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1 Johdanto 
 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen juuret ovat fröbeliläisessä lastentarhaideassa. 

Meillä on siis yli satavuotinen varhaiskasvatuksen perinne (Välimäki & Rauhala 

2000). Fröbelin lastentarhaidea tuli Suomeen ensimmäisenä Uno Cygnaeksun 

mukana. Cygnaeus oli tutustunut lastentarhoihin Hampurissa ja Wienissä ja 

vakuuttunut niiden merkityksestä lasten kasvattamisessa ja opettamisessa leikin 

ja muun toiminnan avulla (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979.)  

 

 

“Näissä lastentarhoissa olen ollut miltei joka päivä. Pienten kolmi-

viisivuotiaiten kanssa rakennamme me portaita, taloja, torneja y.m. 

osaksi samansuuruisista kuutioista, osaksi muista säännöllisistä 

puupalikoista. Mutta kun me alotimme palmikoida ja piirtääkin, silloin 

huomattiin vanhemmat lapset minua niin paljon taitavammiksi, että minä 

varovaisesti pysyin syrjässä ja näytin vain hyvin oppineelta, kuten tapana 

on silloin, kun ei mitään tiedä.” 

(Cygnaeus 1910, s. 78)  

 

Näissä Cygnaeuksen sanoissa piilee iso merkitys vielä yli sata vuotta kyseisen 

tekstin kirjoittamisesta. Lapsi oppii leikin ja tekemisen kautta. Lapsi haluaa 

kokea olevansa osallinen ja merkityksellinen osa ympäristöään. Sen näkivät jo 

kauan sitten lastentarha-aatteen perustaja Friedrich Fröbel (1782–1852), kuin 

myöhemmin Cygnaeus, joka toi lastentarha-aatteen Suomeen.  

 

Cygnaeus sai vuonna 1863 perustettuun Jyväskylän 

kansakoulunopettajaseminaariin lastentarhan ja seimen. Valmistuvat opettajat 

perehtyivät niissä lasten hoitoon ja kasvatukseen. Cygnaeus sai arvovaltansa 

avulla pidettyä lastentarhat ja seimet seminaarien yhteydessä. Heti hänen 

kuoltuaan kouluhallitus määräsi ne lopetettavaksi (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 

1979.) 

 



 

1880-luvun lopulla Hanna Rothman ja Elisabeth Alander toivat fröbeliläisen 

lastentarhapedagogiikan Suomeen toistamiseen. He yhdistivät Fröbelin 

pedagogiikan ja lastentarhan sosiaalisen tehtävän. Koulutuksen he saivat 

Saksasta Pestalozzi-Fröbel-Hausissa. Rothman perusti Helsinkiin ensimmäisen 

kansanlastentarhan vuonna 1888, Helsingin Fröbel-laitoksen ja myöhemmin 

myös Ebeneser-kodin vuonna 1908. Ebeneser-kodissa jatkui myös Hanna 

Rothmanin ja Elisabeth Alanderin johdolla lastentarhanopettajankoulutus, jonka 

he perustivat vuonna 1892 Sörnäisten kansanlastentarhan yhteyteen 

(Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979.) Lastentarhanopettajan työ oli aluksi 

sivistyneiden naisten kutsumusammatti ja yksi harvoista naisille avoimista 

ammatillisista aloista (Meretniemi 2015). 

 

Fröbeliläisen lastentarhan tavoitteena oli kehittävä kasvatus. Toteutettavassa 

toiminnassa haluttiin jättää tilaa lapsen luontaiselle toimintavietille ja pyrittiin 

samalla lasten henkisten toimintojen ja tietoisuuden kehitykseen. (Helenius & 

Lummelahti 2018.) Fröbelin seuraajien toimesta lastentarhan tehtäviin lisättiin 

perheiden tukeminen lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Suomessa Hanna 

Rothman ja Elisabeth Alander aloittivat tämän ”educare”-mallin perustamalla 

kansanlastentarhan ja aloittamalla lastentarhanopettajien koulutuksen (Helenius 

& Lummelahti 2018.) 

 

Tutkimukseni aihe on Fröbelin palikoiden käyttö suomalaisen lastentarhan 

alkuaikoina ja niiden käyttö nyt osana varhaiskasvatusta. Tutkimus toteutetaan 

tapaustutkimuksena niin, että fröbelinpalikat otetaan käyttöön omassa 2–4-

vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä, jossa toimin opettajana tutkimuksen 

tekohetkellä. Aineisto kerättiin videoiden ja analysoitiin sisällönanalyysin 

keinoin. 

 

Tutkimukseni juuret ylettyvät siihen historialliseen maaperään, josta Suomen 

varhaiskasvatus on ponnistanut tähän päivään. Lähden liikkeelle Fröbelin 

ajatuksista pedagogiikasta ja peilaan niitä tämän päivän varhaiskasvatukseen. 

Fröbelin näkemyksen mukaan lapsi ei hyödy valmiista “koruleluista”, kauniista 

tavaroista, joita vain katsella. Ajattelu kehittyy yksinkertaisten lelujen kautta, 

joita lapsi voi käyttää mielikuvittelun avulla haluamallaan tavalla. Fröbel kehitti 



 

lapsille omat lelut niin kutsutut lahjat. Varhaislapsuuden kuusi leikkilahjaa kattaa 

peruskappaleet pallosta, lieriöön ja kuutioon sekä eri tavoin jaetut kuutiot, joista 

muodostuu kolmiulotteinen rakentelusarja. (Salminen H. & Salminen J. 1986 

s.65–69.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Friedrich Fröbel 
 
 

Friedrich Wilhelm August Fröbel, syntyi 21.4.1781 keskisaksan pieneen 

kaupunkiin pappisperheeseen. Fröbel oli kuusi lapsisen perheen nuorin lapsi. 

Fröbelin ollessa vielä pieni hänen äitinsä kuoli. Fröbelin isä oli ankara perheen 

pää ja kiireinen papin tehtävissään. Jo lapsena Fröbel oli kiinnostunut 

geometriasta, tutkimisesta sekä ilmiöiden ja rakenteiden hahmottamisesta. 

Aikansa pienessä kotikylässään hän käyttikin usein luonnossa oleiluun. Lopulta 

Fröbel päätettiin lähettää äitinsä sedän luokse. Hän oli Fröbelin isän tavoin 

pappi, mutta siinä missä Fröbelin isä oli ankara, oli setä kiltti ja ymmärtäväinen. 

(Brostermann 1997; Helenius 2021.) 

 

Fröbel etsi pitkään omaa elämänuraansa. Hän aloitti metsäalan oppilaana ja 

monien pyyntöjen jälkeen pääsi opiskelemaan Jenan yliopistoon (1799–1801). 

Jenassa hän opiskeli luonnontieteitä, kasvioppia, matematiikkaa ja 

mineralogiaa. Rahojen loputtua Fröbel lopetti yliopisto-opinnot ja koitti siipiään 

maanmittarina ja kirjanpitäjänä. Kumpikaan näistä aloista ei kuitenkaan antanut 

hänelle tyydytystä. (Hänninen & Valli 1986.)  

 

Vuonna 1805 Fröbel päätyi Frankfurtiin ja tutustui Pestalozzilaisia 

opetusmetodeja kokeilevan koulun johtajaan. Fröbel kiinnostui opetuksesta niin 

paljon, että päätti jäädä kouluun opettajaksi. Opettajan työnsä ohella Fröbel 

kouluttautui Pestalozzin johdolla opettajan ammattiin. Fröbel jatkoi opintojaan 

myös Göttingenin yliopistossa sekä Berliinin Humboldt-yliopistossa. Ehti Fröbel 

myös tarttumaan aseisiin taistellessaan Preussin puolesta Napoleonin joukkoja 

vastaan vuonna 1813–1814. (Hänninen & Valli 1986.) 

 

Vuonna 1816 Fröbel lupautui ottamaan veljiensä viisi poikaa kasvattaakseen. 

Tämä oli alku seuraavana vuonna Fröbelin perustamalle Keilhaun 

sisäoppilaitokselle. Keilhaun koulu menestyi aluksi hyvin ja oppilasmäärä kasvoi 

tasaiseen tahtiin. Keilhaun aikana Fröbel kirjoitti kokemuksistaan pääteoksensa 

Die Menschenerziehung-Ihmisten kasvatus. Uskonnollisten ja yhteiskunnallisten 



 

aatteiden kiristyessä sai Fröbel ajatuksineen radikaalin maineen ja hänen oli 

jätettävä perustamansa koulu työtovereilleen ja siirtyä Sveitsiin (Helenius 2021.) 

 

Sveitsissä, nyt yli viisikymmentävuotiaana Fröbel suuntautui 

varhaiskasvatukseen. Hän asettui Thuringenin Blankenburgiin. Siellä ollessaan 

Fröbel aloitti valmistuttamaan lasten kasvatussuunnitelman edellyttämiä 

opetusvälineitä. Hän myös perusti Blankenburgiin leikki- ja toimintakeskuksen. 

Tälle laitokselle Fröbel antoi nimeksi Kindergarten eli lastentarha. 26.6.1840 

avautui ensimmäinen fröbeliläinen lastentarha (Helenius 2021.)  

 

Uudelleen kiristynyt poliittinen tilanne johti lastentarhakieltoon Preussissa, joka 

jatkui aina 1860-luvulle saakka. Kiellon astuessa voimaan Fröbel oli jo 70-

vuotias ja kuoli 21.6.1852 ennen lastentarhakiellon kumoutumista (Helenius 

2021.) 

 

Lastentarhakielto ei kuitenkaan onnistunut lopettamaan lastentarhatoiminnan 

leviämistä. Fröbelin seuraajat levittivät sanaa eri puolille Saksaa ja Eurooppaa, 

Britanniaan, Amerikkaan, Japaniin sekä Uuteen-Seelantiin. Fröbel jätti 

jälkeensä laajan kirjeenvaihdon ja muistiinpanokokoelman. Fröbeliläisyys 

levittäytyi pääasiallisesti hänen seuraajiensa toimesta kirjeiden ja käytännön 

kautta.  Fröbelin elämän vaiheista vallitsee yleinen konsensus, mutta Fröbelin 

pedagogiikkaa on tutkittu verrattain vähän (Helenius 2021.)  

 

Fröbelin pedagogiikkaan ja ajatuksiin vaikutti vahvasti valaistumisen aika 1782–

1852 ja erityisesti Kantin ajatukset resonoivat Fröbeliä. Valaistumisen ajan 

periaatteiden mukaisesti ihmisten tuli kouluttautua, jotta he pystyisivät 

ajattelemaan itse ja heidän ei tarvitsisi uskoa sokeasti erilaisia auktoriteetteja. 

Yhteiskunnassa tulisi olla sananvapaus, jota eivät rajoita uskonnolliset- tai 

poliittiset instituutit. Menneisyys nähtiin voimavarana ammentaa tietoa ja 

voimana muuttaa nykyhetkeä ja tulevaa. (Bruce 2012.) 

 

 

 



 

2.1 Kasvatusfilosofia 

 

Fröbelin kasvatusfilosofian juuret lähtevät Rousseaun ja Pestalozzin ajatuksista. 

He kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että lapsi on itsessään arvokas ja lapsuus 

ainutlaatuinen vaihe elämässä. Lapsuus oli erillinen elämänvaihe aikuisuudesta. 

Pestalozzi ja Fröbel olivat yhtä mieltä siitä, että kasvatuksella pystyttiin 

vaikuttamaan lapsen elämään. Rousseaun mukaan kasvatuksella ei saatu 

pysyviä vaikutuksia vaan kaikki oli väliaikaista. Kaikkien filosofioiden taustalla oli 

luonnon voimakas korostus sekä uskonnollisuuden ja Jumalan tärkeys. Kaikki 

uskoivat kasvattajan olevan tärkeä esikuva lapsille ja erityisesti naisten 

merkitystä kasvatuksessa korostettiin yli muiden. (Salminen & Salminen 1986.)  

