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Leikin merkitys

Suomessa leikin osuus korostuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toisin 
kuin esimerkiksi englantilaisissa pienten lasten kouluissa

Leikki sisältää kaikki kehitykselliset tendenssit (kuten Vygostky 1978, 101–102). 
Leikissä lapsi aina käyttäytyy päivittäisen käytöksensä yläpuolella, leikissä lapsi 
on ikään kuin päätään pitempi itseään

”Siellä oli tosi kivaa, koska siellä sai leikkiä ja olin odottanut esikoulua niin 
pitkään. Eniten minulla jäi mieleen ne kaikki kivat pelit”

Leikin merkitystä korostaa, että esikouluikäisillä on kaksinkertainen stressi 
vähemmän kehityksellisesti sopivissa luokissa verrattuna enemmän 
kehityksellisesti sopiviin luokkiin (Hart, Burst, Durland, Charlesworth, DeWolf & 
Fleege 1998, 264, Brownell 1990, Kewley 1998)
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LEIKISTÄ…

Vygotskyn mukaan yksilö oppii parhaiten yhteistyössä itseään kokeneemman, älyllistä 
tukea tarjoavan henkilön kanssa (Rogoff 1990)

Kun eri-ikäiset lapset leikkivät yhdessä, leikeistä muodostuu monimuotoisempia kuin 
samanikäisten lasten leikit

Erot tiedollisessa osaamisessa aiheuttavat ristiriitoja kavereiden välillä. Tällainen 
kognitiivinen (tiedollinen) ristiriita on kuitenkin välttämätön oppimisessa: se pakottaa 
ongelman ratkaisuun ja omien näkökantojen tarkasteluun

Lapset ajattelevat, muistavat, tuottavat enemmän omia ilmaisuja ja ovat muutenkin 
tuottavampia eri-ikäisten kuin samanikäisten ryhmissä (Chase–Doan 1999, 157–158; 
Goldman 1981; Kewley 1998, 31; Mounts–Roopnarine 1987; Howes–Farver 1987) 
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TYÖ YHDYSLUOKASSA

 Kalaoja (1991, 13) on todennut, että opettajat, jotka eivät ole saaneet koulutuksensa 
aikana teoriaopetusta yhdysluokista, kokevat sen työssään ongelmallisemmaksi 
kuin ne, jotka ovat asiaan koulutuksen aikana perehtyneet 

 Veenmanin, Lemin ja Roeloftsin mukaan (1989) koulutettaessa 
yhdysluokanopettajia on saatu kehitystä opettajien käytänteisiin luokassa.  
Koulutuksen jälkeen opettajat paransivat instruktio-osuutta ja osasivat johtaa 
luokkaorganisaatiota entistä paremmin. Koulutuksen jälkeen opettajat osasivat 
käyttää vähemmän aikaa ei-relevantteihin toimintoihin. Oppilaiden keskittyminen 
kyseessä olevaan tehtävään parani. Yleensä yhdysluokkien opettajilla on enemmän 
luokan johtamistaitoja kuin yksittäisluokissa. Yhdysluokat ovat hyvin organisoituja 
ja johdettuja. 

 Edellä kerrottu tutkimustulos vahvistaa sitä, että erilaisissa opetusryhmissä 
opettaville opettajille tulisi järjestää omanlaistaan koulutusta. 
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TYÖ YHDYSLUOKASSA

Koulutoimen esiopetuksen voi olettaa olevan koulumaisempaa kuin päivähoidon tarjoaman 
esiopetuksen. Kuitenkin myös 1-2 – luokkalaiset saavat sitä myöten lisää leikinomaisuutta 
opetukseensa
Opettajien mielestä esiopetus on mahdollistanut oppiainerajoja väljentävän opetuksen ja luokkiin 
sitomattoman opetuksen. E-2 – luokan opetussuunnitelmassa korostuu yhteisön osuus
On selvää, että esiopetus vaatii aikaisempaa runsaammin järjestely- ja suunnittelutyötä opettajalta. 
Toisaalta opettajalla ei ole vielä kiirettä formaaliin opetukseen esioppilaan kanssa ja opettajat 
kokevat ”voittaneensa puoli vuotta”, kun lapsi aloittaa ensimmäisen luokan. 
Sisältöjä tärkeämpää on oppimisprosessi ja eheytetyt kokonaisuudet. Eri tiedonalojen näkökulmat 
ovat samanaikaisesti läsnä.
Oleellista on, että henkilöstö tietää tavoitteet toimintaan ja ymmärtää toimintojen merkityksen 
lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Tutkimusten mukaan opettajan koulutuksella ja ammatillisella professionaalisella kehityksellä on 
suuri yhteys opetuksen laatuun (Darling-Hammond 2000; Kari 1996, 173, 177). Opettajien 
valmistuksella ja pätevyydellä on suurimmat korrelaatiot oppilaiden menestymiseen lukemisessa ja 
matematiikassa.
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TYÖ YHDYSLUOKASSA

