
 
Leikin kehityksen havainnoinnista  

Huomautuksia lähtökohdista* 
 
 
 Lasten leikki riippuu vahvasti myös lasten kokemuksista eikä vain iästä. Lasten leikin kehitys ei ole 

suoraviivaista, vaan leikkiin vaikuttavat monet tekijät kuten lasten elämänkokemukset ja 
leikkikumppanit. Vain harvoin jos koskaan leikki on rajattavissa yksiselitteisesti tietyn tyyppiseksi tai 
vain tietyn ikäisten leikiksi. Tämän vuoksi taulukko ei ole tarkoitettu lasten leikin kehityksen arviointiin, 
vaan apuvälineeksi pedagogeille oman työnsä kehittämiseen. 

 
 Leikin havainnoinnissa tulee säilyttää avoimuus yllätyksellisten piirteiden tunnistamiseen. Leikin 

perusluonteeseen kuuluu omaehtoinen toiminta, jota ei pidä säännöin tukahduttaa. Toki leikin 
peruspiirteet ja kehityslinjat helpottavat aikuista ymmärtämään paremmin leikkiä ja löytämään sopivat 
keinot tukea sitä. 

 
 Taulukon ideana ei ole suunnata kasvattajia analysoimaan ja luokittelemaan lapsia heidän 

saavuttamansa leikin kehitystason suhteen, huolestumaan itse ja huolestuttamaan vanhempia sen 
johdosta tai hoputtaa lapsia siirtymisessä leikin seuraavaan kehitysvaiheeseen. Kukkuu-leikistä ei 
tarvitse pyristellä eroon niin kauan, kuin se toimii lasten keskinäisen sekä aikuisten ja lasten välisen 
merkityksellisen vuorovaikutuksen muotona. Merkityksellinen vuorovaikutus on leikin ydin. Kasvattajan 
huomion keskiössä tulee olla ensisijaisesti vuorovaikutuksen sisältö ja taulukon edustamaa 
kokonaisuuden hahmottamista tarvitaan sen onnistumiseksi. Samoin kuin ei ole syytä kiirehtiä lasta 
konttauksesta kävelyyn, ei leikin kehityksessäkään ole sidottuja oppiennätyksiä. 

 
 Luokittelut ovat suuntaa antavia ja ne on tarkoitettu tarjoamaan käsitteitä leikin kehityksen 

havainnointiin. Ne perustuvat L. S. Vygotskin ideoihin ja käsityksiin lasten (mielikuvitus)leikistä, sekä 
näiden ajatusten jatkokehittämiseen. Leikkitekoja koskevan rivin voi jättää väliinkin, jos tämä käsitteistö 
ei ole tuttu, tai tarkastella vain tekoja ja tekojen ketjuja sekä tapahtumia ja tapahtumien ketjuja. 
Oleellisempaa kuin käsitteiden tarkka käyttö on erilaisten leikkiin liittyvien tekojen ja toimintojen 
ketjuuntumisen tärkeyden ymmärtäminen. 

 
 
Leikin laadun havainnoinnin keskeiset muuttujat: Esimerkkejä muuttujista 
 
Leikkivälineet – leikissä käytettävät esineet ja välineet 
 
Oikeita esineitä, jotka voivat olla myös käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyjä leluja. 
Todellisia astioita tai leikkiastioita, joita käytetään ”ruokaa syödessä” tai ”ruokailtaessa ravintolassa”. 
Nukkea käytettään vauvana, nallekarhua nallekarhuna jne. Nukke ”syö” oikealta tai lelulautaselta.  
Korvaavat esineet 
Yhtä esinettä käytetään korvaamaan toista esinettä. Leikittäessä kauppaa pieniä palikoita 
käytetään”leipänä” ja nestepakkauksia “maitona”. 
Kuvitellut välineet 
Mitään esineitä ei käytetä leikkiin, ainoastaan eleillä ja liikkeillä kuvataan “ikään kuin” esineitä. Esimerkiksi 
hyppelehtiminen ympäri huonetta kuvaa hevosella “ratsastamista”, “ajetaan autolla”, jota ei ole olemassa. 
Leikkiessään kauppaa lapset usein maksavat kuvitteellisella rahalla, ojentavat kättään antaakseen rahaa: 
“Olkaa hyvä, 10 euroa!” Mikäli toinen lapsi on leikeissään edistynyt samalle tasolle, niin hän saattaa ottaa 
rahan vastaan laittaen ne kuviteltuun taskuun ja antaa takaisin kuvitellun “vaihtorahan”. 