 

Fröbelin näkemystä lapsesta voidaan luonnehtia holistiseksi. Lapsi on 

kokonaisuus, jota ei voi purkaa osiin ja tarkastella niitä erillään ilman, että jotain 

merkityksellistä hukattaisiin. Kokonainen lapsi ajatuksineen, tunteineen, 

fyysisenä itsenään ja suhteessa toisiin lapsi on vuorovaikutuksessa niin itsensä 

kuin koko universumin kanssa. Kantia mukaillen Fröbel uskoi, että koemme 

maailman aistien ja liikkeen kautta. Fyysisen kokemuksen kautta vaikutamme 

symboliseen maailmaan ja opimme uusia asioita myös symbolisella tasolla. 

Tähän ajatukseen perustuu Fröbelin vahva näkemys leikin merkitykselle lapsen 

kehityksessä. Kokemukset todellisten materiaalien ja luonnon kanssa sekä leikki 

ja ympäristön tutkiminen luovat vahvan perustan lapsen kehitykselle.  (Bruce 

2012; Fröbel 1951.) 

 

Luontoa tarkkailemalla ja siitä ammentaessa ihminen kasvaa ja oppii. Fröbel 

uskoi, että luonnon kautta löytyy myös yhteys Jumalaan. Jumala on antanut 

luonnon ihmisille, jotta he voisivat oppia siitä. Fröbelin pedagogiikan 

perimmäisenä tavoitteena on lapsen kasvattaminen Jumalan yhteyteen, 

rakastamaan luontoa ja koko ihmiskuntaa. Kasvatus johtaa rauhaan ja 

sopusointuun itsensä ja luonnon kanssa. Fröbelin mukaan elämän päämääränä 

on harmonia. Elämänyhteys muodostuu kolmesta tahosta Jumalasta, ihmisestä 

ja luonnosta. (Salminen & Salminen 1986.)  Fröbel ajatteli, että opittavien 



 

asioiden pitää luoda kokonaisuuksia. Fröbel puhui myös elämänyhteydestä ja 

ykseydestä. (Bruce 2012; Lilley 1967.) 

 

Elämänyhteyden luonne Fröbelin mukaan:  

 

“Yksittäisessä ihmisessä ilmenee tämä kaikinpuolinen elämänykseys tunteiden, 

ajatusten ja toimintojen yhdistämisenä; ja tämän sisäisen elämänyhteyden 

herättäminen varhaisessa lapsuudessa on päämääränä lastentarhalla.” 

(Fröbel 1951) 

 

Fröbel tunnusti lapsuuden ainutlaatuisuuden ja merkityksen koko elämänkaarta 

ajatellen. Hänen aikanaan lapsien ajateltiin olevan vain pienikokoisia aikuisia. 

Fröbel oli ajatuksineen poikkeus ja hänen mukaansa lapsuus olikin erillinen 

ajanjakso aikuisuudesta, jota leimaavat esimerkiksi leikillisyys. Aikuinen ei 

Fröbelin mukaan saanut häiritä lapsen luontaista viettiä leikkiä vaan aikuinen ja 

lapsi olivat vastavuoroisessa suhteessa, jossa aikuinen on enemmin lapsen 

johdatettavana kuin kontrolloisi lasta voimakkaasti ulkoisesti. (Salminen & 

Salminen 1986.)  

 

Kodin ja vanhempien roolia lasten kasvattamisessa Fröbel piti suuressa arvossa. 

Etenkin naisen rooli lapsen pääasiallisena kasvattajana oli suuri. Fröbel ajatteli 

aikalaisistaan poiketen, että äitien tuli saada ohjausta lasten kasvatukseen, jotta 

he ymmärtäisivät sen yhteiskunnallisen merkityksen. Vaikka kasvatuksesta 

päävastuu olikin äidillä, piti Fröbel koko perhettä ja sen vuorovaikutusta tärkeänä. 

Vanhempien ei tullut olla vain ulkopuolisia ohjaajia tai auktoriteetteja vaan olla 

aidossa vastavuoroisessa suhteessa lastensa kanssa ja näin antaa myös lapsien 

opettaa heille uusia asioita vanhemmista isinä ja äiteinä. Kuten sanottu nämä 

olivat aikanaan täysin uudenlaisia ajatuksia ja kaikille Fröbelin ajatukset eivät 

auenneet. (Salminen & Salminen 1986.)  

 

Fröbel näki leikin korkeimpana oppimisen muotona ja lapsen aktiivisena toimijana 

leikissä. Lapsi nähdään osana yhteisöään heti syntymästä lähtien. Leikin avulla 

lapsi kehittyy, kuvittelee, luo ja keksii kasvaessaan ja tullessaan näin osaksi 

ympäristöään. Leikin symbolinen toiminta, kuvittelu ja tässä hetkessä oleminen 



 

ovat lapsen luontainen tapa oppia. Leikki nostaa lapsen toimimaan korkeammalla 

tasolla. (Bruce 2012; Lilley 1967.) 

 

Pikkulapsen olemuksesta 

”…Häntä ilahduttaa kirjava, sileä pikkukivi, värikäs kirjavana välkkyvä 

paperinpala, sileä tasasivuinen neliö tai kolmion muotoinen 

laudankappale, puupala, suorakulmaiset, päällekkäin ladottavat palikat, 

lehti, joka on erikoisen muotoinen, värinen, loistava tai koostumukseltaan 

erityinen ja hän kokeilee niihin taitojaan, joita on omaksunut, yrittää 

ryhmitellä samanlaista samanlaisiin erotellen ne erilaisista. Katsokaa, 

miten lapsi, joka tuskin pysyy itse pystyssä ja kykenee vaivoin 

kävelemään, huomaa pikku risun, heinänkorrren, hakee sen vaivalloisesti 

niin kuin pesäänsä keväällä rakentava lintu.” 

Fröbel 2012 

 

Fröbelin ajatukset leikistä muovautuivat käytännön työssä. Leikkiessään lasten 

kanssa hän oppi leikeistä enemmän myös itse. Omien kokemustensa perusteella 

hän muokkasi ja päivitti tietoaan leikistä koko elämänsä ajan. Fröbel oli 

uudisraivaajana antamassa leikille sen opetuksellisen merkityksen. Hegel, 

Fröbelin aikalainen piti leikin opettamista ajan tuhlauksena ja virheenä. Hänen 

mukaansa leikissä aikuinen laskeutuu lapsellisuuteen eikä niinkään nosta lasta 

korkeammalle toiminnan tasolle. (Salminen & Salminen 1986; Bruce 2012.)  

Steinner hyödynsi myöhemmin omassa pedagogiikassaan Fröbelin työtä 

asettamalla leikin keskiöön myös omassa pedagogiikassaan. (Bruce 2012.) 

 

Fröbel piti erityisen tärkeänä lapsen ensimmäisten vuosien opetusta ja 

kasvatusta. Hänen pedagogiikkansa perustuukin juuri pienen lapsen 

opettamiselle leikin avulla. Fröbel näki leikin lapsen elämän pääsisältönä ja 

tärkeänä oppimisen välineenä. Leikin rooli lapsen elämässä voidaankin nähdä 

kaksitahoisena. Se on itsessään lapselle merkitsevää toimintaa ja lapsuuden 

pääasiallinen sisältö. Toisaalta sen voidaan nähdä olevan aikuiselle opettamisen 

ja pedagogiikan väline, silloin kun aikuinen haluaa opettaa jotain lapselle. 

(Salminen & Salminen 1986.)  

 



 

 

Fröbel kehitti leikkiä varten leikkilahjat eli puiset rakentelupalikat. Luonto oli 

tärkeässä roolissa Fröbelin opetuksessa ja lastentarhoissa oli aina puutarha 

lapsille. Erilaiset liikunnalliset pelit ja leikit sekä leikilliset laulut kuuluivat Fröbelin 

opetusmetodeihin. Fröbelin mukaan lasta ei voinut keinotekoisesti pakottaa 

abstraktiin maailmaan vaan sopivat liikunnalliset leikit opettivat lapselle 

abstrakteja asioita ruumiista ja hengestä, jotka ajallaan sulautuvat harmoniaksi.  

(Bruce 2012; Salminen & Salminen 1986.)  

 

Fröbeliläisessä pedagogiikassa korostetaan lasten omaa aktiivisuutta ja 

itsenäistä oppimista, jota tukee aktiivinen ja sensitiivinen aikuinen. Aikuisen 

aktiivisen havainnoinnin avulla aikuinen pystyi sensitiivisesti integroimaan 

tärkeiksi kokemiaan oppimisen alueita osaksi leikkiä. Fröbelille näitä olivat aika, 

avaruus, syyt- ja seuraukset, luonto, matematiikka, kirjallisuus ja taide. Näiden 

lisäksi Fröbel piti tärkeänä, että lapset saivat koulutuksen, jotta voisivat olla 

itsenäisiä, ymmärtää muita ja maailmankaikkeutta erilaisten tietojen kautta 

(intellectual life), oppisivat arjen taitoja (physically participating) ja arvostaisivat 

kauneutta (emotional life). Näiden taitojen avulla lapsesta kasvaa kokonainen 

persoona. (Bruce 2012.) 

 

Leikin Fröbel nosti tärkeään rooliin lapsen oppimiselle. Leikin kautta lapselle 

annetaan mahdollisuus toteuttaa toimintaviettiään ja sen kautta oppia elämästä 

ja luonnosta. Leikki on lapsen maailman yksi tärkeä rakennuspalikka sekä 

oppimisväline. Fröbel kuvaakin osuvasti, että leikki on lapsen korkein kehityksen 

aste tässä kehitysvaiheessa. Leikki on pakosta vapaata lapsen omaa ilmaisua. 

Fröbel rinnastaa myös leikin ykseyden kanssa; ”Sen vuoksi se tuo iloa, vapautta, 

tyytyväisyyttä, lepoa itsessään ja itsestään, rauhaa maailman kanssa.” 

Kasvattajat näkevät leikissä sen merkityksen, niissä kehittyy lapsen koko 

potentiaali ja ilmenee koko ihminen. Leikit ovat tulevan elämän sirkkalehtiä. 

(Fröbel 2012). 

 

Fröbel aikanaan ymmärsi leikin kaksitahoisen roolin lapsen elämässä. Fröbelin 

mukaan aikuisen tärkein rooli on leikin mahdollistajana ja havainnoijana. Leikki 

on lapsen omaehtoista ilmaisua ja aikuisen tulisi antaa lapselle tilaa hänen omalle 



 

ilmaisulleen eikä liiaksi ohjata sitä. Tällä Fröbel ei kuitenkaan tarkoittanut, että 

aikuinen olisi passiivinen vaan kannusti aikuisia sitä vastoin heittäytymään 

lapsenomaiseen leikkiin. Omana aikanaan tämä oli sangen poikkeuksellista ja 

sitä pidettiin aikuisen arvolle sopimattomana. (Salminen & Salminen 1986.) 

 

2.2 Toimintavietti 

 

Fröbelin pedagogiikan esikuvat Rosseau ja Pestalozzi esittivät jo toimintavietin 

käsitteen. Myös Fröbel otti sen osaksi näkemystään lapsesta. Toimintavietti 

sisältää ajatuksen siitä, että lapsi on itsessään aktiivinen ja toiminnanhakuinen, 

ei vain aikuisen ohjattavissa oleva objekti. Rosseaun mukaan toimintavietti 

tarkoitti, että lapselle annetaan täysi vapaus tehdä mitä vain ilman ohjausta. 

Fröbel ajatteli enemmin Pestalozzin ja Immanuel Kantin tavoin, että toimintavietti 

on kiistaton osa lapsuutta, mutta aikuinen säätelee sen ilmaisua. (Salminen & 

Salminen 1986.)  

 

”Vanhemmat, huomatkaa: ensimmäinen toimintavietti, ensimmäinen halu 

kehittää itseään ilmenee ihmisessä aivan tahdosta riippumatta vielä 

tiedostamatta, hänen tietämättään vaikuttavan ihmisen henkisen olemuksen 

mukaisesti ilman, että hän tekee mitään, oikeastaan jopa vastoin hänen 

tahtoaan.” 

