertaisdialogia, niin se ei proble
matisoi lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen merkitystä osaavammalle 
lapselle. Voiko yhteinen toiminta mahdollisesti tuottaa hänelle regressi
oita? Entä onko mahdollista, että kehityksen suunta onkin jossain tapauk
sessa taaksepäin, eli että osaavampi lapsi tuottaa vähemmän osaavalle 
regressiota ?24

•

24Pedagogj.sessa mielessä pidän Tudgen esittämää näkökohtaa tärkeänä: esimerkiksi 
päiväkodissa kasvattajan olisi tunnettava ainakin lasten aktuaaliset kehirystasot, jolloin 
regressiota voidaan välttää jakamalla ryhmä leikki tilanteissa kasvatuksellisten tavoittei
den mukaisiin pienryhmiin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että lapset eivät voisi 
leikkiä myös muilla tavoin - esimerkiksi ystävyyssuhteiden pohjalta - muodostuvissa 
kokoonpanoissa. 



2.7.3 Leikki lähikehityksen vyöhykkeen luojana 
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Lähikehi tyksen vyöhyke pitää käsitteenä sisällään sosiaalisen näkökohdan, 
sen, että joku auttaa lapsen korkeammalle tasolle. Tästä seuraa väistä
mättä mielikuva, että tilanteessa on useampia kuin yksi henkilö. Leikin 
luomaan lähikehityksen vyöhykkeeseen viitatessaan Vygotski puhuu 
kuitenkin vain "lapsesta": kykenevämpi osapuoli ei näytä olevan läsnä25

• 

Vygotski ei edes mainitse sitä, miten yhteisleikki luo lähikehityksen 1 
vyöhykkeen lapsille, tai sitä, miten lapset toimivat yhteisleikissä toinen j 
toistensa ohjaajana tai avustajana. 

Vygotskin mukaan lapsi kykenee leikissä suorituksiin, joihin hän 
ei leikin ulkopuolella kykene, mistä syystä leikki luo lapselle lähikehityk-
sen vyöhykkeen. Lapsen kehityksen potentiaalinen taso näyttäytyy 
leikissä muun muassa siinä, että leikki "luo jatkuvasti vaatimuksia toimia 
vastoin välittömiä impulsseja. Lapsi joutuu koko ajan konfliktiin leikin 
sääntöjen ja omien spontaanien halujensa välillä. Leikissä hän toimii päin
vastoin kuin haluaisi toimia. Leikissä näyttäytyy lapsen suurin itsekont
rolli". (Vygotsky 1978e, 99.) 

Van der Veer ja Valsiner (1991, 345) olettavat, että syy, miksi 
Vygotski näkee leikin luovan lähikehityksen vyöhykkeen, liittyy Vygots
kin jäljittelylle antamaan merkitykseen kognitiivisessa kehityksessä. 
Vygotski itse ilmaisee asian seuraavasti: "Lapset pystyvät jäljittelemään 
monia toimintoja, jotka ylittävät heidän omien kykyjensä rajat. Jäljittele
mällä lapset pystyvät korkeampiin suorituksiin yhteisessä toiminnassaan 
tai aikuisten ohjauksessa" (Vygotsky 1978a, 88). Leikin luomasta lähikehi
tyksen vyöhykkeestä puhuessaan Vygotski lieneekin tarkoittanut nimen
omaan leikkejä, joissa lapset jäljittelevät aikuisia26

• Tällaiset leikit eivät 
olisi syntyneet, ellei niille olisi ollut mallia. Tässä mielessä mallin aktiivi
nen jäljittely leikissä saattaa stimuloida lapsen kehitystä samalla tavalla 
kuin mallin seuraaminen oppimistoiminnassa opetuksen aikana tai 
opetuksen jälkeen. (van der Veer & Valsiner 1991, 345.) Vygotski toteaa
kin eräässä luovuutta ja mielikuvitusta koskevassa kirjoituksessaan, että 
roolileikissä tapahtuvassa jäljittelyssä on kyse kokemusten luovasta 
työstämisestä: lapsi yhdistelee vaikutelmiaan ja rakentaa niistä uusia 
realiteetteja omiin tarpeisiinsa (ks. Smolucha 1992a, 51). 

Lillard (1993a, 348) kuitenkin kyseenalaistaa Vygotskin käsityksen 
siitä, että lapsen leikki edustaisi korkeampaa kehitystasoa kuin hänen 

25Voidaan tietenkin ajatella, että osaavampi on "läsnä" esimerkiksi leikkiin sisältyvien toimintojen, roolien ja sääntöjen muodossa. 
26Eräässä leikkiä pohdiskelevassa kirjeessään Elkoninille Vygotski painotti leikinkeskeisinä asioina rmelikuvitustilanteen r·a sääntöjen lisäksi rumenomaan jäljittelyä:"Mikäli kykenemme ottamaan [nämä asiat haltuumme (in den Griff nehmen), olemmesynnyttäneet uuden opin leikistä." (Ks. El onin 1980, 13). 
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muu toimintansa. Lillard esittää vaihtoehtoisen oletuksen, jonka mukaan 
leikki vain saisi lapset näyttämään kehittyneemmiltä kuin he tosiasiassa 
ovatkaan. Tähän on Lillardin mukaan olemassa loogiset syyt. Hän toteaa 
lasten käyttävän kognitiivisia struktuurejaan operoidakseen niin "esittä
vässä" kuin todellisessakin maailmassa, joten noiden struktuureiden 
voitaisiin olettaa tukevan samaa kompetenssitasoa molemmissa maail
moissa. 

Miksi lasten esittävä leikki sitten näyttää taidokkaammalta kuin se 
todellisuudessa onkaan? Monet teoreetikot esittävät, että lapset ymmärtä
vät leikisti esittämisen (pretense) "ikäänkuin-toimimisena" (acting-as-if). 
Bretherton (1989) muun muassa olettaa, että lapsen kyky osallistua 
ikäänkuin-maailmoihin on tärkeä askel leikisti esittämisen kehityksessä. 
Tätä kykyä harjoitellaan jo varhaisissa leikissä ja kuunneltaessa satuja ja 
tarinoita. Lapset eivät tässä vaiheessa ehkä kuitenkaan vielä ymmärrä sitä, 
että esitettävät vaihtoehtoiset maailmat tai tarinat ovat olemassa vain 
heidän mielessään. Sen sijaan lapset saattavat luulla niiden olevan oikeasti 
olemassa esimerkiksi juuri kirjoissa. Ehkäpä vasta alkaessaan ymmärtää 
representaatiotilan (representational mind) noin neljän vuoden iässä he 
alkavat nähdä vaihtoehtoiset maailmat pohjimmiltaan mentaalisina. 
Leikisti esittäminen saattaa olla lähikehityksen vyöhyke samassa mielessä 
kuin saduista tai tarinoista nauttiminen: se vapauttaa lapset ottamaan 
osaa toisiin todellisuuksiin, vaikka he eivät vielä ymmärtäisi, että nämä 
todellisuudet ovat perustaltaan mentaalisia. (Lillard 1993a, 367.) 

2.8 Leikin kehitys ja leikin merkitys kehitykselle 

Leikkiä koskevan artikkelinsa lopussa Vygotski esittelee näkemyksensä 
siitä, kuinka leikki kehittyy ja siitä, mitä muutoksia leikki tuo lapsen 
kehitykseen. 

Leikki alkaa mielikuvitustilanteella, joka on aluksi hyvin lähellä 
todellista tilannetta: leikissä tuotetaan uudelleen todellinen tilanne. Esimer
kiksi leikkiessään nukella lapsi toistaa lähes täsmälleen sitä, mitä äiti tekee 
hänen kanssaan. Tämä merkitsee, että alkuperäisessä tilanteessa säännöt 
toimivat tiivistetyssä ja keskitetyssä muodossa. Tilanteessa on hyvin vähän 
mielikuvitusta. Se on mielikuvitustilanne, mutta ymmärrettävissä vain juuri 
tapahtuneen todellisen tilanteen valossa. Leikki on paremminkin aikaisem
min tapahtuneiden asioiden kooste kuin mielikuvitusta. Se on pikemmin
kin muisto teoista kuin todellinen mielikuvitustilanne. (Vygotsky 1976, 552; 
1978e, 103.) 

Leikin kehittyessä tapahtuu muutos kohti leikkiaikomuksen tietoista 
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toteuttamista. Leikkiä ei todellakaan voida pitää tarkoituksettomana 
toimintana. Urheiluleikeissä voitetaan ja hävitään, kilpailuissa tullaan 
ensimmäiseksi, toiseksi tai viimeiseksi. Tarkoitus määrää leikin ja oikeuttaa 
toiminnan. Leikin tarkoitus ratkaisee myös lapsen affektiivisen asenteen 
leikkiin. (Vygotsky 1976, 552-553; 1978e, 103.) 

Säännöt tulevat mukaan leikin kehityksen viimeisessä vaiheessa27
• Mitä 

jäykempiä ja sitovampia säännöt ovat, sitä suurempia vaatimuksia leikki 
asettaa lapselle, ja mitä suurempi lapsen toiminnan säätely leikissä on, sitä 
enemmän jännitystä leikki tuo. Päämäärätön juoksenteleminen ilman 
sääntöjä on ikävystyttävää eikä enää vetoa lapseen. Yhdessä mielessä lapsi 
on leikissä vapaa päättämään omista teoistaan. Mutta toisessa mielessä 
tämä on illusorista vapautta, koska lapsen teot ovat itse asiassa alisteisia 
asioiden ja esineiden merkityksille, ja lapsi toimii sen mukaisesti. (Vy
gotsky 1976, 553; 1978e, 103.) 

Kehityksen näkökulmasta mielikuvitustilanteen luomisen prosessi 
johtaa abstraktin ajattelun kehittymiseen. Vastaavasti sääntöjen kehittymi
nen johtaa tekoihin, joiden pohjalta mahdollistuu työn ja leikin välinen 
erottelu. Tästä erottelusta tulee kouluiässä olennainen (fundamental) 
tosiasia. (Vygotsky 1976, 553; 1978e, 103-104.) 

Alle kolmevuotiaalle leikki on kuvaannollisesti ilmaisten vakavaa 
puuhaa, samoin kuin koululaiselle, vaikkakin eri mielessä. Vakava leikki 
tarkoittaa hyvin nuorelle lapselle sitä, että hän leikkii erottamatta mieliku
vitustilannetta todellisesta tilanteesta. Koululaiselle leikistä tulee rajoit
tuneempi toiminnan muoto, pääasiassa urheilullinen tyyppi, joka täyttää 
koululaisen kehityksen erityisroolin, mutta jolta puuttuu se merkitys, joka 
leikillä on esikouluikäiselle. Kouluiässä leikki ei kuole pois, vaan laajenee 
asenteeksi todellisuuteen. Näin leikillä on oma sisäinen jatkuvuutensa kou
luoppimisessa ja työssä, jotka ovat sääntöihin perustuvia toiminnan muoto
ja. (Vygotsky 1976, 554; 1978e, 104.) 

Vygotski toteaa, että pintapuolisesti tarkasteltuna leikki näyttää
muistuttavan vain vähän sitä kompleksista välittynyttä ajattelun ja tahdon
muotoa, johon se johtaa. Ainostaan syvällinen sisäinen analyysi tekee
mahdolliseksi määrittää leikin muutoksen suunnan ja leikin roolin kehi
tyksessä. Vygotski korostaa kuitenkin leikin olemuksen olevan siinä, että
leikissä luodaan uusi suhde merkityskentän ja havaintokentän välille -
ajatuksissa olevien tilanteiden ja todellisten tilanteiden välille. (Vygotsky
1976, 554; 1978e, 104.)

Käsitys leikin merkityksestä kehitykselle samoin kuin käsitys leikin
ja ajattelun suhteesta toimivat erottelevina tekijöinä kognitiivistenkin
leikin teorioiden välillä (ks. esim. Vandenberg 1986, 20-21). Vygotskin mu
kaan leikillä on ratkaiseva merkitys kognitiiviselle kehitykselle: leikki on
kehityksen lähde ja mielikuvitustilanteen luoja. Mielikuvitustilanteiden
luomisen prosessi sekä symboli- että sääntöleikissä johtaa abstraktin
ajattelun kehittymiseen.

Leikkiä koskevassa artikkelissaan Vygotski painottaa leikin merki-�
tystä kognitiiviselle kehitykselle. Tästä painotuksesta Vygotskia on kuiten-)

27Tässä näyttäisi olevan ristiriita Vygotskin aiemmin esittämän väitteen kanssa: "Itse 
asiassa ei ole olemassa leikkiä ilman saäntöjä" (Vygotsky 1976, 545; 1978e, 94). 
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kin kritisoitu, varsinkin kun hän jättää emotionaalisen alueen leikin 
teoriassaan vähälle huomiolle28

• Vygotski painottaa kuitenkin, että leikillä 
on tärkeä tehtävä lapsen tarpeiden ja pyrkimysten tyydyttämisessä sekä 
toiveiden täyttämisessä (ks. sivu 24). Myöskään Vygotskin käsitys leikin 
merkityksestä sosiaaliselle kehitykselle ei käy artikkelista ilmi. Minick 
(1987, 30) kiinnittää huomionsa sosiaalisen aspektin näkymättömyyteen, 
mutta toteaa Vygotskin tosiasiassa liittävän kognitiivisen kehityksen 
kiinteästi sosiaaliseen kehitykseen. Perustelut Minick hakee Vygotskin 
omasta tekstistä. 

Minick viittaa Vygotskin ajattelua ja kieltä koskevaan teokseen, 
jossa Vygotski tutlr...imusongelmaansa ja -metodiaan kuvatessaan toteaa: 
"Vasta kun opimme näkemään yleistämisen (generalization) ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen (social interaction) ykseyden, alamme ymmärtää sen 
aktuaalisen yhteyden, joka on olemassa lapsen kognitiivisen kehityksen ja 
hänen sosiaalisen kehityksensä välillä (Vygotsky 1987b, 47)". Koska 
Vygotskin mukaan mielikuvitus syntyy leikissä ja muissa sosiaalisesti 
organisoiduissa toiminnoissa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 
voidaan Vygotskin lause tulkita seuraavasti: "Vasta sitten kun opimme 
näkemään mielikuvituksen (imagination) ja leikin (play) ykseyden, 
alamme ymmärtää sen aktuaalisen yhteyden, joka on olemassa lapsen 
kognitiivisen kehityksen ja hänen sosiaalisen kehityksensä välillä (Minick 
1987, 30)." - Tässä lauseessa tiivistyy Minickin mukaan Vygotskin leikkiä 
koskevan työn keskeinen premissi. 

2.9 Leikin ja kielen suhde 

Leikkiä koskevassa artikkelissaan Vygotski esittää näkemyksensä leikin ja 
kielen suhteesta käsitellessään esineen ja sen merkityksen sekä teon ja sen 
merkityksen erottamista (ks. sivut 27-31). Lapsi on aluksi sidottu havain
tokenttäänsä ja sanan merkitykset ovat sidottuja kohteisiinsa. Leikin 
kehittymisen kautta ajattelu ja sanan merkitykset vapautuvat alkuperäs
tään havaintokentässä, mikä valmistaa perustan sekä kielen myöhemmälle 
kehitykselle että kielen tehtävälle ajattelun ja mielikuvituksen vaativimpi-

28Tunteiden ja mielikuvituksen yhteyttä Vygotski on tosin käsitellyt joissakin muissa 
!<itjoituksissaan. Hän muun muassa viittaa observointitutkimusten mukanaan tuomaan 
käsitteeseen "todellisen tunteen laki" mielikuvituksessa. Tästä esimerkkinä hän kuvaa 
tilanteen, jossa henkilö astuessaan huoneeseen on näkevinään naamioituneen varkaan. 
Koska varasta ei kuitenkaan ole, henkilö tietää pelon olleen turha ja vain mielikuvituk
sen tuotetta. Kuitenkin pelon tunne oli todellinen kokemus. (Vygotsky 1987a, 347.) 
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en muotojen kehityksessä.29 

Kirjoitetun kielen esihistoriaa koskevassa artikkelissaan Vygotski 
kirjoittaa: "Symbolinen representaatio leikissä on pohjimmiltaan varhais
vaiheen puheen erityinen muoto, joka johtaa suoraan kirjoitettuun kie
leen" (Vygotsky 1978c, 111). Symbolinen leikki kuuluu samaan ensim
mäisen asteen symboliseen järjestelmään (first-order symbolic system) 
kuin varhainen kirjoittaminen ja piirtäminen. Ensimmäisen asteen symbo
lisaatio sisältää symboleita, jotka tarkoittavat suoraan esineitä tai tekoja 
(Vygotsky 1978c, 110), esimerkiksi kirjoitettu symboli "kissa" esittää itse 
kissaa eikä sanaa kissa (ks. Pellegrini & Galda 1993, 165). Toisen asteen 
symbolisaatio (second-order symbolisation) sisältää "kirjoitettujen merkki
en luomisen sanojen puhutuille symboleille" (Vygotsky 1978c, 110). Siinä 
"kissa" merkitsee sanaa kissa, mikä puolestaan tarkoittaa itse kissaa (ks. 
Pellegrini & Galda 1993, 165). 

Myös mielikuvitusta ja sen kehitystä koskevassa artikkelissaan 
Vygotski mainitsee leikin, kielen ja kommunikaation läheisen yhteyden. 
Tutkimustietoon viitaten hän toteaa, että lapsen mielikuvituksen kehitys
kulku, kuten muidenkin korkeampien psykologisten toimintojen kehitys, 
on yhteydessä lapsen kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen 
eli yhteisen sosiaalisen toiminnan perusmuotoihin. (Vygotsky 1987a, 346.) 

Ajattelua ja kieltä koskevassa teoksessaan Vygotski viittaa suoraan 
leikin ja kielen suhteeseen vain arvioidessaan Piaget'n kehitys- ja moraali
teoriaa (Vygotski 1982; Vygotsky 1962, 1987b). Lee (1985), Vandenberg 
(1981) ja Wood (1988) ovat kuitenkin tarkastelleet tätä teosta rinnan 
Vygotskin leikkiä koskevan artikkelin kanssa ja koettaneet tulkita niiden 
pohjalta Vygotskin leikin ja kielen suhdetta koskevia ajatuksia. Leen 
(1985, 89-90) mukaan Vygotski käsittelee niin leikkiä koskevassa artikke
lissaan kuin ajattelua ja kieltä koskevassa teoksessaan osin samaa asiaa, 
nimittäin lapsen sosiaalistumista sääntöjen ja normien järjestelmään. 
Leikin kautta lapsi kehittää inhimillisen motivaation muodot, joihin 
sisältyvät ihmisen käyttäytymistä ohjaavat sosiaalisesti rakentuneet ja 
välittyneet säännöt. Sääntöjen ohjaaman käyttäytymisen kehitys on yh
teydessä inhimilliseen toimintaan, jota säännöt säätelevät. 

Lee tähdentää, että nimenomaan sanojen antamat merkitykset 
tulevat motivoituneiksi säännöiksi, jotka ohjaavat lapsen leikkiä. Leikin 
varhaisessa vaiheessa lapsi rakentaa mielikuvitustilanteen, jossa on 
käyttäytymistä ohjaavat säännöt. Myöhemmin tilanne muuttuu, jolloin 
säännöt tekevät mielikuvitustilanteen. Leikin säännöt edellyttävät, että 
lapsi kontrolloi jatkuvasti välittömiä impulssejaan leikin vuoksi. Lapsi 

29Minick (1987, 29) kritisoi tässä Vygotskia epäjohdonmukaisuudesta. Kritiikkinsä 
Minick perustelee Vygotskin useissa lapsuutta ja nuoruutta koskevissa kirjoituksissaan 
vuosilta 1931 ja 1932 - siis vuoden pari ennen leikin teoriaansa koskevaa luentoaan -
esittämillä päinvastaisilla näkemyksillä. Niissä Vygotski oli nimittäin kuvannut kielen 
voimana, jöka vapauttaa lapsen välittömistä havainnoistaan. Näin leikki ja mielikuvitus 
olisivatkin tuotteita, jotka nimenomaan kieli synnyttää vapauttamalla käyttäytymisen 
ja ajattelun havaintokentän vallasta. 
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tekee tämän ja hän tekee sen vapaaehtoisesti. Tästä syystä leikki voidaan 
nähdä affektiksi muuntuneena sääntönä. (Lee 1985, 91.) 

Kun lapsi luo leikissä mielikuvitustilanteen ohjaamaan tekojaan, 
hän luo merkityksen maailman, jolla on motivationaalista voimaa. Nämä 
merkitykset eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisia, vaan niillä on sekä 
kielellinen että sosiaalinen alkuperä. Lee toteaa, että niin puheen kuin 
leikinkin kehityksessä on dialektinen vastakohtaisuus ulkoisen, sosiaalisen 
muodon ja sisäisen, yksilöllisen muodon välillä. Leikki ja puhe ovat 
alunperin sosiaalisia, ja molemmissa toiminnoissa ulkoinen, sosiaalinen 
muoto abstrahoituu ja yleistyy kun taas sisäinen muoto tiivistyy ja muut
tuu henkilökohtaiseksi symboiismiksi. Leikin ulkoiset muodot kehittyvät 
sääntöleikeiksi ja lopulta työn sosiaalisesti konstituoiduiksi muodoiksi, 
kun taas "sisäinen leikki" muodostaa perustan tahdolle ja mielikuvituksel
le. (Lee 1985, 89-92.) 

Vandenbergin (1981, 361-362) tarkastelun kohteena on myös 
Vygotskin käsitys puheen kommunikatiivisesta tehtävästä. Vygotskin 
mukaan lapsen ensimmäinen puhe on puhtaasti sosiaalista. Sen tehtävänä 
on tiedottaminen, sosiaalisen suhteen rakentaminen ja ympäristöön 
vaikuttaminen niin lapsen kuin aikuisenkin puolelta. Aluksi yksi sana on 
kokonainen lause, mutta kehittyessään se eriytyy egosentriseksi ja kom
munikatiiviseksi puheeksi. Egosentrinen puhe on äänekästä puhetta, 
ilmaisutavaltaan ulkonaista, mutta toiminnallisesti ja rakenteellisesti 
sisäistä puhetta. Se sisältää henkilökohtaisia ja sosiaalisia tekijöitä ja on 
samanaikaisesti puhetta sekä toisille että itselle. Kehityksen myötä lapsi 
alkaa hyödyntää kieltä itsesäätelyyn. Henkilökohtainen ja sosiaalinen 
puhe eriytyvät. Henkilökohtainen puhe kypsyy internaaliseksi, sisäiseksi 
puheeksi, puheeksi itselle, kun taas sosiaalinen puhe jää eksternaaliseksi, 
ulkoiseksi puheeksi, puheeksi toisille. 

Leikki seuraa samantyyppistä kehityskulkua. Samoin kuin sosiaali
nen ja henkilökohtainen puhe ovat aluksi eriytymättömiä, ovat lapsen 
itseensä kohdistamat toiminnot ja ulospäin kohdistamat toiminnot eriyty
mättömiä. Kehityksen myötä leikin sosiaaliset ja henkilökohtaiset aspektit 
eriytyvät sosiaalisen komponentin muuttuessa eksternaaliseksi leikiksi, 
johon sisältyy sääntöjä, kun taas leikin henkilökohtaiset komponentit 
sisäistyvät unelmissa, mielikuvituksessa ja divergentissä ajattelussa. Mo
lemmat leikin muodot muuttuvat kehityksen myötä yhä sosiaalisemmiksi 
ja lähestyvät yhä enemmän aikuisten ajattelua. (Vandenberg 1981, 362.) 

Kuten Lee, myös Wood (1988, 27-28) pohtii Vygotskin puheelle 
antamaa merkitystä toiminnan säätelyssä. Tässä Wood kiinnittää huo
mionsa egosentriseen puheeseen. Egosentrinen puhe palvelee suunnittele
via ja sääteleviä toimintoja niin leikissä kuin leikin ulkopuolellakin. 
Itselleen puhuva lapsi säätelee ja suunnittelee omaa toimintaansa tavoilla, 
jotka enteilevät verbaalista ajattelua. Kun lapsi keksii, kuinka kontrolloida 
toisten tekoja puheen avulla, hänen kehittyvä kielen ymmärtämisensä 
toimii myös takaisinpäin: hän alkaa tajuta, että toiset voivat säädellä 
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hänen toimintojaan samalla tavalla puheen avulla. (Wood 1988, 27-28.) 
Edellä esitetyn perusteella on selvää, että Vygotski näki leikin ja 

kielen olevan kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Hän ei kuitenkaan selvittele 
tarkemmin esimerkiksi sitä, miten eri ikäiset ja eri kehitysvaiheessa olevat 
lapset käyttävät kieltä toistensa kanssa leikkiessään: vaikka Vygotski 
painottaa kielen kommunikatiivista tehtävää, hän jättää sen leikin osalta 
tarkastelunsa ulkopuolelle. 

2.10 Kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirtymisestä 

Tässä esitettävä leikin kehityskuvaus on tiivistelmä Vygotskin keskeisistä 
leikkiä koskevista käsityksistä30

• Luvun päättää kehityskuvauksen perus
teella muodostettava malli, jossa pyrin kuvaamaan Vygotskin käsitystä 
roolileikkiin siirtymisen vaiheesta kehityspsykologisena ja pedagogisena 
ilmiönä (kaavio 1). 

Leikin kehityskuvaus 

Leikin määrittely. Vygotski käyttää käsitettä "leikki" pääasiassa esittävästä mielikuvi
tusleikistä, mutta joskus myös sääntöleikistä. Leikki on esikouluikäisen lapsen 
kehityksen tärkein lähde, hänen johtava toiminnan tyyppinsä. 

Leikki, kuten kaikki inhimillinen toiminta, on todellisuuden sisäistämistä: 
ulkoinen, sosiaalinen suoritus muuttuu sisäiseksi, yksilölliseksi suoritukseksi. 
Tärkeä merkitys tässä prosessissa on kielellä. Leikin keskeisimmät osatekijät ovat 
kuvitteellinen tilanne ja kuvitteelliseen tilanteeseen sisältyvät säännöt. Juuri leikissä 
luotava mielikuvitus erottaa leikin muista inhimillisen toiminnan muodoista, kuten 
työstä. 

Leikin oleellisia tekijöitä ovat mielikuvitustilanteen ja sääntöjen lisäksi rooli 
ja jäljittely. Leikki toteutetaan aikuisen tai osaavamman roolissa tämän tekoja 
jäljitellen. 

Leikin kehityksen kuvaus ja selitys. Vygotski ei pidä pikkulasten esineellistä toimintaa 
vielä oikeana leikkinä, koska lapsen käyttäytymistä määrittää tilannesidonnaisuus. 
Tilannesidonnaisuus perustuu siihen, että lapsen motiivit, havainnot ja teot ovat 
läheisesti yhteydessä toisiinsa. Lapsi ei pysty erottamaan merkityskenttää havainto
kentästä, koska hänelle merkitys ja havainto ovat sulautuneet yhteen. Teot nousevat 
havainnoista, eivät ideoista tai merkityksistä. Tästä syystä pikkulapsen leikki 
tapahtuu realistisin esinein. Samasta syystä lapsi ei myöskään pysty sanomaan tai 
tekemään havainnoilleen ristiriitaisia asioita. 

Pikkulapsen toiminnassa dominoi teko ja vielä esikouluiän alussa teko on 
dominoiva merkitykseen nähden. Lapsi pystyy tekemään enemmän kuin yrnmärtä-

30Kuvaus ei sisällä teoriaan kohdistettua kritiikkiä. 
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mään. Esineillä on motivoiva vaikutus lapsen tekoihin ja siten esineet määräävät 
paljolti hänen käyttäytymistään. 

Alle kolmevuotiaalle leikki on vakavaa puuhaa. Hän ei pysty erottamaan 
mielikuvitustilannetta todellisesta tilanteesta. Leikki alkaa mielikuvitustilanteella, 
joka on aluksi hyvin lähellä todellista tilannetta: leikissä tuotetaan uudelleen 
todellinen tilanne. Leikki on pikemminkin muistikuva kuin todellinen mieliku
vitustilanne. 

Oikeaan leikkiin siirtyminen sijoittuu esikouluiän alkuun, neljännelle 
ikävuodelle. Leikki synnyttää mielikuvitustilanteen, jossa lapsi alkaa toimia 
riippumatta siitä, mitä näkee. Leikki vapauttaa lapsen aikaisemman tilanteen 
luomista kahleista. Samalla tapahtuu muutos kohti leikkiaikomuksen tietoista 
toteuttamista. Tarkoitus määrää leikin ja oikeuttaa toiminnan. Leikin tarkoitus 
ratkaisee myös lapsen affektiivisen asenteen leikkiin. 

Leikki syntyy, kun esineestä tulee välittävä tekijä merkityksen ja todellisen 
esineen välille: kepistä tulee apuväline erottamaan hevosen merkityksen todellisesta 
hevosesta. Toisin kuin aiemmin, merkitys ja ideat alkavat ohjata lapsen toimintaa. 
Samalla hän alkaa toimia merkityksillä siten kuin ne olisivat esineitä: hän toimii 
kepin kanssa ikäänkuin se olisi hevonen. Leikkiteosta tulee välittävä tekijä teon 
merkityksen ja todellisen teon välille. Ratsastamisen idea erotetaan oikeasta 
ratsastamisesta laukkaamalla kepin kanssa. 

Lapsi operoi merkityksillä, jotka on erotettu tavallisista esineistä ja toimin
noista tekemällä kuitenkin todellisia tekoja ja käyttämällä todellisia esineitä. Hän 
erottaa merkityksen esineestä tietämättä, että tekee niin. Toimiessaan lapsi esittää 
toiveensa ja ajatellessaan hän toimii. Sisäinen ja ulkoinen teko eivät ole erotettavis
sa: mielikuvitus, tulkinta ja tahto ovat sisäisiä prosesseja, joita suoritetaan ulkoisessa 
toiminnassa. 

Leikki ei ole adaptiivisen älyn tuotetta, vaan paremminkin tuote, joka 
syntyy emotionaalisista ja sosiaalisista paineista, todellisen elämän jännityksistä. 
Uusien pyrkimysten, tarpeiden ja motiivien kypsyminen määrää leikin kuten 
muunkin toiminnan kehitystä. Leikki syntyy, kun lapsi alkaa kokea pyrkimyksiä, 
joita ei voi toteuttaa heti, mutta ei myöskään unohtaa: hän ratkaisee ongelman 
astumalla kuvitteelliseen maailmaan, jossa toiveet toteutetaan. Lapsi ei ole kuiten
kaan tietoinen toimintansa motiiveista, eivätkä kaikki täyttymättömät toiveet tuota 
leikkiä. 

Leikki antaa lapselle uuden toiveiden muodon. Leikki opettaa lasta toivo
maan siten, että hän suhteuttaa toiveensa kuvitteelliseen "minään" eli rooliinsa 
leikissä ja rooliin sisältyviin sääntöihin. Luonteenomaista esikouluikäisen leikille 
ovat avoin mielikuvitus ja piilossa olevat säännöt. Varsinaiset sääntöleikit alkavat 
myöhäisessä esikouluiässä ja jatkuvat kouluiässä. Myös sääntöleikit sisältävät mieli
kuvitustilanteen, koska säännöt nousevat mielikuvitustilanteesta. Luonteenomaista 
sääntöleikeille ovat avoimet säännöt ja piilossa oleva mielikuvitus. 

Myöhemmässä vaiheessa, kouluiässä, leikistä tulee rajoittuneempi toimin
nan muoto, pääasiassa urheilullinen tyyppi, joka täyttää koululaisen kehityksen 
erityistehtävän. Leikki ei kuole pois, vaan laajenee asenteeksi todellisuuteen. Näin 
leikillä on oma sisäinen jatkuvuutensa kouluoppimisessa ja työssä, jotka ovat 
sääntöihin perustuvia toiminnan muotoja. 

Roolileikkiin siirtymisen kuvaus. Vygotskin antamien vihjeiden (ks. sivu 22) perusteel
la voidaan olettaa, että "leikin" alulla Vygotski tarkoittaa nimenomaan roolileikin 
alkua. Näin roolileikin synty sijoittuu Vygotskin mukaan esikouluiän alkuun. Lapsi 
siirtyy roolileikkiin, kun hän oppii erottamaan mielikuvitustilanteen oikeasta 
tilanteesta ja pystyy irrottautumaan tilannesidonnaisesta käyttäytymisestään. Tämä 
tarkoittaa, että hän kykenee luomaan mielikuvitustilanteen, jossa asioiden merkityk
set ja ideat ohjaavat hänen toimintaansa. 

Roolileikki syntyy, kun leikkiesineestä tulee apuväline erottamaan esineen 
merkityksen todellisesta esineestä ja kun leikkiteosta tulee apuväline erottamaan 
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teon merkityksen todellista teosta: Keppi saa hevosen merkityksen, kepin kanssa 
laukkaaminen saa ratsastamisen merkityksen ja lapsi kuvittelee olevansa ratsastaja. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle. Roolileikki syntyy emotionaalisista ja sosiaalisista 
paineista, todellisen elämän jännitteistä. Uusien pyrkimysten, tarpeiden ja motiivien 
kypsyminen määrää leikin kuten muunkin toiminnan kehitystä. Roolileikki syntyy, 
kun lapsi alkaa kokea pyrkimyksiä, joita hän ei voi toteuttaa välittömästi, mutta ei 
myöskään unohtaa. Lapsi ratkaisee ongelman astumalla kuvitteelliseen maailmaan: 
lapsi haluaisi ratsastaa, mutta hänellä ei ole hevosta eikä hän osaa ratsastaa 
- leikissä toive toteutuu.

Toisten lasten asema siirtymässä. Vaikka sosiaalisella aspektilla on Vygotskin kulttuu
rihistoriallisessa teoriassa ratkaiseva asema, hän ei tuo sitä leikin teoriassaan 
erityisesti esille. Hän ei esimerkiksi suoraan käsittele lapsen leikkiä suhteessa toisiin 
lapsiin ja aikuisiin tai kasvatukseen ja opetukseen. Vygotskin mukaan aito leikki 
alkaa lapsen tullessa esikouluikään esittävällä leikillä, ja siinä hän ei tee erottelua 
yksinleikin ja yhteisen leikin välillä. Leikin kehityksen Vygotski esittää kirjoittamal
la lapsesta pääasiassa yksikkömuodossa ja kuvaamalla leikkiä ulkoiselta muodol
taan yksinleikkinä. 

Leikki on kuitenkin jo määrittelyltään aina sosiaalista symbolista toimintaa. 
Vaikka lapsi leikkii yksin, on kyseessä sosiaalinen toiminta, koska leikin teemat ja 
episodit ilmentävät sosiokulttuurisia elementtejä. Itse asiassa Vygotski pitää 
yksinleikkiä yhteisleikkiä myöhempänä kehityksen tuotteena. 

Se, miten toiset lapset auttavat lasta roolileikkiin siirtymisessä, jää kuiten
kin Vygotskin tarkastelun ulkopuolelle. 

Kasvattajan osuus siirtymässä. Vygotski ei tarkastele kasvattajan toimintaa roolileikis
sä, mutta kehitysteoriassaan hän korostaa kasvatuksen ja opetuksen merkitystä 
sosiaalisina keinoina järjestää lapsen toiminnassa sellaisia tilanteita, jotka tuottavat 
kehitystä. Oikeanlainen opetus virittää liikkeelle kehitysprosesseja, jotka sijaitsevat 
lähikehityksen vyöhykkeellä ja jotka ovat juuri kypsyrnäisillään. 

Lähikehityksen vyöhyke on alue, joka muodostuu lapsen aktuaalisen 
kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välille. Aktuaalinen kehitystaso viittaa 
lapsen itsenäiseen osaamiseen, ja potentiaalinen kehitystaso sellaiseen osaamiseen, 
johon lapsi yltää aikuisen ohjauksessa tai yhteisessä toiminnassa osaavamman 
toverin kanssa. 

Lähikehityksen vyöhyke pitää käsitteenä sisällään sosiaalisen merkityksen, 
eli sen, että joku auttaa lapsen korkeammalle tasolle. Leikissä auttaja ei ole aina 
läsnä. Kuitenkin leikissä sisäistetään sellaisia kognitiivisia prosesseja, jotka sisältyvät 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Leikin luomasta lähikehityksen vyöhykkeestä puhuessaan Vygotski 
lieneekin tarkoittanut nimenomaan leikkejä, joissa lapset jäljittelevät aikuisia. 
Tällaiset leikit eivät olisi syntyneet, ellei niille olisi ollut mallia. Tässä mielessä 
mallin aktiivinen jäljittely leikissä saattaa stimuloida lapsen kehitystä samalla 
tavalla kuin mallin seuraaminen oppimistoiminnassa opetuksen aikana tai opetuk
sen jälkeen. 

Kasvattajan asemaa tai hänen antamansa mallin merkitystä yleensä leikissä 
tai erityisesti roolileikkiin siirtymisen vaiheessa Vygotski ei kuitenkaan pohdi. 

Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Vygotskin mukaan leikillä on ratkaiseva 
merkitys lapsen älylliselle kehitykselle. Vygotski ei erityisesti tuo esiin leikin 
merkitystä sosiaaliselle kehitykselle, mutta näkee kognitiivisen ja sosiaalisen 
kehityksen olevan tiukasti yhteydessä toisiinsa. Leikki on kehityksen lähde ja 
mielikuvitustilanteen luoja. Lisäksi leikillä on tärkeä tehtävä lapsen tarpeiden ja 
pyrkimysten tyydyttämisessä ja toiveiden täyttämisessä. Leikissä tapahtuva mieliku
vitustilanteessa toimiminen, tarkoituksellisten aikomusten luominen ja todellisen 
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elämän suunnitelmien sekä tahdonalaisten motiivien luominen tekevät leikistä 
esikouluikäisen lapsen johtavan toiminnan tyypin. 

Leikillä on tärkeä merkitys kielen ja ajattelun tuottamiselle ja kehittymisel
le. Pikkulapsi on aluksi sidottu havaintokenttäänsä ja sanan merkitykset ovat 
sidottuja kohteisiinsa. Leikin kehittymisen kautta ajattelu ja sanan merkitykset 
vapautuvat alkuperästään havaintokentässä valmistaen perustan sekä kielen 
myöhemmälle kehitykselle että kielen tehtävälle ajattelun ja mielikuvituksen vaati
vimpien muotojen kehityksessä. 

Leikissä lapsi käyttää spontaanisti kykyään erottaa merkitys esineestä. Näin 
lapsi oppii leikin kautta käsitteiden ja esineiden funktionaaliset määritelmät ja 
sanoista tulee lapselle asioiden osia. Kun lapsi luo mielikuvitustilanteen ohjaamaan 
tekojaan, hän luo merkityksen maailman, jolla on motivationaalista voimaa. Nämä 
merkitykset eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisia, vaan niillä on sekä sosiaalinen 
että kielellinen alkuperä. Nimenomaan sanojen antamat merkitykset tulevat 
motivoituneiksi säännöiksi, jotka ohjaavat lapsen leikkiä. 

Esineiden ja tekojen sekä niiden merkitysten erottamisella on erilaiset seu
raukset. Esineiden merkityksillä operoiminen johtaa abstraktiin ajatteluun, kun taas 
tekojen merkityksillä operoiminen tuottaa tahdon kehittymisen, kyvyn tehdä 
tietoisia valintoja. Samalla leikki synnyttää moraalin. 

Leikki luo lapselle vaatimuksia toimia vastoin välittömiä impulsseja. Lapsi 
joutuu jatkuvasti konfliktiin leikin sääntöjen ja omien halujensa välillä. Leikissä hän 
osoittaa valtavaa itsekontrollia ja tahdonvoimaa toimimalla päinvastoin kuin 
haluaisi toimia. Leikissä sääntöjen noudattaminen on kuitenkin ilon lähde. Tällai
nen sääntö on sisäinen, itse asetettu ja itse päätetty sääntö. 

Jäykkä alistuminen sääntöihin on melko mahdotonta todellisessa elämässä, 
mutta leikissä se tulee mahdolliseksi: näin leikki luo lähikehityksen vyöhykkeen 
lapselle. Lähikehityksen vyöhyke näyttäytyy myös siinä, että lapsi pystyy leikissä 
ylittämään arkipäivän osaamisensa. Hän pystyy esimerkiksi jäljittelemään monia 
toimintoja, jotka ylittävät hänen omien kykyjensä rajat. Leikin aikaansaamalla 
lähikehityksen vyöhykkeellä luodaan sekä uudet motiivit että uudenlainen asenne 
todellisuuteen. 

Vygotskin mukaan leikin ja kehityksen suhdetta voidaan verrata opetuksen 
ja kehityksen suhteeseen. Kuitenkin leikki antaa opetusta laajemman perustan 
tarpeiden ja tietoisuuden muutoksille. 



LEIKIN MÄÄRITTELY 

Todellisuuden sisäistämistä. 
Esikouluikäisen johtava toiminnan muoto. 

LEIKIN KEHITYKSEN KUVAUS 

Leikin lajien kehitys 
(Esineellinen toiminta) -> roolileikki 
ja sääntöleikki (esikouluiässä) -> 
sääntöleikki (esikouluiän lopussa) -> 
urheilulliset pelit (kouluiässä). 

Sosiaalimuodon kehitys 
Leikki, kuten kaikki toiminta, alunperin so
siaal�_sta -> sisäistyy -> leikki yksin tai yh
dessa. 

Esineiden käytön kehitys 
Realistiset esineet -> korvaavat esineet -> 
pelkkä mielikuvitus. 

Esineiden/ tekojen ja niiden merkityksen 
suhteen kehitys 
Esine/teko dominoi-> merkitys, idea 
dominoi. 

Sääntöjen kehitys 
Muistikuvat-> avoin mielikuvitus/piiloiset 
säännöt -> piiloinen mielikuvitus/ avoimet 
säännöt. 

Kehitys todesta leikiksi 
Tilannesidonnaisuus -> tavoitteellisuus ja 
tarkoituksellisuus. 
Todellinen esine/teko -> apuvälineiden 
(leikkikalut, leikkiteot) käyttö. 
Toteuttamattomissa o1evat toiveet-> 
toiveiden toteuttaminen leikissä. 

ROOLILEIKKIIN SIIRTYMINEN 

Roolileikin synty 
Roo_lile� �yntyy, kun toiminnalle syntyy 
UUSI motiivi. 
Esineiden ja tekojen merkirykset alkavat 
ohjata lapsen toimintaa ja hån alkaa kuvi
tella olevansa joku toinen (esikouluikään 
siirryttäessä). 

Roolileikin kehitys 
Tilannesidonnaisuus -> tavoitteellisuus ja 
tarkoituksellisuus. 
Todellinen esine/teko -> apuvälineiden 
(leikkikalut, leikkiteot) käyttö. 
Toteuttamattomissa olevat toiveet-> toivei
den toteuttaminen leikissä. 

Roolien kehitys 
Roolien kehitys sääntöjen ohjaamaa: kun 
lapsi pystyy määrittelemään säännöt, hän 
pystyy ottamaan minkä tahansa roolin. 
Ei tårkempaa sisällöllistä kuvausta roolien 
kehityksestä. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle 
Roofileikki SY:r:i-tyy todellisen elämän jännit
teistä: lapsi alkaa kokea pyrkimyksiä, joita 
ei voi toteuttaa välittömästi, mutta ei myös
kään unohtaa. 

Toisten lasten asema siirtymässä 
Ei kuvausta toisten lasten asemasta. 

Kasvattajan osuus siirtymässä 
Ei kuvausta kasvattajan toiminnasta. 

LEIKIN KEHITYKSEN JA LAPSEN KEHI
TYKSEN YHTEYS 

Leikillä on ratkaiseva merkity:s kehitykselle. 
Leikki synnyttää mielikuvituksen ja moraa
lisen tietoisuuden. 
Leikillä on tärkeä tehtävä tarpeidend· a pyr
kimyste!l tyydyttämisessä ja toivei en to
teuttamisessa. 
Leikki on tärkeä myös kielen ja ajattelun 
kehitykselle: leikki johtaa abstraktiin ajatte
luun ja tahdon kehittymiseen. 
Leikin ja kehityksen suhde verrattavissa 
oppimisen ja kehity:ksen suhteeseen: mo
lemmat luovat lapselle lähikehityksen vyö
hykkeen. 

KAAVIO 1. Malli roolileikkiin siirtymisestä Vygotskin mukaan 
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3 VYGOTSKIN TYÖN JATKAJAT 

Pääpaino tässä luvussa on Vygotskin läheisten työtovereiden Leontjevin 
ja Elkoninin käsityksissä leikistä ja roolileikkiin siirtymisestä. Kulttuurihis-

- toriallisen leikin teorian kehityksen historia on sikäli mielenkiintoinen,
että Vygotskin leikkiä koskeva luento ja näin myös hänen artikkelinsa
leikistä seurasivat ajallisesti erästä Elkoninin leikkiä koskevaa luentoa, jota
Vygotski oli kuulemassa ja jota hän myös kommentoi Elkoninille. Viime
kädessä monet Vygotskin ajatukset näyttävät perustuvan tähän Elkoninin
luentoon ja sen virittämään keskusteluun. (Ks. Elkonin 1980, 12-13.)

Empiirinen tutkimus, johon niin Vygotski kuin Leontjev ja El
koninkin viittaavat, ja joiden tuloksia he raportoivat, oli yhteistyön 
tulosta. Tähän leikin tutkimusryhmään kuuluivat heidän lisäkseen muun 
muassa Boshowitsch, Fradkina, Lukow, Slavina ja Zaporozhets. (Elkonin 
1980, 13-19.) Aika ajoin lukijan onkin vaikea tietää, mistä esiintulevat 
ajatukset ovat peräisin. - Ryhmän toimintatapa toteutti kuitenkin Vygots
kin ajatuksen työn sosiaalisesta luonteesta1

• 

Leontjevin ajatuksia selvittelen pääasiassa nojautuen hänen teok
seensa "Probleme der Entwicklung des Psychischen" (Leontjew 1985b). 
Teos sisältää hänen tärkeimpiin teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiinsa 

1Sukupuolten tasa-arvoon tutkijaryhmässä ei ilmeisesti kiinnitetty niinkään huo
miota: suuri osa Leontjevin ja Elkorunin esittelemistä emr.iirisistä tutkimuksista on 
ryhmän naisten työn tulosta. Monet niistä julkaistiin - viittauksina tai referoituina 
kuvauksina - ensi kertaa (Elkoninin mukaan) vasta Leontjevin (Leontjew 1985b) 
teoksessa. Koska Leontjev ja 'Elkonin eivät kuitenkaan aina anna tarkempia tietoja siitä, 
mistä tutkimuksista kulloinkin on kyse, ja varsinkin kun lähdeviitteet ovat puutteellisia, 
en lähde jäljittelemään alkuperäislahte1tä. Mainitsen kuitenkin tutkijan rumen silloin, 
kun Leontjev tai Elkonin sitå erityisesti korostavat. 
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perustuvia luentoja ja artikkeleita. Kokoelma on julkaistu venäjän kielellä 
vuonna 1959, ja sen leikkiä käsittelevän artikkelin "Psychologische Grund
lagen des Spiels im Vorschulalter" edellinen versio julkaistiin venäjäksi jo 
vuonna 1944. Nimenomaan tähän artikkeliin on koottu suurin osa edellä
mainitun leikin tutkijaryhmän tutkimustuloksista, joita Leontjev käsittelee 
oman kehityskäsityksensä valossa. Tämä käsitys lähtee ajatuksesta, että 
lapsen toiminnan kehitys muodostaa tärkeän edellytyksen hänen tietoi
suutensa kehitykselle. 

Elkoninin leikin teorian tarkastelu perustuu joidenkin englannin
ja saksankielisten artikkeleiden (Elkonin 1971, 1972a, 1972b) lisäksi 
saksankieliseen teokseen "Psychologie des Spiels" (Elkonin 1980), joka on 
alunperin julkaistu venäjäksi vuonna 1978. Samalla kun teos sisältää 
laajan katsauksen ja analyysin leikin teorioista viime vuosisadalta lähtien 
sekä katsauksen leikin ja sen tutkimuksen historiaan, se toimii kokoavana 
tiivistelmänä Elkoninin omasta leikkiä koskevasta tutkimustyöstä. 

Kulttuurihistoriallisen teorian klassikkojen lisäksi tarkastelen myös 
joidenkin muiden toiminnan teorian kehittelijöiden ja sitä lähtökohtanaan 
käyttävien tutkijoiden (mm. Hakkarainen, Radzikhovskii, Sebastian, We
ber, Zaporozhets ja Markova) käsityksiä leikistä. Osa niistä on teoreettisia 
konstruktiota, jotka odottavat vielä empiiristä tm:ientamista. 

3.1 Leontjevin käsitys leikistä toimintana 

3.1.1 Esinemaailman laajeneminen ja roolileikin synty 

Myös Leontjevin leikkiä koskevat käsitykset koskevat pääasiassa symboli
ja roolileikkiä, vaikka hän - samoin kuin Vygotski - käyttääkin siitä 
käsitettä "leikki". Leontjev toteaa leikin kehityksen pikkulapsi-iässä 
(Kleinkindalter)2 olevan vielä "sekundaari ja riippuva prosessi", koska 
tällöin esineellisten tekojen kehitys on etualalla, ja näillä teoilla ei ole 
leikkiluonnetta. Mutta siirryttäessä esikouluikään (Vorschulalter) tämä 
suhde muuttuu leikin ja esineellisen toiminnan vaihtaessa paikkaa. Leikki 
ottaa laadullisesti uuden muodon: nyt siitä tulee lapsen johtava toiminta 
(dominierende Tätigkeit). (Leontjew 1985b, 289.) 

2Vygotskin kohdalla esille noussut laP.sen ikään liittyvä problematiikka pysyy 
samana hänen työnsä jatkajienkin kohdalla. Varsinkin empnrisissä tutkimuksissa 
Vy:gotskin kvalitatiivista kehiry,skäsitystä on pyrit.ry tarkentamaan myös iän funktiona, 
jolloin kehityskulun kuvauksiin on syntyny:t ikään perustuvia yle1sty:ksiä. Leontjev 
keskittyy leikin tarkastelussaan pääasiassa jo kolme vuotta täyttäneiden "esikouluikåis
ten" lasten roolileikkiin. 
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Myös Vygotski pitää leikkiä esikouluikäisen lapsen johtavana 
toimintana, mutta Leontjev perustelee käsityksensä tavalla, joka on 
yhteydessä hänen omiin laajempiin toiminnan teoreettisiin konstruktioihin
sa, erityisesti hänen johtavan toiminnan käsitteeseensä (ks. tarkemmin 
johdantoluku, sivut 12-14): Johtavalle toiminnalle on Leontjevin mukaan 
ominaista ensiksikin se, että kulloisenkin johtavan toiminnan piirissä 
näyttäytyy jo seuraavan johtavan toiminnan piirteitä, jolloin leikissä 
näyttäytyvät oppimistoiminnan alkeet. Toiseksi johtava toiminta synnyttää 
psyykkisiä uudismuodostelmia: leikki synnyttää uudismuodostelmana 
muun muassa mielikuvituksen. Kolmanneksi johtava toiminta vaikuttaa 
ihmisen persoonallisuuden perustaviin muutoksiin: toimiessaan leikissä 
erilaisissa rooleissa lapsi omaksuu yhteiskunnallisia motiiveja ja käyttäy
tymismuotoja. Tämä kaikki tekee leikistä esikouluikäisen johtavan toimin
nan. (Leontjew 1985b, 308.) 

Vygotskin mukaan leikin synnyttää ristiriita lapsen toiveiden ja 
hänen todellisten mahdollisuuksiensa välillä (ks. sivu 24). Myös Leontjev 
pitää samaa ristiriitaa leikin synnyttäjänä, mutta hän korostaa ristiriitaa 
suhteessa esineelliseen maailmaan. Sille, että lapsen johtavaksi toiminnak
si muodostuu esikouluiässä leikki, on Leontjevin mukaan seuraava syy: 
Lapselle tietoinen esineellinen maailma laajenee koko ajan. Omien tuttujen 
esineiden lisäksi siihen liittyvät esineet, jotka ovat vain aikuisten käytössä. 
Lapsen tehtävänä onkin nyt oppia hallitsemaan näitä esineitä. Tämä 
tapahtuu siten, että lapsi tulee tietoiseksi ihmisten toiminnoista esineiden 
kanssa eli ihmisten suhteista esineisiin. Hänelle tulee tarve saada aikuis
ten käyttämät esineet käyttöönsä ja halu käsitellä niitä uusilla alueilla: hän 
haluaa toimia kuten aikuiset. (Leontjew 1985b, 289-290.) 

Lapsesta näyttää, että aikuinen, joka on tekemisissä tämän esineel
lisen maailman kanssa, on myös esineiden hallitsija (Beherrscher). Tässä 
kehitysvaiheessa syntyy lapsille tavanomainen sanonta "minä teen itse!". 
Lapselle ei enää riitä auton ajamisen katselu sivusta, vaan hän tahtoo 
ohjata autoa itse. Tilanne saa aikuisen vastaamaan yhtä tavanomaisesti "et 
saa." Itsestään selvää on, että pieni lapsi ei myöskään voi hallita kaikkia 
niitä tekoja, joita toiminnan toteuttaminen, esimerkiksi juuri auton ajami
nen, edellyttää. Ristiriita tekemisen halun ja toteuttamisen mahdottomuu
den välillä on ratkaistavissa, mutta vain yhdessä toiminnassa, leikissä. 
(Leontjew 1985b, 290.) 

Koska leikin maailma on symbolinen, leikki ei tavallisesti tuota 
reaalisia tuotoksia loppu tuloksenaan. Leikin motiivi ei ole lopputuloksessa 
vaan itse tekemisen sisällössä. Siksi ei ole välttämätöntä hallita niitä 
todellisia operaatioita ja sitä prosessia, jotka tuottavassa toiminnassa ovat 
välttämättömiä, ja joita todelliset ehdot määrittävät. Leikissä tarvittavat 
operaatiot ja esineelliset ehdot korvataan yksinkertaisesti toisilla operaati
oilla ja ehdoilla, mutta teon sisältö jää ennalleen. Tällä tavalla lapsi voi 
omaksua todellisuuden alueen, joka ei ole hänelle välittömästi saavutetta
vissa. (Leontjew 1985b, 290-291.) 
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Leontjevin mukaan leikin ehtoja ovat todellinen teko, todelliset operaatiot 
ja käsitykset todellisista esineistä. Lapsi käsittelee keppiä kuitenkin siten 
kuin se olisi oikea hevonen. Näin leikissä pitää olla jotakin, joka on 
jollakin tavalla yhteydessä mielikuvitukseen: kuviteltu tilanne. Toisin 
sanoen leikkitoiminnan rakenne johtaa lopputuloksena kuvitteelliseen 
leikki tilanteeseen. Kuvitteellinen tilanne syntyy teon ja operaatioiden väli
sestä diskrepanssista. Mielikuvitus ei määrää leikkitekoa, vaan leikkiteon 
ehdot tekevät mielikuvitustoiminnan välttämättömäksi. Kuinka tämä ta
pahtuu, kuinka kepistä tulee hevonen? (Leontjew 1985b, 291.) 

Inhimillistä toimintaa voidaan tarkastella sekä sen mielen että 
merkityksen kannalta. Teolla (Handlung) on kaksi puolta: Tekoa voidaan 
tarkastella prosessina, joka on yhteydessä tiettyyn motiiviin, ja joka 
suuntautuu tietoiseen tavoitteeseen. Tällainen teko on yhteydessä "henki
lökohtaiseen mieleen" (persönlicher Sinn). Tekoa voidaan tarkastella myös 
prosessina, joka ottaa huomioon toiminnan ehdot, jolloin teko toimii 
operaationa. Tällainen teko on yhteydessä "merkitykseen" (Bedeutung). 
Mieli ja merkitys ovat tuottavassa toiminnassa, esimerkiksi työssä, yh
teydessä toisiinsa. Samanlaista yhteyttä ei ole leikki toiminnassa. (Leontjew 
1985b, 294-295.) Tämä tarkoittaa, että leikkiessään lapsi tietää esineen ylei
sen merkityksen, mutta antaa sille mielikuvituksessaan henkilökohtaisen 
mielen. Samoin lapsella on tiedostettu tavoite esineellä tehtävälle leikkite
olle, mutta se, miten hän esinettä käsittelee, jää hänelle tiedostamattomak
si prosessiksi. 

Leontjevin käsitys mielen ja merkityksen suhteesta muistuttaa 
Vygotskin käsitystä teon ja sen merkityksen sekä esineen ja sen merkityk
sen suhteesta, mutta ymmärtääkseni Leontjev laajentaa käsitystä ottamalla 
tarkasteluun mukaan tietoisuuden problematiikan. Leontjev tähdentää, 
että kun lapsi käyttää leikissä jotakin esinettä korvaamaan toista, hän 
tietää mikä hänen käyttämänsä esine oikeasti on. Hän tuntee esineen 
alkuperäisen merkityksen: keppi on lapselle keppi, mutta leikissä lapsi ei 
konkretisoi tätä merkitystä. Lapsi siirtää kepillä tehtävät operaatiot toiseen 
tekoon, joka ei ole mitenkään yhteydessä kyseiseen esineeseen. Kepillä on 
lapselle edelleen alkuperäinen merkitys, mutta keppi saa uudessa teossa 
uuden mielen. Tämä uusi mieli on merkitykselleen yhtä vieras kuin on 
leikkiteko esineellisille ehdoille, joiden vallitessa teko tapahtuu: sitä 
käytetään hevosen mielessä. Esineen mielen ja merkityksen välistä diskre
panssia ei kuitenkaan ole ollut alusta alkaen. Diskrepanssi ei ole leikin 
edellytys, vaan se syntyy leikin kuluessa. (Leontjew 1985b, 295.) 

Leikkiin kuulumattomalla lapsella ei ole mitään mielikuvitus
käsitystä silmiensä edessä meneillään olevasta leikkitilanteesta. Tästä 
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Leontjev esittää Lukowin3 kuvaaman esimerkin: Kaksi lasta leikkii lasten
tarhaa. Kolmas katselee vierestä osallistumatta leikkiin. Leikin kuluessa 
leikkivät lapset päättävät järjestää "tarhan muuton". Toinen ehdottaa, että 
hevoseksi muuttokuormaa vetämään voidaan ottaa palikka. Sivusta 
seuraava lapsi puuttuu leikkiin: "Ei sellaista hevosta ole olemassakaan". 
Hän pysyy realistina. Mutta kun hän hetken päästä pitkästyy katselemaan 
ja yhtyy leikkiin, ei aikaisemmasta realismista ole mitään jäljellä - hän 
asettaa epäröimättä palikan tai kaksi kärryn eteen ja niin hänelläkin on 
hevosensa. (Leontjew 1985b, 295.) 

3.1.3 Leikki yleistyneenä tekona 

Leontjev (Leontjew 1985b, 296) korostaa, että vapaa, minäkeskeinen 
(ichbezogen) mielikuvitus ei ole se alkulähde, josta lapsi mielivaltaisesti 
rakentaa leikkimaailmansa, vaan tämä mielikuvitus virittyy, saa alkunsa 
ja kehittyy leikissä. Tästä Leontjev on yhtä mieltä Vygotskin kanssa, mutta 
lisäksi hän tarkastelee leikkiä yleistyneenä tekona. Siinä, samoin kuin 
mielikuvituksessa, näkyy Leontjevin mukaan leikin merkitys tietoisuudel
le. 

Esimerkkinä Leontjev esittää leikkiautolla ajamisen: Leikkiautolla 
ajavalla lapsella saattaa olla mielessä jonkun tietyn henkilön autolla 
ajaminen, mutta hän esittää myös yleisiä autonkuljettajan toimia. Lapsi ei 
tuota autonkuljettajan yksittäisiä, konkreettisia tekoja, vaan auton ohjaa
mista yleensä, tietenkin vain hänelle mahdollisen yleistämisen rajoissa. 
Hänen tarkoituksenaan on esittää tekoa suhteena esineeseen, eli yleis
tynyttä tekoa. 

Erityisen selvänä tämä näyttäytyy leikissä, jossa lapsi tekee leikis
sään jotakin sellaista, jonka hän hallitsee hyvin, esimerkiksi "juo teetä". 
Kun lapsi on hämmentävinään teetä ja nostaa kupin huulilleen, hän ei 
vain jäljittele yhtä jokapäiväistä tekoaan, vaan tuottaa leikkiteoissaan ja 
operaatioissaan tyypillistä ja yleistä. Tässä näyttäytyy leikisti esittämisen 
ja oikean dramatisoinnin välinen laadullinen ero. (Leontjew 1985b, 296-
297.) 

3Teoksessa annettu viite: Lukow, G. D. (1939) Wissenschaftliche Schrifte des 
Charkower Staatlichen Pädagogischen Instituts, Bd 1. Charkow. (ukrain.) 



3.1.4 Roolileikistä sääntöleikkiin 

55 

Leontjev toteaa Elkoninin tutkimusryhmän eksperimentteihin viitaten 
leikin kehityksen alkavan avoimista rooleista, joiden takana on piilossa 
tietyt säännöt. Sittemmin leikki kehittyy leikiksi, jossa avoimien sääntöjen 
takaa löytyvät piilossa olevat roolit. Näin roolileikeistä kehittyvät sääntö
leikit. Monessa sääntöleikissä on vielä näkyvissä alkuperäinen roolileikki, 
kuten "kissassa ja hiiressä". (Leontjew 1985b, 298-299.) 

Leontjevin käsitys roolien ja sääntöjen välisestä suhteesta leikin 
kehityskulussa muistuttaa Vygotskin käsityksiä. Vygotski ei kuitenkaan 
puhu rooleista, vaan mielikuvitustilanteesta (ks. sivut 26-27). Kehityksen 
suunnasta Leontjev on samaa mieltä kuin Vygotski: sääntöleikit seuraavat 
roolileikkejä. 

Leontjev (Leontjew 1985b, 299) toteaa, että kolme - neljävuotiaiden 
on vaikea alistua sääntöihin, mistä syystä sääntöleikit ilmestyvät suhteelli
sen myöhään esikouluiässä. Jos sääntöihin sidotaan selvät roolit ja selvä 
mielikuvitustilanne, sujuvat sääntöleikit jo aikaisemminkin. Kun sääntö
leikkiin siirtymisen syytä halutaan tutkia tarkemmin, on Leontjevin 
mukaan tutkittava leikkitoiminnan sisällön muutosta ja leikin motiivin 
dynamiikkaa. Tätä Vygotski ei teoriassaan tarkastele. 

Miksi sääntöleikit eivät siis synny samanaikaisesti roolileikin 
kanssa? Syy on leikin motiivissa. Ensimmäiset leikkiteot saavat alkunsa 
lapsen tarpeesta hallita ihmisten tekemiä esineitä. Teon motiivi on sen 
ulkoisessa, välittömässä esineellisessä sisällössä. Teko on lapselle väline 
esineellisen todellisuuden haltuunottamiseen. Inhimillinen toiminta 
näyttäytyy hänelle esineellisessä muodossa. (Leontjew 1985b, 299.) 

Leikin kehittyessä tulevat yhä selvemmin esille ihmisten väliset 
suhteet, joissa on esineellinen sisältö. Raitiovaununkuljettaja ei enää vain 
yksinkertaisesti aja raitiovaunua, vaan toimii tietyssä suhteessa matkusta
jiin ja rahastajaan. Jo melko varhain lapsi näkee esineessä sekä ihmisen 
suhteen objektiin että ihmisten suhteen toisiinsa. Tämä tapahtuu silloin, 
kun lapsi siirtyy rinnakkain toisten lasten kanssa leikkimisestä leikkimään 
yhdessä heidän kanssaan. Yhteisleikissä sosiaaliset suhteet ilmenevät 
avoimessa muodossa, leikkitovereiden suhteena toisiinsa. Samalla muut
tuu myös leikkirooli. Sen sisältönä ei ole ainoastaan lapsen teko suhteena 
esineeseen, vaan myös suhteena toisiin leikkijöihin. (Leontjew 1985b, 299-
300.) 

Yhteisten, sosiaalisia suhteita sisältävien roolileikkien kehitys on 
tärkein edellytys sille, että lapsi ymmärtää leikin sääntöjen periaatteen. 
Sääntöleikeissä ei määritellä roolia ja tilannetta, vaan säännöt ja tehtävät. 
Niissä pyritään tiettyjen ehtojen varassa tiettyyn päämäärään. (Leontjew 
1985b, 302.) 

Leontjev erottaa omaksi leikki tyypikseen myös "rajaleikin" (Grenz
spiel), joka sijaitsee esikouluikäisten roolileikin ja kouluikäisten leikin 
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välimaastossa. Hän ei kuitenkaan tarkastele rajaleikin kehitystä tarkem
min, mutta selvittää sen ilmenemismuotoja: rajaleikkejä ovat didaktiset 
leikit sanan laajassa merkityksessä, matkimisleikit (Stegreifspiele), urheilu
leikit (-pelit) ja mielikuvitusleikit. Matkimisleikit eroavat roolileikistä 
muun muassa siinä, että niissä ei toteuteta matkittavana olevan henkilön 
toimintoja, vaan henkilöstä etsitään joitakin tyypillisiä piirteitä, jota 
esitetään. Mielikuvitusleikissä toimitaan useimmiten pelkän ajattelun 
varassa, tehdään eräänlaisia mielikuvitusmatkoja. Tässä motiivi onkin 
tuotoksessa: leikki on muuttunut haav_eiluksi. (Leontjew 1985b, 303-304.) 

Rajaleikissä näyttäytyy selvästi Vygotskin ajatus siitä, että leikki ei 
kuole pois kouluiässäkään. Lisäksi rajaleikld käsitteenä laajentaa Vygots
kin vain rooli- ja sääntöleikkiin rajoittuvaa leikin käsitettä. 

3.1.5 Esineisiin suuntautunut ja ihmisten välisiin suhteisiin suuntau
tunut toiminta 

Fel'dshtein (1983, 20) tarkastelee lähemmin Leontjevin (1977) kuvaamaa 
toiminnan sisällön ja motiivin kehitystä. Toiminnan jakamattomassa 
prosessissa on erotettavissa kaksi puolta: esineisiin suuntautunut toiminta 
(käytännöllinen ja kognitiivinen toiminta) ja ihmisten ja yhteiskunnan 
välisten suhteiden kehitykseen suuntautunut toiminta. Vygotski kutsuu 
niitä toiminnan perusaspekteiksi, jotka määräävät henkisten prosessien 
ominaisuudet (characteristics) ja Leontjev itse kutsuu niitä toiminnan 
kehityspoluiksi. 

Alunperin nämä kaksi aspektia ovat, kuten Leontjev asian ilmai
see, sulautuneet lapsen toiminnassa toisiinsa. Myöhemmin ne eriytyvät ja 
muodostavat erilliset, vaikkakin toisiinsa yhteydessä olevat kehityslinjat 
(ks. Leontjev 1977, 169). Lapsen toimintaa tarkasteltaessa on välttämätöntä 
tutkia lapsen asemaa toiminnan subjektina. Sekä lasten keskinäisten että 
lasten ja aikuisten välisten suhteiden kehitysprosessissa on erotettavissa 
kahdenlaiset ääriviivat: subjekti - subjekti-suhteet, jotka kohdistuvat 
toiseen henkilöön, ja joissa esineellä on välineellinen asema, ja subjekti -
objekti-suhteet, joiden päämääränä on objektin haltuunottaminen, ja joissa 
toinen henkilö toimii välineenä tähän päämäärään. (Fel'dshtein 1983, 23.) 

Vauvaiässä lapsi kehittää aikuisten myötävaikutuksella aktiivisesti 
tarpeen olla suhteessa aikuisiin. Vähitellen hän alkaa kiinnostua esineistä 
ja varhaisessa esikouluiässä esineiden käsittelystä muodostuu lapsen 
henkisen elämän keskus. Kyseessä on subjekti - objekti-suhde, jossa 
näkyvät toiminnan molemmat aspektit, mutta niistä merkityksellisempi on 
lapsi -> aikuinen -> esine-suhde kuin aikuinen -> lapsi -> esine-suhde. 
(Fel'dshtein 1983, 23.) 

Lapsen aktiivisen subjekti - objekti-suhteisen toiminnan kehittymi-



57 

nen synnyttää hänessä tarpeen puolustaa omaa egoaan, jolloin subjekti -
subjekti-suhteet nousevat etualalle. Lasten keskinäiset sekä lasten ja 
aikuisten väliset suhteet, joiden pääasiallisena päämääränä on oppia 
ihmisten välisten suhteiden normit ja säännöt, joutuvat aktiivisessa 
kehitysvaiheessaan esikouluiässä konfliktiin lapsen toisen tarpeen kanssa 
nimittäin tarpeen saada tietoa ulkoisen maailman objekteista, jotka ovat 
tärkeitä aikuisten yhteiskunnassa. Tästä seuraa, että jälleen subjekti -
objekti-suhteet nousevat etualalle: nyt kouluikään astunut lapsi on ennen 
kaikkea kiinnostunut oppimistoiminnasta. (Fel'dshtein 1983, 23-24.) 

Myös eri kehitysperiodien johtavat toiminnan tyypit (ks. johdanto
luku, sivut 12-13) eroavat toisistaan siinä, onko kyseessä subjekti - subjek
ti- vai subjekti - objekti-suhde. Vauvaiän välitön emotionaalinen vuorovai
kutus, esikouluiän leikkitoiminta ja nuoruusiän yhteiskunnallisesti suun
tautunut toiminta ovat toiminnan tyyppejä, joissa painottuvat ihmisten 
väliset suhteet. Leontjev kutsuu näitä vaiheita ihmisten välisten suhteiden 
ja yhteiskunnallisten suhteiden kehityksen vaiheiksi (ks. Leontjev 1977, 
169). Esineellinen toiminta pikkulapsi-iässä, oppimistoiminta kouluiässä 
ja ammatillinen oppimistoiminta ja työ ovat myös toiminnan toisen 
aspektin eli subjekti - objekti-suhteisen käytännöllisen toiminnan vaiheita. 
(Fel'dshtein 1983, 24-25.) 

Leikissä, varsinkin jos aikuiset näkevät sen tietoisena kasvatusteh
tävänä, lapsi saa tietoa aikuisten suhteista ja inhimillisten tekojen erityis
piirteistä. Hän ottaa toisten ihmisten rooleja ja esittää ihmisten sosiaalisia 
tehtäviä, heidän välisiä suhteitaan ja heidän käyttäytymisnormejaan. 
(Fel'dshtein 1983, 26-27.) 

Radzikhovskii (1987, 87-90) viittaa esineellistä toimintaa ja ihmis
ten välisiin suhteisiin suuntautunutta toimintaa tarkastellessaan myös 
Vygotskiin ja muistuttaa tämän painottaneen lajinkehityksen analyysis
sään sitä, että lapsen primaari toiminta on useimmiten äidin kanssa 
tapahtuvaa yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan rakenne sisältää Vygotskin 
mukaan merkkejä, jotka suuntautuvat aina toiseen henkilöön ja ovat 
yhteistoiminnan sosiaalisen luonteen konkreettisia välineitä. Lajinkehityk
sellisesti primaarin yhteistoiminnan yleinen rakenne sisältää ainakin 
seuraavat elementit: subjekti (lapsi) - objekti - subjekti (aikuinen). Myös 
objektilla on symbolinen funktio ja se palvelee primaarina merkkinä: 
Lapsen kurottuminen kohti esinettä ja esineen manipulointi, jonka pää
määränä on elämälle välttämättömän tarpeen tyydyttäminen, toimii 
samalla merkkinä aikuiselle siitä, että lapsi tarvitsee apua tai kanssatoi
mijaa. Tässä tapauksessa esineisiin suuntautunut toiminta rakentuu 
esineen ympärille ja symbolinen toiminta rakentuu saman esineen ympä
rille merkkinä. Kommunikaatio ja esineisiin suuntautunut toiminta 
yhtyvät täydellisesti ja ne voidaan erottaa ainoastaan keinotekoisesti 
saman asian kahdeksi erilliseksi osaksi. 