’Minä’ ja ’leikkiminä’ 
 
Oikea “minä”, lapsi toimii omana itsenään leikkitilanteissa. Esimerkiksi Oona “keittää” päivällistä itsenään 
mutta ei “äitinä” tai ’kokkina’. Tai Tuomas “ajaa” autoa itsenään, mutta ei “isänä” tai “kuljettajana” jne. 
Rooliin asettuminen, leikkiteot määräytyvät roolin kautta ja ehdoilla. Roolileikin alkuvaiheessa lapsi ei 
nimeä rooliaan, vaan ainoastaan esittää joitain roolityypillisiä liikkeitä tai äänensävyjä tai kasvojen ilmeitä. 
Myöhemmin lapsi nimeää roolinsa sanomalla “Minä olen äiti, äiti laittaa ruokaa lapselle”. Poika sanoo: 
“Kuljettaja vie autolla lapsia kouluun” jne. Lasten aloittaessa roolileikkiä he saattavat olla hyvin tarkkoja 
roolia koskevien sääntöjen noudattamisesta. He leikkivät samoja toimintoja ja samoja tapahtumia yhä 
uudelleen ja uudelleen. Toinen merkki leikin kehittymisestä (tai sitoutumisen kasvusta leikkirooliin) on, että 
lapsi leikkii samaa roolia pidempään eikä vaihda toiseen rooliin. 
Roolileikkivaiheen lopussa lapset ovat yhä joustavampia, he improvisoivat, roolikäyttäytyminen on 
vähemmän kaavamaista tai samana pysyvää ja heillä on kykyä leikkiä erilaisissa rooleissa. 
Roolit ovat joustavia, saattaa olla juonen mukaisia muutoksia roolissa, leikkijä toimii ohjaajan asemassa. 
 
Suhde leikkikumppaniin  
(Tämä muuttuja kuvaa millaisessa suhteessa leikkivä lapsi on leikkikumppaninsa toimintaan.) Itse asiassa 
pienet lapset eivät salli leikkikumppaninsa toimivan itsenäisesti tahtonsa mukaisesti. 
 
Oikea leikkikumppani, ei roolia. Roolileikin alkuvaiheessa lapsi ei salli kumppaninsa ottavan roolia. Usein 
sattuu, että jo roolissa oleva lapsi protestoi voimakkaasti, jos hänen kumppaninsa myös ottaa jonkin roolin. 
Kumppanin sallitaan toteuttavan joitakin konkreettisia tekoja. Usein lapsi saattaa sanoa kumppanilleen: 
“Nyt sinä nukut…” 
Kumppani roolissa, mutta hyvin vähän vuorovaikutusta – enemmänkin rinnakkain leikkiä. Vähitellen lapsi 
hyväksyy kumppanin toimimisen “roolissa”, mutta vuorovaikutusta ei ole paljoakaan tai se on hetkittäistä. 
Tämä ei kuitenkaan tapahdu roolista käsin (“leikin sisältä” käsin)  vaan kummankin leikkijän omasta 
näkökulmasta käsin (“leikin ulkopuolisesta” asemasta käsin). 
Leikkikumppani roolissa, leikkitoiminnot määräytyvät roolien sääntöjen mukaan. 
Lasten hyväksyessä vähitellen kumppaninsa toimimisen roolissa, he eivät kuitenkaan salli kumppanilleen 
oikeutta improvisoida, vaan vaativat pysymistä roolimallin käyttäytymisen kaavamaisessa toteuttamisessa. 
Kehittyneemmän roolileikin tasolla leikkijät ovat rooleissa ja toimivat enemmän tai vähemmän 
tasavertaisina kumppaneina. 
Leikkikumppani roolissa, usein mielikuvituskumppani. 
Kehittynyt leikkijä (lapsi) saattaa leikkiä vuorovaikutuksellisella tavalla yksin ja esittää tekoja ottaen erilaisia 
rooleja. Esimerkiksi tyttö leikkii äitiä, joka vie sairaan lapsensa lääkärille. Niinpä hän on äiti, joka kertoo 
lääkärille lapsensa sairaudesta ja seuraavassa hetkessä hän on lääkäri, joka antaa äidille ohjeita lapsen 
sairauden hoitamiseksi. 
 