- Fröbel  2012 

 

Toimintavietin avulla tavoiteltiin Fröbelin mukaan inhimillistä kasvua ja 

elämänyhteyttä. Nämä olivat kasvatuksen tärkeimmät päämäärät. Fröbel ajatteli, 

että vain sellaisten tekojen ja kokemusten kautta, joita olemme itse tehneet 

voimme todella oppia jotain. Varhaislapsuudessa toimintavietti toteutuu leikin 

kautta. Toimintavietin käsitteeseen Fröbel toi uuden näkökulman lisäämällä 

siihen näkemyksen leikistä toimintavietin kohteena. (Salminen & Salminen 

1986.)  

 

Toiminnan lähtökohtana tuli olla rakkaus lapseen ja toiminnan tuli olla lapsen 

tarpeista lähtöisin. Fröbelin mukaan oppiminen oli lapsen sisäinen prosessi, jota 



 

ei voitu ulkoisesti pakottaa vaan se oli aina lapsesta itsestään lähtöisin. 

Toimintavietti oli kytköksissä aistien toimintaan ja lapsen tekemiin havaintoihin. 

(Salminen & Salminen 1986.)  

 
 
 

2.3 Leikkilahjat  

 

Pedagogisia materiaalejaan Fröbel kutsui lahjoiksi (Gabe). Fröbel kehitti 

leikkilahjat 1837 edistääkseen varhaislapsuuden fyysistä ja henkistä kehitystä. 

Kehittäessään lahjoja hän lähti liikkeelle ajatuksesta, että lapselle ei tule antaa 

valmiita leikkivälineitä vaan tarvikkeita, joita hyödyntämällä lapsi kykenee 

ilmaisemaan leikeissään itseään monipuolisesti. (Hänninen & Valli 1986.)  

 

Leikkilahjat Fröbel kehitti havainnoiden lasten toimintaa ja tapaa olla ja ymmärtää 

maailmaa. Fröbelin pedagogiikassa tärkeitä ajatuksia ovat kokonaisvaltaisuus ja 

asioiden välillä vallitseva yhteys. Leikkivälineitä kehittäessään Fröbel halusi, että 

ne heijastelevat hänen filosofiaansa ja pedagogisia näkemyksiään. (Bruce 2012; 

Hänninen & Valli 1986.) 

 

Fröbel ei halunnut antaa lapsille valmiita leluja ns. koruleluja, joilla lapsi ei voinut 

itse leikkiä. Fröbelin leikkilahjojen (Gabe) tarkoituksena oli tukea lasten luovuutta. 

Fröbelin lahjat jakaantuvat kahteen ryhmään; leikkilahjoihin ja työlahjoihin. 

Leikkilahjojen avulla lapsi pystyy leikkimään uudelleen ja uudelleen toisin kuin 

työlahjojen avulla tehdään erilaisista materiaaleista pysyvä työ, joka säilyy 

sellaisenaan.  Leikkilahjat muodostuvat kuudesta erilaisesti kokoonpanosta. 

Ensimmäinen lahja on pallo, toinen lieriö ja kuutio. Kolmannesta kuudenteen 

lahjaan ovat sarjana eri tavoin jaettuja kuutioita. Yhdessä nämä lahjat 

muodostavat rakennuspalikoiden setin. Työlahjat olivat eri tavoin toteutettuja 

askarteluja, jotka etenivät yhdestä kymmeneen aina edelleen vaikeutuen. 

(Salminen & Salminen 1986.)  

 

Usein Fröbelin leikkilahjoiksi mielletään lahjat kolmesta kuuteen. Nämä ovat niin 

sanotut Fröbelinpalikat joihin usein viitataan. Ensimmäinen lahja ovat virkatut 

pehmeät pallot, jotka usein ajatellaan olevan lahja pienimmille lapsille, jotka 



 

pääsevät aloittamaan muotoihin tutustumisen. Pallon takana on kuitenkin 

Fröbelin ajatus ykseydestä universumin kanssa, jota pallo kuvastaa. Toinen lahja 

on peruskappaleet roikkumassa. Tällä lahjalla on myös vertauskuvallinen 

merkitys kuvastamassa tasapainoa ja kokonaisuuden eri osien merkitystä. 

(Bruce 2012.) 

 

Puiset leikkilahjat tehdään vaahterasta ja ne säilytetään niille varatuissa puisissa 

rasioissa, joissa on liukuvat kannet. Vanhat palikat tehtiin pyökistä. Fröbelin 

leikkilahjat ovat harvemmin käytössä enää sellaisenaan, mutta näemme niiden 

vaikutuksen edelleen nykypäivän varhaiskasvatuksessa. Legot, rakentelupalikat 

ja kaikenlaiset etenkin puiset rakentelusetit ovat kaikissa päiväkodeissa 

ahkerassa käytössä. (Bruce 2012.) 

 

Harvoin tulemme kuitenkaan miettineeksi Fröbelin tavoin, että materiaalit 

leikeissä liittävät lapsen osaksi ympäristöään. Fröbel ajatteli puisten palikoiden 

olevan linkki luontoon. Puiset palikat eivät olleet Fröbelinkään aikana uusi 

keksintö, mutta niihin liittyvä pedagogiikka ja opetuksellinen näkökulma olivat 

uusia. Fröbelin mukaan opetus aloitetaan jo hyvin nuorilla lapsilla sensitiivisesti 

lasten luontaista aktiivisuutta kanavoiden kohti fyysistä maailmaa.  (Bruce 2012, 

Brosterman 1997.) 

 

Ensimmäinen lahja – pallot 



 

 

 

Pallo on Fröbelin lahjoista ensimmäinen. Kuusi eri väristä pehmeää virkattua 

palloa ovat vauvaikäisen lapsen tarttumislelu, aikuisen ja lapsen ensimmäinen 

yhteisen leikin väline sekä havaintotaitojen virike vauvalle. Leikkeihin voi yhdistää 

myös riimejä ja loruja, joka edistää kielen kehitystä. Pallolla oli Fröbelille myös 

symbolinen arvo. Pallo edusti täydellisyyttä pyöreän muotonsa ansiosta (Tovey 

2017). Näin se kuvasti Fröbelin kasvatus- ja elämänperiaatteita. (Hänninen & 

Valli 1986.) 

 

Pallon tarkoituksena on olla innostamassa lasta ensimmäisiin 

oppimiskokemuksiin. Pallo on monikäyttöinen väline ja sopii erilaisten 

aktiviteettien kautta monen ikäisille lapsille. Pallojen tarkoitus oli tarkoitus tulla 

käyttöön heti, kun vauva ensimmäisen kerran alkoi huomioida ympäristöään. 

Useimmiten pallot olivat virkattuja, pehmeitä, eri värisiä ja niihin oli tehty silmukka, 

josta palloa pystyi myös riiputtamaan. Ottamalla kiinni, pyörittämällä, tiputtamalla, 

piilottamalla ja heiluttamalla palloa lapsi oppi tärkeitä taitoja ympäristöstään, 

kuten väreistä, liikkeestä, tilasta ja ajasta sekä maan vetovoimasta. (Brosterman 

1997). 

 

Toinen lahja - kuutio, lieriö ja pallo 

 



 

 

 

Fröbel piti toista lahjaa kaikkien muiden lahjojen perustana. Ymmärtäessään 

toisen lahjan ymmärtäisi myös lastentarhan idean. Toisessa lahjassa pallo, lieriö 

ja kuutio roikkuvat naruin telineessä. Kunkin kappaleen voi ripustaa eri kohdista 

roikkumaan pienen metallisen silmukan avulla. Nämä kolme kappaletta edustivat 

Fröbelille vastakohtia ja yhdessä ne loivat täydellisen kokonaisuuden. 

(Brosterman 1997.)  

 

Pallo kuvasti liikettä, kun taas kuutio passiivisuutta tai lepoa. Tässä ilmenee 

vastakohtien laki. Lieriö oli jotain näiden kahden väliltä ja edusti välittämisen lakia. 

Oikeassa asennossa helposti liikkuva tai eteenpäin pyrkivä, kun taas 

pystyasennossa paikallaan pysyvä. Fröbelin mukaan kasvattajalla on välittäjän 

tehtävä. Hänen tulee opastaa lasta ympäristössään ja yhteisössään. Kasvattajan 

tärkeä tehtävä on ymmärtää ja ottaa huomioon vastakohdat, yksilöiden 

erilaisuus, mutta siitä huolimatta luoda yhteys näiden näennäisesti erilaisten 

yksilöiden välille. (Brosterman 1997; Hänninen & Valli 1986.) 

 

 

Kolmas, neljäs, viides ja kuudes lahja- palikat 

 



 

 

Fröbelin lahjat 3–6 ovat eri tavoin jaotellut kuutiot. Perusmuodon ollessa kuutio 

palikat on jaoteltu eri tavoin osiin aina edelleen vaikeutuen. 3. lahja on kahdeksan 

kuutiopalikkaa. 4. lahja on kahdeksan suorakaidepalikkaa. 5. lahja on 27 

kuutiopalikkaa osa jaoteltuna osiin. 6. lahja on 27 suorakaidepalikkaa osa 

jaoteltuna osiin. Jokainen lahja on aseteltu puiseen kuution muotoiseen rasiaan 

ja näin muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä kuvastaa Fröbelin 

ajatusta nähdä lapsi osana kokonaisuutta mutta myös yksilönä kokonaisuuden 

osana. (Hänninen & Valli 1986; Brosterman 1997.) 

 

Lahjoihin Fröbel kehitti monipuolisen työskentelymateriaalin, joka muodosti 

matemaattisen kokonaisuuden, jota pystyi edelleen täydentämään ja 

kehittämään. Välineiden avulla muodostettiin ensin esinemuotoja, kuten taloja ja 

huonekaluja. Seuraavaksi edettiin kauneusmuotoihin, jotka olivat usein erilaisia 

tasokuvioita palikoilla tehtynä. Kolmanneksi muodostettiin oppimismuotoja 

erilaisten käsitteiden oppimiseksi kuten muoto ja koko. (Hänninen & Valli 1986.) 

 

Tavoitteena tällä rakentelulla oli saada lapsi havainnoimaan ympäristöään ja 

ilmentämään sitä rakentelun avulla. Samalla se kehitti aisteja, järjestyskykyä, 

keskittymistä ja ajattelun sekä päättelyn taitoja. Fröbel halusi rakentelun lisäävän 

myös leikkimisen iloa ja herättää kauneuden tajua. (Hänninen & Valli 1986.) 



 

 

Länsimaisista ihmisistä voi tuntua vaikealta käsittää, että rakentelupalikoita ei ole 

aina ollut olemassa. Nykyään lähes jokainen länsimainen lapsi kohtaa jossain 

vaiheessa erilaisia rakentelupalikoita. Fröbel kehitti aikanaan palikat 

opetuksellisiksi leikkikaluiksi lapsille. 1800-luvulla Saksassa lelut olivat Fröbelin 

mielestä lapsille jopa vahingollisia olivathan ne melko valmiina annettuja 

pienoismalleja tai selkeään lopputulokseen tähtääviä rakentelusarjoja. Fröbel 

halusi, että lelut eivät anna lapselle valmista vastausta vaan kannustavat 

luovuuteen ja omaan ajatteluun. Palikat ovat myös uudelleenkäytettäviä. Ne voi 

aina purkaa ja kasata uudelleen. (Brosterman 1997.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata Fröbeliläistä palikkaleikkiä sen 

historiallisessa kontekstissa ja analysoida sen roolia nykypäivän 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa lähden liikkeelle Fröbelin palikoiden 

käyttöä ja pedagogiikkaa niiden taustalla esitellen. Palikat tuodaan nykyhetkeen 

varhaiskasvatusryhmän käyttöön ja tutkimusaineiston avulla analysoidaan 

Fröbelin palikoiden käyttöä lapsen sekä aikuisen näkökulmasta. 