Fel'dshteinin ja Radzikhovskiin esittämät Leontjevin käsitysten 
tarkennukset ja niiden edelleenkehittely koskevat esineelliseen toimintaan 
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ja leikkiin - jolla he tarkoittavat roolileikkiä - siirtymistä. Kumpikaan ei 
käsittele sääntöleikkiin johtavaa toiminnan sisällön ja motiivin muutosta. 

3.2 Elkonin ja Elkoninista eteenpäin: näkemyksiä leikistä ja 
roolileikkiin siirtymisestä 

Elkonin on kulttuurihistoriallisen koulukunnan ehkä tuotteliain leikin 
teoreetikko ja tutkija: hän tutki leikkiä yli 40 vuoden ajan. Euroopassa 
Elkoninin elämäntyö tunnetaan, sen sijaan esimerkiksi pohjoisamerikkalai
sessa leikkiä koskevassa kirjallisuudessa hänen nimeään näkee harvem
min. Yhtenä syynä lienee se, että Elkoninin pääteosta (Elkonin 1980) ei 
ainakaan toistaiseksi ole käännetty englannin kielelle. 

3.2.1 Roolileikin synnyn edellytykset 

Toisin kuin Vygotski ja Leontjev, Elkonin liittää leikin tarkasteluunsa 
myös roolileikkiä edeltävät leikin kehitysvaiheet4

• Roolileikin edellytykset 
syntyvät pikkulapsi-iän loppua kohti. Nämä edellytykset koskevat leikin 
peruskomponentteja, eli leikissä käytettäviä esineitä, leikkitekoja ja leikissä 
esitettäviä rooleja (Elkonin 1980, 248)5:

lapsi käyttää esinettä toisen korvikkeena ja nimeää sen leikkimerki
tystä vastaavasti, 
leikkitekojen organisointi monimuotoistuu ja leikkiteot alkavat muo
dostaa ketjuja, jotka vastaavat todellisen elämän logiikkaa, 
teot yleistyvät ja ne erotetaan kohteistaan, 
lapsi vertaa omia tekojaan aikuisten tekoihin ja ottaa käyttöönsä 
aikuisten nimet ja 
lapsi kykenee itsenäiseen aikuisten toimintojen jäljittelyyn, jolloin 
aikuinen toimii mallina ja samanaikaisesti lapselle syntyy tarve toimia 

• • 4Elkoninin esittämä roolileikin edellytysten kuvaus perustuu Fradkinan tutkimuk
snn.

5Ks. tarkemmin sivut 70-75. 



59 

itsenäisesti kuten aikuinen.6 

Aluksi lapsen esineelliset toiminnot ovat läheisesti yhteydessä 
niihin esineisiin, jotka on tehty juuri näitä toimintoja varten. Kyseessä voi 
olla "oikea esine" tai sen leikkikaluversio. Lapsi ei kuitenkaan vielä erota 
leikkikalua muista esineistä. Yhden tai kahden vuoden ikäinen lapsi ei 
myöskään pysty tekemään esineellisiä leikkitekoja ilman esinettä pelkän 
mielikuvituksen varassa. (Elkonin 1971, 222-223.) 

Se, että lapsi liittää toiminnan määrättyyn esineeseen eikä mihin 
tahansa esineeseen, osoittaa periaatteellisen eron sensomotorisiin mani
pulatiivisiin skeemoihin nähden. Sensomotorisissa skeemoissahan näkyy 
selvästi liikkeiden avulla tapahtuva esineiden assimilaatio: ensimmäisenä 
elinvuotenaan lapsi tekee yhtä ja samaa liikettä mitä erilaisimpien esinei
den kanssa. Hiukan myöhemmin lapsi alkaa siirtää toiminnon yhdestä 
esineestä toiseen. Hän ei esimerkiksi syötä vain nallea, vaan myös nukkea 
tai leikkikoiraa. Kyseessä on jo toiminnan yleistämisen alku. Myöhemmin 
tällaisen toimintojen siirtämisen rajat laajenevat. Mukaan tulee leikkejä, 
jotka eivät ainoastaan esitä lapselle aiemmin näytettyjä tekoja tiettyjen 
leikkikalujen kanssa, vaan jotka heijastavat lapsen elämän yksilöllisiä 
hetkiä. Tämä tulee mahdolliseksi silloin kun pelkkä aikuisten toimintojen 
tarkkailu riittää toiminnon oppimiseksi. (Elkonin 1971, 223-224.) 

Esineellisten toimintojen repertoaari ja lapselle mahdollisten 
toimintojen siirtämisen alue kasvavat. Kuitenkaan lapsi ei vielä käytä 
esinettä korvaamaan toista esinettä. Purkki tai muu astia eivät vieläkään 
toimi todellisen kahvikupin korvikkeina. Ne ovat vain esineitä, joiden 
avulla tietty teko voidaan suorittaa. Erityisen selvästi tämä näkyy, kun 
lapsi tekee samoja tekoja eri esineillä: hän syöttää, juottaa, laittaa nukku
maan nuken, hevosen, kumisen koiran, muovikalan. Yksikään näistä esi
neistä ei korvaa toista. Kyseessä ei siis ole symbolinen leikkiteko, vaan 
pelkän syöttämisen tai nukkumaan laittamisen tilanteen esittäminen. 
(Elkonin 1971, 224.) 

Seuraava vaihe toiminnan ja esineen erottamisen kehityksessä on 
saavutettu, kun lapsi esittää leikisti tilanteen, jossa tilanteelle välttämättö
mät esineet ovat poissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi nuken syöttämi
nen mielikuvituksessa olevalla ruualla mielikuvituksessa olevalta lautasel
ta. Samanaikaisesti lapsi alkaa käyttää joitakin esineitä toisten korvikkei
na. Käyttäessään niitä tiettyjen tilanteiden uudelleenluomisessa lapsi ei 
kuitenkaan vielä anna niille leikkinimiä. Kun lapsi syöttää nukkea naulal
la ja häneltä kysytään mikä esine on, hän vastaa "naula" - ei "lusikka". 
Ainoastaan siinä tapauksessa, että aikuinen on juuri äskettäin käyttänyt 
esineestä sen leikkinimeä, lapsi saattaa tehdä samoin. (Elkonin 1971, 
224-225.)

6Mielestäni tässä tulee erityj.sesti esille kulttuurihistoriallisen koulukunnan ajattelun 
aikuiskeskeisyys (vrt. alaviite 23 luvussa 2, sivu 37): koulukunta kiinnittää vain vähän 
huomiota siihen, että lapset esittävät leikeissään myös muiden lasten, eläinten ja 
rnielikuvitushahmojen t01rnintoja. 
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Vasta leikin seuraavassa kehitysvaiheessa, kolmannella vuodella, 
lapsi antaa itsenäisesti nimen korvaaville esineille. Samalla hän käyttää 
yhä useampia esineitä korvaamaan toisiaan. Korvaavan esineen tarvitsee 
muistuttaa yhä vähemmän korvattavaa. Sama esine saattaa korvata mitä 
erilaisimpia esineitä ja mitä erilaisimmat esineet saattavat korvata yhtä ja 
samaa esinettä. Lapsi erottaa leikki teot esineistä ja teot muuttuvat monella 
tapaa. Ne yleistyvät ja tiivistyvät yhä enemmän, tulevat yhä figuratiivi
semmiksi ja lopulta ne muuttuvat aidoiksi (original) skeemoiksi7. Nämä 
skeemat ilmaisevat pelkästään alkuperäisten tekojen yleisen merkityksen 
ja niiden tuloksia tai niiden toteuttamisen yleisen metodin: kehittyneessä 
.. ,._,._1,lo1t-1ccöi la,lrlrHalrn nn nilo:,n,n,inkin Pk�prP�siivinPn �1� 1·ota puh"' .I.VV.I.J..1.'-,.1..1.'-Ll.:1,.;J'-4. .&.'-".&..l.'-1."-A.._�.,._,'-J _..., .. ,t'.._..,,_. ........... .....__..,,..,...., _..._ :,... ..... _..., --•------ C ..... -;::;
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täydentää, kuin todellinen esineellinen toiminto. (Elkonin 1971, 225.) 
Elkoninin mukaan tässä leikin kehitysvaiheessa on ensimmäisen 

kerran kyse todellisesta symbolisoinnista, jota esiintyy kahdessa muodos
sa. Ensimmäinen muoto on yhteydessä esineisiin. Lapsi korvaa yhden 
esineen toisella esineellä ja antaa esineelle uuden nimen. Symbolisoinnin 
tehtävänä on rikkoa esineellisen teon jäykkä kiinnittyminen tiettyyn 
esineeseen. Teko erotetaan esineestä. Symbolisointi toimii teon jäljittelyn 
keinona ja sen avulla teolle mallitetaan yleinen merkitys. Toiminta erote
taan kohteestaan. (Elkonin 1971, 222, 225, 229-230; 1980, 366.) - Tässä 
Elkoninin esittämässä "todellisessa symbolisoinnissa" on viime kädessä 
kyse Vygotskin esittämästä esineen ja sen merkityksen sekä teon ja sen 
merkityksen erottamisesta eli "leikin" alkamisesta (ks. sivut 27-31). Vy
gotskin mukaan tämä kuitenkin tapahtuisi vasta siirryttäessä esikou
luikään. 

Vygotski käsittelee roolileikissä esiintyviä rooleja vain vähän, ja 
rooliin samastumista vielä vähemmän. Elkonin pitää samastumista yhtenä 
roolileikin välttämättömänä ominaisuutena. Samastumisprosessi on 
Elkoninin mukaan yhteydessä teon ja esineen erottamiseen. Teon erotta
minen esineestä auttaa lasta yhdistämään teot siihen henkilöön, joka teon 
tekee. Tähän kyetessään lapsi ei enää yksinkertaisesti operoi jollakin 
esineellä eikä yksinkertaisesti tuota esineiden ympärillä olevan elämän 
erillisiä aspekteja, vaan jäljittelee tiettyjen aikuisten kuten opettajien, 
hoitajien tai lääkärien toimintoja. Jokainen esineellinen teko on toisaalta 
yhteydessä esineeseen, toisaalta se on inhimillinen teko, joka on yhteydes
sä teon tekevään henkilöön. Teon erottaminen esineestä luo ehdot tekojen 
uudelleensuuntautumiselle esineestä henkilöön, joka edustaa tekoja. (Elko
nin 1971, 225-226.) 

Elkonin korostaa, että tällaista uudelleenorientaatiota lapsi ei 
kuitenkaan tee itsenäisesti. Tämä näkyy erityisesti silloin, kun lapsi toistaa 
tietyn aikuisen tekoja, mutta ei kutsu itseään tämän henkilön nimellä. 
Lapsi ei siis vielä samasta toimintaansa tämän aikuisen toimintaan. Hän 
kutsuu itseään tällä nimellä vain siinä tapauksessa, että aikuinen tekee 

7Vrt. Leontjevin "yleistynyt teko", sivu 54. 
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ensin niin. Elkonin toteaa Fradkinan esittävän monta esimerkkiä tästä, 
muun muassa seuraavan: 

Lääkärileikissä Anjan (2 vuotta 3 kuukautta 19 päivää) hoitaessa nukkeaan, 
opettaja kääntyy hänen puoleensa ja sanoo: "Sinä olet Olja-täti (päiväkodin 
lääkärin nimi) ja nukke on sinun potilaasi." Tämän jälkeen Anja toistaa 
leikkiessään useita kertoja: "Anja on Olja. Anja on Olja." Samalla hän pyyh
kii nukk.ien ja leikk.ieläinten päitä vanulla. (Elkonin 1971, 226.) 

Oman nimen ja jäljiteltävän aikuisen nimen toistaminen samanai
kaisesti on psykologisesti erittäin merkityksellistä. Lapsi samastaa omat 
tekonsa kyseisen henkilön tekoihin, mikä merkitsee tekojen vertaamista ja 
tekojen uudelleensuuntaamista esineestä ihmisiin. Tässä on kyse symbo
lisoinnin toisesta muodosta, joka on yhteydessä ihmisiin: Lapsi omaksuu 
toisen henkilön (aikuisen) roolin ja toteuttaa leikkitekoja, jotka korvaavat 
todellisia tekoja. Hän toistaa inhimillistä toimintaa tiivistämällä ja yleistä
mällä tekoja. Juuri teon lyhentäminen ja yleistäminen on yksi ihmisten 
välisten suhteiden mallittamisen ehto. Symbolisointi toimii aikuisten 
välisten sosiaalisten suhteiden jäljittelyn keinona ja itse leikistä tulee 
tärkeä väline lapsen todellisuuteen tunkeutumiselle. (Elkonin 1971, 222, 
226-230; 1980, 366.)

Esimerkkinä samastumisesta - tai ehdoista, joiden vallitessa lapsi
ottaa aikuisen roolin - Elkonin kuvaa tutkimuksen, jossa alle kouluikäisiä
lapsia pyydettiin leikkimään itseään, jotain tiettyä ystävää ja opettajaa.
"Itseään" tai "ystävää" kokeen nuorimmat, kolmivuotiaat lapset, eivät
yleensä leikkineet. Vanhemmat lapset esittivät "itseään" leikkiessään
tavanomaisia tekemisiään, mutta leikin sisällön tajutessaan he sanoivat,
että "itseä" ei voi leikkiä: Nina ei voi leikkiä Ninaa, koska Nina on Nina.
Opettajaa leikkivät joitakin poikia lukuunottamatta kaikki lapset iästä
riippumatta8

• (Elkonin 1971, 226-227.)
Elkoninin mukaan monet observointitutkimukset osoittavat myös

roolien sisältöjen muuttuvan kehityksen myötä. Nuorimmille esikouluikäi
sille lapsille9 opettajan rooli tarkoittaa lasten syöttämistä, nukuttamista, 
kävelylle viemistä. Lapsi toimii ikäänkuin muut lapset olisivat tämän 

8Elkonin ei kuitenkaan pohdi roolileikin ehtona sitä, miksi juuri pojat eivät ottaneet 
opett�j� roolia. - Neuvosto1iitossa päiväkotien kasvattajat olivat nirruttäin poikkeukset
ta na1s1a. 

9Lasten iän asemasta Elkonin käyttää sellaisia termejä kuin "nuoret esikoululapset" 
(junge Vorschulkinder), joka tark01ttaa lastentarhan nuorimpien ryhmää (n. 3 - 4-
vuotiaat), "keskimmäiset esikoululapset" (mittlere Vorschulkinder), joka tarkoittaa 
keskiryhmää (n. 4 - 5-vuotiaat) ja "vanhemmat esikoululapset" (ältere Vorschulkinder), 
joka tarkoittaa suomalaisessa päiväkoti- ja koulujärjestelmässä esikouluryhmän suun
nilleen 6-vuotiaita lapsia. Pyrin käyttämäan Elkorunin termeistä harkintaru mukaan joko 
käännöksiä "nuorimmat esikouluikäiset", "keskimmäisen esikouluryhmän lapset" ja 
"vanhimmat esikouluikäiset" tai korvaamaan ne likimääräisin ikämäärityksin. 
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roolin esittämisen taustatekijöitä: opettaja toimii, lapset tottelevat. Myö
hemmin opettajan rooli keskittyy lisääntyvässä määrin itse "opettaja -
lapsi"-suhteeseen. "Opettaja" antaa ohjeita ja kommentoi ottaen huomioon 
esimerkiksi erilaisten tekojen suorittamistavat ja niiden kehityksen logii
kan sekä "lasten" suhteet. "Opettaja" ei ainoastaan aseta "kuppia" pöydälle, 
kaada "kahvia", anna "kakkua", vaan myöskin ohjaa "lapsia", kuten 
opettajan kuuluukin tehdä. (Elkonin 1971, 227.) 

3.2.2 Selit'fS rooli!eikin sy11nylle 

Elkonin laajentaa Vygotskin ja Leontjevin näkemyksiä roolileikin synnystä 
edellä kuvattujen leikin edellytysten ja ehtojen lisäksi tarkastelemalla 
myös aikuisten osuutta lapsen tutustumisessa esineiden maailmaan. Elko
nin (1980, 245) korostaa, että leikin edellytykset syntyvät aikuisen ohjauk
sessa ja vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa: Yhteiskunnallisesti kehitty
neitä esineiden käytön tapoja lapsi ei voi oppia yksinkertaisesti siirtämällä 
ensimmäisen elinvuoden aikana oppimiaan sensomotorisia skeemoja uu
siin kohteisiin10

•

Elkonin ei suinkaan kiellä sitä, että leikkitoiminnan kehitys on 
tiukasti yhteydessä lapsen kokonaiskehitykseen. Leikki voi syntyä vasta 
silloin, kun esineiden käsittelyn ja niiden kanssa toimimisen mahdol
listavat sensomotoriset koordinaatiot ovat kehittyneet riittävästi. Ilman 
kykyä pitää esineitä kädessä ei ole mahdollista käsitellä niitä eikä myös
kään tehdä mitään leikkitekoja. (Elkonin 1980, 223.) 

Ensimmäiset manipulatiiviset toiminnot esineiden kanssa eivät ole 
Elkoninin mukaan leikkiä, vaan esineillä operoimisen elementaarisia 
harjoituksia (Elkonin 1980, 231). Ensimmäiset tarttumistoiminnot ja niiden 
kehittyminen ja täydellistyminen ovat lapsen ja aikuisen välisen yhteistoi
minnan seurausta. Aikuinen luo tilanteita, jossa kädenliikkeen henkinen 
ohjaaminen täydellistyy: hän esimerkiksi ojentaa pudonneen esineen 
takaisin lapselle. (Elkonin 1980, 226.) 

Esinemanipulaatio toimii perustana esineellisen toiminnan synnyl
le. Lapsen tutkiessa ja kokeillessa esinettä hän löytää siitä koko ajan uutta. 
Esineellisillä toiminnoilla tarkoitetaan historiallisesti syntyneitä, tiettyihin 
esineisiin sidottuja yhteiskunnallisesti kehittyneitä käyttötapoja, joiden 
toteuttajina toimivat tavallisesti aikuiset. Esineet itse eivät välittömästi 
paljasta mitään niiden käytön yhteiskunnallisista tavoista, eikä lapsi voi 
keksiä näitä tapoja vain esineitä manipuloimalla. Esineellisten toimintojen 
kehitys on omaksumisprosessi ja omaksuminen tapahtuu aikuisen avulla. 

1°Kysyrnyksessä on oletettavasti Piaget'hen kohdistuvaa kritiikkiä, vaikka Elkonin 
ei siitä tässä yhteydessä mainitse. 
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Näin lapsen kehitystä määrittää esinemanipuloinnin vaiheen onnistu
minen. Tämä taas riippuu pedagogisten toimenpiteiden toteutustavoista, 
joista Elkonin esittää useita omiin ja työtovereidensa tutkimuksiin perus
tuvia yksityiskohtaisia esimerkkejä. (Elkonin 1980, 233-246.) 

Elkoninin mukaan roolileikin synnyssä lapsen esinemaailman 
laajenemisella ei ole niin suurta merkitystä kuin Leontjev esittää11

• Elkonin
viittaa Fradkinan ja Slavinan tutkimuksiin ja toteaa prosessin kulun 
olevan toisenlainen. Leikki muuttuu, kun lapsi "löytää" uuden maailman: 
aikuisten toiminnat, tehtävät ja suhteet. Lapsen ympäristön esineet ja 
hänen leikkitekonsa saattavat pysyä edelleen samoina: hän pesee nukkea, 
syöttää sitä ja laittaa nukkumaan kuten aikaisemminkin. Kaikki näyttää 
ulkoisesti samalta. Mitä sitten on tapahtunut, että voidaan sanoa roolilei
kin syntyneen? (Elkonin 1980, 410-413.) 

Erona aikaisempaan on, että kaikki nämä esineet ja teot kuuluvat 
lapsen uuteen suhteiden järjestelmään, uuteen affektiivis-attraktiiviseen 
toimintaan. Teot ovat saaneet uuden mielen (Sinn). Kun lapsi muuttaa 
itsensä äidiksi ja nuken lapseksi, muuttuu kylvettäminen ja syöttäminen 
lastenhoidoksi. Näissä teoissa näyttäytyy äidin suhde lapseen, rakkaus ja 
hellyys, tai sen vastakohta, riippuen lapsen konkreettisista elämänehdois
ta. (Elkonin 1980, 413.)12 

Esineellisen leikin (gegenständliches Spiel) ja roolileikin välimaas
tossa lapsi ei vielä tunne aikuisten välisiä sosiaalisia suhteita eikä niiden 
yhteiskunnallisia funktioita tai aikuisten toiminnan yhteiskunnallista 
merkitystä. Hän toimii toiveidensa mukaan, asettaa itsensä objektiivisesti 
aikuisen asemaan, orientoituu emotionaalis-asiallisesti aikuisten välisiin 
suhteisiin. Se, että leikkiteot yleistyvät ja lyhenevät, on kuitenkin merkki
nä siitä, että ihmisten väliset suhteet eriytyvät lapsen mielessä ja hän 
kokee niiden merkityksen tunnetasolla. Tästä syystä lapsi ymmärtää 
aikuisten tehtävät aluksi puhtaasti emotionaalisina tehtävinä. Lapsen 
mielestä aikuinen tekee toisia ihmisiä varten jotakin tärkeää. (Elkonin 
1980, 413.) 

Toinenkin roolileikin syntyyn vaikuttava tekijä on yhteydessä 
tunteisiin: lapsi tuntee itsensä lapseksi asettuipa hän aikuisen asemaan 
kuinka emotionaalisesti tahansa. Hän tarkastelee itseään leikissä ottaman
sa aikuisen roolin kautta, vertaa itseään aikuiseen ja huomaa, että ei ole 
aikuinen. Tästä tietoisuudesta syntyy uusi motiivi - tulla aikuiseksi ja 
toimia kuin aikuinen. (Elkonin 1980, 413-414.) 

Vygotski ei - eikä tietääkseni myöskään Leontjev - tarkastellut 
leikkiä lajinkehityksen tai historiallisen kehityksen näkökulmasta, vaikka 
hän kulttuurihistoriallisessa teoriassaan esittääkin, että yksilönkehitystä ei 
voida tarkastella irrallaan muista historian tasoista kuten lajinkehityksestä 
tai yhteiskuntakehityksestä (ks. Scribner 1985). Sen sijaan Elkonin pyrkii 

11Ks. Leontjevin selitys, sivu 52. 

12Kyseessä on emotionaalinen samastuminen: lapsi on itse äitinä ja nukke on vauva, 
johon ftän siirtää kokemiaan tuntemuksia. 
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liittämään leikin kehityksen yhteiskuntakehitykseen, tosin lainaamalla 
Altin13 käsityksiä, ja toteaa leikin olevan suhteellisen myöhäisen yhteis
kuntakehityksen tuotteen. Altin käsityksetkin ovat tietenkin vain oletuksia 
- varma tietohan meiltä asiasta puuttuu:

Alkuyhteiskunnassa lapset siirtyivät aikuisten työhön ilman 
valmistavaa leikkivaihetta. Monimutkaistuneet työtehtävät edellyttivät 
erityistä valmentautumista, josta syntyi yhteiskunnallinen välttämättö
myys harjaannuttaa uusia sukupolvia tuleviin tehtäviin. Myös leikki oli 
ensin valmentavaa leikkiä, jossa leikki ja oppiminen olivat toisiinsa 
kietoutuneita. Tämä vastaa yksilönkehityksessä esineleikkiä. Roolileikki 
sy11tyi 1rtyUlt�11u1U1L ylltt:��kurutarl l1istorian (t1..1otanto,loirrtien ja tt1önjaor1 
kehityksen) kuluessa lasten muuttuneen aseman perusteella. Elkonin 
painottaa, että sen synty ei ole sisäisissä, vaistonvaraisissa voimissa, vaan 
on johdettavissa lapsen tietyistä sosiaalisista elämänehdoista yhteiskun
nassa. Roolileikin synty on yhteydessä leikkikalujen ja lasten yhteisöjen 
kehitykseen. Mitä pitemmälle tuotantovoimat, työnjako ja työkalut kehit
tyivät, sitä todennäköisemmin lapset jäivät ulkopuolelle aikuisten toimin
nan. Syntyi lasten yhteiskuntia, joissa aikuiset kuitenkin turvasivat lapsille 
ravinnon ja muut perustarpeet. Aikuisten työkaluista kehittyi lasten 
pieniä työkaluja ja niistä symbolisia leikkikaluja. Lasten yhteisöt ja leikki
kalut mahdollistivat lapsille roolileikin. Elkonin toteaakin, että samoin 
kuin voidaan yleisesti sanoa, että lapsen kehitysperiodeilla on historiansa, 
on lapsuuden yksittäisillä ajanjaksoilla historiansa: niitä kuvaavat psyyk
kiset prosessit ja ominaisuudet ovat syntyneet historiallisesti ja ne ovat 
myös muuttuneet historian kuluessa. (Elkonin 1980, 93-96.) 

3.2.3 Leikin kehitys esinemanipulaatiosta esineleikin kautta roolileikkiin 

Esinemanipulaatio ensimma1sen elinvuoden aikana ei ole Elkoninin 
mukaan leikkiä, eikä hän ymmärtääkseni pidä esinemanipulaatiota 
seuraavaa esineellistä toimintakaan varsinaisena leikkinä. Esineellistä 
toimintaa hän tosin nimittää joskus "esineleikiksi" (gegenständliches 
Spiel). Vasta leikin kehittyminen symbolisoinnin vaiheeseen näyttäisi 
oikeuttavan toiminnan kutsumisen leikiksi (ks. Elkonin 1980, 235-236). 

Sen sijaan kulttuurihistoriallisen tradition myöhemmät edustajat 
erottelevat esinemanipulaation ja spesifin esineellisen toiminnan selvem
min erillisiksi leikin lajeiksi. Roolileikkiä edeltäviä vaiheita ovat leikkinä 
tarkastelleet muun muassa Lisina (1985, 134-137), Schmidt-Kolmer (1983, 

13Ks. Giinther, K.-H., Lemm, W., Lindner, H. & Schulz, R. 1985. Robert Alt. Pädago
gische Werke. Band 1. Berlin: Volk und Wissen. 
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111-116), Sebastian (1977, 11-14, 134-135), Weber (1983, 150; 1986a, 61-67,
71-72) ja Zaporozhets ja Markova (1983a, 79-80). Seuraavassa esitettävä
tiivistelmä leikin kehityksestä lapsen kolmena ensimmäisenä elinvuotena
perustuukin heidän kuvauksiinsa ja niiden pohjalta laadittuun Saksan
demokraattisen tasavallan seimikasvatusohjelmaan14 (Programm 1986, 92-
94, 109). Itsestään selvää on, että tutkijoiden kuvauksiin ja seimikasva
tusohjelmaan sisältyy myös Vygotskin, Leontjevin ja Elkoninin ajatuksia.

Ensimmäisten elinkuukausien aikainen välitön fyysisessä ja kielellis
eleellisessä kontaktissa tapahtuva emotionaalinen kommunikaatio muuttuu 
nopeasti kommunikaatiomuodoksi, jossa aikuinen - lapsi-suhde välittyy 
esineiden kautta. Lapsi käsittelee esineitä sattumanvaraisesti heti, kun 
pystyy tarttumaan niihin, pitämään niitä kädessään ja liikuttamaan niitä. 
Tästä kehittyy silmän ja käden koordinaatio sekä esineiden heiluttamisliike. 
Lapsi saa esineitä käsitellessään uusia aistikokemuksia ja oppii sovittamaan 
liikkeensä esineisiin. Aluksi lapsi käsittelee kaikkia esineitä samalla tavalla, 
heittelee, puree ja hakkaa niitä. Kokemukset, joita lapsi esineiden käsittele
misestä saa, yllyttävät häntä tekemään samaa yhä uudelleen. Psyykkisten 
prosessien, kuten havaitsemisen, tarkkaavuuden ja muistin kehittyessä 
lapsi alkaa kokemuksesta odottaa, että pallo pyörii ja helistin helisee. Lapsi 
alkaa tarkoituksellisesti odottaa tapahtumaa ja myös itse toimia odotuksen 
mukaan: hän saattaa esineen liikkumaan. Lapsen omasta liikkeestä seuraa 
esineen liikkuminen. 

Tarttumistaidon oppiminen kirjaimellisesti mullistaa lapsen elämän. 
Ensimmäisen kerran elämänsä aikana lapsi oppii ilman aikuisen apua 
toteuttamaan jonkin aikomuksen itse: Hän pystyy suorittamaan yksin
kertaisia, mutta häntä emotionaalisesti kiehtovia toimintoja, kurottumaan 
esineeseen, joka on hänestä mielenkiintoinen, pudottamaan sen ja poimi
maan sen uudelleen käteensä. Hän voi työntää esineen suuhunsa, ravistella 
sitä ja siirtää sen syrjään. Lapselle syntyy kiinnostus lähiympäristön esinei
siin ja loputon halu olla niiden kanssa tekemisissä. Syntyy uusi toiminnan 
muoto, esinemanipulaatio, joka seuraavina kuukausina tulee olemaan 
perustavaa laatua lapsen myöhemmälle emotionaaliselle ja älylliselle 
kehitykselle. 

Ensimmäisen elinvuoden lopulla esinetoiminnot muodostuvat lapsen 
tiedonhankinnan ja kehityksen pääasiallisiksi välineiksi. Lapsi vaikuttaa 
aktiivisesti käsittelemiinsä esineisiin ja oppii erottamaan esineissä olevia 
silmin havaitsemattomia ominaisuuksia. Lapsi oppii, että esineillä on 
tehtävänsä, ja että esineen tehtävä ja tietyllä tarkoituksella tehty teko 
kuuluvat yhteen. Esineiden spesifistä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä 
tulee leikin keskeinen päämäärä. Lapsi tarkkailee aikuisten ja toisten lasten 
toimintaa ja tahtoo toimia samalla tavalla. Näin kehittyy jäljittely. Tarkkail
tujen liikkeiden jäljittelystä syntyy tuotoksia, joita voidaan pitää lapsen 
oman toiminnan tuloksina. 

Esinemanipulaatio on tiukasti yhteydessä aikuiskontaktiin: jos lapsi ei 
osoita kiinnostusta aikuisiin, hän ei tavallisesti koe kiinnostusta myöskään 
esineisiin. Joka tapauksessa esineet eivät pysty itsestään lähestymään lasta 
tai kääntymään sellaiseen suuntaan, josta lapsen olisi helpointa havaita ne. 

14Tosin krseistä valtiota ei enää ole, ja kasvatus yhdistxneen Saksan päiväkodeissa 
ei enää valtakunnallisesti perustu tähän ohjelmaan. Ohielma oli kuitenkin käytössä 
useissa päiväkodeissa Saksojen yhdistymisen jälkeenkin (Launer 1994, suullinen tieto). 
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Sen sijaan aikuiset kiinnittävät lapsen huomion esimerkiksi leikkikaluihin, 
ravistelevat niitä siten, että niistä kuuluu ääni, siirtävät niitä lähemmäs ja 
kauemmas. Tällaiseen tilanteeseen sisältyvä kommunikaatio stimuloi 
lapsen kiinnostusta ympäröivään maailmaan sekä niihin keinoihin, joiden 
avulla hän voi ymmärtää tätä maailmaa. Samalla se saa aikaan kehityksen, 
jossa lapsi ensi kertaa suuntaa huomionsa esineisiin ja asioihin. Vaikka 
lapsi olisi esineiden ympäröimä, ilman aikuista tai vähäisessä vuorovaiku
tuksessa tämän kanssa lapsi tuskin havaitsisi näitä esineitä. Huomattuaan 
kanssaihmiset hän myös huomaa, että maailma on täynnä esineitä. 

Esinemanipulaatiossa mukana olevat prosessit, erityisesti sensomo
toriset koordinaatiot, ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsen psykofyysiselle 
kehitykselle. Kuitenkin vasta sellaisten toimintojen tuottaminen, joka ei ole 
seurausta aikuisten välittömästä iäliittelvstä, vaan näyttää perustuvan 
lapsen havaintojen ja vaikutelmien , yksilölliseen käsittelyyn, - luonnehtii 
"oikean" leikin (kehittyneen esineleikin) alkua. Tällainen muutos toiminnan 
tasossa tapahtuu toisen elinvuoden puolivälissä. Lapsi alkaa siirtää toimin
tojaan erilaisiin esineisiin ja tilanteisiin ja tuo mukaan havaintonsa ympä
ristöstä sekä yksilölliset kokemuksensa. Tämä on seurausta sekä tavoit
teellisesta kasvatuksesta että lapseen spontaanisti kohdistuvista ympäris
tövaikutuksista. Toiminnan yleistämistä voidaankin pitää toiminnan 
itsenäisen suorittamisen ja oman toiminnan muiden toimintaan vertaami
sen lisäksi kehittyneen esineleikin tuntomerkkinä. 

Kolmannella vuodella oleva lapsi tulee itsenäisemmäksi ja omatoi
misemmaksi ja lapsen toiminnot monipuolistuvat. Esinetoirninnoilla on 
edelleenkin suuri merkitys, mutta ne muuttuvat tavoitteellisemrniksi ja 
sisältörikkaamrniksi. Lapsen nopeasti kehittyvä kyky puhua ja kyky 
ilmaista leikkiaikomuksiaan kielellisesti edistävät leikkikyvyn kehittymistä. 
Lapsi pystyy itse muodostamaan toimintoja olemassaolevissa tilanteissa, 
kertomaan leikkiteoistaan sekä antamaan leikkivälineitä lyhyeksi ajaksi 
toisten käyttöön. Hän alkaa itse luoda leikilleen edellytyksiä, mihin hän 
tosin tarvitsee aikuisen apua. Hän käyttää erilaista lisämateriaalia leikkinsä 
rikastuttamiseksi. Hän yrittää ottaa kontaktia toisiin lapsiin kommentoi
malla heidän leikkitekojaan ja ilmaisemalla omia leikkiaikomuksiaan ja 
haluaan leikkiä tietyillä leikkivälineillä. Toisten tarkkaileminen on ymmär
rettävä lapsen aktiivisena toimintana: hän hankkii tällä tavalla uusia 
vaikutteita, vertailee aikaisempia kokemuksiaan siihen, mitä toiset tekevät 
ja saa uusia ideoita leikkeihinsä. 

Leikissä lapsi ei saa pelkästään tietoja ja kokemuksia ympäristöstään, 
vaan samalla hän omaksuu sosiaalisen kanssakäymisen normeja. Lapsen 
lisääntyvä omatoimisuus näyttäytyy myös siinä, että ottaessaan kontaktia 
toisiin lapsiin hän osaa jo sovittaa toimintonsa heidän leikkeihinsä. Lapset 
alkavat leikkiä myös pienissä ryhmissä yhteisiä leikkejä. Roolileikin alku 
tulee näkyviin. Lapsi jäljittelee leikissään aikuisten toimintaa. Leikin 
sisältöä määrää esineiden kanssa toimimisen lisäksi ihmisten toiminnan 
sosiaalinen aspekti: lapsi keittää nukelle ruokaa samalla tavalla kuin äiti 
keittää sitä hänelle. Lapsi ei kuitenkaan vielä samastu rooliin täydellisesti, 
vaan roolilla on pikemminkin ulkoinen luonne. 

Roolileikin synty on kiinteästi yhteydessä lapsen kykyyn erottaa 
itsensä toisista ihmisistä. Lapsi tulee tietoiseksi itsestään toiveiden ja 
toimintojen jatkuvana lähteenä: kyse on ensimmäisestä kohtaamisesta 
itsetietoisuuden kanssa. Tärkeää osaa itsetietoisuuden kehityksessä esittää 

lapsen omista toiveista (wishes) syntyvä tietoisuus haluista (desires), 
aikomusten suunnitteleminen, 
motiivi tehdä tekoja, jotka suuntautuvat pikemminkin kuviteltuihin 
kuin todellisiin esineisiin, 
käytännöllisen riippumattomuuden kasvu ja 
kyky esittää erilaisia tekoja ilman aikuisen avustusta. 
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Itsetietoisuuden alku saa aikaan asenteen muutoksen aikuista kohtaan. 
Ensimmäisen kerran lapsi haluaa käyttäytyä kuten aikuinen, kokea aikui
sen roolin sekä hallita asioita ja tapahtumia kuten aikuiset. Se, että lapsen 
mahdollisuudet tähän ovat lisääntyneet, saattaa hänet konflikteihin aikai
sempien kontaktien ja toiminnan muotojen kanssa. Tätä ristiriitaa kutsu
taan kolmevuotiaan kriisiksi, joka pohjimmiltaan tarkoittaa lapsen vaati
maa riippumattomuutta ja omien toiveiden asettamista aikuisten toiveiden 
edelle. Kuitenkaan lapsen käsitys omista mahdollisuuksistaan ei vastaa 
todellisuutta: lapset eivät ole yhdenvertaisia aikuisten kanssa aikuisten 
toimintojen tekemisessä. Siksi roolileikki, jossa lapsi esittää aikuisten 
toimintoja ja vuorovaikutusta, auttaa ratkaisemaan kriisin ja tyydyttää 
lapsen tarpeen ottaa osaa aikuisten elämään uudella tavalla: kuten aikui
nen. 

Kolmannen vuoden loppuun mennessä lapsella on kokemuksiaan ja 
käsityksiään vastaavia omia leikkiaikomuksia ja hän pyrkii toteuttamaan 
niitä: toiminta muuttuu yhä tavoitteellisemmaksi. Lapsi yrittää esittää 
aikuisten työtä, leikkitoiminnot seuraavat toisiaan loogisessa järjestyksessä, 
hän pystyy muodostamaan mielikuvitustilanteita ja käyttämään leikkiväli
neitä monipuolisesti ja korvaavasti. Hän kykenee lyhentämään mielikuvi
tuksensa avulla toimintoja, joita hän alkaa korvata myös kielellisesti. 

Osan leikkiaikomuksistaan hän toteuttaa roolien avulla, vaikkakaan 
rooli ei vielä ole toiminnan tärkein elementti. Rooli johtaa kuitenkin siihen, 
että suhteet toisiin lapsiin laajenevat. Yhteisissä roolileikeissä, jotka ovat 
usein vielä yksinkertaisia ja lyhytkestoisia, lapsi joutuu toisaalta vetämään 
leikkiin mukaan tovereita, toisaalta ottamaan esimerkiksi äitinä suhteen 
isään tai lapseen, koska tämä kuuluu leikkiin. Tässäkään vaiheessa lapsi ei 
vielä toimi roolissa tietoisesti. Rooli otetaan, usein aikuisen avustamana, 
edelleen ulkoisesti. Lapsen käyttäytyminen ei vielä osu yksiin roolin 
kanssa, mutta hän alkaa ymmärtää toiminnan tarkoituksen - jotakin 
tehdään itseä tai toista varten. IBkoiseen roolinottoon kuuluu myös se, että 
lapsi jäljittelee aikuisten maailman ihmissuhteita koskevia sääntöjä vain 
toiminnallisella tasolla, koska ei voi vielä ymmärtää niitä. 

3.2.4 Roolileikin kehitys muutoksesta toiseen ja tasolta toiselle 

Roolileikkiin siirtyminen tapahtuu Elkoninin mukaan noin kolmen 
vuoden iässä. Suurin osa Elkoninin ja hänen tutkijaryhmänsä observointi
ja kokeellisista tutkimuksista koskee yli kolmevuotiaiden lasten yhteistä 
roolileikkiä, jonka yksityiskohtainen tarkastelu puuttuu Vygotskilta. 
Leontjevkin on esittänyt siitä pääasiassa vain Elkoninilta lainaamiaan 
esimerkkejä. 

Esikouluikäisten lasten toiminta esineiden kanssa eroaa nuorem
pien lasten esineellisestä toiminnasta, vaikka leikkiteot näyttäisivätkin 
samoilta. Ratkaisevana tekijänä tässä on lapselle syntynyt uusi toiminnan 
motiivi ja mieli. Roolileikkiin siirryttäessä leikissä näyttäytyy kaksi moti
vaation tasoa, joista ensimmäinen muodostuu lapsen välittömästä tarpees
ta käsitellä käyttöönsä saamiaan esineitä, ja toinen on esineillä leikkimisen 
taustalla - lapsi asettuu rooliin, joka antaa esineiden käytölle mielen. 
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Tässä tapahtumassa Elkonin painottaa mielikuvitustilanteen merkitystä: 
mielikuvitustilanne ja rooli yhdessä antavat lapsen esineelliselle toimin
nalle uuden mielen. Juuri näiden kahden elementin avulla esineiden 
kanssa toimiminen siirtyy uudelle tasolle ja voidaan puhua yli kolme
vuotiaille lapsille tyypillisestä kehittyneestä emotionaalisesta roolileikistä. 
(Elkonin 1980, 267-268.) 

Yhteisen roolileikin kehityksessä näkyy Elkoninin (1980, 251-252) 
mukaan viisi rinnakkaista muutosta: 
1. Leikki, jossa on vähän osallistujia, kehittyy leikiksi, jossa on paljon

osallistujia;
2. Leikkirylu:nät, jotka muodostuvat v::tihtuvista, sattumanvaraisesti

valikoituneista lapsista, kehittyvät pysyviksi ryhmiksi;
3. Leikki, jossa ei ole juonta, kehittyy juonelliseksi leikiksi;
4. Leikki, jonka juoni koostuu irrallisista episodeista, kehittyy leikiksi,

jossa on suunniteltu selvä juoni;
5. Leikki, joka kuvaa leikkijöiden omaa elämää, kehittyy laajempia

yhteiskunnan tapahtumia kuvaavaksi leikiksi.
Nämä muutokset koskevat leikkiryhmän muodostusta ja leikin 

juonta. Leikissä on havaittavissa myös rooleja, leikkimateriaalia ja lasten 
konflikteja koskevia muutoksia: Leikki, jossa kukin leikkii omalla taval
laan, kehittyy leikiksi, jossa lapset sopivat rooleista. Alun luonteeltaan 
yleiset roolit kehittyvät yksilöllisiä piirteitä sisältäviksi rooleiksi. Roolilei
kin varhaisvaiheessa leikin toteutukseen tarvitaan esineitä, kun myöhem
min lapset voivat toteuttaa leikkiä ajatuksin ja pelkän mielikuvituksen 
varassa. Myös konfliktien luonne muuttuu leikkijöiden iän lisääntyes
sä: aluksi kiistaa aiheuttaa leikkimateriaali, mutta leikin kehittyes
sä kiistan aiheina ovat ensin rooleista ja sitten säännöistä sopiminen. 
(Elkonin 1980, 252-253.) 

Yhteisen roolileikin sisältöjen ja leikissä esiintyvien roolien kehitys
tä Elkonin tarkastelee käymällä läpi useita tutkimusryhmänsä yli kolme
vuotiaiden lasten päiväkodeissa tekemiä tutkimuksia, opetuskokeiluja, 
joita kulttuurihistoriallinen koulukunta nimittää "pedagogisiksi" tai 
"kehittäviksi" eksperimenteiksi. Tutkimusten perusteella Elkonin (1980, 
309-312) johtaa neljä leikin kehitystasoa, jotka esitän seuraavassa tiiviste
tysti:

1. Kehitystaso
Leikin sisältönä ovat esineelliset teot, jotka suuntautuvat kanssaleik
kijään. Useimmiten lapsi leikkii äitiä tai opettajaa, joka tekee jotakin
"lapselle" - tavallisimmin "lasta" syötetään. Se, minkälaisia leikkitekoja
tehdään ja missä järjestyksessä niitä tehdään, on sattumanvaraista.
Teon luonne määrää roolin. Rooleja ei tavallisesti nimetä, ja vaikka
roolit nimettäisiin, eivät leikin "henkilöt" ole tekemisissä toistensa
kanssa siten, kuin olisivat oikeassa elämässä. Teot ovat yksipuolisia ja
operaatiot toistuvia. Vaikka tekojen logiikkaa rikotaan, lapset eivät
juurikaan reagoi rikkomiseen.
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2. Kehitystaso
Pääsisältönä ovat edelleen esineelliset toiminnot, mutta nyt ne vastaa
vat todellisia tekoja. Lapset nimeävät roolit itse, mikä merkitsee
tehtävien jakamista. Kukin roolihenkilö tekee tekoja, jotka ovat yh
teydessä kyseiseen rooliin. Tekojen määrä on suurempi ja niiden
logiikkaa määrittää oikea järjestys. Tekojen järjestyksen rikkominen
huomataan ja siitä ei pidetä, mutta lapset eivät tavallisesti osoita sen
takia voimakkaasti mieltään.

3. Kehitystaso
Pääsisällöksi nousevat roolin toteuttaminen ja siitä seuraavat teot.
Teoissa tulevat näkyviin suhteet toisiin leikkijöihin. Omaa roolia
esittäessään lapsi kääntyy toisen lapsen puoleen ja pyytää tätä esimer
kiksi tekemään jotakin, joka liittyy tämän rooliin. Rooleista sovitaan
tarkasti, ne jaetaan ja ne nimetään leikin alussa. Rooli määrää ja ohjaa
lapsen tekoja, tekojen logiikkaa ja niiden luonnetta. Teot ovat yhä
moninaisempia ja ne muodostavat toimintaketjuja. Leikki toteutetaan
roolihenkilöinä, mutta joskus esiin nousevat myös tavalliset, leikin
ulkopuoliset suhteet. Tekojen logiikan rikkomuksia vastaan protes
toidaan, jolloin rikkoja pyrkii toimimaan normien mukaisesti. Käyttäy
tyminen on "oikeaa", ja teot suhteutetaan siihen.

4. Kehitystaso
Pääsisällöksi muodostuvat ihmisten väliset suhteet (roolihenkilöiden
suhteet toisiin roolihenkilöihin). Tekojen perustana ovat roolin toteut
tamiseen liittyvät teot. Roolit ovat yksiselitteisesti ja selvästi määrite
tyt. Lapsi käyttäytyy koko leikin ajan roolin edellyttämällä tavalla.
Roolit ovat vastavuoroisia. Kielellä on selvästi rooliluonne. Teot
seuraavat toisiaan tarkassa järjestyksessä, todellisen logiikan mukai
sesti. Ne ovat monipuolisia ja heijastavat monipuolisesti esitettävän
henkilön tekoja. Niillä on suhde todelliseen elämään, jota lapsi seuraa.
Sääntöjä ja tekojen logiikkaa koskevia rikkomuksia ei suvaita.

Leikin taso nousee iän myötä, mutta tasot eivät ole siinä mielessä 
ikätasoja, että ikä määrittäisi niitä tarkasti. Tasojen saavuttamisessa on 
huomattavia, jopa vuosissa mitattavia yksilöllisiä eroja. Karkeasti ottaen 
kolme - viisivuotiaiden leikkiä luonnehtii kaksi ensimmäistä tasoa ja viisi 
- seitsemänvuotiaiden leikkiä kaksi viimeistä tasoa. Tasot luonnehtivat
lähinnä roolileikin kehitystasoja. Luonnollisesti nousee kysymys, kuinka
nämä tasot ovat yhteydessä toisiinsa ja kuinka siirtymä tasolta toiselle
tapahtuu, mikä on leikin kehitysdynamiikka. Elkonin toteaa, että esitetty
jen tutkimusten perusteella ei vastausta voida antaa, vaan tarvitaan
lisätutkimuksia. (Elkonin 1980, 312-315.)
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Roolileikin kehityksen kanssa kehittyvät myös sääntöleikit roolien, 
leikkitekojen ja sääntöjen välisten yhteyksien muuttuessa. Ensin leikeissä 
näkyvät vain leikki teot roolien ja sääntöjen ollessa piilossa. Niistä kehitty
vät leikit, joissa on selvästi järjestyneet näkyvät teot ja selvästi osoitetut 
roolit, mutta piilossa olevat säännöt. Niitä seuraavat leikit, joissa on 
selvästi määritellyt, avoimet säännöt, mutta piilossa olevat leikkiteot ja 
roolit, eli sääntöleikit. (Elkonin 1980, 369.) - Elkonin kuvaa leikin kehi
tysprosessin sääntöleikeiksi muuten samaan tapaan kuin Vygotski ja 
Leontjev (ks. sivu 55), mutta hän lisää kuvaukseen käsitteen leikkiteot. 
Silloin kun leikissä näkyvät vain leikki teot, voitaneen puhua esineleikistä. 

Rooli- ja sääntöleikin varhaisemrrJssa kehitysvaiheissa näidert

leikkityyppien välille ei voida Elkoninin mukaan vetää tarkkaa rajaa. 
Sääntöleikkeihin siirtyminen tapahtuu vähitellen useiden vaiheiden 
kautta: 
1. erilaisia toimintoja jäljittelevät leikit;
2. dramatisoidut leikit, joissa on yksinkertainen juoni;
3. leikit, jotka perustuvat juoneen ja yksinkertaisiin sääntöihin;
4. sääntöleikit ilman juonta;
5. urheilu- ja hatjoitteluleikit (-pelit).

Urheilu-ja harjoitteluleikit eroavat aikaisempien vaiheiden leikeis
tä siinä, että niissä pyritään saavuttamaan jokin päämäärä. Elkoninin 
tutkijaryhmän havaintojen mukaan vaiheet ovat yhteydessä lasten ikään 
siten, että vain kolme - neljävuotiaat leikkivät ensimmäisen vaiheen 
jäljitteleviä leikkejä, mutta samanaikaisesti he leikkivät jo neljännenkin 
vaiheen leikkejä. Vasta seitsemänvuotiaat leikkivät viidennen vaiheen 
urheilu- ja hatjoitteluleikkejä, mutta samanaikaisesti he leikkivät vielä 
toisenkin vaiheen leikkejä. (Elkonin 1980, 368.) 

3.2.5 Roolileikin osatekijät 

Elkonin erittelee Vygotskia ja Leontjevia tarkemmin myös roolileikin 
rakenteen osatekijöitä. Hän erottaa toisistaan leikin aiheen (subject matter, 
Sujet)15 ja sisällön (content, Inhalt) sekä leikin peruskomponentit. Roolilei
kin peruskomponentteja ovat Elkoninin mukaan leikin rooli, symboliset 
leikkiteot ja leikkimateriaali. Näiden komponenttien väliset suhteet ovat 
hierarkkisia siten, että rooli toimii keskeisenä, muita komponentteja 

15Eri tutkijat ja kääntäjät ovat valinneet eri termejä kuvaamaan samoja asioita. 
Esimerkiksi englanninkielisissä teksteissä termejä ":plot", "subject matter" (ja joskus 
myös "theme") käytetään sekä merkityksessä "aihe että "juoni". Itse olen pyrkinyt 
erottamaan aiheen juonesta kulloinkin asiayhteyden perusteella päättelemälla. Leikin 
aiheena pidän leikissä kuvattavaa todellisuuden aluetta, juonella ymmärrän toisiaan 
seuraavien episodien jatkumoa, "tarinan kulkua". 
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yhdistävänä tekijänä. Rooli toteutetaan niitä vastaavien symbolisten 
leikkitekojen avulla. Peruskomponentteihin kuuluvat myös lasten väliset 
todelliset suhteet. (Elkonin 1980, 40-48, 255, 261; ks. myös Zaporozhets & 
Markova 1983b, 89.) 

Esitettyyn hierarkiaan voidaan sijoittaa myös leikin aihe ja juoni. 
Hakkarainen (1990, 140) esittää, että komponenttien väliset suhteet ovat 
hierarkkisia nimenomaan siten, että juonen perusteella määräytyvät 
toteutettavat roolit. Tämä ei kuitenkaan omien havaintojeni mukaan pidä 
paikkaansa: joskus lapset jakavat ensin roolit ja vasta sen jälkeen neuvot
televat leikin juonesta. Lapset saattavat myös eri leikkikerroilla leikkiä eri 
aiheita, jolloin aihe on hierarkia-asteikossa ylimpänä. Aiheen pohjalta 
jaetaan roolit ja suunnitellaan tarkempi juoni. 

Leikin aihe ja sisältö 

Aihe tarkoittaa Elkoninin mukaan sitä todellisuuden aluetta, jota leikissä 
kuvataan. Sisällöllä tarkoitetaan aktiviteetteja ja henkilökohtaisia suhteita, 
jotka yksilöityvät tästä todellisuuden alueesta. Sekä aihe että sisältö 
muuttuvat lapsuuden aikana. Leikin aiheet riippuvat historiallisesta 
ajanjaksosta, sosiaaliluokasta, lasten elämäntavasta sekä maantieteellisistä 
ja muista olosuhteista. Aiheiden variaatio riippuu lapsen toiminnan ja 
kokemusten laajuudesta. Tavallisia aiheita lasten leikeissä ovat perhe
elämä, aikuisten työ ja tärkeät tapahtumat. Nuorimmille esikouluikäisille 
ovat tyypillisiä arkipäivän teemat kuten äiti ja lapsi, sairaala ja kauppa. 
Viisi - kuusivuotiaat pystyvät irrottautumaan välittömästä ympäristöstään 
ja esittämään monenlaisia toimintoja ja tilanteita. (Elkonin 1980, 42-48, 
255; ks. myös Zaporozhets & Markova 1983b, 89.) 

Leikin sisältö16 määräytyy ja muuttuu sen mukaan, mitä lapsi pitää 
keskeisenä aikuisten17 toiminnassa ja sosiaalisissa suhteissa: ensin leikin 
pääsisällön muodostavat aikuisten esineelliset toiminnot ja suhteet esinei
siin, sittemmin aikuisten suhteet toisiin aikuisiin ja lapsiin. Sisällössä 
heijastuu se, kuinka syvälle lapsi on päässyt tunkeutumaan aikuisten 
maailmaan. Eri ikäisten lasten leikin samojen aiheiden sisällä on suuria 
eroja sisällöissä. Esineiden kanssa esitettävistä yhden ihmisen yksilöllisistä 
toiminnoista siirrytään yhä monimutkaisempien ihmisten välisten suhtei
den esittämiseen. Yhden henkilön toimintojen kuvaaminen menettää 
merkityksensä ja kutakin roolia vastaavien oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttaminen tulee ensiarvoisen tärkeäksi: lääkärin suhde potilaaseen tai 

16Tässä termi "sisältö" tarkoittanee leikin motiiveja tai kohteita (ks. Hakkarainen 
1990, 136-139). 

17Jälleen puhutaan vain aikuisista ja aikuisten suhteista. Eikö Elkoninin havainnut 
lasten leikin sisällöissä lainkaan esimerkiksi lasten suhteita toisiinsa? - Jo Vygotski 
kuvasi sisarusten sisarleikkiä! 
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opettajan suhde oppilaaseen. Kehittyneessä roolileikissä kuvataan moraali
sesti määräytyneitä suhteita. (Elkonin 1980, 47-48; ks. myös Zaporozhets 
& Markova 1983a, 80-81.) 

Leikin juoni 

Leikin juonta Elkonin erittelee Mihailenkon tutkimusten perusteella. 
Koska Zaporozhets ja Markova (1983b) ovat kuitenkin kuvanneet -
oletettavasti käyttäen hyväksi samoja tutkimuksia - juonen tyyppejä 
Elkoninia tarkemmin, yhdistän seuraavassa heidän leikin juonta koskevan 
kuvauksensa Elkoninin kuvaukseen18. 

Juonen olemassaolo on oleellinen osa roolileikkiä: Roolileikkiä 
voidaan leikkiä hyvin vähin esinein, joista monet ovat puhtaasti mieliku
vituksessa. Mutta jos leikissä ei ole juonta, ei kyseessä voi olla roolileik
ki19, mistä syystä analysoitaessa roolileikkiä on analysoitava juonta ja sen 
struktuuria. (Zaporozhets & Markova 1983b, 88-89.) 

Leikkitoiminnan juonta luonnehtivat seuraavat elementit: henkilöt 
(characters), tilanteet (situations), teot (actions) ja esineet (objects). Ele
mentit muodostavat kokonaisuuden ja ne ovat toistensa kanssa vuorovai
kutuksessa siitä syystä, että juoni sisältää rooleja, jotka viittaavat henkilöi
hin ja jotka osoittavat henkilöiden väliset suhteet. Juoni voidaan toteuttaa 
monin tavoin: leikki tekojen ja liikkeiden avulla, kielellisesti sekä leikkika
lujen avulla. (Zaporozhets & Markova 1983b, 89-90, 93.) 

Riippuen juoneen kuuluvista elementeistä ja niiden välisistä 
sidoksista, leikissä on erotettavissa seuraavanlaisia juonen tyyppejä (ks. 
Elkonin 1980, 270-271; Zaporozhets & Markova 1983b, 90-91.): 

1. Juonet, jotka kuvaavat henkilöiden leikkitekoja tietyillä esineillä yhdes
sä tai useammassa tilanteessa
(a) yksi henkilö, yksi esine ja yksi teko (kuljettaja ajaa autoa)
(b) yksi henkilö, useampia esineitä ja useampia tekoja sekä kaksi tai
kolme tilannetta (äiti keittää puuroa nallelle, syöttää sen ja laittaa sen
nukkumaan)20 

18Tästä eteenpäin tarkastelun painopiste siirtyy leikin teorian myöhempään kehitte
lyyn (vrt. "Elkoninista eteenpäin"). 

19Tässä mielessä juoni voidaan todellakin nähdä roolileikin hierarkiassa tärkeimpänä 
osatekijänä. 

20Ensimmäiseen juonityyp:eiin lisäisin kolmanneksi alakohdaksi juonet, jotka 
sisältävät kaksi tai useampia henkilöitä, useita (samanlaisia) esineitä, samanlaisia tek<>ja 
ja yhden tai useamman tifanteen (kaksi äitiä keittää puuroa nalleilleen): kyseessä on alle 
ko1mevuotiaille lapsille tyypillinen rinnakkainleil<ki. (vrt. esim. Piaget 1962; Rubin, 
Maioni & Hornung 1976). 
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2. Juonet, jotka sisältävät useampien henkilöiden tavalla tai toisella
vastaavia (joko henkilöiden suhteeseen tai vain yleisjuoneen liittyviä)
tekoja yhdessä tai useammassa tilanteessa
(a) kaksi henkilöä, joista toinen on teon kohteena (parturi ja asiakas,
lääkäri ja potilas)
(b) kaksi tai useampia henkilöitä, joiden toisiinsa liittymättömät teot
sisältyvät samaan tilanteeseen (junamekaanikko ja matkustajat)
(c) useita henkilöitä, jotka ovat toistensa kanssa keskinäisessä vuoro
vaikutuksessa (asiakkaat ja pankkivirkailija, lipuntarkastaja ja matkus
tajat)

3. Juonet, jotka sisältävät useampia vastavuoroisesti toistensa tekoja
täydentäviä henkilöitä yhdessä tai useammassa tilanteessa ja jossa
henkilöiden väliset suhteet on normitettu
(a) yksi henkilö johtaa ja toiset seuraavat (aihe: tarha, tilanne: kasvatta
ja ja lapset)
(b) tilanteen muutos, joka toimii välittäjänä ihmisten välisissä suhteissa
(aihe: tarha, tilanne: kasvattaja ja lapset, kasvattajat ja johtaja, musii
kinopettaja ja lapset).

Roolit ja todelliset suhteet leikissä 

Rooli merkitsee lapsen samastumista leikin ulkopuolella olevaan toimi
jaan. Roolin omaksuminen on symbolisoinnin perusmuoto. Roolissa ilme
nee halu ja valmius toimia esikuvan mukaan, varsinkin jos lapsi leikkii 
yksin. Rooli, kuten leikkiteot, on juonen realisoinnin väline, jonka avulla 
juoni siirretään todellisuuden kuvauksesta leikin aktuaaliseksi kuluksi. 
(Elkonin 1980, 41; Zaporozhets & Markova 1983b, 95; ks. myös Chris
tensen & Launer 1985, 105.) 

Zaporozhets ja Markova (1983b, 95) pitävät oleellisina roolikäyt
täytymistä kuvaavina tekijöinä (vrt. Elkoninin roolileikin peruskomponen
tit, sivut 70-71) 
- leikkimateriaalia, joiden avulla roolia ilmaistaan,
- kyseessä olevalle roolihenkilölle ominaisten tekojen esittämistä,
- juoneen sisältyvän suhdejärjestelmän toteuttamista roolikäyttäytymises-

sä ja
- lapsen itsensä ja hänen esittämänsä roolin tietoista erottamista.

Rooli voidaan esittää monin tavoin (Zaporozhets & Markova 
1983b, 94-95): 
- esittämällä tiettyä esineellisiä tekoja (tavallista yhden roolihenkilön

juonissa),
- vaihtamalla esineellisiä tekoja toisen roolihenkilön kanssa ja
- suhteessa toiseen roolihenkilöön (tasa-arvoinen - hierarkkinen -kont-

rolloiva.
Roolit ovat yhteydessä leikin sisältöön. Lasten tarve kuvata aikuis

ten yhteisiä toimintoja ja heidän suhteitaan edellyttää, että leikissä esite-
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tään useampia rooleja, mistä syystä leikkiin osallistuu useita lapsia. Tämä 
synnyttää kahdenlaisia suhteita: roolileikkisuhteita, jotka vastaavat leikin 
sisältöä ja todellisia suhteita, joissa lapset toimivat tovereina saman 
tehtävän parissa. (Zaporozhets & Markova 1983a, 81-82.) 

Todellisia suhteita toteutetaan leikin ulkopuolella, mutta kuitenkin 
yhteydessä leikkiin (ennen leikin alkua), leikin keskeytyessä (kun leikkiä 
on koordinoitava edelleen) tai leikin aikana kietoutuneena suhteisiin 
leikin sisällä. Todellisten suhteiden aiheena voi olla esimerkiksi leikkiryh
män muodostaminen, aiheen ja sisällön valinta, rooleista sopiminen, mate
riaalista sopiminen ja säännöistä sopiminen. (Zaporozhets & Markova 
1 os'la Q1 _Q2 

\21 
J../ V / V.1. V •/ 

Leikkiteot 

Leikkiteot ovat yleistyneitä ja lyhennettyjä oikeita tekoja jäljitteleviä 
symbolisia tekoja. Aluksi leikkiteot ovat esineellisiä. Ussowan mukaan 
vielä kolmen - neljän vuoden iässä leikkimateriaali ohjaa leikin teemaa. 
Tällöin leikkivälineet ovat pitkälle realistisia, oikeita esineitä jäljitteleviä 
esineitä. Viisi - kuusivuotiaiden leikkiteot voivat tapahtua ilman välineitä 
pelkin elein ja liikkein. (Elkonin 1980, 40-41, 255.) 

Hakkarainen (1990, 153-154) kehittelee leikki tekojen analyysia edel
leen ja esittää välttämättöminä roolileikin edellytyksinä joukon leikki teko
ja, joista hän käyttää käsitettä "tyyppiteot": 
1. Leikin ja todellisuuden erottamisen turvaavat teot

- siirtymät leikkiin ja leikistä takaisin todellisuuteen
- leikkitilan ja tilanteen rajaavat teot
- leikkiin kuulumista osoittavat teot

2. Leikin juonta rakentavat teot
- tekojen vaihto roolisuhteen rakentamiseksi
- roolia toteuttavat symboliset ja todelliset teot
- tekojen mielekkyyden osoittaminen suhteessa juoneen

3. Leikin kohdetta tarkentavat teot
-sopiminen siitä, mitä leikitään
-väitteleminen kohteesta.

Leikissä on teoin ilmaistava siirtymät todellisuuteen ja takaisin, on 
osoitettava leikki tila ja tilanne, on suoritettava roolin edellyttämiä leikkite-

21Roolileikin peruskomponentit eivät ole yksinomaan kulttuurihistorialliseen 
toiminnan teoriaan liittyvå käsite. Samantyyppisiä leikin rakenteen osatekijöitä ja 
ehtoja, erityisesti roolien osalta, käsitellään myos roolileikin kehitystä tarkastelevissa 
kommunikaatio- ja skriptiteorioissa ja niihin Eerustuvissa tutkimuk:sissa (ks. esim. Au
wärter 1986; Fein 1981; Garvey 1982, 1990). Esimerkiksi Zaeorozhetsin ja Markovan 
esittämille käsitteille "todelliset suhteet" ja "roolileikkisuhteet löytyy vastaavuus kom
munikaatioteorioista. Todelliset suhteet näyttäytY,vät "metakommunikaatiossa" eli 
keskustelussa leikistä ja roolileikkisuhteet "kommurukaatiossa" eli keskustelussa leikissä 
(ks. esim. Schwartzman 1978). 



75 

koja, vaihdettava roolitekoja vastavuoroisesti ja osoitettava tekojen mielek
kyys suhteessa kehiteltävään leikin juoneen. Hakkarainen katsoo, että
ilman näitä tyyppitekoja roolileikkiä ei ole mahdollista rakentaa. Esimer
kiksi pienten lasten pelkät symboliset esineteot eivät tee leikistä roolileik
kiä. Roolileikistä voidaan puhua vasta kun leikillä on kohde ja motiivi.
(Hakkarainen 1990, 154.)

Oppimisen motiivia käsitellessään Hakkarainen (1988a, 16) painot
taa, että toiminnan teorian mukaan toiminta ei koskaan ole yksilön teke
mistä ja käyttäytymistä. Tästä syystä toiminnan analyysissa toiminnan
motiivia ei voida ymmärtää vain yhden yksilön suhteena. Kohde ei ole
vain yksilön, vaan myös yhteisön toiminnan kohde. Myöskään leikki
toimintana ei koskaan ole vain yhden lapsen leikkiä (Hakkarainen 1990,
251). - Samoin kuin kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikot Hakka
rainen käyttää leikin käsitettä synonyymina roolileikin käsitteelle, mutta
lisäksi hän näyttäisi rajaavan leikin vielä yksityiskohtaisemmin yhteiseksi
roolileikiksi.

Yksin leikkiessään lapsi rakentaa myös leikin kohteen yksin,
mahdollisesti jopa ilman näkyviä leikkitekoja vain mielikuvituksensa
varassa. Myöskään leikin ja todellisuuden erottaminen ei välttämättä näy
ulkoisina tekoina22

• Kuitenkin lapsi saattaa ottaa monta roolia tai antaa
rooleja leikkiesineille ja esittää leikin sisältönä ihmisten suhteita toisiin
ihmisiin. Voidaan sanoa, että lapsi rakentaa suhdetta ei-näkyvään sosiaali
seen yhteisöön. Sosiaalinen on läsnä myös leikin välineissä: esimerkiksi
kieli on historiallisesti muotoutunut ja yhteisesti kehitetty kanssakäymisen
väline. Eikö tällaisessa leikissä todellakaan ole kyse roolileikistä?

Toiminnan käsitettä tarkastellessaan Hakkarainen toteaa, että 
"yksilöllisen" ja "yhteiskunnallisen" välisen rajan vetäminen on aina 
mielivaltaista. Erillisen yhden subjektin toiminta voi olla tuloksiltaan, 
välineiltään ja ehdoiltaan yhteiskunnallista. Hakkarainen esittää, että 
tällöin voitaisiin puhua "yksisubjektisesta" toiminnasta yksilöllisen toimin
nan sijasta. (Hakkarainen 1990, 89.) Edellisen perusteella voitaneen tehdä 
johtopäätös, että myös yksin leikittävä roolileikki täyttäisi leikki toiminnan 
ja roolileikin kriteerit yksisubjektisena toimintana. 

Roolileikin osatekijät ja kieli 

Elkonin (1971, 228) kritisoi Piaget'ta siitä, että tämä pohtiessaan symbo
lisoinnin syntyperää erottaa kielen kokonaan pois tästä prosessista ja 
ratkaisee symbolisoinnin ongelman esinesuhteessa ja siihen sisältyvässä 

22Lillard (1993b, 373) huomauttaa, että leikisti esittäminen voi tapahtua ilman esittä
viä tekoja, mutta ei ilman mentaalista representaatiota. Mentaalinen representaatio on 
leikisti esittämisen määräävä tekijä, mutta esittävä teko on vain sen luonteenomainen 
tekijä. 
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toiminnassa. Elkoninin mukaan Piaget yrittää ymmärtää symbolismin 
kehityksen pelkkänä assimilatiivisena ja spontaanina kehitysprosessina, 
joka syntyy lapsen suorasta törmäämisestä esineelliseen todellisuuteen 
riippumatta sosialisaatioprosessista, lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta 
aikuisen ohjatessa lasta. Elkonin väittää, että jos kieli ei olisi osallisena 
tässä prosessissa, symbolifunktio kehittyisi samanlaisena esimerkiksi 
kuulevilla ja kuuroilla lapsilla. 

Tutkimustietoon vedoten Elkonin (1971, 228-229) toteaa symbo
lisoinnin olevan läheisesti yhteydessä kielen kehittymiseen. Erityisesti hän 
tarkastelee kielen ja esinetekojen välistä suhdetta. Kielen, esineiden ja 
tekojerL sul1teilla orl oma l1istoriarlsa. Kel-1it"fksen ensi vaiheissa �J.eli 
seuraa esineellistä toimintaa. Lapset oppivat esimerkiksi nimeämään 
uudet leikkikalut vasta tultuaan tutuiksi niiden kanssa, leikittyään niiden 
kanssa. Sittemmin tilanne muuttuu oleellisesti. Esineiden nimeäminen 
alkaa tapahtua ennen niiden kanssa toimimista. Tämä muutos on yh
teydessä roolin ilmaantumiseen. Tästä Elkonin esittää Slavinalta lainaa
mansa esimerkin: Kolme - neljävuotiaille lapsille annettiin esineitä, joilla 
ei ole mitään tiettyä käyttötarkoitusta, kuten palikoita ja pieniä lautasen 
tapaisia levyjä. Lapset alkoivat luokitella ja ryhmitellä niitä värien ja 
muotojen mukaan. Kun kysyttiin, mitä lapset leikkivät, he vastasivat 
vaikkapa "palikoilla". Kukaan ei tehnyt esineillä mitään roolileikkiin 
viittaavaa. Sitten esineet annettiin lapsille tilanteessa, jossa lapsille luotiin 
mahdollisuus roolileikkiin ehdottamalla tiettyä aihetta. Esineiden antami
nen leikkiin muutti leikin luonteen välittömästi, vaikka lapset leikkivätkin 
niillä näennäisesti samalla tavalla kuin aikaisemmin. Toiminnot esineillä 
saivat uuden luonteen - esineiden manipulointi muuttui "päivällisen 
valmistamiseksi", palikat "ruuaksi", levyt "lautasiksi" ja lapsi "äidiksi". 
Esineille annettiin uudet nimet, jolloin uudet nimet ja nimien mukaiset 
uudet tehtävät määräsivät niillä suoritettavia toimintoja. Näin alkupe
räinen suhde esine - teko - sana muuttui suhteeksi sana - esine - teko. 

Weber (1986a, 79-80) vertaa leikkiä, kieltä ja kuvallista toimintaa 
toisiinsa ja toteaa niillä olevan periaatteessa toisiinsa verrattavissa olevan 
kehityskulun: Näiden toimintojen kulku perustuu havainto- ja tarkkaavai
suustoimintojen muodostumiseen, tarkkaillun ja havaitun sisäiseen 
työstämiseen, mikä johtaa vastaavien toimintostruktuurien muodostumi
seen. Seurauksena eivät muodostu pelkästään kognitiiviset suoritukset ja 
emotionaaliset kyvyt, vaan ennen kaikkea luovuus (Kreativität), mieliku
vitus (Einbildungskraft) ja luovat kyvyt (schöpferische Fähigkeiten). 
Kielen ymmärtämisen kehitys ja kielen aktiivinen käyttö vaikuttaa voi
makkaasti leikin tasoon: se mahdollistaa esimerkiksi yksittäisten toiminto
jen korvaamisen kielen avulla ja antaa uusia mahdollisuuksia suhteiden 
muodostamiselle leikki tovereihin. 
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Hakkarainen (1990) täsmentää ja tuo lisän Elkoninin esittämiin leikin 
osatekijöihin ulottamalla leikin analyysin leikin rakenteen ja siinä tapahtu
vien muutosten analyysiin. Elkoninin kuvaamat roolileikin rakenteen 
osatekijät - aihe (juoni), sisältö ja peruskomponentit - muodostavat vain 
osan Hakkaraisen kuvaamaa roolileikin rakennetta. 