Leikkitila 
 
Oikea tila, aivan pienimmille lapsille tila ei ole kovin tärkeä, he ovat valmiita käyttämään käsillä olevaa tilaa. 
Tärkeämpää on esittää tiettyjä tekoja leluilla. Esimerkiksi tyttö voi “ruokkia” nukkea tai panna nuken 
“nukkumaan” missä tahansa paikassa. Teko ja rooli ovat merkityksellisiä. 
Leikkitila on rakennettu, käyttäen todellisia tavaroita ja esineitä. Lasten pitää järjestellä tilaa voidakseen 
aloittaa leikkimisen. He nimeävät: “Tässä on kauppa” ja organisoivat tilan, merkitsevät leikin rajat, tekevät 
hyllyt, järjestävät tavarat, paikan kauppiaalle jne. Alussa lapset saattavat käyttää tunnin tai enemmänkin 
järjestääkseen leikkitilan ja sitten he leikkivät vain 10-15 minuuttia. (Pihalle rakennettu kauppaleikki oli 
eräässä havainnoinnissa pääasiallisesti leikin valmistelua). 
Leikkitila on vain sovittu, sanoin tai teoin. Lasten ei tarvitse järjestää tai merkitä leikkitilaa materiaalisesti. 
Heille riittää tilan rajaaminen liikkumalla, joskus muutamalla viitteellisellä palikalla tai vain sanoin. Riittää 
kun lapsi asettaa muutaman palikan keskelle huonetta. Hän kuvailee tukien viestiään käden ojennuksin: 
“Tämä on minun taloni ja tässä on metsä, tämän viivan takana.” Noin kuusivuotiaat lapset saattavat 
ainoastaan nimetä käsillään viittoen: “Tämä on meidän talomme ja tuossa on teidän talonne” tai “älkää 
astuko tämän viivan yli, siitä alkaa taikametsä” jne.



Leikkiteot  
Leikkiteot ovat leikkitoiminnan kehityksen perusyksikkö. Tämä tarkoittaa, että leikkiteot voivat auttaa leikin 
tason määrittelyssä. Lasten leikkitoiminta alkaa erillisinä toimintoina (pieniä toimintoja, joista muodostuu 
teko) (kirjallisuudessa käytetty sanaa operaatio)  leikkitoimintojen ketjuina  leikkitekoina (teolla on 
kokonaisempi tavoite kuin toiminnoilla)  peräkkäisten leikkitekojen ketjuna  erillisinä 
leikkitapahtumina (mukana on motiivi ”tapahtuman / toiminnan” toteuttamiseksi)  peräkkäisenä 
leikkitapahtumien ketjuna 
 
Erilliset toiminnot – “tehdään ruokaa” uudelleen ja uudelleen, “ruokitaan lasta” uudelleen ja uudelleen; 
“ajetaan autolla” eteenpäin ja taas ajetaan eteenpäin jne. Esimerkiksi erillisestä toiminnosta on ”lusikan” 
vieminen lautaselta nuken ”suuhun”. 
Kertautuvat toimintojen ketjut  “tehdään ruokaa ja ruokitaan lapsia”; “ajetaan autolla ja tuodaan ruokaa 
päiväkotiin”, 
 

Erilliset leikkiteot – ostoksilla: Ostettavien tuotteiden valitseminen, maksaminen rahalla. 
Peräkkäisten leikkitekojen ketju – “tehdään ruokaa, syötetään lapset ja sitten viedään heidät päiväkotiin” 
 

Erilliset leikkitapahtumat – Syntymäpäiväjuhlat; lento Espanjaan; [auto, juna, laiva] onnettomuus; 
sirkuksessa käynti; matka vuorille. Kaikki nämä leikkiteemat ovat erillisiä maailmoja pienille lapsille, mutta 
mitä enemmän lapsi tietää, mitä enemmän hänellä on kokemuksia, sitä enemmän nämä maailmat alkavat 
liittyä toisiinsa. Tämä johdattaa lapset seuraavaan vaiheeseen… 
Peräkkäisten leikkitapahtumien ketju – lapset alkavat leikkiä: “Äidillä ja lapsella on koira ja he matkustavat 
lomalle vuorille, he eksyvät, kaatuvat ja katkaisevat jalkansa, he pyytävät apua ja helikopteri tulee ja vie 
heidät sairaalaan” – kaikki tapahtumat liittyvät toisiinsa yhdessä avarassa maailmassa. 
Ensisilmäyksellä tämä laadukas leikki saattaa muistuttaa varhaisempien tasojen leikkiä, mutta tällä 
korkeammalla tasolla lapset eivät leiki kaikkia tapahtumia yksityiskohtaisesti. He saattavat leikkiä 
kiinnostavimmat vaiheet, mutta ohittavat muut vaiheet pelkillä maininnoilla: “Nyt lennämme 
lentokoneella!” ja sitten “nyt me ollaan jo vuorilla!” Pääkriteeri on “sisäinen lentokone” tai “sisäistetty 
mielikuva”, joka lapsella on. Alkuvaiheessa lapsella ei ole sisäistettyä mielikuvaa koko 
teemakokonaisuudesta tai koko maailmasta, vaan hänellä on ainoastaan muutamia toimintoja, joita hän 
esittää. Sanoin ilmaistuna: “Lentokoneella lentäminen” ei luo kuvaa lentämisestä pienen lapsen 
mielikuvituksessa. Hänen pitää esittää monia yksityiskohtaisia tekoja rakentaakseen fyysisen tilan – 
lentokoneen, pitää leikkiä “lentokoneella lentämistä”, “vuorille ajamista”, “kiipeilyä” jne. 
 