 

Tutkimukseni juuret ylettyvät siihen historialliseen maaperään, josta Suomen 

varhaiskasvatus on ponnistanut tähän päivään. Lähden liikkeelle Fröbelin 

ajatuksista pedagogiikasta ja peilaan niitä tämän päivän varhaiskasvatukseen. 

Fröbelin näkemyksen mukaan lapsi ei hyödy valmiista “koruleluista”, kauniista 

tavaroista, joita vain katsella. Ajattelu kehittyy yksinkertaisten lelujen kautta, 

joita lapsi voi käyttää mielikuvittelun avulla haluamallaan tavalla. Fröbel kehitti 



 

lapsille omat lelut niin kutsutut lahjat. Varhaislapsuuden kuusi leikkilahjaa kattaa 

peruskappaleet pallosta, lieriöön ja kuutioon sekä eri tavoin jaetut kuutiot, joista 

muodostuu kolmiulotteinen rakentelusarja (Salminen H. & Salminen J. 1986.) 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millä tavoin Fröbelin palikoita on käytetty suomalaisen varhaiskasvatuksen 

alkuaikoina? 

2. Millä tavoin lapset käyttävät Fröbelin palikoita nykypäivän 

varhaiskasvatuksessa ja mikä on aikuisen rooli? 

 

Tutkimuksessa otan käyttöön lapsiryhmän kanssa Fröbelin kuusi leikkilahjaa ja 

niiden käytön avulla lähden selvittämään mitä annettavaa leikkilahjoilla on 

tämän päivän lapsille. Näkökulmani on lasten luovuuden ilmenemisessä ja mitä 

merkityksiä leikkilahjat tänä päivänä saavat lasten leikeissä. Entä kuinka 

leikkilahjoja voitaisiin edelleen hyödyntää osana varhaiskasvatusta.  

 

Tutkijana minulla on kaksoisrooli tutkimukseen osallistuvassa lapsiryhmässä. 

Toimin ryhmän opettajana sekä tutkijana. Tämä antaa minulle monipuolisen 

näkökulman lasten leikkiin sekä mielenkiintoisen aseman aikuisen roolin 

havainnointiin lasten leikissä. Tutkimuksessani pääsen reflektoimaan omaa 

rooliani leikkiin osallistujana mutta myös pohtimaan tutkijan rooliani suhteessa 

tähän. 

 

 

  



 

4 Tutkimuksen toteutus 
 

Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmin. 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu hyvin tutkimukseen silloin kun 

tutkimuksessa halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää 

kokeeksi tai kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei voida mielekkäästi kontrolloida 

(Metsämuuronen 2003).  

 

Tutkimuksen kohteena olivat erään Helsingin kantakaupungissa toimivan 

päiväkodin 2–4-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä oli tutkimuksen tekoaikaan 

12 lasta, jotka kaikki saivat luvan osallistua tutkimukseen. Toteutin tutkimuksen 

tapaustutkimuksena.  

 

Tapaustutkimuksella tarkoitetaan toiminnassa olevan tapahtuman tutkimista. 

Tapaustutkimuksen tutkittava joukko voi olla hyvin moninainen 

tutkimusasetelmasta riippuen. (Metsämuuronen 2003; Syrjälä 1994.) 

Tapaustutkimuksella tarkoitetaan kaikessa yksinkertaisuudessaan toiminnassa 

olevan tapahtuman tutkimista (Syrjälä 1994). Tutkittavasta aiheesta hankitaan 

tietoa monipuolisesti ja monipuolisilla menetelmillä, jotta aiheesta saadaan 

riittävän hyvä kuva. (Metsämuuronen 2003.) Tutkimukseni lähestyy 

metodologiassaan myös toimintatutkimusta.  

 

Toteutin tutkimuksen yhteistyössä Lastentarhamuseon kanssa. Ryhmämme sai 

museolta käyttöön Fröbel-boxin, joka sisälsi Fröbelin alkuperäiset pienet 

leikkilahjat eli Fröbelin palikat. Perinteisten palikoiden lisäksi saimme 

käyttöömme Alexander Reichsteinin museolle suunnittelemat jättipalikat. 

Jättipalikoita käytimme sään salliessa ulkona. Otimme yhden setin jättipalikoita 

käyttöön myös sisällä jumppahuoneessa, jossa oli tilaa ja mahdollisuus 

rakentaa vapaasti isoilla palikoilla. Jättipalikat olivat sisällä lasten vapaassa 

käytössä koko kuukauden kestävän havainnoinnin ajan, kuitenkin aikuisen 

valvonnassa. Ulkona käytettävät jättipalikat sekä perinteiset puiset palikat olivat 

käytössä ohjatuilla hetkillä.  

 



 

Aineistoa kerätään videoiden leikkihetkiä. Tutkija käyttää osallistuvan 

havainnoinnin menetelmää. Tutkija toimii siis sekä havainnoijana, mutta 

osallistuu myös toiminnan ohjaukseen tarpeen mukaan. (Metsämuuronen 2003 

s. 191.) Aineisto analysoidaan sisällönanalyysiä hyödyntäen.  

 

 

4.1 Aineiston keruu  

 

Aineisto, jonka avulla vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen Fröbelin 

palikoiden käytöstä suomalaisen lastentarhan alkuaikoina toimi 

Lastentarhamuseon arkistoon tallennetut suunnitteluvihot. Näihin vihkoihin 

silloiset lastentarhanopettajat ovat suunnitelleet lapsille keskusaiheisiin 

perustuvaa toimintaa ja eritelleet suunnitelmiin aina kuhunkin aiheeseen liittyvät 

fröbeliläiset työtavat ja niiden sisällön. Olen tutustunut näihin suunnitteluvihkoihin 

ja erityisesti niiden rakentelua koskeviin kirjauksiin.  

 

Suunnitteluvihot ovat osa historiallista jatkumoa opettajan työssä ja rakentavat 

kuvaa lastentarhan toiminnasta. Suunnitteluvihot toimivat osana 

taustakirjallisuutta kuvailtaessa rakentelua lastentarhan alkuaikoina. 

Lastentarhamuseon arkistossa on säilössä useampi kymmenen 

suunnitteluvihkoa eri vuosilta niin Suomen kuin Ruotsin kielellä. Aineistooni otin 

kaikki suomenkieliset suunnitteluvihot, joita oli kymmenkunta ajalta 1912–1936.  

 

Aineisto, jonka avulla vastataan toiseen tutkimuskysymykseen, on kerätty 

videoimalla Fröbelin palikoiden käyttöä osana varhaiskasvatusryhmän toimintaa. 

Havainnoinnin tapoja on useita ja niitä voidaan kuvata kahdella jatkumolla. 

Ensimmäinen jatkumo kuvaa miten säädeltyä tai vapaasti tilanteessa 

muokkautuvaa se on. Toinen jatkumo kuvaa havainnoijan roolia tilanteessa. 

Havainnoija voi olla tarkkailtavan ryhmän jäsen tai täysin ulkopuolinen 

havainnoija (Hirsjärvi; Remes & Sajavaara 2008.) Tässä tutkimuksessa käytettiin 

osallistuvan havainnoinnin tapaa, jossa havainnointi mukautui joustavasti 

vaihteleviin ryhmänohjaus ja leikkitilanteisiin. Havainnoija osallistui koko ajan 

ryhmän toimintaan.  

 



 

Tutkijan objektiivisuuden voidaan nähdä jatkumona, jossa esimerkiksi 

toiminnallisessa tutkimuksessa tutkijan rooli voi olla hyvinkin subjektiivinen. 

(Metsämuuronen 2003.) Koska toimin ryhmän opettajana sekä tutkijana roolini 

oli hyvinkin subjektiivinen ja olin voimakkaasti läsnä jokaisessa 

tutkimushetkessä. Tutkimushetket eivät eronneet lapsiryhmän tavallisesta 

toiminnasta oman roolini osalta lapsille millään lailla. Ainoa ero oli kameran 

läsnäolo, joka unohtui monelta nopeasti. Tutkimusaineisto on koottu videoimalla 

lapsiryhmän leikkihetkiä Fröbelin palikoilla. Kamera on aseteltu huoneeseen 

ennen ryhmän saapumista ja leikkivälineet on aseteltu valmiiksi odottamaan 

leikkijöitä. Videomateriaali koostettiin keväällä 2021. Videomateriaalia 

tutkimusta varten nauhoitettiin kahden tunnin edestä.  

 

Tutkijana minulla oli ryhmässä mielenkiintoinen kaksoisrooli ollessani 

tekemässä tutkimusta, mutta myös ryhmän vakituinen opettaja. Tuohon aikaan 

olin toiminut ryhmän opettajana noin vuoden, joka asetti minut objektiivisuuden 

kannalta haasteelliseen asemaan, mutta toisaalta tutkijana hyvin hedelmälliselle 

maaperälle, sillä ryhmän lapset olivat kanssani jo tuttuja ja luottamussuhde oli 

rakennettu. Uskoin siis saavani mielenkiintoisen aineiston kaksoisroolini 

ansiosta.  

 

Videokamera oli lapsiryhmän mielestä varsin mielenkiintoinen laite. Jotta 

tutkimushetket keskittyisivät leikkiin ja esille tuotuihin välineisiin, tässä 

tapauksessa Fröbelin palikoihin harjoittelimme kameran läsnäoloa jo ennen 

varsinaisia tutkimushetkiä. Kamera oli mukana ruokalassa, se videoi yhteisen 

aamupiirin ja se seisoskeli jalustallaan ryhmätilassa. Suurimman osan aikaa 

kamera ei ollut päällä ja aina kun videoin jotain harjoitusmielessä kerroin siitä 

lapsille. Kamera otettiin mukaan ryhmän toimintaan lapsille tyypilliseen 

uteliaaseen tapaan. Kamerasta keskusteltiin ja sitä ihmeteltiin, monesti se 

kuitenkin unohdettiin. Kävi niin kuin olin toivonut eli kamera oli luontainen osa 

ryhmäämme ja ei lopulta vienyt tutkimushetkinä leikiltä kiinnostusta.  

 

Tutkimuksen aikana tehdyistä videoinneista lapsille kerrottiin aina, milloin 

kamera kuvaa yhteistä tekemistämme. Kuvaamisesta sai kieltäytyä ja tilasta 



 

poistuminen oli sallittua. Muutamia kertoja kuvauksen aikana lapsi pyysi päästä 

”muihin hommiin” kiinnostuksen lakattua tai muusta syystä.  

 

Tutkimusaineisto hankitaan havainnoiden ja videoiden toimintahetkiä Fröbelin 

palikoilla. Videointiin kysyttiin sekä lapsen perheen lupa, että lapselta itseltään 

suostumus. Mikäli lapsi ei tahtonut hänen leikkiään kuvattavan häntä ei siihen 

painostettu tai pakotettu. Videoinnista on tarkoitus tehdä hauska yhteinen hetki, 

jonka avulla saan videomateriaalia lasten luontaisesta leikistä Fröbelin 

palikoilla, mutta samalla myös arvokasta pedagogista dokumentaatiota lasten 

leikeistä, jokapäiväiseen työhön.  

 

Tutkimusaineisto säilytetään salasanasuojatusti niin, että vain minulla on siihen 

pääsy. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua tai viimeistään kahden 

vuoden kuluttua sen keräyshetkestä. Kuvausluvassa vanhemmilta tiedustellaan 

erikseen, mikäli he haluavat antaa videot myös myöhempään tutkimus- ja 

opetuskäyttöön Helsingin Yliopistolle ja/tai Lastentarhamuseolle. 

 

Fröbel oli jo aikanaan vakuuttunut leikin suuresta merkityksestä lapsen 

oppimiselle. Tämä käsitys ei ole vuosikymmenten aikana muuttunut, vain 

vahvistunut entisestään (Curtis & Carter, 2017; Tovey, 2013). Leikissä yhdistyy 

niin Fröbelin ajatukset opetuksesta kuin myös nykyhetken varhaiskasvatuksen 

tärkein sisältö.  