Hakkaraisen kehittelemät leikin rakennekuvaukset perustuvat toi
minnan perusrakenteeseen, jonka elementit muodostuvat toiminnan teki
jästä, toiminnan välineistä ja toiminnan kohteesta. Esineleikin rakenteen 
Hakkarainen kuvaa seuraavasti (kuvio 1): 

I.EIKIN VÄLINEET: 

Aikuinen, eleet, ilmeet, 

käyttöesineet, leikkikalut 

TEKIJÄ: KOHDE: ---------> TULOS: 

Aikuinen-lapsi
Dyadi 

Esineiden käyttö
ominaisuudet 

Yleistetyt teot, 
symbolifunktio 

KUVIO 1. Esineleikin rakenne (Hakkarainen 1990, 136) 

Hakkarainen (1990, 137) huomauttaa, että esineleikki ei ole lapsen 
itsenäinen toiminnan tyyppi, vaan aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen 
muoto23

• Tästä syystä esineleikin rakenteeseen ei sisälly toimintajärjestel
män "syvätason" elementtejä eli sääntöjä24

, yhteisöä ja työnjakoa. Aikuiset 
toimivat sekä leikin tekijöinä että välineinä. Esineleikki, kuten leikki 
yleensäkään, ei välttämättä tuota mitään konkreettista, näkyvää tulosta. 
Esineleikin merkitys kehitykselle on siinä, että se tuottaa yleistetyt teot ja 
symbolifunktion. 

23llmeisesti esineleikin perusrakenne voidaan kuvata aikuisen ja lapsen dyadina, 
mutta ymmärtääkseni se voi olla myös kahden tai useamman lapsen ynteistoimintaa. 
Tästä voisi esimerkkinä olla esineiden tutkiminen ja nimeäminen yhdessä. 

24Eikö aikuisen ja lapsen vuorovaikutus noudata mitään sääntöjä? 
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Leikin rakenne muuttuu esineleikistä roolileikkiin siirryttäessä. 
Juonellisessa roolileikissä keskeinen tekijä on lasten muodostama leikkiyh
teisö tehtävänjakoineen ja sääntöineen (Hakkarainen 1990, 137-138). 
Roolileikin rakenne ei kuitenkaan ole samanlainen kaikissa lasten leik
kiympäristöissä: samojen lastenkin leikissä on eroja sen mukaan leikitään
kö esimerkiksi kotona vai päiväkodissa. Tähän Hakkarainen, toisin kuin 
kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikot, kiinnittää huomionsa. Juo
nellisen roolileikin rakenteen päiväkodissa Hakkarainen kuvaa seuraavasti 
(kuvio 2): 

VÄLINEET: 
Suunnitelmat, juonet, 
roolit, kuvitellut tilanteet, 
leikkikalut 

TEKIJÄ: KOHDE: -··········> TULOS: 

Lapset 

SÄÄNNÖT: YIITEISÖ: 

Ihmisten väliset 
suhteet, motiivit 

TYÖNJAKO: 

Sujuva eteneminen, Lasten valitsema Leikkipisteet, 

suhteuttaminen leikkiyhteisö, päivä- leikin ideointi/ 

muuhun päivä- kotiryhmä toteutus 

järjestykseen 

Mielikuvitus, 
moraalinen 
tietoisuus 

KUVIO 2. Juonellisen roolileikin rakenne (Hakkarainen 1990, 138) 

Elkoninin esittelemistä roolileikin osatekijöistä roolit, leikkimateri
aali ja juonet sisältyvät leikin välineisiin. Leikin subjekteina ovat lapset: 
aikuisten osuus näyttäytynee erityisesti sääntöjen kohdalla. Roolileikin 
tuloksena on mielikuvitus ja moraalinen tietoisuus. Lisäksi sen tuloksena, 
samoin kuin esineleikin tuloksena, kehittyy myös symbolifunktio25

• 

(Elkonin 1980, 229; Hakkarainen 1990, 137-139.) 

25Ei näy mallissa, mutta mainitaan tekstissä (ks. Hakkarainen 1990, 139). 



3.2.7 Leikin motiivi ja kohde 

79 

Toiminnan rakennetta voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. 
Leontjev (1977, 91-97) kuvaa toiminnan yleistä rakennetta kahden rinnak
kaisen hierarkkisen ketjun avulla: toiminta - teko - operaatio ja motiivi -
tavoite - ehdot. Toimintaa virittävä tehtävä on tarvetilalla, jossa tarpeella 
ei ole selvää kohdetta. Kun tarpeelle löytyy kohde, tarve muuttuu motii
viksi. Näin toiminnan kohde on samalla sen motiivi. Toiminnan toteutta
vat teot, joilla on tavoite. Teon toteuttavat operaatiot, jotka riippuvat 
kulloisistakin toiminnan ehdoista. 

Tämä rakenne näkyy leikkitoiminnassa siten, että hierarkian 
korkeimman tason muodostaa leikkitoiminta, jonka motiivina on todelli
suuden hallinta ja ylittäminen. Leikkitoirninnan motiivi ei ole leikkijälle 
tietoinen. Leikki tekojen avulla toteutetaan leikin tavoite, mallin muodosta
minen todellisuudesta. Leikin tavoite on tietoinen. Tietoisesti toteutetuin 
leikkioperaation määritetään leikin ehdot eli kuviteltu tilanne ja leikki tila. 
Operaatiot saattavat olla myös ei-tietoisia, koska toiminnan yleinen 
rakenne on joustava ja siirtymät tasojen välillä ovat tavallisia (Leontjev 
1977, 97-98; ks. myös sivu 53). 

Toiminnan käsitteen käyttäminen todellisuuden analyysi yksikkönä 
edellyttää konkreettien toimintojen erottamista ja analysoimista. Toimin
nan tyyppien erottaminen toisistaan edellyttää kunkin toiminnan tarpei
den ja motiivien ominaislaadun osoittamista. (Hakkarainen 1990, 90). - Sii
hen, kuinka motivaatio ilmenee leikkitoiminnassa, ei kulttuurihistorialli
nen traditio voi antaa yksiselitteistä ja kiistatonta vastausta. Leikin motiivi 
on itse prosessissa ja toiminnan sisällössä, ei lopputuloksessa tai tuotok
sessa. Lapsi itse ei leikkiessään ole tietoinen muusta motiivista, kuin siitä, 
että hän haluaa leikkiä. (Ks. Leontjew 1985b, 290-291.) 

Leikin motiivia voidaan lähestyä leikin sisällön kautta selvittele
mällä seuraavanlaisia seikkoja: Mitkä tekijät virittävät leikin? Mitkä tekijät 
suuntaavat ja ylläpitävät sitä? Mistä tekijöistä johtuu leikin muuttuminen 
ja kehittyminen? Hakkarainen (1990, 14) toteaa, että suoria havaintoja 
motiiveista ei ole mahdollista tehdä. Motivaation ja motiivien ominaisuuk
sia on tutkittava epäsuorasti. Tämä edellyttää teoreettisen motivaation 
käsitteen käyttöä tutkimuksessa. Erilaiset teoreettiset motivaation käsitteet 
ohjaavat analysoimaan motivaatiota eri tavoin ja tarjoavat erilaisia selityk
siä samasta ilmiöstä. 

Lisinan (1985) mukaan - Vygotskin käsityksiä seuraten - leikin ja 
lapsen muunkin toiminnan motivaation kehitys näkyy siinä, että tilan
nesidonnaisesta käyttäytymisestä siirrytään vähitellen tahdonalaiseen 
käyttäytymiseen. Välitöntä tilannetta etäisemmät motiivit alkavat vaikut
taa ratkaisuihin. Tilannesidonnaisuus ilmenee siten, että melkein mikä 
tahansa tilanteen muutos synnyttää lapsessa uusia toimintayllykkeitä, 
joihin lapsi vastaa usein impulsiivisesti ja sattumanvaraisesti. Irtautumi
nen tilanteen tuomista yllykkeistä merkitsee siirtymistä kuviteltuihin 
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tilanteisiin eli kyseessä on motiivin muutos ja siirtyminen roolileikkiin. 
Motiivin muutoksen saa aikaan lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuk
sen ja yhteistoiminnan muutos. 

Esinetoiminnan vaiheessa lapsen toimintaa ohjaa kommunikaation 
käytännöllinen motiivi. Lapsi pyrkii saamaan aikuisen mukaan yhteiseen 
toimintaan ja odottaa suoraa apua aikuiselta. Tilannesidonnaisuudesta 
irtautuessaan lapsi alkaa käyttää aikuista mallinaan ja odottaa, että 
aikuinen osoittaa sen, onko hän seurannut mallia oikein. Yhteistoiminta 
on saanut uuden muodon. Sitä hallitseva motiivi on tosin edelleen käytän
nöllinen, mutta kuitenkin laadullisesti erilainen. (Lisina 1985, 144, 153-
158.) 

Motiivi määrää sen, mikä on leikkiä. Juonellinen roolileikki on 
lasten omaa leikkitoimintaa, jossa he itse rakentavat motiivin. Sitä edeltä
vä leikki on leikkitoimintaan valmistavaa vaihetta. Tässä vaiheessa 
aikuisen osuus sekä leikin käynnistämisessä, suuntaamisessa että ylläpi
tämisessä on tärkeä: aikuinen luo lapselle motiivin. (Hakkarainen 1990, 
131-132.)

Kuitenkin aikuisilla on oma tehtävänsä myös juonellisen roolilei
kin vaiheessa, erityisesti päiväkodissa. Hakkaraisen (1990, 15-17) mukaan 
päiväkodissa kasvattajan toiminnassa haasteena on aikuisten tavoittelemi
en muutosten suhde lasten leikkitoiminnan motiiveihin. Kasvattaja voi 
pyrkiä suoraan muutokseen asettamalla vaatimuksia tai rajoituksia lapsille 
tai hän voi pyrkiä herättämään lapsissa motiiveja, jotka muuttavat lasten 
toimintaa haluttuun suuntaan. 

Koska päiväkodin toiminta on organisoitu yhteiskunnallisesti, on 
lasten kehitys ja kehittäminen keskeinen lähtökohta kaikessa päiväkoti
kasvatuksessa, myös leikin järjestämisessä ja ohjaamisessa. Yhteiskunnassa 
vallitsevat käsitykset ja normit kehityksen suunnasta, sisällöstä ja vaiheis
ta ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia. Leikin yhteiskun
nalliset tarpeet ja motiivit liittyvät lasten kehitykseen, vaikka lapset eivät 
leikkiessään näitä motiiveja tiedostaisikaan. (Hakkarainen 1990, 17.) Myös 
sen, kykenevätkö kasvattajat tiedostamaan yhtäältä tarjoamansa yhteis
kuntamallin ja toisaalta lasten leikin motiivit, voidaan olettaa riippuvan 
ainakin osittain kasvattajien teoreettisen koulutuksen tasosta. 

3.3 Kehityksen ja kasvatuksen suhde 

Kulttuurihistoriallinen koulukunta on yhtä mieltä siitä, että henkiset 
kyvyt, motoriset valmiudet, käyttäytymisen ominaisuudet, tunteet, 
asenteet ja sosiaaliset suhteet, jotka syntyvät ja kehittyvät l�ikissä, ovat
kehityksen ja kasvatuksen välisen dialektisen vuorovaikutuksen tulosta. 
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Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lapsen spontaanilla toiminnalla, kuten 
omaehtoisella tutkimisella ja leikkitavaroiden kokeilulla, olisi merkitystä 
kehitykselle. Kuitenkin prosessin jatkuvuus nähdään pääasiassa tavoitteel
lisen kasvatuksen tuloksena. Tässä mielessä kasvatus voidaan ymmärtää 
lapsen aktiivisuuden ohjaamisen välineenä. (Weber 1986a, 64.) 

3.3.1 Yhteinen toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä 

Vygotskin kehitykseen ja kasvatukseen liittyvä käsite "lähikehityksen 
vyöhyke" (ks. sivut 35-38) on muodostunut viime vuosikymmeninä 
yhdeksi kulttuurihistoriallisen koulukunnan peruskäsitteeksi. Käsite on 
kuitenkin saanut uusia tulkintoja26

• Valsiner (1987) yhdistää lähikehi tyksen 
vyöhykkeen käsitteeseen kaksi uutta käsitettä, "vapaan liikkeen vyöhyk
keen" (the zone of free movement) ja "tuetun teon vyöhykkeen" (the zone 
of promoted action), joiden avulla on mahdollista analysoida kehittyvän 
lapsen ja hänen ympäristönsä välistä riippuvuussuhdetta. 

Vapaan liikkeen vyöhykkeellä on Valsinerin mukaan kolme 
tehtävää: se strukturoi ensiksikin lapsen pääsyn ympäristön eri alueille, 
toiseksi erilaisten esineiden saatavuuden kyseisillä alueilla ja kolmanneksi 
toimintatavat saatavilla olevilla esineillä kyseisillä alueilla. Vapaan liik
keen vyöhyke perustuu aina lapsen suhteisiin, ympäristön puitteisiin ja 
ympäristön eri aspektien merkitykseen "sosiaaliselle toiselle", joka toimii 
lapselle vapaan liikkeen vyöhykkeen johtavana organisoijana. Johtavia 
organisoijia voivat olla esimerkiksi lapsen vanhemmat, sisarukset tai 
opettajat. Vapaan liikkeen vyöhyke perustuu usein vanhempien ymmär
rykseen siitä, mitä lapsi kussakin ympäristössä pystyy tekemään, ja siitä, 
mitä lapsi on parhaillaan tekemässä tai mitä hän on tehnyt jo aikaisem
min. Tulevaisuuteen suuntautuneisuus on osa vapaan liikkeen vyöhyk
keen konstruointia. Vyöhyke konstruoidaan uudelleen kun aikuinen ja 
lapsi astuvat uudenlaiseen ympäristöön. (Valsiner 1987, 99.) 

Tuetun teon vyöhyke tarkoittaa toimintoja, objekteja tai alueita, 
joiden suhteen lapsen tekoja tuetaan. Tästä Valsiner esittää esimerkin, 
jossa vanhemmat yrittävät herättää ja pitää yllä lapsen kiinnostusta 
satukitjan lukemiseen, jotta lapsi ymmärtäisi sanoja ja kuvia sekä oppisi 
akkaset. Lapsi kuitenkin haluaa tehdä jotakin muuta. Vanhemmat yrittä
vät saada lapsen jatkamaan kirjan lukemista, mutta jos lapsen vapaan 
liikkeen vyöhykkeellä on muita mahdollisuuksia, vanhemmat epäonnistu
vat pyrkimyksessään. (Valsiner 1987, 99-100.) 

Vapaan liikkeen ja tuetun teon vyöhykkeet ovat psykologisia 
keinoja, joiden avulla lapsen kehitystä ohjataan sosiaalisesti. Ohjaaminen 

26Hautamäki (1982) on laajentanut käsitteen "toimintaympäristöksi", jolla hän 
tarkoittaa kasvavaan lapseen kehityksellisesti vaikuttavaa ekologista ympäristöä. Näin 
yleisenä en Vygotskin Iähikehityksen vyöhykkeen käsitettä ymmärrå.. 
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tapahtuu järjestämällä lapsen ja ympäristön välistä suhdetta. Vapaan 
liikkeen vyöhyke heijastaa lapsen ja hänen ympäristönsä välisen suhteen 
aktuaalista rakennetta ja tuetun teon vyöhyke heijastaa lapsen tulevan 
kehityksen toivottua suuntaa. Lähikehityksen vyöhyke mahdollistaa 
olosuhteet, jossa yksittäisen vapaan liikkeen alueen ja tuetun teon alueen 
kokonaisuus voi toimia välineenä lapsen kehityksen ohjaamisessa. (Ks. 
Hakkarainen 1989a, 197-198.) 

Päiväkodin leikissä vapaan liikkeen vyöhyke voisi rakentua 
kasvattajan ymmärrykseen esimerkiksi siitä, mitkä ovat lapsen senhetkiset 
suhteet toisiin lapsiin. Tuetun teon vyöhyke osoittaisi suuntaa siihen, 
mihin kasvattajan tulisi lasta ohjatessaan pyrldä kehittääkseen näitä 
suhteita. Lapsen aktuaalisen ja potentiaalisen kehitystason tunteminen 
taas mahdollistaisi sopivien ohjausmenettelyjen valinnan. Toiminta lapsen 
lähikehityksen vyöhykkeellä voisi olla vaikkapa epäsuoraa ohjaamista, 
jossa kasvattaja vaikuttaa lapsen fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön 
siten, että lapsi voi hankkia yhdessä toisten lasten kanssa uusia kokemuk
sia. 

Hakkarainen (1989a, 198) pitää Valsinerin kolmen vyöhykkeen 
mallin ansiona sitä, että se tarjoaa käsitteellisiä välineitä kehityksen 
analyysiin ja määrittämiseen lapsi - ympäristö-suhteen muodossa. Ongel
mana Hakkaraisen mukaan on kuitenkin se, että mallia, vaikkakin se 
mahdollistaa tiettyjen konkreettisten kulttuurisesti muodostuneiden 
taitojen ontogeneettisen kehityksen tutkimisen, on vaikea soveltaa kehi
tyksen historialliseen tai monikulttuuriseen analyysiin. (Hakkarainen 1989, 
198.)27 

Valsinerin mallin lisäksi lähikehityksen vyöhykkeestä on muitakin 
rinnakkaisia tulkintoja. Cole (1985, 155) käyttää lähikehityksen vyöhyk
keen käsitettä sen yleisessä merkityksessä yhteisen toiminnan struktuurina 
missä tahansa kontekstissa, jossa osallistujat ottavat erilaisuudesta johtu
vaa vastuuta erilaisen osaamisensa nojalla: "Lähikehityksen vyöhyke on 
löydettävissä sieltä, missä kulttuuri ja kognitio luovat toisensa". Kognitio 
on sosiaalinen tuote, joka syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 
(Rosa & Montero 1990, 83). 

Engeström (1987a, 174) määrittelee lähikehityksen vyöhykkeen 
yksilöiden nykyisten arkitekojen ja kollektiivisesti tuotetun historiallisesti 
uuden yhteiskunnallisen toiminnan väliseksi etäisyydeksi. Näin lähikehi
tyksen vyöhykkeen käsitteen sisällössä paino asettuu historiallisesti uuden 
tuottamiseen ja kehitystä tarkastellaan yksilökehityksen ja yhteiskunnalli
sen kehityksen välisenä suhteena. Esimerkiksi leikin kehitystä tarkastelta
essa tästä seuraa, että leikin historiallinen kehitys on lähikehityksen hah
mottelun oleellinen elementti (Hakkarainen 1990, 93). 

27Itselleni nousee kysymys, onko mallin soveltaminen t.odellakin mahdotonta eri 
kulttuureissa. Sen avulla voisi ainakin yrittää kartoittaa erilaisissa oloissa elävien lasten 
vapaan liikkeen, tuetun teon ja lähikehityksen vyöhykkeitä jollakin yksittäisellä kehityk-
sen - kuten leikin - alueella. 
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Colen lähikehityksen vyöhykkeen määrittelyä ei tietääkseni ole 
käytetty leikin tutkimuksessa ja Engeströmin tulkintaakaan ei ole sovellet
tu pikkulasten leikin tutkimiseen. Sen sijaan kehittyneen roolileikin ja 
sääntöleikin historialliseen analyysiin Engeströmin tulkinta on jo siirtynyt 
(Hakkarainen 1990). 

Colen tulkinta kiinnittää erityistä huomiota kehityksen kognitiivi
siin aspekteihin. Jotta lapsen kognitiivinen organisaatio voidaan ymmär
tää, on ensin ymmärrettävä lapsen sosiaalisen maailman rakenne ja sisältö 
(O'Connell & Bretherton 1984, 338). Lapsen sosiaalisen maailman tarkaste
lussa keskeisiä ovat sellaiset kulttuurihistoriallisen koulukunnan käsitteet 
kuten ihmistenvälinen ajatustenvaihto tai kommunikaatio (interpersonal 
exchange), jaettu tieto (shared knowledge), neuvoteltu merkitys (nego
tiated meaning), jaettu tai yhteinen ymmärtäminen (shared understan
ding) ja intersubjektiviteetti (intersubjectivity)28

• Käsitteet liittyvät tiiviisti 
toisiinsa ja esimerkiksi käsitteitä "yhteinen ymmärtäminen" ja "inter
subjektiviteetti" käytetään usein synonyymeinä. (Ks. esim. Forbes, Katz & 
Paul 1986.) Lähemmän tarkastelun kohteeksi olen valinnut intersubjektivi
teetin - ja samalla yhteisen ymmärtämisen - käsitteen, joka on oleellinen, 
kun halutaan ymmärtää lähikehityksen vyöhykkeen mekanismia ja ana
lysoida yhteistoiminnan prosessia ja tuloksia (ks. Wertsch 1984). 

I ntersubj ektiviteetti 

Intersubjektiviteetin käsitettä on määritelty monin tavoin. Yhteistä käsit
teen eri määritelmille ja tulkinnoille on se, että intersubjektiviteetti ei ole 
itsestäänselvyys inhimillisessä vuorovaikutuksessa, vaan että se joudutaan 
rakentamaan. Lisäksi samaa mieltä ollaan siitä, että on olemassa monen
tasoista intersubjektiviteettia. 

Tudgen (1992, 1365) mukaan yksilöt aloittavat tavallisesti tehtävän, 
ongelman käsittelyn tai keskustelun oman subjektiivisen ymmärtämisensä 
pohjalta. Jos he sitten keskustelevat eriävistä näkökulmistaan, on mah
dollista, että he saavuttavat yhteisen ymmärtämisen (shared understan
ding). Eli kommunikaation myötä syntyy mahdollinen yhteisesti sovittu 
intersubjektiivinen käsitys asiasta. Sitä ei synny, jos joku yksinkertaisesti 
myöntyy toisen ehdotukseen yrittämättä ymmärtää sitä. Kehitystä ei 
myöskään tapahdu, jos osallistujien näkökulmat eroavat liikaa toisistaan. 
Yhteisesti neuvoteltu intersubjektiviteetti muodostuu lopulta yksilön 
omaksi subjektiiviseksi ymmärtämiseksi. Tästä lopputuloksesta Tudge 
esittää aikuisen ja lapsen yhteistä toimintaa koskevan esimerkin: lapsi 
jatkaa tehtävän tekemistä näennäisesti itsenäisesti, mutta apu on näkymät
tömästi läsnä (vrt. Vygotsky 1987b, 216). 

28Samoja tai salllanty)'Episiä käsitteitä käytetään myös kommunikaatioteoreettisissa 
lähestymistavoissa (esim. Bateson 1955, 1971). 



84 

Hundeide (1993) tuo intersubjektiviteetin tarkasteluun tilanteen ja 
kontekstin problematiikan. Hundeide näkee ongelmana sen, että yhteiseen 
toimintaan, tekoon tai tapahtumaan osallistuvien on kyettävä löytämään 
yhteinen tulkinnallinen kehys. Samalla osallistujien olisi löydettävä silta 
sosiaalisten maailmoittensa välille. Tällä Hundeide tarkoittaa yhteistä 
taustaa, jonka pohjalta uusi kokemus voidaan ymmärtää. 

Trevarthen (1992) ja Göncii (1993) toteavat, että intersubjektiviteetti 
saa alkunsa äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa. Lapsen elämän varhais
vaiheessa, ennen kuin lapsi pystyy kielelliseen kommunikaatioon, yhtei
nen osallistuminen tapahtuu vain affektiivisen ilmaisun kontekstissa äidin 
ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Tästä Trevarthen (1992, 128) 
käyttää intiimin intersubjektiviteetin ja Göncii (1993, 187) primaarin inter
subjektiviteetin käsitettä. Tärkeitä ovat tunteet ja tunneilmasto. Esimer
kiksi hymyt äidin ja lapsen yhteisessä leikissä kuvaavat sitä iloa, jota 
koetaan yhdessä: kumpikin osapuoli on tietoinen toisen ilosta. Kun lapsi 
pystyy jakamaan kokemuksiaan äidin kanssa myös kielellisesti, on kysees
sä sekundaari intersubjektiviteetti. 

Trevarthen ja Gönsii korostavat intersubjektiviteetin synnyssä 
äidin - he eivät puhu esimerkiksi primaarikasvattajasta - toimintaa. 
Gönciin näkemyksen mukaan primaari intersubjektiviteetti on ei-kielellis
tä. Myös pienten lasten yhteistoiminnassa on usein kyse ei-kielellisestä 
vuorovaikutuksesta, vaikka sitä ei ehkä voida nimittää primaariksi 
intersubjektiviteetiksi. Budwig, Strage ja Bamberg (1986) korostavat, että 
aikuisilla on tärkeä asema lasten keskinäisten suhteiden luomisessa ja 
ylläpitämisessä, mutta lapset itsekin ovat aktiivisia pyrkimyksissään 
yhteiseen ymmärrykseen. Vanhemmat lapset kykenevät siihen kielellisesti, 
mutta yksi - kaksivuotiaat lapset eivät tavallisesti neuvottele esimerkiksi 
leikistä tai jaa kokemuksiaan kielellisesti. Sen sijaan yhteinen ymmärrys 
heidän välillään syntyy yhteisistä, usein toiminnallisista, kokemuksista. 
Tällainen ajattelu on viimeaikaisten intersubjektiviteettia koskevien 
teoreettisten kehittelyiden tuoma lisä kulttuurihistorialliseen toiminnan 
teoriaan: koulukunnan klassikot kiinnittivät siihen vähemmän huomiota. 

Yhteistoiminta ja vastuun siirto 

Lähikehityksen vyöhykkeen dynaamista laatua voidaan kuvata kahdella 
tärkeällä dimensiolla: yhteistoiminnalla ja vastuun siirtämisellä. Esimer
kiksi ongelmanratkaisutilanteessa aikuisen ja lapsen yhteistoiminta viittaa 
vastuun jakamiseen. Aikuinen ja lapsi osallistuvat tilanteeseen kumpikin 
omalla tavallaan. Vastuun siirtäminen viittaa taas aikuisen vähenevään 
merkitykseen tehtävän suorittamisen säätelyssä ja ohjaamisessa. Lapsi saa 
yhä enemmän tilaisuuksia suorittaa tehtävän osia itsenäisesti. Rogoffin 
(1990) mukaan vastuun siirtyminen aikuiselta vähitellen lapselle on 
"ohjatun osallistumisen" (guided participation) oleellinen komponentti. 
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Ohjatussa osallistumisessa lapset ohjataan epäsuorasti tai suoraan teke
mään itsenäisesti kulttuurin arvossapitämiä toimintoja. (Diaz, Neal & 
Vachio 1991, 84.) 

Aikaisempien tutkimusten perusteella on Diazin, Nealin ja Vachi
on (1991, 87) mukaan syytä olettaa, että todellinen vastuun siirto lähikehi
tyksen alueella edellyttää vahvaa motivationaalista, affektiivista kom
ponenttia. Kiitoksella ja rohkaisulla aikuinen luo positiivisen ilmapiirin, 
jossa lapset mielellään ottavat yhä suuremman vastuun tehtävän suoritta
misesta. 

Aikuisen ja lapsen yhteistoiminnassa molemmilla osallistujilla on 
tärkeä tehtävänsä, vaikka he eivät suoranaisesti ajattelisikaan kysymyk
sessä olevan oppimis- ja opetusprosessin. Lapsi hankkii tietoja ja kiinnos
tuksen kohteita, jotka ovat jo kehittymässä. Hän osallistuu vuorovaikutuk
sen kulusta päättämiseen määräämällä tahdin omien tarpeidensa mukaan. 
Näin hän alusta asti vaikuttaa omaan kehitykseensä ja auttaa aikuista 
auttamaan. Aikuisella taas on tieto lapsen senhetkisestä osaamisesta ja 
ymmärtämisestä ja hänen vastuullaan on tehtävän jakaminen sopiviin 
tavoitteisiin ja lapsen tehtävänmäärittelyn muuttaminen täydellisemmäksi. 
Aikuinen ei siis ratkaise ongelmaa lapsen passiivisesti tarkkaillessa tai 
spontaanisti poimiessa informaatiota. Vuorovaikutus lähikehityksen 
vyöhykkeellä organisoidaan dynaamiseksi toiminnalliseksi järjestelmäksi, 
joka suuntautuu lapsen tuleviin tietoihin ja taitoihin. (Rogoff, Malkin & 
Gilbride 1984, 32-33; Wertsch & Rogoff 1984, 5.) Lapsen siirtymää kehitys
tasolta toiselle kuten esimerkiksi mielikuvista sanoihin, leikistä oppimis
toimintaan tai esinetoiminnoista mentaalisiin toimintoihin ei pidä kuiten
kaan kiirehtiä. Kehitystä ei voida yksinkertaisesti vakioida tai norrnittaa. 
(Ks. Davydov & Zinchenko 1991, 15.) 

Tilanteenmäärittely ja semioottinen välitys 

Kuinka aikuisen ja lapsen yhteistoiminta lähikehityksen vyöhykkeellä 
sitten tapahtuu ja mihin aikuisen on kiinnitettävä huomiota? Wertschin 
(1984) mukaan intersubjektiviteetin lisäksi on kiinnitettävä huomiota tilan
teenmäärittelyyn ja semioottiseen välitykseen. 

Wertsch toteaa, että toimiessaan yhdessä aikuinen ja lapsi eivät 
välttämättä ymmärrä tilannetta samalla tavalla. On mahdollista, että he 
ymmärtävät sen siinä määrin eri tavalla, että eivät todellisuudessa olekaan 
tekemisissä saman tehtävän kanssa. Lapsen tilanteenmäärittely vastaa 
hänen lähikehityksensä vyöhykkeen aktuaalista tasoa, mutta aikuisen 
tilanteenmäärittely ei välttämättä vastaakaan lapsen potentiaalista tasoa. 
(Wertsch 1984, 9.) Tästä esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa lapsi jotakin 
tehtävää suorittaessaan tekee vain sitä, mitä hän jo hallitsee ja aikuinen 
asettaa vaatimuksensa johonkin, mihin lapsi ei vielä pysty edes aikuisen 
kanssa yhdessä. 
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Wertschin mukaan intersubjektiviteetti vallitsee kahden toimijan 
välillä silloin kun molemmilla on sama tilanteenmäärittely ja he tietävät 
sen. Tällaista ideaali tapausta on tuskin olemassa, mutta lähes täydellisestä 
intersubjektiviteetista on kyse silloin, kun toimijoiden käsitykset toimin
nan kohteesta ja tapahtumista ovat samanlaisia. Mikäli näin olisi aikuinen 
- lapsi-suhteessa, ei aikuisella olisi mitään syytä avustaa lasta. Lapsen
aktuaalinen kehitystaso vastaisi täysin aikuisen intrapsyykkistä tilanteen
määrittelyä ja käsitystä lapsen potentiaalisesta kehitystasosta, joka tavalli
sesti saavutetaan interpsyykkisessä toiminnassa. (Wertsch 1984, 12.) Tämä
tarkoittaisi sitä, että aikuinen aliarvioi lapsen todellisen osaamisen - lapsi
hallitsee jo sen, mitä aikuinen haluaisi hänelle opettaa.

Erityistapauksen lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksessa lähikehi
tyksen vyöhykkeellä muodostaa neuvoteltu intersubjektiivinen tilanteen
määrittely. Tällaisessa vuorovaikutustilanteessa aikuisen on kommunikoi
tava sellaisen tilanteenmäärittelyn pohjalta, joka on erilainen kuin hänen 
alkuperäinen määrittelynsä oli. Näin tilanteenmäärittely saattaa sisältää 
useita tilanteenmäärittelyjä, kuten lapsen ja aikuisen intrapsyykkiset 
määrittelyt ja aikuisen tekemän lapsen potentiaalista kehitystasoa koske
van määrittelyn. Joissakin tapauksissa neuvoteltu intersubjektiivinen 
tilanteenmäärittely vastaa lapsen aktuaalista kehitystasoa, jolloin inter
subjektiviteetti saadaan aikaan lapsen intrapsyykkisen tilanteenmääritte
lyn pohjalta. (Wertsch 1984, 12-13.) Ymmärtääkseni tässä tapauksessa kyse 
on siitä, että lapsen suorittaessa tehtävää voidaan välillä pysähtyä lapsen 
jo hallitsemiin asioihin. Silloin kumpikaan osapuolista ei aseta toiminnalle 
uusia vaatimuksia. Kuitenkin saman tehtävän suorittamisen aikana 
saatetaan jomman kununan aloitteesta mennä eteenpäin uuden oppimisen 
alueelle, mikä myös sopii molemmille. 

Monessa tapauksessa neuvoteltu intersubjektiivinen tilanteenmää
rittely, joka määrittää kehityksen potentiaalisen tason, vaatii lasta muutta
maan ymmärrystään kohteesta tai tapahtumista. Tämä muutos voi olla 
muutos aikuisen määrittelyn suuntaan tai jonnekin aikuisen ja lapsen 
alkuperäisten intrapsyykkisten tilanteenmäärittelyjen välimaastoon. 
(Wertsch 1984, 13.) Toisin sanoen aikuinen laskee tavoitteitaan ja hyväk
syy sen, kun taas lapsi joustaa aikuisen tilanteenmäärittelyn suuntaan ja 
hyväksyy aikuisen uudet tavoitteet. 

Aikuinen ja lapsi voivat myös neuvotella intersubjektiivisesta 
tilanteenmäärittelystä, joka eroaa molempien intrapsyykkisistä käsityksis
tä. Tällaiseen neuvotteluun sisältyy kuitenkin väistämättä eräänlainen 
epäsymmetrisyys. Epäsymmetrisyys johtuu siitä tosiasiasta, että vaikka 
aikuinen hyväksyykin uuden tilanteenmäärittelyn, se ei merkitse todellista 
muutosta hänen mielipiteissään siitä, kuinka kohde ja tapahtumat tulisi 
tarkoituksenmukaisimmin ymmärtää. Neuvottelutuloksessa näkyy vain 
yksinkertaisesti aikuisen halukkuus tehdä se, mikä on välttämätöntä, jotta 
kyseessä oleva tehtävä tulisi tehdyksi. Aikuinen käsittää asiat edelleen 
siten kuin "kehittyneemmät kulttuurin jäsenet" ne käsittävät. (Wertsch 
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1984, 13.) Tässä tapauksessa voitaisiin ehkä sanoa, että aikuinen luovuttaa, 
mutta vain pakon edessä. 

Intersubjektiviteetti saadaan aikaan semioottisen välityksen kautta. 
Sopivia semioottisen välityksen muotoja käyttämällä on mahdollista saa
vuttaa intersubjektiviteetti, vaikka alunperin kyseessä olisivatkin täysin 
erilaiset intrapsyykkiset tilanteenmäärittelyt. Tällaisia semioottisia välinei
tä ovat erilaiset symboli- ja merkkijärjestelmät, erityisesti kieli. Aikuisen 
ja lapsen yhteisessä toiminnassa kyseessä voivat olla esimerkiksi suorat 
neuvot, jolloin aikuinen antaa lapselle valmiin ratkaisun tai erilaiset 
vihjeet, joiden avulla lapsi itse päättelee, mitä olisi viisasta tehdä. 
(Wertsch 1984, 13-15.) 

Lähikehityksen vyöhyke, intersubjektiviteetti ja leikki 

Lähes kaikki lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvaa aikuisen ja lapsen 
yhteistä toimintaa koskeva pohdinta liittyy erilaisten kognitiivisten 
tehtävien suorittamiseen. Sen sijaan leikkitilanteisiin liittyvä tieto on vielä 
varsin vähäistä, ja intersubjektiviteetin systemaattinen analyysi puuttuu 
lasten yhteisen symbolileikin osalta. Yleensäkään olemassaolevat intersub
jektiviteettia koskevat tutkimukset eivät ole koskeneet lasten välistä in
tersubjektiviteettia. (Göncil 1993, 187.) Muutamia poikkeuksia tästä 
kuitenkin on olemassa, kuten Budwigin, Stragen ja Bambergin (1986) alle 
kolmevuotiaiden lasten yhteisen ymmärtämisen rakentamista koskeva 
tutkimus (ks. luku 4, sivut 120-123)29

• 

Yhteisleikki ei suju ilman jonkinasteista yhteistä ymmärtämistä. 
Kun lapset suunnittelevat leikkiä, heidän on kehitettävä sekä leikki että 
yhteisen koordinoinnin välineet leikin suunnittelemiseksi. Leikin suunnit
teleminen on sidoksissa siihen, kuinka lapset ryhmänä aikovat sen tehdä. 
He organisoivat keskinäiset prosessinsa tavoitteenaan tuottaa hauska 
leikki, muiden tavoitteiden ohella. Tämä on mahdollista vain, kun otetaan 
huomioon omat ja toisten suunnitelmat. Lasten on neuvoteltava ja päästä
vä sopimukseen muun muassa siitä, mitä leikitään, ketkä osallistuvat 
leikkiin ja mitä välineitä käytetään. (Baker-Sennett, Matusov & Rogoff 
1992, 95.) 

Baker-Sennettin, Matusovin ja Rogoffin esittämät tavat luoda 
yhteistä ymmärtämistä edellyttävät kehittyneitä kielellisiä valmiuksia, ja 
leikki, jota he kuvaavat, näyttää koskevan yli kolmevuotiaiden kehittynyt
tä juonellista roolileikkiä. Siihen, että lapset ovat oppineet neuvottelemaan 
leikistään, on tarvittu aikuisen tietoista ohjausta (esim. Sebastian 1977; 
Weber 1986a). 

29Tämä koskee vain kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä tehtyä tutkimusta -
tilanne on toinen esimerkiksi kommunikaatioteoriaan perustuvassa tutkimuksessa. 
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3.3.2 Leikin ohjauksen tavoitteet ja tehtävät 

Zaporozhets ja Markova (1983b, 85) toteavat, että lasten spontaani leikki
toiminta on suhteellinen käsite. Aikuisten puuttuminen leikkiin on 
tarpeen, jos lasten on tarkoitus hallita leikkikäytännöt: Zaporozhetsin ja 
Markovan mukaan lapselle täytyy tietyssä kehitysvaiheessa opettaa, 
kuinka leikkiä. Kuitenkaan leikin kehitystä ei pidä nähdä ohjauksen 
suorana seurauksena. Lapset yleistävät leikissä todellisuudesta assimiloi
tuneita käytänteitä, mukauttavat niitä uusiin tilanteisiin ja modifioivat 

· ·t·· k ·1 ··11 · t k k t k- · ti. T · ·· t"' 
·· . 

nn a y. s1.0 •• 1s.en o emus en mu .. aises . osm myos _assa prosessissa
aikuiset ovat tavalla tai toisella mukana.

Elkoninin mukaan leikissä heijastuu ensin inhimillisen toiminnan 
esineellinen puoli, eli suhteet esineisiin, mutta siirryttäessä esinetoimin
nasta roolileikkiin heijastuvat ihmisten väliset suhteet (ks. sivut 68-69). 
Tämä on otettava huomioon myös leikin ohjauksessa. Elkonin esittää, että 
kasvattajan tehtävänä on auttaa leikkijöitä yhtäältä rakentamaan keski
näiset ystävälliset suhteet toisiinsa ja toisaalta luomaan sellaisia roo
lisuhteita, joissa heijastuvat ihmisten väliset todelliset suhteet (Elkonin 
1972a, 22). Tähän liittyen Sebastian (1980, 7) kääntää katseensa yksinleikin 
ohjaukseen ja siteeraa esimerkinomaisesti Slavinaa30

: 

"Pieni tyttö leikkii nukella. Hän käärii nuken peitteeseen, kulkee nukke 
sylissään sinne tänne, laittaa sen vaunuihin ja työntelee sitä huoneessa. 
Tätä lapsi tekee melko kauan. Ilmeisesti hän esittää äitiä ja nukke tytärtä. 
Jos leikin tasoa tai mieltä haluttaisiin nyt muuttaa, kuinka se olisi tehtä
vissä? 

Tyttöä voidaan kannustaa monipuolisempiin toimintoihin nuken 
kanssa esimerkiksi antamalla hänelle nuken astiasto, jolloin hän saattaa 
alkaa syöttää nukkea. Tosiasiassa tällainen monipuolistaminen ei tuo 
leikkiin mitään ratkaisevasti uutta. Leikki pysyy leikkinä nuken kanssa ja 
kaikki leikkitoiminnot suhteessa nukkeen ovat esineellisiä. 

Voidaan valita toinenkin tapa. Kun tytölle annetaan nukenvaatteita, 
pesuvati ja silitysrauta, voidaan tytön toimintaa ohjata siihen, että hän 
laittaa nuken nukkumaan ja alkaa pestä nuken vaatteita ja silittää niitä. 
Lapsen toiminta vadin ja silitysraudan kanssa saavat toisen mielen kuin 
nuken kanssa toimiminen. Nukke muuttuu toiminnan suorasta kohteesta 
tyttäreksi, jonka hoitamiseksi tehdään joukko tekoja ilman, että tytär itse on 
välittömänä kohteena. 

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että lapselta otettiin nukke pois ja 
toiminta ohjattiin toisiin esineisiin, jolloin leikiltä ikään kuin riistettiin sen 
oleellinen sisältö. Todellisuudessa tytön leikille mahdollistettiin uusi sosiaa
linen sisältö, uusi suhde lapseen (jota korvasi nukke). Se, että tehdään 
jotakin ja sitä tehdään toista ihmistä varten, auttaa lasta vähitellen ymmär
tämään inhimillisen toiminnan mielen." 

3°Ks. Elkonin D. B. 1972a. Das Spiel und die ps)'.chische Entwicklung des Vorschul
kindes. Beiträge aus der Sowjetiscnen Vorschulpääagogik, Heft 2, 17. 
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Sebastianin esittämässä katkelmassa on nimenomaan kysymys 
siitä, kuinka ohjauksen avulla vaikutetaan lapsen leikin sisältöön ja 
motiiviin, jolloin leikki siirtyy seuraavalle, ihmisten välisiä suhteita 
heijastavalle kehitystasolle. Myös Jadescho ja Sochin (1983, 164-165) 
tarkentavat Elkoninin näkemystä tähdentämällä sitä, että esinetoiminnan 
vaiheessa kasvattajan tehtävänä on erityisesti kehittää kunkin lapsen 
yksilöllistä leikkiä. Tällöin lapselle opetetaan sekä leikkivälineiden oikeaa, 
päämäärän mukaista käyttöä että sosiaalisia sääntöjä: toisia lapsia ei saa 
häiritä eikä heiltä saa riistää leikkivälineitä. 

Shukowskaja (1977, 61-62) kiinnittää niin ikään huomionsa esine
leikin vaiheessa olevien lasten leikin ohjaukseen. Hänen mukaansa 
kasvattajan tehtävänä on ensiksikin kiinnostuksen herättäminen roolileik
kiin, toiseksi tiettyyn sisällölliseen kokonaisuuteen kuuluvien toimintojen 
loogisen kulun selvittäminen ja kolmanneksi tiettyjen toimintojen jäljitte
lyn vahvistamisen. Tämä kaikki valmistelee roolileikkiin siirtymistä. 

Jadescho ja Sochin (1983, 164-165) pohtivat kasvattajan tehtävää 
leikin ohjaajana myös kommunikaation näkökulmasta. Erityisesti kielen 
kehitys lapsen kolmannella ikävuodella antaa mahdollisuuksia luoda 
uusia lasten välisiä suhteita. Kieli edistää myös yksinleikistä ja rinnak
kainleikistä yhteiseen leikkiin siirtymistä. Toistensa ymmärtäminen, 
yhteisen leikin suunnittelu ja leikkivälineiden ja tilan valinta edellyttävät 
kielellistä kommunikaatiota lasten välillä. Yhteistyökykyjen lisäksi kasvat
tajan onkin kehitettävä lasten kommunikaatiokykyjä. 

Vaikka alle kolmevuotiaan lapsen kielen hallinta ei vielä ole 
täydellistä ja hänen kielensä on tilannesidonnaista, hänellä on kuitenkin 
suuri passiivinen sanavarasto, joka antaa hänelle mahdollisuuden ottaa 
osaa kommunikaatioon ja siten yhteiskunnalliseen elämään. Tässä iässä 
lapsi ymmärtää tavallisesti huomattavasti enemmän kuin mitä pystyy itse 
kielellisesti ilmaisemaan. Sen, mitä hän ei kykene ilmaisemaan kielellisesti, 
hän ilmaisee toiminnassa, erityisesti leikissä. Tällä tavalla hän löytää 
pääsyn sellaisille aikuisten maailman alueille, jotka ovat häneltä suoraan 
kommunikatiivisesti suljettuja. Qadescho & Sochin 1983, 165; Schroeter 
1975, 22.) 

Sebastianin (1977, 30) toteaa, että leikin ohjauksen yhtenä tehtävä
nä on antaa lapsille tilaisuus olla tekemisissä todellisuuden ilmiöiden 
kanssa omassa käytännöllisessä toiminnassaan. Launer (1969, 45) painot
taa tässä lapsiryhmän merkitystä. Lapsen käyttäytymiseen vaikutetaan 
Launerin mukaan parhaiten siten, että lapsi voi kokea ja elää tekemisensä 
vaikutukset toisten kanssa. Tieto oikeasta käyttäytymisestä ei ole ratkaise
vaa lapsen kehityksessä, vaan sosiaalinen kokemus. 

Monet kulttuurihistoriallisen koulukunnan edustajat korostavat, 
että leikin ohjaus ei tarkoita sitä, että aikuisen pitäisi suunnitella lapsen 
leikin sisältö ja muoto pienintä yksityiskohtaa myöten. Ohjaamisen 
päämääränä on lapsen itsenäinen leikkitoiminta, mikä edellyttää, että 
aikuisen rooli ja tehtävät muuttuvat leikin kehityksen myötä. Pedagogisen 
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ohjaamisen kohteet, sisällöt ja menetelmät ovat laadullisesti erilaisia leikin 
eri kehitysvaiheissa. (Esim. Christensen & Launer 1985; Sebastian 1980; 
Weber 1983, 1986a.) 

3.3.3 Leikin kaksinaisluonne ja leikin ohjausmenettelyt 

Christensen ja Launer (1985, 75) tuovat esiin leikin erityisen kaksinais
luonteen: leikki on lasten itsenäistä osallistumista ympäröivään elämään, 
mutta samalla se on kasvatuksen ja opetuksen merkittävä apuväline. 
Weberin (1986a) mukaan kaksinaisluonteesta seuraa, että leikki on kasva
tuksen välineenä merkityksellinen vain silloin, kun sen ominaisluonnetta 
vapaana ja itsenäisenä toimintana kunnioitetaan, ja että leikistä voi tulla 
vapaata, itsenäistä toimintaa vain silloin, kun aikuinen järjestää siihen 
mahdollisuuden 31

• 

Mahdollisuuden järjestäminen tarkoittaa lasten kokemusten 
laajentamista ja leikin rikastamista monipuolisten ympäristövaikutelmien 
organisoinnin kautta. Tämä tapahtuu luomalla leikille riittävät tila-, aika
ja materiaaliset ehdot sekä käyttämällä hyväksi päiväjärjestykseen sisälty
vien toimintojen antamia mahdollisuuksia. Lasta voidaan myös muistuttaa 
erilaisista päivän mittaan koetuista asioista ja häntä voidaan rohkaista 
ottamaan näitä kokemuksia mukaan leikkiin. (Weber 1986a, 31-32, 77.) 

Käsitteellisesti leikin ohjausmenettelyt jaetaan usein epäsuoriin eli 
välillisiin ja suoriin eli välittömiin menetelmiin (ks. esim. Helenius 1993; 
Hering 1983). Epäsuoria menetelmiä käyttäessään aikuinen ei vaikuta 
leikkeihin itse leikkitilanteessa, vaan pyrkii erilaisin käytännön järjestelyin 
auttamaan leikkitoimintojen muodostumista. Suorissa menetelmissä on 
kysymys aikuisen aktiivisista ohjausmenettelyistä leikkitilanteessa. Epä
suoria menetelmiä ovat leikkimateriaalin valinta ja esille asettaminen, tila
ja aikajätjestelyt sekä opetuksen hyväksikäyttö leikin ulkopuolisissa 
tilanteissa (vrt. Weberin esittämät ympäristövaikutelmien organisoinnin 
muodot). Suoria menetelmiä käytetään leikin aikana, ja niitä ovat lasten 
kanssa keskustelu, mielikuvitusta aktivoivien kysymysten esittäminen, 
vihjeiden ja neuvojen antaminen leikin sisällön laajentamiseksi, lasten 
jäljittelemien toimintojen merkitysten selittäminen, mallileikkiminen 
(esimerkkileikki) sekä mukanaleikkiminen. 

Myös Swadenerin ja Johnsonin (1989, 221) leikin ohjauksen malli, 
joka perustuu Collierin32 ja Manningenin ja Sharpin33 esittämiin ohjaus-

31Leikin vapauden ja ei-vapauden problematiikasta, ks. esim. Hännikäinen (1992c) 
ja Korhonen (1989). 

32swadenerin ja Johnsonin antamat tiedot: Collier, R. G. 1985. Preschool teachers 
and children's r.l<!Y· Paper presented at the annual meeting of the Association for the 
Anthropological 5tudy of Play. Washington, DC. 
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luokitteluihin, sisältää epäsuorat ja suorat menettelyt. He jakavat leikin 
ohjauksen kolmeen pääalueeseen: havainnointiin, leikin ehtojen luomiseen 
ja leikkiin osallistumiseen. Leikin ehtojen luomisessa kasvattajan tehtävä
nä on aikaan, paikkaan ja materiaaliin sekä leikin aloitukseen liittyvät 
valmistelut. Leikkiin osallistuminen sisältää rinnakkainleikkimistä, mu
kanaleikkimistä, varsinaista leikin ohjausta sekä erilaisten asiatietojen 
opettamista. 

Riippumatta leikin ohjaustyypistä on tärkeää, että ohjaaminen ei 
häiritse lapsen leikin välittömyyttä, aitoutta ja itsestäänselvyyttä (Launer 
1969, 52). Pedagoginen vaikuttaminen on tuloksellista ainoastaan silloin, 
kun kasvattaja kunnioittaa tätä leikin erityisluonnetta lapsen omana 
toimintana pakottamatta lasta mihinkään tai muuttamatta hänen toiminto
jaan väkisin muuksi (Weber 1986b, 18). 

Leikin pedagoginen ohjaaminen ei ole suinkaan ongelmatonta, kun 
leikki määritellään lasten itsenäisesti kehittelemäksi toimintatilanteeksi ja 
leikin ohjaamisen tavoitteelliseksi tuotokseksi asetetaan lasten itsenäinen 
leikki toiminta. Alle kolmevuotiaiden leikin ohjaamisessa tehdään Weberin 
(1986b, 19) havaintojen mukaan ainakin seuraavanlaisia virheellisiä 
ratkaisuja: 

lapset puhutaan ympäri siinä tarkoituksessa, että leikki aktivoituisi tai 
saisi uusia impulsseja, mikä estää lapsen omatoimisuutta ja omien 
leikkiaikomusten kehittymistä; 
yritetään täydellistää lasten leikkitoimintoja siten, että leikit, joista 
lapset pitävät, keskeytetään kielellisesti: esimerkiksi kesken junaleikin 
aletaan selvittää matkustajien ja konduktöörin rooleja; 
puututaan liian nopeasti "väärin" leikkimiseen, esimerkiksi kun lapsi 
ajaa junalla sisään leikkikotiin tai peittelee nuken nukkumaan ruoka
pöydälle; 
toisten lasten leikkiä tarkkailevien lasten nähdään olevan toimettomia, 
joten heitä yritetään vetämällä vetää "aktiiviseen" leikkiin; 
puututaan liian aikaisin tilanteisiin, joissa lapset leikkivät samalla 
materiaalilla näennäisesti kauan, tai kun toiminnot pysyvät näen
näisesti samanlaisina pitemmän aikaa. 

Lapsen oman leikkiaikomuksen kunnioittaminen ja sen huomioon 
ottaminen leikin pedagogisessa ohjauksessa näkyy paljolti Weberin (1983) 
tutkimus- ja selvitystyöhön perustuvassa Saksan demokraattisen tasaval
lan lastenseimien kasvatusohjelmassa (Programm 1986). Kasvatusohjel
massa kaksi - kolmevuotiaiden leikin ohjaamista käsitellään leikkiaiko
muksen, leikkitekojen, roolien ja lasten välisten suhteiden kannalta. 
Ensimmäistä lukuunottamatta ne ovat Elkoninin mainitsemia roolileikin 
peruskomponentteja (ks. sivut 70-71). 

33Swadenerin ja Johnsonin antamat tiedot: Manningen, K. & Sharp, A. 1977. 
Structuring play in the early years at school. London: Ward Lock Educational. (figure 
1). 
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1. Tavoite: Kasvattaja auttaa lapsia löytämään leikkiaikomuksen, rohkai
see heitä ilmaisemaan toiveensa ja aikomuksensa kielellisesti ja tukee
heitä leikkiaikomuksensa toteuttamisessa. Menetelmiä:
Kasvattaja yrittää, erityisesti kolmannen vuoden alussa, innostaa lapsia
leikkiaikomuksen löytämiseen mielenkiintoisen leikkimateriaalin
avulla. Hän kyselee lasten leikkiaikomuksia ennen kuin antaa itse
vihjeitä tai kehotuksia. Hän antaa arvoa lasten aikomuksille ja toiveille,
neuvoo tarpeen mukaan, vahvistaa leikin aikana lasten kielellistä
ilmaisua, tiedustelee lasten tarpeita ja antaa tukea heidän tarvitessaan
apua leikin jatkamiseksi. Kysymykset ja ohjeet nivotaan lasten yksilölli
siin kokemuksiin ja tietoihin, ja aiemmin opitut kyvyt ja hankitut
valmiudet otetaan huomioon. Näin lasta ei pakoteta tiettyyn leikkiaiko
mukseen, vaan hänen aloitteisuuttaan ja mielikuvitustaan vahvistetaan.
(Programm 1986, 109; ks. myös Weber 1983, 150.)

2. Tavoite: Kasvattaja tukee lasten yrityksiä muodostaa järkeviä leikkite
koja nukkien, leikkieläinten, autojen ja muiden esineiden kanssa sekä
rohkaisee heitä etsimään itse leikkiin sopivaa materiaalia. Menetelmiä:
Kasvattaja voi tähdentää, että nuken riisuminen jälkeen se voidaan
pukea toisiin vaatteisiin, riisutut vaatteet pestä, nallelle voidaan
keittää ruokaa, sitä voidaan syöttää ja se voidaan laittaa nukkumaan.
Hän auttaa lasta kuitenkin vasta sitten, kun tämä pyytää apua tai
epäröi. Hän asettaa lähettyville lisämateriaalia ja auttaa tarvittaessa sen
valitsemisessa. Kullekin lapselle annetaan aikaa toimia esineiden
kanssa niin kauan kuin toiminta häntä kiinnostaa. (Programm 1986,
109-110.)

3. Tavoite: Kasvattaja käyttää leikki tilanteen hyödyksi sosiaalisten suhtei
den mukaan tuomiseksi leikkisisältöihin. Menetelmiä:
Kun lapsi syöttää nukkea, nallea tai leikkieläintä, laittaa niitä nukku
maan, keittää niille ruokaa ja hoitaa niitä, kasvattaja innostaa lasta
ottamaan roolin, rohkaisee häntä pitämään roolin lyhyen aikaa ja
toimimaan roolin mukaisesti. Leikkitilanteessa hän voi demonstroida
kuinka äiti, myyjä tai bussinkuljettaja toimivat. Lapsen lähestyessä
neljännen ikävuotensa alkua tavallisesti riittää, kun häntä muistutetaan
aikaisemmin tapahtuneesta tai opitusta tutusta asiasta tai hänelle
annetaan sanallinen vihje jäljiteltävän henkilön toiminnasta. (Programm
1986, 110.)

4. Tavoite: Kasvattaja edistää lasten keskinäistä kontaktinottoa ja kiinnit
tää hienovaraisesti lasten huomion toisten lasten mielenkiintoisiin
leikkiaikomuksiin. Menetelmiä:
Kasvattaja innostaa lapsia lyhytkestoiseen yhteisleikkiin. Hän muistut
taa esimerkiksi, että useampi lapsi voi yhdessä mennä nukkeineen
lääkäriin, matkoille, ostoksille. Tarpeen vaatiessa kasvattaja auttaa
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lapsia tehtävien jakamisessa ja leikin organisoinnissa, leikkii hetken 
heidän kanssaan. Hän kehuu ystävällistä käyttäytymistä, yhteistä 
leikkimistä ja yksittäisten lasten suorituksia. (Programm 1986, 110.) 

3.3.4 Ristiriidat ja jännitteet pedagogisen ohjauksen perustana 

Ymmärtääkseni Weber (ks. esim. 1983, 1986a) ja muut alle kolmevuoti
aiden lasten leikin tutkijat entisessä Saksan demokraattisessa tasavallassa 
(ks. esim. Sebastian 1977, 1980) asettivat päämääräkseen pikemminkin 
Vygotskin ja muiden kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikoiden 
leikkiä koskevien käsitysten soveltamisen kuin niiden kehittämisen tai 
uudelleenarvioinnin. Heidän kulttuurihistorialliseen traditioon tuomansa 
lisä koskeekin, kuten edellä olevasta käy ilmi, pikkulasten leikin peda
gogista ohjausta päiväkodissa. Tämä on alue, jota Vygotski ei pohtinut 
lainkaan ja muutkin koulukunnan klassikot, erityisesti Elkonin, pääasiassa 
vain käsitellessään leikin synnyn edellytyksiä (ks. sivut 58-62). 

Myös Hakkaraisen (esim. 1988b, 1990) leikkiä koskevassa tutki
mustyössä yhtenä tarkastelun kohteena on leikin ohjaus päiväkodissa. 
Hakkaraisen (1990, 2) mukaan päiväkodin luomien puitteiden vuoksi on 
jopa mahdollista puhua päiväkotileikistä omana spesifinä leikin tyyppi
nään. Samalla leikin ohjaus saa aivan erilaisen merkityksen päiväkodissa 
kuin esimerkiksi kotona. 

Hakkaraisen (1990, 23) mukaan leikin kehitystä vievät eteenpäin 
erilaiset leikin sisäiset ristiriidat ja jännitteet: juuri ristiriidat ja jännitteet 
muodostavat leikin pedagogisen ohjaamisen perustan. Onnistuakseen 
leikin ohjauksessa kasvattajan onkin tunnistettava leikin kehitystä eteen
päin vievät tai sitä taannuttavat ristiriidat (Hakkarainen 1990, 178). Leikin 
primaareja ristiriitoja päiväkodissa Hakkarainen kuvaa suhteessa juonelli
sen roolileikin rakenteeseen seuraavasti (kuvio 3): 
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VÄLINEET: 
Suunnitelmat, juonet, 
roolit, kuvitellut tilanteet, 
leikkikalut 

Vaihto vs valta) 

TEKIJÄ: KOHDE: ----------> TIJLOS:
Lapset 
(Ideoija vs 
suorittaja) 

YHTEISÖ: 

Sujuva eteneminen, Lasten valitsema 
suhteuttaminen leikkiyhteisö, päivä-
muuhun päivä- kotiryhmä 
järjestykseen (Yhteinen valinta vs 

(Vastavuoroisuus vs rajattu valinta) 

alistaminen) 

Ihmisten väliset 
suhteet, motiivit 
Itseisarvo vs väline) 

TYÖNJAKO: 

Leikki pisteet, 

Mielikuvitus, 
moraalinen 
tietoisuus 
(Humanismi 
vs egoismi) 

leikin ideointVtoteutus 
(Vuorottelu vs hierarkia) 

KUVIO 3. Roolileikin komponenttien sisäiset ristiriidat (Hakkarainen 
1990, 178). 

Mallissa tekijän ristiriita on ulottuvuudella ideoija - suorittaja. 
Sisäinen jännite syntyy siitä, miten leikkiin osallistujien tehtävät rajautu
vat. Joku lapsista saattaa olla vain sivustaseuraaja. Leikin kohteen eli 
ihmisten välisten suhteiden ristiriidaksi muodostuu itseisarvo versus 
väline. Kyse on siitä, minkälaisina ihmisten väliset suhteet näyttäytyvät 
leikissä. 

Kun leikissä rakennetaan suhdetta ihmiseen ja ratkaistaan suhteen 
sisäistä ristiriitaa, toiminta tuottaa jonkin tuloksen. Koska leikin tuotokset 
eivät näy välittömästi, voidaan tulokset nähdä vain mahdollisuuksina, 
jotka saattavat toteutua myöhemmässä elämässä. Tässä syystä mahdollise
na leikin tuloksen ristiriitana Hakkarainen esittää vastakohtaparin hu
manismi ja egoismi. 

Roolileikin näkyvät välineet ovat roolien luomisen välineitä, ja 
niiden keskeisenä ristiriitana Hakkarainen pitää vaihdon ja vallan välistä 
ristiriitaa. Ristiriidan jännite syntyy siitä, ovatko kaikki leikkijät tasa
vertaisesti päättämästä rooleista ja muista leikin välineistä, vai onko joku 
heistä sellaisessa asemassa, että voi päättää niistä itse tai yksin. Työnjaon 
ristiriita, vuorottelu versus hierarkia, on läheisesti yhteydessä tähän. 
Päiväkotileikissä työnjaon ristiriita näyttäytyy esimerkiksi siinä, kuka saa 
leikkiä missäkin leikkipisteessä ja kuka siitä päättää. 

Sääntöjen ristiriita löytyy vastakohtaparista vastavuoroisuus ja 
alisteisuus. Hakkarainen toteaa, että vaikka yhteisö toimisi alistavien 
sääntöjen varassa, se ei voi toimia ilman vastavuoroisuutta: sääntöjen 
sanelija tarvitsee alistujia ja on heistä riippuvainen. Toisaalta vastavuoroi
suuden ja alistuneisuuden ristiriita on mukana säännöissä siitä huolimat-
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ta, että ne olisi laadittu demokraattisesti. Roolileikissä säännöt eivät ole 
kiinteitä ja pysyviä. Vanhoja sääntöjä muokataan ja uusia sääntöjä kehitel
lään leikin kuluessa. Eri tilanteissa niitä sovelletaan ja tulkitaan eri tavoin, 
riippuen esimerkiksi siitä, kenestä leikkijästä on kulloinkin kyse. 

Yhteisön ristiriita on mallissa ulottuvuudella yhteinen valinta -
rajattu valinta. Leikkiyhteisö muodostetaan jokaista leikkikertaa varten 
erikseen. Yhteisön perusrakenne määräytyy päiväkotiryhmän perusteella. 
Yhteisön sisäinen jännite syntyy siitä, tapahtuuko yhteisön muodostami
nen yhteisen sopimuksen perusteella vai saneleeko joku sen, millä ehdoil
la leikkiin saa tulla mukaan. (Ks. Hakkarainen 1990, 179-181.) 

Hakkaraisen kuvaamat leikin sisäiset ristiriidat ja jännitteet koske
vat yli kolmevuotiaiden lasten juonellista roolileikkiä päiväkodissa (vrt. 
sivu 78.) On tietysti mahdollista, että ainakin osa niistä koskee myös nuo
rempien lasten rakenteeltaan yksinkertaisempaa roolileikkiä. Tätä Hakka
rainen ei kuitenkaan pohdi, kuten ei myöskään sitä, mitä ristiriitoja 
sisältyy pienten lasten esineleikkiin (vrt. sivu 77). Roolileikkiin siirtymässä 
olevien lasten leikin kehityksen ja leikin pedagogisen ohjauksen kannalta 
avainkysymyksen muodostaa ymmärtääkseni se, miten leikin primaarit 
ristiriidat muuttuvat siirryttäessä esineleikistä roolileikkiin ja mikä on 
muutoksen mekanismi. 

3.4 Tarkennettu kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirty
misestä 

Kulttuurihistoriallisen koulukunnan leikkiä koskevat teoreettiset konstruk
tiot sisältävät näkökohtia, jotka eivät vain täsmennä Vygotskin leikkiä 
koskevista käsityksistä tiivistettyä kehityskuvausta, vaan myös muuttavat 
sitä. Koska näkemykset myös eroavat joissakin suhteissa toisistaan, on 
niiden perusteella tehtävissä ainoastaan karkea yleistys leikin kehityksestä 
kuvaamaan Vygotskin työn jatkajien käsityksiä. Sama koskee kehitysku
vauksesta johdettavaa mallia roolileikkiin siirtymisen vaiheesta kehitys
psykologisena ja pedagogisena ilmiönä (kaavio 2). 

Esitän mallin vertaamalla sitä samalla Vygotskin leikkiä koskevista 
käsityksistä muodostettuun malliin (ks. sivu 49). Tämä tapahtuu siten, 
että Vygotskin käsityksistä eroavat käsitykset olen merkinnyt kysymys
merkein ja kulttuurihistoriallisen koulukunnan muiden edustajien selvästi 
toisistaan poikkeavat käsitykset tähdin. Lisäykset Vygotskin käsityksiin eli 
uudet, Vygotskin käsittelemättä jättämät aspektit olen merkinnyt + -mer
kein. (Ks. myös Hännikäinen 1992b, 89-90.) 

Leikin kehityksen eri aluiden jakamisessa ikävaiheisiin noudatan 
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Vygotskin työn jatkajien esimerkkiä: käytän ikämäärittelyjä, mikäli he 
ovat niitä itse käyttäneet. Tavallisimmaksi tavaksi muodostuu kuitenkin 
likimääräisten kehitysperiodien käyttö: vauvat ovat ensimmäisellä elin
vuodellaan olevia lapsia, pikkulapset tarkoittavat suunnilleen yksi - kol
mevuotiaita lapsia, esikouluikäiset ovat suunnilleen kolme - kuusivuoti
aita ja kouluikäisiä ovat seitsemän vuotta täyttäneitä lapsia. (Vrt. johdan
toluvun alaviite 6, sivu 11.) 

Leikin kehityskuvaus: ''Vygotskin työn jatkajien" anti 

Leikin määrittely. Vygotskin tavoin leikki rajataan pääasiassa roolileikiksi ja sääntö
leikiksi: keskeisinä asioina leikissä pidetään roolia, jäljittelyä, kuvitteellista tilannetta 
ja sääntöjä. Leikkiä pidetään johtavana toiminnan muotona Vygotskin tavoin, tosin 
johtavalle toiminnalle saatetaan antaa jossain määrin erilaisia merkityksiä. Pääpiir
teissään leikki määritellään samaan tapaan kuin Vygotski sen määrittelee. Nyttem
min korostetaan myös leikin erityistä kaksoisluonnetta: toisaalta se on lasten 
itsenäistä osallistumista ympäröivään elämään, toisaalta se on kasvatuksen ja 
opetuksen merkittävä apuväline. 

Leikin kehityksen kuvaus ja selitys. Vygotskin tavoin roolileikkiä edeltävää esineellistä 
toimintaa ei tavallisimmin pidetä vielä oikeana leikkinä. Leikin nähdään kehittyvän 
esinemanipulaatiosta spesifin esineellisen toiminnan (tai esineleikin) kautta rooli
leikiksi ja lopulta sääntöleikeiksi. Leontjev erottaa kouluiän kynnyksellä omaksi 
leikinlajikseen myös "rajaleikin", johon sisältyvät muun muassa matkimisleikit ja 
didaktiset leikit. 

Vygotski ohittaa lähes maininnalla vaiheet ennen roolileikin syntyä, mutta 
hänen työnsä jatkajat ovat eritelleet niitä tarkemmin: Ensimmäisen elinvuoden 
esinemanipulaation vaiheelle on luonteenomaista epäspesifi toiminta esineillä. Lapsi 
tekee samaa liikettä mitä erilaisimpien esineiden kanssa. Vähitellen hän alkaa siirtää 
toiminnon yhdestä esineestä toiseen. Toiminnot alkavat yleistyä. Toimintojen toisiin 
esineisiin siirtämisen rajat laajenevat, mutta lapsi ei vielä käytä esinettä korvaamaan 
toista esinettä. Toiminnot eivät myöskään ole vielä symbolisia, vaan lapsi esittää 
itselleen tuttuja tilanteita. Lapsi tarkkailee aikuisten ja toisten lasten toimintaa, josta 
kehittyy jäljittely. Kun lapsi alkaa tuottaa toimintoja, jotka perustuvat hänen 
havaintojensa ja vaikutelmiensa aktiiviseen käsittelyyn pelkän jäljittelyn asemasta, 
alkaa joidenkin tutkijoiden mukaan "oikea" leikki. Tämä tapahtuu toisen elinvuoden 
puolivälissä. 

Vähitellen lapsi alkaa myös esittää leikisti tilanteita, joissa hän korvaa 
tarvitsemaansa materiaalia (ainetta) pelkällä mielikuvituksellaan. Samanaikaisesti 
lapsi alkaa käyttää esineitä toisten korvikkeina. Hän alkaa nimetä itsenäisesti 
korvaavia esineitä ja käyttää yhä useampia esineitä korvaamaan toisiaan. Korvaava 
esine muistuttaa yhä vähemmän korvattavaa. Sama esine saattaa korvata erilaisia 
esineitä ja erilaiset esineet saattavat korvata samaa esinettä. Lapsi erottaa leikkiteot 
esineistä. Leikkiteoteot yleistyvät ja tiivistyvät. Lopulta ne ilmaisevat vain alkupe
räisten tekojen yleisen merkityksen ja tekojen lopputuotoksia. Täysin kehittyneessä 
roolileikissä leikkiteko muuttuu puheen täydentämäksi ekspressiiviseksi eleeksi. 

Tämä symbolisoinnin ilmaantuminen kuvaa samalla roolileikkiin siirtymis
tä: Esine korvataan toisella esineellä, sille annetaan uusi nimi ja teko erotetaan 
esineestä. Symbolisoinnin avulla jäljitellään alkuperäistä tekoa ja sille mallitetaan 
yleinen merkitys. Teon erottaminen esineestä johtaa tekojen ja tekijöiden yhdistä
miseen. Lapsi alkaa jäljitellä aikuisten toimintoja ja kutsua itseään jäljiteltävän 
henkilön nimellä. Lapsi samastaa omat tekonsa kyseisen henkilön tekoihin, mikä on 
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samalla tekojen vertaamista ja tekojen uudelleensuuntaamista esineestä ihmisiin. 
Lapsi omaksuu toisen henkilön (aikuisen) roolin ja toteuttaa leikkitekoja, jotka kor
vaavat todellisia tekoja. 

Symbolisoinnin syntyprosessi vastaa kutakuinkin Vygotskin käsitystä 
oikean leikin syntyprosessista, joka tapahtuu lapsen vapautuessa tilannesidonnai
suudesta ja erottaessa esineen ja teon merkitykset oikeista esineistä ja teoista 
korvaavien esineiden ja korvaavien tekojen avulla. 