Opetuksen ei tarvitse olla aina luokkasidonnaista, vaan oppilaat voivat valita 
tekemistään kehitystasonsa mukaan
Esioppilaat kuulevat toisille luokille opetettavia oppisisältöjä ja jos se sopii 
heidän tietorakenteelleen, he voivat omaksua asioita ikään kuin ohimennen 
yhdysluokassa.
Ilman muuta esioppilaat oppivat simultaani- eli mallioppimisen kautta monia 
asioita koulusta, käytänteistä ja oppisisällöistä ilman, että heille niitä 
varsinaisesti opetetaan. 
Yhdysluokassa esioppilaat ovat nuorimpina ryhmässään, mutta aikanaan he 
tulevat olemaan siinä vanhimpia 1. ja 2. luokan siirryttyä ylemmille luokille. 
Siten lasten sosiaalinen status ryhmässä voi muuttua eikä ole niin pysyvä kuin 
samanikäisten ryhmässä.
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FYYSINEN YMPÄRISTÖ 
Leikkiminen ja liikkuminen ympäristössä tukevat lapsen kiinnittymistä kylään 
sekä vahvistavat hänen paikallisidentiteettiään.
 Toiminnan ja leikkien kautta lapsi oppii luonnollisissa tilanteissa
ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, opettelemaan 
yhteistoiminnan sääntöjä ja harjoittelemaan myöhemmissä elämänvaiheissa 
tarvittavia taitoja. Näiden tietojen ja taitojen siirtyminen tapahtuu tärkeältä 
osalta lasten omassa keskuudessa, yhteisöllisesti. Motoriikan kehittämisellä 
lapsuudessa on voimakas yhteys myös tiedollisten, kognitiivisten ja sosiaalisten 
taitojen kehittymiseen.

Luonnontilaiset alueet ja metsät ovat tärkeitä. Erityisesti puut ovat lapsille 
tärkeitä (Hart 1979). Muita luonnollisia elementtejä leikkeihin ovat oksat, 
pensaat, pitkät ruohot ja pudonneet lehdet.

 Suomalaisen tutkijan, Marketta Kytän (2003), mukaan lapsiystävällisin ja paras 
elinympäristö on maalaiskylä. Siellä lapsi voi liikkua turvallisesti ja leikkiä eri-
ikäisten lasten kanssa sekä oppia yhteisöllisyyttä.  
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LASTEN MIELIPITEET ESIOPETUKSESTA

Lapsista  on tärkeää  leikki,  vapaa  ulkoleikki,  liikunta,  askartelu sekä  
tehtävät.  Erikseen  on  mainittu matematiikka,  numeroiden  ja  
kirjoittamisen  harjoittelu,  oppiminen  lukemaan,  laskemaan

tai kirjoittamaan. Lisäksi tuli mainintoja muusta tekemisestä, Tällaisia mainintoja 
tuli naamiaisista (11), paljon värittämisestä (9),

yleensä oppimisesta (8), lelupäivästä (8), kirjoista (9), mukavista keittiötöistä 
(6), rukouksista  (6)  ja  laulamisesta  ja  soittamisesta  (5).  Yksittäisinä  
mainintoina  muistettiin  ryhmätyöskentelyn  oppiminen,  luonnon  käsittely,  
legoilla  rakentelu,  oma  lukutaito  ja  muille lukeminen,  uimapäivä,  
joulujuhla,  puutyöt, sadut,  kellonajat  ja  hyvät  tavat. 
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LASTEN MIELIPITEITÄ

Poika, 2. lk, kyläkoulu: ”Muistan kun Soili opetti miten voi kynä näyttää lötkyltä.”
Tyttö, 3. lk, kyläkoulu:”Olimme kylväneet auringonkukan siemeniä ja kun ne olivat itäneet 

minulla meni yksi taimen poikki.”

Tyttö, 2. lk, kyläkoulu: ”Minä muistan kaikista parhaiten kun kävimme kirkossa
 ja saimme sieltä munan.”
Toiveita esikouluun liittyen esitettiin 38. Ne liittyivät ulkona olemiseen
 (olisi pitänyt olla enemmän pihalla) ja leikkimiseen (että leikitään enemmän
 ja lisää roolileikkejä). 

Opettajuuteen otettiin kantaa: mukavat opettajat tai ohjaajat (34), ope
 ei opettanut kunnolla (5) ja opettaja oli tyhmä (2). 
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LASTEN MIELIPITEET

Tyttöjen ja poikien mielipiteissä 
esiopetuksesta ei ole suuria eroja. Heillä 
on saman verran toiveita esiopetuksen 
suhteen, leikki, vapaa ulkoleikki ja 
kavereiden merkitys korostuvat.
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LASTEN MIELIPITEET

Aikuisen  mielestä  lasten  painottamat  asiat  voivat  tuntua  irrallisilta  ja  mitättömiltäkin.
Lapsen maailma on kuitenkin erilainen kuin aikuisen ja tämä näkyy myös asioiden 

painotuksissa. Samoin lisensiaatintyössäni (Peltonen 1998) lapset toivat esiin 
aikuisesta pieniltä tuntuvia asioita esiopetuksesta. Dunderfelt (

1992) toteaakin, että aikuisen maailmassa on tärkeää rationaalinen, järkevä ajattelu ja 
organisointi, mutta lapsi ajattelee hyvin kokonaisvaltaisesti. 

Lapset luovat tilanteista sisäisiä kuvia ja näistä muodostuu heille tärkeitä asioita eri tavoin 
kuin aikuisille. Näin esimerkiksi jäätelön syönti tai valokuvaajan käyminen koululla on 
ollut merkittävä tapahtuma jollekulle lapselle ja hän on pystynyt liittämään näistä 
tapahtumista  jotain  oleellista  omaan  kokemusmaailmaansa.  Aikuisen  pitäisikin  
pystyä ottamaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen ajattelutapa asioista 
toimiessaan pienen lapsen kanssa.
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ESIOPETUKSEN MERKITYS

26.9.2016 Taina Peltonen, KT, sj.

Varhaiskasvatuksen merkitys on erittäin suuri koko 
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen eikä sitä voi liikaa 
korostaa. Varhaiskasvatuksella luodaan pohja kaikelle 
myöhemmälle oppimiselle.  Kasvatuksen tehtävä onkin vaalia 
aikakautta ennen koulua omana arvonaan eikä korostaa sitä 
vain valmistautumisena seuraavaan kauteen (kuten 
Coolahan 1998, 52, Koskenniemi 1982). 



KIITOS
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