 

Fröbelin mielestä leikki vapauttaa lapsen sisäiset voimat. Se on lapsen 

luontainen tapa ilmaista itseään. (Ravoth 1859). Toiminnan rooli on tärkeä. Lapsi 

kehittyy toimiessaan ja leikkiessään. Leikkiä tuli ohjata ja suunnitella niin, että se 

kiinnostaa lapsia. Leikki innostaa lapsia luontaisesti, joten se oli selvä valinta 

myös tutkimusaineistokseni. (Salminen & Salminen 1986.)  

 

Leikki on lapsen luontainen tapa tutkia ympäröivää maailmaa, joten toin 

Fröbelin palikat osaksi lasten kokemusmaailmaa ryhmän toiminnassa. 

Fröbelistä juteltiin, palikoista juteltiin ja juttelin myös, että haluan oppia lasten 

kanssa leikkimään palikoilla ja tutkia mitä niillä voi leikkiä.  

 



 

Pienet palikat olivat käytössä pienryhmätuokioissa. Pienillä palikoilla 

rakennettiin pöytien ääressä istuen. Ryhmä oli jaettu kahteen pienryhmään, 

joissa molemmissa oli 6 lasta. Rakentelu tapahtui kummankin ryhmän kanssa 

eri päivinä. Rakenteluleikkiä rikastuttaakseni toin leikkiin myös pikkueläimiä, 

joille rakensimme koteja.   

 

Isoilla Fröbelin palikoilla leikittiin päiväkodin jumppahuoneessa. Huone oli 

varattu pelkästään enemmän tilaa vaativiin vauhdikkaampiin leikkeihin ja siellä 

oli jo ennestään tarjolla pieni setti isoja ja pehmeitä rakentelupalikoita. Fröbelin 

”jättipalikat” tulivat täydentämään tätä jo olemassa olevaa rakennussarjaa. 

Jumppahuone oli lasten käytössä pääosin päivälevon jälkeen ja vaihtelevasti 

välipalan jälkeen. Sovittaessa jumppahuone oli käytössämme myös 

aamupäivällä toiminta-aikana.  

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä monipuolisesti tiedon hankkiminen. 

Tavoitteena on ymmärtää ilmiötä tai tapahtumaa syvällisesti (Syrjälä 1994). 

Cohen ja Manion mukaan (1995) tapaustutkimuksen etuja ovat sen lähtökohta 

jalat-maassa-tutkimuksena, joka perustuu tutkittavien omiin kokemuksiin. 

Tapaustutkimus paljastaa todellisuuden kompleksisuuden. Aineisto pystyy 

tarjoamaan tukea erilaisille selityksille. Tapaustutkimuksia leimaa usein 

toiminnallisuus. Sitä voidaankin kuvailla askelena toimintaan ja tuloksia yleensä 

voidaan hyödyntää käytännön tasolla. Tapaustutkimus soveltuu mielestäni 

hyvin tutkimukseni toiminnalliseen luonteeseen. Lähtökohtana olivat 

lapsiryhmän kanssa toimiminen ja Fröbelin palikoiden käyttäminen osana 

leikillistä toimintaa.  

 

Videomateriaali analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Analyysin helpottamiseksi 

aineistosta tehtiin valikoituja litterointeja, jossa litteroitiin videoilta tutkimuksen 

kannalta olennaiset kohdat. Sisällönanalyysi toteutettiin Syrjäläistä (1994) 

mukaillen.  

 



 

1. Tutkijan herkistyminen omalle aineistolle eli taustamateriaalin 

haltuunotto. 

2. Aineiston sisäistäminen ja teoretisointi eli ajattelutyö. 

3. Aineiston karkea luokittelu.  

4. Tutkimustehtävän täsmennys, käsitteiden täsmennys. 

5. Ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, poikkeusten toteaminen, 

uusi luokittelu. 

6. Ristiinvalidointi. Saatujen luokkien puoltaminen ja horjuttaminen 

aineiston avulla. 

7. Johtopäätökset ja tulkinta. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen lähdemateriaalina toimi Lastentarhamuseon 

arkistossa säilytetyt suunnitteluvihot lastentarhan alkuajoilta. Toista 

tutkimuskysymystä lähdin analysoimaan videoaineiston avulla. Aineistojen 

eroavaisuuksista huolimatta analyysin perusajatus pysyi samana molemmissa. 

Käytin kumpaankin analyysiin sisällönanalyyttisiä keinoja.  

 

Suunnitteluvihoista keskityin löytämään rakenteluun liittyvät kirjaukset. Kirjoitus 

oli tehty pääosin kaunokirjoituksella, joten osa tekstistä vaati enemmän aikaa 

tulkitsemiseen. Rakentelua koskevat kirjaukset olivat aineistossa eroteltu jo 

selkeästi, sillä aineisto oli jo aikanaan tarkoitettu suunnitelmien kirjaukseen. 

Erityistä luokittelua ei ollut siis enää tarpeen tehdä. Luin suunnitteluvihkoja 

muun taustakirjallisuuden tapaan.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen aineistona toimi videomateriaali tutkimusryhmästä 

käyttämässä palikoita osana toimintaansa. Videomateriaalia oli kerätty noin 

kahden tunnin edestä. Aineiston analyysin aloitin katsomalla videoita ja 

etsimällä sieltä teemoja tai aiheita, jotka nousevat esiin. Karkea luokittelu alkoi 

heti videoita katsoessa ja kirjasin paperille esiin nousevia luokkia ja ajatuksia.  

 

Videoaineiston selkein esiin nouseva sisältö oli leikki. Leikki jakaantui 

useampaan alakohtaan kuten roolileikkiin, yksinleikkiin, yhteisleikkiin ja niin 

edelleen. Näitä avaan enemmän tulososiossa. Videoaineistossa toinen selvästi 

esiin noussut teema olivat rakenteluleikin sisällölliset tavoitteet kuten 



 

matemaattinen ja geometrinen ajattelu. Analyysin rinnalla kuljetin aikuisen roolin 

reflektiota osana rakenteluleikkiä oman tutkijan ja opettajan kaksoisroolin 

kautta.  

 

 

 

 

 

  



 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Fröbel suunnitteli lapsille pedagogisen leikkimateriaalin eli leikkilahjat (Gabe) (ks. 

luku 2.3). Perinteisesti Fröbelin palikat olivat viikoittain käytössä osana ohjattua 

toimintaa.  Lahjoja oli mahdollista käyttää omaehtoisen leikin aikana, mutta 

Fröbelin mukaan ne pääsivät kunnolla oikeuksiinsa vasta, kun aikuinen ymmärsi 

niiden merkityksen ajattelun kehittymisessä. Fröbelin leikkilahjat muodostavat 

loogisesti etenevän kokonaisuuden. Aikanaan Fröbel kertoi leikkilahjojen 

kehittävän lapsen taitoja, kykyjä, ympäristön havainnointia ja analysointia, 

kauneusaistia sekä matemaattisten suhteiden tajuamista (Helenius & 

Lummelahti 2018.) Perinteisesti Fröbelin palikat olivat viikoittain käytössä osana 

ohjattua toimintaa. 

 

 
 

5.1 Fröbelin palikoiden käyttö suomalaisissa lastentarhoissa 

 

Suomalaisessa lastentarhaperinteessä rakentelu jakaantui karkeasti rakenteluun 

isoilla palikoilla ja rakenteluun pienillä palikoilla. Rakenteluleikit voidaan jakaa 

edelleen useampaan ryhmään. Sisällä ja ulkona voidaan rakentaa esimerkiksi 

majoja saatavilla olevista materiaaleista kuten lumesta tai huonekaluista. 

Toisaalta rakentelua voidaan tehdä siihen suunnitelluilla materiaaleilla, jolloin 

lapsi voi rakentaa mielikuvituksensa avulla tai valmiin mallin mukaan (Helenius & 

Lummelahti 2013.)  Pääsääntöisesti lastentarhoissa oli riittävästi 

rakentelupalikoita koko ryhmälle. Isot palikat olivat puusta valmistettuja, hiottuja 

ja lakattuja tiilenmuotoisia palikoita ja eripituisia laudanpätkiä. Näiden lisäksi 

löytyi usein vanerista tehtyjä onttoja palikoita, isoja kaarevia palikoita ja 

kovalevyjä sekä muita sekalaisia palikoita (Helenius & Lummelahti 2013; 

Heikkinen & Rautakivi 1972.)  

 



 

 

Pojat leikkivät rakentamallaan laivalla Ebeneserin ruotsin-kielisessä lastentarhassa. Kuva: 

Lastentarhamuseon kuvakokoelma. 

 

Isot rakentelupalikat sopivat myös sisätiloissa rakenteluun, niin että lapset 

pystyivät kokoamaan rakennuksia, joihin he myös itse mahtuivat sisälle (Helenius 

& Lummelahti 2013; Heikkinen & Rautakivi 1972.) Ikisuositut majaleikit ovat 

kulkeneen lastentarhaperinteessä lasten suosiossa jo lastentarhan alkuajoilta 

lähtien. Ulkoleikkeihin oli usein tarjolla myös lautoja, levyjä ja 

luonnonmateriaaleja rakentelua varten. 

 



 

 

Vapaata rakentelua Fröbelinpalikoilla Meripirtin harjoitus-lastentarhassa. 1950-luku. Kuva: 

Lastentarhamuseon kuvakokoelma. 

 

Pienet palikat olivat Fröbelin lahjat 4–6. Niitä käytettiin rakenteluun, joko lattialla 

tai pöydällä. Leikkiä oli rikastamassa pienet eläimet, nuket ja kulkuvälineet. 

Säilytykseen tarkoitetut palikkalaatikot ja niiden kannet olivat myös kelpo 

materiaalia rakenteluleikkiin. Lasten käytössä oli myös pahvisia kodin seiniä, 

joiden sisäpuolelle lapset rakentelivat palikoista huonekaluja. Intoutuipa koko 

ryhmä välillä aikuisen johdolla rakentamaan kokonaista kaupunkia palikoista 

(Helenius & Lummelahti 2013; Heikkinen & Rautakivi 1972.) 

 

Esikoululaisille mieluista rakentelupuuhaa olivat pienoishirsistä koottavat 

rakennukset: kaksi taloa, aitta ja tuulimylly. Myös metalliset mekanot palat olivat 

rakentilijoiden suosiossa ennen legojen yleistymistä. Rakentelijat purkivat ja 

kokosivat mielellään myös herätyskelloja ja tutkivat rakentelua tekemällä 

postikorteista korttitaloja tai muita rakennelmia (Helenius & Lummelahti 2013.)  

 

Fröbel on kehittänyt osaksi palikoitaan valmiita rakentelumalleja, jotka tukevat 

Fröbelille tärkeitä matemaattisia taitoja. Rakenteluohjeet on lajiteltu jokaiselle 



 

lahjalle erikseen. Kustakin lahjasta rakentelumalleja löytyy elämänmuotoihin, 

kauneusmuotoihin ja tunnistamismuotoihin (Fröbel; Helenius 2021.)  

 

Elämänmuodot (lebensform) koostuvat arkielämän muodoista kuten 

kolmiulotteisista esineistä, huonekaluista, taloista, torneista tai vaikka rappusista. 

Kauneusmuodot (schönheitsform) ovat perusmuodoista koottuja pintoja ja 

tasokuvioita esimerkiksi erilaisia tähtikuvioita. Tunnistamismuodot 

(erkenntnisform) eli oppmismuotojen avulla lapsi oppii tarkastelemaan 

perusmuotoja ja havainnoimaan luku- ja paljoussuhteita (Lastentarhamuseo, 

2022) 

 

Lurian (1986) tutkimuksien mukaan lapsen henkisiä toimintoja kehitti enemmän 

rakennettavan kohteen havainnointi ja analysointi, jota seurasi yrityksen ja 

erehdyksen kautta rakentaminen kuin valmiin rakentelukaavion ohjeiden 

seuraaminen esimerkiksi valmiit legorakennusohjeet. Parhaassa tapauksessa 

rakenteluleikki tarjoaakin mahdollisuuden harjoittaa havainnointitaitoja. 