Roolileikin alkuvaiheessa itse rooli ei vielä ole toiminnan tärkein elementti, 
eikä lapsi toimi roolissa tietoisesti. Rooli johtaa kuitenkin siihen, että suhteet toisiin 
lapsiin laajenevat. Yhteisissä roolileikeissä, jotka ovat tavallisesti yksinkertaisia ja 
lyhytkestoisia, lapsi joutuu suhteeseen toisten kanssa sekä itsenään että rooli
henkilönä. Hän alkaa sovittaa omia tekojaan heidän tekoihinsa. 

Vasta esikouluiässä voidaan puhua kehittyneestä, emotionaalisesta rooli-
leikistä. Sen kehitys tapahtuu useiden rinnakkaisten muutosten kautta: 

leikki, jossa on vähän osallistujia, kehittyy leikiksi, jossa on paljon osallistujia; 
leikkiryhmät, jotka muodostuvat vaihtuvista, sattumanvaraisesti valikoituneista 
lapsista, kehittyvät pysyviksi ryhmiksi; 
leikki, jossa ei ole juonta, kehittyy juonelliseksi leikiksi; 
leikki, jonka juoni koostuu irrallisista episodeista, kehittyy leikiksi, jossa on 
suunniteltu selvä juoni; 
leikki, jonka juoni kuvaa yhden henkilön leikkitekoja yhdessä tilanteessa, 
muuttuu leikiksi, jonka juoni sisältää useampia vastavuoroisesti normitetuissa 
suhteissa toimivia henkilöitä useammassa tilanteessa; 
leikki, joka kuvaa leikkijöiden omaa elämää, kehittyy laajempia yhteiskunnan 
tapahtumia kuvaavaksi leikiksi; 
leikki, jossa kukin leikkii omalla tavallaan, kehittyy leikiksi, jossa lapset sopivat 
rooleista; 
yleiset roolit kehittyvät yksilöllisiä piirteitä sisältäviksi rooleiksi; 
leikki, jossa tekojen luonne määrää roolin, muuttuu leikiksi, jossa selvästi 
määritetyt ja vastavuoroiset roolit määräävät tekoja ja niiden logiikkaa, ja jossa 
kielellä on selvästi rooliluonne; 
leikki, jossa tarvitaan esineitä, kehittyy leikiksi, jota toteutetaan ajatuksin ja 
pelkän mielikuvituksen varassa; 
leikkimateriaalista johtuvat konfliktit vaihtuvat ensin konflikteiksi rooleista ja 
sitten säännöistä; 
yksipuoliset ja toistuvat yksittäiset leikkiteot kehittyvät teoiksi, joiden perusta
na ovat roolin toteuttamiseen liittyvät tarkassa järjestyksessä, todellisen logii
kan mukaisesti tapahtuvat teot; 
leikki, jossa lapset eivät reagoi, vaikka tekojen logiikkaa rikotaan, kehittyy 
leikiksi, jossa sääntöjä ja tekojen logiikkaa koskevia rikkomuksia ei suvaita; 
leikki, jonka pääsisällön muodostavat kanssaleikkijään suuntautuneet esineelli
set teot, kehittyy leikiksi, jonka pääsisältönä ovat ihmisten väliset suhteet. 

Vygotskihan ei kuvaa edellä esitettyjä roolileikin muutoksia, mutta esittää, 
samoin kuin seuraajansakin, sääntöleikin kehittyvän roolileikistä. Tässä Vygotskin 
suppea kehityskuvaus ja -selitys laajenee kuitenkin huomattavasti: 

Roolileikin kehityksen myötä kehittyvät myös sääntöleikit. Varhaisemmissa 
kehitysvaiheissaan rooli- ja sääntöleikin välille ei voida vetää tarkkaa rajaa. Sääntö
leikkien kehitys on yhteydessä roolien, leikkitekojen ja sääntöjen välisten yhteyksien 
kehitykseen. Leikistä, jossa on avoimet, näkyvät leikkiteot ja piilossa olevat roolit 
ja säännöt, kehittyy leikki, jossa on näkyvät teot ja roolit, mutta piilossa olevat 
säännöt. Tästä kehittyy leikki, jossa on selvät, avoimet säännöt, mutta piilossa 
olevat leikkiteot ja roolit, eli sääntöleikit. Sääntöleikkien synnyn edellytyksenä on 
yhteisten, sosiaalisia suhteita sisältävien roolileikkien kehitys. 

Sääntöleikkien katsotaan alkavan myöhään esikouluiässä, koska kolme -
neljävuotiaiden on vaikea ymmärtää sääntöjä ja alistua niihin. Siirtymä aikaistuu, 
jos sääntöihin sidotaan selvät roolit ja selvä mielikuvitustilanne. 
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Lapsen suhdemaailmaa kuvaava leikin sisältö muuttuu leikin kehityksen 
myötä. Vauvaiän välittömässä vuorovaikutuksessa painottuvat ihmisten väliset 
suhteet. Esinemanipulaatiossa ja esineellisessä toiminnassa painottuvat suhteet 
esineisiin. Roolileikin sisältönä ovat ensin ihmisten suhteet esineisiin ja sitten ihmis
ten väliset suhteet, joissa on esineellinen sisältö. Leikin kehityttyä yhteisleikiksi 
sosiaaliset suhteet ilmenevät myös leikkitovereiden suhteina toisiinsa. Näihin 
muutoksiin Vygotski ei kiinnitä huomiota. 

Esineiden käytön nähdään kehittyvän Vygotskin esittämällä tavalla, mutta 
myös tätä muutosta kuvataan tarkemmin. Esinetoiminnan alkuvaiheessa oleva lapsi 
käyttää realistisia, prototyyppisiä esineitä erottamatta leikkiesineitä muista esineistä. 
Yksi - kaksivuotiaat eivät myöskään pysty tekemään esineellisiä tekoja pelkän 
mielikuvituksen varassa. Vielä kolmen - neljän vuoden iässä leikin teemaa ohjaavat 
leikkivälineet. Ne ovat useimmiten oikeita esineitä jäljitteleviä esineitä. Viisi - kuusi
vuotiaiden leikkiteot voivat tapahtua ilman välineitä pelkin elein ja liikkein. Tosin 
joidenkin tutkijoiden mukaan tätä tapahtuu jo kolmannella elinvuodella. 

Roolileikkiin siirtymisen kuvaus. Leikki kehittyy sen motiivin muuttuessa. Ensimmäi
set leikkiteot syntyvät lapsen tarpeesta hallita ihmisten käsittelemiä esineitä. Teon 
motiivi on sen ulkoisessa, välittömässä esineellisessä sisällössä. Teko toimii välinee
nä esineellisen todellisuuden haltuunottamisessa. Roolileikkiin siirryttäessä motiivi 
muuttuu: lapsi haluaa toimia kuin aikuinen. 

Edellisessä kohdassa kuvatun leikin kehityskuvauksen lisäksi Vygotskin 
seuraajat tarkentavat myös roolileikkiin siirtymisen kuvausta esittämällä esimerkiksi 
leikin rakenteen muutokset siirryttäessä esineleikistä roolileikkiin: 

toiminnan tekijät muuttuvat aikuinen - lapsi-dyadista lapsiryhmäksi; 
toiminnan välineet muuttuvat eleistä, ilmeistä, realistisista esineistä suunnitel
miksi, juoniksi, rooleiksi, kuvitelluiksi tilanteiksi ja leikkikaluiksi; 
toiminnan kohde muuttuu esineiden käyttöominaisuuksista ihmisten välisiksi 
suhteiksi (vrt. myös edellinen kohta); 
toiminnan tuotos vaihtuu yleistyneistä teoista ja symbolifunktiosta mielikuvi
tukseksi ja moraaliseksi tietoisuudeksi; 
roolileikin rakenteeseen tulevat mukaan säännöt, yhteisö ja työnjako, jotka 
eivät sisälly esineleikin rakenteeseen. 

Vygotskin seuraajat ovat myös tarkastelleet roolien sisällön kehitystä. 
Roolin sisältö suhteena esineeseen kehittyy suhteeksi toisiin leikkijöihin (vrt. 
edellinen kohta). Roolissaan kolme - neljävuotias esittää erilaisten tekojen tekemistä. 
Tekojen kohde (nukke, toiset lapset) on roolin esittämisen taustatekijänä. Myö
hemmin roolissa esitetään roolihenkilön ja tekojen kohteen välisiä suhteita. Tekojen 
kohde muuttuu passiivisesta objektista tasavertaiseksi, aktiiviseksi subjektiksi. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle. Roolileikin synnyttävistä ristiriidoista Vygotskin 
seuraajilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä. Leontjevin mukaan pikkulapsi-iässä 
lapsen toiminta on esineellistä toimintaa. Esikouluikää lähestyttäessä tietoinen 
esinemaailma laajenee aikuisten käyttämiin esineisiin. Roolileikki syntyy, kun 
esineiden kanssa toimimiselle syntyy uusi motiivi ja mieli. Lapsi haluaa saada nämä 
esineet käyttöönsä: hän haluaa toimia kuten aikuiset. Ristiriita tekemisen halun ja 
toteuttamisen mahdottomuuden välillä on ratkaistavissa, mutta vain yhdessä 
toiminnassa, leikissä. Näin syntyy roolileikki. Koska leikin motiivi ei ole toiminnan 
lopputuloksessa vaan itse tekemisprosessissa, lapselle riittävät oikeita esineitä ja 
operaatioita korvaavat esineet ja operaatiot. Teon sisältö - aikuisen tavalla toimimi
nen - jää kuitenkin ennalleen, eli lapsen toive täyttyy. 

Elkoninin mukaan lapsen esinemaailman laajenemisella ei ole niin suurta 
merkitystä kuin Leontjev esittää. Elkoninin mukaan leikki muuttuu, kun lapsi 
"löytää" aikuisten toiminnat, tehtävät ja suhteet. Lapsen teot näyttävät samoilta kuin 
esinetoiminnassakin, mutta ne ovat saaneet uuden mielen: niissä näyttäytyvät 
ihmisten suhteet toisiin ihmisiin. 
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Aikuisten maailman löytymisen lisäksi roolileikin synnylle on toinenkin 
syy: Lapsi tarkastelee itseään leikissä ottamansa aikuisen roolin kautta, vertaa 
itseään aikuiseen ja huomaa, että ei ole aikuinen. Tästä tietoisuudesta syntyy uusi 
motiivi - tulla aikuiseksi ja toimia kuin aikuinen. 

Elkonin tarkastelee leikin ontogeneettistä kehitystä myös suhteessa leikin 
historialliseen kehitykseen. Leikin historia on yhteydessä lapsuuden historiaan. 
Leikin synty on johdettavissa määrätyistä sosiaalisista elämänehdoista yhteisknn
nassa: lasten aseman muuttuminen yhteisknnnan historian (tuotantovoimien ja 
työnjaon kehityksen) kuluessa mahdollisti myös roolileikin synnyn. 

Toisten lasten osuus siirtymässä. Vygotski ei tarkastele toisten lasten asemaa siirty
mässä. Hänen työnsä jatkajat kuvaavat yhteisen roolileikin alkua, jossa lapset 
esimerkiksi ottavat kontaktia toisiinsa ja sovittavat tekojaan toistensa tekoihin. 
Roolileikkiin siirtyminen nähdään pitkälle yhteisenä prosessina ja sen ehtona 
pidetään yhteisen ymmärtämisen kehittymistä. Kuitenkin lasten osuuden pohtimi
nen jää aikuisten osuudelle annetun huomion varjoon. 

Kasvattajan osuus siirtymässä. Aikuisilla nähdään olevan ratkaiseva merkitys leikin 
kehitykselle heti lapsen syntymästä lähtien. Esinemanipulaatio on tiukasti yhteydes
sä aikuiskontaktiin. Aikuiset kiinnittävät lapsen huomion esineisiin ja ohjaavat 
lapsia esineiden käytössä. Lapsen halu toimia kuin aikuinen synnyttää roolileikin. 
Aikuinen toimii myös mallina, jota lapsi leikissään jäljittelee. 

Myös institutionaalisessa kasvatuksessa korostuu kasvattajan asema leikin 
ohjauksessa. Vygotskin työn jatkajat kuvaavat erilaisia ohjausmenettelyjä ja esittävät 
konkreettisia ohjaustapoja myös roolileikkiin siirtymisen tukemisessa. Kasvattajan 
tehtävänä on munn muassa avustaa leikkiaikomusten etsimisessä, roolin ottamises
sa ja neuvottelutaitojen kehittämisessä. 

Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Vygotski painottaa leikin tuotteina 
mielikuvituksen, tahdon ja moraalin syntyä sekä erilaisten kognitiivisten kykyjen 
ja kielen kehitystä. Vygotskin seuraajat näkevät leikin kognitiivisina tuotteina 
symbolifunktion, yleistyneiden tekojen, mielikuvituksen sekä moraalisen tietoisuu
den synnyn. 

Mielikuvituksen syntyprosessia kuvataan myös hieman Vygotskin kuvauk
sesta poikkeavalla tavalla (Leontjev): Käyttäessään jotakin esinettä korvaamaan 
toista, lapsi tietää mikä hänen käyttämänsä esine oikeasti on, eli hän tnntee esineen 
alkuperäisen merkityksen. Uudessa teossa esine saa kuitenkin uuden mielen. 
Leikkiesineen merkityksen ja mielen välisestä diskrepanssista sekä oikean teon ja 
lapselle mahdollisen operaation välisestä diskrepanssista syntyy kuvitteellinen 
leikkitilanne: leikki tuottaa mielikuvituksen. 

Sekä Vygotskin että hänen työnsä jatkajien mukaan leikin kehitys on lähei
sesti yhteydessä kielen kehitykseen. Vygotskin työn jatkajat kiinnittävät kuitenkin 
huomiota hiukan eri asioihin kuin Vygotski: 

Kehityksen ensi vaiheissa kieli seuraa esineellistä toimintaa. Lapset oppivat 
esimerkiksi nimeämään uudet leikkikalut vasta toimittuaan niiden kanssa. Roolin 
ilmaantuessa esineiden nimeäminen alkaa tapahtua ennen niiden kanssa toimimista. 
Samoin kielen ymmärtämisen kehitys ja kielen aktiivinen käyttö mahdollistaa 
esimerkiksi yksittäisten toimintojen korvaamisen kielen avulla ja antaa uusia 
mahdollisuuksia suhteiden muodostamiselle leikkitovereihin. 

Leikin sosiaalisena tuotteena pidetään - varsinkin jos aikuiset näkevät leikin 
tietoisena kasvatustehtävänä - sitä, että lapsi saa tietoa aikuisten suhteista ja 
inhimillisten tekojen erityispiirteistä. Hän saa tietoja ja kokemuksia ympäristöstään 
ja omaksuu sosiaalisen kanssakäymisen normeja. Leikki tuottaa moraalisen tietoi
suuden. Leikillä on tärkeä merkitys myös emotionaaliselle kehitykselle. 

Vygotskin tähdentämää leikin merkitystä lähikehityksen alueen luojana ei 
kuitenkaan syvennetä tai kehitellä. Yhteisen ymmärtämisen ja intersubjektiviteetin 
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merkitys yhteistoiminnassa nostetaan esiin, mutta sitä, miten nämä näyttäytyvät 
leikissä ja miten niiden kehittymistä voidaan leikissä edistää, on pohdittu vain 
vähän. 



LEIKIN MÄÄRITTELY 

Esikouluikäisen johtava toiminnan tyyppi 
(vrt. VY.gotski). . .. .. .. + Leikilfä on kaksoisluonne: yhtaälta lasten

itsenäistä toimintaa, toisaalta kasvatuksen 
ja opetuksen apuväline. 

LEIKIN KEHITYKSEN KUVAUS 

Leikin lajien kehitys 
Vrt. Vygotski. 
+ Raja1eikki esikouluiän lopulla (Leontjev).
+ V aiheet ennen roolileikkiä:

Ei-spesifi esinetoiminta .-> tek?jE::11 �iirto
esineestä toiseen -> tekoien yleistammen
-> kokemusten aktiivinen käsitteleminen
jäljittelYI). sijasta. -?. . oi�ea leikki (toisen
elinvuoden r.uohvahssa?). . . + Sääntöleikin kehitykseen V8;ikUt!;<;i_va_���
jä: sääntölei�t �ai��vat,JOS �aantoihin
sidotaan rooht Ja rmehk�vitust!,lanne. . + Täysin kehi�een emotionaahsen rooh-
leikin eri aspektien kehityksen kuvaus
esikouluiässa.

+ Leikin historiallinen kehitys: lei�n histo-
ria yhteydessä lapsuuden historiaan.

Sosiaalimuodon kehitys_ . . . 
Aikuisen ja lapsen yhte�sto�rmnta -> yks�
leikki tai lasten yhteisleikki (vrt. Vygotski). 

Esineiden käytön kehitys . 
Realistiset esineet -> ameen korvaarmnen 
pelkällä mielik�vituk�ell_a ja k�rva�v8:t esi
neet -> korvaavien esmeiden rumearmnen 
-> esineiden ja tekojen erottaminen. 
+ Ikämäärityksiä esiintymisajankohdasta.

Esineiden/ tekojen ja niiden merkityksen 
suhteen kehitys
Ks. edellinen 'kohta. 
+ Esineiden ja _tekojE:n er?tt��nen �> leik

kitekojen yleistyrmnen ia_tiivisryminE:n -?>
yleisen merkity'ksen malhttarmnen leikki
teolle -> leikkiteosta ekspressiiyinen el�.

+ Samanaikaisesti tapah��- roolin C?�t�
nen: Aikuisten tekojen JälEtte�y -> Jal)l�el
tävän henkilön nimen kaytto -> ormen
tekojen samastaminen jäljiteltävän henki
lön tekoihin ja tekojen uudelleen suun
taaminen.

Sääntöjen kehitys . . . . . ....Avoimet leikkiteot/pnlmset rooht Ja saan
nöt -> avoimet säännöt/piiloiset leikkiteot 
ja roolit? 

Kehitys todesta leikiksi . 
Pääpiirteissään ks. Vygotski. 

ROOLILEIKKIIN SIIRTYMINEN 

Roolileikin synty 
Roolileikki syntyy toiminnan motiivin mut-
tuessa (vrt. Vygotski). . 
+ Toiminnan l<ohteen muuttummen: suhde

esineisiin -> ihmisten väliset suhteet.
Alku jo toisella elinvuodella ?* 

Roolileikin kehitys . . . 
+ Täysin kehi�een emoti?naalisen rooli-

leikin eri aspektien kehityksen kuvaus
esikouluiässä.

Ks. myös kohta Esineiden/tekojen ja niiden 
merkityksen suhteen kehitys. 

Roolien kehitys 
+ Roolien kehitys yhteydessä suhdemaail

man kehitykseen: suhde esineeseen ->
suhde toisiin ihmisiin -> yhteisleikissä
suhde toisiin ihmisiin (roolissa) ja suhde
toisiin lei�jöihin (roolin.�_kopuolella).

+ Leikkitekoien kohde passnvisena
objektina -> aktiivisena subjektina.
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Selitys roolileikkiin siirty�i�elle . . . . 
Roofileikki syntyy, kun tmrmnnan motiivi Ja 
kohde muuttuvat. Muutoksen saa aikaan 
ristiriita, jota on kuvattu esimerkiksi seu
raavasti: 
Esineiden kanssa toimimiselle syntyy uusi 
motiivi ja mieli: lapsi halu<;ia hallita aj.k�-�
ten käyttämiä esineitä, jollom syntyy nstiru
ta tekemisen halun ja toteuttarmsen mah
dottomuuden välille -> leikki?* 
Lapsi löytää aikuisten maailman teot ja suh
teet sekå tulee tietoisek�i .. aikuisen j� om�
itsen välisestä erosta, rmka synnyttaa motii
vin tulla aikuiseksi ja toirnia kuin aikuinen 
-> leikki?* 

Toisten lasten asema siirtymässä 
Yhteiseen roolileikkiin siirry�en yhteinE::11 
prosessi ja sen ehtona on yhteisen ymmarta
misen kehittyminen. 

Kasvattajan osuus siirtym�ssä . .. 
Korostetaan aikuisen ratkaisevaa merkitysta.
+ Roolileikkiin siirt)'.mis�lle_ välttär�ätö:11

esineleikki lapsen Ja aikwsen yhteistoi
mintaa.

+ Leikin ohjaus päiväkodissa välttämätöntä.

LEIKIN KEHITYKSEN JA LAPSEN KEHI
TYKSEN YHTEYS 

Ks. Vygotski. 
+ Kefutyksellisinä tuotteina mainitaa� . sr.mbolifunktio

1 
yle_isryr}�et_t�ot seka ti�to

aikuisten suhteista Ja inhirmlhsten tekojen
erityispiirteist�. . . .. · + Korostetaan leikin merkitys ta lapsen
kaikinpuoliselle, myös fyysiselre hyvm
voinnille ja terveydelle. 

KAAVIO 2. Malli roolileikkiin siirtymisestä Vygotskin työn jatkajien mukaan 



4 ROOLILEIKIN KEHITYS KUL TIUURIHISTO

RIALLISEN TUTKIMUKSEN VALOSSA 

Kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä on tehty varsin vähän pikkulasten 
leikkiä käsitteleviä observointitutkimuksia.1 Olemassa olevat tutkimukset 
voidaan karkeasti jakaa esineiden käyttöä ja muita leikin rakennetekijöitä, 
lasten yhteisleikkiä ja leikin ohjausta koskeviin tutkimuksiin. Esineiden 
käyttöä ja leikin rakennetekijöitä on selvitetty tutkimalla pääasiassa lasten 
yksinleikkiä. Yhteisleikin tutkimuksesta suuri osa koskee lapsiparin 
leikkiä. Parileikkiä on alettu jo tarkastella myös intersubjektiviteetin 
synnyn ja kehittymisen näkökulmasta, jolloin leikkinä on pidetty niin 
esineellistä toimintaa kuin muuta leikillistä toimintaakin. Tiedossani ei 
kuitenkaan ole tutkimuksia, joissa selviteltäisiin yhteisen ymmärtämisen 
rakentumista spesifisti pikkulasten roolileikissä. 

Lapsen ja aikuisen välisen intersubjektiviteetin kehityksen ja 
lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten ja 
aikuisten yhteisen toiminnan tutkimus on kohdistunut melko rajatusti 
joidenkin käytännön taitojen (esim. itsenäinen syöminen), tiettyjen kogni
tiivisten kykyjen (esim. ongelmanratkaisutaidot ja muistitoiminnot) sekä 
puheen ja kielen kehityksen alueelle. Varsinaisesti leikkiä koskeva tutki
mustyö on keskittynyt paljolti varhaisessa esinemanipulaation vaiheessa 
tapahtuvan äidin ja lapsen vuorovaikutuksen ja konstruktiivisen leikin 

1Tässä tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle jää tutkimustehtävän rajauksen 
vuoksi lähes kokonaan yli kolmevuotiaita ja varsinkin oppivelvollisuuskoulun alempien 
luokkien lapsia koskeva kulttuurihistoriallisesta viitelcehyksestä tehty leikin tutkimus 
(esim. Baker-Sennett, Matusov & Rogoff 1992; Broström 1989, 1991; Helenius 1982; 
Jansen-Vos & Pompert 1993; van Oers 1994). Sama koskee myös aihetta sivuavia (kuten 
pikkulasten keskinåisen vuorovaikutuksen ja ystävyyssuhteiåen syntyä koskevia) tutki
muksia (esim. Verba 1994). 
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ohjaamisen tutkimiseen. Tutkimustietoa symboli- tai roolileikin ohjaukses
ta on vain niukasti. Tämä koskee erityisesti lasten yhteisleikin ohjausta 
päiväkotien alle kolmevuotiaiden ryhmissä. Jonkin verran on tutkittu 
yleensä kasvattajien ohjaustoimenpiteitä ja ohjauksen vaikutusta leikin 
kehitystasoon samoin kuin aikuisten merkitystä ja heidän tehtäväänsä las
ten välisten konfliktien ratkaisemisessa. 

Tarkasteltavana olevat tutkimukset edustavat kulttuurihistorialli
sesta viitekehyksestä tehtyä roolileikkiin siirtymässä olevien lasten leikkiä 
koskevien observointitutkimusten koko sisällöllistä kirjoa: esineiden 
käyttöä ja niiden korvaamista, leikin rakennetta ja motiiveja, yhteisen 
ymmärtämisen rakentumista ja leikkitovereiden merkitystä roolileikkiin 
siirtymisessä, leikkitovereiden välisiä konflikteja, aikuisen ja lapsen 
toimintaa lähikehityksen vyöhykkeellä sekä leikin pedagogista ohjaamista 
päiväkodissa. Metodisesti tutkimuksia yhdistää vain se, että ne on kaikki 
toteutettu havainnoimalla, sillä muilta osin tutkimusotteet ja -asetelmat 
vaihtelevat paljonkin2

• Koska tutkimustulokset ovat kuitenkin yhteydessä 
tutkimuksen kontekstiin, pyrin kuvaamaan myös sen, minkälaisesta tutki
muksesta on kulloinkin kyse. Ongelman tässä muodostaa se, että aina 
tutkijat eivät ole sitä itsekään kuvanneet. 

Erityisongelmana tutkimusten tarkastelussa näen sen, että usein 
kulttuurihistorialliseksi tai vygotskilaiseksi leikin tutkimukseksi nimetty 
tutkimus on vain terminologialtaan kulttuurihistoriallista. Tässäkin 
luvussa esitettävissä tutkimuksissa niitä ohjaaviksi tai niihin vaikuttaviksi 
teorioiksi on mainittu Vygotskin leikin teoria joko yksin tai joskus yhdis
tettynä johonkin muuhun teoriaan. Esimerkiksi yhteisen roolileikin 
kehitystä koskevissa tutkimuksissa tutkijat ovat saattaneet nimetä innoit
tajakseen Vygotskin sisäistämisperiaatteen tai lähikehityksen vyöhykettä 
koskevat ajatukset, mutta tutkimusten empiirisessä toteuttamisessa he 
eivät ole yleensä määritelleet tutkittavien lasten lähikehityksen vyöhykettä 
tai analysoineet sitä, miten interpsyykkinen on muuttunut intrapsyykki
seksi vuorovaikutusprosessin kuluessa. 

Tutkimukset eivät siis välttämättä ole kulttuurihistoriallisia, vaikka 
olen ne luvun otsikossa niin nimennytkin. Kysymyksessä on kuitenkin 
tietoinen valinta: kriteerinä valinnalle toimi se, miten tutkijat itse ovat 
tutkimuksensa teoreettisen viitekehyksen määritelleet tai kuvanneet. 
Tutkimusten tarkempi analyysi voi osoittaa, mitkä niistä täyttävät muu
tenkin kuin käsitteiltään kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian tutki
mukselle asettamat metodologiset ehdot. 

2Tarkkaan ottaen joukkoon mahtuu myös eksperimentaalisia ja strukturoituja tai 
kvasi-eksperimentaalisia lasten aktuaalista leikkikayttäytymi,stä koskevia tutkimuksia, 
joissa aineisto on kuitenkin koottu havainnoimalla, ei esimerkiksi fysiologisin mittauk
sin. Myös kysely- ja haastattelututkimukset jäävät tarkastelun ulkopuolelle. 
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4.1 Esineiden korvaaminen leikissä 

Joidenkin arvioiden mukaan suurin osa kulttuurihistorialliseen lähesty
mistapaan pohjautuvasta pikkulasten leikin tutkimuksesta koskee esinei
den käyttöä leikissä. Esimerkiksi Nicolopoulou (1993, 11) näkee Vygotskin 
vaikutuksen leikin tutkimukselle olleen tähän asti suorinta nimenomaan 
silloin, kun kyseessä on ollut korvaavien esineiden käytön kehittyminen 
symbolisessa leikissä. Nicolopoulou toteaa tosin, että vaikka esineiden 
korvaamista on tutkittu erittäin paljon, tutkimusta ei ole tavallisesti liitetty 
Vygotskin laajempaan teoreettiseen viitekehykseen. 

Ylipäänsä esineiden käyttöä koskevien tutkimusten sijoittaminen 
yhteen lähestymistapaan on ongelmallista, varsinkin kun tutkijat itse 
nimeävät lähtökohdakseen usein vain Piaget'n (1962) leikin teorian. Monet 
heistä viittaavat kuitenkin Piaget'n ja Vygotskin esineiden käytön kehitys
tä koskevien käsitysten samankaltaisuuteen. (Ks. Hännikäinen 1992b, 64-
69). Kyseiset "piagetilaiset" tutkimukset eivät asetelmiltaan tai tuloksiltaan 
useinkaan eroa merkittävästi niistä tutkimuksista, joiden lähtökohdaksi on 
nimetty Vygotskin käsitykset. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, sillä 
Vygotskin ja Piaget'n käsitykset erityisesti esinekorvaamisen muotojen 
kehityksestä ovat käytännöllisesti katsoen yhteneviä. 

Vygotskin - kuten myös Piaget'n - mukaan ensimmäiset esittävät 
toiminnot tapahtuvat realistisin, prototyyppisin esinein, ja vasta myöhem
min lapset oppivat esineirlPn korvaavan käytön. Vygotskin työtovereiden 
ja opiskelijoiden kokeelliset tutkimukset vahvistivat tämän havainnon, 
mutta huomion arvoista on se, että tutkimukset kohdistuivat kolmevuoti
aiden ja sitä vanhempien lasten leikkiin (ks. esim. Elkonin 1980, 357-362). 

Sittemmin esineiden korvaamista koskeva tutkimus on kohdistu
nut yhä nuorempiin lapsiin. Elderin ja Pedersonin (1978) ymmärtääkseni 
laboratorio-oloissa tehdyssä kokeellisessa tutkimuksessa selviteltiin 2½-, 
3- ja 3½-vuotiaiden lasten esineiden käyttöä yksinleikissä. Yhteensä
tutkimukseen osallistui 72 lasta. Tutkimusta varten lasten käyttöön oli
valittu eri määrin todellisia esineitä vastaavia esineitä, ja jotta esineen
käytön kaikki vaihtoehdot tulisivat mahdollisiksi, tehtäviä varioitiin
esimerkiksi siten, että lapsen käytettävissä oli joko pelkästään realistisia
esineitä, realistisia esineitä korvaavia muodoltaan samantyyppisiä esineitä,
täysin epärealistisia esineitä tai ei esineitä ollenkaan. Kun ensin oli tarkis
tettu, että lapsi ymmärsi leikistiesittämisen idean, häntä kehotettiin
suorittamaan joitakin leikkitoimintoja. Esitetyt tehtävät oli muotoiltu
seuraavaan tapaan: "Näytä mitä teet kammalla", "Esitä, että olisit koira" ja
"Jos sinulla olisi kampa, mitä tekisit sillä?"

Tutkimuksen yhdeksi lähtökohdaksi Elder ja Pederson nimesivät 
Vygotskin käsityksen symbolisesta leikistä osana prosessia, jossa ajatus ja 
merkitys vapautetaan konkreettisista esineistä. Tässä prosessissa tekojen 
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kehitys etenee esineiden virittämistä teoista ajatusten virittämiin tekoihin. 
Toisena lähtökohtana olivat Overtonin ja Jacksonin (1973) tutkimustulok
set, joiden mukaan kolme - neljävuotiaat lapset käyttävät ruumiinosiaan 
korvaamaan puuttuvia objekteja, mutta jo ennen kouluikää esittävät 
leikkitekoja liikkeillään: nuoremmat käyttävät sormea hammasharjana, 
vanhemmat esittävät pitävänsä kädessään olematonta hammasharjaa. 
Nämä tulokset ovat yhtäpitäviä Vygotskin oletusten kanssa, että lapset 
tarvitsevat konkreettisen ilmaisimen ennen kuin pystyvät esittämään 
esineitä ilman varsinaisia esineitä: Pienellä lapsella havainto esineestä 
hallitsee merkitystä, jolloin esimerkiksi tikku toimii leikissä lusikkana. 
Myöhemmin lapsi kykenee esittämään leikisti ilman apuvälinettä, jolloin 
hän esimerkiksi tekee syöntiliikkeitä pelkällä kädellään. 

Tutkimus osoitti, että alle kolmevuotiaat lapset olivat eniten 
riippuvaisia sellaisista korvaavista esineistä, jotka muistuttavat proto
tyyppisiä, realistisia esineitä. 3½-vuotiaat pystyivät suorittamaan tehtävät 
kaikilla tutkijan esittämillä tavoilla. 2½-vuotiaat eivät suostuneet käyttä
mään ei-realistista korvaavaa esinettä mihin tahansa tehtävään. Kun heitä 
pyydettiin käyttämään leikkiautoa lapiona, he kieltäytyivät sanoen 
esimerkiksi "en voi, sehän on auto". Tutkijat rinnastavat tämän Lurian 
tutkimustuloksiin: pieni lapsi ei anna kielellisten ohjeiden vaikuttaa te
koihinsa tilanteessa, jossa on hänen havainnoilleen tai kokemuksilleen 
ristiriitaisia asioita (vrt. Vygotsky 1976, 545-546; 1978e, 97). Samalla 
Elderin ja Pedersonin tulokset vahvistavat myös Vygotskin esittämän 
käsityksen siitä, että mikä tahansa esine ei voi korvata leikissä mitä 
tahansa esinettä, mitä Elder ja Pederson itse eivät näytä tuloksia tarkas
tellessaan havainneen. Tosin tämä Vygotskin käsitys ei myöskään sisälty
nyt heidän lähtökohtaoletuksiinsa. 

Brethertonin, O'Connellin, Shoren ja Batesin (1984) mukaan 
pikkulasten on helpompi korvata jokin esine toisella silloin kun korvaa
valla esineellä on suhteellisen vähän spesifiä merkitystä omaava asema, 
kuten esimerkiksi palikalla, kuin jos sillä on vakiintunut merkitys. Tällais
ta tutun merkityksen omaavaa esinettä on vaikea käyttää vastoin konven
tionaalista tapaa. Jos pieni lapsi on tottunut käyttämään kampaa spesifissä 
kampaamisen merkityksessä, hänen on vaikea käyttää sitä lusikkana. 
(Bretherton & Beeghly 1989, 252.) Sama voisi tietenkin koskea myös auton 
käyttöä lapiona. 

Ongelmana edellä esitetyissä tuloksissa ja erityisesti niiden tulkin
nassa näen kuitenkin kokeellisen asetelman. Lapsen omaehtoisessa leikissä 
tilanne on olennaisesti erilainen, jolloin lapsi saattaa itse hyväksyä esimer
kiksi leikkiauton lapioksi. Oletetaan, että lapsi leikkii hiekkalaatikossa ja 
haluaa kaivaa hiekkaan montun, mutta hiekka on kovaa. Lähettyvillä on 
leikkiauto, mutta ei lapiota. Miksi lapsi ei ottaisi autoa ja yrittäisi sen 
avulla kaivaa hiekkaa? Mikäli auto soveltuu kaivamiseen hän saattaisi 
käyttää autoa leikisti lapiona tai oikeasti korvaavana työkaluna - riippuen 
siitä, onko kaivamisessa kyse kaivamistyöstä vai mielikuvitusleikistä. 
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Näin kontektualisoituna myös Vygotskin esineen korvaamista koskevia 
käsityksiä voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. 

Leikisti esittämistä ilman esineitä pelkän liikkeen tai mimiikan 
avulla Vygotski pitää korvaavan esineen käyttöä kehityksellisesti myö
hempänä esineen korvaamisen muotona. Bretherton ja Beeghly (1989, 253) 
asettavat tämän näkemyksen kyseenalaiseksi viittaamalla omiin tutkimus
tuloksiinsa, joiden mukaan pelkästään mielikuvituksessa tapahtuvaa 
korvaamista esiintyy jo toisen elinvuoden alussa. Bretherton ja Beeghly 
toteavat kuitenkin, että tutkimusta tästä on tehty vain vähän, ja että 
tutkimuksissa leikissä käytetyn mimiikan määrittely on ollut epätarkkaa. 

Mimiikka ja liike eivät muodosta ainoaa tapaa esittää näkymätöntä 
mielikuvitusesinettä. Näkymätön esine voidaan pelkästään nimetä. Kol
mannen ikävuoden aikana tällainen verbaalinen nimeäminen näyttää ole
van runsasta, jos havaintoihin liittyvää tukea on lähettyvillä. Myös tätä 
koskeva lisätutkimus olisi Brethertonin ja Beeghlyn mukaan tarpeen. 
(Bretherton & Beeghly 1989, 253.) 

Erityistapauksen näkymättömästä objektista muodostaa näkymät
tömän leikkitoverin ilmaantuminen leikkiin. Vygotskin havaintojen 
mukaan tämä tapahtuu noin neljän vuoden iässä. - Sitä nuorempien lasten 
mielikuvitustovereista ei tietääkseni ole tutkimustietoa. 

4.2 Leikin rakenne-elementit ja motiivit 

Leikkimateriaalin ja esineellisten tekojen lisäksi leikin osatekijöitä tai 
peruskomponentteja (ks. edellinen luku, sivut 70-75) on kulttuurihisto
riallisesta viitekehyksestä tutkittu suhteellisen vähän silloin, kun kyseessä 
ovat olleet pikkulapset. En tunne esimerkiksi yhtään spesifisti leikin 
juonta ja rooleja koskevaa tutkimusta. Tilanne on toinen yli kolmevuotiai
den lasten kohdalla. 

Poikkeuksen tästä muodostaa Andersenin (1983) pieni tapausselos
tus: Andersen on analysoinut kulttuurihistoriallista leikin teoriaa esitelles
sään esimerkinomaisesti runsaat kaksi vuotta vanhan Jonathanin auto
leikkiä. Tarkoituksena oli kuvata roolileikin varhaisen vaiheen tyypillisiä 
piirteitä. Jonathan oli käynyt autolla kylässä kotikaupunkinsa ulkopuolel
la, ja ilmeisesti tästä kyläreissusta oli virinnyt autoleikki pihamaalle. 
Analyysissä löytyneet piirteet Andersen (1983, 41) tiivistää seuraavasti: 
- teolla ("ajaminen") on keskeinen asema,
- teko sisältää tekijän, roolin ("kuljettaja"),
- leikki on ei-kollektiivista, muilla ei ole rooleja,
- lapsi leikkii aikaisemmin koettua, jota leikkii "konkreettisesti",
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- lapsi yrittää käyttäytyä kuin aikuinen, vaikka ei osaa toimia samalla
tavalla kuin aikuinen osaa,

- lapsi luo leikkitilanteen, joka vastaa todellista tilannetta,
- lapsi valitsee itse teeman ja siihen tarvittavan rekvisiitan,
- lapsi leikkii intensiivisesti,
- lapsi puhuu monologisesti (muut statistin osassa) ja
- leikki on sosiaalista sekä muodoltaan että sisällöltään.

Andersenin esittämät piirteet kuvaavat samalla roolileikkiin siirty
mässä olevan lapsen leikkiä: Leikkiin sisältyy kuvitteellinen tilanne, 
leikkitekoja ja rooli, jossa jäljitellään aikuisen toimintaa. Leikin juoni on 
yksinkertainen - ajetaan autolla vierailulle. Leikin tekee sosiaaliseksi myös 
se, että lapsi kertoo lähettyvillä oleville henkilöille mitä on tekemässä. 
Hän ei vedä toisia mukaan leikkiin, vaan keskittyy omaan tekemiseensä. 

Andersen ei pohdi analyysissään leikin motiivia. Itse asiassa kult
tuurihistoriallisesta viitekehyksestä ei ole tehty pienten lasten leikin motii
via koskevaa observointitutkimusta lukuunottamatta 1940 -1950-luvuilla 
Elkoninin johtaman tutkimusryhmän tekemiä tutkimuksia (ks. Hakkarai
nen 1990, 184). Sen sijaan Hakkarainen (1990) on tehnyt siitä käsitteellis
teoreettisen analyysin osana laajempaa leikin kohteellisuutta ja motivaa
tiota koskevaa tutkimustaan. Tutkimuksessa on käytetty myös leikkiti
lanteiden observointiin ja kasvattajien haastatteluun perustuvaa havainto
aineistoa, mutta vain yli kolmevuotiaiden lasten osalta. Käsittääkseni 
Hakkaraisen kehittelemät teoreettiset mallit pikkulasten esineleikin ja "tar
haikäisten" juonellisen roolileikin perusrakenteista ja näiden rakenteiden 
muutoksen analyysi (ks. sivut 77-78) antavat kuitenkin mahdollisuuden 
tarkastella roolileikkiin siirtymisen vaiheessa tapahtuvaa motivaation 
muutosta. 

Hakkaraisen (1990, 186-187) mukaan yleiset toiminnan ja sen moti
vaation tutkimuksen metodologiset periaatteet ovat päiväkotileikkiin 
sovellettuna leikkitoiminnan kokonaisuuden huomioonottaminen, leikin 
kohteen rekonstruointi, leikin kollektiivisen subjektin rekonstruointi, leikin 
välittyneisyyden konstruointi ja leikin ristiriitojen, konfliktien ja innovaati
oiden erittely. Nämä metodologiset periaatteet Hakkarainen ottaa käyt
töön leikin tyyppi tekojen analyysissä ja tehdessään sen pohjalta motivaati
on, toiminnan ja tarpeen käsitteitä koskevia yleistyksiä. Systemaattisin 
analyysi on tehty päiväkodin leikkipäivänä kuvanauhoitetusta kauppa
leikistä, mutta samanaikaisesti ryhmän tiloissa on meneillään leikkiä myös 
muissa leikkikaupunkiin kuuluvissa leikkipisteissä, kuten pankissa, 
kampaamossa ja sairaalassa (Hakkarainen 1990, 187-219). 

Analysoitu kauppaleikki sisälsi 21 perusjuonta toistavaa jaksoa. 
Perusjuoneen kuului useimmiten seuraavat elementit: tervehtiminen -> 
mitä ostaa tai haluaa -> määrän/laadun tarkennus -> valinta -> viivakoo
din lukeminen -> maksaminen-> hyvästeleminen. Perusjuonen eri vaihei
ta lapset toteuttivat niille ominaisten leikkitekojen avulla. Esimerkiksi 
viivakoodin lukeminen tapahtui vetämällä lyijykynää tavaran yli ja 
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sanomalla "piip". Leikkiin sisältyi kaikkia leikin tyyppitekoja (ks. sivut 74-
75): leikin ja todellisuuden erottamista osoittavia tekoja, leikin juonta 
rakentavia tekoja ja leikin kohdetta tarkentavia tekoja. Leikissä havaittiin 
myös seuraavanlaisia siirtymiä roolista pois ja takaisin rooliin: kaupan 
myyjät siirtyivät toisten leikkipisteiden asiakkaiksi, roolista siirryttiin 
välillä neuvottelemaan leikin toteuttamisesta ja rooleista siirryttiin välillä 
pois keskustelemaan kiinnostavista ajankohtaisista asioista. 

Hakkarainen muistuttaa, että leikin tyyppitekojen analyysi ja 
kauppaleikin juonen konstruoiminen ei vielä paljasta leikin kohdetta ja 
motivaation dynamiikkaa. On tarkasteltava kauppaleikin suhdetta muihin 
meneillään oleviin leikkeihin ja varsinkin niihin, jotka kytkeytyvät siihen 
sisällöllisesti. Tällaisia leikkejä olivat pankkileikki ja "rosvo ja poliisi"
leikki. Yhteinen kohde näille muodostui rahasta. Raha toimi vaihdon 
välineenä ja sitä ryöstettiin. 

Leikin analyysin perusteella kauppaleikistä oli johdettavissa 
seuraavanlainen rakenteen kuvaus (kuvio 4): 

TEKIJÄ: 
- lapsipari
(pienryhmä

VÄLINEET: 

SÄÄNNÖT: YHTEISÖ: 

- juoni: ostaminen, rahanvälitys,
laillisuuden ylläpito

- roolit: myyjä ja ostaja
- teot: "merkkaaminen"

leikkitila: myyntitiski

KOHDE:-------------> TULOS: 
- vo.ihtosuhteet - moraalinen

TYÖNJAKO: 

- leikkipisteet,

minäkuva,
mielikuvitus

- oikeuden- -"vaQaa" 
mukainen vaihto leiKkiryhmä - sosiaalinen asema

KUVIO 4. Kauppaleikin rakenne (Hakkarainen 1990, 226) 

Koska eri leikit muodostivat yhdessä toiminnan kokonaisuuden, 
muodosti toiminnan kollektiivisen subjektin periaatteessa ryhmän eri 
tiloihin jakautuneet lapset ja aikuiset. Kauppaleikki viittasi kuitenkin 
siihen, että todellinen subjekti oli pikemminkin vain lapsipari tai pienryh
mä. Leikin tulosta ei ole mahdollista suoraan havainnoida (ks. sivu 79). 
Hakkaraisen mukaan voidaan kuitenkin olettaa, että kuvattu kauppaleikki 
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muokkaa lasten moraalista minäkuvaa3
: joillakin lapsilla se voi vahvistaa 

egoistisia ja toisilla altruistisia pyrkimyksiä. (Hakkarainen 1990, 227.) 
Hakkaraisen laajempaan leikin analyysiin sisältyvien leikin koh

teen ristiriitojen ja historiallisen muutoksen, päiväkotityön sisäisten 
ristiriitojen sekä leikin ristiriitojen ja pedagogisen ohjauksen pohdinta 
(Hakkarainen 1990, 228-251) jää tässä tarkastelun ulkopuolelle. Näiden 
aspektien arviointi pikkulasten leikin näkökulmasta ja niiden soveltami
nen alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotileikin analyysiin lienee mit
tasuhteiltaan oma tutkimuksensa. 

4.3 Leikkitoverit ja roolileikkiin siirtyminen 

Monet yhteisen roolileikin kehitystä koskevat tutkimukset ovat syntyneet 
jatkona tai kritiikkinä Piaget'n yksilökeskeiselle näkökulmalle ja hänen 
käsitykselleen kollektiivisen symbolismin synnyn ajankohdasta. Muutamat 
tutkijat ovat myös todenneet tutkimuksensa innoittajana olleen Vygotskin 
lähikehityksen vyöhykettä koskevien ajatusten. Puhtaasti vygotskilaista tai 
kulttuurihistoriallista tutkimusta pikkulasten yhteisen roolileikin kehi
tyksestä tai roolileikkiin siirtymisestä on vain vähän, ja silloinkin on 
useimmiten tutkittu lapsiparin leikkiä. (Ks. esim. Nicolopoulou 1993.) 

Mikä on leikkitoverin asema leikin kehityksessä ja erityisesti 
roolileikin synnyssä ja sen kehityksessä? Howes4 (1987) on tarkastellut sitä 
osana sosiaalisen kompetenssin kehitystä, josta hän on laatinut eri tutkijoi
den tutkimustuloksiin perustuvan kuvauksen. Roolileikkiin siirtymisen 
kannalta tärkeä vaihe sijoittuu lapsen kolmannelle ikävuodelle, jolloin lap
si alkaa välittää ja jakaa merkityksiä ja hän kykenee ymmärtämään vuoro
vaikutuksen sisällön toisten lasten kanssa samalla tavalla. Kolmannen 
ikävuoden lopulla lapsi alkaa ymmärtää itsensä osana ryhmää ja samalla 
huomata yksilöllisiä käyttäytymispiirteitä ryhmän jäsenissä. Tässä iässä 
lapset pystyvät käyttämään kieltä ilmaistakseen toiveitaan ja pikkulasten 

3Hakkaraisen kuvaamat leikin tulokset ovat kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
klassikoiden esittämiä leikin tuotoksia (vrt. leikin merkitys kehitykselle esimerkiksi 
Vygotskin mukaan, ks. sivut 47-48). - Lapset itse saattavat pitää Ieikkinsä tuloksena 
jotäkin aivan muuta, esimerkiksi jännitysta, iloa tai osaamisen elämyksiä. Sama koskee 
itse asiassa koko leikin rakennetta: ainoastaan tutkijalla tai mahdollisesti kasvattajalla 
on tarve määritellä leikin kokonaisuus. Sen sijaan lapselle yksityiskohdat saattavat 
leikin joissakin vaiheissa muodostua niin mielekkäiksi ja tärkeiksi, että kokonaisuus 
unohtuu. 

4Howesin tutkijaryhmän käyttämä teoreettinen viitekehys sisältää kulttuurihis
toriallisen koulukunnan käsitysten lisäksi muun muassa kornmunikaatioteoreettisia ja 
piagetilaisia aineksia. 
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yksinkertaiset käyttäytymisrutiinit muuttuvat esikouluikäisten monimut
kaisemmiksi peleiksi ja fantasioiksi. 

Howes, Unger ja Matheson (1992, 3-5) tutkimusryhmineen kuvaa
vat sosiaalisen kompetenssin kehitystä vertaisryhmässä sosiaalisten 
tehtävien perättäisenä sarjana. He mainitsevat, että ajatus vastaa toimin
nanteoreettisen lähestymistavan sisältämää johtavan toiminnan ajatusta: 
Yhteisen roolileikin tietty muoto yhden kehitysvaiheen sisällä saa aikaan 
siirtymän, joka johtaa uuteen yhteisen roolileikin muotoon seuraavassa 
vaiheessa. Yhteisellä roolileikillä on erilaisia kehityksellisiä tehtäviä eri 
kehitysvaiheissa. Jopa alkeellisimmassa muodossaan yhteinen roolileikki 
sisältää sisäisen maailman koordinointia, joka tuottaa todellisiin sosiaali
siin suhteisiin liittyviä mielikuvitukseen perustuvia transformaatioita. 
Kehityksellisiä tehtäviä on kolmenlaisia: 
- merkitysten välittäminen yhteisen roolileikin muotojen hallinnan

kautta,
- kontrolli- ja kompromissikysymysten ilmaiseminen ja tutkiminen

neuvottelemalla yhteisen roolileikin merkityksistä ja skripteistä ja
- intimiteetin ja luottamuksen kysymysten tutkiminen yhteisessä rooli

leikissä.
Ensimmäinen tehtävä on keskeinen pikkulapsi-iässä, toinen 

tehtävä varhaisina esikouluvuosina ja kolmas tehtävä vanhemmilla 
lapsilla. Kun lapset ovat oppineet välittämään merkityksiä, esimerkiksi 
sopimaan leikin teemasta yhteisessä roolileikissä, he voivat tutkia ja 
tunnustella erilaisia kontrolli- ja kompromissimuotoja. Opittuaan ratkaise
maan kontrolli- ja kompromissikysymyksiä, he voivat käyttää yhteistä 
roolileikkiä tutkiakseen ja tunnustellakseen luottamusta ja intimiteettiä 
koskevia kysymyksiä. Tässä kyseessä on tietenkin leikin ja vuorovaikutus
taitojen kehityksen toivottu tavoite: Howes ja Norris (1993) toteavat, että 
jos lapsilla on yleensäkin vaikeuksia ihmissuhteissa ja vuorovaikutukses
sa, heillä on melko varmasti vaikeuksia myös harmonisen roolileikin 
kehittämisessä. Jos lapsi ei voi olla varma siitä, että toiset lapset pitävät 
hänestä, hän ei oletettavasti tarjoa heille samanaikaisesti vakuuttavasti 
omia ideoitaan ja suostu heidän ehdotuksiinsa. 

Rothstein-Fisch ja Howes (1988) observoivat 30 perhepäivähoidossa 
olevan alle 2-vuotiaan lapsen leikkiä sekä keskenään että 3 - 4-vuotiaiden 
ja joissakin tapauksissa itseään hieman vanhempien vastikään 2 vuotta 
täyttäneiden tovereiden kanssa. Tutkimus toteutettiin observoimalla lasten 
leikkiä useamman kerran viiden sekunnin intervallein kulloinkin viiden 
minuutin ajan. 

Tulokset osoittivat alle 2-vuotiaiden lasten leikkivän mieluiten 2-
vuotiaiden kanssa sekä tarkkailevan eniten 3 - 4-vuotiaiden leikkiä. Olles
saan 3 - 4-vuotiaiden kanssa, alle 2-vuotiaat leikkivät yksin. Alle 2-vuoti
aat jäljittelivät mieluiten 2-vuotiaita, eivät itseään nuorempia tai esikou
luikäisiä. Tutkimus osoitti lisäksi, että alle 2-vuotiaat orientoituvat jo 2 
vuotta täyttäneisiin ja leikkivät monipuolisesti heidän kanssaan. Roth-



111 

stein-Fisch ja Howes olettavatkin 2-vuotiaiden olevan riittävän samanikäi
siä ja samalla sopivasti edellä kehityksestä luodakseen lähikehityksen 
vyöhykkeen alle 2-vuotiaiden leikille. Sen sijaan esikouluikäiset ovat liian 
edistyneitä tähän. 

Howes ja Unger (1989) tutkivat yhteisen roolileikin, ja siinä 
erityisesti jaetun merkityksen syntyä. Tutkimukseen osallistui 43 lasta, 
joiden iät vaihtelivat 1;4 - 2;9 vuoden välilllä. Tutkimuksen yhtenä lähtö
kohtana oli Vygotskin käsitys osaavamman merkityksestä vähemmän 
osaavalle: Mikä on siis hoitajan ja muiden lasten asema leikin rikastutta
misessa? Hoitajan asemaa tarkasteltiin vain hypoteettisesti aikaisempien 
tutkimusten perusteella, mutta lasten keskinäisen leikin analyysiä varten 
kerättiin aineistoa päiväkodista. Aikaisempien tutkimusten perusteella 
oletettiin, että kolme vertaisryhmään liittyvää tekijää ovat tärkeitä yhtei
sen roolileikin syntymisen kannalta: leikkitoverin tuttuus, ystävyyssuhde 
tämän kanssa sekä leikkitoverin ikä. Tutkimuksessa keskityttiin vain 
ystävyyssuhteen tutkimiseen. 

Tutkimuksen alkaessa lapset olivat olleet samassa päiväkotiryh
mässä vähintään kuusi kuukautta ja heitä observoitiin neljän kuukauden 
ajan. Kunkin lapsen leikistä nauhoitettiin neljä viiden minuutin leikkijak
soa. Opettajilta kysyttiin tietoa lasten ystävyyssuhteista. Lähes kaikilla 
lapsilla ikään katsomatta oli vähintään yksi ystävä, mutta vanhimmilla, 
melkein kolmevuotiailla lapsilla oli enemmän ystäviä kuin muilla. Jaetun 
merkityksen käsite määriteltiin sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi, jossa 
molemmat osallistujat noudattivat samaa käyttäytymisteemaa, esimerkiksi 
suullista tai motorista jäljittelyä, takaa-ajamista, piiloleikkiä, esineiden 
vaihtoa, esineistä riitelemistä, pallopeliä, puhelimessa puhumista tai 
nuken nukkumaanlaittamista. Leikisti esittämiseen sisältyi kahdeksan 
teemaa: 

pukeminen ja uloslähteminen, 
aseleikki, 
keittäminen tai syöminen, 
lääkäri, 
vauvan nukuttaminen, 
puhelimeen puhuminen, 
autoleikki ja 
eläimenä oleminen. 

Jaettujen merkitysten määrä lisääntyi iän mukana. Nuorimpien 
lasten kohdalla sillä, leikkikö lapsi ystävän tai jonkun muun lapsen 
kanssa ei ollut merkitystä jaettujen merkitysten määrän suhteen, mutta 1:9 
- 2:9-vuotiaat leikkivät mieluummin ystävän kanssa kuin muiden kanssa
ja ystävän kanssa leikittäessä jaettuja merkityksiä oli enemmän. Tätä van
hemmat lapset pystyivät leikkimään yhtä hyvin ystävän kuin muunkin
lapsen kanssa.

Dunn ja Dale (1984) selostavat kahta tutkimustaan, joissa tutki
muskohteena oli roolileikki joko vanhemman sisaruksen tai äidin kanssa. 
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Toiseen tutkimukseen osallistui 20 kaksivuotiasta lasta (iän vaihteluväli 
1;10 - 2;6), joilla oli neljä - viisivuotiaita sisaruksia ja heidän äitinsä, ja 
toiseen 40 sisarusparia, joista nuorempi lapsi oli 1 ½-, 2- tai 3-vuotias. 
Tutkimukset suoritettiin lasten kotona noin tunnin mittaisissa jaksoissa, ja 
koodaus tehtiin aikaotannalla 15 sekunnin intervallein. Yhteisen roolilei
kin määrittelyn ehdoksi tutkijat asettivat vähintään yhden leikkitoverille 
kohdistetun leikkiteon tai leikkiä koskevan kielellisen ilmaisun. 

Tulokset osittivat, että sukulaisuussuhde sinänsä, olipa leikkito
verina sitten äiti tai sisarukset, näytti edesauttavan yhteisessä roolileikissä 
tarvittavan sosiaalisen ymmärtämisen kehitystä. Nuorempien lasten leikki 
heidän leikkiessään sisaruksen kanssa poikkesi kuitenkin monella tavalla 
leikistä, jota he leikkivät äidin kanssa. Leikkiessään äidin kanssa leikin 
kohteena olivat esineet, ja myös lapsen tekemät leikkiä koskevat aloitteet 
liittyivät esineisiin. Sen sijaan leikkiessään sisarusten kanssa lapset leikki
vät roolileikkejä, ja heidän tekemänsä aloitteet liittyivät niihin. Tosin 
tutkijat olettavat sisarusten suhteen laadun olevan yhteydessä leikittävän 
roolileikin luonteeseen. 

Jo kaksi- ja kolmevuotiaat sisarukset pystyivät yhteiseen rooli
leikkiin keskenään. Koska näillä lapsilla oli vanhempia sisaruksia, Dunn 
ja Dale olettavat varhaisen yhteisleikili johtuvan juuri heidän olemas
saolostaan ja he katsovatkin tulosten tukevan Vygotskin käsitystä lähike
hityksen vyöhykkeen merkityksestä. 

Edellä. esitetetyt tutkimukset osoittavat selvästi lasten keskinäis
suhteiden tärkeän merkityksen leikin kehitykselle. Siitä huolimatta, että 
mukana olisi erilaista osaamista ja erilaisia kokemuksia omaavia lapsia, 
lasten psyykkinen samanvertaisuus näyttää mahdollistavan oikean rooli
leikin jo pikkulapsille. - Aikuinen ei voi korvata lasten vertaissuhteita. 
Tähän kulttuurihistoriallinen traditio on kiinnittänyt vähemmän huo
miota. 

4.4 Toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä Ja intersubjekti
viteetin synty 

Lapsen ja aikuisen yhteisleikkiä koskeva tutkimus on kohdistunut lähes 
poikkeuksetta äidin ja lapsen vuorovaikutukseen leikkitilanteissa, tar
kemmin sanoen äidin ohjaaviin toimenpiteisiin ja lapsen niitä koskeviin 
reaktioihin. Kyseessä on usein ollut äidin hienovarainen erityisohjaus, jota 
tutkijat ovat nimittäneet teoreettisista lähtökohdistaan riippuen leikissä 
avustamiseksi (scaffolding) (esim. Wood, Bruner & Ross 1976), strate
giseksi ohjaukseksi (esim. Wertsch 1979) tai toiminnaksi lähikehityksen 
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vyöhykkeellä (esim. Budwig, Strage & Bamberg 1986). Perusajatuksena 
kaikissa on kuitenkin se, että aikuisella on käsitys sekä siitä, mitä lapsi jo 
hallitsee, että siitä, mitä lapsi voisi hallita. Tarkkaan ottaen esimerkiksi 
"toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä" ja "scaffolding" eivät käsitteellisesti 
tarkoita aivan samaa, vaikka toiminta näyttää ulkoisesti samalta. Käsitteen 
"scaffolding" nähdään esimerkiksi viittaavan kapeammin erillisten taitojen 
hankkimiseen ja yksittäisten tekojen (actions) hallitsemiseen, kun taas 
"toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä" pyrkii laajempien, kestävien 
toimintojen (activities) syntymiseen5

• Tässä erottelua ei kuitenkaan tehdä,
vaan tarkastelun kohteena on aikuisen lasten leikkiä ohjaava toiminta. 

Wertschin (1979) tutkimus kohdistui aikuisen ja lapsen vuorovai
kutukseen lähikehityksen vyöhykkeellä ongelmanratkaisutilanteessa. 
Tehtävänä oli palapelin tekeminen. Analyysin kohteena oli spesifisti 
interpsyykkisestä intrapsyykkiseen siirtyminen (ks. sivut 35-36): kuinka 
tämä tapahtuu äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa? Tutkimukseen osallis
tuneet lapset olivat 2½-, 3½- ja 4½- vuotiaita. Wertsch painottaa, että 
lapset kävivät Montessorikoulua ja että heidän perheensä olivat keski
luokkaisia, joten tulokset eivät mahdollisesti koske muista yhteiskunta
luokista tulevia tai muun koulutuksellisen taustan omaavia lapsia ja äitejä. 

Tutkimus oli kokeellinen. Äidille näytettiin valmis palapelimalli ja 
siitä tehty kopio, jonka jälkeen kopio vedettiin sivuun, lapselle annettiin 
laatikollinen paloja ja äidille kerrottiin, että tarkoituksena oli tehdä mallin 
mukainen peli. Häntä kehotettiin auttamaan lastaan aina, kun se oli 
hänen mielestään tarpeellista. Tehtävää oli kuitenkin vaikeutettu siten, 
että lapselle annetuissa paloissa oli sellaisia ylimääräisiä paloja, jotka eivät 
sopineet mallin mukaiseen peliin. 

Tutkimus osoitti toisen ohjauksesta itseohjaukseen siirtymisen eli 
muutoksen interpsyykkisestä intrapsyykkiseksi tapahtuvan neljän tason 
kautta. Kolme ensimmäistä tasoa ovat lähikehityksen vyöhykkeellä ja 
ohjaus on erilaista eri tasoilla. 

Ensimmäisellä tasolla lapsi ei kykene tulkitsemaan aikuisen 
tehtävän suorittamiseen liittyviä suullisia ilmauksia. Esimerkiksi lapsen 
epäonnistuessa tilanteenmäärittelyssä, hän saattaa reagoida tavalla, jolla 
ei ole mitään tekemistä aikuisen neuvon kanssa. 

Toisella tasolla lapsi saattaa kyetä vastaamaan aikuisen spesifeihin 
kysymyksiin tai ohjeisiin. Hänen tulkintansa voi kuitenkin olla vielä ra
joittunut, koska hän ei täysin ymmärrä kysymyksiä tai ohjeita tehtävän 
vaatimusten valossa. 

Kolmannella tasolla lapsi saattaa kyetä seuraamaan vähemmän 
suoria ohjeita, kuten vihjeitä, ja operoimaan kehittyneellä tavalla. Lapsi 
alkaa ottaa vastuuta oman toimintansa säätelystä. Siirtyminen toisen 
ohjauksesta itseohjautuvuuteen on alkanut, mutta toiminta tapahtuu 
edelleenkin interpsyykkisellä tasolla. 

5Ks. tarkemmin Engeström (1986). 
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Neljännellä tasolla toiminta muuttuu intrapsyykkiseksi ja siirtymä 
toisen ohjauksesta itseohjautumiseen on tapahtunut. Lapsi suorittaa 
tehtävän ilman aikuisen strategista apua. 

Mitkä mekanismit saavat aikaan siirtymän tasolta toiselle? Wertsch 
olettaa, että siirtymät ovat suurelta osin tulosta lapsen yrityksestä saada 
aikaan ja ylläpitää koherenssia oman toimintansa ja aikuisen puheen 
välillä. Tämä tapahtuu tavallisimmin siten, että lapsi tekee aikuisen yksi
tyiskohtaisesti kuvaamia tekoja ja muodostaa sitten yhtenäisen arvion 
puheesta, tilanteenmäärittelystä ja omasta käyttäytymistään. Tämä ei 
tarkoita, että lapsi tekee tehtävän, koska jakaa aikuisen tilanteenmääritte
lyn, vaan päinvastoin: siksi, että hän tekee tehtävän, hän jakaa aikuisen 
tilanteenmääri ttel yn. 

Wertschin tutkimustulosten perusteella syntynyttä nelitasoista 
mallia vastaa jossain määrin Gallimoren ja Tharpin (1990) lukuisiin omiin 
ja toisten tutkijoiden tutkimuksiin pohjautuva nelivaiheinen malli lapsen 
ja aikuisen yhteisen toiminnan kulusta lähikehityksen vyöhykkeellä. Malli 
eroaa Wertschin mallista siinä, että siihen sisältyy myös lapsen metakog
nitiivinen toiminta: 

Ensimmäisessä vaiheessa kykenevämpi osapuoli auttaa tehtävän 
suorittamisessa kielellisin neuvoin ja kysymyksin. Toisessa vaiheessa lapsi 
auttaa itse itseään oman puheensa avulla. Tehtävän suoritus ei ole tässä 
vaiheessa kuitenkaan täydellinen tai automatisoitunut. Kolmannessa 
vaiheessa suoritus sisäistetään ja se automatisoituu sekä "fossilisoituu". 
Lapsi ei tarvitse apua aikuiselta eikä itseltään, ja itse asiassa tarjottu apu 
vain häiritsee lasta. Kyseessä on Vygotskin sanoin "kehityksen hedelmä". 
On kuitenkin mahdollista, että myöhemmin suoritus unohtuu tai sitä 
täytyy korjata. Tähän saatetaan tarvita jälleen apua. On saavutettu lähike
hityksen vyöhykkeellä toimimisen viimeinen vaihe. (Gallimore & Tharp 
1990, 184-187.) 

Edellä kuvatuissa Wertschin sekä Gallimoren ja Tharpin tutki
muksissa kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinaisesti leikki vaan pikemmin
kin leikeissä ja peleissä tapahtuva ongelmanratkaisu: itse asiassa siitä, 
miten äidit auttavat lapsia erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä, on 
olemassa paljonkin tutkimusta. Sen sijaan tutkimustieto siitä, kuinka äidit 
avustavat lasta nimenomaan leikissä, on vähäistä. (Ks. esim. Beizer & 
Howes 1992; Moss 1992.) 

Leikki eroaa monella tavalla ongelmanratkaisutehtävistä. Leikki on 
suhteellisen strukturoimatonta. Leikki tähtää harvoin yhteen erityiseen 
tavoitteeseen, ja se sallii rajoittamattoman määrän vaihtoehtoja, joista 
jokaista voidaan pitää oikeana tai ainakin hyväksyttävänä. Tästä syystä 
voidaan olettaa, että myös äitien ohjaustoimenpiteet eroavat sen mukaan, 
onko kyseessä ongelmanratkaisu vai esimerkiksi symbolileikki. (Beizer & 
Howes 1992, 27.) 

O'Connell ja Bretherton (1984) pyrkivät yhdistämään Vygotskin 
näkemyksen, jonka mukaan sosiaalinen konteksti on primaari lapsen 
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kognitiivisessa kehityksessä, ja Piaget'n näkemyksen, jonka mukaan lapsi 
on oman maailmansa arkkitehti. Tutkimuksessa tarkasteltiin leikkitilan
teessa lapsen ja äidin välistä vuorovaikutusta, ja siinä erityisesti äidin 
roolia lapsen tiedon strukturoinnissa. Tutkimustehtävänä oli arvioida 
lapsen ja äidin vuorovaikutusta kahdessa erilaisessa tilanteessa, joista 
ensimmäisessä äidillä oli passiivinen ja toisessa aktiivinen rooli leikkiin 
osallistujana. Tutkimuksessa painottui vygotskilainen näkökulma, koska 
tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti selvittää äidin toiminnan vaikutusta 
lapsen leikkityyppiin. Leikkityypit oli jaoteltu kokeilevaksi, esineitä 
manipuloivaksi leikiksi, jonka nähtiin edustavan matalinta tasoa, kom
binatoriseksi, esineitä yhdisteleväksi leikiksi, joka edusti seuraavaa tasoa 
ja symboliseksi leikiksi, jonka katsottiin olevan korkeinta tasoa. 

Tutkimukseen osallistui 30 lasta äiteineen. Lasten leikkiä tutkittiin 
kahdesti, ensimmäisen kerran lasten ollessa 1;8 vuoden ikäisiä, ja toisen 
kerran heidän ollessaan 2;4 vuoden ikäisiä. Molemmissa tapauksissa 
leikkiä observoitiin kahdessa tilanteessa, ensin lapsen kotona ja sitten 
laboratoriossa. Kotona lapsen oli tarkoitus leikkiä pikemminkin yksin ja 
laboratoriossa äidin kanssa. Tutkijat korostivat, että tutkimuksen tarkoi
tuksena ei varsinaisesti ollut tutkia leikin luonnetta, vaan ainoastaan 
käyttää leikkiä lasten tutkimisen välineenä. Siksi leikiksi määriteltiin 
lapsen toiminta lelujen kanssa. 

Molemmilla tutkimuskerroilla asetelma oli sama: Kotona leikittä
essä äitiä pyydettiin auttamaan lastaan mahdollisimman vähän, kun taas 
laboratoriossa häntä kehotettiin olemaan aktiivisena osallistujana, mutta 
toimimaan itselleen luonteenomaisella tavalla, esimerkiksi olemalla 
aloitteentekijänä tai vastaamalla lapsen aloitteisiin. Lapset saivat leikkiä 
leluilla suhteellisen vapaasti haluamallaan tavalla riippumatta siitä, tapah
tuiko tutkimus kotona vai laboratoriossa. Lelut oli valittu siten, että ne 
rohkaisivat erilaisiin toimintoihin ja ehkäisivät lasta ryhtymästä yksipuoli
seen leikkiin. O'Connellin ja Brethertonin mukaan asetelma oli vähemmän 
kokeellinen kuin vastaavissa tutkimuksissa yleensä, koska tutkimus 
mahdollisti lasten spontaanin leikin. Äidin ohjausmenettelyt koodattiin 
joko epäsuorana tai suorana leikkiin vaikuttamisena. 

Leikit olivat yksipuolisempia tilanteessa, jossa äidillä oli passiivi
nen rooli. Äidin ottaessa aktiivisen roolin leikit monipuolistuivat, mutta 
monipuolistuminen näytti olevan yhteydessä leikkityyppiin ja lapsen 
ikään: 1;8-vuotiailla monipuolistui kokeileva ja esineitä yhdistelevä leikki, 
kun taas 2;4-vuotiailla monipuolistui vain symbolinen leikki. Kiintoisaa 
oli, että ainoastaan äidin aktiivinen toiminta lapsen kanssa vaikutti 
leikkien monipuolistumiseen, sen sijaan pelkällä läsnäololla ei ollut 
vaikutusta. 

Äidin ohjauksen määrässä oli eroja siten, että lasten ollessa 1;8 
vuoden ikäisiä, heitä ohjattiin enemmän kuin heidän ollessaan 2;4-vuotiai
ta. Ohjaustavassa ei ollut eroja nuorempien ja vanhempien lasten kohdal
la. Ohjaustavoilla oli kuitenkin merkitystä lasten käyttäytymiseen: se, 
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mikä oli hyödyllistä kun lapsi oli nuorempi, ei ollut hyödyllistä enää 
myöhemmin, ja päinvastoin. 

Lasten ollessa 1;8 vuoden ikäisiä 43 prosenttia ohjauksesta oli 
pelkästään verbaalista, ja kun siihen yhdistettiin samanaikainen verbaali
nen ohjaaminen ja demonstrointi (15 prosenttia) sekä samanaikainen 
verbaalinen ohjaaminen ja eleet (16 prosenttia), nousi prosentti 74:ään. 
Ohjauksesta pelkkää demonstrointia oli 23 prosenttia ja pelkkiä eleitä 3 
prosenttia. Vanhempien lasten kohdalla 62 prosenttia ohjauksesta oli pel
kästään verbaalista, ja kun siihen yhdistettiin samanaikainen verbaalinen 
ohjaaminen ja demonstrointi (5 prosenttia) sekä samanaikainen verbaali
nen ohjaaminen ja eleet (14 prosenttia), oli prosentti jo 81. Pelkkää demon
strointia oli 16 prosenttia ja pelkkiä eleitä 3 prosenttia. (O'Connell & Bret
herton 1984, 351-360.) 