 
Leikin ’käsikirjoitus’ / kertomus 
Leikistä muodostuvan kertomuksen käänteet ja luonne on tärkeä leikin tason osoitin/kuvaaja. Kun pienet 
lapset alkavat leikkiä, he tavallisesti toteuttavat lyhyitä jaksoja – ehkä vain yhden tapahtuman, siirtyvät 
sitten useisiin päivittäisiin tapahtumiin, myöhemmin jännittäviin seikkailuihin ja lopuksi rakentavat 
kokonaisia mielikuvitustarinoita leikkeihinsä. (’script’ = käsikirjoitus, mutta leikissä ei ole varsinaista 
käsikirjoitusta, vaan se improvisoidaan ja toteutetaan toiminnallisesti. Etukäteen on vain idea, josta 
improvisaatio lähtee. Harha syntyy siitä, että aikuiset ahdistavat lapsia leikkimään satuja. Haa ja sehän on 
käsikirjoitus!! Mutta ei lapsille. [Katso esim. ’Prinsessa Ruusunen’ leikki Pentti Hakkaraisen väitöskirjassa.]) 
 
Emotionaalisesti tärkeiden arjen tilanteiden toistoa. Ensimmäiset leikkijaksot ovat tavallisesti muistumia 
lapsen jokapäiväisistä arkisista tapahtumista. Ne eivät kuitenkaan ole mitä tahansa tapahtumia, vaan 
emotionaalisesti merkityksellisiä tapahtumia, joita lapsi ei jostain syystä voi unohtaa. Jaksot ovat lyhyitä, 
tavallisesti vain yksi tapahtuma. 
Lyhyet, improvisoidut arjen tapahtumajaksot. Arkielämän jaksot eivät niinkään ole kertausta 
tapahtuneesta, vaan vapaasti improvisoituja kohtauksia tai pidempiä jaksoja. Lapsi yhdistelee 
kokemuksiaan ja tietämystään eri asioista leikissään. Tyypillistä on, että tapahtumat liittyvät todellisen 
elämän tilanteisiin 
Seikkailujuonet – lapset alkavat leikkiä “vaarallisia” tapahtumia ylittäen tiettyjä esteitä (vaaroja). Tämä voi 
olla auto-onnettomuus, ryöstö, tulipalo, jonkun pelastaminen joltakin toiselta, aarteen etsiminen, pahisten 
kynsistä pääseminen jne. 



Kuvittelu- / fiktiojuonet – lapset rakentavat seikkailunsa sekoittaen todellisen elämän tapahtumia 
mielikuvituksellisiin tapahtumiin: He matkustavat avaruusaluksella uudelle planeetalle 
mielikuvitusmaailmoihin. He ylittävät toistuvasti todellisen maailman ja mielikuvitusmaailman rajan. He 
luovat mielikuvitusmaailman säännöt. Tärkeintä on, että he täydellisesti säätelevät mitä voi tai ei voi 
tapahtua mielikuvitusmaailmassa. Lapset harjoittavat sääntöjen luomista täydellisen vapaasti. 
 