Materiaalien muodostuessa yhä tutummiksi rakenteluleikkien tavoitetaso 

nousee. Rakentelua hyödyttää aikuisen johdonmukainen muotojen nimittäminen, 

jotka lapsi pikkuhiljaa oppii. Lapset kokeilevat rakenteiden tasapainoa ja 

esteettisiä asetelmia (Helenius & Lummelahti 2013.) 

 

Mielenkiintoista onkin pohtia ohjatun rakentelun ja omaehtoisen rakentelun 

suhdetta lastentarhan alkuaikoina. Lastentarhamuseon arkistoista löytyneet 

kuvat, joissa Fröbelin palikoilla rakennetaan näyttävät pääasiallisesti melko 

ulkopäin ohjatuilta rakenteluhetkiltä, joissa istutaan pulpettien ääressä tai muuten 

rakentelulla on selkeä päämäärä. On kuitenkin ymmärrettävä, että tuohon aikaan 

valokuvat ovat olleet monesti aseteltuja ja tiukasti ohjattu tunnelma välittyy myös 

sen kautta.  

 

 

 

 

 

Keskusaiheet 



 

 

Toiminnan ja opetuksen suunnittelulla tavoiteltiin vastauksia kolmeen 

kysymykseen: miksi opetetaan, mitä opetetaan ja miten opetetaan. Toiminnan 

sisällöistä ja tavoitteista lähdettiin liikkeelle ja sen jälkeen pohdittiin 

opetusmenetelmiä eli työtapoja. Lastentarhanopettajakoulutuksen alkuaikoina 

suunnittelun perinnettä siirrettiin eteenpäin perimätietona osana koulutusta. 

Koulutus perustui Pestalozzi-Fröbel-Hausin opeille. Vuonna 1975 sosiaalihallitus 

julkaisi viisi- kuusivuotiaiden kasvatuksessa ja opetuksessa käytettävät työ- ja 

toimintatavat sekä Iloiset toimintatuokiot. Nämä ovat ensimmäiset 

lastentarhatyötä ohjaavat toimintamenetelmien ja sisältöjen oppimateriaalipaketit 

(Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979.) 

 

Suunnittelun jäsentämiseksi erilaisia opetuskokonaisuuksia kutsuttiin 

keskusaiheiksi (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979; Heikkinen & Rautakivi 1972). 

Keskusaihe oli yhtenäinen kokonaisuus, toimintateema, jonka ympärille sekä 

henkistä puolta aktivoivat että konkreettiset toiminnat keskitettiin (Heikkinen & 

Rautakivi 1972). Keskusaiheita käytettiin etenkin 3–6-vuotiaille suunnitellussa 

toiminnassa.  

 

”Keskusaihe on opetusta varten suunniteltu, ympäristöä, yhteiskuntaa ja 

kulttuuria käsittelevä kokonaisuus, joka välitetään lapselle monipuolisin 

toimintatavoin” (Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta. 

Komiteamietintö 1978). Opettajan laatima vuoden toimintasuunnitelma tarkentui 

noin kuukauden mittaisiksi aihekokonaisuuksiksi eli keskusaiheiksi. Nykyään 

vastaava sana voisi olla teema tai ilmiö. 

 

Lasten ohjaamaton leikki ei anna tarpeeksi sisältöä opetukselle, vaan lasten 

mielenkiinto on ohjattava välillä määrättyyn aiheeseen. Keskusaiheen tavoitteena 

on uusien virikkeiden ja kokemusten antaminen, lähiympäristön aktiivinen 

havainnointi ja ympäröivän maailman tunteminen. Keskusaiheen lähtökohtana 

tulee olla elävä elämä, kokemus tai vaikka haastattelu (Heikkinen & Rautakivi 

1972.) 

 



 

Keskusaiheen valinnassa tulisi huomioida: lasten aikaisempi kokemus, lasten 

antamat virikkeet ja heidän mielenkiintonsa, ikä- ja kehitystaso, ryhmän 

koostumus, vuodenajat, käytettävissä olevat tilat ja välineet sekä mahdolliset 

kustannukset. Laajempi keskusaihe voidaan jakaa jaksoihin, joissa syvennytään 

pienempiin aihepiireihin kerrallaan. Keskusaiheet eivät saa myöskään seurata 

toisiaan liian nopeasti, jotta lapsilla on aikaa jäsentää uutta tietoa (Heikkinen & 

Rautakivi 1972.) 

 

Ebeneser-säätiön arkistoissa on säilytetty jo yli sata vuotta vanhoja 

suunnitteluvihkoja aina 1900-luvun alusta, jolloin silloiset lastentarhanopettajat 

ovat kirjanneet keskusaiheisiin perustuvia viikoittaisia suunnitelmia vahakantisiin 

vihkoihin säntillisellä kaunokirjoituksella.  

 

 

 

Suunnitteluvihkon kirjaus 1920-luku. Kuva: Lastentarhamuseon arkisto. 

 

Suomalaisessa lastentarhaperinteessa Fröbiläiset toimintatavat ovat olleet 

toiminnan keskiössä. Yksi Fröbeliläisistä työtavoista oli tietenkin rakentelu, jota 

varten Fröbel kehitti myös leikkilahjansa. Suomalaisen lastentarhatyön 

alkuajoista lähtien rakentelu on ollut yksi keskeinen toiminnan muoto 

keskusaiheita käsiteltäessä. Rakentelu toistui viikoittaisena työtapana monta 

kymmentä vuotta, lähes koko 1900-luvun ajan. Rakentelu näkyykin myös 

arkistoissa säilytetyissä suunnitelmissa toistuvana toimintana. Rakentelussa on 

eritelty millä lahjoilla kutakin keskusaihetta lähdetään lähestymään. Yllä olevassa 



 

kuvassa keskusaihe on ollut ”leipäpuoti” ja rakentelussa on käytetty 3. ja 4. 

lahjaa.  

 

Tässä kohtaa on luonteva jatkaa pohdintaa rakenteluleikin luonteesta osana 

lastentarhan toimintaa sen alkuaikoina, kun fröbeliläisyys oli vielä voimakkaasti 

läsnä. Toimintasuunnitelmat kertovat vahvasta suunnittelun perinteestä, joissa 

rakentelu on ollut viikoittain läsnä. Rakentelua käsittelevässä osiossa aina 

eriteltiin mitä rakennetaan (esim. talo, uuni, juna, vene) ja mitä lahjoja rakenteluun 

käytetään. Tämä saa minut uskomaan, että opetuksessa on käytetty valmiita 

malleja, miten esimerkiksi uuni rakennetaan palikoista. Rakentelu on siis ollut 

vahvasti ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Tuon ajan dokumenteista on 

kuitenkin vaikea päätellä, kuinka paljon vapautta opetushetkessä lapsen itsensä 

näköiselle toteutustavalle on todellisuudessa annettu. 

 

Sosiaalihallituksen julkaisussa Iloiset toimintatuokiot (1975), joka on myös 

ensimmäinen varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaava asiakirja ei enää mainita 

rakentelua osana viikoittaista toimintaa. Fröbeliläiset työtavat jäivät 

lastentarhatoiminnassa taka-alalle ja pikkuhiljaa unohdettiin niiden alkuperä. 

Rakentelu ei ole kuitenkaan jäänyt unholaan vaan se on edelleen vahvasti läsnä 

varhaiskasvatuksen arjessa. Päiväkodeissa tunnetaan monenlaisia 

rakentelusarjoja ja vaikka päiväkotien varustelutaso vaihtelee, niin kuin se vaihteli 

jo yli sata vuotta sittenkin, on jokaisessa päiväkodissa ainakin muutama eri 

rakentelusarja edustettuna (Helenius & Lummelahti 2013).  

 

 

Aikuisen rooli lastentarhassa 

 

”Äußerlich passiv, innerlich aktiv.” Kuului Fröbelin ohje aikuiselle. Ulkoisesti 

passiivinen, sisäisesti aktiivinen. Sisäisellä aktiivisuudella Fröbel tarkoitti 

aktiivista havainnointia leikin sujumisesta. Aikuinen toimii leikin mahdollistajana 

tarjoamalla puitteet siihen, mutta itse leikin tuli olla lasten oma luomus ja vapaa 

ulkoisesta pakosta tai aikuiskeskeisyydestä. Aikuisen passiivisuudella Fröbel 

viittasikin juuri aikuiskeskeisyyden välttämiseen, mutta korosti aikuisen leikkiin 

osallistumisen tärkeyttä (Fröbel 2012; Salminen & Salminen 1986.) 



 

 

 

Fröbel vertasi lasta kasviin, joka kasvaa puutarhassa. Hänen mukaansa jokaisen 

ihmisentaimen tulisi saada rakkautta ja lämpöä osakseen sekä taitavan 

kasvattajan tukemaan kasvua. Kasvattajan työn Fröbel rinnastaa puutarhurin 

työhön. Fröbelin mukaan lapsi on aktiivinen ja toimintahakuinen yksilö ei niinkään 

passiivinen ja vain aikuisen ohjailtavissa. (Salminen & Salminen 1986.) 

 

”Kasvattajan pitää olla kuin puutarhuri, joka katsoo tulevaisuuteen. Hän 

tietää, että siemenestä kehittyy kasvi, joka on sama kuin siemen ja on vain 

kehittynyt. Näin on myös lapsi; hän on aikuisena sama ihminen kuin 

lapsena, hän on vain kehittynyt niin kuin kasvi.”  (Lyschinska 1922.)  

 

Yllä oleva lainaus on Henrietta Breymannin päiväkirjasta. Breymann oli Fröbelin 

ansioitunut oppilas ja jatkoi Fröbelin aloittamaa lastentarhatyötä tämän kuoleman 

jälkeen.   

 

Fröbelin keskeisin ajatus filosofiassa ja pedagogiikassa on luonnonläheinen 

kasvatus. Ihminen oppii ja kasvaa luontoa tarkkailemalla ja erilaisten 

luontokokemusten kautta.  Fröbelin mukaan lasta ei saisi ympäröidä elottomilla 

asioilla vaan kaikella, joka on täynnä elämää niin kuin lapsi itsekin. Asioiden 

välinen merkitys: sopusointu ja yhteys eivät tule esiin merkityksettömissä 

opetustilanteissa vaan ihmisten ja inhimilillisyyden keskuudessa. Tavoitteena on, 

että lapsi saa ilmaista itseään luovasti ja vapaasti. (Salminen & Salminen 1986.) 

 

 

Aikuisen oikea tuki ja ohjaus ovat välttämättömiä lapselle, jotta lapsi saa 

käyttöönsä kaikki lahjat ja taipumuksensa leikissä (Fröbel 2012; Helenius & 

Lummelahti 2013.)  Aikuisen roolin leikin ohjaajana oli antaa lapselle tilaa 

toteuttaa itseään ja löytää itse ratkaisuja ongelmiin. Aikuisen tuli heittäytyä lapsen 

leikkiin ja hylätä niin sanottu aikuismaisuus. Fröbel näki aikuisen ja lapsen 

yhteisen leikin herättävän lapsen sisällä ymmärryksen elämänyhteydestä, johon 

kasvatuksella Fröbelin mukaan pyritään. (Salminen & Salminen 1986.)  

 



 

Fröbelin filosofian pohjalla on ajatus ihmiskunnan suuresta yhtenäisyydestä 

osana luonnossa vallitsevaa harmoniaa. Kokonaisuuksien ja yhtenäisyyden 

tuominen osaksi opetusta oli opettajan tehtävä. Siinä missä lapsi kasteli kasvia 

ja ihaili sen kasvua, opettaja ohjasi lasta näkemään miten kasvi, ilma ja maa 

antavat jotain toinen toisilleen. Tai kuinka kala ui akvaariossa, mutta kaloja on 

myös joissa ja meressä. Nämä kaikki tuli lapsen nähdä omin silmin ja tutkia niitä. 

Näin lapsi ymmärtää kokonaisuuksia. (Bruce 2012; Fröbel 2012.) 