O'Connell ja Bretherton toteavat Vygotskin olleen oikeassa mitä 
tulee aikuisen osuuteen lapsen kehityksessä: aikuisella on tärkeä merkitys. 
Samalla he muistuttavat vuorovaikutuksen toisen osapuolen osuudesta 
ohjauksen tuloksiin: Lapsi näyttää määräävän äidin ohjeiden vaikutuksen, 
koska hän antaa osan ohjeista mennä korviensa ohi, osaa hän noudattaa. 
Tämä ei näytä sattumalta, vaan lapsi ikäänkuin tietää, mitä tahtoo. Äidit 
neuvovat paljon enemmän kuin mitä lapset ottavat leikissään vaarin, jopa 
niin, että äitien toimet näyttävät jatkuvalta informaatiovirralta. Lapset 
valitsevat kuitenkin vain ne ohjeet, jotka näyttävät vievän heitä hiukan 
edemmäs sitä, mitä he jo hallitsivat. Tämä näyttää olevan yhteydessä 
valmiuteen. (O'Connell & Bretherton 1984, 360.) - O'Connell ja Bretherton 
eivät kuitenkaan näytä kiinnittävän huomiota äidin ja lapsen psykologi
seen suhteeseen: lapsen tiettyyn kehitysvaiheeseen kuuluu mukautuvuut
ta, toiseen esimerkiksi kapinaa (vrt. esim. Leontjevin esittämä "minä teen 
itse"-vaihe, sivu 52). 

Tutkijat huomauttavat, että saatuja tuloksia täytyy tarkastella 
kriittisesti: lasten käyttäytymiseen on useita selityksiä. Esimerkiksi iän 
karttuessa lapset saattavat olla valmiimpia seuraamaan ohjeita tai he 
saattavat ymmärtää paremmin ohjauksen yleisen merkityksen ja hyödyn, 
vaikka eivät suoriutuisikaan tehtävästä. Toinen selitys voisi olla, että 
jotkut ohjeet ovat sinänsä vaikeammin ymmärrettävissä kuin toiset, jolloin 
lapset noudattivat niitä, joita ymmärtävät. Voidaan tosin olettaa, että äidit 
tavallisesti pyrkivät antamaan ymmärrettäviä ohjeita. (O'Connell & Bret
herton 1984, 360.) 

Se, kuinka ohjeet vaikuttivat eri ikäisiin lapsiin eri leikkilajeissa, 
näyttää osoittavan, että hallitessaan tiettyyn leikkityyppiin kuuluvia 
asioita lapsi ei enää tarvitse kyseisen leikkityypin ohjeita eikä noudata 
niitä. Tästä syystä tutkitut lapset hyötyivät eniten symbolisen leikin 
ohjeista ollessaan vanhempia. Se, että lapset reagoivat eri tavalla äitien 
ohjeisiin, näyttää sopivan ajatukseen, että lasten on pitänyt saavuttaa 
tietty valmiustaso käsittääkseen jonkin uuden sosiaalisesti konstruoidun 
tiedon (Vygotskin termein) tai konstruoidakseen oman tiedon saatavilla 
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olevasta informaatiosta (Piaget'n termein). Tarkemmat tutkimukset 
tällaisen valmiuden olemassaolosta leikin alueella kuitenkin puuttuvat. 
Muilla kehityksen alueilla - kuten esimerkiksi kielen oppimisen alueella -
tehty tutkimus on osoittanut valmiuden toimivan yhtenä selittävänä 
periaatteena. (O'Connell & Bretherton 1984, 360-362.) 

Vygotskin painottama aikuisen ohjauksen merkitys ja tavallaan 
lähikehityksen vyöhykkeen ajatus saivat tutkimukselta tukea. Mutta 
tutkijoiden mukaan tässä on pantava merkille kaksi tärkeää asiaa. Ensiksi
kin: äidit neuvovat ja ohjaavat lapsia, mutta he eivät näytä olevan riittä
vän herkkiä lastensa kykyjen tuntemisessa, eivätkä siksi pysty sovitta
maan neuvojaan lapsen taitojen mukaisesti. He näyttävät ymmärtävän 
ohjauksen arvon, mutta antavat valinnan lapsille. Toiseksi: äidit hyväksy
vät ajatuksen, että lapset "ovat suorittamassa tehtävää", mistä syystä lapsi 
saa päättää itse, mitä ottaa äidin neuvoista leikissään huomioon, mitä 
jättää huomioonottamatta. Lapsella näyttää olevan tavoite mielessään ja 
hän hyväksyy avun vain, jos se palvelee tätä tavoitetta. (O'Connell & 
Bretherton 1984, 365.) 

O'Connell ja Bretherton (1984, 365-366) huomauttavat, että tulokset 
eivät ole ristiriidassa myöskään Piaget'n teoriaan nähden, vaikka he 
ovatkin tarkastelleet niitä vygotskilaisessa viitekehyksessä. Varmaan osa 
taidoista, joita lapset osoittavat leikissään, on seurausta lapsen omista 
konstruktiivisista prosesseista, eikä ilmausta sisäistetystä, sosiaalisesti 
konstruoidusta tiedosta. Tutkimus osoitti, että lapset valitsevat ympäris
töstään sitä, mitä kulloinkin tarvitsevat, eli prosessi on tässä mielessä 
lapsijohtoinen. Lapset eivät tarvitse tarkkaa ohjausta hallitakseen kaikki 
aktiviteetit tai voittaakseen kaikki ongelmat, vaan he ovat melko taitavia 
hypoteesien testaajia, kuten monet kielen oppimisen tutkimukset osoitta
vat. Ohjauksen merkitys on kuitenkin huomattava, ja sitä Piaget ei 
teoriassaan painota. 

Beizer ja Howes (1992) vertasivat tutkimuksessaan pikkulasten it
senäistä symbolista leikkiä - sen määrää ja kompleksisuutta - äidin ja 
lapsen yhteiseen leikkiin. Tutkimuksessa käytettiin ja arvioitiin erilaisia 
aikuisen menettelymalleja heidän pyrkiessään vaikuttamaan pikkulasten 
symbolileikin orastaviin kykyihin. Mallit pohjautuivat Vygotskin yleiseen 
teoriaan toiminnan sosiaalisesta välittyneisyydestä, lähikehityksen vyö
hykkeen ja "scaffolding"-käsitteisiin sekä tutkimuksiin, jotka koskivat on
gelmanratkaisua lähikehityksen vyöhykkeellä. Mallit nimettiin "lähikehi
tyksen vyöhyke"-, "voileipäpöytä"- ja "scaffolding"-malleiksi. 

"Lähikehityksen vyöhyke"-mallin mukaan aikuiset virittävät hieno
varaisesti osuutensa leikkiin sovittamalla lasten orastavat symbolileikin 
kyvyt omaan ohjaukseensa. Tämä tapahtuu tekemällä suoria ehdotuksia 
tasoilla, jotka ylittävät juuri sen, mitä lapset osaavat tehdä itsenäisesti. 

"Voileipäpöytä"-mallissa aikuiset tarjoavat samanlaisen valikoiman 
suoria ehdotuksia kaikenikäisille pikkulapsille. Malli perustuu oletukselle, 
että lapsi valitsee itselleen hyödyllisimmän vaihtoehdon. Tässä mallissa 
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nimenomaan lapsi on vastuussa tasolleen sopivimmasta valinnasta. (Vrt. 
O'Connell & Bretherton 1984.) 

"Scaffolding"-malli on samantyyppinen "voileipäpöytä"-mallin 
kanssa sillä erotuksella, että tässä vastuu valinnasta on pikemminkin 
aikuisella kuin lapsella. Lisäksi aikuisten tarjoama valikoima on erilainen 
eri ikätasoilla. Kaksivuotiaiden kanssa käytetään enemmän suoria verbaa
lisia, osoittavia tekniikoita kuin kolmevuotiaiden kanssa, joiden kanssa 
taas käytetään enemmän kysymyksiä ja ohjeita. Aikuiset tarjoavat ajoit
taista tukea kontrolloiden elementtejä, jotka ovat alunperin oppijan 
kykyjen ulottumattomissa ja näin antavat lapsen keskittyä siihen, mitä 
hän osaa. Symbolisessa leikissä tämä tarkoittaa sitä, että aikuinen avustaa 
leikisti esittämisen struktuurin luomisessa ja ylläpitämisessä, johon lapsi 
ei itse vielä kykene. Kyseessä on eräänlainen aikuisen yleinen orientaatio, 
toisin kuin "lähikehityksen vyöhyke"-mallissa, jossa avustuksessa keskity
tään leikin erityisiin tasoihin. 

Tutkimukseen osallistui 42 lasta äiteineen. Lasten iän vaihteluväli 
oli 1;2 - 3;4 vuotta. Tutkimus toteutettiin lasten kodeissa siten, että lasten 
yksinleikkiä videoitiin ensin 15 minuuttia ja sen jälkeen yhteisleikkiä 
samoin 15 minuuttia. Leikkiin sisältyi vakioitu valikoima leikkikaluja 
vakioidussa järjestyksessä. Lapsen leikkiessä yksin äitiä pyydettiin pysy
mään sivummalla ja yhteisleikissä häntä pyydettiin leikkimään lapsen 
kanssa samalla tavalla kuin hän on tavallisestikin lapsen kanssa leikkinyt. 

Lasten itsenäinen symbolinen leikki analysoitiin Fensonin (1984) 
kehittämän arviointimenetelmän mukaan. Siinä kehityksen nähdään 
etenevän itseensuunnatusta leikistä moniskeemaiseen leikkiin ja proto
tyyppisistä esineistä korvaavien esineiden ja tekojen käyttöön. Yhteinen 
leikki analysoitiin kolmella tasolla (Beizer & Howes 1992, 28-31): 

1. Äidin ohjauksen tyyppi ja taso
äiti ei kiinnitä huomiota 
epäsuora tuki, rohkaisu leikkiin: fysikaalinen apu, kuten huomion 
kiinnittäminen uudelleen lapsen hylkäämään esineeseen, lapsen 
aikomuksen vahvistaminen verbalisoimalla se, leikin rikastaminen 
lisäämällä esimerkiksi uusi elementti meneillään olevaan teemaan 
tai ottamalla rooli lapsen leikissä, yleinen positiivinen tuki kuten 
nyökkäys tai hymy, neuvon tarjoaminen leikkikalun oikeanlaisesta 
käytöstä ja lapsen aikomuksen tai ilmauksen selventäminen joko 
toistamalla lapsen kommentti tai tekemällä kysymys 
suora tuki, joka sisälsi verbaalisia ehdotuksia, ohjeita tai pyyntöjä 
tietyn teon tekemiseen, spesifien tekojen mallittamista ja näiden 
strategioiden yhdistelmiä. Suora ohjaus koodattiin Fensonin (1984) 
kuvausjärjestelmän avulla myös sen mukaan mitä leikin tasoa 
siinä tuettiin. 
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2. Äidin ohjauksen menestyksellisyys
suorat ehdotukset olivat menestyksellisiä, jos lapsi alkoi heti 
symbolileikin, joka oli ehdotukselle relevantti tai edusti korkeam
paa tasoa, tai jos lapsi ylipäänsä noudatti ehdotusta 
epäsuora tuki oli menestyksellistä, jos lapsi noudatti sitä tai jatkoi 
leikkiään millä tahansa tasolla. 

3. Lapsen reaktiot äidin ehdotuksiin ja epäsuoraan ohjaukseen
lapsi ei kiinnitä huomiota 
positiivinen leikkiin kuulumaton reaktio 
esittävä leikki, joka koodattiin Fensonin (1984) kuvausjärjestelmän 
avulla. 

Tulokset osoittivat, että lasten yksinleikin korkein taso ei eronnut
merkitsevästi siitä, mitä se oli heidän leikkiessään äidin kanssa. Kuitenkin
lapset leikkivät merkitsevästi enemmän symbolileikkiä ja he leikkivät sitä
useammilla tasoilla leikkiessään yhdessä äidin kanssa kuin leikkiessään
yksin. Leikki sisälsi tällöin myös enemmän tapahtumia ja oli kompleksi
sempaa.

Äidit käyttivät enemmän suoran kuin epäsuoran tuen muotoja.
Suora ohjaus oli myös tuloksellisempaa kuin epäsuora ohjaus. Äidit eivät
esittäneet merkitsevästi enemmän ehdotuksia lapsen itsenäistä leikin tasoa
seuraavalla tai sitä edeltävällä tasolla kuin yleensäkään eri tasoilla. Ehdo
tukset lapsen aktuaalisella tai sitä seuraavalla tasolla tuottivat kuitenkin
enemmän tulosta kuin muilla tasoilla. Tutkijoiden mukaan on mahdollis
ta, että äideillä olisi kykyä käyttää lähikehityksen vyöhykkeen mallia,
vaikka tässä tutkimuksessa he eivät sitä johdonmukaisesti tehneetkään.
Tutkimuksen perusteella jäi epäselväksi myös se, vaikuttivatko äidit
leikkiin vai reagoivatko he lastensa kykyihin.

Tutkimus näytti antavan tukea "scaffolding"-mallille sikäli, että
äidit ehdottivat samoja aktiviteetteja vanhemmille ja nuoremmille lapsille,
mutta muuttuivat vähemmän ohjaaviksi ja alkoivat tarkkailla lapsen
toimia enemmän sekä tukea lasten itsenäisiä leikki-ideoita lasten iän
kasvaessa. Äidit näyttivät käsittelevän niitä leikin elementtejä, joita lapset
eivät hallinneet, ja jättävän kontrollia lapsille sitä mukaa kuin heidän
kykynsä lisääntyivät.

Äidit eivät Beizerin ja Howesin mukaan näytä seuraavan akatee
misesta tutkimuksesta johdettua ja sitä palvelevaa leikin kehityskuvausta.
Kuitenkin äidit näyttävät rakentavan ehdotuksensa jonkin muun järjestel
män varaan, joka on vielä tutkijoiden saavuttamattomissa6

• Fensonin
leikin arviointimenetelmässä kehitys perustuu integraation ja desent-

6Observoiden on mahdotonta päätellä esimerkiksi sitä, mitä ovat äidin aikaisemmat 
kokemukset oman lapsensa toimmnasta tai sitä, mitä ovat äidin kokemukset ja tiedot 
lapsen reaktioista hänen neuvoihinsa. 
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raation lisääntymiseen, mutta äidit organisoivat toimenpiteensä tätä 
temaattisemmin. Beizer ja Howes esittävätkin, että ohjausta koskevan 
tutkimuksen olisi lähdettävä "puhtaalta pöydältä" sen sijaan, että käyttäisi 
valmiita instrumentteja. 

Edellä esitetyissä tutkimuksissa tutkittavana oli äidin ja yhden 
lapsen yhteinen toiminta. Budwigin, Stragen ja Bambergin (1986) tutki
muksessa tarkasteltiin äidin roolia lapsen ja tämän leikkitoverin vuorovai
kutuksessa sekä yhteistä ymmärtämistä (ks. sivu 87) ja sen merkitystä 
lapsen ja tämän leikki toverin välisten yhteisten toimintojen lujittamisessa. 
Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin, kuinka nämä kaksi tekijää ovat toistensa 
kanssa yhteydessä. Tutkimuksensa keskeisinä aspekteina Budwig, Strage 
ja Bamberg pitivät Vygotskin käsityksiä siitä, että yksilölliset psykologiset 
prosessit kehittyvät sosiaalisista kokemuksista, ja että kielellä on tärkeä 
tehtävä sekä interpsyykkisellä että intrapsyykkisellä tasolla. 

Lähtökohtana tutkijoilla oli ajatus, että vaikka sekä äiti että lapsi 
osallistuvat yhteisen toiminnan konstruointiin, heillä on prosessissa 
erilaiset tehtävät. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle "sisään
pääsy" (entry point) yhteiseen tekemiseen. Kokeneempana, tietävämpänä 
ja joustavampana suhteessa erilaisten kommunikatiivisten tilanteiden 
vaatimuksiin aikuisella on paljon vastuuta yhteisen toiminnan organisoin
nissa ja ylläpitämisessä. 

Budwig, Strage ja Bamberg (1986, 86-87) toteavat, että toimiessaan 
vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa lapset konstruoivat yhteisiä toimin
toja interpsyykkisellä tasolla. Tässä pikkulapset tarvitsevat ohjausta 
erilaisia kommunikatiivisia strategioita hallitsevilta henkilöiltä. Myöhem
min lapset kykenevät konstruoimaan yhteisiä aktiviteetteja ilman tällaista 
ohjausta. Tämä tulee mahdolliseksi vasta sitten, kun lapsi pystyy toimi
maan intrapsyykkisellä tasolla. 

Tutkimus kesti vuoden ja tarkastelun kohteena oli kahden tutki
muksen alkaessa noin kaksivuotiaan lapsen (tytön) leikki, jossa heidän 
äitinsä olivat läsnä. Äidit eivät olleet suoraan mukana leikkimässä, vaan 
rohkaisivat lapsiaan leikkimään toistensa kanssa tai toistensa rinnalla. 
Lapset ja heidän äitinsä olivat tunteneet toisensa puolisen vuotta ennen 
tutkimuksen alkua ja tavanneet toisiaan viikottain. Tapaamiset tapahtui
vat vuorotellen kummankin lapsen kotona, jossa myös tutkimus toteutet
tiin. 

Tutkijat havaitsivat seuraavanlaisia ohjausmenettelyjä (Budwig, 
Strage & Bamberg 1986, 88-90): 

1. Yhteisen toiminnan aloittamiseksi äideillä oli pääasiassa kolme ohjaus
tapaa, joissa kaikissa he neuvoivat enemmän tai vähemmän selvästi,
kuinka lapsi voi pyytää toisen lapsen mukaan leikkiin. He

kehottivat lasta näyttämään omaa tekemistään toiselle lapselle: 
"Näytä Jackielle uutta kirjaasi", 
kehottivat lasta pyytämään toista lasta mukaan leikkiin:"Kerro 
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Jackielle, että hänkin voi leikkiä", 
kehottivat lasta neuvomaan toista lasta, kuinka tämä voi ottaa 
leikkiin osaa:"Kerro Jackielle, kuinka se toimii". 

2. Oman lapsen liittymiseksi toisen lapsen leikkiin äidit
kehottivat lasta katsomaan, mitä toinen lapsi tekee:"Katsopas, mitä 
Susie tekee", 
kehottivat lasta auttamaan toista lasta:"Miksi et auta Jackieta", 
kehottivat lasta kysymään toiselta lapselta, kuinka voisi osallistua 
leikkiin:"Pyydä Susieta näyttämään, kuinka leikitään". 

Yleensä lapsi ei liittynyt toisen lapsen leikkiin ilman äidin tukea. 
Äidit eivät kertaakaan kehottaneet lapsia neuvottelemaan tekemisestään 
tai suunnittelemaan tekemistään yhdessä. He eivät myöskään pyytäneet 
lastaan kysymään toiselta, mitä seuraavaksi tehdään. Päinvastoin, äidit 
pyrkivät hahmottamaan yhteistä leikkiä siltä pohjalta, mitä lapset olivat 
jo tekemässä. 

3. Leikin ylläpitämisessä äideillä oli myös tärkeä rooli. He
auttoivat lasta huomaamaan, että toiminta on yhteistä:"Näytä 
Susielle, mitä juuri teit", 
rohkaisivat lasta pyytämään apua:"Kysy Jackielta, mihin pala 
kuuluu", 
rohkaisivat lasta auttamaan:"Auta Susieta, hän tahtoo apua", 
rohkaisivat lasta panemaan merkille toiselta lapselta saamansa 
avun: "Sano kiitos", 
nuhtelivat lastaan rikkomuksesta:"Katso mitä teit, hän on 
aivan märkä. Parasta, että sanot hänelle olevasi pahoillasi". 

Äidit näyttivät pitävän arvossa sitä, että lapset oppisivat yhteistoi
mintoja. Äidit lyöttäytyivät yhteen oman lapsensa kanssa ja tekivät 
parhaansa, jotta lapsi huomaisi toisen lapsen näkökulman. He selittivät 
omalle lapselleen - silloin kun tämä oli osaavampi osapuoli - toisen 
tarvitsevan apua ja vetosivat lapsensa osaamiseen: vain hän voi olla 
avuksi, vain hän tietää, miten pitäisi toimia. Kieli oli tärkeä väline äitien 
ohjaavassa toiminnassa. 

Budwig, Strage ja Bamberg painottavat, että huomion kiinnittämi
nen pelkästään avustamistoimenpiteisiin ei riitä: yhtä tärkeää kuin yhteis
ten toimintojen konstruoiminen on myös yhteinen ymmärtäminen. Lapsil
la on erilaiset kokemukset, mutta heidän täytyy oppia ottamaan huomi
oon toisten osallistujien yksilölliset kokemukset ja suhteuttamaan ne 
omaan näkökulmaansa. Oppimalla kommunikoimaan erilaisuuksistaan 
huolimatta lapset rakentavat yhteisen ymmärtämisen. 

Lasten vuorovaikutus toistensa kanssa on erilaista kuin vuoro
vaikutus aikuisten kanssa. Lasten on ymmärrettävä, että heidän tovereil-



122 

laan ei aina ole samaa näkökulmaa kuin heillä itsellään on. Aloittaessaan 
vuorovaikutuksen samanikäisten tovereiden kanssa, he joutuvat myös 
huomaamaan, että nämä eivät ole yhtä tarkkaavaisia ja huomaavaisia tai 
yhtä hyviä reagoimaan kuin omat vanhemmat. Siksi keskeinen kohta 
siirtymässä aikuinen - lapsi-vuorovaikutuksesta lapsi - lapsi-vuorovai
kutukseen onkin yhteisen ymmärtämisen luominen ja lujittaminen. 
(Budwig, Strage & Bamberg 1986, 93.) 

Kuinka pikkulapset siis kehittelevät erilaisia tapoja ilmaista näkö
kulmiaan siten, että ne olisivat toisille lapsille merkityksellisiä? Tässä 
äideillä oli tärkeä tehtävä, mutta myös lapset olivat aktiivisia: Kielellisten 
kykyjen ollessa vielä puutteellisia he toistelivat toistensa ilmauksia ja 
varioivat niitä, tekivät vuorotellen samantyyppisiä toimintoja ja iloitsivat 
toistensa läsnäolosta. Tutkimuksen kuluessa yhteisen ymmärtämisen 
muodostamisen tavat monipuolistuivat ja lapset liittyivät yhä halukkaam
min toistensa leikkeihin. Myös leikistä sopiminen ja siitä keskustelu 
lisääntyivät ajan mittaan, vaikkakaan ne eivät aina sujuneet ongelmitta. 

Tutkimus osoitti, että yhteinen ymmärtäminen on onnistuneen 
yhteisleikin välttämätön tekijä. Vuorovaikutus itsessään auttaa leikkitove
reita yhä parempaan yhteiseen ymmärtämiseen, ei vain liittyen yhteisten 
kokemusten määrään, vaan myös läheisyyteen. Läheisyys mahdollistaa 
leikkitovereiden kommunikoinnin erilaisista näkökulmista huolimatta. 
Kiinnostavaa oli, että vaikka lapset olisivat voineet leikkiä yksin tai vain 
äitiensä kanssa, he liittyivät mielellään toverin leikkiin. Onnistuminen 
liittymisessä ja läheisyyden luomisessa näyttää riippuvan sekä äitien 
strategisesta avusta, että vuorovaikutusprosessista itsestään, koska siinä 
lapset kehittävät yhteistä ymmärtämistä. (Budwig, Strage & Bamberg 
1986, 99.) 

Myös äitien toiminta muuttui tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen 
alussa he tarjosivat apuaan huomattavasti enemmän kuin myöhemmin. 
Yhteiseen toimintaan tarvittavien kykyjen lisääntyessä lapset tarvitsivat 
yhä vähemmän äitiensä apua. Tutkimuksen kuluessa lapset alkoivat -
aluksi äitiensä avustuksella - ottaa entistä enemmän vastuuta yhteisestä 
toiminnasta neuvottelemalla siitä. Onkin oletettavaa, että lasten välinen 
onnistunut vuorovaikutus edellyttää sekä aikuisen ohjausta ja lasten 
luottamusta yhteiseen ymmärtämiseen että näiden kahden tekijän välistä 
taidokkaasti koordinoitua vuorovaikutusta. (Budwig, Strage & Bamberg 
1986, 101.) 

Lopuksi Budwig, Strage ja Bamberg (1986, 102-103) toteavat, että 
Vygotskin käsitys lähikehityksen vyöhykkeestä antaa vain osittaisen 
selityksen siirtymiselle aikuisen ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta 
ikätovereiden väliseen vuorovaikutukseen. Äidit ohjasivat lapsiaan ja 
organisoivat vuorovaikutusta oman lapsensa kanssa, mutta samalla he 
haastoivat lapsensa rakentamaan yhteistä ymmärtämistä leikkitoverin 
kanssa. Budwig, Strage ja Bamberg korostavat, että heidän tutkimustu
loksensa rajoittuvat tutkittuihin henkilöihin, mutta oletettavasti siirtymäs-
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sä tarvitaan aina jonkinlainen avustava järjestelmä: heidän tutkimassaan 
kulttuurissa avun antoivat aikuiset, joissakin toisissa kulttuureissa sen 
antajina saattavat olla esimerkiksi sisarukset. 

4.5 Leikin ohjaus päiväkodissa 

4.5.1 Leikin ohjausmenettelyt ja leikin kehitys 

Edellä esitetyn Budwigin, Stragen ja Bambergin (1986) tutkimuksessa 
tarkasteltiin kahden lapsen välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen ymmär
tämisen rakentumista sekä äitien siinä avustavia toimenpiteitä. Asetelma 
vastaa pitkälle tilannetta alle kolmevuotiaiden lasten päiväkodissa. Vaikka 
(suomalaisissa) pikkulasten ryhmissä on jopa 12 alle kolmevuotiasta lasta, 
lasten spontaaneihin yhteisleikkeihin osallistuu tavallisesti vain kaksi tai 
kolme lasta (ks. Hännikäinen 1992b, 114). Näin aikuisten yhteisleikin 
ohjaus on usein lapsiparin leikin ohjausta. 

Johtuen kulttuurihistorialliseen lähestymistapaan sisältyvästä 
perusoletuksesta kasvatuksen ja kehityksen yhteydestä, on lähestymista
paan perustuvissa pikkulasten leikin tutkimuksissa kiinnitetty huomiota 
myös kasvattajan tehtävään leikin ohjaajana. Tutkimuksen avulla on 
pyritty määrittelemään leikin ohjauksen tavoitteita, muotoja ja konk
reettisia toteutustapoja sekä seurattu erilaisten ohjaustoimenpiteiden 
vaikutusta lasten leikin kehittymiseen (esim. Sebastian 1977; Weber 
1986a). 

Kasvattajan tehtävistä leikin ohjaajana ja erityisesti edellytysten 
luomisessa (ks. luku 3, sivut 90-93) on vastikään valmistunut myös koti
mainen tutkimus, jossa päiväkotileikkiä koskeva teoreettinen tarkastelu 
pohjautuu kulttuurihistorialliseen näkökulmaan (Mäntynen 1994). Tähän 
opiskelijoiden harjoitustöihin perustuvaan tutkimukseen osallistui 38 alle 
kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmää, joissa oli yhteensä 434 lasta. Osa 
aineistosta koottiin observoiden, osa kasvattajille suunnatuin kyselyin. 
Leikin edellytyksillä tarkoitettiin leikin olosuhteita (leikkiaikaa, -välineitä 
ja -ryhmää) ja leikin välillistä (lasten kokemuksiin vaikuttaminen) ja 
välitöntä (varsinaisessa leikkitilanteessa tapahtuvaa) ohjaamista. Seuraa
vassa tarkastellaan leikin olosuhteita koskevia tuloksia, tosin vain niitä, 
jotka perustuvat opiskelijoiden suorittamiin observointeihin. 

Suurimmassa osassa tutkimusryhmistä leikkiaikaan, -välineisiin ja 
-ryhmään liittyvistä järjestelyistä puuttui suunnitelmallisuus ja pitkäjäntei
syys. Leikkiajalle oli ominaista satunnaisuus. Yhtäjaksoinen, noin 45
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minuuttia kestävä päivittäinen leikkiaika aamupäivisin oli järjestetty vain 
runsaassa neljäsosassa ryhmistä. Tavallisesti leikkiaika oli lyhyempi. 
Lähes puolessa tutkimusryhmistä ryhmää ei jaettu, vaan päivittäisenä 
leikkiaikana koko ryhmä leikki samassa tilassa. 

Ryhmissä oli Mäntysen mukaan kohtalaisesti kotileikkivälineitä, 
nukkeja, rakentelupalikoita ja autoja, jotka olivat yleensä lasten ulottuvil
la. Kuitenkin välineitä leikin sisältöjen rikastuttamiseen ja teemojen 
laajentamiseen oli niukasti. Esimerkiksi pöytä, tuolit, liesi ja astioita 
kotileikkiä varten oli vain noin joka toisessa tutkimusryhmässä. Nukkeja 
ryhmissä oli runsaammin kuin nuken tapaan käytettäviä eläinhahmoja, 
mutta valtaosassa ryhmistä lasten päivittäisessä käytössä niitä oli korkein
taan puoli tusinaa. Neljäsosassa ryhmistä ei ollut nukeille vaatteita eikä 
vuodevaatteita. Roolileikkivälineitä oli kotileikin lisäksi saatavilla tuskin 
lainkaan. Sama koski käytöstä poistettuja taloustarvikkeita ja ei-valmista 
materiaalia. 

Ryhmissä välillinen leikin ohjaaminen oli harvinaista, ja ohjaami
nen keskittyi yleensä varsinaiseen leikkitilanteeseen. Tavallisimmin 
käytettiin kielellisiä keinoja kuten kehotuksia ja neuvoja. Koska obser
voinnit varsinkin leikin ohjauksen osalta olivat epäsystemaattisia, ei 
ohjausta koskeviin tuloksiin paneuduta tässä yksityiskohtaisemmin. 

Tiivistäen Mäntynen toteaa, että tutkimusryhmien joukossa ei ollut 
yhtään ryhmää, jossa kaikki leikin edellytykset olisivat olleet kunnossa, 
mutta ei myöskään ryhmää, jossa kaikki leikin edellytykset olisi laimin
lyöty. Kuitenkin ryhmien välillä oli huomattavia eroja. Toisaalta tutkijan 
mukaan tulosten luotettavuuteen on suhtauduttava kriittisesti, sillä obser
vointiaineisto koottiin opiskelijoiden hatjoitustöinä, ja heidän arvioin
teihinsa on saattanut liittyä erityyppisiä tahattomia virheitä. Myös opiske
lijoiden arvioinnin tukena olleessa lomakkeessa oli jälkikäteen tarkasteltu
na teknisiä ja sisällöllisiä puutteita. 

Sebastianin (1977) tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella joiden
kin leikinohjausmenettelyjen vaikutuksia kaksi - kolmevuotiaiden lasten 
leikin kehittymiseen. Minkälaista ohjaamisen tulisi olla, että lapset oppisi
vat leikissään käsittelemään ympäristövaikutelmiaan itsenäisesti ja luovas
ti sekä toimimaan yhdessä toisten lasten kanssa? 

Tutkimusaineiston tässäkin tutkimuksessa muodostivat tutkijan 
ohjaamat opiskelijoiden opinnäytetyöt, joissa lasten leikkiä oli observoitu 
lastenseimissä. Tutkimukseen osallistui 568 kolmannella elinvuodellaan 
olevaa lasta yli sadasta seimestä. Leikin tason arvioimiseksi määriteltiin 
Elkoninin (ks. sivut 68-69) leikin kehityskuvaukseen perustuvat leikin 
laadulliset tasot. Kehitystasoa kuvaavat kategoriat sisälsivät leikin kom
ponentteja, joiden voidaan katsoa kuvaavan leikkiä toimintana: kuinka 
leikki alkaa, mikä on leikin sosiaalinen sisältö7

, kuinka leikin sisältö 

7Vrt. eroavuudet käsitteissä: Elkoninin käsitteistössä tässä on kyse sisällöstä, kun 
taas Leontjevin (ja Hakkaraisen) käsitteistössä kohteesta tai motiivista. 
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muodostuu ja kuinka lapsi ottaa kontaktia toisiin lapsiin ja muodostaa 
suhteita heihin. Tutkimuksessa selviteltiin näin ollen myös leikin konstru
oimista eli motiivin luomista8

• 

Ensimmäisellä tasolla leikin aloitus tapahtuu esineiden, erityisesti 
leikkivälineiden virittämänä. Lapset suorittavat heille tuttuja esineellisiä 
tekoja, joita toistetaan useasti. Leikkimateriaalia lapset käyttävät spesifisti 
ja he leikkivät samalla materiaalilla vain vähän aikaa. Ylipäänsä yhtämit
taisen leikin kesto on lyhyt. Lapset tarkkailevat toistensa puuhia, mutta 
torjuvat kontaktinotot ja leikkivät yksin. Lapset haluavat toistensa leikki
kaluja, jolloin syntyy helposti konflikteja. 

Toisella tasolla leikin aloitus tapahtuu toisten lasten leikkitekojen 
virittämänä. Lapset ottavat käyttöönsä samanlaista materiaalia kuin 
toisilla on ja he jäljittelevät toistensa tekoja. He yhdistävät useita esineelli
siä tekoja toisiinsa. Esineiden käyttö on vielä spesifiä ja prototyyppistä, 
mutta sitä aletaan kuvata jo kielellisesti. Ensimmäiset merkit aikuisten 
suhteista esineisiin tulevat näkyviin esineteoissa. Lapset ottavat leikki väli
neiden ja -materiaalin välityksellä kontaktia toisiinsa, he puhuvat toisil
leen, eivät torju toistensa kontaktinottoa, haluavat leikkiä toistensa lähellä 
(rinnakkainleikki) ja seuraavat kiinnostuksella toistensa leikkiä. 

Kolmannella tasolla lapset seuraavat omaa leikkiaikomustaan 
mutta eivät aina kykene luomaan edellytyksiä ideansa toteuttamiseksi. He 
muodostavat esineellisiä tekoja, joissa heijastuvat aikuisten suhteet tekoi
hin ja niissä käytettäviin esineisiin. Lapset käyttävät leikkimateriaalia 
monipuolisesti ja kykenevät korvaamaan esineen toisella. He ovat kiinnos
tuneita toistensa leikki teoista, yrittävät ymmärtää toistensa leikkiaikomuk
sia, antavat vihjeitä toisilleen ja ovat valmiita ottamaan osaa toistensa 
leikkiin. 

Neljännellä tasolla lapset ilmaisevat kielellisesti oman leikkiaiko
muksensa sekä järjestävät sen toteuttamisen edellytykset. Leikin sisältönä 
ovat yhä enenevässä määrin ihmisten suhteet toisiinsa. Lapset käyttävät 
korvaavia esineitä niille antamiensa tehtävien mukaisesti. He toimivat 
mielikuvitustilanteessa ja nimittävät itseään esittämiensä roolien mukaan. 
Leikkiteoissa yhdistyvät erilaiset vaikutelmat ja vaikutelmia yhdistellään 
uusilla tavoilla. Lapset vetävät toisia lapsia mukaan leikkiin, jakavat 
tehtävät ja ovat valmiita leikkimään toistensa kanssa sekä ottamaan 
vastaan heille langenneet tehtävät. He eivät häiritse toisiaan ja huomaavat 
toistensa leikkituotokset. (Sebastian 1977, 78-81.) 

Tutkimushankkeen eksperimentaalisen luonteen vuoksi eri päivä
kodeissa käytettiin erilaisia leikin ohjausmuotoja. Ohjausmuodot olivat 
seuraavanlaisia: 
1. tietojen välittäminen ympäröivästä maailmasta (työhön, työkaluihin

tutustuminen, retket, kirjat);

8Tulkinta on omani, sillä Sebastian ei itse ilmoita pohtivansa leikin motiivia (vrt. 
Hakkarainen 1990, 131-132). 
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2. toiminnan kulun välittäminen leikkivälineiden avulla;
3. ympäröivän maailman vaikutelmien itsenäinen käsittely monipuolisten

välineiden avulla.
Tulokset osoittivat, että leikki jäi ensimmäiselle tasolle, jos kasvat

taja antoi leikkiteeman ja tarvittavaa tietoa vain kielellisesti. Kun lapsille 
annettiin lisäksi toimintamalli, esimerkiksi demonstroimalla opetus
tuokiolla jokin teema, saattoi siirtymistä tapahtua toiselle tasolle. Mutta 
siirtymistä tapahtui myös kolmannelle, joissakin tapauksissa jopa neljän
nelle tasolle. Tämä tapahtui niissä ryhmissä, joissa leikin tarpeet otettiin 
huomioon koko päivän kulussa, lasten näköpiiriä ja elinpiiriä laajennettiin 
keskustelujen, retkien ja lasten suorittamin käytännön toimintojen avulla 
ja joissa lapset voivat itsenäisesti työstää ympäröivästä maailmasta saa
miaan kokemuksia. Kokemusten työstämiseen lapsilla oli mahdollisuus 
käyttää monenlaisia leikkivälineitä ja monipuolisia leikin lajeja (esim. käsi
ja sorminukkeleikit, rakenteluleikit, didaktiset leikit). (Sebastian 1977, 
120-124.)

Tutkimuksessa - tai sen raportoinnissa - on kuitenkin kritiikin 
sijaa: Vaikka tutkija kuvaakin joitakin yksittäisiä tapauksia hyvinkin 
tarkasti, tutkimuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä esimerkiksi 
erilaiset ohjausmenettelyt tarkkaan ottaen sisälsivät. Mitä olivat päiväko
deissa käytetyt monipuoliset välineet ja mitä kaikkea katsottiin kuuluvan 
monipuolisiin kokemuksiin ympäröivästä maailmasta? 

Päiväkodin alle kolmevuotiaiden ryhmiin kohdistui myös Weberin 
(1986a) tutkimus. Tutkimuksessa oli kyse Saksan demokraattisen tasaval
lan valmisteilla olleen seimikasvatusohjelman (Programm 1985) leikin osa
alueen kokeilusta tarkoituksena korjata ja täsmentää ohjelmaa. Erityisesti 
tutkimuksen kohteena olivat ohjelmassa esitetyt kasvattajien ohjaustoi
menpiteet sekä niiden sovittaminen pedagogiseen kokonaisprosessiin. 
Tutkimus toteutettiin interventiona ja se kesti yhdeksän kuukautta. 

Empiirinen tutkimus käsitti viisi pienryhmää (yhteensä 30 lasta) ja 
viisi kasvattajaa. Lapset olivat tutkimuksen alkaessa iältään 0:4 - 2;9-
vuotiaita. Tutkimuksen aikana tutkija seurasi kutakin ryhmää kuukausit
tain. Seurantaan sisältyi leikkiä koskevien toimintasuunnitelmien ana
lysointia, leikkitilanteiden observointia, keskusteluja kasvattajien kanssa 
leikin ohjaamisesta ja suunnittelusta sekä neuvoja ja opastusta ohjaamisen 
kehittämiseksi. 

Tutkimus paljasti seuraavanlaisia ongelmia kolmannella elinvuo
della olevien lasten leikissä: 
- Lapsilla oli aika ajoin tarve häiriöttömään yksinleikkiin. Tämä mahdol

listui tila- ja aikajärjestelyin. Jos kasvattaja keskeytti tällaisen yksinolon
yrittämällä esimerkiksi monipuolistaa leikkiä, lapsi muuttui halutto
maksi. Silloin tällöin jotkut lapset katselivat toistensa leikkiä osoitta
matta pitkästymisen merkkejä. Kuitenkin kasvattajat ohjasivat lapset
aktiiviseen toimintaan. Yleensä lapset eivät halunneet tehdä kasvatta
jan ehdotusten mukaan, ja jos tekivät, he lopettivat sen hyvin pian.
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- Noin 2;7 - 2;9 vuoden iässä lapset alkoivat esittää yhä enenevässä
määrin toiveita tietynlaisen leikkimateriaalin saamiseksi ja perustelivat
toiveensa. Tällöin vaikutti tarkoituksenmukaisimmalta ensin kysellä
lasten leikkiaikomuksia, ja antaa vasta sitten vihjeitä tai ehdottaa jotain
tiettyä leikkiä.

- Kolmannen vuoden loppua kohden lasten leikeissä oli selvästi mukana
mielikuvituselementti, jota lapset kuvasivat kielellisesti. Jos kasvattaja
korjasi tai "oikaisi" lasten ideaa, leikki loppui, lapset menettivät teke
misen ilon ja joutuivat helposti konflikteihin toistensa kanssa.

- Itsenäisen leikin edellytysten luomiseen tarvittiin vielä kasvattajan
apua.

- Jos kasvattaja asetti leikille liian suuria vaatimuksia, leikki loppui.
- Kun kolmannen elinvuoden alussa pienimuotoinen yhteisleikki oli

mahdollista vain kasvattajan myötävaikutuksella, voitiin 2;7 - 2;9
vuoden iässä usein havaita useampien lasten yhteisiä leikkitoimintoja
(erityisesti nukkeleikissä, mutta myös rakentelu- ja pienesineleikissä)
ilman, että kasvattaja vaikutti siihen. Leikki jatkui myös pienen ajan.

- Leikin ulkopuolella erityisillä opetustuokioilla tapahtuva ohjaus osoit
tautui tehottomaksi keinoksi esimerkiksi uusiin leikkitavaroihin tutus
tumiseen tai leikin kulun demonstroimiseen. Leikkitilanteessa esineen
käytössä ohjaaminen tai lyhyt mukana leikkiminen taas näyttivät
edistävän itsenäisten luovien leikkitoimintojen syntymistä.

- Erityisen positiiviseksi osoittautui kasvattajien hyvä emotionaalinen
suhde lapsiin ja yksilöllinen huolehtiminen jokaisesta lapsesta. Tällöin
onnistui pedagogisesti oikeanlainen suhtautuminen odottamattomissa
kin tilanteissa - tosin tämä tapahtui useimmiten intuitiivisesti. (Weber
1986a, 55-56.)

Johtopäätöksenä Weber (1986a, 57) toteaa, että alle kolmevuotiai
den - eli roolileikkiin siirtymässä olevien - lasten leikin kehitykseen 
vaikuttavat monenlaiset kasvatukselliset tekijät. Erityisen tärkeiksi tutki
mus osoitti ensiksikin lapsen ja kasvattajan välisen suhteen ja lasten 
suhteet toisiinsa, toiseksi suorien ja epäsuorien ohjausmenettelyjen rinnak
kaisen käytön ja kolmanneksi kielen ja leikkitoimintojen vastavuoroisen 
yhteyden huomioimisen. 

4.5.2 Konfliktit ja niiden ratkaiseminen 

Useat tutkimukset osoittavat, että riippumatta lasten iästä päiväkodin 
kasvattajat puuttuvat lasten leikkiin useimmiten vasta sitten, kun leikkijöi
den välille syntyy konflikteja tai toiset lapset häiritsevät jonkin leikkiryh
män leikkiä (ks. esim. Hakkarainen 1990; Hämäläinen & Niiranen 1973; 
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Karila 1986; Sebastian 1977; Wood, McMahon & Cranstoun 1980). Ramsey 
(1991, 34) muistuttaa, että vaikka aikuisilla on taipumus nähdä vertaisryh
mäkonfliktit kielteisinä, niillä on merkittävä tehtävä lasten sosiaalisessa 
kehityksessä. 

Konfliktien syyt ovat erilaisia eri ikävaiheissa. Lukuisten tutkimus
ten mukaan lastentarhaiässä9 tavallisin syy on riita esineiden käytöstä ja 
kontrollista. Toiseksi eniten riitaa tulee yrityksistä kontrolloida toisten 
käyttäytymistä, kuten leikkiin liittymistä. Esikouluvuosien aikana konflik
tit tavaroista vähenevät ja sosiaaliseen kontrolliin liittyvät konfliktit 
lisääntyvät. (Ks. Ramsey 1991, 34.) 

Kolominskii ja Zhiznevskii (1992) analysoivat 1 - 6-vuotiaiden 
lasten konflikteja vapaan leikin tilanteissa päiväkodeissa. Aineisto käsitti 
lähes 400 observointipöytäkirjaa - tutkimukseen osallistuneiden lasten 
lukumäärää ei ilmoiteta. Kolominskii ja Zhiznevskii toteavat konfliktien 
etenevän yksilönkehityksen alkuvaiheissa tavallisesti interpersoonallisista 
konflikteista intrapersoonallisiin, mikä tarkoittaa sitä, että konflikti sisäis
tetään ulkoiselta tasolta sisäiselle tasolle. Yksilön sisäiset, esimerkiksi 
erilaisia käyttäytymisen motiiveja koskevat konfliktit voivat Kolominskiin 
ja Zhiznevskiin mukaan nousta vain lapsen persoonallisuuden kehityksen 
myötä persoonallisuuden sisäisen sisällön muuttuessa monimutkaisem
maksi. 

Yhteisellä leikillä, kuten yleensäkin yhteisellä toiminnalla, on tietty 
kommunikatiivinen, organisatorinen perusta. Tähän sisältyy muun 
muassa teeman valinta, päätös osallistujista ja osallistumisen tavoista sekä 
roolien valinta. Tutkimuksessa oletettiin, että konfliktit nousisivat lasten 
käsitellessä tällaisia kommunikatiivisia organisatorisia tehtäviä. 

Tutkimuksessa löydettiin seitsemän perussyytä konfliktien synty
miselle: 
1. Leikin hajottaminen, kuten leikkirakennelmien rikkominen, leikin

ehtojen rikkominen tai kuvitellun tilanteen tuhoaminen.
2. Erimielisyys leikin teeman valinnasta.
3. Osallistujien kokoonpano, eli kuka leikkii mitäkin, kenet hyväksytään

ja kenet hylätään.
4. Roolien jakaminen, esimerkiksi kuka saa halutuimman ja kuka vähiten

halutun roolin.
5. Leikkivälineiden hallinta, eli kuka saa käyttää mitäkin materiaalia.
6. Leikin säännöt, eli kuinka leikitään, mitä tilanteita leikkiin kuuluu,

keitä henkilöitä ja mitä leikkitekoja leikkiin sisällytetään.
7. Leikkitekojen oikea suorittaminen. (Kolominskii ja Zhiznevskii 1992,

75.)
Nuorimpien, 1 - 2-vuotiaiden lasten konfliktit koskivat joko 

leikkivälineiden hallintaa (75 prosenttia) tai leikin hajottamista (25 pro-

9Tarkoittanee kolme - neljävuotiaita, jolloin esikouluikä vastaisi suunnilleen 
viisivuotiaita. 
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senttia). Myös 2 - 3-vuotiailla leikkivälineitä koskevat konfliktit olivat 
suurin konfliktiryhmä (71 prosenttia), leikin hajottamiseen liittyi 23 
prosenttia ja roolien jakamiseen 6 prosenttia konflikteista. Vielä 3 - 4-
vuotiailla leikkivälineiden käyttöön liittyviä konflikteja oli eniten (38 
prosenttia), mutta muuten konfliktien syyt olivat aiempaa moninaisempia. 
Roolien jakoa koski 23 prosenttia konflikteista samoin kuin leikin hajotta
mista. Leikkitekojen oikeaan suorittamiseen liittyi 10 prosenttia, leikin 
sääntöihin 3 prosenttia ja teeman valintaan 2 prosenttia konflikteista. 
(Kolominskii & Zhiznevskii 1992, 76.) 

Erimielisyydet roolien jaosta ja leikkitekojen oikeasta suorittami
sesta luonnehtivat yli 4-vuotiaiden konflikteja. Tulokset tukivat Elkoninin 
käsityksiä pikkulasten, mutta ei 5 - 6-vuotiaiden konfliktien syistä. Elkoni
nin mukaan esikoululaisten konfliktit syntyvät useimmiten leikin sään
nöistä (ks. sivu 68). 

Tutkimuksessa selviteltiin myös sitä, kuinka lapset vaikuttavat 
toisiin leikkijöihin konfliktitilanteessa. Aineisto sisälsi yli 3000 yksittäistä 
tekoa, joista voitiin identifioida kuusi erilaista vaikuttamistapaa: 
1. Fyysinen vaikuttaminen, kuten tyrkkiminen, lelujen riistäminen toisen

kädestä tai tämän tavaroiden heittely.
2. Välillinen vaikuttaminen, kuten kantelu, itkeminen ja huutaminen

aikuisen huomion kiinnittämiseksi tai toisten lasten vetäminen mu
kaan konfliktiin ja heidän käyttämisensä omaksi eduksi.

3. Psykologinen vaikuttaminen, kuten itkeminen, jalan polkeminen tai
irvistely leikkitoverille. Lapsi ei selitä vaatimuksiaan, mutta käyttää
psykologisia pakotteita.

4. Kielellinen vaikuttaminen, jossa esitetään vaatimuksia, kuten "mene
pois", "anna minulle", "minä olen lääkäri", tai jossa kieltäydytään
toisen vaatimuksista tai vaaditaan toiselta jotakin.

5. Uhkaukset ja sanktiot, joilla toista varoitetaan negatiivisilla seurauksil
la, kuten "en leiki enää sinun kanssasi". Tähän ryhmään kuuluvat
myös sellaiset uhkaavalla sävyllä esitetyt ilmaisut, kuten "ymmärrät
kö?" ja "hyvä on".

6. Argumentit, joilla lapset yrittävät selittää ja oikeuttaa vaatimuksiaan,
kuten "minä olin ensin", "tämä on minun" tai "minä olen opettaja, ja
minä tiedän kuinka opetetaan". Myös sellaiset retoriset kysymykset,
kuten "miksi tuhosit kaiken?" ja "miksi tulit tänne?" kuuluvat tähän
ryhmään, samoin kuin lasten yritykset vedota tiettyihin sääntöihin,
kuten "sinun pitää jakaa" tai "myyjän pitää olla ystävällinen". (Kolo
minskii ja Zhiznevskii 1992, 79-80.)

Tulokset osittivat, että 1 - 2-vuotiaiden tavallisin tapa pyrkiä 
vaikuttamaan tilanteeseen oli luonteeltaan fyysistä. Seuraavan ikäryhmän, 
2 - 3-vuotiaiden, kohdalla fyysisistä vaikuttamista oli 35 prosenttia, psyko
logista ja kielellistä vaikuttamista kumpaakin 21 prosenttia, argumentteja 
esiintyi 16 prosenttia, välillistä vaikuttamista 4 prosenttia ja uhkauksia ja 
sanktioita 3 prosenttia. Yli 3-vuotiailla tavallisimmat vaikuttamistavat 
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kuuluivat kolmeen kielelliseen ryhmään. Iän lisääntyessä lisääntyi argu
mentointi. (Kolominskii ja Zhiznevskii 1992, 81.) 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös konfliktitilanteiden ratkaisua ja 
lopputulosta. Toivotuksi ratkaisuksi määriteltiin jonkinlaisen sopimuksen 
syntyminen ja leikin jatkuminen samassa kokoonpanossa. Tulokset osoitti
vat, että 1 - 2-vuotiaiden konfliktit johtivat aina leikin loppumiseen ja 2 -
3-vuotiailla 71 prosenttia konflikteista johti leikin loppumiseen 29 pro
sentin ratketessa toivotulla tavalla. Useimmiten tähän käytettiin apuna
kasvattajia. Yli 3-vuotiailla karkeasti ottaen noin puolet konflikteista
ratkesi suotuisasti, toinen puoli ratkaisuista epäonnistui. Yli 4-vuotiailla
aikuisten osuus ratkaisussa väheni ja riitakumppanit selvittivät itse
suurelta osin omat konfliktinsa. (Kolominskii & Zhiznevskii 1992, 83.)

Tutkimus osoitti kokonaisuudessaan, että lasten yhteisten tekojen 
määrä lisääntyi iän mukana: lapset alkoivat toimia yhä enemmän ryhmä
nä, jota yhdisti yhteinen tavoite ja joka käytti määrittelemiään keinoja 
ryhmätoiminnan säätelyssä. Fyysisistä konfliktien käsittelykeinoista 
siirryttiin psykologisiin ja symbolisiin menetelmiin ja sääntöihin, jotka 
kehittyivät kommunikaatioprosessissa ja jotka palvelivat lasten omina 
sääntöinä heille itselleen. (Kolominskii & Zhiznevskii 1992, 85.) 

Tutkimustulosten soveltamisessa käytännön kasvatustyöhön 
etualalle nousee Kolominskiin ja Zhiznevskiin (1992, 86) mukaan uuden
lainen asennoituminen konflikteihin. Konfliktit eivät ole pelkästään 
negatiivisia ilmiöitä lapsen elämässä, vaan ne ovat kommunikaation 
erityisiä, merkityksellisiä tilanteita. Lapsen kehitys riippuu monessa 
suhteessa siitä, kuinka aikuisia ja kasvattajia koulutetaan ohjaamaan 
tällaisia tilanteita oikealla tavalla. Lasten konfliktien syiden tunteminen eri 
ikävaiheissa auttaa kasvattajaa ehdottamaan lapsille sopivia ratkaisumalle
ja ja mahdollisesti myös opettamaan lapsia käyttämään niitä. 

Corsaro (1990, 19) esittää seuraavan esimerkin10 lasten konflikteista 
ja aikuisten niitä koskevista ratkaisuista, tai kuten Corsaro itse asian 
ilmaisee, esimerkin siitä, kuinka lapset luovat leikissään oman maailman
sa ja kuinka kasvattajat vastaavat tähän maailmaan: 

Ulos mentäessä lelut vietiin leikkipaikalle suuressa muovisessa 
maidonkuljetuslaatikossa. Jotkut lapset olivat kiinnostuneempia tästä 
laatikosta kuin sen sisältämistä leluista. Kerran yksi lapsista asetti laatikon 
päänsä päälle ja ajoi toisia lapsia takaa. Hän kaatui juostessaan ja 
loukkasi itsensä, mutta ei mitenkään vakavasti. Tämän jälkeen leikki 
kiellettiin. Kuitenkin eräänä päivänä jotkut lapset täyttivät laatikon kivillä. 
Kaksi heistä alkoi kantaa laatikkoa ja kulkea toisten lasten luo huudel
len:"Täällä tulee pankki!" Lapset olivat keksineet aivan uuden pankkitoi
minnan ulottuvuuden eli pankin, joka tekee kotikäyntejä. Muutama 
lapsista yhtyi heti leikkiin pyytäen rahaa. Pian kasvattajatkin innostuivat 
ja rohkaisivat lapsia laskemaan rahat huolellisesti ja noudattamaan 

1°Kuvausta on tässä hiukan lyhennetty. 
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muutenkin pankin toimintatapoja. Noin puolen tunnin kuluttua pankki
leikki tyrehtyi, kun jotkut lapset alkoivat kiistellä laatikosta. Silloin joku 
opettajista huomasi leikin muuttumisen tappeluksi, ja - kuten yksi lapsista 
totesi - "se oli pankin loppu". 

4.6 Tutkimusten tarkastelua 

Edellä analysoidut kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä tehdyt obser
vointitutkimukset osoittavat selvästi, että pikkulasten leikin tutkimuksessa 
on kyetty käyttämään hyväksi Vygotskin teoreettista orientaatiota vain 
pieneltä osin. Puutteet voidaankin nähdä haasteina jatkotutkimuksille. 

Vygotskin kehitysteoriasta kuten hänen leikkiä koskevista käsityk
sistäänkin on tutkimuksen kohteeksi nostettu esiin yksityiskohtia, mikä 
tuottaa paremminkin pirstaleisen kuin kokonaiskuvan leikin kehityksestä. 
Tästä esimerkkinä ovat esinekorvaamista koskevat tutkimukset, joiden 
kohteena on pelkästään esineiden käyttö irrotettuna muista leikin raken
ne-elementeista. Elkonin (1971, 222) korostaa, että leikissä esinekorvaami
nen sisältyy esitettäviin rooleihin ja leikki tekoihin, jolloin näitä elementtejä 
on tutkittava kokonaisstruktuurissa ja sisäisissä suhteissaan. Näin on 
mahdollista paljastaa symbolisoinnin tehtävät ja kehitys. Lukuunottamatta 
Elkoninin oman työryhmän tekemää tutkimusta, leikin tutkimus koko
naisstruktuurissaan on ollut vähäistä (vrt. Hakkarainen 1990). Ehkä 
Sebastianin (1977) voidaan katsoa vastanneen Elkoninin haasteeseen alle 
kolmevuotiaiden lasten leikin osalta. Myös kielen ja leikin rakenne
elementtien kehityksen rinnakkainen tarkastelu on ollut niukkaa. 

Huomio kiinnittyy myös siihen, että pienten lasten leikin tarkas
telu laajemmassa kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa näyttää 
puuttuvan kokonaan, vaikka juuri tällaista kontekstuaalisuutta kulttuuri
historiallinen lähestymistapa painottaa. Rogoff (1993, 26) huomauttaakin, 
että mikäli leikin sosiaalinen (societal) konteksti jätetään huomiotta, 
seurauksena saattavat olla virheelliset tulkinnat tutkimuksessa ja vää
rinohjattu käytäntö kasvatuksessa. Nicolopouloun (1993, 12) mukaan 
sosiaalista maailmaa on tutkittu vain välittömän interaktion näkökulmasta 
ja siitäkin lähes yksinomaan kielellistä vuorovaikutusta, eli sitä, kuinka 
yhteiset merkitykset leikissä luodaan. Tästä tekee poikkeuksen Budwigin, 
Stragen ja Bambergin (1986) tutkimus, jossa tarkasteltiin pikkulasten 
yhteisten kokemusten kautta syntyvää intersubjektiviteettia. Tutkimukses
sa ei kuitenkaan kuvattu intersubjektiviteetin syntyä symbolileikissä, vaan 
yleensä leikillisessä toiminnassa. 
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Samaa kritiikkiä, jota voidaan esittää kulttuurihistoriallista leikin 
tutkimusta kohtaan, voidaan esittää yleensäkin kulttuurihistoriallista kehi
tyksen tutkimista kohtaan. Esimerkiksi Tudge ja Winterhoff (1993, 72) 
toteavat, että suuri osa vygotskilaisesta tutkimuksesta on koskenut 
interaktion tasoja interpersoonallisella tasolla. Sensijaan tutkimus interper
soonallisen ja sosiokulttuurisen tason välisistä suhteista on ollut vähäistä. 
Niukkaa on ollut myös tutkimus siitä, miten kypsyminen on suhteessa 
interpersoonallisiin ja sosiokulttuurisiin prosesseihin, vaikka tämä on yksi 
Vygotskin kehitysteorian ydinkysymyksiä. 

Kasvatuksen ja kehityksen suhteen tutkiminen on yksi kulttuuri
historiallisen tutkimuksen painopistealueita (ks. esim. Moll 1990). Alue ei 
ole kuitenkaan samassa mittakaavassa ulottunut leikin tutkimukseen. Vy
gotskin mukaan leikki luo lapselle lähikehityksen vyöhykkeen. Siitä, 
kuinka tämä tapahtuu ja mikä on osaavamman osuus prosessissa, on vain 
vähän tietoa. Tutkimus kasvattajien tietoisesta lähikehityksen vyöhykkeen 
hyväksikäytöstä leikin ohjauksessa alle kolmevuotiaiden lasten päiväkoti
ryhmissä on edellä esitetyissä tutkimuksissa Sebastianin (1977) ja Weberin 
(1986a) tutkimusten varassa. Näissä töissä ei kuitenkaan yritetty määritellä 
lasten yksilöllisiä lähikehityksen vyöhykkeitä, vaan ohjausmenettelyjä ja 
ohjauksen vaikutuksia käsiteltiin ryhmätasolla. Myöskään siitä, miten 
lapsiryhmä luo yhdessä lähikehityksen vyöhykettä ja sen avulla kehit
tynyttä leikkiä, ei ole tutkimustietoa. 

Nimenomaan pikkulasten roolileikkiä ja roolileikkiin siirtymisen 
vaihetta koskevaksi tutkimusteemaksi ei liioin ole noussut Vygotskin 
esittämä toinen lähikehityksen vyöhykkeen aspekti, se, että lapset ylittävät 
leikissään arkiosaamisensa (Vygotsky 1976, 551-552; 1978e, 102). Lillardin 
(1993b) tätä koskevaan tutkimukseen osallistuneet lapset olivat yli kolme
vuotiaita. Havaintoja arkiosaamisen ylittämisestä on kuitenkin olemassa: 
Esimerkiksi Pellegrini ja Galda (1993) raportoivat kielen kehitystä koske
via tutkimuksia, jotka osoittavat jo kolmevuotiaiden kykenevän käyttä
mään roolileikissään huomattavasti kehittyneempää kieltä kuin leikin 
ulkopuolella. 

Metodisesta näkökulmasta katsottuna esitetyt tutkimukset ovat 
asetelmiltaan erilaisia: niihin sisältyy sekä poikittais- että pitkittäistutki
muksia, ja niitä on tehty, osin myös kokeellisesti, niin laboratorio- kuin 
luonnollisessa ympäristössäkin - pääosa kuitenkin lapsille tutussa ympä
ristössä eli kotona tai päiväkodissa. Tutkimusta on tehty yksilön ja 
sosiaalisen ryhmän tasolla: subjekteina on ollut joko yksittäisiä lapsia, 
kahden tai useamman lapsen muodostamia ryhmiä, aikuisen ja lapsen 
muodostamia dyadeja ja laajempia aikuisten ja lasten muodostamia 
ryhmiä. 

Tutkimusten analyysiyksikkönä on useimmiten käytetty leikkiteko
ja. Kysymyksessä ovat olleet joko yksilön leikkiteot (esim. Andersen 1983; 
Elder & Pederson 1978) tai lapsiparin tai lapsiryhmän leikkiteot (esim. 
Howes & Unger 1989; Rothstein-Fisch & Howes 1988). Lisäksi yksikkönä 
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on käytetty äidin käyttäytymistä tai toimenpiteitä lapsen leikin ohjaukses
sa (esim. Beizer & Howes 1992; Budwig, Strage & Bamberg 1986) ja 
päiväkotiryhmän kasvattajien toteuttamia leikin ohjauksen menettelytapo
ja (esim. Mäntynen 1994; Weber 1986a). Myös koko toimintajärjestelmä on 
toiminut analyysiyksikkönä, tosin vain tutkimuksessa, joka kohdistui yli 
kolmevuotiaiden lasten leikkiin (Hakkarainen 1990). 

Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että kulttuurihistoriallinen tutki
mus käyttää kehityksen tutkimisessa analyysi yksikkönä yksilön tai yksilön 
toiminnan asemasta sosiaalista toimintaa (vrt. kulttuurisen kehityksen 
yleinen geneettinen laki, sivu 36). Kuitenkaan kulttuurihistoriallinen 
traditio ei ole analyysiyksikön suhteen yhtenäinen11

: Vygotskin (Vygotski 
1982; Vygotsky 1962) mukaan yksikkönä voidaan pitää sanan merkitystä 
(word meaning)12

, Leontjev (Leontiev 1978; Leontjev 1977) taas piti tavoit
teellista tekoa (goal-directed action) ja Zinchenko (1985) välittynyttä tekoa 
(tool-mediated action) adekvaattina yksikkönä. Myös Wertschin (1979) 
käsityksen mukaan analyysiyksikön tulisi perustua tekoon tai toimintaan 
ja saman yksikön tulisi voida toimia sekä yksilöllisen että interaktiivisen 
toiminnan analyysissä. Engeström (1987a) ja Hakkarainen (1990) näkevät 
vain toiminnan tai pikemminkin toimintajärjestelmän olevan riittävän 
laajan yksikön kehityksen tutkimisessa. - Analyysiyksiköltään edellä 
käsitellyt tutkimukset edustavat nähdäkseni esitettyä kirjoa melko katta
vasti. Poikkeuksen tekee Vygotskin esittämä näkemys sanan merkityksen 
käytöstä analyysiyksikkönä: tätä yksikköä tutkimuksissa ei esiintynyt, 
mikä on selitettävissä sillä, että näissä leikkiä koskevissa tutkimuksissa ei 
tarkasteltu kieltä esimerkiksi ajattelun tai kommunikaation välineenä. 

4.7 Tutkimusten pohjalta tarkennettu kehityskuvaus ja malli 
roolileikkiin siirtymisestä 

Luvussa käsitellyt observointitutkimukset toisaalta täsmentävät ja 
toisaalta muuttavat ja kaventavat niin Vygotskin leikkiä koskevista 
käsityksistä kuin hänen työnsä jatkajien ("toinen sukupolvi") teorioista ja 

11Ks. tarkemmin Wertsch ja Sarnmarco (1985, 277-278). 

12Tosin yksi tulkinta tästä melko rajatusta analyysiyksiköstä on se, että Vygotski
viittasi pääasiassa ajattelun ja kielen (sekä puheen ja kommunikaation) suhteen 
tutkimiseen, jossa sanan merkitys on pienin yksikkö, jolla kokonaisuutta voidaan tutkia, 
mutta myös siihen, että milloin tahansa tutkitaan kompleksia psykologista ilmiötä, on 
löydettävä yksikkö, joka varmistaa kokonaisuuden merkityksen (ks. Wertsch & 
Sammarco 1985, 291). 
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käsityksistä tiivistettyjä kehityskuvauksia. Tutkimukset kohdistuvat vain 
joihinkin kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikoiden esille nostamiin 
leikin aspekteihin, joten niistä on mahdotonta laatia yhtenäistä kehitysku
vausta - jouduin tyytymään käytettävissä oleviin ehtoihin. Kuvauksessa 
pyrin vertaamaan saatuja tuloksia aikaisempaan tietoon, joskaan myös
kään aikaisempi tieto ei muodostanut johdonmukaista kehityskuvausta 
leikistä tai roolileikkiin siirtymisestä (ks. sivut 95-100). 

Roolileikkiin siirtymistä kuvaavan mallin (kaavio 3) muodostami
sessa ongelmat näyttävät vain lisääntyvän. Kuitenkin olen pyrkinyt 
toimimaan mallin muodostamisessa samaan tapaan kuin Vygotskin työn 
jatkajien käsityksiä kuvaavan mallin muodostamisessa: olen merkinnyt 
malliin kysymysmerkillä Vygotskin ja hänen työnsä jatkajien käsityksistä 
eroavat käsitykset. Uudet tutkimuskohteet ja uuden täsmentävän tiedon 
olen merkinnyt + -merkein. Yksityiskohdissa (esim. ikämääritykset) 
mallissa on tukeuduttu tiivistetyn kehityskuvauksen lisäksi itse teorioihin 
ja tutkimuksiin. 

Leikin kehityskuvaus observointitutkimusten mukaan 

Leikin määrittely. Leikin määrittelyyn tutkimukset eivät tuo uusia näkökulmia. 
Useimmiten tietyt leikin muodot otetaan annettuina: puhutaan esimerkiksi lasten 
symboli- tai roolileikistä ja niiden tasoista. Kun leikkiä on käytetty tutkimuskohteen 
asemasta lasten tutkimisen välineenä, on leikkinä pidetty esimerkiksi palapelin 
tekemistä tai mitä tahansa leikkivälineiden kanssa tapahtuvaa toimintaa. 

Leikin kehityksen kuvaus ja selitys. Näkemys leikin kehittymisestä esinetoiminnoista 
roolileikkiin vahvistuu tutkimuksissa. Sääntöleikkejä tutkimukset eivät käsittele. 
Joissakin tutkimuksissa pyritään osoittamaan, että esineleikki ei ole vielä todellista 
leikkiä, vaan leikkiin valmistavaa toimintaa, kuten Vygotski ja Elkonin esittävät. 

Tutkimuksissa on tarkennettu alle kolmevuotiaiden lasten leikin kehitysvai
heita ja -tasoja niin Vygotskin, Leontjevin kuin Elkonininkin käsitysten pohjalta. 
Vygotskin ja kulttuurihistoriallisen koulukunnan näkemystä leikin synnystä lapsen 
toiveiden ja niiden toteuttamisen välisen ristiriidan seurauksena ei ole tutkittu, 
mutta leikin kehitystä tilannesidonnaisesta käyttäytymisestä siitä riippumattomaan 
käyttäytymiseen on tutkittu erityisesti esineiden käytössä. Myös Elkoninin esille 
nostamia leikin rakenne-elementtien ja motiivien kehitystä sekä leikissä syntyviä 
konflikteja on tarkasteltu alle kolmevuotiaidenkin lasten osalta, mitä Elkonin itse tai 
hänen tutkijaryhmänsä ei tehnyt. 

Vygotskin ja muidenkin kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikoiden 
mukaan ensimmäiset esittävät toiminnot tapahtuvat realistisin esinein, ja vasta 
myöhemmin lapset oppivat esineiden korvaavan käytön. Korvaavan esineen 
käyttöä seuraa leikisti esittäminen ilman esineitä pelkän liikkeen tai mimiikan 
avulla. Tutkimusten mukaan muutokset esineiden korvaamisessa tapahtuvat kuiten
kin aikaisemmin kuin esimerkiksi Elkonin esittää. 

Alle kolmevuotiaat lapset ovat eniten riippuvaisia sellaisten korvaavien 
esineiden olemassaolosta, jotka muistuttavat prototyyppisiä, realistisia esineitä; 2½
vuotiaat eivät kehotuksesta huolimatta suostu käyttämään ei-realistista korvaavaa 
esinettä mihin tahansa. Sen sijaan jo vuotta myöhemmin lapset pystyvät siihen 
helposti. Tämä vastaa kehityksen suunnan (mutta ei ikävuosien) osalta Vygotskin 
ja Elkoninin ajattelua siinä, että mikä tahansa ei voi pienelle lapselle korvata mitä 
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tahansa, tai että pikkulapsi ei pysty erottamaan merkitystä havainnosta. Tutkimus
ten mukaan pikkulasten on helpompi korvata jokin esine toisella silloin kun 
korvaavalla esineellä ei ole vakiintunutta merkitystä. 

Toisin kuin Vygotski ja muut kulttuurihistoriallisen koulukunnan klassikot 
esittävät pelkästään mielikuvituksessa tapahtuvaa esineen korvaamista esiintyy jo 
toisen elinvuoden alussa. Mimiikan ja liikkeen lisäksi myös pikkulapset esittävät 
näkymätöntä mielikuvitusesinettä pelkästään nimeämällä sen. Jo kolmannen 
ikävuoden aikana tällainen verbaalinen nimeäminen näyttää olevan runsasta, jos 
havaintoihin liittyvää tukea on lähettyvillä. 

Kaikki roolileikin ehdot täyttyvät jo ennen kolmatta ikävuotta: Leikkiin 
sisältyy kuvitteellinen tilanne, joka vastaa todellista tilannetta. Lisäksi siihen 
sisältyy leikkitekoja ja rooli, jossa lapsi jäljittelee aikuisen toimintaa. Leikkiteolla on 
keskeinen asema. Teko sisältää tekijän, roolin. Lapsi leikkii aikaisemmin koettua, 
jota hän leikkii "konkreettisesti". Lapsi yrittää käyttäytyä leikissä kuin aikuinen. 
Näin vahvistuu osin Vygotskin käsitys pikkulasten leikistä vakavana puuhana, 
jossa muistikuva ohjaa toimintaa, ja yleensäkin kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
käsitys siitä, että leikissä lapsi toteuttaa toiveensa toimia kuin aikuinen. 

Leikin juoni on vielä kehittymätön. Teema on kuitenkin lapsen itsensä 
valitsema. Leikin tekee sosiaaliseksi se, että lapsi kertoo toisille, mitä on tekemässä. 
Hän ei vedä toisia lapsia mukaan leikkiin, vaan keskittyy omaan tekemiseensä. 
Lapsi leikkii intensiivisesti, missä näyttäytyy lapselle tietoinen motiivi - saada 
leikkiä (Leontjev). 

Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan anna alle kolmevuotiaiden lasten 
leikistä yhtenäistä kuvaa: Leikin kehitys näyttää aikaistuvan muun muassa aikuis
ten ohjauksen ja toisten lasten läsnäolon vaikutuksesta (ks. myöhemmät kohdat). 
Toisaalta osa Vygotskin seuraajistakin on todennut leikin kehityskulun tapahtuvan 
nopeammin kuin mitä Vygotski, Elkonin tai Leontjev esittävät. 

Lasten yhteisleikkiin näyttää väistämättä liittyvän riitoja ja konflikteja. 
Konfliktien syyt muuttuvat lapsen ikä- ja kehitystason myötä: aluksi konflikteista 
valtaosa koskee leikkivälineiden käyttöä ja loppuosa leikin hajottamista. Neljän 
vuoden ikään saakka leikkivälineiden käyttö aiheuttaa eniten ja leikin hajottaminen 
toiseksi eniten ongelmia, mutta nämä syyt vähenevät koko ajan muiden konfliktien 
aiheuttajien tullessa mukaan seuraavassa järjestyksessä: roolien jakamiseen, leikkite
kojen oikeaan suorittamiseen, leikin sääntöihin ja teeman valintaan liittyvät 
konfliktit. Erimielisyydet roolien jaosta ja leikkitekojen oikeasta suorittamisesta 
luonnehtivat yli neljävuotiaiden konflikteja. Tulokset tukevat Elkoninin käsityksiä 
pikkulasten, mutta ei yli neljävuotiaiden konfliktien syistä. Elkoninin mukaan 
esikoululaisten konfliktit syntyvät useimmiten leikin säännöistä. 

Myös lasten tavat pyrkiä vaikuttamaan ja saamaan oma tahtonsa läpi 
leikissä muuttuvat iän myötä. Kolmen vuoden ikään saakka tavallisin tapa on 
luonteeltaan fyysinen, mutta jo kaksivuotiailla esiintyy psykologista ja kielellistä 
vaikuttamista samoin kuin vähäisessä määrin argumentteja, välillistä vaikuttamista 
sekä uhkauksia ja sanktioita. Yli kolmevuotiailla tavallisin vaikuttamistapa on 
luonteeltaan kielellinen ja iän lisääntyessä lisääntyy argumentointi. Näin fyysisistä 
konfliktien käsittelykeinoista siirrytään psykologisiin ja symbolisiin menetelmiin ja 
sääntöihin, jotka kehittyvät kommunikaatioprosessissa ja jotka palvelevat lasten 
omina sääntöinä heille itselleen. 

Alle kaksivuotiaiden konfliktit näyttävät johtavan useimmiten leikin 
loppumiseen. Vielä kolmannella ikävuodella konfliktitilanne lopettaa tavallisimmin 
leikin, mutta jos leikki jatkuu, se tapahtuu useimmiten aikuisten avulla. Yli kolme
vuotiailla karkeasti ottaen noin puolet konflikteista johtaa leikin loppumiseen ja yli 
neljävuotiailla aikuisten osuus ratkaisussa vähenee ja riitakumppanit selvittävät 
suurelta osin omat konfliktinsa itse. 

Leikin kehityksen kuvauksen ja selityksen tutkimus on viime vuosina 
laajentunut koskemaan muun muassa leikin kohteen ristiriitoja ja historiallista 
muutosta, päiväkotityön sisäisiä ristiriitoja ja näihin pohjautuen leikin pedagogista 
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ohjausta. Tutkimuksen kohteena on kuitenkin ollut vain yli kolmevuotiaiden leikki. 

Roolileikkiin siirtymisen kuvaus. Riippuen roolileikille asetettavista kriteereistä 
roolileikin alku sijoittuu tutkimusten mukaan kolmannelle tai neljännelle ikä vuodel
le, jolloin lapsi kykenee luomaan mielikuvitustilanteen, toimimaan roolissa sekä 
käyttämään leikkiteoissaan yhtä esinettä korvaamassa toista. Esinetoiminnasta 
roolileikkiin siirtyessä muuttuu myös leikin rakenne. Mikäli kaikkien juonellisen 
roolileikin rakennetekijöiden katsotaan olevan kehittyneessä muodossaan välttämät
tömiä roolileikille, ei roolileikki ole mahdollista ennen neljättä ikävuotta. 

Tutkimukset tuovat lisän roolileikkiin siirtymisen kuvaukselle siinä, että 
niissä painottuu lapsiryhmän toiminnan tarkastelu toisin kuin kulttuurihistoriallisen 
koulukunnan klassikoiden työssä. Yhteisten merkitysten luominen nähdään yhtenä 
keskeisenä piirteenä yhteisen roolileikin synnyssä: Kolmannella ikävuodellaan 
lapset alkavat välittää ja jakaa merkityksiä ja he kykenevät ymmärtämään vuoro
vaikutuksen sisällön toistensa kanssa samalla tavalla. Kolmannen ikävuoden lopulla 
lapset alkavat tajuta itsensä osana ryhmää ja samalla huomata yksilöllisiä käyttäyty
mispiirteitä ryhmän jäsenissä. 

Roolien sisällön kehitystä on tarkasteltu vain osana laajempaa kehitys
tasokuvausta. Tutkimusten mukaan sisältö kehittyy suhteesta esineeseen ihmisten 
välisiin suhteisiin, kuten esimerkiksi Elkonin ja Leontjev esittävät, mutta tämä 
kehitys tapahtuu heidän esittämäänsä aikaisemmin, jo kolmannella elinvuodella. 

Selitys roolileikkiin siirtymiselle. Roolileikkiin siirtymisessä aikuisten ja toisten lasten 
merkitystä pidetään tärkeänä: leikki kehittyy yhteisen toiminnan tuloksena (ks. 
seuraavat kohdat). Tutkimukset vahvistavat myös kulttuurihistoriallisen koulukun
nan käsityksen siitä, että motiivin muutos saa aikaan roolileikin. Roolileikkiin 
siirtymisen synnyttävät motiivit eivät kuitenkaan esiinny varsinaisena tutkimuskoh
teena. 

Toisten lasten asema siirtymässä. Toiset lapset edesauttavat ja nopeuttavat siirtymää, 
mutta esimerkiksi eri-ikäiset tai lapseen erilaisissa suhteissa olevat toiset lapset 
tekevät sen eri tavalla. Joka tapauksessa läheisyys mahdollistaa leikkitovereiden 
kommunikoinnin erilaisista näkökulmista huolimatta. 

Leikkitoverin ikä näyttäisi olevan erityisen merkityksellinen: Jos lapset 
voivat itse valita leikkitoverinsa, niin esimerkiksi hiukan alle kaksivuotiaat jäljittele
vät mieluiten kaksivuotiaita, eivät itseään nuorempia tai esikouluikäisiä. He 
orientoituvat ylipäänsä mieluiten kaksivuotiaisiin ja leikkivät monipuolisesti heidän 
kanssaan. Näyttäsi, että roolileikkiin siirryttäessä itseä hiukan vanhemmat lapset 
ovat riittävän samanikäisiä ja samalla sopivasti edellä kehityksessä luodakseen 
lähikehityksen vyöhykkeen nuoremman leikille. 

Joidenkin tutkimusten mukaan nimenomaan sisarukset ja ystävät edesaut
tavat yhteisessä roolileikissä tarvittavan sosiaalisen ymmärtämisen kehitystä ja 
heidän kanssaan leikittäessä jaettuja merkityksiä on enemmän kuin muiden lasten 
kanssa leikittäessä. Siirtymävaiheessa olevalle lapselle sukulaisista sisarukset 
näyttäisivät olevan niitä, joiden kanssa leikitään roolileikkejä. Leikittäessä äidin 
kanssa leikin kohteena ovat esineet, ja myös lapsen tekemät leikkiä koskevat 
aloitteet liittyvät esineisiin. Myös sinänsä tuttuutta pidetään merkityksellisenä leikin 
kehityksessä. 

Kasvattajan osuus siirtymässä. Toimittaessa lähikehityksen vyöhykkeellä kasvattajan 
asemaa on tutkittu pääasiassa ongelmanratkaisutehtävissä, jolloin on pyritty 
identifioimaan erilaisia vaiheita ja tasoja kuvaamaan muutosta interpsyykkisestä 
intrapsyykkiseksi. Tutkimuksissa korostetaan sitä, että siirtymät ovat suurelta osin 
tulosta lapsen yrityksestä saada aikaan ja ylläpitää koherenssia oman toimintansa 
ja aikuisen puheen välillä. 

Leikkiä koskevissa tutkimuksissa on sekä seurattu yleisemmin äidin ja 
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lapsen yhteistoimintaa että tarkasteltu yksityiskohtaisesti äidin leikin ohjauksen 
muotoja lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä. Kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
klassikot eivät kiinnitä huomiota parileikin tai suuremman lapsiryhmän leikin 
ohjaukseen roolileikkiin siirtymisen vaiheessa. Tätäkin puutetta tutkijat ovat 
korjanneet. 

Se, että äiti leikkii lapsen kanssa, saa aikaan leikin monipuolistumista. 
Leikkityyppi, jossa monipuolistuminen ilmenee, näyttää olevan yhteydessä lapsen 
ikään: ensin monipuolistuu kokeileva ja esineitä yhdistelevä leikki ja sitten, kolman
nella vuodella, monipuolistuu symbolinen leikki. Joidenkin tutkimusten mukaan 
vain äidin aktiivinen toiminta lapsen kanssa vaikuttaa leikkien monipuolistumiseen, 
sen sija� pelkällä läsnäololla ei ole vaikutusta. 

Aidin ja lapsen leikkitoimintaa lähikehityksen vyöhykkeellä koskevat 
tutkimukset osoittavat, että suora leikin ohjaus, jota äidit tavallisimmin myös 
käyttävät, on tuloksellisempaa kuin epäsuora ohjaus. Joidenkin tutkimusten 
mukaan äidit eivät välttämättä osaa käyttää erilaisia ohjausmuotoja eri ikä- ja 
kehitysvaiheissa. Kuitenkin samantyyppisellä ohjauksella on niissä erilaisia vaiku
tuksia: se, mikä on hyödyllistä ohjausta lapsen ollessa nuorempi, ei ole hyödyllistä 
enää myöhemmin ja päinvastoin. Sama koskee yksittäisiä leikkitilanteita, joissa äidit 
antavat samantyyppisiä ohjeita sekä lapsen aktuaalisella kehitystasolla että muilla 
tasoilla. Ehdotukset lapsen aktuaalisella tai sitä seuraavalla tasolla tuottavat 
enemmän tulosta kuin muilla tasoilla. 

Tutkimukset osoittavat kuitenkin poikkeuksetta, että toiminta lähikehityk
sen vyöhykkeellä on viime kädessä lapsijohtoista. Lapsi näyttää määräävän äidin 
ohjeiden vaikutuksen, koska hän antaa osan ohjeista mennä korviensa ohi, osaa hän 
noudattaa. Hän valitsee vain ne ohjeet, jotka näyttävät vievän häntä hiukan 
edemmäs sitä, mitä hän jo hallitsee. Lapsella näyttää olevan tavoite mielessään ja 
hän hyväksyy avun vain, jos se palvelee tätä tavoitetta. 

Ohjausta tarvitaan myös pikkulasten parileikissä, sillä äidin ollessa läsnä 
toisilleen vähemmän tutut lapset eivät yleensä liity toisen lapsen leikkiin ilman 
äidin tukea. Leikkiin vaikuttaessaan äidit pyrkivät hahmottamaan yhteistä leikkiä 
siltä pohjalta, mitä lapset ovat parhaillaan tekemässä, sen sijaan, että kehottaisivat 
lapsia keskustelemaan leikistä tai suunnittelemaan sitä eteenpäin. 

Yhteiseen toimintaan tarvittavien kykyjen lisääntyessä lapset tarvitsevat 
yhä vähemmän äitiensä apua ja alkavat ottaa entistä enemmän vastuuta yhteisestä 
toiminnasta neuvottelemalla siitä. Keskeinen kohta siirtymässä aikuisen ja lapsen 
välisestä vuorovaikutuksesta ikätovereiden väliseen vuorovaikutukseen näyttääkin 
olevan yhteisen ymmärtämisen luominen ja lujittaminen. 

Vygotskin käsitys lähikehityksen vyöhykkeestä antaa vain osittaisen 
selityksen siirtymiselle ikätovereiden väliseen vuorovaikutukseen. Aikuisen osuus 
on siinä ratkaiseva, mutta myös lapset itse ovat aktiivisia yhteisen ymmärtämisen 
konstruoinnissa. On kuitenkin oletettavaa, että kaikissa yhteisöissä siirtymässä 
tarvitaan jonkinlainen avustava järjestelmä: joissakin kulttuureissa avun antavat 
aikuiset, joissakin toisissa esimerkiksi sisarukset. 

Päiväkodissa leikin ohjaaminen keskittyy yleensä varsinaiseen leikkiti
lanteeseen. Tavallisimmin käytetään kielellisiä keinoja kuten kehotuksia ja neuvoja. 
Ohjauskokeilujen mukaan parhaat tulokset tuottaa ohjaus, jossa leikin tarpeet 
otetaan huomioon koko päivän kulussa ja lasten elin- ja näköpiiriä laajennetaan 
retkien, keskustelujen ja erilaisten käytännön toimintojen avulla, ja jossa heille 
annetaan mahdollisuuksia monenlaisin välinein ja monipuolisin leikin lajein työstää 
itsenäisesti ympäröivästä maailmasta saamiaan kokemuksia. 

Leikin kehityksessä tärkeänä pidetään ensiksikin lapsen ja kasvattajan 
suhdetta sekä lasten suhteita toisiinsa, toiseksi suoran ja epäsuoran pedagogisen 
vaikuttamisen keinojen käyttämistä ja kolmanneksi kielen ja leikkitoimintojen 
vastavuoroisen yhteyden huomioon ottamista. 
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Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteys. Vygotskin mukaan leikki luo lapselle 
lähikehityksen vyöhykkeen. Siitä, kuinka tämä tapahtuu lapsiryhmässä tai muussa 
kuin äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa ja siitä, mikä on osaavamman 
osuus prosessissa, on edelleen vain vähän tutkimustietoa. Tutkimus kasvattajien 
tietoisesta lähikehityksen vyöhykkeen hyväksikäytöstä leikin ohjauksessa alle 
kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä on vähäistä, ja siinäkään ei ole määritelty 
lasten yksilöllisiä lähikehityksen vyöhykkeitä, vaan ohjausmenettelyjä ja ohjauksen 
vaikutuksia on tutkittu ryhmätasolla. 

Pienten lasten roolileikkiä ja roolileikkiin siirtymisen vaihetta koskevaksi 
tutkimusteemaksi ei ole noussut myöskään Vygotskin esittämä toinen lähikehityk
sen vyöhykkeen aspekti; se, että lapset ylittävät leikissään arkiosaamisensa. Kielen 
kehitystä koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu kielen olevan kehittyneem
pää leikissä kuin leikin ulkopuolella. 

Vaikka kulttuurihistoriallinen koulukunta korostaa leikin kehityksen ja 
kielen kehityksen yhteyttä, niin tutkimustietoa tästä koskien roolileikkiin siirty
mässä olevia lapsia on niukasti. Yhteys tulee kuitenkin tutkimuksissa osoitetuksi. 

Koulukunnan mukaan lasten on pitänyt saavuttaa tietty valmiustaso 
ymmärtääkseen itselleen uutta sosiaalisesti konstruoitua tietoa. Tutkimukset äidin 
ohjauksesta lähikehityksen vyöhykkeellä vahvistavat käsityksen: Lasten tapa 
reagoida eri tavalla eri kehitysvaiheissa äidin ohjeisiin näyttäisi olevan yhteydessä 
olemassaoleviin valmiuksiin. 

Leikin ja emotionaalisen kehityksen yhteyttä tutkimukset eivät käsittele 
juuri lainkaan. Ylipäänsä Vygotskin käsityksiä leikistä ja hänen työnsä jatkajien 
käsityksiä leikistä ei tavallisesti yhdistetä laajempaan kulttuurihistorialliseen 
teoriaan. Tästä seuraa myös se, että leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteyden 
tarkastelu on tutkimuksissa vähäistä. 



LEIKIN MÄÄRITTELY 

Ei uusia näkökulmia. 

LEIKIN KEHITYKSEN KUVAUS 

Leikin lajien kehitys 
Ks. Vygotski. 
+ Pikkulasten leikin kehitystasoja ja -vaihei

ta tarkennetaan. 
+ Kuvataan pikkulasten leikin rakenne

elementtien ja leikin kohteen kehitystä. 
+ Kuvataan pikkulasten todellisten suhtei

d�n1 �.si� .. yht�isen ymmärtämisen ja 
le��sa �.su�ryvie� k�rifliktien kehitystå. 

+ Leikin nahdaan a1kaistuvan mm. aikuis
ten ohjauksen ja toisten lasten vaikutuk
sesta. 

+ Aik�isen �anssa _ lei!,<l<iessään lapsi leikkii
m�mpuoh_se�� Ja -�pemm�n SyYTI.boli
leikkia kum le1kkiessaan yksm (k:okeelli
sessa tilanteessa). 

Sosiaalimuodon kehitys 
Ks. Vygotski ja Vygotskin työn jatkajat. 

Esineiden käytön kehitys sekä 
Esineiden/ tekojen ja niiden merkityksen 
suhteen keh�tys 
Ks. Vygotski Ja Vygotskin työn jatkajat. 
+ Muutokset esineiden korvaamisessa ta

pahtuvat aikaisemmin. 
+ E�ineen vakii�tunut merkitys vaikuttaa

pikkulasten esmekorvaamisen tapaan. 

Sääntöjen kehitys 
Ei kuvata tarkemmin. 

Kehitys todesta leikiksi 
P��p�tei�sään ks. Vygotski ja Vygotskin 
tyon 1atka1at. 
+ Roolile�k!,_n ehdot täyttyvät jo ennen kol

matta ikavuotta: leikissä mielikuvitusti
lanne, leikkitekoja, roolit ja säännöt. 

LEIKIN KEHITYKSEN JA LAPSEN KEHI
TYKSEN YHTEYS 

Tutkittu vain vähän. 
Emr.iiri�tä näyttöä leikin kehityksen ja kie
len kehiryksen yhteydestä sekå leikin luo
�ast� l�fu.kehityksen vyöhykkeestä.
Ei entyishuormota emotionaaliseen aluee
seen. 

ROOLILEIKKIIN SIIRTYMINEN 

Roolileikin synty 
Ks. ':7ygo_tskfu työn jatkajat 
Roolileikin alku kolmannella ikävuodella? 
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Roolileikin kehitys 
T��k�st�llaan Y!lteisl��� j�. yhteisen �
�artarmsen kehi�s�a JO pikkulapsi-iåssä: 
lo_alle .½olmevuotiaat leikkivät yhteisiä rooli
eikkeJa. 

Roolien kehitys 
Roolien kehitys suhteessa leikin motiivin 
kehit_tymiseen: 
+ Suhteet esineisiin -> ihmisten väliset suh-

. teet (jo kolmannella ikävuodella).
Ei tarkempaa sisällöllistä kuvausta roolien 
kehityksestä. 

Sel_ity_s roolileilc½ii!l siirtymiselle 
Tc;n1:11nnan moti1vm muutos synnyttää rooli
l�ikin, mutta f!lOtiivi�n kehitystä ei ole tut
�!ill tarkf:�· Myoskään niitä jännitteitä, 
101st� r<?�lileikki syntyy, ei ole tutkittu . 
R(?olileikin synty Ja kehitys ovat yhteistoi
rmnnan tulosta. 

To�sten lasten asema siirtymässä 
1:<?iset -��PSE;� e�e�au�avat ja nopeuttavat 
sur�aa. Ti;lrke�a.nåyttäytyvät
+ läheisyys Ja leikkitoverin tuttuus
+ leikkitoverin ikä: hiukan vanhemmat lap

set luovat sopivan lähikehityksen vyöhyk
keen nuoremman lapsen leikille? 

Kasvattajan osuus siirtymässä 
Aiku�sten . .  (äidin, päiväkodin kasvattajan) 
merkitysta korostetaan. 
+ To�ta . lähikehityksen vyöhykkeellä 

lapsii�htmsta / lapsi myös alctiivinen
�9irm1a. 

+ Aidin leikkiminen lapsen kanssa moni
puolistaa leikkiä. 

+ Pelkkä äidin läsnäolo ei riitä tarvitaan
aktiivista toimintaa. 

+ Su�ra leikin _ohjaus tuloksellisempaa kuin
ep��u�ra. ohiaus . . . 

+ ��� 1kavaiheissa en ohJaustavat hyödylli
&ia. 

+ Aiti t�rk�ä �ekijä myös lapsiparin yhteisen
ymmartarmsen rakentarmsessa.

+ P�väkodissa eri ohjaustavoilla erilainen
v�iku�� si�ryn:),ä�. 

+ Tarkeit� leikin ke!ll,tykselle päiväkodissa
lapsen Ja kasvattaJan suhde, lasten keski
n�iset s�te-=:t,_monipuoliset ohjaustavat ja 
kielen Ja leikin vastavuoroisen suhteen
huomioiminen. 

Kaavio 3. Malli roolileikkiin siirtymisestä observointitutkimusten mukaan 



5 MARIN LEIKKI KUL TTUURIHISTORIAL
LISEST A VIITEKEHYKSESTÄ 

Tämä luku jakautuu kahteen osaan. Ensin kuvaan ja analysoin sitä, 
minkälaista tietoa edellisessä luvussa esitetyissä tutkimuksissa käytetyt ja 
niissä kehitellyt leikin kuvausjärjestelmät ja arviointimenetelmät antavat 
roolileikkiin siirtymässä olevan lapsen leikistä päiväkodissa ja kasvattajien 
toiminnasta leikkitilanteissa. Tämä tapahtuu yhden lapsen, Marin, leikin 
kautta. Samalla tarkastelen analyysissä käytettyjä leikin kuvausjärjestelmiä 
ja arviointimenetelmiä sekä pohdin niiden soveltumista päiväkotilasten 
leikin tutkimiseen. Sitten pyrin sijoittamaan Marin leikistä saadun tiedon 
edellisissä luvuissa laadittuihin kehityskuvauksiin ja malleihin. Mikä on 
Marin leikin suhde Vygotskin ja hänen työnsä jatkajien leikkiä koskeviin 
käsityksiin ja tukeeko Marin leikistä saatu tieto aikaisempaa tutkimustie
toa? Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole mallien vahvistaminen tai kumo
aminen, vaan pikemminkin kulttuurihistoriallisen lähestymistavan vah
vuuksien ja kehittämispaikkojen identifiointi oman välittömän havaintoai
neistoni avulla. 

Marin ja koko Marin päiväkotiryhmän leikkiä koskeva havaintoai
neisto koottiin runsaan neljän kuukauden aikana. Aineistonkeruu tapahtui 
yhtäaikaa sekä kuvanauhoittamalla että itse suorittamani observoinnin 
avulla. Havainnoinnin alkaessa Mari oli kahden vuoden neljän kuukau
den ikäinen ja hänen leikkiään seurattiin toimintasuunnitelmaan kirjattu
jen aamupäivän leikkituokioiden aikana noin kahden viikon välein. 

Päiväkotiryhmässä, johon Mari kuului, oli 12 yksi - kolmevuotiasta 
lasta, kolme kasvattajaa ja harjoittelija. Havainnoinnissa huomio kiinni
tettiin kulloinkin yhteen lapseen, tämän tutkimuksen osalta erityisesti 
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Mariin, leikkipä hän yksin tai yhdessä toisten kanssa. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa seurasin niin paljon kuin mahdollista koko leikkiryhmää. 

Nauhamateriaali Marin leikistä, yhteensä 358 minuuttia, koostuu 
kahdeksasta leikki tuokiosta, joiden keskimääräinen kesto oli 45 minuuttia 
(ks. liite 1). Leikin analyysit olen tehnyt pääosin nauhamateriaalia koske
van kokonaisajan (358 minuuttia) perusteella, vaikka observoinnin kesto 
oli jonkin verran pitempi: siihen sisältyivät siirtymät leikkiin ja siirtymät 
leikkituokioilta pukeutumaan uloslähtöä varten. Leikin yksityiskohtai
sempaa tarkastelua varten olen valinnut leikki tuokioista yhden, järjestyk
sessä viidennen tuokion (liite 2)1, johon palaan jokaisen analyysin yh
teydessä. Siinä Mari on lähes 2½-vuotias. 

Kasvattajia koskien tein seuraavan tietoisen valinnan: vaikka 
Marilla oli tutkimuksen aikana päiväkodissa useita kasvattajia, en ole 
yksilöinyt heitä aineiston analyysissä. Tarkastellessani kasvattajien toimin
taa puhun yleisesti kasvattajista riippumatta siitä, kuka heistä kulloinkin 
toimi Marin kanssa. Toisin sanoen tutkimuksen "kasvattajat" on eräänlai
nen yleistys kaikista lapsiryhmässä toimineista aikuisista. 2 

Se, että kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä tehtyä alle kolme
vuotiaiden lasten leikkiä koskevaa tutkimusta on olemassa vain vähän -
mistä johtuu tähän tutkimukseen sopivien leikin kuvaus- ja arviointi
menetelmien niukkuus - on asettanut rajoitukset myös Marin leikin 
analyysille. Analyysiin valitut menetelmät olen poiminut edellisessä 
luvussa esitellyistä tutkimuksista. Menetelmien valinta oli harkittua: 
Kriteeriksi muodostui ensiksikin se, että tutkijat ovat kuvanneet käyttä
mänsä kuvaus- ja arviointimenetelmät riittävän hyvin, jotta niitä oli 
ylipäänsä mahdollista käyttää joko sellaisinaan tai sovellettuina nimen
omaan päiväkotileikistä kerätyn observointiaineiston analyysiin. Kriteerinä 
oli tietenkin myös käytettävissä olevien menetelmien monipuolisuus, jotta 
voitiin tutkia mahdollisimman monia kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
käsittelemiä leikin aspekteja. Lisäksi pyrin valinnassa siihen, että samaa 
tai samantyyppistä menetelmää olisi käytetty useammassa aikaisemmassa 
tutkimuksessa, mitä pidin tulosten vertailun kannalta tärkeänä. Tässä 
kriteerissä jouduin tutkimusten vähyyden vuoksi joustamaan. 

Erilaisista leikin aspekteista tarkastelun kohteeksi oli näin ollen 
mahdollista ottaa leikkimateriaalin käyttö ja erityisesti esineiden korvaa
minen, leikkiepisodien rakenne ja motiivit, yhteisen roolileikin taso, 
leikissä ilmenevät konfliktit sekä toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä, 
mikä tarkoitti tässä tutkimuksessa lähinnä kasvattajan ja lapsen vuorovai
kutusta ja erityisesti kasvattajan ohjaavaa toimintaa leikkitilanteissa. 

1Liitteen avulla on mahdollista tutustua myös aineiston käsittely- ja luokitteluta
paan: liite sisältää yksittäisiä analyysejä koskevat koodausmerkinnät. 

2Yksityiskohtaisempaa tietoa aineistosta, sen keruusta ja käsittelystä on saatavissa 
tutkimushankkeen aikaisemmista julkaisuista (esim. Hänrukäinen 1991; 1992b, 94-97). 
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5.1 Leikkimateriaalin käyttö ja esineiden korvaaminen 

Leikkimateriaalilla oli olennainen osa Marin leikissä. Mari oli tekemisissä 
leikkimateriaalin kanssa 64 prosenttia leikkituokioiden yhteenlasketusta 
kokonaisajasta (358 minuuttia) eli lähes aina kun kyseessä oli leikki. 
Leikiksi luokitellussa toiminnassa hän oli nimittäin 67 prosenttia koko
naisleikkiajasta (ks. Hännikäinen 1992b, 98-99, 111-112). 

Esineiden korvaamista tutkin Elderin ja Pedersonin (1978) käyttä
män kuvausjärjesteimän avulla. Siinä esineiden korvaaminen seuraa kehi
tyksellistä jatkumoa realistiset, oikeat esineet - realististen, oikeiden 
esineiden kaltaiset esineet - ei-realistiset esineet - ei lainkaan esineitä. 
Tutkimuksessa lapsen käytössä oli vastaavasti oikeita esineitä, kuten kam
pa, muodoltaan oikeita esineitä muistuttavia leikkiesineitä, esimerkiksi 
kampaa korvaamassa puinen litteä puulelu, ja alkuperäisten esineiden 
kanssa käyttömerkitykseltään selvästi poikkeavia esineitä, esimerkiksi 
kumipallo korvaamassa kampaa. Tutkimusmenetelmä oli kokeellinen: tut
kija kehotti lasta tekemään tiettyjä leikkitekoja eri esinein. (Ks. luku 4, 
sivut 104-105.) Marin leikkimateriaalin käytön tarkastelu tapahtui toisaalta 
aikaotannalla minuutin välein3 toteutetun leikkivälineanalyysin avulla ja 
toisaalta eri leikkeihin sisältyvien yksittäistapausten pohjalta. 

Suurin osa Marin käyttämästä leikkimateriaalista oli prototyyp
pistä, merkitykseltään vakiintunutta materiaalia. Esimerkiksi nukkea 
käytetään tavallisesti vauvana ja hiekkamuottia kakkuvuokana, ja niin 
käytti Marikin. Varsinkin lisämateriaalina hän käytti symboli- ja rooli
leikeissään myös merkitykseltään vähemmän spesifiä materiaalia, kuten 
palikoita ja kangaspaloja. Palikat olivat esimerkiksi syötävää ja kangaspa
lat toimivat peittoina. Ruskea nukentuoli korvasi suklaata. Ruokaa ja 
muita "aineita" Mari korvasi myös pelkällä mielikuvituksella, esimerkiksi 
vauvaa hän syötti tyhjältä lautaselta. Silloin tällöin hän teki jonkin leikki
teon ilman esinettä, esimerkiksi vierailulle mennessään hän soitti olema
tonta ovikelloa - ei tosin itsenäisesti, vaan kasvattajan neuvoa noudattaen. 
Mari ei korvannut esinettä pelkästään kielellisesti, paitsi silloin, kun hän 
kertoi toisille, mitä näkymätöntä ainetta käsitteli, eli esimerkiksi sen, mitä 
ruokaa hän oli tyhjässä kattilassa keittävinään. 

Esimerkkileikissä (liite 2) oli saatavilla erikseen suunniteltuja 
leikkiesineitä ja oikeita käyttöesineitä hoivaleikkiä varten ja autoleikissä 
oli käytettävissä leikkiautoja. Näillä esineillä Mari pääasiassa leikki. 
Esimerkiksi nukkea hän käytti vauvana, ja ilmaisi sen myös kielellisesti 
(sivu 201): 

3Ks. aikaotannan kritiikki (Hännikäinen 1992b, 88). 
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003 Ottaa nuken syliinsä, istahtaa tuolille ja kuiskaa hiljaa:"Vauva." 

Alkaa riisua nukelta vaatteita ja puhelee samalla jotakin hyvin hiljaa. 

Pullosta Mari oli kaatavinaan lääkettä annoskuppiin, joten lääke 
oli puhtaasti mielikuvituksen varassa. Leikki ei paljasta, olisiko Mari 
osannut leikkiä lääkäriä tai vauvan hoitajaa käyttäen kauempana konven
tionaalisesta merkityksestä olevia esineitä. Materiaalia Mari korvasi 
pelkällä mielikuvituksella. Näkymätöntä lääkettä hän kaatoi annoskupista 
vauvalleen, mutta tyhjä voidekotelo näytti saavan hänet hämilleen (sivu 
205, ks. myös Hännikäinen 1992b, 101): 

Pasi tulee Marin viereen ja he kurkistelevat yhdessä tyhjään voidekoteloon. 
Hannakin tulee, ottaa kotelon ja ravistelee sitä. 
Mari seuraa Hannan puuhia. 

035 Mari kääntyy sanomaan Leenalle:"Ei tuolla ole mitään, hei." 

036 Leena:"Leikitään Mari, että siinä on leikisti, jooko." 

037 Mari:"Eikä kun, laita sinne se, se, se ... (tavoittelee sanaa), että me voidaan 
leikkiä sillä." (Haluaisi tuubin koteloon.) 

038 Leena:"Sä voit leikisti leikkiä sillä ... ei siellä voi oikeata lääkettä ollakaan." 

Lukuunottamatta olemattoman aineen nimeämistä pelkästään 
verbaalista tai oman kehon avulla tapahtuvaa esineen korvaamista ei 
tapahtunut. Aineen Mari nimesi joko lääkkeeksi tai "hoitoaineeksi" (sivut 
209-210):

Myös Mari menee pöydän ääreen istumaan ja ottaa nuken syliinsä. Ottaa lääke
purkin 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. 

Elderin ja Pedersonin tutkimuksen mukaan alle kolmevuotiaat 
lapset olivat riippuvaisia prototyyppisistä ja realistisista esineistä. Suurin 
osa lapsista ei pystynyt käyttämään tai kieltäytyi käyttämästä merki
tykseltään spesifiä esinettä johonkin kovasti poikkeavaan tarkoitukseen, 
vaan pysyi uskollisena havainnoilleen ja kokemuksilleen esineiden käytös
tä. Tällaista esinettä useammin lapseu käyttivät oman kehonsa osia kor
vaamaan esineitä annetun mallin mukaan. Mari ei käyttänyt spontaanis
sa leikissään omaa kehoaan esineen korvaajana, mutta hänen proto-
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tyyppisten ja realististen esineiden preferointinsa vastasi Elderin ja Peder
sonin tutkimustuloksia. 

Elderin ja Pedersonin tutkimusmenetelmä, eksperimentti, sopii 
laboratorioon tai samantyyppisiin olosuhteisiin. Eksperimentti on kuiten
kin lasta kahlehtiva: tutkijan valitsema materiaali ja tutkijan ohjeiden 
mukaan toimiminen eivät esimerkiksi mahdollista vapaata leikkitekojen 
valintaa. Samantyyppisiä yhden lapsen leikkiä koskevia kokeellisia 
tutkimuksia on Elkoninin tutkijaryhmä tehnyt aikoinaan myös päiväkodis
sa, ja menetelmä on ollut tavallinen piagetilaisissa tutkimuksissa (ks. 
Hännikäinen 1992b, 64-69). Päiväkodissa leikkivän lapsiryhmän leikin 
a..."lalyysiin näin rajatun kokeellisen menetelmän sovelhtvuus on kyseen
alainen, mutta yksittäisten lasten esineiden käytön ja esinekorvaamisen 
diagnosoinnin välineenä kuvausmallia voidaan käyttää samaan tapaan 
kuin sitä on tässä käytetty Marin leikin arvioinnissa. Näin saatua tietoa 
voidaan tietysti hyödyntää pohdittaessa lasten käytettävissä olevaa 
leikkimateriaalia tai ohjattaessa leikkiä eteenpäin kohti seuraavaa kehitys
tasoa. 

5.2 Leikkiepisodien rakenne ja leikin motiivit 

Leikin kehityksen kulttuurihistoriallinen, ja erityisesti toiminnanteoreetti
nen tarkastelu edellyttää huomion kiinnittämistä leikin yleiseen rakentee
seen tietyssä toimintajärjestelmässä ja leikin sisältämiin ristiriitoihin, 
samoin kuin leikin ohjaukseen sisältyviin ristiriitoihin (ks. Hakkarainen 
1990). Tässä tutkimuksessa olen voinut pohtia vain yksittäisten leikkijak
sojen, kuten esimerkkileikkiin sisältyvän yhteisen lääkärileikin (liite 2, 
sivut 213-215), yleistä rakennetta ja joitakin leikin eri komponenttien 
sisäisiä ristiriitoja. (Vrt. liite 4.) 

Toiminnan yleiseen rakenteeseen sisältyvät toiminnan tekijä, 
toiminnan väline sekä toiminnan kohde. Lisäksi siihen sisältyvät laajempi 
yhteisö, työnjako sekä säännöt (ks. luku 3, sivu 77). Marin leikkitoiminnan 
rakenne lääkärileikissä on ymmärrettävissä kuvion 5 esittämällä tavalla: 



TEKIJÄ: 
- 3 lasta

SÄÄNNÖT: 
- esim. ei häiritä

VÄLINE: 
- lääkärileikkitavarat
- juoni: hoitaminen
- roolit: lääkärit ja potilas
- mielikuvitustilanne

i�-----;_ KOHDE: -------------> SOSIAALISUUS?

YHTEISÖ: 
-päiväkotiryhmä
- RasvattaJa

- ihmisten väliset
suhteet: lääkäri
hoitaa potilasta

TYÖNJAKO: 

- vuorottelu:
paikka, materiaali

KUVIO 5. Lääkärileikin rakenne 
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Elkoninin (1980, 40-41, 261) esittämät leikin keskeiset rakennekom
ponentit (rooli, symboliset leikkiteot ja juoni) sisältyvät leikin välineinä 
leikin yleiseen rakenteeseen, ja ne esiintyivät myös Marin lääkärileikissä. 
Leikin juoni ei 2 - 3-vuotiailla voi vielä olla kovin monimutkainen (ks. 
Elkonin 1980, 260-262, 270-271). Lääkärileikkijaksossa kysymys on juones
ta, johon sisältyy kolme vastavuoroisesti toistensa toimia täydentävää 
henkilöä yhdessä tilanteessa. Juonen kulku on seuraavanlainen: 

Iida ja Maija leikkivät rinnakkain lääkäreitä, Mari juoksentelee ympäriinsä 
- istuutuu tuolille - kuiskaa itsekseen, että jalkaan sattuu - menee tönäise
mään Iidaa ja Maijaa - kasvattaja selvittää tilanteen kysymällä haluaisi
vatko Iida tai Maija hoitaa Maria - tytöt suostuvat kieltäydyttyään ensin,
tutkivat korvat, antavat pistoksen, käärivät sideharsolla päätä - Mari
neuvoo, mitä pitää kääriä (jalkaa) - tytöt käärivät neuvon mukaan - Mari
lopettaa potilaana olon, menee kissaksi ja koiraksi - tytöt menevät hetkeksi
hoitamaan niitä - Mari lopettaa leikin.

Yllä kuvattu leikin kulku paljastaa myös osan roolileikkiin kuulu
vista symbolisista leikki teoista. Tosin potilaan passiivisessa roolissa Marin 
omat leikkiteot olivat aika vähäisiä. Iidan ja Maijan (sekä kasvattajan) 
ansiosta leikki kuitenkin sujui vähän aikaa. Leikkitilan ja -tilanteen 
luomisen oli aikuinen hoitanut toisaalta ennen leikin alkua rakentamalla 
lääkärin vastaanottotilan ja toisaalta suostuttelemalla Iidan ja Maijan 
hoitamaan Maria. 

Kun Mari ennen leikkiin liittymistään läppäisee Maijaa ja sanoo: 



146 

"Ei ole lääkäri" (sivu 213) on kyseessä leikin ja todellisuuden erottamista 
turvaava teko, vaikka yhtä hyvin sitä voidaan pitää riidanpoikasena. Mari 
tietää, mikä on oikea lääkäri, ja sitähän Maija ei ole. Sitä paitsi hän ei 
halua Maijan edes leikkivän lääkäriä. Kuitenkin hän hetken päästä myön
tää tosiasian, että Maija leikkii lääkäriä, koska menee takaisin tuolille ja 
nimittää Maijaa roolin mukaisesti: "Kuule lääkäri, kuule lääkäri" (sivu 
213). 

Leikin juonta rakentavat symboliset teot ovat lähinnä Maijan ja 
Iidan tekoja: Maija esimerkiksi kääntyy Mariin päin ja kysyy: "Mikäs teitä4

vaivaa? Sinulla on jalka kipee?", menee Marin luo ja on antavinaan 
pistoksen (sivu 213). Mari taas osoittaa tekojen mielekkyyden suhteessa 
juoneen silloin, kun Maija alkaa sitoa hänen päätään sideharsolla. Hän 
korjaa epäloogisuuden huomauttamalla: "Se kuuluu kuule jalkaan, kuule, 
minä tiedän" (sivu 214), jonka jälkeen Maija toimii neuvon mukaan. 

Yhteisleikkiepisodin yleinen rakenne näyttäisi olevan lähempänä 
Hakkaraisen kuvaamaa juonellisen roolileikin yleistä rakennetta (ks. luku 
3, sivu 78) kuin hänen kuvaamaansa esineleikin yleistä rakennetta (ks. 
luku 3, sivu 77). Leikissä on mielikuvitustilanne, leikkiesineitä ja juoni 
rooleineen ja symbolisine leikkitekoineen. Leikin kohteena on ihmisten 
väliset suhteet: lääkärit hoitavat potilasta. Tietenkin leikkimateriaalilla on 
leikissä merkittävä osa. Leikkiepisodi, kuten esimerkkileikki kokonaisuu
tenakin, osoittaa lasten kiinnostuksen oikeita lääkärin instrumentteja 
jäljitteleviä leikki-instrumentteja kohtaan. Juuri nämä esineet toimivat 
myös Maijan ja Iidan aloittaman leikkijakson innoittajina. Tämä puoles
taan paljastaa, että esimerkin roolileikkiä ei voida pitää tasoltaan vielä 
esikouluikäisen täysin kehittyneenä roolileikkinä (ks. Elkonin 1980, 309-
313), eli kysymyksessä on siirtymävaihe. 

Kolme neljäsosaa Marin leikistä oli yksin- tai rinnakkainleikkiä ja 
vain neljännes oli yhteisleikkiä (ks. Hännikäinen 1992b, 111-112). Juonelli
nen roolileikki tuottaa mielikuvituksen ja moraalisen tietoisuuden, mutta 
esimerkin yhteisjakson tulokseksi voidaan ajatella myös intersubjektivitee
tin ja yhteisen merkityksen rakentamisen sekä yhteisen tekemisen oppi
mista. Tämän olen merkinnyt kuvioon sosiaalisuutena, johon olen lisännyt 
kysymysmerkin: esittämäni tulokset ovat vain tutkijan tulkintoja - Marille, 
Iidalle ja Maijalle leikin tulos, kuten myös sen kohde, saattavat olla 
jotakin aivan muuta. 

Edellä esitettyä Marin leikin rakennetta ei voida sellaisenaan 
verrata Hakkaraisen (1990, 226) esittämään päiväkotileikin rakenteeseen 
(ks. luku 4, sivu 108), sillä Hakkaraisen analysoima leikki koskee kauppa
leikkiä. Myös Marin kokonaisleikkiaikaan sisältyi useita kauppaleikkejä 
kuten seuraava: 

4Tässä näyttä)'.tyy leikin luoma lähikehiryksen vyöhyke: Maija kysyy lääkärinä 
potilaaltaan kohteliaaseen sävyyn "Mikäs teitå vaivaa1" - Leikin ulkopuorella hänen ei 
tiedetty teititelleen ketään. 
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Ritva (kasvattaja) oli laittanut valmiiksi kaksi leikkinurkkausta ja pitkälle penkille 
tyhjiä ruokapakkauksia ja kasseja. Tarkoitus oli leikkiä kauppaleikkiä. Ritva kertoi, 
mitä tavaroita oli esillä. Kauppaleikkiin valitut lapset Mari, Anni ja Katju asettuivat 
kaikki penkin eteen tutustumaan esineisiin, jotka olivat ensimmäistä kertaa esillä. 
Lapset katselivat pakkauksia, availivat korkkeja, ravistelivat purkkeja ja nimesivät 
niitä. Jonkin ajan kuluttua Mari ja Anni jättivät kauppatavarat ja lähtivät huoneessa 
olevaan komeroon leikkimään ja "piiloon" (kysymyksessä on nimittäin ensimmäinen 
leikkituokion videointi). Jonkin ajan kuluttua komerosta kuuluu Annin ääni: 

Anni: "Mennään ostamaan kaupasta jotakin." 

Lapset tulevat ulos komerosta. 

Mari kuiskaa Annille: "Mennään kauppaan." 

Anni Marille: "Minä lähden ainakin." 

Mari ottaa kassin käteensä ja menee Annin kanssa penkin ääreen ja he alkavat 
yhdessä laittaa tavaroita kassiin. 

Mari Annille: "Tänne laukkuun." 

Anni ja Mari laittavat yhdessä tavaroita kassiin. Rusinapurkki ei mahdu. 

Mari: "Tämä ei mahdu." (Purkki olisi mahtunut, mutta kassin kangas oli tiellä.) 

Mari laittaa purkin takaisin penkille. 

Anni: "Mahtuuko tämä voikin, otetaan voikin." 

Mari laittaa vielä yhden purkin kassiin. 

Anni: "Nyt riittää, mennäänkö?" 

Mari: "Joo." 

Lapset juoksevat takaisin komeroon istumaan ja vetävät ovet perässään kiinni. Ovi 
aukeaa ja Mari ottaa nallen lattialta mukaansa komeroon. 

Mari: "Mä otan sen." 

Anni laittaa nallen pois. 

Komerossa käydään keskustelua tavaroista. (Epäselvää puhetta.) 

( 
. .. 

) 

Anni käy vaihtamassa penkillä tavaroita, juoksee takaisin komerolle. Muistaa kame
ran, josta seuraa hetkeksi piiloleikki: Anni ja Mari hihittelevät ja vilkuilevat 
kameraa ja juoksevat edestakaisin kaupan ja komeron väliä. 

Anni komerosta: "Mitä siellä on ostettu?" 

Mari: "Voita." 

Anni: "Joo, siellä on voita." 
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Mari: "Kiitos, kiitos." 

(Epäselvää puhetta komerosta.) 

Lapset tulevat taas komerosta ulos ja tavaroita putoaa lattialle. 

Anni: "Rusinat putosi!" 

Mari juoksee penkin luo, jossa Katju leikkii yksinään. 

Mari Katjulle: "Anna niitä!" (Tarkoittaa nähtävästi leikkitavaroita.) 

Mari nousee penkille seisomaan ja alkaa laittaa tavaroita kassiin. 

Ritva: "Mitä se Mari ostaa täältä?" 

Mari ei vastaa. Ritva yrittää kuitenkin pitää leikkiä yllä. 

Ritva: "Mitä sinä Mari ostit?" 

Mari ei vastaa. 

Ritva näyttää maustepurkkia ja kysyy Marilta: "Mitähän tämä mahtaa olla?" 

Mari vastaa: "Margariinia." (Hänellä itsellään on margariinipurkki kädessään.) 

Ritva hymähtää jotakin vastaukseksi ja varoittaa samalla Maria penkillä seisomises
ta. 

Ritva: "Ostatko tällaista?" 

Ritva ojentaa jogurttipurkin Marille. Mari kävelee lähemmäksi ja ottaa purkin. 

Ritva: "Ole hyvä." 

Ritva alkaa ojennella Marille tavaroita kassiin. 

Ritva: "Istu siihen, ettet putoa." 

Mari käy kyykylleen penkin viereen. 

Mari viereensä tulleelle Katjulle: "Et sinä voi ottaa tästä." (Tarkoittaa penkillä olevia 
tavaroita.) 

Ritva: "Nyt ei mahdukaan tähän kassiin enää." 

Ritva näyttää tyhjää kananmunakennoa lapsille ja kysyy: "Mikä tämä on?" 

Mari vastaa muiden lasten mukana: "Kananmunia." 

Mari ottaa yhden paketin pois kassista ja sanoo: "Tämä ei mahdu tänne." 

Ritva: "No ei mahdu. Ostat sitten seuraavalla kerralla." 

Mari ottaa kassinsa, juoksee komeroon ja huutaa Katjulle, joka on myös menossa 
komerolle: "Elä mene sinne." (Puheesta ei saa selvää.) 
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Syntyy pitkä kiista siitä, saako Katju olla komerossa Marin ja Annin kanssa vai ei. 
Ritva selvittelee asiaa, ja lopulta Katju pääsee leikkiin mukaan, eli komerossa 
olevaan kotiin pojaksi. 

(... ) 

Ritva tulee lasten luo ja sanoo: "Tarvitsetteko kaikkia tavaroita? Minä vien välillä 
kauppaan niitä, että on sitten mitä ostaa. Sieltä on tavarat loppuneet." 

Mari tulee yhdessä muiden lasten kanssa komerosta ja vastaa: "Joo." 

Ritva: "Katsos, kun sieltä on loppunut, niin laitetaan välillä tavaraa sinne ja sitten 
taas ostetaan, jookos." 

Mari kävelee penkin luo ja mutisee mennessään: "Meiltä on loppuneet." 

Mari alkaa purkaa tavaroita pöydälle. 

Ritva tulee penkin luo, näyttää lapsille kahvipurkkia ja kysyy: "Mitä tässä on?" 

Tilanteesta syntyy oppituokio, jossa kasvattaja näyttää esineitä ja lapset nimeävät 
niitä. Jonkin aikaa leikki jatkuu tavaroiden kaupasta hakemisena ja kotiin viemise
nä, mutta sitten tavarat kerätään laatikkoon ja lähdetään ulos. 

Kauppaleikin juoni on hyvin yksinkertainen: mennään kauppaan, 
pakataan tavaroita kassiin, tavarat viedään kotiin ja kun tavarat kaupasta 
loppuvat, ne viedään takaisin kauppaan. Kyseessä on kahden henkilön 
samankaltaiset teot. Kasvattajan tehtävänä on leikin aloituksen lisäksi 
selvitellä lasten välisiä konflikteja ja pitää leikkiä yllä. Leikin ylläpitoon 
liittyy runsaasti suoraa ohjausta, joka tapahtuu kysymyksin "mikä tämä 
on?" ja "mitä ostit?" Kauppaleikin rakenne on kuvattavissa seuraavasti 
(kuvio 6): 
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TEKIJÄ: 
-3 lasta
-kasvat -
taja

SÄÄNNÖT: 

VÄLINE: -myyntitiski, komero kotina, kassit, 
pakkaukset 

-juoni: tavaroiden osto, kotiin vieminen
-ro�li�: os�aja, ioskus myyjä (kasvattajat)
nnelikuv1tustilanne (?)

i�----...,_KOHDE: -------------> TULOS: 

YHTEISÖ: 

-ihmisten suhde - mielikuvitus
esine1snn: -yhteistoimin-
stetaan tavaroita nan alk_eet

-�boh-
runktio

TYÖNJAKO: 

- esim. kaikki leikkiin - päiväkotiryhmä - vuorottelu:
-kasvattaja paikka, materiaali 

KUVIO 6. Kauppaleikin rakenne 

Kun kauppaleikkiä verrataan lääkärileikkiin, voidaan leikin 
tasossa havaita selvä ero. Kauppaleikki on rakenteeltaan lähempänä 
esineleikkiä kuin juonellista roolileikkiä, vaikkakin se liittyy meneillään 
olevaan kotileikkiin komerossa. Esineleikin yleisessä mallissa (ks. sivu 77) 
leikin välineenä toimivat aikuinen, eleet, ilmeet ja käyttöesineet tai leikki
kalut. Toimijana on aikuinen - lapsi-dyadi ja kohteena esineiden käyttö
ominaisuudet. Tuloksena ovat yleistyneet teot ja symbolifunktio. 

Kuvattu kauppaleikki paljastaa kasvattajan tehtävän (välineenä). 
Paljon kasvattajan toiminnoista kohdistuu yhteen lapseen, esimerkiksi 
juuri Mariin Golloin toimijana on aikuinen - lapsi-dyadi). Kohteeksi 
nousevat aika-ajoin esineiden käyttöominaisuudet (nimetään elintarvikkei
ta), jolloin symbolifunktion kehittyminen muodostuu yhdeksi toiminnan 
tulokseksi. 

Leikkiä tarkemmin analysoitaessa myös toisenlaiset tulkinnat ovat 
mahdollisia: Esimerkiksi lasten näkökulmasta voitaisiin ajatella, että 
kasvattaja ei suinkaan toiminut avustavana välineenä, vaan pikemminkin 
häiritsi lasten leikkiä. On mahdollista, että kasvattajan toiminnan johdosta 
lasten, varsinkin Katjun, kieli ja symbolifunktio kehittyivät, mutta samalla 
lapset menettivät leikin iloa ja itsenäisyyttä. Myös leikin kohde on määri
teltävissä useammalla tavalla. Kaupassa käytäessä se oli ihmisten suhteet 
esineisiin, mutta komerossa oltaessa kyse saattoi olla myös ihmisten 
suhteista toisiinsa. 

Kuvaushetkellä kahden vuoden ja neljän kuukauden ikäisen 
Marin kauppaleikki ja Hakkaraisen (1990, 187-219, 226) analysoima 
tarhaikäisten lasten kauppaleikki eroavat monessa suhteessa toisistaan. 
Hakkaraisen esimerkissä kaupanteon välineet ovat lähempänä todellista 
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tilannetta: kauppaan tullessa tervehditään, kerrotaan mitä halutaan ostaa, 
myyjä tarkentaa määrän ja laadun, ostaja valitsee, kassalla luetaan viiva
koodit ja maksetaan rahalla, ja lopuksi hyvästellään. Tekijän muodostaa 
pienryhmä, leikin kohteena ovat vaihtosuhteet. Lisäksi kauppaleikki 
kytkeytyy yhtäaikaa meneillään oleviin muihin leikkeihin, kuten pankki
leikkiin. Kysymyksessä on laajempi ja kehittyneempi toimintajärjestelmä 
kuin on Marin kauppaleikissä, joka tosin oli yhteydessä kotileikkiin. 

Marin kauppaleikin ja lääkärileikin analyysi osoittaa, että saman
kin lapsen roolileikin tasossa on vaihtelua riippuen teemasta ja aiheesta. 
Lääkärileikki edustaa yhteistä juonellista roolileikkiä, jossa lapsilla on 
vastavuoroiset roolit ja aikuinen toimii tarkkailijana. Kauppaleikin roolit 
ovat rinnakkaisia: Mari ja Anni ovat jonkinlaisia ostajia, kun taas Katju 
(nuorimpana) on vain häiriötekijä. Aikuisen tehtävänä on olla mukana 
leikissä jopa roolihenkilönä, jotta leikki sujuisi. Tosin leikkiryhmän muo
dostivat lääkäri- ja kauppaleikissä eri lapset, mikä saattaa osin selittää 
eroja leikin tasossa. Anni oli vain runsaan kuukauden vanhempi kuin 
Mari, eikä hän ollut "mestarileikkijä" (vrt. Hakkarainen 1992, 11) samalla 
tavalla kuin Iida ja Maija. Alle kahden vuoden ikäinen Katju oli vasta 
aloittelemassa yhteistä roolileikkiä ryhmän toisten lasten kanssa. Myös 
leikin tuttuudella lienee merkitystä. Lääkärileikkiä oli leikitty usein, 
vaikkakin tavallisesti yksin- ja rinnakkainleikkinä. Kauppaleikkiä ei oltu 
tässä päiväkotiryhmässä aikaisemmin järjestetty, joten lasten kokemukset 
nimenomaan päiväkodissa leikittävästä kauppaleikistä olivat puutteellisia: 
lapset eivät tienneet kuinka leikkiä. Se, että kasvattaja oli nyt asettanut 
tavarat valmiiksi esille ja ryhtyi välillä myyjäksi ei vielä taannut leikin 
sujumista. Marin leikkien keskinäinen vertailu ja niiden vertaaminen 
esineleikin yleiseen rakenteeseen, juonellisen roolileikin yleiseen rakentee
seen ja Hakkaraisen kuvaamaan kehittyneeseen juonelliseen roolileikkiin 
antaakin olettaa, että Marin kohdalla on kyse siirtymäprosessista esine
leikistä roolileikkiin. 

Hakkarainen (1990, 236) painottaa, että leikin kehittymistä päivä
kodissa ei voida ymmärtää hahmottamatta lasten ja aikuisten toiminnan 
kytkeytymistä toisiinsa. Kytkentöjen tarkasteluun pelkkä leikin rakentei
den analyysi on riittämätön. Olisi pohdittava leikkiin ja koko toimintajär
jestelmään sisältyviä ristiriitoja sekä lasten toiminnan että kasvattajan 
toiminnan näkökulmasta. 

Esimerkiksi leikin rakenteen komponenteista lasten väliseen 
työnjakoon ja lasten muodostamaan leikkiyhteisöön liittyvinä sisäisinä 
ristiriitoina kauppaleikissä voitaisiin nähdä se, missä leikitään ja kuka saa 
päättää siitä. Katju ei Marin ja Annin alkuperäisellä päätöksellä saanut 
leikkiä kotia komerossa. Tähän liittyy myös tekijän ristiriita, jonka muo
dostaa se, että kaikilla lapsilla ei ole tasavertaista asemaa päättää mukaan
liittymisestä tai siitä, mitä leikitään. Katju oli jäädä kotileikin ulkopuolelle, 
ellei kasvattaja olisi ryhtynyt neuvottelemaan Marin ja Annin kanssa. 
Tässä jännite syntyy muun muassa siitä, kunnioittaako kasvattaja Marin 
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ja Annin tarvetta olla kahdestaan, vai yrittääkö hän noudattaa ajatusta, 
jonka mukaan kaikki ovat toistensa kavereita. Leikkiyhteisöä koskevat 
myös kasvatustyön organisoinnista syntyvät reunaehdot: myös kauppa
leikissä lapsiryhmä jaettiin leikkimään eri huoneisiin, jolloin Mari, Katju 
ja Anni eivät päässeet vapaasti valitsemaan esimerkiksi leikkitovereitaan. 
Kauppaleikin, kuten ylipäänsä Marin leikin, ristiriitojen systemaattinen 
analysointi jää kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle johtuen olemas
saolevasta vain observointiin perustuvasta havaintoaineistosta: analyysin 
tekoon olisi tarvittu muun muassa keskustelua lasten kanssa ja kasvatta
jien haastattelua. 

Kasvatuksen kannalta Hakkarainen (1992, 10) pitää ydinkysymyk
senä sitä, syntyykö aikuisten ja lasten yhteisin ponnistuksin yksi yhteinen 
toimintajärjestelmä ja rakentavatko aikuiset ja lapset samaa kohdetta 
yhteistyössä. Tässä esitettyjen esimerkkien avulla näihin kysymyksiin 
voidaan vastata vain esittämällä oletuksia. Lääkärileikkiin kasvattaja ei 
osallistunut muutoin kuin huolehtimalla leikkirauhasta ja leikin turvalli
suudesta. Kauppaleikissä kasvattaja pyrki pitämään yllä lasten motivaa
tiota leikin jatkamiseksi, mutta yhteisen kohteen rakentamisessa tuskin 
onnistuttiin: Lapsia tuntui kiinnostavan enemmän pelkkä tavaroiden 
kuljettaminen ja komerossa oleilu, kun taas kasvattaja pyrki melko 
spesifiin todellisuuden jäljittelyyn käyttämällä joitakin kaupanteon termejä 
ja käytänteitä (esim. ostaminen, hinta, kohtelias puhetapa), jotka eivät 
tavoittaneet esimerkiksi Marin lähikehityksen vyöhykettä. Lisäksi kasvat
taja ryhtyi vahvistamaan lasten symbolifunktiota kyselemällä elintar
vikkeiden nimiä - jotka ainakin Mari jo tunsi - jolloin leikki jäi taka-alalle. 

Jälleen on mahdollista kysyä, pitääkö lasten ja aikuisten toiminta
järjestelmän olla kaikilta osin yhteinen, ja voiko se sitä edes olla. Kasvatta
jan on kuitenkin pyrittävä tunnistamaan lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen 
toiminnan kohde pystyäkseen ohjaamaan lasten leikkiä ilman, että leikin 
välittömyys ja ominaislaatu lasten omana toimintana tuhoutuu. Mitä lapsi 
on tekemässä ja miksi? Mikä on meneillään olevan toiminnan mieli hänel
le? Tässä tunnistamis- ja tulkintatehtävässä samoin kuin oman toimin
tansa arvioinnissa Hakkaraisen roolileikin rakennemalli voi toimia kasvat
tajalle tärkeänä apuvälineenä. 

5.3 Yhteisen roolileikin taso 

Marin leikkiä lapsiryhmässä arvioin myös Sebastianin (1977) käyttämän 
kehitystasokuvauksen avulla (liite 3a), mutta tiivistin koodauksen helpot
tamiseksi Sebastianin tekstimuotoisen kuvauksen neljäksi hierarkkiseksi 
luokaksi (liite 3b). Matalinta leikkitasoa (taso 1) Sebastianin mukaan 
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edustavat leikit, joissa leikin virittäjänä toimii leikkimateriaali, esineitä 
käytetään yksittäisissä toiminnoissa, leikin sisältö on esineellinen ja lapset 
eivät leiki toistensa kanssa. Korkeimman tason leikeissä (taso 4) lapset 
osoittavat suunnitelleensa leikin itse, he pystyvät käyttämään korvaavia 
esineitä ja toimimaan mielikuvitustilanteessa, leikin sisältönä ovat ihmis
ten väliset suhteet ja leikkiin vedetään toisia lapsia. (Ks. luku 4, sivu 125.) 

Analyysiin otin kustakin kahdeksasta leikkituokiosta (ks. liite 1) 
kaikki selvän alun ja selvän lopun sisältävät leikkijaksot, joita oli yhteensä 
32. Marin leikin jakautuminen eri tasoihin yksittäisillä leikkituokioilla käy
ilmi taulukosta 1.

TAULUKKO 1. Leikin taso Sebastianin menetelmän mukaan arvioituna 

Leikin n:o, jaksot Aloitus Sisältö Mielikuvitus Suhteet Yht . 
jaksojen kestot (min .) ka ka ka ka 

1. 4jaksoa
2.5-12.0 1.5 2.0 2.3 3.0 2.2 

2. 3 jaksoa
5.0-22.5 1.7 3.0 3.0 1.7 2.3 

3. 1 jakso
34.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.8 

4. 3jaksoa
5.5-16.5 1.3 3.7 3.7 2.3 2.8 

5. 5 jaksoa
4.0-11.0 1.4 3.4 2.6 1.8 2.3 

6. 7 jaksoa
2.0-11.0 2.3 3.9 3.4 3.4 3.3 

7. 4 jaksoa
4.0-9.5 2.8 3.5 3.0 3.5 3.2 

8. 5jaksoa
3.0-14.5 1.4 3.4 3.0 2.2 2.5 

ka 1.8 3.3 3.0 2.6 2.6 

Marin leikki kokonaisuutena sijoittui toisen ja kolmannen tason 
välille (ka 2.6). Useimmiten esineet tai muut lapset virittivät leikin (ka 
1.8), leikin sisältönä olivat kuitenkin useimmiten ihmisten väliset suhteet 
(ka 3.3). Esineiden käyttö Marin leikissä oli useimmiten korvaavaa mieli
kuvituskäyttöä ja tilanne oli useimmiten "leikisti" (ka 3.0). Suhteissa toisiin 
lapsiin (ka 2.6) Mari ajautui helposti konflikteihin, hän leikki usein yksin, 
suostui joskus isompien ehdottamiin leikkeihin, mutta veti harvoin toisia 
omaan leikkiinsä. 

Esimerkkileikkituokio (liite 2) jäi Sebastianin määrittelyn mukaisel
ta tasoltaan (ka 2.3) hiukan kokonaisleikin keskiarvon alapuolelle. Esi
merkkileikki sisälsi viisi analysoitavissa olevaa jaksoa, joiden kestot 
vaihtelivat 4 minuutista 11 minuuttiin. "Matalinta" tasoa edusti autorata-
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jakso. Idea oli tullut aiemmin kädessä olleesta pikkuautosta, leikin sisältö 
oli esineellinen, lähes monotoninen auton pärisyttely. Mielikuvitustilanne 
rajoittui leikkiauton käyttämiseen autona ja "ojaan ajoon". Kontakti leikki
toveriin oli lähinnä kilpaileva: Mari olisi halunnut leikkiä yksin omalla 
radalla. Jakso olikin kokonaisuutena tasoa yksi. 

Tasoltaan korkeinta oli jälleen Iidan, Maijan ja Marin yhteinen 
lääkärileikkijakso. Siinä Mari sai idean toisten lasten leikistä, johon hän 
liittyi kasvattajan avustuksella mukaan. Yhteisleikin sisältönä olivat 
ihmisten väliset suhteet lääkäreiden hoitaessa potilastaan. Leikkiin sisältyi 
mielikuvitustilanne: Maria hoidettiin leikkivälineillä ja hän itse ryhtyi 
potilaan lisäksi kissaksi ja koiraksi. Mari vastasi Iidan ja Maijan aktiivi
suuteen eikä kieltäytynyt heidän rajustakaan hoidosta. Kokonaisuutena 
jakso oli tasoa kolme. 

Sebastianin tutkimuksessa 2 - 3-vuotiaiden lasten keskimääräinen 
leikin taso alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä oli ensimmäisen ja toisen 
tason välillä. Systemaattisen ohjauksen avulla lapset saavuttivat kolman
nen, joskus jopa neljännen tason. Tutkimus oli eksperimentti: leikin taso 
arvioitiin (analyysiyksikkönä toimi koko leikkituokio), sitten kasvattajat 
kokeilivat muutaman viikon ajan erilaisia ohjausmenettelyjä, jonka jälkeen 
taso arvioitiin uudelleen. Tutkimukseen osallistui satoja lapsia, jolloin 
muutosta ei arvioitu yksittäisen lapsen, vaan kokonaisen lapsiryhmän 
keskimääräisen leikkitason osalta. 

Marin leikistä kootun aineiston avulla muutosta leikin tasossa oli 
mahdollista tutkia vain arvioimalla yksittäiset leikkituokiot ja tarkastele
malla niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Korkeimman tason (ka 
3.3) Mari saavutti leikkituokiossa, jossa hän leikki toisen lapsen kanssa 
äitiä ja vauvaa (kuudes observointikerta). Leikki jatkui, tosin keskeytyk
sin, läpi leikkiajan. Vaikka tämä leikki sijoittui observointijakson loppu
puolelle, ei pelkästään sen perusteella voida vetää johtopäätöstä, että 
Marin leikki olisi kevään mittaan kehittynyt Sebastianin tarkoittamalla 
tavalla. Toisin sanoen muutosta leikin tasossa ei voitu lyhyellä aikavälillä 
muutaman observointikerran avulla todeta. 

Sebastianin (1977) työ on yksi harvoista saatavilla olevista päivä
kodin pikkulasten leikkiä koskevista tutkimuksista, joissa kiinnostus on 
kohdistunut myös motivationaalisiin aspekteihin, tosin vain leikin aloitta
misen osalta. Esimerkiksi leikkiä ylläpitäviin tekijöihin ei ole kiinnitetty 
huomiota (vrt. sivu 79). Sebastianin kehitystasomittari on melko mekaani
nen ja osin vaillinainen. Ilman leikin tarkempaa kuvausta se ei anna 
mahdollisuutta esimerkiksi juonen tai roolien sisällön tarkasteluun. 
Lisäksi leikki voi saada alkunsa monesta muustakin lähteestä kuin on 
esitetty, esimerkiksi opettajan tai ulkopuolisen henkilön aloitteesta, mitä 
tapahtui usein Marin kohdalla. Puutteistaan huolimatta kehitystasojen 
kuvausjärjestelmä sisältää useita tärkeitä leikin osatekijöitä, joiden avulla 
on mahdollista hahmottaa leikkiä laajempana kokonaisuutena. Erityisesti 
kuvausjärjestelmästä voidaan nostaa esiin sen käyttökelpoisuus lasten 
välisen vuorovaikutuksen ja yhteisleikin kehityksen seuraamisessa. 
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Sebastianin tutkimuksessa leikin tason kehitystä arvioitiin suhtees
sa kasvattajien ohjaustoimenpiteisiin (ks. luku 4, sivut 124-126). Marin 
leikin kehitystä ei tässä tutkimuksessa voitu tarkastella sen mukaan, miten 
kasvattaja leikkiä ohjasi. Tämä olisi edellyttänyt kokeellista asetelmaa, 
jossa leikin ohjausmenetelmiä olisi systemaattisesti varioitu. Näinhän 
tapahtui Sebastianin tutkimuksessa. 

5.4 Leikin ohjaus 

Leikin ohjausta tarkastelin O'Connellin ja Brethertonin (1984) käyttämän 
arviointimenetelmän avulla (liite 5a). Menetelmässä on kyse äidin lapsel
leen antaman ohjauksen arvioimisesta strukturoiduissa leikkitilanteissa 
(ks. luku 4, sivut 114-117). Jotta menetelmää voidaan käyttää myös päivä
kodissa tapahtuvan leikin ohjauksen arvioinnissa, jouduin tekemään 
siihen joitakin pieniä muutoksia (liite 5b): Tässä tutkimuksessa leikkiin 
liittyvänä osallistumisena pidettiin kasvattajan leikkiä koskevia verbaalisia 
ilmauksia (yksikkönä lausumat, eli tavallaan virkkeet, "vuorosanat") ja 
lapsen kanssa tai lasta varten tehtyjä tekoja (yksikkönä yksittäinen "kädes
tä pitäen näyttäminen" tai lapsen puolesta tehty suoritus), joihin useimmi
ten sisältyi myös kielellistä kommunikaatiota. Pelkät eleet, kuten nyök
käykset, jäivät analyysin ulkopuolelle, koska kaikkia eleitä ei ollut mah
dollista saada kuvanauhalle eikä muutoinkaan kirjata. Päiväkoti toiminnal
le ominaisen leikin edellytysten luomisen ja leikin lopettamiseen liittyvän 
osallistumisen kirjasin erikseen. Taulukko 2 osoittaa, kuinka kasvattajan 
toiminta Marin leikin ohjaamisessa sijoittui eri luokkiin. 

TAULUKKO 2. Leikin ohjaus O'Connellin ja Brethertonin menetelmän mukaan 
arvioituna 

Ohjaustapa n % 

1. Kielellinen ohjaus 255 82 
2. Mallin anto, mukana leikkiminen 30 10 
3. Edellytysten luominen, valmistelu 25 8 

Kokonaisleikkiaikana (358 min) yhteensä 310 100 
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Analyysi osoitti kasvattajan osallistuneen Marin toimintaan 
kokonaisleikkiaikana (358 minuuttia) yhteensä 361 kertaa. Näistä 51 liittyi 
muuhun kuin leikkiin, esimerkiksi perushoitoon tai keskusteluun lapsen 
kanssa leikkiin liittymättömistä asioista. Leikkiin osallistumisesta kielellis
tä ohjausta oli 82 prosenttia, mukanaleikkimistä ja kädestä pitäen ohjaa
mista oli 10 prosenttia ja edellytysten luomista ja leikin organisointia 8 
prosenttia. 

Esimerkkileikin (liite 2) aikana kasvattaja osallistui Marin toimin
taan yhteensä 49 kertaa, josta 41 kertaa liittyi leikkiin. Mari sai leikkiinsä 
kielellistä ohjausta 31 kertaa. Kädestä pitäen kasvattaja auttoi leikissä 2 
kertaa ,ia leikin edellv

.1 
tv
.1 

sten luomisessa ia leikin iäriestämisessä kasvattaja 
J ., ., ,, 

oli aktiivinen 8 kertaa. Kasvattajan kielellisestä ohjauksesta on esimerkiksi 
kyse tilanteessa, jossa Marin puuhastelee nuken nutun nauhojen kanssa 
(sivu 201) ja hiukan myöhemmin kasvattajan kehottaessa Maria jatkamaan 
leikkiä (sivu 202): 

004 Leena:"Mikä sillä Marin vauvalla on?" 

( ... ) 

009 Leena:"No niin, käypäs hoitamaan vauvaa välillä." 

Kädestä pitäen kasvattaja auttoi samaisen nuken nauhojen avaa
misessa (sivu 202) ja leikin lopettelemisessa (sivu 216): 

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

( ... ) 

147 Leena:"Tehdään niin, että laitetaan ne kaikki lääkäritavarat laatikkoon. Mari, 
tänne voi laittaa kaikki ne pullot. Tähän näin ... sinne laitatte ja nämä." 