 
Leikin pääsisältö 
 
Toiminta esineiden kanssa. Tärkein (tiedostamaton) tavoite lapsella on esittää tiettyjä tekoja 
leikkivälineillä. Esimerkiksi pieni poika “ruokkii” jokaista “puurolla” – äitiä, isää, nallekarhua ja nukkea. Hän 
kertaa samaa tekoa lukuisia kertoja. Tyttö laittaa “lapsensa” nukkumaan; hän saattaa yrittää laitta 
nukkumaan kaikki käsillä olevat lelut ja jopa kaikki perheenjäsenet. Tällä tasolla lapset saattavat toimia 
rooliasemasta käsin: “äiti”, “lääkäri” jne. mutta he eivät aina nimeä roolejaan eivätkä ole erityisen tietoisia 
rooleistaan. Samaan aikaan he saattavat kieltää leikkikumppaninsa toimimisen “roolissa”, erityisesti 
kumppanin ollessa lapsi (aikuisen kanssa he saattavat toimia toisin). 
Rooli ja roolin määrittelemät teot. On erittäin tärkeää, että lapset toimivat tietyssä roolissa. He eivät ole 
valmiita ottamaan muuta roolia (monet ristiriitatilanteet syntyvät kun kaikki lapset haluavat saman roolin.) 
Usein saatamme nähdä tilanteen, jossa muutamilla lapsilla on samat roolit ja he esittävät identtisiä 
toimintoja ilman, että he ovat juurikaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (enimmäkseen vuorovaikutus 
tapahtuu “roolin ulkopuolella”). Esimerkiksi kolme viisivuotiasta tyttöä leikkii prinsessoja matkien kaiken 
aikaa toisiaan: Aluksi kaikki viettävät syntymäpäiviään, sitten he menevät he menevät huvipuistoon, sen 
jälkeen he osallistuvat kilparatsatukseen. Kaikki huutavat: “Minä olen ensimmäinen!” “Minä olen 
ensimmäinen!” “Minä olen ensimmäinen!” Vastaava tilanne kuvattuna kolmen pojan kohdalla – kaikki ovat 
vaarallista lohikäärmettä vastaan taistelevia ritareita, seuraavaksi rosvoja ja sitten merirosvoja. Pojat 
esittävät samoja toimintoja ja kertaavat samoja tapahtumia, tosiasiassa, yhtä tapahtumaa. Näyttää, että he 
toimisivat välineiden kanssa, mutta korkeammalla tasolla, koska he ottavat roolinsa vakavasti ja heidän 
tekojaan määrittelee rooli. Tyypillistä tälle vaiheelle on, että lapset eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään 
“roolista käsin” vaan pääasiassa “roolin ulkopuolelta käsin”. 
Roolivuorovaikutus kumppanin kanssa. Leikin tällä tasolla on tyypillistä, että lapset ovat 
roolivuorovaikutuksessa keskenään. He käyttävät roolilleen tyypillistä “puhetta”, ilmeitä ja liikkeitä. He 
erottavat toisistaan “roolipuheen” ja “rooli ulkopuolella” tapahtuvan puheen. Jos jokin ei tapahdu kuten he 
itse haluavat, niin he “astuvat pois roolista” ja neuvottelevat mitä pitäisi tehdä ja neuvonpidon jälkeen he 
jälleen palaavat leikkiin. Tällä tasolla lapsille on erittäin tärkeää toimia tietyssä roolissa, he eivät välttämättä 
ole valmiita hyväksymään roolia, josta eivät jostakin syystä pidä (pahis, pelkuri, vanhus jne.)  
Tarinan rakentaminen leikkien (Lasten yhdessä improvisoima leikki on heidän keksimänsä tarina). Leikin 
tällä tasolla lapset ovat kiinnostuneempia mielenkiintoisista ja jännittävistä tapahtumista kuin rooleista. 
Lapsista tulee joustavampia ja he voivat ottaa erilaisia rooleja juonen sitä vaatiessa. On tyypillistä, että 
leikin yhdessä jaksossa heillä on tietty rooli ja toisessa jaksossa he saattavat vaihtaa roolia. He saattavat 
esimerkiksi sanoa roolissa: “Nyt äidin on mentävä töihin” ja sitten he kommentoivat roolin ulkopuolelta 
“Mä menisin töihin ja sitten mä tulisin noitana takaisin sillä aikaa kun äiti on töissä. Noita kaappaisi lapset ja 
sitten mä tulisin takaisin äitinä ja huomaisin: Voi ei, missä lapset on?” 
 
 
Materiaalin taustasta: 
Vantaa-Vilna varhaiskasvatuksen yhteistyö leikin kehittämiseksi* 
 
 

 

* Käytetty menetelmä ja leikissä havainnoitavat muuttujat pohjautuvat kulttuurihistorialliseen teoriaan (L.S. Vygotsky, D.B. 
Elkonin, A.N. Leontjev ja muut), jonka pohjalta The Center of Play and Toys/MSUPE keskuksen tutkijat tekivät alkuperäisen 
taulukon (E.O. Smirnova ja I.A. Ryabkova). Moskovalaisten tutkijoiden luvalla muuttujia kehitettiin edelleen (M. Bredikyte) ja 
niitä on käytetty eräänä tutkimusvälineenä LUES:n Itsesäätelyn kehitys leikissä –projektissa (tutkimusjohtaja P. Hakkarainen, 
Vilnan leikkilaboratorio). Lisäksi lomaketta ja ohjeistusta on käytetty ja kehitetty Vantaan varhaiskasvatuksen leikin 
painopistetyöskentelyssä ja nyt VKK-Metron kehittämistyössä. 