 

 

 
 

5.2 Fröbelin palikat tämän päivän varhaiskasvatuksessa 

 

Leikki on lapsen työtä, sanoi aikoinaan jo Fröbel leikin merkityksestä lapsen 

elämässä. Leikin kautta opitaan, koetaan maailmaa ja etsitään omaa paikkaa 

siinä. Leikki näkyy ja kuuluu varhaiskasvatuksen arjessa. Sen merkitys on todella 

tunnustettu. Tämäkin tutkimus nojaa voimakkaasti siihen ajatukseen, että lapsi 

oppii parhaiten leikin kautta (Curtis & Carter, 2017; Tovey, 2013). Vasta viime 

vuosikymmeninä leikin merkitys oppimisessa on todella tunnustettu osana 

elinikäistä oppimista (Karlsson 2012; Kangas ym. 2019). 

 

Leikin voima kumpuaa leikin motivaatiosta. Leikkiä kutsutaan syystä lapsuuden 

johtavaksi toiminnaksi ennen kouluikää. Lapsen tahto osallistua ympäröiviin 

sosiaalisiin tilanteisiin ja kaikkeen, joka vaikuttaa ympäröivässä maailmassa 

tärkeältä nousee aikaisemmin kuin mahdollisuus todella ottaa niihin osaa 

(Vygotski 1933; Elkonin 1999.)  Leikki ei ole lapsen tietoinen oppimisen väline 

vaan lapselle luonnollinen tapa elää ja hahmottaa maailmaa. Leikki motivoi lasta 

ja tuottaa iloa, mutta leikin kautta lapsi harjoittelee myös monia taitoja sekä oppii 

tietoja ja asenteita. Pienelle lapselle leikki ja oppiminen ovat erottamaton osa 

elämää (Samuelson & Carlson 2008; Viljamaa 2012).  

 

Fröbel oli aikanaan leikin merkityksen uranuurtaja ja erikoinen hahmo itsessään. 

Aikuisen ei ollut tyypillistä leikkiä lasten kanssa ja Fröbel nosti leikin lapsen 



 

elämän keskiöön. Fröbel piti leikkiä merkittävänä oppimisen keinona ja lapsia 

aktiivisina toimijoina leikin maailmassa (Salminen & Salminen 1986.)  

 

Rakenteluleikissä yhdistyvät Fröbelin elämänmittainen kiinnostus matematiikkaa 

ja luonnontieteitä kohtaan sekä varhaislapsuuden suuri arvostus. Fröbelin 

kehittelemät palikat muodostavat lapsen kokemusmaailmaa koskettavan tavan 

tutustua matematiikan ja luonnontieteiden maailmaan leikin muodossa. 

Tutkimuksessani näkyy, kuinka luontevasti matemaattinen ajattelu muodostuu 

osaksi mielikuvituksellista rooli- ja esineleikkiä. 

 

 

5.2.1 Leikki 

 

 

Otsuka ja Jay (2017) kertoivat tutkimuksessaan rakenteluleikin kehittävän lasten 

kykyä siirtyä konkreettisesta materiaalista abstraktiin ajatteluun. Symbolisessa 

leikissä palikka voi edustaa mitä tahansa. Samalla tavalla kuin esimerkiksi 

matematiikalla on oma symbolinen kielensä, myös palikoilla on oma symbolinen 

kieli, jota voidaan rajattomasti käyttää leikin keinoin. Videomateriaalissa palikat 

saavat leikissä hyvin vaihtelevia rooleja. Erityisen mielenkiintoista on mielestäni 

kohta pienten palikoiden rakentelussa, jolloin lähtökohtana oli eläimille kotien 

rakentaminen. Tarjolla oli laaja valikoima pieniä eläimiä rakenteluleikin 

rikastuttamiseksi. Lapsi, joka rakentaa pilvenpiirtäjää valitsee kuitenkin 

mieluummin pienet kuutiopalikat asukkaiksi rakennukseensa. Eläimet eivät tässä 

leikissä vastanneet lapsen sisäistä maailmaa vaan palikan monimuotoinen kyky 

ilmaista lapsen ajatuksia laaja-alaisesti vastasi leikin tarpeeseen paremmin. 

 

Suomessa leikkitoiminta on perinteisesti jaoteltu vapaaseen- ja ohjattuun leikkiin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022) jaottelevat leikin omaehtoiseen 

leikkiin ja ohjattuun leikkiin. Omaehtoinen leikki on lasten vapaasti valitsemaa 

toimintaa ja ohjatussa leikissä ammattilainen on vahvemmin läsnä. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuitenkin korostetaan, että vapaan leikin sijasta 

tulisi puhua lapsen toimijuudesta leikissä. Varhaiskasvatuksen 



 

oppimisympäristöt, virikkeet ja toimintakulttuuri ovat aina pedagogisesti 

suunniteltuja ja toteutettuja (Kangas, Lastikka & Karlsson 2021). 

 

Tässäkin tutkimuksessa halusin nostaa esiin leikin merkityksen osana lapsuutta. 

Rakenteluleikin reunaehdot eli tila ja tarjolla olevat välineet ovat aikuisen 

asettamia, mutta videoilla löytyvä leikki lasten aikaansaamaa. Palikoiden 

muokkailtavuus antaa lapsille mahdollisuuden monipuolisesti rakentaa 

leikkitodellisuutta vastaamaan sitä, mikä kulloinkin heillä on mielenpäällä. Olen 

vakaasti sitä mieltä, että leikeiksi lapset todella valitsevat vain itseään inspiroivia 

aiheita. Aiheita, jotka koskettavat heidän todellisuuttaan. Aiheita, joiden kautta he 

osin tiedostamatta jäsentävät ympäröivää todellisuutta ja omaa osaansa siinä. 

 

 

Rakenteluleikissä näkyy leikin kehitys 

 

Leikki on osa varhaiskasvatusta, koska leikki on erottamaton osa lapsen elämää 

kokonaisuudessaan. Leikkiä tapahtuu yksin ja yhdessä. Leikin voidaan nähdä 

kehittyvän myös tiettyjen vaiheiden tai askelmien kautta. Leikin teorioita ja leikin 

kehityksen kulkua ovat tutkineet monet tutkijat, ja kaikilla on oma ajatuksensa 

leikin määritelmästä ja kehityksestä. Jokainen tutkija tarkentaa omalta osaltaan 

tietoa leikistä, mutta yhtä tyhjentävää määritelmää ei ole kukaan yksin saanut 

aikaiseksi (Kalliala 2008.) 

 

Harriet Johnson (1933) tunnisti tutkimuksessaan lasten rakenteluleikeistä sarjan 

kehitysvaiheita, joiden kautta lapsen rakenteluleikin kehitystä voidaan 

havainnoida. Kehitysvaiheet kuvaavat rakentelujen monimutkaisuuden ja 

symbolisin esittämisen kehittymistä. Samat vaiheet ovat tunnistettavissa myös 

tämän tutkimuksen videomateriaalissa.  

 

Ensimmäinen kehitysvaihe on lähtökohta rakenteluleikille. Lapsi muodostaa 

palikoista yksiulotteisia rakenteita kuten pintoja ja rivejä. Palikoita kasataan 

päällekkäin tai vierekkäin (Johnson 1933). Tutkittavassa ryhmässä nuorin lapsi 

oli kolmevuotias ja vanhimmat lapset jo neljävuotiaita. Ensimmäistä 

kehitysvaihetta ei tässä videomateriaalissa ollut, mutta mikäli videoitavassa 



 

ryhmässä olisi ollut nuorempia lapsia tämä vaihe olisi hyvin todennäköisesti tullut 

esiin.  

 

Toisessa kehitysvaiheessa lapsi aloittaa siltaamisten tekemisen. Lapsi tutkii 

palikoiden tasapainoa ja koittaa tukea palikat niin, että pystyy tasapainottamaan 

yhden palikan kahden palikan väliin sillanomaisesti (Johnson 1933.) Siltaamista 

ja palikoiden tasapainottelua erilaisissa torneissa esiintyi videomateriaalissa 

useamman kerran. Majan rakentelussa siltaaminen on tärkeä taito, jotta majoihin 

voi tehdä ikkunoita tai oviaukkoja. Siltaamista testailtiin myös pienten palikoiden 

kanssa erilaisten tornien yhteydessä. 

 

Kolmas rakentelun vaihe saavutetaan, kun rakenteilla on syvyyttä, leveyttä ja 

korkeutta eli toisin sanoen rakentelu hahmotetaan kolmiulotteisesti ja 

rakennelmat monimutkaistuvat aikaisemmasta. Lapset alkavat käyttää palikoita 

myös symbolisessa merkityksessä. Palikat edustavat erilaisia asioita lasta 

ympäröivästä maailmasta. Rakennukset alkavat saada nimiä ympäröivästä 

todellisuudesta ja rakennus nimetään jo ennen rakentelun alkua, joka ohjaa 

rakentelun suunnittelua (Johnson 1933.) 

 

Rakenteluvideoilla esiintyi muun muassa rosvokissojen asuntoauto, 

pilvenpiirtäjä, pupun koti, hevosaitaus, linna ja Pasilan kerrostalo. Palikat saivat 

paljon symbolisia merkityksiä ja rakennuksia nimettiin sekä rakentelun edistyessä 

mutta myös ennen rakentelun alkua.  

  

 Lapsi 1: Rakennetaan mitä me rakennettiin eilen! 

 Ope: Osaatteko tehdä sen niistä pikkupalikoista? 

 Lapsi 2: Eiku mä teen linnan! 

Lapsi 1: Me tehdään (Lapsi 2 nimi) kanssa yhdessä! (Siirtää tuolin 

viereen). 

Lapsi 1: Sinne tarvitaan tällänen purkupallo. Tää purkupallo voi rikkoo, jos 

on huono. Tush! Tush! (purkupallon ääni). 

 

 



 

Gura (1992) mukaan lapset kehittelevät ja tutkivat rakentelua koko ajan lisää ja 

haluavat testata rakentelun rajoja esimerkiksi tasapainottelemalla mitä hurjempia 

rakennelmia ja mahdottoman oloisia ja korkuisia torneja. Tätä rajojen testausta 

löytyi niin pienten rakentelupalikoiden kuin myös isojen rakentelupalikoiden 

kanssa. Ensimmäisessä pienryhmätuokiossa pienten palikoiden kanssa koko 

muu pienryhmä seuraa henkeään pidättäen korkean pilvenpiirtäjän rakentumista. 

Jännitys on käsin kosketeltavaa, kun kaikki pohtivat mahtaako torni pysyä 

pystyssä. Rakentaja asettaa myös lelu tuhatjalkaisen torninsa viereen 

”vahtimaan ettei kukaan riko tätä, sit tää kyl suuttuis.” 

 

Mielikuvitus osana rakenteluleikkiä yksin ja yhdessä 

 

Suomessa leikin kehitysvaiheiden suosittu yksinkertaistus alkaa harjoitusleikistä 

tai esineleikistä, jota seuraavat kuvitteluleikit (symbolileikki, roolileikki) ja 

sääntöleikit (Kalliala 2008.)  Leikki on sidoksissa ympäröivään elämään, lasten 

minäkokemukseen ja tunnemaailmaan.  Roolileikin teemoja voivat olla hoiva, 

huolenpito, uroteot, seikkailut tai vaikka jännitys. Kaikki ihmiselämän ydinasioita.  

 

Yhteisleikeissä lapset saavat kosketuksen toistensa kiinnostuksen kohteisiin. 

Tyypillistä onkin, että yhteisleikeissä leikin pääteemat kietoutuvat toisiinsa. 

Hoiva- ja seikkailuleikkien teemoja lähellä ovat ammattileikit, joita ovat 

esimerkiksi poliisi ja palomiesleikit. Leikkien pääteema voi olla myös kulttuurinen 

esimerkiksi kirjasto, sirkus tai teatterileikki (Helenius & Lummelahti 2013.) 

 

Roolileikit näkyivätkin tutkimusaineistossa etenkin isoilla palikoilla 

rakennettaessa.  

 

Lapsi 1: Leikitäänkö Elsaa ja kissaa? 