Tyypillistä edellytysten luomista ja organisointia oli autoradan 
valmistaminen (sivut 206-209). Kasvattaja teki radan alusta loppuun Mari 
odotellessa vieressä. 

O'Connellin ja Brethertonin tutkimuksessa äitien osallistumisesta 
pelkästään kielellistä ohjausta, johon saattoi sisältyä eleitä, oli 76 prosent
tia. Mallinantoa ja kädestä pitäen ohjaamista, johon saattoi sisältyä myös 
kielellistä kommunikaatiota, oli 21 prosenttia ja pelkkiä eleitä oli 3 pro
senttia. Luvut eivät tietenkään ole aivan vertailukelpoisia alkuperäisen ja 
tässä tutkimuksessa käytetyn arviointimenetelmän erojen vuoksi. 

Vaikka Marin leikin analyysissä pelkkiä eleitä ohjausmenetelmänä 
ei voitu ottaa huomioon, observointi päiväkodissa osoitti pelkkien eleiden 
olevan kasvattajien toiminnassa hyvin harvinaisia, koska niihin liitettiin 
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lähes poikkeuksetta jokin verbaalinen ilmaus. Tässä ehkä onkin suurin ero 
verrattaessa äidin toimintaa lapsensa leikin ohjaajana ja päiväkodin 
kasvattajan toimintaa lapsiryhmän leikin ohjaajana. Ylipäänsä kielellinen 
ohjaus näyttää korostuvan päiväkodissa. Voidaan myös olettaa, että äidin 
ja lapsen välinen spesifi tuttuus ja heidän tunnesiteensä vaikuttavat 
omalta osaltaan äidin käyttämiin ohjaustapoihin. 

Koska tähän tutkimukseen ei sisältynyt strukturoituja tai kokeelli
sia elementtejä, ei ohjauksen vaikutusta leikin tasoon tai leikin monipuo
listumiseen voitu tarkastella, mikä oli O'Connellin ja Brethertonin tutki
mustehtävänä. Yhtä vähän voitiin tutkia eroja kasvattajan toiminnassa 
hänen ohjatessaan eri-ikäisiä lapsia. Menetelmä sopii yksinleikin ohjauk
sen analyysiin, eikä sitä ole tarkoitettukaan lapsiryhmässä tapahtuvan 
leikin tarkasteluun. Päiväkodissa tapahtuvan vapaan leikin arviointiin se 
antaa vain suuntaa antavaa tietoa. 

Tarkastelin kasvattajan toimintaa myös Swadenerin ja Johnsonin 
(1989) kuvausmenetelmää käyttäen (liite 6a). Menetelmä sopii ja sitä on 
ainakin osin käytetty myös ryhmäleikin ohjaamisen tutkimiseen. Swa
denerin ja Johnsonin mukaan kasvattajan toiminta leikissä voi olla ensiksi
kin havainnointia, toiseksi aikaan, paikkaan, materiaaliin ja leikin valmis
teluun liittyvien edellytysten luomista sekä kolmanneksi suoraa osallistu
mista, johon sisältyy rinnakkainleikkiminen, mukanaleikkiminen, leikin 
ohjaus ja leikin ulkopuolisten tosiasioiden "opettaminen" (ks. luku 3, sivut 
90-91). Täydensin kategorioita tätä tutkimusta varten siten, että erotin
leikin ohjauksen ennen leikkiä, sen aikana ja leikin lopettamisessa toisis
taan (liite 6b), jolloin eri ohjausmuotojen prosentuaaliset osuudet antavat
toiminnasta yksityiskohtaisemman ja mahdollisesti totuudenmukaisem
man sekä leikin ohjausta enemmän hyödyttävän kuvan. Taulukossa 3 on
esitetty kasvattajan toiminta suhteessa kokonaisleikkiaikaan.
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TAULUKKO 3. Kasvattajan rooli Swadenerin ja Johnsonin menetelmän mukaan 
arvioituna 

Ohjausmuoto 

Leikin edellytysten luominen ennen leikkiä: 
1. Leikkiaika
2. Leikkipaikka
3. Materiaali
4. Muut valmistelut
(n=8 leikkituokiota)

n 

aina 
aina 

6 kertaa 
5 kertaa 

% 

100 
100 
75 
63 

--------------------------------------------

Edellytysten luominen ja leikkiajan säätely leikin aikana: 
5. Materiaalin valmistelu, 8 min. 

hakeminen
6. Konfliktien selvittely, 28 min. 

uudelleenorganisointi
7. Leikin !opettelu 20 min. 

Leikkiin osallistuminen leikin aikana 
8. Lasten rinnalla leikkiminen
9. Mukanaleikkiminen
10. Ohjaaminen
11. "Opettaminen"

12. Havainnointi, muiden lasten
kanssa oleminen tms.

Yhteensä 

8 min. 
3 min. 
8 min. 

283 min. 

358 min. 

2 

8 

6 

2 
1 
2 

79 

100 

Leikin alkuvalmistelut olivat kasvattajan käsissä. Leikkiaika oli 
kirjattu toimintasuunnitelmaan ja tilojen käytöstä päätti joka kerta kasvat
taja. Leikkiä aloitettaessa kasvattaja oli useimmiten asettanut tarvittavan 
leikkimateriaalin esille (75 prosenttia), vaikka lapset eivät aina sillä 
kaikella leikkineetkään. Myös leikin ideointi ja ryhrniinjaon perusteet 
tulivat useimmiten kasvattajalta (63 prosenttia). 

Leikin aikana kasvattaja oli koko ajan läsnä ja havainnoi lapsia, 
mutta suurimman osan (79 prosenttia kokonaisleikkiajasta) kulloinkin 
paikalla ollut kasvattaja oli muiden kuin Marin kanssa tekemisissä. Maria 
tai Marin pienryhmää varten hänen ajastaan kului leikkimateriaalin hake
miseen tai lasten esittämien muiden samantyyppisten toiveiden täyttämi
seen muutama minuutti (2 prosenttia) kokonaisleikkiajasta. Muu Mariin 
kohdistunut leikin edellytysten ja jatkumisen turvaamiseksi tapahtunut 
ohjaus koostui konfliktien selvittelystä ja leikin uudelleenjärjestelystä (8 
prosenttia). Lähes yhtä paljon aikaa (6 prosenttia kokonaisajasta) kasvat
taja käytti leikin lopettamistoimiin. 

Leikkiajasta hän joko leikki mukana Marin toivomalla tavalla (2 
prosenttia), ohjasi leikkiä (1 prosentti) tai opetti kesken leikin jotakin, joka 
ei varsinaisesti kuulunut leikkiin (2 prosenttia). Kasvattajan leikkiessä 
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mukana hän esimerkiksi "meni ostoksille Marin kauppaan", jolloin aloite 
tuli Marilta. Leikkiä ohjatessaan hän tavallisesti neuvoi Maria jonkin 
leikkiteon suorittamisessa tai johdatteli lapsia yhteisleikkiin. Tässä aineis
tossa ei esiintynyt tilannetta, jossa kasvattaja olisi varsinaisesti leikkinyt 
rinnakkain Marin kanssa. 

Leikin edellytysten ja jatkumisen turvaamiseksi tapahtuneilla 
uudelleenjärjestelyillä kasvattaja pyrki usein ehkäisemään ennalta ongel
matilanteita. Sekä uudelleenjärjestelyn että ongelmatilanteiden selvittelyn
ja ehkäisyn keinona kasvattaja käytti silloin tällöin myös suoran osallistu
misen kategoriaan sisältyvää ohjaamista. Koska tällainen ohjaus, jota 
tapahtui koko leikkiaikana 8 kertaa, oli useimmiten kuitenkin vain lyhyt 
kehotus tai ehdotus, sitä ei voitu kirjata erikseen ajallisena kokonaisuute
na suoraksi osallistumiseksi. Muodoltaan se oli esimerkiksi yhteisleikkiin 
kannustamista, vauvan todenmukaisen hoitamisen ohjaamista tai jonkin 
leikkiin sopivan roolin ottamista, jotta riidalta vältyttäisiin. Se, että kysees
sä oli vain lyhyt hetki, ei tietenkään tarkoita, että tällainen ohjaus olisi 
vähemmän tärkeää: oikealla hetkellä oikeanlainen, mahdollisesti spontaa
nikin leikkiin puuttuminen saattaa olla lapsen kaipaama leikin sujumi
seksi tarvittava apu. 

Myös leikin lopettamisessa kasvattaja saattoi käyttää suoraa 
osallistumista, jolloin hän sopivan roolihenkilön suulla ehdotteli esimer
kiksi uloslähtöä. Yhtä hiukan pitempää roolia lukuunottamatta tällainen 
ohjaus sisälsi vain pari repliikkiä, joten myöskään sitä ei kirjattu suoran 
osallistumisen kategoriaan sisältyväksi ohjaamiseksi. 

Varsinainen ohjaaminen uudelleenjärjestely-, ongelmanratkaisu-ja 
lopettelutilanteiden ulkopuolella oli useimmiten yhteisleikkiin kannusta
mista, leikkimateriaalin käytön ohjaamista tai tietynlaiseen leikkiin johdat
telua. Myös tällaista ohjausta oli hieman enemmän kuin minuuttimäärä 
osoittaa. Kokonaisina minuutteina niitä ei kirjattu, koska joidenkin neuvo
jen ajallinen kesto saattoi olla vain muutama sekunti ("Voitte leikkiä sitä 
yhdessä"). 

Mielenkiintoinen ero kasvattajien ohjaustoimenpiteissä oli kasvat
tajan ideoimien leikkien ja lapsille "vapaiden teemojen" välillä. Kun lapset 
päättivät itse leikeistään ja leikkivälineistään (esimerkiksi toinen leikki
tuokio, jonka aiheena oli vauvanhoito- ja nukkekotileikki sekä kahdeksas 
leikkituokio, jonka aiheena oli lääkäri- ja mopoleikki), muodosti kasvatta
jan ohjaustoimenpiteistä edellytysten luominen, leikkiajan säätely ja 
leikkiin osallistuminen leikin aikana keskimäärin 10 prosenttia "passiivi
semman" havainnoinnin ollessa 90 prosenttia. Kaikkien tuokioiden 
yhteenlasketusta ajastahan kasvattajan osallistumisprosentti leikin aikana 
edellytysten luomisessa, leikkiajan säätelyssä ja leikkiin osallistumisessa 
oli 21. 

Kasvattajan jatkuva leikkitilassa oleminen ja leikin havainnointi on 
itsestäänselvyys suomalaisissa päiväkodeissa. Tästä syystä esimerkiksi 
turvallisuuskysymyksiin sekä päiväkodin sääntöihin ja sopimuksiin 
liittyviä muistutuksia, kieltoja ja kehotuksia, vastauksia lasten kysymyk-
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siin ja kasvattajan omia kysymyksiä tai haavereihin reagoimista, kuten 
lasten lohduttelua, esiintyy yhtä hyvin leikkituokioiden kuin muidenkin 
päiväkodin toimintojen aikana. Varsinaista leikin ohjaamista tämä ei 
luonnollisestikaan ole. 

Esimerkkileikissä (liite 2) leikin aloitus tapahtui kasvattajan 
toimesta sekä ajan, paikan, materiaalin että leikin valmistelun suhteen. 
Leikin aikana leikkimateriaaliin liittyvää apua kasvattaja antoi teknisen 
ongelman, nuken nutun nauhojen selvittelyssä. Tämä kesti kaksi minuut
tia, mihin tosin sisältyi hetki suoraa osallistumista sikäli, että kasvattaja 
ohjasi Maria näyttämällä kädestä pitäen, kuinka vauvaa voi tutkia paidan
kin kanssa (sivut 202-203). 

Uudelleenjärjestelystä leikin aikana oli kyse kun kasvattaja teki 
Marille (ja Pasille) autorataa, johon kasvattajan aikaa kului 7 minuuttia 
(sivut 206-209). Leikin !opettelu eli yhteinen tavaroiden keruu vei 3 mi
nuuttia (sivut 215-216). Yhteensä leikin aikana leikin edellytysten luomi
seen, jatkumisen turvaamiseen ja leikkiajan säätelyyn kului 12 minuuttia 
(26 prosenttia leikkiajasta). 

Koska pyrin välttämään· päällekkäistä ajallista kirjaamista, tein 
myös esimerkkileikin ajallisen analyysin ainoastaan sellaisista leikkiin 
vaikuttamisen jaksoista, joiden kesto oli vähintään minuutti. Näin ollen 
minuuttianalyysi antaa jonkin verran todellisuudesta poikkeavan kuvan 
kasvattajan toimista, sillä sen mukaan esimerkkileikki ei sisältäisi lainkaan 
suoraa leikkiin osallistumista. Todellisuudessa leikkiin sisältyi kiistatto
masti ohjaamista lyhyiden kehoitusten muodossa kasvattajan esimerkiksi 
neuvoessa leikkimateriaalin käyttöä (sivu 204): 

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

Toinen esimerkki tästä on nähtävissä tilanteessa, jossa kasvattaja 
kannusti Maria yhteiseen lääkärileikkiin (sivu 213): 

121 Leena:"Oot sä Mari vastaanotolle menossa ... pitäiskö lääkärin vähän tutkia sun 
jalkaa?" 

Swadenerin ja Johnsonin malli on useamman leikin ohjausta 
koskevan kuvausjärjestelmän yhdistelmä. Mallin he esittelevät liittämättä 
siihen mallin avulla saatuja tuloksia omissa tai muiden tutkijoiden teke
missä empiirisessä tutkimuksessa. Näin ollen myöskään Marin leikkiä ei 
ole mahdollista arvioida suhteessa aikaisempaan tutkimukseen, jossa 
kaikki esitetyt ohjausmuodot olisivat olleet käytössä. 

Wood, McMahon ja Cranstoun (1980) ovat analysoineet tapaus-
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tutkimuksena alle viisivuotiaiden5 lasten leikkiä Swadenerin ja Johnsonin 
malliin sisältyvien aikuisen suoran ohjauksen kategorioiden avulla. 
Analyysi osoitti, että lapset vahvistavat kasvattajan oletuksen omasta 
tehtävästään leikkiin osallistujana. Jos kasvattaja ei ole aikeissa leikkiä 
mukana, lapset eivät sitä häneltä pyydä. Kuitenkin lasten toiminnassa oli 
merkkejä siitä, että kasvattajat olisivat olleet tervetulleita leikkiin. Itse 
asiassa lapset tekivät kasvattajille hieman enemmän ehdotuksia leikin 
aloittamiseksi kuin kasvattajat lapsille. 

Marin kasvattajat eivät leikkineet hänen kanssaan rinnakkain. 
Woodin, McMahonin ja Cranstounin tutkimuksen mukaan lapset kokevat 
aikuisen läsnäolon rinnalla leikkijänä lohduttavana ja tukevana, vaikka 
samalla ei keskusteltaisikaan. Myös leikin kesto on tällöin pidempi. 
Aikuisen leikki vaikuttaa lapsen leikkiin myös siten, että lapsi löytää 
uusia mielenkiinnon kohteita ja uusia ideoita leikkimateriaalin käytölle. 

Leikkiessään lapsen kanssa symboli- tai roolileikkiä kasvattaja ei 
ohjaa leikkiä, mutta tarjoaa apua, joka auttaa lapsia laajentamaan leikki
ään. Kasvattajan toiminta on kuitenkin sellaista, että lapsi voi itse päättää, 
ottaako siitä vaarin vai ei. Kasvattajan mukanaleikkiminen voi olla 
spontaania ja luonnollista, mutta myös tavoitteellista. Marin kasvattajat 
käyttivät mukanaleikkimisen metodia äärettömän vähän, muodostihan se 
vain kaksi prosenttia leikin ohjauksesta. Vielä vähemmän oli suoraa leikin 
ohjaamista, jossa kasvattaja suuntaa lapsen toimintoja esimerkiksi suorin 
kysymyksin. Ohjaaminen leikin alullepanemiseksi onkin Woodin, McMa
honin ja Cranstounin mukaan tarpeen silloin, kun lapsi ei vielä leiki 
esittäviä leikkejä. Leikin suora ohjaaminen samoin kuin mukanaleikkimi
nen on perusteltua myös silloin, kun lapsi ei leiki toisten kanssa tai kun 
hänen leikkinsä on samaa toistavaa roolileikkiä. 

Opettamista, "todellisuuden puhemiehenä toimimista" Marin 
kasvattajat käyttivät ohjauskeinonaan vain harvoin. Siinähän aikuinen 
esimerkiksi ohjaa lasten huomion alkuperäisestä leikki teemasta hypoteetti
siin tilanteisiin tai viittaa todelliseen maailmaan leikkimaailman sijasta. 
Tästä oli kysymys edellisessä alaluvussa kuvatussa kauppaleikissä kasvat
tajan ohjatessa lasten huomiota tarjolla olevien tavaroiden nimeämiseen. 
Opettamista, silloin kun se ei tuhoa alkuperäistä teemaa, W ood, McMa
hon ja Cranstoun pitävät tarpeellisena esimerkiksi pyrittäessä harjoit
tamaan lapsen hypoteettista ja abstraktia ajattelua. 

Woodin, McMahonin ja Cranstounin tutkimuksessa keskityttiin 
leikin suoriin ohjausmuotoihin. Entä kuinka Marin leikin edellytysten 
luominen, epäsuora ohjaus, suhteutui aikaisempiin tutkimuksiin? Mänty
sen (1994) alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotien leikin edellytyksiä 
koskevan tutkimuksen mukaan vain joka neljännessä alle kolmevuoti
aiden ryhmässä on aamupäivisin noin 45 minuutin verran yhtämittaista 
jokaista lasta koskevaa leikkiaikaa (ks. luku 4, sivut 123-124). 

5Lasten tarkat iät eivät käy ilmi kuvauksesta. 
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Marin leikissä kasvattajat huolehtivat siitä, että useimpina aamui
na leikkiaikaa oli varattu noin tunti.6 Lähes poikkeuksetta ryhmä jaettiin 
kahteen huoneeseen kulloinkin yhden kasvattajan vastuulle, mikä oli 
useammin kuin Mäntysen tutkimissa ryhmissä keskimäärin. Leikkiryhmiä 
vaihdeltiin ja leikki tilojen ja -materiaalin käytössä vuoroteltiin. Vuorottelu
periaatteella on kuitenkin haittapuolensa: jos vuorottelu toteutetaan 
päivittäin, eivät samat lapset voi jatkaa samaa leikkiä useampina päivinä 
peräkkäin, jolloin leikin kehitys estyy ja mahdollisesti myös ystävyyssuh
teiden kehitys vaikeutuu. Samalla vaikeutuu lasten omien aikomusten 
toteutuminen, kuten myös koko toimintajärjestelmän kehitys. 

Leikkivälineiden valinta, niiden riittävyydestä huolehtiminen ja 
esille asettaminen on osa leikin "aktiivista" ohjausta. Marin ryhmässä 
leikkimateriaali oli pääosin lasten saatavilla ja kasvattajan mielestä kul
loinkin relevantit välineet oli usein asetettu erityisesti esille. Leikkimateri
aalia, kuten monessa alle kolmevuotiaiden ryhmässä, oli kuitenkin liian 
vähän - ainakin jos kriteeriksi otetaan lapsiryhmän koko tai lelujen 
käytöstä aiheutuva riita. Mäntysen tutkimuksen mukaan valtaosassa alle 
kolmevuotiaiden ryhmiä lasten päivittäisessä käytössä on nukkeja kor
keintaan puoli tusinaa. Myöskään leluja nukkeleikin rikastuttamiseksi ei 
ole riittävästi. Monesta ryhmästä puuttuu koti.leikin perusvälineitä. Myös 
Marin ryhmässä esimerkiksi vauvanukkeja, nukensänkyjä ja -vaunuja sekä 
nuken- ja kodinhoitovälineitä oli vain vähän ja ne oli tarkoitettu lähinnä 
sisäkäyttöön. - Samanlaisia välineitä tarvitaan myös ulkona, jotta esimer
kiksi sisällä keskenjäävää leikkiä olisi mahdollista jatkaa siellä. (Marin 

ryhmässä käytettävissä olleet leikkivälineet ja tilat, ks. tarkemmin Hänni
käinen 1992b, 162-163.) 

Leikkiin vaikuttavat itse leikin ohjaamisen lisäksi todennäköisesti 
monet muut vuorovaikutukselliset tekijät, kuten lapsen ja aikuisen emo
tionaalinen suhde, koko kasvatusilmapiiri sekä lasten väliset suhteet myös 
leikin ulkopuolella (esim. Weber 1986a, 22). Näiden tai kasvattajien per
soonallisuustekijöiden merkityksen tutkimiseen saatavilla olleet kehityk
sen kuvaus- ja arviointimenetelmät eivät antaneet mahdollisuuksia. 

Marin leikin analyysi vahvisti lukuisten tutkimusten (ks. Hakka
rainen 1988b, 160; Hämäläinen ja Niiranen 1973, 13; Karila 1986, 67; 
Sebastian 1977, 67) tulokset, joiden mukaan kasvattajan tavallisin ohjaus
muoto leikin tarkkailun jälkeen on konfliktien selvittely. Marin leikissä 
tämä tapahtui usein mukanaleikkimisen tai ohjaamisen keinoin. Kasvatta
ja saattoi, kuten edellä kuvattiin, esimerkiksi ottaa hetkeksi jonkin sopivan 
roolin, joka mahdollisti ikään kuin sisältä päin leikin kulkuun vaikutta
misen. Marin kasvattajien menetelmiä selvitellä konflikteja ei ole mahdol
lista verrata aikaisempien tutkimusten tuloksiin: tiedossani ei ole tutki-

6Tietenkin lapset leikkivät päivän mittaan huomattavasti enemmän: ulkona leikitään 
ja lähes mikä tahansa tilanne saattaa virittää leikin, esimerkiksi erilaiset perushoidon 
tilanteet. 



163 

musta siitä, miten kasvattajat alle kolmevuotiaiden lasten välisiä konflik
teja ratkovat7.

5.5 Leikissä esiintyvät konfliktit 

Marin ja hänen leikkitovereidensa välisiä konflikteja8 tarkastelin ensiksikin 
analysoimalla niiden syitä ja toiseksi analysoimalla Marin konfliktitilan
teissa toisiin lapsiin käyttämiä vaikuttamistapoja. Analyysi tapahtui Kolo
minskiin ja Zhiznevskiin (1992) luokitusten avulla (liitteet 7 ja 8). (Ks. 
myös luku 4, sivut 128-130.) 

Konflikteja, joissa Mari oli osallisena, oli kahdeksan leikkituokion 
aikana yhteensä 21. Noin puolet konflikteista (11) syntyi leikkivälineiden 
hallinnasta. Kuusi konfliktia sai alkunsa osallistujien kokoonpanosta, 
johon liittyi useimmiten myös leikkitilan rajaaminen. Mari joko halusi 
leikkiä yksin tai vain yhden leikkitoverin kanssa, jolloin kolmannen 
mukaanpyrkiminen aiheutti riidan. Neljä kertaa konfliktin synnyssä oli 
kysymys leikin hajottamisesta: Mari ei esimerkiksi leikin ulkopuolelle 
jäätyään sietänyt toisten leikkiä. 

Konfliktien syyt vastasivat pitkälle Kolominskiin ja Zhiznevskiin 
tuloksia, joiden mukaan 2 - 3-vuotiailla konflikteista suurin osa, yli kaksi 
kolmasosaa, koski leikkivälineiden hallintaa, ja noin neljäsosa leikin 
hajottamista. Kolominskiin ja Zhiznevskiin tutkimuksessa muutaman 
prosentin konflikteista aiheutti roolijako. Tällaisia konflikteja Marin 
leikissä ei esiintynyt, sen sijaan enemmän kuin leikin hajottaminen syynä 
oli riita osallistujien kokoonpanosta: Corsaron (1985, 125) sanoin voitaisiin 
sanoa Marin "suojelleen interaktiivista aluettaan". Konfliktien syyt Marin 
leikissä vahvistavat niin Elkoninin (1980) kuin myös Ramseyn (1991) 
tutkimustulokset, joiden mukaan riidat nuorimpien esikouluikäisten lasten 
leikissä syntyvät tavallisimmin esineiden käytöstä. 

Taulukkoon 4 on koottu Marin tavat pyrkiä vaikuttamaan leikkito
vereihinsa konflikti tilanteissa: 

7Kasvattal·an ja Marin välisiin konflikteihin ja ristiriitoihin tässä tutkimuksessa ei
ollut mahdol ista systemaattisesti paneutua. Tietenkin myös pikkulasten leikissä 
esiintyy esimerkiksi Hakkaraisen (1990, 237-238) kuvaama ristiriita "ohjaus ja kontrolli 
ylhäältä, lasten aloitteet ja toiminta alhaalta". Esimerkkileikissä (liite 2) tällainen 
ristiriita näkyr muun muassa nuken nutun nauhoihin liittyvässä episodissa (sivut 202-
203). Loppuhiloksenahan Mari heittää nuken lattialle. 

8Myös Marin sisäisten konfliktien (ks. esim. Kolominskii & Zhiznevskii 1992, 74)
pohdinta jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle 
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TAULUKKO 4. Vaikuttamistavat konflikteissa Kolominskiin ja Zhiznevskiin mene
telmän mukaan arvioituna 

Vaikuttamistapa 

1. Fyysinen vaikuttaminen
2. Kielellinen vaikuttaminen (vaatimukset)
3. Argumentointi (selittely, perustelu)
4. Välillinen vaikuttaminen
5. Psykologinen vaikuttaminen
6. Uhkaukset ja sanktiot

Kokonaisleikkiaikana (358 min) vaikuttamistapoja yhteensä 

n 

18 
7 
7 
2 
2 
1 

37 

% 

49 

19 

19 

5 

5 

3 

100 

Noin joka toisessa konfliktissa Marin tapa vaikuttaa tilanteeseen 
oli luonteeltaan fyysistä: useimmiten hän riisti leikkimateriaalia toiselta 
lapselta tai tönäisi, tyrkki ja joskus jopa raapi leikkitoveriaan saadakseen 
haluamansa. Tavallisesti hän käytti samanaikaisesti jotakin kielellisen 
vaikuttamisen muotoa, useimmiten esitti vaatimuksia riitakumppanilleen 
joko perustelematta niitä tai yritti selittää ja oikeuttaa niitä argumentoiden 
- tosin usein riitakumppani oli yhtä oikeutettu samoihin vaatimuksiin.
Välillinen vaikuttaminen, kuten kantelu, psykologinen vaikuttaminen,
kuten itku ja yhden kerran esitetty uhkaus potkaista ja tallata leikki toveria
eivät esiintyneet ainoina vaikuttamismuotoina, vaan yhdistyivät aina joko
fyysisiin tai kielellisiin keinoihin.

Kolominskiin ja Zhiznevskiin tutkimuksessa 2 - 3-vuotiaiden 
tavallisin tapa oli vaikuttaa tilanteeseen fyysisesti, ja sitä oli noin kol
masosa tapauksista. Marillahan sitä oli noin puolet tapauksista. Kielellistä 
vaikuttamista Kolominskiin ja Zhiznevskiin tutkimuksen mukaan oli run
sas viidennes tapauksista, samoin psykologista vaikuttamista. Argu
mentointia esiintyi 16 prosentissa tapauksia. Välillistä vaikuttamista ja 
uhkauksia oli kumpaakin muutama prosentti, kuten oli Marillakin. Fyysi
sen vaikuttamisen lisäksi Mari erosi Kolominskiin ja Zhiznevskiin tutki
mista lapsista siinä, että hän ei käyttänyt samassa määrin psykologisia 
keinoja kuin he käyttivät. Tosin yksilöllistä vaihtelua voidaan olettaa 
olleen myös heidän käyttäytymisessään. 

Kolominskiin ja Zhiznevskiin tutkimuksen mukaan 2 - 3-vuotiai
den konflikteista runsas kaksi kolmasosaa johti leikin loppumiseen 
osallistujien alkuperäisessä kokoonpanossa. Leikin jatkuminen oli useim
miten aikuisten ansiota. Aikuisen ansiota se oli tavallisimmin myös Marin 
leikissä: yhtä kertaa lukuunottamatta konflikti ratkaistiin sikäli onnis
tuneesti, että leikki jatkui. Usein kyse oli jonkinlaisesta kompromissista, 
eli joku lapsista antoi periksi, ja useimmiten se oli joku muu kuin Mari. 
Onnistuneesti ratkenneista 20 konfliktista lapset selvittivät itse neljä, 
muissa tarvittiin aikuisen apua. 
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Esimerkkileikkiin (liite 2) sisältyy kaksi toisiinsa liittyvää konfliktia 
(ks. sivut 211-213). 

Mari menee patjan ääreen, kirkuu, riehuu ja sotkee toisten leikin. Ottaa lääkärinvä
lineet pois p:iältä ja menee tönäisemään Iidaa. 

102 lida:"Älä, älä, mene pois siitä Mari." 

Mari seisoo hetken paikallaan ja villiintyy sitten täysin. 

103 Leena yrittää hillitä Maria:"Kuules täällä ei juosta, ulkona sitten juostaan." 

Mari jatkaa juoksemistaan. 

Tämä konflikti syntyy siitä, että Mari menee hajottamaan toisten 
leikin. Vaikuttamistapa on fyysinen ja psykologinen, mutta riehumisella 
ja kirkumisella hän saattaa myös hakea aikuisen huomiota. Sitä hän 
saakin, vaikka itse konflikti ratkeaa ilman kasvattajaa: Iida saa hoidettua 
asian. Mari lähtee juoksemaan pitkin huonetta ja Iida jää leikkitovereineen 
leikkimään patjalle. Mari juoksee aikansa, mutta palaa toisten luo ja saa 
aikaan uuden konfliktin: 

Pysähtyy välillä juoksemisen lomassa katselemaan toisten lääkärileikkiä. Heittää 
tyynyn pöydälle, jonka ääressä muut leikkivät. 

113 Leena:"Mari hei, lääkäreitä ei saa nyt häiritä. Jos et itse nyt haluakaan 
leikkiä, mutta lääkäreitä ei saa häiritä." 

114 Maija:"Ei häiritä toista." 

Mari pysähtyy taas hetkeksi, mutta alkaa sitten heitellä tyynyjä ja paiskoa pikku
keittiön kaappien ovia. Pysähtyy sitten, istahtaa seinänvierustuolille ja seuraa Iidan 
ja Maijan lääkärileikkiä. 

115 Mari (lähes kuiskaten):"Sattuu ihan hirveesti." 

(... ) 

119 Mari:"Kuule lääkäri, kuule lääkäri." (Haluaisi ilmeisesti leikkiin mukaan.) 

120 lida:"No." 

121 Leena:"Oot sä Mari vastaanotolle menossa ... pitäiskö lääkärin vähän tutkia 
sun jalkaa." 

122 Mari ujosti:"Ei." 

123 Leena:"Menetkö Iida tutkimaan Marin jalkaa?" 

Iida ei vastaa mitään, mutta pistäytyy Marin luona, itse asiassa vain hakemassa 
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jonkin esineen Marin vierestä. 

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. 

Tähän konfliktiin kasvattaja puuttuu välittömästi ja Maija säestää 
kasvattajaa. Heiteltyään tyynyä ja paiskottua ovea Mari rauhoittuu, istah
taa tuolille ja haluaisi ilmeisesti mukaan leikkiin, vaikka ei suoraan sitä 
pyydäkään. Hetkeä myöhemmin hän onkin kasvattajan avustuksella poti
laana. 

Kolominskiin ja Zhiznevskiin konfliktien syntyä ja lasten vaikutta
mistapoja koskeva luokittelu on kehitetty nimenomaan päiväkotileikissä 
esiintyvien konfliktien tutkimiseksi. Ongelmana näyttäisi kuitenkin olevan 
se, että konfliktien syitä eikä lasten vaikuttamistapoja voida sijoittaa 
kerrallaan vain yhteen luokkaan: samanaikaisesti tapahtuu erilaisia 
toisiinsa yhteydessä olevia asioita. Yhtenä syynä esimerkiksi Marin 
häiritsevään käyttäytymiseen saattoi olla se, että häntä kiinnostivat naapu
rihuoneen tapahtumat, ja hän olisi itse asiassa halunnut olla siellä - mikä 
käy ilmi esimerkkileikistä useammankin kerran. 

Kuten Kolominskii ja Zhiznevskii (1992, 86) itse toteavat, lapsen 
kehitys riippuu myös siitä, kuinka kasvattajat toimivat konfliktitilanteissa. 
Esimerkiksi konfliktien syiden tunteminen on tarpeen ohjattaessa lapsia 
ratkaisemaan itse ongelmiaan. Kasvatuksen kannalta Kolominskiin ja 
Zhiznevskiin menetelmään sisältyy tietty puu te: "kasvottoman" luokittelun 
avulla voidaan löytää konfliktien syitä, mutta ei "syyllisiä". Kuitenkin 
kasvattajan on tärkeää tietää lasten yksilölliset tavat sekä olla aiheutta
massa konflikteja että vaikuttaa toisiin lapsiin konfliktitilanteissa. Vain 
silloin hän voi avustaa kutakin lasta juuri tämän omalla lähikehityksen 
vyöhykkeellä. 
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5.6 Marin leikin sijoittuminen teoreettisiin kehityskuvauksiin 
ja malleihin 

Kuinka Marin leikki sijoittuu aiemmin laadittuihin kehityskuvauksiin ja 
roolileikkiin siirtymistä kuvaaviin malleihin? Vastaus voisi yksinkertaisesti 
olla: huonosti tai riittämättömästi. Vygotskin käsitykset leikistä eivät 
muodosta johdonmukaista mallia tai teoriaa ja hänen välittömien seuraa
jiensa teoreettiset konstruktiot valottavat niistä kulloinkin vain joitakin 
aspekteja, mutta eivät välttämättä samoja tai samalla tavalla. Vaikka 
sittemmin on tutkittu myös empiirisesti joitakin Vygotskin ja muiden 
klassikoiden ajatuksia, yksiselitteistä kokonaiskuvaa roolileikkiin siirtymi
sestä ei ole muodostunut. 

Näin ollen sekä Vygotskin välittömien seuraajien ja teoreettisen 
työn jatkajien käsitysten että observointitutkimusten perusteella muo
dostettuihin malleihin sisältyi paljon sellaista, mitä ei sisältynyt Vygotskin 
leikkiä koskevista käsityksistä muodostettuun malliin. Uusista malleista 
ei myöskään rakentunut johdonmukaista jatkoa Vygotskin käsityksille, 
vaan yhdessä nousi esille tai korostui jokin leikin aspekti, joka taas 
puuttui toisesta kokonaan, ohitettiin maininnalla tai antoi poikkeavaa, 
joskus jopa ristiriitaista tietoa. Tästä syystä myös Marin leikin sijoittami
nen malleihin on ongelmallista. 

Lisäksi monet kulttuurihistoriallisen koulukunnan käsittelemät 
leikin aspektit jäivät Marin leikissä analysoimatta aikaisempien tutkimus
ten ja samalla leikin kuvausjärjestelmien ja arviointimenetelmien sekä itse 
havaintoaineistoa koskevien puutteiden vuoksi. Näin ollen on selvää, että 
Marin leikki oli kokonaisuutena moniulotteisempaa kuin käytetyillä arvi
ointimenetelmillä saatu tieto osoittaa. Marin leikistä syntynyt kuva 
suhteessa teoreettisiin malleihin nostaa väistämättä esiin alueita, jotka 
edellyttävät jatkotutkimusta (vrt. luku 4, sivut 131-133). 

Aikaisempien tutkimusten puuttumisen takia arviointimenetelmiä 
ei ollut käytettävissä esimerkiksi (konfliktitilanteita lukuunottamatta) 
leikkitovereiden välisten todellisten suhteiden, roolivalintojen tai koko 
toimintajärjestelmän seikkaperäiseen tutkimiseen. Sama koskee kulttuuri
historiallisen lähestymistavan korostamia leikkiin sisältyviä sääntöjä: rooli
leikissä noudatetaan sisäisiä rooliin liittyvän käyttäytymisen sääntöjä. Se, 
mitä ne olivat Marin leikissä, jäi tarkemmin tutkimatta. 

Marin leikki käsitti useita jaksoja, joissa näkyivät niin rooli, leikin 
sisäisten sääntöjen noudattaminen kuin todelliset suhteetkin: Vauvaa 
esittäessään Mari pysyi sängyssä ja odotteli, että äitiä esittävä leikki toveri 
käy kaupassa ja tuo hänelle ruokaa. Vierailulle mennessään hän soitti 
ovikelloa, tosin itsenäisesti vasta sitten, kun kasvattaja oli ensin tehnyt sen 
hänen kanssaan. Viimemainitussa tapauksessa paljastuu myös leikin 
luoma lähikehityksen vyöhyke, jossa sosiaalinen teko muuttui aikuisen 
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avulla yksilölliseksi teoksi. Tämä prosessi ei kuitenkaan aina edellyttänyt 
aikuista. Yhtälailla Mari näytti omaksuvan monia asioita leikkitovereiden 
esimerkkien kautta, ja myös näin kasvavan "päätä pidemmäksi itseään". 
Marin todelliset suhteet leikkitovereihin näyttäytyivät muun muassa siinä, 
että leikki sujui joidenkin lasten kanssa paremmin kuin toisten kanssa. 
Varsinaista "parasta ystävää" Marilla ei kuitenkaan tuntunut olevan. 

Marin leikkiä koskeva havaintoaineisto asetti omat rajoituksensa 
joidenkin teoreettisten mallien ja leikin kuvausmenetelmien sinänsä 
mahdollistamien analyysien tekemiseen. Esimerkiksi muutoksen tai 
kehityksen seuraaminen oli tässä tutkimuksessa tavoitteena poissuljettu jo 
etukäteen, koska aineisto käsitti yksittäisiä leikldtuoldoita vain neljän 
kuukauden ajalta. Erilaisia ekspansiivisia siirtymiä ja innovaatioita olisi 
voitu periaatteessa havainnoida, mutta valmista menetelmää niiden 
analysoimiseksi ei ollut käytettävissä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät 
esimerkiksi Elkoninin esittämistä leikin eri aspekteista muun muassa 
leikin aiheiden kehityksen, roolien sisällöllisen kehityksen, yhteisleikin 
kehityksen ja itse asiassa koko roolileikkiin siirtymisen prosessin analyysi. 
Miten ja millä ehdoin tapahtuu esimerkiksi esineellisissä teoissa uuden 
mielen syntyminen? Kuinka lapsi oppii korvaavien esineiden käyttöä tai 
korvaamaan esineitä pelkällä mielikuvituksella? - Näiden kehityksen osa
alueiden tutkimiseksi ei ole toistaiseksi olemassa myöskään sopivia 
arviointimenetelmiä. 

Observointi ei ollut riittävää, jotta jälkikäteen olisi voitu yksityis
kohtaisesti analysoida esimerkiksi Marin ja hänen leikkitovereidensa 
välisen intersubjektiviteetin ja yhteisten merkitysten rakentumista tai 
Marin ja kasvattajan toimintaa Marin lähikehityksen vyöhykkeellä. 
Näiden analysoimiseksi olisi käytettävissä useampiakin arviointimenetel
miä, jotka tosin koskevat pääasiassa yhden lapsen ja yhden aikuisen 
yhteistä toimintaa. Kuitenkaan esimerkiksi sellaista kahdenkeskistä 
pitempään kestänyttä leikkitilannetta, jossa kasvattaja olisi tavoitteellisesti 
ohjannut Marin leikkiä, aineisto ei sisältänyt. 

Siitä huolimatta, että observointiaineisto olisi koottu systemaatti
sesti pidemmällä aikavälillä, olisi esimerkiksi lasten leikin sisäisten 
ristiriitojen ja kasvattajan työn ristiriitojen yksityiskohtainen analyysi 
jäänyt puutteelliseksi. Näiden tutkimiseksi olisi observointiaineiston 
lisäksi tarvittu myös haastattelu- tai muuta välitöntä havaintoaineistoa. 
(Ks. myös Hännikäinen 1992b, 125, 135-136.) 

Niiltäkään osin, jotka eivät koske edellä esitettyjä näkökohtia, 
Marin leikki ei joka suhteessa vastaa kulttuurihistoriallisen koulu
kunnan "ensimmäisen ja toisen sukupolven" käsityksistä muodostettuja 
teoreettisia malleja. Nimittäin roolileikkiin siirtymisen vaiheen tarkas
telun kannalta tärkeä Vygotskin käsitys, jonka mukaan alle kolmevuotiaat 
lapset eivät pysty toimimaan mielikuvitustilanteessa eivätkä nam 
ollen leikkimään roolileikkiä, ei näytä saavan tukea edellisessä 
luvussa esitetyistä observointitutkimuksista eikä tästä tutkimuksesta. 
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Mari toimi mielikuvitustilanteessa ja näytti sen monella tavalla. Tulos 
voidaan tulkita esimerkiksi siten, että Vygotskin havainnot olivat vain 
summittaisia, tai siten, että leikin kehitys on aikaistunut. Yksi selitys voisi 
olla se, että Vygotski ei problematisoinut leikkiin vaikuttavia kulttuurisia 
ja historiallisia tekijöitä. 

Elkonin ja muut Vygotskin työn jatkajat painottavat sitä, että 
leikin kehitykseen vaikuttavat oleellisesti erilaiset ympäristötekijät. Jos 
ympäristöllä tarkoitetaan niin materiaalista ympäristöä kuin esineiden ja 
yhteiskunnan sekä muun ympäristön välisiä suhteita, on selvää, että leikki 
ja sen taso kehittyvät ympäristön vaikutuksesta. Onko erityisesti lapsille 
tarkoitetussa ympäristössä päivänsä viettävä reippaasti alle kolmevuotias 
Mari siis siirtymässä tai jopa jo siirtynyt roolileikkiin? Siltä osin kuin 
hänen leikkinsä ylipäänsä voitiin sijoittaa eri kehityskuvauksiin ja mallei
hin näyttäisi, että siirtyminen on jo aika pitkällä: 

Mari käytti lähes aina leikkiessään leikkimateriaalia. Suurin osa 
hänen käyttämästään leikkimateriaalista oli prototyyppistä, merkityksel
tään vakiintunutta materiaalia, mikä vastaa kulttuurihistoriallisen koulu
kunnan klassikoiden käsityksiä. Hän käytti myös merkitykseltään vähem
män spesifiä materiaalia, kuten palikoita ja kangaspaloja. Tällaiseen 
esinekorvaamiseen klassikot eivät kuitenkaan ota kantaa alle kolmevuotiai
den lasten kohdalla. 

Oma-aloitteisesti Mari korvasi pelkällä mielikuvituksella "ruokaa" 
ja muita "aineita", mutta ei esineitä. Esineen korvaamista pelkästään 
kielellisesti tapahtui vain hänen kertoessaan toisille, mitä näkymätöntä 
ainetta hän oli juuri käsittelemässä, eli esimerkiksi mitä ruokaa hän oli 
tyhjässä kattilassa keittävinään. Tämä vastaa joitakin tutkimustuloksia, 
mutta lienee varhaisempaa kuin klassikot antavat ymmärtää. 

Kokeellisten tutkimusten mukaan alle kolmevuotiaat lapset ovat 
riippuvaisia prototyyppisistä ja realistisista esineistä. He pysyvät uskollisi
na havainnoilleen ja kokemuksilleen esineiden käytöstä, mutta pystyvät 
korvaamaan esineen oman kehonsa osalla annetun mallin mukaan. Marin 
prototyyppisten ja realististen esineiden käyttö vastasi tutkimustuloksia, 
mutta hän ei käyttänyt spontaanissa leikissään omaa kehoaan esineen 
korvaajana. 

Vygotskin mukaan roolileikin perusominaisuuksiin kuuluvat mieliku
vitustilanne, säännöt ja jäljittely. Elkonin lisää keskeisinä rakennekomponent
teina niihin roolin, symboliset leikkiteot ja juonen. Kaikkea tätä esiintyi 
myös Marin leikissä, tosin vielä yksinkertaisessa muodossaan. 

Kolme neljäsosaa Marin leikistä oli yksin- tai rinnakkainleikkiä ja 
vain neljännes oli yhteisleikkiä. Marin yhteisen roolileikin yleinen rakenne 
sisälsi keskeiset juonellisen roolileikin osatekijät. Kuitenkin eri leikeissä tai 
yksittäisissä leikkijaksoissa oli selviä eroja. Jotkut leikit olivat rakenteel
taan lähempänä esineleikkiä kuin juonellista roolileikkiä. 

Kehittyneen juonellisen roolileikin tuotoksena kulttuurihistoriallisen 
koulukunnan klassikot pitävät erityisesti mielikuvitusta ja moraalista 
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tietoisuutta, mutta Marin alkavan roolileikin tuotokseksi voitaisiin ajatella 
myös intersubjektiviteetin ja yhteisen merkityksen rakentamisen sekä 
yhteisen tekemisen oppimista. 

Marin leikkien analyysi osoittaa, että samankin lapsen leikin 
yleisessä rakenteessa ja samalla leikin tasossa on vaihtelua riippuen 
teemasta ja aiheesta. Joissakin yhteisleikin jaksoissa näkyi kasvattajan 
asema leikin välineenä: hän esimerkiksi ideoi leikkiä tai huolehti sen 
jatkumisesta, eli rakensi leikin motiivia. Joissakin jaksoissa Mari kykeni 
leikkimään vastavuoroisissa rooleissa toisten lasten kanssa aikuisen 
toimiessa tarkkailijana, kun taas joissakin toisissa jaksoissa roolit olivat 

Marin leikkien keskinäinen vertailu ja niiden vertaaminen esinelei
kin yleiseen rakenteeseen, juonellisen roolileikin yleiseen rakenteeseen ja 
tarhaikäisten lasten kehittyneeseen juonelliseen roolileikkiin antaakin 
olettaa, että Marin kohdalla on kyse siirtymäprosessista esineleikistä 
roolileikkiin. 

Sitä, syntyikö Marin päiväkotiryhmässä aikuisten ja lasten yhteisin 
ponnistuksin yksi yhteinen toimintajärjestelmä ja rakensivatko aikuiset ja 
lapset samaa kohdetta yhteistyössä oli havaintoaineiston pohjalta vaikea 
arvioida. Joihinkin leikkeihin kasvattaja osallistui vain huolehtimalla 
leikkirauhasta ja leikin turvallisuudesta, toisissa leikeissä hän pyrki 
pitämään yllä lasten motivaatiota leikin jatkamiseksi, mutta usein kasvat
tajan aikomukset ja lasten tarpeet tai kyvyt näyttivät olevan yhteensovitta
mattomia. 

Marin leikin sisäisiä tai lasten toiminnan ja kasvattajan toiminnan 
välisiä ristiriitoja ei analysoitu systemaattisesti tutkimusaineiston ollessa 
siihen riittämätön. Joitakin olettamuksia tehtiin leikin eri komponenttien -
lähinnä työnjaon, leikkiyhteisön ja tekijän - sisäisistä ristiriidoista. 

Elkoninin esittämistä roolileikin tasoista johdettuihin leikin tasoihin 
Marin leikki sijoittui kokonaisuutena toisen ja kolmannen tason välille. 
Leikki alkoi useimmiten esineistä tai aloitteentekijöinä olivat muut lapset, 
mutta leikin sisältönä olivat useimmiten ihmisten väliset suhteet. Esinei
den käyttö Marin leikissä oli useimmiten korvaavaa mielikuvituskäyttöä 
ja tilanne oli useimmiten kuvitteellinen. Suhteissa toisiin lapsiin Mari 
ajautui helposti konflikteihin. Hän leikki paljon yksin ja suostui joskus 
isompien ehdottamiin leikkeihin, mutta veti harvoin toisia omaan leikkiin
sä. 

Marin ikätovereiden keskimääräinen leikin taso päiväkotiryhmissä 
oli Sebastianin tutkimuksen mukaan ensimmäisen ja toisen tason välillä. 
Systemaattisen ohjauksen avulla lapset saavuttivat kolmannen, joskus jopa 
neljännen tason. Koska tässä tutkimuksessa ei käytetty kokeellista asetel
maa, ei Marin leikin kehitystä voitu tarkastella sen mukaan, miten kasvat
taja leikkiä ohjasi. Muutenkaan muutosta leikin tasossa ei voitu lyhyellä 
aikavälillä muutaman observointikerran avulla todeta. 

Leikin ohjausta koskeva analyysi osoitti kasvattajan osallistuneen 
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Marin toimintaan kokonaisleikkiaikana keskimäärin kerran minuutissa. 
Tosin osa osallistumisesta liittyi muuhun kuin leikkiin, esimerkiksi 
perushoitoon tai keskusteluun lapsen kanssa leikkiin liittymättömistä 
asioista. 

Neljä viidesosaa kasvattajan osallistumisesta Marin leikkiin oli 
kielellistä ohjausta. Loppuosa muodostui mukanaleikkimisestä ja kädestä 
pitäen ohjaamisesta sekä edellytysten luomisesta ja leikin organisoinnista. 
Vaikka pelkkiä eleitä ohjausmenetelmänä ei voitu Marin leikin analyysissä 
ottaa huomioon, observointi päiväkodissa osoitti pelkkien eleiden olevan 
kasvattajien toiminnassa hyvin harvinaisia: niihin liitettiin lähes poikkeuk
setta jokin verbaalinen ilmaus. 

Kun verrataan toisiinsa äidin toimintaa lapsensa leikin ohjaajana 
ja päiväkodin kasvattajan toimintaa lapsiryhmän leikin ohjaajana, päivä
kodissa käytettiin hieman enemmän kielellistä ohjausta. Mallinanto ja mu
kanaleikkiminen oli tavallisempi äidin kuin päiväkodin kasvattajan 
käyttämä ohjausmuoto. Päiväkodissa tavallista ohjausmuotoa, leikin 
edellytysten luomista ja leikin organisointia, ei arviointiluokitus sisältänyt. 

Marin päiväkotiryhmässä leikin alkuvalmistelut olivat kasvattajan 
käsissä. Leikin aikana kasvattaja oli koko ajan läsnä ja havainnoi lapsia, 
mutta suurimman osan, neljä viidesosaa leikkiajasta, kulloinkin paikalla 
ollut kasvattaja oli muiden kuin Marin kanssa tekemisissä. 

Mariin tai Marin pienryhmään kohdistunut leikin edellytysten ja 
jatkumisen turvaamiseksi tapahtunut ohjaus koostui suurimmaksi osaksi 
konfliktien selvittelystä ja leikin uudelleenjärjestelyistä. Lähes yhtä paljon 
aikaa kasvattaja käytti leikin lopettamistoimiin. 

Loppuaika jakautui melko tasaisesti muiden ohjausmuotojen 
välillä. Muutama minuutti kului niin leikkimateriaalin hakemiseen tai 
muiden samantyyppisten toiveiden täyttämiseen, Marin kanssa leikkimi
seen tämän toivomalla tavalla, leikin ohjaamiseen kuin sellaisten asioiden 
opettamiseen, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet leikkiin. Marin kasvatta
jat eivät leikkineet hänen kanssaan rinnakkain. 

Leikin edellytykset oli järjestetty Marin ryhmässä paremmin kuin 
suomalaisissa päiväkodeissa keskimäärin. Useimpina aamuina leikkiaikaa 
oli varattu noin tunti. Lähes poikkeuksetta ryhmä jaettiin kahteen huonee
seen kulloinkin yhden kasvattajan vastuulle. Leikkiryhrniä vaihdeltiin ja 
leikkitilojen ja -materiaalin käytössä vuoroteltiin. Leikkimateriaali oli 
pääosin lasten saatavilla ja osa välineistä oli usein asetettu erityisesti 
esille. Leikkimateriaalia oli kuitenkin liian vähän, kuten on tavallista 
monessa suomalaisessa alle kolmevuotiaiden ryhmässä. 

Marin leikin analyysi vahvisti lukuisten tutkimusten tulokset, 
joiden mukaan kasvattajan tavallisin ohjausmuoto leikin tarkkailun 
jälkeen on konfliktien selvittely. Marin leikissä tämä tapahtui usein mu
kanaleikkimisen tai ohjaamisen keinoin. Marin kasvattajien menetelmiä 
selvitellä konflikteja ei ole mahdollista verrata aikaisempien tutkimusten 
tuloksiin vertailukelpoisten tutkimusten puuttumisen takia. 
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Kulttuurihistoriallisen koulukunnan näkemyksen mukaan yhteisen 
roolileikin synty ja esiintyminen ovat yhteydessä leikkitovereihin. Toisten 
lasten vaikutusta Marin leikkiin ei kuitenkaan arvioitu järjestelmällisesti, 
koska aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä arviointimenetelmiä oli 
vaikea soveltaa ei-osallistuvaan havainnointiin perustuvaan aineistoon. 
Kuitenkin muut Marin leikistä tehdyt analyysit ja päiväkodissa observoin
tijakson aikana välittynyt tieto antavat syyn olettaa, että päiväkodin 
suhteellisen kiinteät ja läheiset ystävyyssuhteet sekä ryhmän ikä- ja 
kehitystasoltaan erilaiset (ts. osaavammat) lapset edistävät roolileikkiin 
siirtymässä olevan lapsen leikkiä. 

Myös �.1ari seurasi toisten lasten leikkejä, jäljitteli niitä ja leikki 
itseään osaavampien kanssa. Yhteisen roolileikin määrä, yksi kuudesosa 
kokonaisleikistä, osoittaa samalla hänen leikkinsä kehittyneemmäksi kuin 
mitä Vygotski ja muut hänen työnsä välittömien jatkajien käsitykset 
antaisivat olettaa. - Tutkimustuloksia Marin leikki sen sijaan tukee. 

Niin Elkoninin kuin muidenkin Vygotskin työn jatkajien mukaan 
yhteisleikkiin sisältyy erilaisia sosiaalisia konflikteja. Suurin osa, eli noin 
puolet konflikteista, joissa Mari oli osallisena, syntyi leikkivälineiden 
hallinnasta. Toiseksi eniten konflikteja synnytti osallistujien kokoonpano, 
johon liittyi useimmiten myös leikkitilan rajaaminen. Lopuissa tapauksissa 
oli kysymys leikin hajottamisesta, jolloin Mari esimerkiksi ilmaisi omaa 
pettymystään rikkomalla toisten leikkirakennelmia. 

Tutkimusten mukaan kaksi - kolmevuotiaiden konflikteista lähes 
kolme neljäsosaa koskee leikkivälineiden hallintaa, noin neljäsosa leikin 
hajottamista ja loput roolijakoa. Näin esineiden käyttöä lukuunottamatta 
Marin leikissä konfliktien aiheuttajat eivät olleet tutkimustuloksiin verrat
tuna samoja tai samassa suhteessa toisiinsa. Konfliktien aiheuttajat Marin 
leikissä vahvistavat kuitenkin observointitutkimusten lisäksi myös Elkoni
nin käsityksen, jonka mukaan riidat pienten lasten leikissä syntyvät 
tavallisimmin esineiden käytöstä. 

Joka toisessa konfliktissa Marin tapa vaikuttaa toisiin lapsiin oli 
luonteeltaan fyysistä. Tavallisesti hän käytti samanaikaisesti jotakin 
kielellisen vaikuttamisen muotoa. Vaikuttamistavat erosivat kuitenkin 
kaksi - kolmevuotiaita koskevista tutkimustuloksista sikäli, että Mari 
käytti fyysisiä keinoja enemmän ja psykologia keinoja vähemmän kuin 
tutkimuksiin osallistuneet lapset. 

Tutkimuksissa runsas kaksi kolmasosaa kaksi - kolmevuotiaiden 
konflikteista johti leikin loppumiseen osallistujien alkuperäisessä kokoon
panossa. Leikin jatkuminen oli useimmiten aikuisten ansiota. Aikuisen 
ansiota se oli tavallisimmin myös Marin leikissä: yhtä kertaa lukuunotta
matta konflikti ratkaistiin sikäli onnistuneesti, että leikki jatkui. Usein 
kyse oli jonkinlaisesta kompromissista, eli joku lapsista antoi periksi, ja 
useimmiten se oli joku muu kuin Mari. 

Niin kulttuurihistoriallisen koulukunnan teoreetikoiden kuin 
observointitutkimustenkin mukaan leikin kehitykseen ja tasoon vaikutta-
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vat myös leikin ulkopuoliset, muun muassa vuorovaikutukselliset tekijät, kuten 
lapsen ja aikuisen emotionaalinen suhde, koko kasvatusilmapiiri sekä las
ten väliset todelliset suhteet. Näiden tekijöiden merkityksen tutkimiseen -
yhtä vähän kuin myös tärkeänä pidetyn kasvattajien persoonallisuusteki
jöiden merkityksen tutkimiseen - eivät saatavilla olleet kehityksen kuvaus
ja arviointimenetelmät antaneet mahdollisuuksia. Myös kaikki ne leikin 
kehitykseen vaikuttavat tekijät, jotka liittyvät lapsen elämään muualla 
kuin päiväkodissa, jäivät tässä tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle. 



6 POHDINTA 

Luku jakautuu kahteen osaan: tämän tutkimuksen kulkua ja keskeisiä 
tuloksia koskevaan tiivistelmään1 ja yleisemmin leikin tutkimusta koske
vaan pohdintaan. Jälkimmäisessä, lähinnä metodologisessa tarkastelussa, 
pohdin sekä kehityksen tutkimisen problematiikkaa että leikin ja erityi
sesti roolileikkiin siirtymisen tutkimisen ongelmia ja mahdollisuuksia 
kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ja kulttuurihistoriallisen tutki
musmetodologian valossa. Lopuksi luonnehdin myös käsillä olevaa tutki
musta kulttuurihistoriallisen tutkimusmetodologian käsittein. 

6.1 Tiivistelmä tutkimuksen tehtävistä ja tuloksista 

Tutkimuksen tarkoituksena oli - osana laajempaa tutkimushanketta -
kehittää leikin tutkimuksen metodia ja samalla leikin teoriaa arvioimalla 
kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmaa pikkulasten leikkiin. 
Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa tietoa leikin tarkkailusta, arvioinnista ja 

1Tutkimuksen tekotavan arviointia luotettavuuspohdintoineen ei tässä yhteydessä 
tehdä, koska aiemmin tehdyt piagetilaista näkökulmaa koskeva arviointi (ks. Hännikäi
nen 1992b, 131-134) ja yleisempi Marin leikin observointia koskeva arviointi (ks. 
Hännikäinen 1991) ovat sovellettavissa myös tähän tutkimukseen. Näin tutkimuksen 
luotettavuuteen liit_tyvät vahvuudet ja puutteet sekä onnistumisen ja epäonnistumisen 
syyt on käytännöllisesti katsoen esitetty jo aiemmin. 
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ohjauksesta käytettäväksi päivähoitohenkilöstön koulutuksessa ja alle 
kolmevuotiaiden lasten päiväkodeissa. 

Tutkimus käsitti neljä toisiinsa liittyvää tehtävää. Ensimmäinen 
tehtävä oli analysoida leikin kehitystä ja roolileikkiin siirtymistä Vygots
kin leikkiä koskevien käsitysten pohjalta. Analyysin kohteena olivat erityi
sesti leikin synty ja kehitys, roolileikin synty ja kehitys sekä leikin kehi
tyksen ja lapsen kehityksen yhteys. Tarkastelussa keskeisiä aspekteja 
olivat leikin lajien, esineiden käytön, esineen ja teon sekä niiden merkitys
ten välisten suhteiden ja leikin luonteenomaisten piirteiden kehitys. Rooli
leikkiin siirtymisen vaiheen tarkastelussa kohteeksi nousivat myös muu
tokset leikin motiiveissa sekä leikkitovereiden ja kasvattajan asema 
leikissä. Leikin kehityksen ja lapsen kehityksen yhteyttä pohdittaessa 
tärkeitä aspekteja olivat kielen kehitys, leikin luoma lähikehityksen 
vyöhyke sekä leikin kehitykselliset tuotokset, uudismuodostelmat. Ana
lyysistä tiivistettiin leikin kehityskuvaus, jonka perusteella muodostui 
roolileikkiin siirtymistä kuvaava malli. 

Toisena tehtävänä oli arvioida ja tarkistaa Vygotskin leikkiä 
koskevien käsitysten pohjalta laadittua kehityskuvausta ja mallia. Tämä 
tapahtui yhtäältä Vygotskin teorian kehittelijöiden - erityisesti Vygotskin 
työtovereiden ja oppilaiden - teoreettisten konstruktioiden ja toisaalta 
kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä tehtyjen roolileikkiin siirtymisen 
vaiheessa olevien lasten leikkiä koskevien observointitutkimusten avulla. 
Näihin analyyseihin tuli mukaan myös sellaisia leikin aspekteja, joita 
Vygotski ei tarkastellut tai joihin hän ei syventynyt, kuten leikin kehitys 
roolileikkiä edeltävissä vaiheissa, muutokset leikin yleisessä rakenteessa 
tai lasten keskinäiset suhteet ja konfliktit leikissä. Analyysien perusteella 
syntyivät uudet kehityskuvaukset ja uudet mallit. 

Kolmantena tehtävänä oli kuvata ja analysoida yhden lapsen 
leikkiä ja kasvattajan toimintaa leikki tilanteessa. Minkälaista on roolileik
kiin siirtymässä olevan lapsen leikki päiväkodissa? Aineistona tässä olivat 
muistiinpanot ja kuvanauhat, jotka oli koottu observoimalla ja ku
vanauhoittamalla kolmannella vuodella olevan Marin leikkiä päiväkodis
sa. Analyysi tapahtui joidenkin edellä mainituissa observointitutkimuksis
sa käytettyjen leikin kehityksen kuvaus- ja arviointimenetelmien avulla. 
Tarkastelun kohteena olivat esineiden käyttö ja korvaaminen, leikin 
rakenne ja leikin motiivit, yhteinen roolileikki, leikin ohjaus ja konfliktit 
leikissä. Samalla arvioin myös Marin leikin analyysissä käytettyjä kuvaus
ja arviointimenetelmiä yleensä, niiden soveltuvuutta kasvattajan pedago
gisen ohjauksen välineinä ja niiden soveltuvuutta päiväkodissa tapahtu
van leikin tutkimiseen. 

Neljäs tehtävä koski "teorian ja käytännön" välistä suhdetta: obser
vointiaineiston analyysistä saatu tieto pyrittiin sijoittamaan dokumentti
aineiston analyysien tuottamiin kehityskuvauksiin ja malleihin. Tarkoituk
sena oli selvittää, onko Marin leikki sitä, mitä mallit antaisivat olettaa. 

Tutkimushankkeen yksi päätavoite, leikin teorian kehittäminen, ei 
tässä tutkimuksessa vielä toteutunut. Sen sijaan tutkimuksen tulokseksi 
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muodostui roolileikkiin siirtymisen rekonstruktio, joka on ymmärtääkseni 
tarpeellinen välivaihe leikin teorian kehittelyssä, varsinkin kun kyseessä 
on Piaget'n ja Vygotskin huomiotta jättämä päiväkotikonteksti. Samalla 
vastattiin tutkimuksen tärkeimpiin haasteisiin, joina pidettiin aikaisem
man tiedon analysointia ja leikin tutkimisen metodologisten ongelmien 
pohtimista (ks. luku 1, sivut 10 ja 19). 

Tutkimus osoitti, että dokumenttiaineiston analyysien ja käytettä
vissä olleiden leikin kehityksen kuvaus- ja arviointimenetelmien avulla ei 
ollut mahdollista rakentaa sellaista kuvausta leikistä, joka olisi kattanut 
roolileikkiin siirtymisen vaiheen kokonaisuudessaan tai edes suurelta osin. 
Tämä ei kuitenkaan liittyrtyt pelkästään observointiaineiston analyysissä 
käytettyihin arviointimenetelmiin ja observointiaineistoon (ks. luku 4, 
sivut 131-133 ja luku 5, sivut 167-168), vaan myös Vygotskin ja kulttuuri
historiallisen koulukunnan leikkiä koskeviin käsityksiin sekä itse kulttuu
rihistorialliseen toiminnan teoriaan. 

Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että osa koulukunnan 
klassikoiden esittämistä teoreettisista konstruktioista on luonteeltaan 
sellaisia, että niitä ei voida siirtää tai soveltaa käytännön toiminnan 
tutkimiseen. Empiirisesti on lähes mahdotonta tutkia sitä, onko leikki 
todella tietyssä iässä lapsen johtava toiminnantyyppi tai mikä on sen 
merkitys tulevalle kehitykselle. Yhtä mahdotonta lienee tutkia sitä, missä 
määrin roolileikissä on kyse toiveiden toteuttamisesta, ja vielä vähemmän, 
syntyykö leikki siitä ristiriidasta, että lapsi haluaa toimia kuin aikuinen, 
mutta ei pysty siihen. Sama koskee leikin historiallista kehitystä: välittö
mästi sitä voidaan tutkia vain ontogeneettisellä tasolla ja silloinkin vain 
useita vuosia kestävän pitkittäistutkimuksen keinoin tai mahdollisesti 
kokeellis-geneettisellä metodilla (ks. tarkemmin sivut 181-183). Leikin 
historia jäi selvittämättä tässäkin tutkimuksessa. 

Vygotski ja hänen työnsä jatkajat ovat käsitelleet vain vähän 
esimerkiksi leikissä näkyviä ja siihen mahdollisesti vaikuttavia tunteita ja 
emotionaalista ilmapiiriä tai leikissä esiintyviä monitasoisia ja -ilmeisiä 
vuorovaikutussuhteita. Kulttuurihistoriallisen koulukunnan töissä ei 
myöskään ole tarkasteltu tyttöjen ja poikien leikkiä ja siinä mahdollisesti 
esiintyviä yhtäläisyyksiä ja eroja. Viime kädessä problemaattista on myös 
se, että leikki ja varsinkin sen kehitys rakennetaan niin vahvasti aikuisten 
toiminnan varaan. Tämä koskee erityisesti Vygotskin työn jatkajia. Näiden 
aukkokohtien korjaamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. 

Tutkimuksen kuutta ensimmäistä ongelmaa (ks. luku 1, sivut 17-
18) koskevat yksityiskohtaisemmat tulokset olen esittänyt tiivistetysti
dokumenttiaineiston analyysien pohjalta laadituissa kehityskuvauksissa ja
malleissa toisen, kolmannen ja neljännen luvun lopussa (ks. sivut 49, 101,
139). Kolmea viimeistä tutkimusongelmaa (ks. luku 1, sivut 18-19) koske
vat observoitavissa olevat, "näkyvät" tulokset olen esittänyt edellisen lu
vun lopussa: samalla ne kuvaavat osittain "teorian ja käytännön" välistä
suhdetta, Marin leikin sijoittumista teoreettisiin malleihin. Näiden tulosten
yksityiskohtaisen toistamisen asemasta esitän vahvasti yleistetyn ja yksin-
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kertaistetun taulukon, johon olen koonnut Marin leikin keskeiset piirteet 
ja soveltuvin osin kulttuurihistoriallisen koulukunnan eri edustajien 
käsitykset näiden piirteiden esiintymisestä alle kolmevuotiaiden lasten 
leikissä (ks. taulukko 5 seuraavalla sivulla). Marihan oli observoinnin 
tapahtuessa kolmannen ikävuotensa puolivälissä, eli kulttuurihistoriallisen 
koulukunnan klassikoiden mukaan esineleikin vaiheessa. 

Taulukosta on nähtävissä se, millä tavalla Marin aikaisemmissa 
tutkimuksissa käytettyjen leikin kuvaus- ja arviointimenetelmien avulla 
arvioitu leikki suhteutuu koulukunnan edustajien käsityksiin ja se, miten 
käsitykset suhteutuvat toisiinsa. Kysymysmerkit osoittavat eri teoreetikoi
den toisistaan poikkeavia käsityksiä ja tutkimusten välillä esiintyviä 
toisistaan poikkeavia tutkimustuloksia. 

Taulukko havainnollistaa sen, että Vygotskin jälkeen on tartuttu 
useisiin Vygotskin leikkiä koskevien käsitysten aukkokohtiin. Erityisesti 
niitä on selvitelty observointitutkimuksissa. Se, että Vygotski ja hänen 
työnsä välittömät jatkajat eivät tehdessään päätelmiä pikkulasten leikistä 
ole käsitelleet kaikkia tutkimuksissa esiintyneitä aspekteja, johtunee 
ainakin osin Vygotskin näkemyksestä "oikean leikin" alkamisesta vasta 
neljännellä ikä vuodella. Monessa tapauksessa Marin leikin voidaan näiden 
alueiden osalta tulkita jo saavuttaneen juonellisen roolileikin vaiheen, eli 
olevan kehittyneempää verrattuna kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
klassikoiden käsityksiin. 

Tutkimustuloksiin nähden Marin leikki näyttäytyy kuitenkin lähes 
kaikissa suhteissa tutkimusten mukaista "ikäkautta tai -tasoa" vastaavana. 
Joissakin piirteissä Marin leikkiä voidaan pitää sitä kehittyneempänä: 
Yhteisleikin keskimääräinen taso oli korkeampi kuin tutkituissa päiväko
deissa. Tässä vain leikin aloitus, joka oli Marillakin tavallisimmin esinei
den virittämää, vastasi ikätovereiden tasoa (vrt. Sebastian 1977). Myös 
kysymysmerkein varustetuissa kohdissa Marin leikki vastasi useimmiten 
niitä tutkimuksia, joissa tulokset osoittivat varhaisempaa kehitystä kuin 
mitä klassikot ovat esittäneet. 

Joitakin taulukkoon sijoitettuja kohtia ei ole mahdollista tarkastella 
ikätason tai yleisen kehitysvaiheen näkökulmasta. Esimerkiksi se, että 
Mari ei käyttänyt konfliktitilanteissa juuri lainkaan psykologisia pakotteita 
kuten itkemistä, jalan polkemista tai irvistelyä liittämättä niitä muihin 
vaikuttamiskeinoihin, selittynee paremminkin hänen luonteellaan, tempe
ramentillaan ja puhetaidollaan: Mari toimi suoraan fyysisin keinoin tai 
yritti perustella vaatimuksiaan vaikka mahdollisesti itkikin samanaikaises
ti. Kaksi poikkeamaa tutkimustuloksiin nähden liittyi leikin edellytyksiin 
ja ohjaukseen. Leikin aikaan, tilaan ja materiaaliin liittyvät edellytykset oli 
Marin ryhmässä paremmin järjestetty kuin suomalaisissa päiväkotiryhmis
sä yleensä (vrt. Mäntynen 1994). Sen sijaan tutkimuksissa esiintynyttä 
leikin suoran ohjauksen muotoa, rinnakkainleikkiä, eivät Marin kasvatta
jat käyttäneet lainkaan (vrt. Wood, McMahon & Cranstoun 1980). 
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TAULUKKO 5. Teoreettisten mallien suhde Marin leikkiin

Mari Vygotski Vygotskin seuraajat Tutkimukset

Esittävän leikin perusominaisuudet ei k llä k llä - leikissä mielikuvitustilanne - leikissä omia sääntöjä ei käsittele lllä? ef käsitellä- leikissä jäljittelyä kyllä k�llä kylläLeikkimatenaalin käyttö k llä kyllä k llä- lähes aina leikkimateriaalia - useimmiten realistisia esineitä lllä k llä illä\ ... 1 krlHi k�Uä - rn.yös abstrakteja esineitä e1 as1tte e aineen korvaamista mielikuvituksella ei käsittele i/ llä? k llä?- esineettömiä leikkitekoja (kehotuksesta) ei käsittele illä? kyllä?ei esineen korvaamista kielellisesti ei käsittele k�llä? k�llä?lukuunottamatta aineen korvaamista - ei esineen korvaamista kehon osalla ei käsittele eivät käsittele kyllä?Leikkiepisodien rakenne ja motiivit - leikissä juoni ei käsittele eivät käsittele k llä?- leikissä rooleja ei käsittele k llä l11ä ?11ä lllä leikissä symbolisia leikkitekoja ei käsittele lllä? kyllä?- tekijänä l��hmä ei käsittele k�llä? k�llä?- kohteena 1 sten väliset suhteet ei käsitteleYhteisen roolileikin taso (useimmiten)- (Eleiseltä tasoltaan keskitasoa ei käsittele eivät käsittele ei - eikin aloitus "ulkopuolelta" kyll� �) kyllä k llä - sisältönä ihmisten väliset suhteet e1 kas1ttele e1 kyllä?- leikissä "ikäänkuin" aspekti ei **) k llä kyllä - suhde toisiin: epätasaista ei käsittele k�llä k�lläLeikin ohtus (havainnoinnin lisäksi) - leikin u koiset edellytykset keskitasoa ei käsittele eivät käsittele ei - edellytysten luominen kasvattajan ei käsittele kyllä kyllätehtävånä - valtaosa kielellistä ohjausta ei käsittele eivät käsittele k llä paljon organisointia ei käsittele eivät käsittele lllä?- pal1on konfliktien selvittely:ä ei käsittele eivät käsittele kyllä y .. suorassa ohjauksessa rinnakkainleikkiä ei käsittele eivät käsittele myos lukuunottamatta kaikkia muotoja rinnakkainLeikissä esiintyvät konfliktit ei käsittele kyllä kyllä- aiheuttalana useimmiten kiistaleikkivä ineiden hallinnasta - vaikuttamiskeinot useimmiten fyysisiä ei käsittele eivät käsittele kyllä- eykologisia pakotteita harvoin ei käsittele eivät käsittele e1 - asvatta1a tavallisesti konfliktien ei käsittele eivät käsittele kylläratkaisijana
*) **) Vygotskin mukaan Marin ikäisen lapsen leikissä dominoi esine, eikä siinä olemielikuvituselementtiä. Tosin Vygotskin tarkastelun kohteena oli yksinleikki.

Marin leikkiin sisältyi kaksi selvää eroa Vygotskin ja klassikoiden 
näkemyksiin nähden: Mari toimi mielikuvitustilanteessa ja hänen leikkin
sä sisältönä olivat ihmisten väliset suhteet, vaikka klassikoiden mukaan 
nämä ovat esikouluikäisten roolileikin ominaisuuksia. Siirtyminen "esi
kouluikäisen oikeaan leikkiin" - kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
termein - oli Marin kohdalla vähintäänkin alkanut, ellei jo tapahtunut. 
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Vygotskin kulttuurihistoriallinen lähestymistapa sisältää samanaikaisesti 
sekä teorian että metodin. Ihmisen toiminnan ja psyykkisten järjestelmien 
kehityksen ymmärtämisessä ja tutkimisessa metodin etsiminen ja kehittä
minen muodostaa yhden suurimmista ongelmista: metodi on samanaikai
sesti sekä tutkimisen väline että lopputulos (ks. Vygotsky 1978d, 64-65). 

Toiminnanteoreettisen tutkimuksen lähtökohtana tulisi olla meto
dologinen analyysi. Ongelmana on, että kulttuurihistoriallinen toiminnan 
teoria ei tarjoa valmista inhimillisen toiminnan yleistä teoriaa, joka 
voitaisiin sellaisenaan soveltaa erilaisiin tutkimusteemoihin. Teoria tarjoaa 
tutkimukselle vain yleisen metodologisen kehyksen. (Ks. esim. Hakkarai
nen 1988a, 1989b, 1990.) 

Tutkittaessa psyykkistä kehitystä sitä havainnoimalla joudutaan 
metodologisesti tarkasteltuna vaikeaan tilanteeseen. Näyttää siltä, että kun 
kehitystä on tapahtunut eli psyykkinen uudismuodostelma on "valmis", 
ei uudismuodostelmaa ole enää mahdollista observoiden tutkia. Toiminta 
ei ole välittömästi havainnoitavissa tai empiirisesti tutkittavissa oleva 
ilmiö. Se on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Toiminta on teoreettinen 
yleistys, jota voidaan useimmiten analysoida kokonaisuutena vain mallin 
muodossa. Mallissa toiminta nähdään pienimpänä mahdollisena koko
naisuutena, jonka rajoissa tutkimuksen kohdetta voidaan tarkastella ja 
analysoida. Malli ei välittömästi vastaa kaikkia empiirisiä objekteja, 
prosesseja tai tapahtumia, jotka muodostavat toiminnan teorian koh
dealueen. Toiminnan teoreettinen malli ei siis tarjoa sellaista konkreettista, 
valmista mallia, jota voitaisiin suoraan käyttää tietyn toiminnan tyypin tai 
kohteen tutkimisessa. (Hakkarainen 1988a, 16; 1989b, 18-19.) 

Pyrittäessä selvittämään pikkulasten leikkiä kehityksellisenä ja 
pedagogisena tapahtumana törmätään automaattisesti siihen, että leikki ei 
näy toimintana suoraan, eikä siten ole toimintana observoitavissa. Leikissä 
on nähtävissä leikkiteot ja operaatiot, mutta ei toiminnan kokonaisuutta 
(vrt. Leontjev 1977, 91-97). Leikin tutkimuksessa onkin ollut tavallista 
ensin johtaa leikkiteoista ja operaatioista leikin kehitykselliset tasot, ja 
sitten riittävän pitkän observointijakson avulla yrittää tavoittaa lasten 
siirtyminen tasolta toiselle. 

Elkoninin (1980, 257-258) mukaan myös kulttuurihistoriallisessa 
tutkimuksessa on usein tehty edellä kuvatulla tavalla. Elkonin toteaa, että 
vaikka observoinnit tehtäisiin kuinka tarkasti tahansa, saadaan niiden 
avulla parhaimmillaankin leikkiprosessista vain ulkoinen kuva - myös 
silloin kun tehdään ryhmiä koskevia vertailuja. Observoinnin avulla 



180 

saadaan esimerkiksi tietää, esiintyykö joitakin leikin piirteitä, kuinka ne 
esiintyvät ja kuinka paljon niitä esiintyy, kuinka leikkiryhmän koko 
kasvaa, kuinka kauan eri leluilla leikitään ja otetaanko rooleja. Toisin 
sanoen havaitut tosiasiat voidaan vain rekisteröidä. Jos kehitys halutaan 
tavoittaa, se on tuotettava. Kulttuurihistoriallinen koulukunta puhuu 
kehittävästä tai pedagogisesta eksperimentistä (ks. myös luku 3, sivu 68). 

Elkoninin ja Hakkaraisen esittämät kriittiset näkökohdat paljasta
vat myös oman tutkimukseni todellisen problematiikan. Ensiksikin tutki
muksessa kuvatuissa kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä tehdyissä -
tai pikemminkin niin nimetyissä - tutkimuksissa ei Sebastianin (1977) ja 
Weberin (1986a) tutkimuksia lukuunottamatta ole ollut kvse pedagogisista 
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eksperimenteistä, eikä siitä ollut kyse myöskään Marin leikissä: käytettä-
vissäni oli pääasiassa vain omia ja toisten tutkijoiden havaintoja leikkite
oista ja -operaatioista. Tästä seuraa toinen ongelma: Vygotskin ja hänen 
työnsä jatkajien käsitykset muodostavat teoreettisen viitekehyksen, jota ei 
voida sellaisenaan johtaa käytäntöön. Myös Hakkaraisen (1990) toiminta
järjestelminä ja toiminnan rakenteina esittämät esineleikin ja roolileikin 
kuvaukset voivat toimia vain yleisinä malleina, joiden avulla pystytään 
rekonstruoimaan toimintaa, mutta ei kuvaamaan sitä. Tämä tarkoittaa 
samalla, että toiminnan tason rekonstruointi ei voi tapahtua suoraan 
empiirisistä leikkiä koskevista havainnoista. 

Jotta olisi ollut mahdollista verrata Marin leikkiä aikaisempiin 
tutkimuksiin ja niitä vuorostaan kulttuurihistoriallisen koulukunnan 
klassikoiden käsityksistä muodostuviin teoreettisiin malleihin, olisi pitänyt 
muodostaa välittäviä käsitteitä teoreettisten mallien ja käytännön ku
vauksien välille, esimerkiksi mallittamalla toimintajärjestelmään sisältyviä 
erilaisia suhteita ja ristiriitoja (vrt. Engeström 1987a, Hakkarainen 1990). 
Tässä tutkimuksessa tähän ei ryhdytty, vaan Marin leikin kuvausta, eli 
sitä, mitä leikissä näkyi, pidettiin myös Marin leikki toimintana. Kulttuuri
historiallisen toiminnan teorian näkökulmasta tällainen menettely viime 
kädessä sekoittaa keskenään empiirisen, metodisen ja metodologisen 
tason, jolloin toiminnan analyysi tulee mahdottomaksi. 

Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisenä tuloksena voidaankin pitää 
sen osoittamista, että Länsi- ja Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyt 
pikkulasten leikkiä koskevat tutkimukset, joiden lähtökohdaksi mainitaan 
kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, eivät täytä lähestymistavan 
metodologisia ehtoja - mikä koskee myös tätä tutkimusta. Elkonin (1980, 
257-258) muistuttaa, että jo Vygotskin eläessä tuli selväksi, että leikkiä on
tutkittava kokeellisin menetelmin, vaikka tehtävä onkin monimutkainen
ja vaikea. Leikin kokeellinen tutkiminen on Elkonin mukaan mahdollista
vain lapsiryhmään suuntautuvan pitkäaikaisen kehittävän vaikutuksen
kautta. Leikin kehitystä ohjataan niin, että päästään selville leikkitasolta
toiseen siirtymisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Tämä tapahtuu kokeel
lis-geneettisen metodin avulla (Vygotsky 1977, 1978d, 198la,b,c), johon
sisältyy pedagoginen eksperimentti. Kokeellis-geneettisessä tutkimuksessa
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aktiivinen vaikutus kohdistetaan siirtymävaiheeseen, mikä samalla erottaa 
metodin tavallisesta kokeesta. Elkonin (1980, 258) toteaa, että tällaista 
tutkimusta on tehty havaitsemisen, muistin ja ajattelun kehityksen alueel
la, mutta leikin alueella vain vähän. - Itse asiassa edes Vygotskin omat 
leikkiä koskevat käsitykset eivät perustu kokeellis-geneettiseen tutkimuk
seen, vaan hänen "leikin teoriansa" jäi keskeiseltä, metodologiselta osal
taan keskeneräiseksi. Tästä löytyy myös yksi argumentti, miksi Vygotskin 
leikkiä koskevien käsitysten kutsuminen leikin teoriaksi ei ole perusteltua 
(vrt. luku 2, sivu 21). 

6.2.2 Kehityksen tutkimisen kokeellis-geneettinen metodi ja leikin 
tutkimus 

Vygotskin mukaan kehitystä olisi tutkittava neljällä tasolla. Tavallista on 
tutkia ontogeneettistä kehitystä - ikään liittyviä muutoksia ajattelussa ja 
käyttäytymisessä. Fylogeneettinen kehitys on hitaasti muuttuva lajihisto
ria, joka jättää yksilölle geeniperimän. Sosiokulttuurinen kehitys on 
muuttuva kulttuurihistoria, joka jättää yksilölle perinnöksi erilaisia 
teknologioita. Tällaisia teknologioita ovat luku- ja kirjoitustaito, luku- ja 
numerojärjestelmät ja tietokoneet, mutta myös arvojärjestelmät, tapahtu
mien käsikirjoitukset (scripts) ja erilaisten tilanteiden käsittelemisen 
normit. Mikrogeneettinen kehitys on yksilöiden vaiheittaista (moment-to
moment) oppimista erityisten ongelmien ja tehtävien ratkaisemisen 
kautta. Mikrogeneettinen kehitys rakentuu yksilön geneettiselle ja sosio
kulttuuriselle taustalle. (Rogoff 1989, 60-61.) 

Leikin, kuten muunkin toiminnan kehityksen tutkiminen yhtä 
aikaa eri tasoilla edellyttää teoreettisten kehityksen mallien luomista ja 
niiden toteuttamista. Tähän tarvitaan teoreettista kokonaiskuvaa rooli
leikistä toiminnantyyppinä. Teoreettista mallia ei ole mahdollista suoraan 
viedä käytäntöön, mutta se voi toimia kehityksen hypoteesina, jota 
testataan kehittävän eksperimentin avulla: pyritään tuottamaan kehityk
sellinen muutos. Tällöin kysymyksessä on kokeellis-geneettinen metodi, 
tarkemmin määriteltynä sen eksperimentaalinen vaihe (tässä Scribner 
1985, ks. Vygotsky 1977, 1978d, 1981a,b,c). 

Scribner (1985) kuvaa psyykkisen kehityksen tutkimisen kokeellis
geneettisen metodin neljä vaihetta esimerkkinään yksittäisten psyykkisten 
toimintojen (esim. loogisen muistin, verbaalisen ajattelun ja luovan 
mielikuvituksen) kehityksen tutkimus. Ensimmäinen vaihe koskee tutki
muskohteena olevan psyykkisen toiminnon rakennetta. Tätä tutkitaan 
observoimalla aikuisten arkielämän käyttäytymistä.Jokapäiväisen käyttäy
tymisen observointi ei kuitenkaan anna tietoa muutoksesta eli uudismuo
dostelmien synnystä. 
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Toinen vaihe koskee siis muutoksen tutkimista. Tämä tapahtuu et
nopsykologisin keinoin tulkitsemalla käytettävissä olevia historiallisia 
dokumentteja. Näin saatu tieto historiallisesta kehitysjärjestyksestä voi 
toimia mallina muutoksen tutkimiselle eksperimentaalisesti, mikä muo
dostaa tutkimuksen kolmannen vaiheen. Siinä luodaan keinotekoisesti 
koetilanne, jossa tutkimuskohteena on eri-ikäisiä lapsia. Jos koe onnistu
taan järjestämään tarkoituksenmukaisesti, voidaan seurata, kuinka muutos 
kehittymättömämmästä kehittyneeseempään tapahtuu. Koe paljastaa 
paljaassa ja abstraktissa muodossa kulttuurisen kehityksen etenemisen 
yksilökehityksessä sekä geneettisen prosessin ytimen. 

Kokeen avulla muodostuneet mallit ovat kuitenkin kaavamaisia ja 
yksinkertaistettuja. Kokeellisesti aikaansaatu prosessi ei koskaan heijasta 
geneettistä kehitystä sellaisena kuin se esiintyy elämässä. Koe ei myös
kään pysty paljastamaan lapsen käyttäytymisen rikasta moninaisuutta 
erilaisissa ympäristöissä, joissa lapsi kasvaa. Lapsen kehitystä tutkittaessa 
analyysin neljäntenä vaiheena onkin lapsen aktuaalisen kehityksen kulun 
observointi arkielämän toiminnoissa. Lisäksi lapsen historia tarjoaa 
materiaalia näiden neljän vaiheen kautta saadun kehitysmallin täydentä
miseksi ja korjaamiseksi. (Scribner 1985.) 

Kuten edellisessä alaluvussa esitin, kokeellis-geneettistä metodia 
ei ole ainakaan kokonaisuudessaan käytetty leikin tutkimiseen. Huolimat
ta metodin käytön vaikeudesta (ks. Elkonin 1980, 257-258), roolileikkiin 
siirtymässä olevien lasten leikin tutkimisessa metodista lienee suhteellisen 
helppoa toteuttaa toinen vaihe, jossa pyritään olemassaolevien historiallis
ten dokumenttien avulla jäljittämään leikissä tapahtuvaa muutosta. 
Lisäksi ainakin periaatteessa on mahdollista toteuttaa kolmas ja neljäs 
vaihe. 

Kolmannessa vaiheessa tehdään pedagogisia eksperimenttejä, 
joihin osallistuu eri-ikäisiä lapsia. Päiväkodissa tämä voisi parhaimmillaan 
koskea yksi - seitsemänvuotiaita lapsia. Koska käytännössä eksperimentte
jä on tässä laajuudessa kuitenkin vaikea toteuttaa, on perusteltua konstru
oida pienempimuotoisia kokeiluja juuri roolileikkiin siirtymisen vaiheessa 
oleville lapsille. Tällöin kasvattaja innostaa lapsia sellaisiin roolileikkeihin, 
joissa lapsiryhmän ja lasten yksilölliset lähikehityksen vyöhykkeet voivat 
toimia ohjauksen perustana. Lasten leikissä ilmeneviä muutoksia seura
taan sekä yksilön että toimintajärjestelmän tasolla, ja kasvattajan tehtävä 
muuttuu eksperimentin edetessä. 

Neljännessä vaiheessa observoidaan lasten arkielämää luonnollisis
sa oloissa. Leikin kehitystä tutkittaessa tämä tarkoittaisi lasten observoin
tia myös päiväkodin ulkopuolella, mikä asettaa tutkimukselle omat rajoi
tuksensa: tutkijan on vain harvoin mahdollista tarkkailla lasta esimerkiksi 
lapsen kodissa. Tästä syystä lasten elämästä päiväkodin ulkopuolella on 
tarpeen keskustella lasten ja vanhempien kanssa. 

Kehitysmallin täydentämiseksi tulisi lapsen historian ja olemassa
olevien tutkimusten avulla pyrkiä selvittämään esimerkiksi sitä, minkä
laista variaatiota on olemassa roolileikkiin siirtymässä olevien lasten 
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leikistä muualla maailmassa. Kyseessä olisi samalla kulttuurisen näkökul
man laajentaminen. Tosin tässä on toistaiseksi ongelmana aikaisemmin 
mainittu pikkulasten leikkiä koskevien vertailukelpoisten moni-ja poikki
kulttuuristen tutkimusten puuttuminen. 

6.2.3 Kehitys ekspansiivisena oppimissyklinä ja leikin tutkimus 

Päiväkodissa tapahtuvan leikin tutkimisen kohteena ovat sosiaaliset 
tilanteet, joihin sisältyvät myös aikuisten toimenpiteet, kasvatus ja opetus. 
Leikin tutkimisen metodin etsinnässä voidaankin hakea apua ekspansiivi
sen kehittävän tutkimuksen metodologiasta. (Vrt. Engeström 1987a.) 

Kysymyksessä on toiminnan teorian pohjalta kehitetty vaiheittai
nen tutkimusstrategia, jota Engeström nimittää ekspansiivisen kehittävän 
tutkimuksen metodologiseksi sykliksi. Vaiheet ovat lyhyesti seuraavat 
(Engeström 1987a, 323): 
1. Toimintajärjestelmän rajaaminen ja alustava kuvaus;
2. Toiminnan ja sen ristiriitojen historiallinen analyysi;
3. Uusien välineiden muodostaminen ja samalla uuden motiivin ja

kohteen muodostaminen toiminnalle (kehitysinterventio);
4. Uusien välineiden käyttöönotto;
5. Arviointi ja raportointi.

Ekspansiivisen kehittävän tutkimuksen metodologista sykliä on 
sovellettu muun muassa työtä koskevassa psykologisessa ja kasvatustie
teellisessä tutkimuksessa (mm. Arnkil 1986, 1990; Engeström 1990; Enge
ström, Engeström, Helenius & Koistinen 1987, Sutter & Lindberg 1994). 
Tutkittaessa päiväkotilasten leikkiä ja leikin kehitystä tutkimuksen koh
teeksi muodostuu myös aikuisten työ lasten hoitajina, kasvattajina ja 
erityisesti leikin ohjaajina. 

Toiminnan teorian mukaan inhimillisen toiminnan tärkein muoto 
on yhteistoiminta. Sama koskee myös tutkimusta. Ekspansiivisen kehittä
vän tutkimuksen metodologinen sykli voidaan toteuttaa ainoastaan yhteis
hankkeena. Tutkijan, tai mieluiten tutkijaryhmän, tehtävänä on saada 
liikkeelle muutosprosessi ja tuottaa uudet toiminnan välineet. Käytännön 
työntekijöiden tehtävänä on kohdata toisensa "kasvoista kasvoihin" ja 
ratkaista toimintajärjestelmänsä ristiriidat, kun ne on tunnistettu ja kun 
niiden ratkaiseminen on tullut välttämättömäksi. (Engeström, Engeström, 
Helenius & Koistinen 1987; vrt. Hakkarainen, Keskinen & Virtanen 1992.) 

Roolileikkiin siirtymisen tutkimus tapahtuisi ekspansiivisen 
kehittävän tutkimuksen metodologisesta syklin avulla tarkasteltuna 
esimerkiksi seuraavasti: 
1. Toimintajärjestelmäksi rajataan yksi päiväkotiyhteisö ja siihen yh

teydessä olevat yhteisöt kuten lasten perheet.
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2. Tehdään leikkitoiminnan ja sen ristiriitojen historiallinen analyysi.
Analyysissä aineiston muodostavat yhtäältä lapsuuden ja kasvatuksen
sekä leikin historiaa koskevat dokumentit (kohdehistoriallinen aineis
to) ja toisaalta eri teoriat ja mallit lapsen ja leikin kehityksestä sekä
näiden pohjalta tehdyt tutkimukset (teoriahistoriallinen aineisto).
Lisäksi kerätään välitöntä havaintoaineistoa esimerkiksi observoimalla
leikki tilanteita ja keskustelemalla leikkikäytännöistä lasten, päiväkodin
kasvattajien ja lasten vanhempien kanssa. Välittömästä havaintoaineis
tosta saatu tieto yhdistetään historiallisen analyysin tuottamaan
tietoon. Tavoitteena on etsiä roolileikkiin siirtymisen vaiheen leikin
sisäiset ristiriidat ia iännitteet sekä kasvattaiien tvöhön liittyvät ristirii-
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dat (ks. sivut 93-95, 109). Saatua tietoa käytetään hyväksi tutkimuksen
seuraavassa vaiheessa.

3. Tutkimus jatkuu kehitysintervention avulla. Tämä vaihe edellyttää
sitä, että toimintajärjestelmän oleelliset sisäiset, muun muassa lasten
leikkiä koskevat ristiriidat on löydetty historiallisen ja välittömän
havaintoaineiston avulla. Toimintajärjestelmän eri osapuolet pohtivat
yhdessä näitä ristiriitoja. Tämän jälkeen tutkijan ja kasvattajien tehtä
vänä on leikin ohjausmenettelyjen kehittäminen päämääränä roolileik
kiin siirtymässä olevien lasten leikin kehittäminen.

4. Interventiossa kehittyneitä ohjausmenettelyjä sovelletaan käytäntöön
muodostamalla hypoteeseja leikin lähikehityksen vyöhykkeellä ja
suorittamalla pedagogisia eksperimenttejä näiden hypoteesien testaa
miseksi. Hypoteesit ovat luonteeltaan toiminnan tulevan kehitys
muodon luonnehdintaa. Aluksi kokeilut rajataan kyseessä olevaan
päiväkotiin, joka toimii "luonnollisena laboratorioina". Saadut koke
mukset siirretään myöhemmin vastaaviin toimintajärjestelmiin. Tässä
vaiheessa joudutaan väistämättä käsittelemään totunnaisten menet
telytapojen ja uuden toimintamallin välillä olevia ristiriitoja. Samalla
uusi malli rikastuu ja muuntuu. Tutkijalta tämä edellyttää toimeen
panoprosessin huolellista seuraamista, muutoksen vaikutusten tarkkaa
rekisteröintiä sekä siinä ilmenneiden konfliktien ja uusien oivallusten
kirjaamista.

5. Viimeinen vaihe merkitsee uuden toimintatavan vahvistamista sekä
saatujen tulosten arviointia. Tutkijan tehtävänä tässä vaiheessa on
koko syklin arviointi ja synteesin laatiminen kehitysprosessista.

Kuvattu kehittävän työntutkimuksen metodi on sikäli ongelmalli
nen, että sitä on useimmiten sovellettu tasavertaisten aikuisten työyh
teisöissä. Myös yhteistyökumppanit ovat tavallisesti olleet aikuisia.2 
Leikkitoimintaan sovellettuna tärkein osapuoli ovat lapset. Miten he 

2Esim. Engeströmin, Engeströmin, Heleniuksen ja Koistisen (1987) terveyskeskus
lääkäreiden työhön kohdistuneeseen tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat aikuisia. 
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voivat olla kehittävän työntutkimuksen tasavertainen osapuoli? Toinen 
ongelma koskee yksilön ja yhteisön välistä suhdetta: metodi jättää yksilöt 
käytännöllisesti katsoen huomiotta. Tämä ei ole perusteltua ainakaan 
silloin, kun kyseessä ovat lapset.3 

6.2.4 Tämä tutkimus ja kulttuurihistoriallisen tutkimuksen eri tasot ja 
vaiheet 

Käsillä olevassa tutkimuksessa olen operoinut Rogoffin (1989) esittämistä 
kehityksen tutkimisen tasoista vain ontogeneettisellä tasolla. Ontogeneetti
sen tason tutkiminen on lisäksi ollut puutteellista: Marin leikin osaltahan 
ei ollut kyse kehityksen, vaan vain havaittavissa olevien uudismuodostel
mien, "kehityksen hedelmien", tutkimisesta. Huomio kiinnitettiin siihen, 
minkä hän jo hallitsi. 

Scribnerin (1985) kuvaamista kokeellis-geneettisen metodin vai
heista tässä tutkimuksessa on keskitytty toisen vaiheen alkuun: olen 
tulkinnut olemassaolevia kirjallisia, "historiallisia" dokumentteja ja niiden 
pohjalta luonut kuvaa roolileikkiin siirtymisestä. Tähän liittyen kokosin 
observointiaineistoa luonnollisessa ympäristössä, päiväkodissa, mikä taas 
on osa kokeellis-geneettisen metodin neljättä vaihetta. 

Engeströmin (1987a) esittämästä ekspansiivisen kehittävän tutki
muksen metodologisesta syklistä tässä tutkimuksessa on toteutunut vain 
kaksi ensimmäistä vaihetta. Kyseessä oleva toimintajärjestelmä on rajattu 
ja kuvattu, mutta rajaus on tehty hyvin kapeasti: toimintajärjestelmänä 
nähtiin vain yksi päiväkodin lapsiryhmä kasvattajineen. Toisesta vaiheesta 
eli toiminnan ja sen ristiriitojen historiallisesta analyysistä olen tehnyt 
vain dokumentti- ja observointiaineistoon perustuvan toiminnan analyy
sin. 

Suunnitelman mukaan tutkimushankkeen on tämän tutkimuksen, 
jo valmistuneen piagetilaisen ja valmisteilla olevan kommunikaatioteoreet
tisen näkökulman pohjalta tehtävän synteesin valmistumisen jälkeen 
määrä jatkua päiväkodin kasvattajien työtä kehittävänä interventiona, 
johon sisältyy pedagogisia eksperimenttejä (ks. Hännikäinen 1992b, 12, 
176). Tällöin kyseessä on Scribnerin (1985) kuvaama kolmas vaihe ja 
Engeströmin (1987a) kuvaamat kolmas ja neljäs vaihe. Koko tutki
mushankkeen raportointi edellyttää tietenkin myös Engeströmin kuvaa
man viidennen vaiheen toteutumista. 

3Parhaillaan on menossa myös päiväkotityötä koskeva kehittämistyö (ks. Hakkarai
nen, Keskinen & Virtanen 1992), mutta tiedossani ei ole sitä, miten Iapsinäkökulman 
huomioonottaminen on projektissa ratkaistu. 
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Tätä tutkimusta on tehty pääasiassa yhden tutkijan työnä. Tutki
mus osoitti sen, että suurisuuntaisesti "kokonaiskuvaan" pyrkivässä 
tutkimuksessa yhden tutkijan mahdollisuus saavuttaa tavoite on vähin
täänkin rajallinen. Se, että hanke jatkuu myöhemmin interventiona korjaa 
tilannetta ja antaa samalla tilaisuuden todentaa kulttuurihistoriallisen 
lähestymistavan sisältämää ajatusta tutkimuksesta yhteistoimintana: 
hankkeen viimeinen vaihe ei nimittäin ole toteutettavissa ilman lasten, 
lasten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan aktiivista osallistumista. 
Erityisen tärkeänä näen lasten nostamisen mukaan oman leikkinsä konst
ruointi- ja tutkimisprosessiin. Jotta hanke onnistuisi, tarvitaan yhteistä 
ymmärtämistä ja mahdollisimman täydellistä intersubjektiviteettia kaikki
en osallistujien välillä. 
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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.) 
�ääkäri- ja autorataleikki (46 min.) 
Aiti - vauva- ja pankkileikki (51 min.) 
Koti pöydän alla (46 min.) 
Lääkäri- ja mopoleikki (40 min.) 
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LIITE 2 

Esimerkkileikki, leikkituok.io n:o 5 

Merkinnät: 

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

Kasvattajan toiminta leikin ohjaajana (O'Connell & Bretherton 1984): alleviivaus ja 
merkintä tekstissä 

Muut koodaukset oikeassa marginaalissa: 
E & P (Elder & Pederson 1978) 
S (Sebastian 1977) 
S & J (Swadener & Johnson 1989) 
K & Zs (Kolominskii & Zhiznevskii 1992; konfliktien syyt) 
K & Zv (Kolominskii & Zhiznevskii 1992; vaikuttamistavat) 

Leikkituokion alussa paikalla oli kaksi kasvattajaa (Leena ja 
Ritva) ja seitsemän lasta, tuokion aikana tuli vielä kolme 
lasta. Observoinnin kohteena on tällä kertaa erityisesti Marin 
leikki, jota observoidaan viidettä kertaa. Mari on kaksi vuotta 
ja viisi kuukautta vanha. 

Kasvattajat sopivat lasten jakamisesta ryhmiin. Ryhmät 
muodostuvat aika tyypillisen jakoperusteen mukaan: Lääkäri
leikkiä oli leikitty jo edellisenä aamuna, ja tänään ovat vuo
rossa ne lapset, jotka eivät olleet silloin sitä leikkineet. Kas
vattajien kertoman mukaan jakoperuste ei kuitenkaan ole 
aivan kategorinen, koska usein pyritään ottamaan huomioon 
"aamun ystävyyssuhteet". Jos jotkut lapset ovat leikkineet 
pitkin aamua yhdessä, ei ole tarkoituksenmukaista erottaa 
heitä sen jälkeenkään. 

Lääkärileikkiin osastohuoneeseen jäävät Leenan kanssa 
Pasi (3.1 vuotta), Hanna (3.1) ja Mari (2.5), myöhemmin 
mukaan tulivat vielä kaksoset Iida ja Maija (3.4). Toiset lapset 
menevät Ritvan kanssa makuuhuoneeseen, jonne Ritva on 
suunnitellut leikkiä ja muuta toimintaa. Yhtä aikaa lääkärilei
kin leikkiminen ei leikkimateriaalin puutteen ta-
kia ole mahdollista. 

Leena kertoo, että tarkoitus on leikkiä lääkärileikkiä. 
Esillä on siihen liittyviä tavaroita, kuten lääkärin (tai sairaan
hoitajan) päähineet, hihanauhat punaisine risteineen sekä 
tutkimusvälineitä pöydällä. Odotushuoneen muodostavat 
penkit, joilla on nukkeja potilaina. Patjasta ja peitteestä on 
lisäksi tehty vuode tai tutkimuspöytä. Leikki on järjestetty 
osastohuoneesta liukuovella erotettuun kotinurkkaukseen. 
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Leena sitoo päähineet lasten päähän sekä asettaa hihanauhat 
paikoilleen. 

Mari ja Hanna ottavat nuket penkeiltä ja alkavat 'tutkia' niitä: 
Mari ottaa pöydältä pullon ja pienen annoskupin. 
Hän on kaatavinaan pullosta jotakin (lääkettä?) annoskup
piin. 
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 lääkepur
kista jotakin annoskuppiin. 
Ottaa viivoittimen pöydältä. 
Pysähtyy hetkeksi katselemaan, kun Hanna yrittää epätoivoi-

-t sesti saada lääkärinpäähinettä pysymään päässään./ 
Töpöttelee annoskuppia viivoitinta vasten. 
Lähtee kiertelemään hetkeksi ympäri huonetta, istahtaa ja 
juttelee Hannan kanssa jotakin, josta ei saa selvää (keskustelu 
liittyy nähtävästi siihen, että päähine ei pysy Hannan pääs
sä). 
Tulee takaisin pöydän ääreen. 
Katselee viivoitinta, sanoo jotakin, josta ei saa selvää, tarkoit
taneenko puhua Hannalle? 

001 Mari:"Vähän aikaa ... minä korjaan sen." 

Huutelee jotakin, katsoo viivoitinta ja sanoo sanoja, (jotka 
eivät merkitse mitään?) 

� 002 Mari:"Piulo."/ 

003 Ottaa nuken syliinsä, istahtaa tuolille ja kuiskaa hil
jaa:"Vauva." 

Alkaa riisua nukelta vaatteita ja puhelee samalla jotakin 
hyvin hiljaa. 
Huomaa kameran ja hymyilee. 
Tutkii tarkkaavaisesti nukkeaan, kääntelee sitä käsissään. 
Nuken nutun nauhat ovat solmussa. 
Yrittää ensin saada niitä itse auki, mutta ei onnistu. 
Kuuntelee samalla tarkkaavaisesti viereisestä makuuhuonees-

3 ta kuuluvia ääniä ja katselee ympärilleen./ 

1 

004 Leena:"Mikä sillä Marin vauvalla on?" 

E&P S 

k"1..tv. 
€f111€, 

,�,,.,._) 

1 

...__ 

A.I.

{}.�
C . .3. 

I>. ;i

201 

S&J K&Z:; K&Zv 

-



202 

Mari ynähtää jotakin vastauksen tapaista. 

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

Makuuhuoneesta ei nimittäin kuulu mitään ääniä. 

006 Leena:"Ei ole lähteny vielä." 

Mari kurkistaa ovelle päin, josta mahdollisesti näkyisi lapsia. 

007 Mari:"Näkyykö?" 

Juoksee ovelle ja kurkistelee oven matalalla olevasta pikkuik
kunasta. 
Tulee takaisin. 

008 Mari (hymyillen):"Mä kurkkasin tuolta vähän." 

1 

009 Leena:"No niin, käypäs hoitamaan vauvaa välillä." 

Mari menee nuken luo, roikottaa sitä kädessään, puhuu 
epäselvästi ja hymyilee Leenalle. 

010 Mari:"Pois ... " (Tarkoittaa nähtävästi sitä, että nuken 
nuttu ei lähJ.e sen päältä pois). 

Kävelee nukke kädessään Leenan luo. 

011 Mari:"Ota se pois." 

012 Leena:"Eikö se pusero lähde pois, onkohan siihen tullut 
solmu." 

Mari antaa nuken Leenalle ja jää odottelemaan. 

013 Leena:"Tämä on mennyt, kuule Mari, umpisolmuun." 

Leena yrittää aukaista solmua. Avaaminen ei onnistu. 

014 Leena:"Tiedätkös mitä Mari, kävisikö silleen, että tutki-
, sit niin, että vauvalla on pusero päällä."/ 

015 Mari:"Eikä." 

016 Leena:"Katso, tästä nostat vaan ja täältä voit kuunnella." 
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Leena nostaa nuken paitaa ja näyttää mallia. 

017 Mari:"Eikä." (Käy makaamaan pöydälle.) 

018 Leena:"Tämä ei nyt lähde pois ... tämä on ihan umpisol
mussa ... tässä menisi koko aika, jos sitä rupeaa au
kaisemaan." 

Mari makailee pöydällä ja ääntelehtii jotakin. 
Leena antaa nuken takaisin Marille. 

019 Leena:"Kuuntele sitä paidan alta." 

Mari tönii melko kovakouraisesti pöydällä olevaa nukkea. 

020 Mari:"Ei tätä voi kuunnella, tämä menee rikki." 

021 Leena:"Kokeilet." 

022 Mari:"Täältä." (Näyttää pöydällä makaavan nuken paka
raa.) 

Mari ottaa nuken ja lähtee kävelemään nukensängyn luo. 

023 Mari:"Aina." (?) 

024 Mari istahtaa penkille Hannan viereen ja sanoo täl
le:"Mulla on tämmönen puppu." (Tarkoittaa nuken pep
pua?) 

Mari kuuntelee stetoskoopilla nukkea ja höpisee jotain, josta 
ei saa selvää. 

, Heittää nuken lattialle ja potkii sitä./ 
Hanna katselee vierestä. 

025 Hanna Marille:"Vauvas rupee muuten itkemään, jos 
tolleen tekee." 

Mari mutisee jotakin ja katselee stetoskooppiaan. 

7 

026 Leena:"Mari, sun vauvas itkee siellä lattialla. Sillä on. 
kylmä ja sitä on sattunut." 

203 
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Mari nostaa nukkensa lattialta kovakouraisesti ja menee se 
sylissään tarvikepöydän ääreen. 

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

Näyttää Leenalle sideharson pätkää. 

1 

028 Leena:"Sen voi laittaa MarL jos vauvalla on tullut haava 
käteen tai jonnekin muualle ... sitoa sen jonnekin ... side
harsoa se on." 

1- 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

i pöydältä./ 
Ottaa pienen sideharson palasen ja sovittelee sitä kädelleen. 
Hanna hoitaa nukkeaan vieressä. 

030 Mari:"Otatko sinä sille, tässä on käsille." (Epäselvää 
puhetta.) 

Hanna ottaa harson palasen ja laittelee sitä nuken päälle. 
(Epäselvää puhetta.) 

031 Hanna:"Haava." 

032 Mari:"Missä se on?" 

, Mari ottaa sideharsoa pöydältä. Puhelee itsekseen tai nukelle./ 
Hän työntää sideharsoa nuken hihasta sisälle ja supisee 
itsekseen jotain. 
Ottaa sitten voidekotelon käteensä ja yrittää aukaista sitä. 

033 Hanna kävelee ohitse ja Mari sanoo tälle:"Tuu tänne, 
I o jooko/mitä sulle oikein kuuluu?" 

034 Hanna:"Se pysyy." 
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Hanna ei vastaa Marille vaan iloitsee siitä, että päähine 
pysyy päässä. 
Pasi tulee Marin viereen ja he kurkistelevat yhdessä tyhjään 
voidekoteloon. 
Hannakin tulee, ottaa kotelon ja ravistelee sitä. 
Mari seuraa Hannan puuhia. 

035 Mari kääntyy sanomaan Leenalle:"Ei tuolla ole mitään, 
hei." 

-1 

036 Leena:"Leikitään Mari, että siinä on leikisti, jooko." 

037 Mari:"Eikä kun, laita sinne se, se, se ... (tavoittelee sanaa), 
että me voidaan leikkiä sillä." (Haluaisi tuubin kote
loon.) 

1 

038 Leena:"Sä voit leikisti leikkiä sillä ... ei siellä voi oikeata 
lääkettä ollakaan." 

Mari ottaa päähineen pois päästään ja supisee jotakin itsek-
/1 seen. / 

Asettelee sideharsoa nuken jalkaan. 
Nukke putoaa lattialle. 

039 Mari:"Et vauva sitä ota." (?) 

Pasi ojentaa Marille päähineen, Mari laittaa sen päähänsä ja 
jatkaa nuken 'hoitamista' sideharsolla. 

1:/ Viereisestä huoneesta kuuluu ääniä./ 

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

-1 
041 Leena:"Et halua enää leikkiä?" 

Mari ottaa päähineen pois päästään. 

042 Pasi:"Minäkään en halua." 

043 Hanna:"Minä jaksan! 

1 

044 Leena:"Mitä sinä Mari haluat sitten tehdä?" 

045 Mari (itsekseen?):"Auto." 
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1.3 Mari hakee tavaroita toiselta pöydältä./ 
Osoittaa kädellään makuuhuoneen ovelle ja kävelee sinne. 

046 Mari:"Minä haluan mennä." 

047 Leena:"Oltaisko tässä huoneessa." 

Mari katselee ovessa olevasta pikkuikkunasta makuuhuonee
seen. 

048 Mari:"Tuolla on noin vähän, kato noin vähän". (Tarkoit
taa, että mahtuisi vielä leikkimään makuuhuoneeseen?) 

1 

049 Leena:"Kuule Mari, kun me oltais tässä huoneessa nyt. 
Sä olit eilen siellä." 

050 Mari:"Enkä ollut." 

Mari seisoo käsi oven kahvalla. 

051 Leena:"Mari, anna oven olla kiinni." 

Mari seisoo, katselee ovesta ulos ja aukaisee oven. 

052 Leena:"Pistä Mari ovi kiitmi." 

053 Mari:"Tässä ei ole edes autorataa." 

Leena tulee oven luokse, sulkee oven. 

054 Leena ehdottaa Marille:"No, me voidaan tehdä tänne 
autorata, siirretään vähän näitä pöytiä." 

055 Leena:"Voidaan tehdä tästä maalarinteipistä ... tehdäänkö 
/9 tähän sulle autorata." / 

Mari seuraa sormi suussa Leenaa. 

056 Mari:"Eikä." 

Leena siirtää maton lattialta tehdäkseen tilaa. 

057 Leena:''Tässä olisi ihan hyvä tila." 

058 Mari:"Eikä voi, kato." 

E&P S S&J K&Z� K&Zv 



059 Mari suuttuu:"Tää on ihan tyhmä paikka." 

3 
060 Leena:"Kokeillaan, jos tämä ei olisikaan ihan tyhmä 

paikka." 

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

3 
061 Leena:"Tehdään tästä vähän näitä ratoja." 

Leena alkaa laittaa maalarinteippiviivoja lattiaan ja Pasi 
seuraa sivusta. 

:J 

062 Leena:"Annapas minä mittaan vähän." 

Leena ottaa kaapin päältä pikkuauton ja mittaa sillä, kuinka 
leveäksi autorata olisi tehtävä. 

1 

063 Leena:"Pitäisikö sinne tehdä vähän kurveja?" 

064 Mari kumartuu seuraamaan Leenan puuhia lähempää ja 
vastaa:"Joo." 

065 Pasi:"Autotie." 

Mari ja Pasi ovat kyykyllään Leenan vieressä. 

066 Mari:"Kato, mulle tehdään tämmönen autotie." (Katsoo 
kuvaajaa ja hymyilee tyytyväisenä). 

1 

067 Leena:"Tehdäänkö semmonen tie, että se on Pasin ja 
sinun yhteinen." 

068 Mari:"Ei." 

Hannakin katselee radan tekoa, kysyy, mitä Leena tekee. 

Jatkaa hoitoleikkiään. 
Ottaa käteensä hyvin omistavan näköisesti autot, jotka ovat 
autoradan vieressä. 

069 Mari: Mä en anna Pasille tätä." 

1 

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

1r autoja.) / 
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071 Mari:"Leena, tee Pasillekin." 

Mari alkaa ajella pitkin autorataa pikkuautoillaan. 

072 Mari:"Ei mene." 

Mari tönäisee auton patjan reunalle. (Ei ole kiinnostunut 
autoradasta.) 

073 Mari: "Minä lähden." 

Mari pärisyttelee autoaan radan ulkopuolella ja Pasi katselee 
häntä. 

074 Mari:"Mulla on parempi. Kato, sieltä saa vauhtia." (Tar
koittaa nähtävästi, että autoradan ulkopuolelta saa 
hyvät vauhdit.) 

Mari nousee ylös ja katselee taas oven pikkuikkunasta ulos, 
/6 seurailee muiden lasten touhujafi<ääntyy Leenaan päin. 

075 Mari Leenalle:"Tee Pasillekin, anna Pasillekin semmo
nen." 

Mari asettaa auton�a autoradalle. 

076 Mari Leenalle ja Hannalle:"Kato, mää ajan autolla, kuor
ma-autolla." 

Mari konttailee autonsa kanssa lattialla ja pärisyttelee. 
Leena tulee laittamaan j lisää maalarinteippiä jatkaakseen 

1'1 autorataa. / 

077 Mari:"Tee Pasillekin semmonen." 
1 

078 Leena:"Tehän mahdutte ajamaan tässä molemmat." 

Mari pulputtaa jotain itsekseen ja hakee autoja yksitellen 
patjalta ja ajaa ne autoradan päähän. 

/ i Leena laittelee3vielä lisää teippejä lattiaan.; 

079 Mari:"Onko se Pasin?" 

1 

080 Leena:"Ei kun se on sinun ja Pasin." 
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Mari ajelee autoradalla ja ottaa lattialta autot käteensä. 

081 Mari:"Nää on mun autoja. Mä en anna sulle näitä." 

19 082 Mari:"Nää on ojassa .. .laita ne/noin tuo pieni auto, iso 
tulee tähän." (Asettelee autoja riviin.) 

083 Mari:"En anna Pasille yhtään." 

1 

084 Leena:"No niin, nyt on." 

Leena lopettaa autoradan tekemisen. 
Hanna tulee lääkäripäähine päässään Leenan luo. 
Mari lopettaa ajamisen ja seuraa Hannan ja Leenan keskuste
lua sekä seuraa juuri osastolle tulleiden kaksosten, Iidan ja 
Maijan, sekä näiden äidin keskustelua. 
Tyttöjen äiti kertoo Leenalle, että tytöt ovat kovasti odotta
neet lääkärileikkiä. 

085 Mari:"Mä lähen leikkimään lääkäriä." 

Ryntää lääkärivälineiden luo, pukee salamannopeasti päähi-
2.0 neen päähänsä, ottaa stetoskoopin kaulaanso/"sekä penkin alta 

toisen päähineen käsivarteensa. (Haluaa varata senkin itsel
leen, jotta kukaan muu ei saisi sitä?). 
Pasi jää leikkimään autoilla. 
Mari menee läheiselle tuolille istumaan ja katselemaan. 
Iidan ja Maijan äiti auttaa leikin alkuun ja auttaa toiselle 

J.t päähineen päähän (keskustelevat keskenään)./ 

086 Äiti:"Onko sillä korvatulehdus vai?" (Puhuvat jotain 
kaksosten korvatulehduksista). 

Äiti lähtee ja tytöt jäävät tarvikepöydän ääreen. 
J� Lapset keskustelevat jostakin, mikä koskee saksia./ 

087 Mari:"Minulla on sellaiset vanhat sakset." 

Pasi leikkii autoilla kauempana, Hanna omalla nukellaan 
keskittyneesti yksin, ja kaksoset omillaan puhuen vilkkaasti 
keskenään tarvikepöydän ääressä. 
Myös Mari menee pöydän ääreen istumaan ja ottaa nuken 

)5 syliinsä/Ottaa lääkepurkin ja -ruiskun. 
2 $-' On lukevinaan lääkepurkin kylkeä, höpisee jotain itsekseen./ 
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088 Mari (itsekseen):" Mitä sitten on tapahtunut...meillä ei 1-11-.,f-<t-;_r---t---t--t---iole kynsilakkaa ... korva oli kipee ... hei, tää on sellaista /( 1/v. 

hoitoainetta." t'Ji,..J 

Nousee pöydän äärestä ja menee tuolille istumaan nukkensa 
:lS" kanssa./ 

Iida leikkii pöydän ääressä mutta menee sitten Marin luo. 

089 Iida Marille: "Minä laitan kynsilakkaa sinun sormeesi." 

090 Mari:"Mihin sormeen?" 

Iida antaa jotakin Marille. 

091 Mari:"Kiitos ... onko sinun jalka ollut hirveesli kipeä, 
onko?" (Puhuuko Iidalle vai nukelle, ei saa selvää.) 

:U, Nousee sitten ylös/laittaa nuken pöydälle. 

092 Mari Iidalle:"Mikä sinä olet?" 

093 Iida:"Lääkäri." 

094 Mari Iidalle:"Sä et ole lääkäri." 

095 Iida:"Oonpas." 

096 Mari osoittaa lääkärinpäähinettään:"Sulla ei oo edes 
tämmöstä." 

Menee taas pöydän ääreen ja työntää lääkeruiskun lääke
purkkiin. 

� � 097 Mari:"Ei mene lääkettä./.(puhelee itsekseen jotakin) ... siel
lä on semmosta ainetta." 

Menee penkille istumaan ja haistelee sideharson palasta. 

098 Mari:"Tämä haisee jotenkin pahalta ... tämä pitäisi heittää 
roskikseen." 

-

1 
1 



Ottaa nukkensa ja menee Hannan ja lidan luo hoitopatjalle. 
Tytöt puhuvat jotakin keskenään, mutta puheesta ei saa 
selvää. 

099 Mari:"Voi laittaa tuonne." 

U Mari työntää nuken lakanan alle,/ottaa tuolin ja istahtaa 
siihen. 
Tutkii nukkea, laittaa nuken nukkumaan, jättää nuken ja 

J<J juoksee ovelle katselemaan muiden lasten leikkiä./ 
Juoksentelee huoneessa ja höpisee. 
Menee tuolille istumaan ja näprää käteensä ottamaa steto

J O skooppia. / 

100 Leena:"Mari, se voi mennä rikki." 

101 Mari:"Se ei mahdu sinne." (Puhelee lapsille, jotka istuvat 
patjan ääressä.) 

Mari menee patjan ääreen, kirkuu, riehuu ja sotkee toisten 
11 leikin./ 

Ottaa lääkärinvälineet pois päältä ja menee tönäisemään 
Iidaa. 

102 lida:"Älä, älä, mene pois siitä Mari." 

:J,;i Mari seisoo hetken paikallaan ja villiintyy sitten täysin./ 

103 Leena yrittää hillitä Maria:"Kuules täällä ei juosta, ulko
na sitten juostaan." 

Mari jatkaa juoksemistaan. 

104 Leena:"Mari mä varotan sua, kohta sua sattuu." 

Mari juoksee ja pärisyttää suullaan - ei jaksa keskittyä mihin-
13 kään. / 

Aukaisee pikkukeittiön kaapin ovet ja menee niiden taakse 
piiloon, supisee jotain koirasta. 

105 Mari (kimeällä äänellä):"Hau." 

106 Iida kysyy ystävällisesti:"Kuka siellä on?" 

107 Mari:"Ei saa." 
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(Mari ei ilmeisesti halua, että häntä häiritään, toisaalta halu
aisi osallistua leikkiin?) 

108 Mari:"Hau, hau." 

109 Iida kuuntelee hetken ja sanoo muille lapsille:"Yksi sata 
lisää, koiralle sata kymppiä ... korvalääkettä, tässä on 

Jv tipat,/yhen kerran kuunnellaan." 

Iida menee korvalampun kanssa Marin luokse. 

110 Mari:"Mä olen Mari, (epäselvää puhetta), mä olen kuule 
ihminen, hei, ei mua saa hoitaa." 

111 Iida kääntyy takaisin, ottaa nuken ja toteaa:"Vauvaa saa 
hoitaa." 

Mari kyllästyy kaapissa oloon ja alkaa uudelleen juosta 
ympäri huonetta. 

112 Mari laulaen batman-sävelellä:"Tili-tili-tili-tili ... bat-
J, man."/ 

Pysähtyy välillä juoksemisen lomassa katselemaan toisten 
3, lääkärileikkiä./ 

Heittää tyynyn pöydälle, jonka ääressä muut leikkivät. 

1 

113 Leena:"Mari hei, lääkäreitä ei saa nyt häiritä. Jos et itse 
nyt haluakaan leikkiä, mutta lääkäreitä ei saa häiritä." 

114 Maija:"Ei häiritä toista." 

Mari pysähtyy taas hetkeksi, mutta alkaa sitten heitellä 
tyynyjä ja paiskoa pikkukeittiön kaappien ovia. 

J':I· Pysähtyy sitten, istahtaa seinänvierustuolilhfja seuraa Iidan 
ja Maijan lääkärileikkiä. 

115 Mari (lähes kuiskaten):"Sattuu ihan hirveesti." 

116 Mari:"Mun jalkaan sattuu." (Puhelee osittain itsekseen, 
satutti ehkä oikeasti hiukan jalkaansa riehuessaan?) 

Lapset eivät reagoi Marin puheisiin. 
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117 Mari:"Ei ole lääkäri." (Käykö Mari läppäisemässä Maijaa 
päähän siksi, että häntä ei huomata?) 

(Maijalla ei edelleenkään ollut lääkäripäähinettä. Iida alkaa 
nyt asetella sitä Maijan päähän.) 

1 

118 Leena:"Mari." 

Mari menee takaisin tuolille. 

119 Mari:"Kuule lääkäri, kuule lääkäri." (Haluaisi ilmeisesti 
leikkiin mukaan.) 

120 Iida:"No." 
1 

121 Leena:"Oot sä Mari vastaanotolle menossa ... pitäiskö 

J f lääkärin vähän tutkia sun jalkaa." /

122 Mari ujosti:"Ei." 

1 

123 Leena:"Menetkö Iida tutkimaan Marin jalkaa?" 

Iida ei vastaa mitään, mutta pistäytyy Marin luona, itse 
asiassa vain hakemassa jonkin esineen Marin vierestä. 

7 

124 Leena:"Joutaisko niistä lääkäreistä kukaan Maria katso
maan?" 

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

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." 

Iidakin menee korvalampun kanssa Marin luokse, nauraa ja 
alkaa työntää lamppua Marin korvaan aika kovakouraisen 

J ") näköisesti. / 
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128 lida:"Minä tutkin korvaa." 

1 
129 Leena:"Iida, 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?" 

$-o 132 Maija:"No, minä nyt...toista korvaa."/(Toistelee lidan 
lauseita, sipaisee lopuksi Marin poskea kuten sisarensa
kin oli tehnyt.) 

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

133 Iida:"Toista korvaa, viu." 

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." 

�I 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 keskenään, Iida on soittavinaan poliisille. 
Mari katselee hetken, jää ikään kuin sytjään. 

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

E&P S S&J K&Z1 K&Zv 



Maijakin menee lattialle ja sitten keittiökaappiin. Mari aukoo 
ovia. 

139 Maija:"Ei tänne saa tulla." 

140 Mari:"Hau, hau." 

f� Mari haukkuu välillä voimakkaasti/välillä hiljaa tai laulaen. 
Iida menee kyykylleen haukkuvan Marin viereen. 

141 Iida:"Kuunnellaan Mari kuunnellaan." 

Iida on tutkivinaan Maria. 
f3 Tytöt supattavat jotakin, josta ei saa selvää./ 

Sitten Iida ottaa päähineen pois ja lopettaa lääkärinä olemi
sen. 
Mari menee kaappiin ja paukuttelee ovia. 

142 Mari:"Mä laitan oven lukkoon." 

Eteisestä kuuluu pukemassa olevien lasten ääniä. 
S-� Mari menee/makuuhuoneen ovelle ja huomaa, että muut

ovat lähdössä ulos.
Myös Pasi on lopettanut autoleikin ja mielii ulos. 
Hanna leikkii viimetippaan nukkensa kanssa. 

143 Mari:"Kato, ne on jo lähteny jo sinne ulos." 
1 

144 Leena:"Toiset ovat pukemassa, mekin lähdetään ihan 
kohta. Ensin Mari siivotaan kaikki." 

Mari aukaisee makuuhuoneen oven, mutta Leena menee 
sulkemaan sen. 

145 Leena:"Mari, meillä on täällä nyt hommia." 

Mari juoksentelee ympäriinsä. 
Pasi korjailee autoleikkiään. 

7 

146 Leena:"MarL Maija ja Iida. Menkää te siivoamaan tuo 
nukkeleikkipaikka!" 

9> Mari menee penkille seisomaarfja katselee ikkunasta ulos.

215 
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147 Leena:"Tehdään niin, että laitetaan ne kaikki lääkärita
varat laatikkoon. Mari, tänne voi laittaa kaikki ne pul
lot. Tähän näin ... sinne laitatte ja nämä." 

Mari juoksee penkiltä pois ja menee korjaamaan tavaroita, 
joita Leena ojentelee lapsille. 

148 Mari:"Minä panen." 

Ottaa lääkepurkin Leenan kädestä. 

1 

149 Leena:"No pistä." 

Toiset lähtevät jo pukemaan, mutta Mari korjailee itsekseen 
tavaroita. 

7 

150 Leena:"Vieläkö on niitä lääkäritarvikkeita." 

y,:; 151 Mari:"Ei."/ 

Lähtee sitten eteiseen pukeutumaan ja ulos. 

Siirtyminen leikkiin, valmistelut, informaatio 
Marin leikki alkoi 
Marin leikki päättyi 
Lopettaminen, tavaroiden keruu 
Marin leikin kesto 
Valmistautumistoimet (ei nauhalla) 
Lopettamistoimet (nauhalla) 
(kokonaisleikkiaikaa) 

8.25 
8.29 
9.12 
9.15 
43 min. 
4 min. 
3 min. 

50 min. 
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Menetelmä leikin tasojen analysoimiseksi 
(Sebastian 1977) 

A. Leikin tason määrittelyn indikaattorit:

l. Leikin aloitus
aloitus leikkivälineiden virittämä
aloitus toisten lasten leikkitoiminnan virittämä
aloitus oman leikkiaikomuksen virittämä

2. Leikin sisältö
aikuisten toiminnan esineellinen puoli
aikuisten suhteet esineisiin ja toimintoihin
aikuisten suhteet toisiin ihmisiin

3. Leikin sisällön muotoutumisen tapa
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LIITE 3a 

esineiden spesifi käyttö yksittäisissä ja toisiinsa liittyvissä toiminnoissa
edellytysten luominen leikkiaikomuksen realisoinniksi, korvaavien esineiden
käyttämiseksi sekä leikkitoiminnan toteuttamiseksi mielikuvitustilanteessa

4. Kontaktinotto ja ko!).taktien muotoutuminen toisiin lapsiin
lapset tarkkailevat toisiaan
lapset ymmärtävät toistensa leikkiaikomukset ja omaksuvat ne (sopeutuvat
niihin)
lapset seuraavat omia leikkiaikomuksiaan ja vetävät toiset lapset mukaan niiden
toteuttamiseen.

B. Tasojen kuvaukset:

TASOI 
Leikin aloitus tapahtuu esineiden, erityisesti leikkivälineiden virittämänä. Lapset 
suorittavat heille tuttuja esineellisiä toimintoja, joita toistavat paljon. Käyttävät 
esineitä spesifisti. Leikin kesto on lyhyt. Vaihtavat leikkimateriaalia usein. Tarkkai
levat toistensa puuhia, torjuvat kontaktinotot ja leikkivät yksin. Haluavat toistensa 
leikkikaluja, jolloin syntyy helposti konflikteja. 

TASO II 
Leikin aloitus tapahtuu toisten lasten leikkitoiminnan virittämänä. Lapset ottavat 
samaa materiaalia kuin toiset ja jäljittelevät toistensa toimintoja. Yhdistävät useita 
esineellisiä toimintoja toisiinsa. Käyttävät esineitä spesifisti. Alkavat kuvata moni
puolista esineiden käyttöä kielellisesti. Ensimmäiset merkit aikuisten suhteista 
esineisiin tulevat näkyviin esinetoiminnoissa. Ottavat materiaalin välityksellä kon
taktia toisiinsa, puhuvat toisilleen, eivät torju toistensa kontaktinottoa, haluavat 
leikkiä toistensa lähellä (rinnakkainleikki) ja seuraavat kiinnostuksella toistensa 
leikkiä. 

TASO III 
Lapset seuraavat omaa leikkiaikomustaan. 
Eivät aina kykene luomaan edellytyksiä ideoidensa toteuttamiseksi. Muodostavat 
esineellisiä toimintoja, joissa heijastuvat aikuisten suhteet toimintaansa sekä niitä 
varten käytettäviin esineisiin. Käyttävät leikkimateriaalia monipuolisesti ja korvaa
vasti. Ovat kiinnostuneita toistensa leikkitoiminnasta, yrittävät ymmärtää toistensa 
aikomuksia, antavat vihjeitä toisilleen ja ovat valmiita ottamaan osaa toistensa 
leikkiin. 



218 

TASO IV 
Lapset ilmaisevat omia leikkiaikomuksiaan ja järjestävät niiden toteuttamisen 
edellytykset. Toiminnoissaan esineiden kanssa muodostavat enenevässä määrin 
suhteita aikuisiin. Käyttävät korvaavia esineitä antamiensa merkitysten mukaisesti. 
Toimivat mielikuvitustilanteessa ja nimittävät itseään roolin mukaan. Yhdistävät 
leikkitoiminnoissaan erilaisia vaikutelmia ja muodostavat toimintoja uusilla tavoilla. 
Vetävät toisiaan leikkiin, ovat valmiita jakamaan tehtäviä, ottamaan vastaan itselle 
määräytyneet tehtävät ja leikkimään toistensa kanssa. Eivät häiritse toisiaan ja 
ottavat huomioon toistensa leikkien luonteen. 

LIITE 3b 

Sovellettu menetelmä leikin tasojen analysoimiseksi 

A. Leikin aloitus
1. aloitus leikkivälineiden virittämä tai aikuisen organisoima
2. aloitus toisten lasten leikin virittämä, ottaa samaa materiaalia kuin toiset

lapset, jäljittelee toisten toimintoja
3. oma leikkiaikomus, mutta epäonnistuminen idean toteuttamisessa
4. oman aikomuksen ilmaiseminen ja edellytysten järjestäminen sen toteutta

miselle

B. Leikin sisältö
1. tuttujen esineellisten toimintojen toistoa (ottaa esineen, käsittelee ja tarkas

telee sitä, "esinemanipulaatiota", ei roolia)
2. merkkejä aikuisten suhteista esineisiin
3. sisältönä ihmiset ja esineet ("joku" tekee jotakin: mopoa korjataan, rooli

oletettavasti olemassa, vaikka sitä ei verbalisoida)
4. ihmisten suhteet toisiinsa (yhteinen roolileikki, myös yksinleikki, jossa rooli

selvästi olemassa (äiti hoitaa vauvaa)

C. Esineiden käyttö, sisällön muodostamisen tapa
1. esineiden spesifi käyttö (ei mielikuvitusfunktiota: lusikka on vain lusikka)
2. esineiden spesifi käyttö, toimintojen yhdistäminen, myös kielellistä esinei

den käytön kuvausta
3. monipuolinen, myös korvaava, leikkimateriaalin käyttö (mielikuvitusfunk

tio)
4. korvaavien esineiden käyttö, mielikuvitustilanteessa toimiminen, nimittää

itseään roolin mukaisesti

D. Kontaktit ja suhteet toisiin lapsiin
1. tarkkailee toisten puuhia, torjuu kontaktinotot, leikkii yksin, haluaa toisten

tavaroita, riitoja materiaalista tai koska haluaa leikkiä yksin
2. ottaa kontaktin toisiin lapsiin materiaalin välityksellä, puhuu toisille, ei

torju kontaktinottoa, seuraa kiinnostuneena toisten leikkiä, haluaa leikkiä
toisten lähellä

3. vastaa toisten aktiiviseen kontaktinottoon, yrittää ymmärtää toisten leikki
aikomuksia, antaa vihjeitä toisille, on valmis ottamaan osaa toisten leikkiin

4. on itse aktiivinen kontaktinotossa, vetää toisia lapsia mukaan leikkiin,
jakaa tehtäviä toisten kanssa, on valmis suunnittelemaan ja leikkimään
toisten kanssa, riitoja, jos yhteisleikkiin työntyy ulkopuolisia lapsia.



Roolileikin yleinen rakenne 
(Hakkarainen 1990) 

VÄLINEET: 
Suunnitelmat, juonet, 
roolit, kuvitellut tilanteet, 
leikkikalut 

TEKIJÄ: 
Lapset 

SÄÄNNÖT: 
Sujuva eteneminen, 
suhteuttaminen 
muuhun päivä
järjestykseen 

YHTEISÖ: 
Lasten valitsema 
leikkiyhteisö, 
päiväkotiryhmä 

KOHDE:--------> TULOS: 
Ihmisten Mielikuvitus, 
väliset suhteet moraalinen 
motiivit 

TYÖNJAKO: 
Leikki pisteet, 
leikin ideointi/ 
toteutus 

tietoisuus 
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Menetelmä leikin ohjaamisen analysoimiseksi 
(O'Connell & Bretherton 1984) 

1. Verbaalinen ohjaus (esim. "laita setä ajamaan autoa"; kannustaminen, myöntämi-
nen, kieltäminen: "kyllä", "juuri niin")

2. Eleet, katseet (esim. osoittaa sormella paikan, johon palikka kuuluu)
3. Eleet ja verbaaliset neuvot
4. Näyttäminen ("kädestä pitäen": malliksi tekeminen, mukanaleikkiminen)
5. Näyttärninen ja verbaaliset neuvot

LIITE Sb 

Sovellettu menetelmä leikin ohjaamisen analysoimiseksi 

1. Verbaalinen ohjaus (kehottaa, neuvoo, sisältää mahdollisesti eleitä ja katseita;
liittyy leikkimateriaaliin tai leikkitoveriin)

2. Näyttäminen ("kädestä pitäen": malliksi tekeminen, mukanaleikkiminen, sisältää
mahdollisesti verbaalisia neuvoja)

3. Leikin edellytysten luominen ja leikin lopettamistoimenpiteet (usein materiaali
nen apu, leikin valmistelu lasta varten, lapselle tekeminen: lapsi katselija,
passiivinen odottelija)



Menetelmä kasvattajan roolin analysoimiseksi 
(Swadener & Johnson 1989, 221) 

Aika Paikka Materiaali 

/ 

HAVAINNOINTI 

OSALLIS

TUMINEN 

Rinnakkain Mukana 
leikkiminen leikkiminen 

\ 
Leikin 
ohjaus 

Valmistelu
tehtävät 

Asiatietojen 
opettaminen 

Sovellettu menetelmä kasvattajan roolin analysoimiseksi 

1. Leikin edellytysten luominen ennen leikkiä
1. 1. Leikkiaika 
1.2. Leikki paikka 
1.3. Materiaali 
1.4. Muut valmistelut (esim. ryhmiinjako) 
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2. Edellytysten luominen leikin jatkamiseksi ja leikkiajan säätely leikin aikana
2.1. Materiaalin valmistaminen, noutaminen 
2.2. Konfliktien selvittely, leikin uudelleenorganisointi 
2.3. Leikin lopettamistoimet 

3. Leikkiin osallistuminen leikin aikana
3.1. ' Lasten rinnalla leikkiminen 
3.2. Mukanaleikkiminen (lapsi aloitteentekijänä) 
3.3. Ohjaaminen (kasvattaja aloitteentekijänä) 
3.4. "Opettaminen" ("spokesperson for reality") 

4. Havainnointi

Huom. - leikin aloitustoimenpiteet: ei minuuttianalyysia
aaltoviiva koodauksessa: lyhyt hetki, yksi k:ehotus tms. 
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Menetelmä lasten välisten konfliktien syiden analysoimiseksi 
(Kolominskii & Zhiznevskii 1992) 

1. Leikin hajottaminen ( esim. leikkirakennelmien rikkominen, leikin ehtojen
rikkominen tai kuvitellun tilanteen tuhoaminen)

2. Erimielisyys leikin teeman valinnasta
3. Osallistujien kokoonpano (esim. kuka leikkii mitäkin, kenet hyväksytään ja

kenet l-lylätään)
4. Roolien jakaminen (esim. kuka saa halutuimman ja kuka vähiten halutun

roolin)
5. Leikkivälineiden hallinta (kuka saa käyttää mitäkin materiaalia)
6. Leikin säännöt (esim. kuinka leikitään, mitä tilanteita leikkiin kuuluu, keitä

henkilöitä ja mitä leikkitekoja leikkiin sisällytetään)
7. Leikkitekojen oikea suorittaminen

LIITE 8 

Menetelmä leikkitoveriin vaikuttamisen analysoimiseksi 
(Kolominskii & Zhiznevskii 1992) 

1. Fyysinen vaikuttaminen (esim. tyrkkiminen, lelujen riistäminen toisen kädestä
tai tämän tavaroiden heittely)

2. Välillinen vaikuttaminen (esim. kantelu, itkeminen ja huutaminen aikuisen
huomion kiinnittämiseksi tai toisten lasten vetäminen mukaan konfliktiin ja
heidän käyttäminen omaksi eduksi)

3. Psykologinen vaikuttaminen (esim. itkeminen, jalan polkeminen, irvistely
leikkitoverille. Lapsi ei selitä vaatimuksiaan, mutta käyttää psykologisia
pakotteita)

4. Kielellinen vaikuttaminen (esitetään vaatimuksia, kuten "mene pois", "anna
minulle", "minä olen lääkäri" tai jossa kieltäydytään toisen vaatimuksista tai
jossa vaaditaan toiselta jotakin)

5. Uhkaukset ja sanktiot, joilla toista varoitetaan negatiivisista seurauksista (esim.
"en leiki enää sinun kanssasi") ja uhkaavalla sävyllä esitetyt ilmaisut (esim.
"ymmärrätkö?" ja "hyvä on")

6. Argumentit, joilla lapset yrittävät selittää ja oikeuttaa vaatimuksiaan (esim.
"minä olin ensin", "tämä on minun" tai "minä olen opettaja, ja minä tiedän
kuinka opetetaan"), retoriset kysymykset (esim. "miksi tuhosit kaiken?" ja
"miksi tulit tänne?") ja lasten yritykset vedota tiettyihin sääntöihin (esim.
"sinun pitää jakaa" tai "myyjän pitää olla ystävällinen"

· / 


	TIIVISTELMÄ
	ABSTRACT
	SISÄLTÖ
	1 JOHDANTO
	1.1 Leikki ja kulttuurihistoriallinen koulukunta
	1.2 Leikki kehitysperiodina ja johtavana toiminnan tyyppinä
	1.3 Tutkimuksen ongelmat ja suoritustapa

	2 VYGOTSKIN KÄSITYKSET LEIKISTÄ
	2.1 Vygotskin olemassaoleviin leikin teorioihin kohdistama kritiikki
	2.2 Kuvitteelliseen tilanteeseen sisältyvät säännöt
	2.3 Esineen ja sen merkityksen erottaminen
	2.4 Teon ja sen merkityksen erottaminen
	2.5 Leikin paradoksit
	2.6 Leikki lapsuuden johtavana toimintana
	2. 7 Leikin sosiaalinen aspekti
	2.8 Leikin kehitys ja leikin merkitys kehitykselle
	2.9 Leikin ja kielen suhde
	2.10 Kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirtymisestä

	3 VYGOTSKIN TYÖN JATKAJAT
	3.1 Leontjevin käsitys leikistä toimintana
	3.2 Elkonin ja Elkoninista eteenpäin: näkemyksiä leikistä ja roolileikkiin siirtymisestä
	3.3 Kehityksen ja kasvatuksen suhde
	3.4 Tarkennettu kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirtymisestä

	4 ROOLILEIKIN KEHITYS KULTTUURIHISTORIALLISEN TUTKIMUKSEN VALOSSA
	4.1 Esineiden korvaaminen leikissä
	4.2 Leikin rakenne-elementit ja motiivit
	4.3 Leikkitoverit ja roolileikkiin siirtyminen
	4.4 Toiminta lähikehityksen vyöhykkeellä Ja intersubjektiviteetin synty
	4.5 Leikin ohjaus päiväkodissa
	4.6 Tutkimusten tarkastelua
	4.7 Tutkimusten pohjalta tarkennettu kehityskuvaus ja malli roolileikkiin siirtymisestä

	5 MARIN LEIKKI KULTTUURIHISTORIALLISESTA VIITEKEHYKSESTÄ
	5.1 Leikkimateriaalin käyttö ja esineiden korvaaminen
	5.2 Leikkiepisodien rakenne ja leikin motiivit
	5.3 Yhteisen roolileikin taso
	5.4 Leikin ohjaus
	5.5 Leikissä esiintyvät konfliktit
	5.6 Marin leikin sijoittuminen teoreettisiin kehityskuvauksiin ja malleihin

	6 POHDINTA
	6.1 Tiivistelmä tutkimuksen tehtävistä ja tuloksista
	6.2 Leikin tutkimisen problematiikkaa

	LÄHTEET
	LIITTEET