Lapsi 2: Joo! Mä oon Elsa. 

Lapsi 1: Mä oon kissa.  

 

 

Symbolileikit, joissa esine saa eri merkityksen kuin se todellisuudessa on, näkyi 

sekä isoilla, että pienillä palikoilla leikittäessä. 



 

 

 Lapsi 1: TYYT! TYYT! (Lapsi istuu palikan päällä). 

 Ope: Mikä se on? Onko se juna tai auto? 

 Lapsi 1: TYYT! TYYT! Tämä on juna. 

 Toinen lapsi kipuaa kyytiin. 

 Lapsi 1: Se on leikisti juna. 

 Ope: Se on leikisti juna.  

 

Leikin kehityksen voidaan nähdä etenevän myös sosiaalisesta näkökulmasta 

yksin leikistä, rinnakkain leikkiin ja lopulta yhteisleikkiin. Tutkimusaineistoissa 

rakenteluleikeissä oli nähtävillä kaikkia näitä leikin vaiheita. On tärkeää myös 

muistaa, että lapsen saavuttaessa yhteisleikin taitoja voi lapsi silti aika ajoin 

leikkiä yksin ja rinnakkain toisen lapsen kanssa.  

 

Pienillä palikoilla leikittäessä näkyi enemmän vaihtelua yksin, rinnakkain ja 

yhteisen leikin välillä. Pöydän ääressä tekeminen ohjaa lapsia helpommin 

omatoimisempaan leikkiin jo istumajärjestyksen puitteissa. Vierekkäin olevat 

lapset leikkivät useammin yhteisleikkiä keskenään kuin esimerkiksi vastakkain 

istuvat lapset. Jos leikkien sisällöt eivät kohdanneet vierekkäin istuvilla lapsilla 

lapset leikkivät omaa leikkiään.  

 

Isoilla palikoilla yhteisleikit olivat yleisin leikkimisen muoto. Isoilla palikoilla 

haluttiin rakentaa yhteistä leikkimaailmaa esimerkiksi majan muodossa tai kuten 

lapset itse kertoivat ”rosvokissojen asuntoautoa”. Isoilla palikoilla rakenneltaessa 

tila ei rajannut leikkiä samalla tavalla kuin pöydän ääressä vaan leikkimateriaali 

ja tila ohjasivat ryhmää kohti yhteisleikkiä. Yhteisleikissä ristiriitojen ja 

neuvottelujen määrä lisääntyi. Tämä kuitenkin on luonnollinen seuraus 

yhteisleikistä, jossa mukana on monta lasta, jotka ovat juuri siirtyneet kohti 

kuvittelun ja roolileikin maailmaa.  

 

Yhteisleikit lomittuivat toisiinsa isoilla palikoilla rakennettaessa. Sama rakennus 

joka yhteisen leikin alussa rakennettiin Bätlinnaksi, muuttui leikin edetessä 

Ninjagolinnaksi ja kissan asumukseksi. Leikin sisällä käytiin jatkuvaa neuvottelua 

mikä paikka maja on ja miten sitä käytetään. ”Toi ei oo ainakaan hyppyalusta”. 



 

”Ei tosta saa mennä”. Palikoita on runsaasti joten kompromissien tekeminen on 

helpompaa ja maja saa lisärakennuksia, jossa ”kielletyt” toimet ovat sallittuja. 

 

Matemaattinen ja geometrinen ajattelu kehittyvät 

 

Rakentelussa ollaan tekemisissä mittasuhteiden kanssa. Nykyään Fröbelin 

palikoiden, kuten muidenkin rakentelusarjojen käytön voidaan ajatella kehittävän 

esimerkiksi hienomotoriikkaa ja avaruudellista hahmottamista. Rakentelussa 

joutuu miettimään kokoeroja, korkeutta, pituutta ja leveyttä. Rakenteluleikissä 

käsitteet konkretisoituvat lapselle. Lasten rakentelusta tehtyjen tutkimusten 

mukaan (Tragerton 2009; Bruce 1992; Luria 1986) rakenteluleikeillä on yhteys 

avaruudelliseen hahmottamiseen ja matemaattisiin taitoihin mutta myös erilaisten 

materiaalien käsittelyyn, kauneudentajuun ja kätevyyteen.  

 

Videomateriaalissa käy vahvasti selville monien taitojen harjoittelu 

rakenteluleikkien aikana nämä oppimisen alueet nousevat leikeistä hyvin 

luontevasti. Matemaattisia taitoja harjoittelivat kaikki pienryhmät. Matemaattisen 

sisällön leikeille antoi rakenteluleikki itsessään ja se ei vaatinut kuin opettajan, 

joka osasi oikeilla hetkillä vahvistaa matemaattista sisältöä rakentelun lomassa 

esimerkiksi sanoittamalla muotoja ja määriä.  

 

Seuraava tilanne sai alkunsa muurin rakentamisesta linnaa varten pienillä 

palikoilla. Itse sain ihaillen seurata lasten numeerista tutkimusta upeasta 

muurista. 

 

 Lapsi: Roosa (opettaja) tee näin! (Alkaa laskea palikoita) 

 Lapsi: Yksi, kaksi, kolme neljä, viisi, kuusi… 

 Koko muu pienryhmä: (Laskevat yhteen ääneen palikoita aina 23 asti) 

 

Tilanne päättyy yhteiseen nauruun. Kaikki ovat selkeästi tyytyväisiä niin 

palikoiden määrästä kuin niiden laskemisesta syntyneestä onnistumisen 

tunteesta. 

 



 

Varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2022), jossa mainitaan myös rakentelu osana varhaiskasvatusta. Rakentelu 

esiintyy varhaiskasvatussuunnitelmassa lähinnä menetelmänä ei niinkään 

oppimisen sisältönä tai itse tavoitteena.  

 

Oppimisen aluissa rakentelu mainitaan ilmaisun monissa muodoissa sekä tutkin 

ja toimin ympäristössäni. Tarkemmin rakentelu mainitaan yhtenä menetelmänä 

osana kuvallista ilmaisua. Tutkin ja toimin ympäristössäni rakentelu on oppimisen 

menetelmänä mainittu matemaattisen ajattelun ja teknologiakasvatuksen 

yhteydessä.  

 

Tästä voidaan tulkita, että rakentelulla on edelleen paikka varhaiskasvatuksessa 

myös ohjaavissa asiakirjoissa. Ei kuitenkaan voida väittää, että rakentelun asema 

olisi sama kuin aikaisemmin osana fröbeliläistä lastentarhaa, jossa rakentelu oli 

osa viikoittaista ohjattua toimintaa. Rakentelun paikka on kuitenkin vakiintunut 

osaksi varhaiskasvatuksen työtapoja. Sen avulla opitaan uusia asioita ja lapsi voi 

ilmaista itseään. Tänä päivänä rakentelu on kuitenkin ennemmin osa lasten 

omaehtoista leikkiä. Rakenteluleikki on tarjolla ryhmien varustelussa, mutta 

rakenteluleikin tavoitteisiin ei olla perehdytty yhtä paljon kuin ennen.  

 
 

Aikuisen rooli rakenteluleikissä 
 

 

Varhaiskasvatuksessa tehdyn leikkitutkimuksen perusteella on tunnistettu 

aikuisen rooleja seuraavasti: havainnoija, oppimisympäristön organisoija, leikin 

edellytyksien turvaaja, sanallistaja, kysymysten esittäjä, leikin valvoja, leikkiin 

osallistuja seuraaja, leikkikumppani ja leikinjohtaja. Tutkimuksissa on myös 

huomattu, että aikuinen pystyy yhdenkin leikkihetken aikana siirtymään erilaisten 

roolien välillä esimerkiksi havainnoijasta ja leikin seuraajasta leikkikumppaniksi 

(Bateman 2015; Fleer 2015; Trawick-Smith & Dziurgot 2011.) 

 

Helen Toveyn (2017) mukaan aikuisen rooli leikissä on olla osallistuva 

havainnoija. Aikuinen kuuntelee, on leikkikaveri, sanoittaa leikkiä, kysyy, tukee ja 

rikastaa leikkiä. Lasten kehittyessä rakentelijoina on tyypillistä, että lapset 



 

kehittävät omia tapoja rakentaa esimerkiksi samojen palikoiden kombinaatio, 

joka toimii lähtökohtana rakennukselle (Gura 1992).  

 

Aikuisen rooli rakenteluleikissä on tärkeä. Rikas rakenteluleikki ei tule 

varhaiskasvatukseen vahingossa vaan vaatii aktiivista työtä sen eteen. Aikuisen 

rooli rakenteluleikin mahdollistajana on keskeinen. Ammattilaiset, jotka 

havainnoivat, tukevat ja rikastavat rakenteluleikkiä ovat virittäytyneet lapsen 

tasolle ja näin tukevat oppimista sensitiivisesti (Bruce 2020.) 

 

Tutkimuksen lähtökohta oli runsaan rakenteluleikin tuominen lasten saataville 

osana ohjattua toimintaa. Tarjolla olivat pienet palikat sekä jättipalikat. 

Sensitiivinen aikuinen kuitenkin rikastaa rakenteluleikkiä edelleen kuunnellen 

herkästi lasten aloitteita ja antamalla tilaa lasten ideoille. Rakentelupalikat olivat 

rikas lähtökohta monipuolisille leikeille, jotka koskettivat lasten maailmaa kuten 

bätlinna, Ninjagot sekä Elsa ja Frozen.  

 

Osaksi rakenteluleikkiä lapset toivat usein muita leluja kuljettamaan 

rakenteluleikkiä eteenpäin. Etenkin lasten omat unikaveripehmolelut olivat tuttu 

näky varsinkin isoilla palikoilla rakenneltaessa. Astro, Pupu ja Kilppari kulkivat 

rakenteluleikissä luontevasti mukana. Erään kerran lapset pyysivät 

taskulamppuja osaksi leikkiä. Taskulamput kaivettiin esiin ja majan rakentelu 

muuttui yhtäkkiä jännittäväksi yölliseksi seikkailuksi, jossa monenlaiset lasten 

esittämät eläimet (pääasiassa kissat) seikkailivat pimeässä taskulampun valojen 

häilyessä seinillä. Tätä ei valitettavasti saatu tallennettua videolla huonon 

valaistuksen takia, mutta ryhmän opettajana ja tässä kohtaa tutkijana olin 

etuoikeutettu osallistumaan. 

 

Aikuinen toimii leikin rikastajana ja huomaa lasten kehittyneet taidot rakentelussa 

ja tarjoaa tarpeen mukaan lisää haastetta. Lapsille inspiraationa voi toimia, 

vaikka lastenkirja, luonto-ohjelma tai lähiympäristön rakennus. Aikuisen tehtävä 

on vastata myös rakentelun turvallisuudesta. Isot ja raskaat palikat voivat 

korkeissa rakennelmissa romahtaa jonkun päälle tai majaleikissä katon päällä 

kiipeävä voi romahduttaa katon majassa olevan niskaan. Rakenteluleikin 

olennainen osa on myös turvallisuudesta keskustelu lasten kanssa. Tärkeää on 



 

myös, että kaikilla ammattilaisilla on yhtenevät säännöt ja näkemys rakentelun 

turvallisesta ohjaamisesta.  

 

 

5.3 Yhteenveto 

 

Voidaan todeta, että rakenteluleikillä ja palikoilla rakentelulla on vahva jalansija 

lasten leikeissä ja palikoilla on rakennettu jo yli sata vuotta sitten. Rakenteluleikki 

on tavoittanut lapsen maailman jo silloin ja sillä on edelleen annettavaa myös yli 

sata vuotta myöhemmin.  

 

Fröbel tavoitti pedagogiikassaan suuresti ihannoimansa matematiikan ja 

luonnontieteiden yhtymäkohdan lasten maailmaan rakentelun kautta. Tähän 

tarpeeseen hän kehitti loputtomasti muokattavan ja uudelleenkäytettävän 

rakentelupalikoiden sarjan. Luonto on läsnä niin materiaalin, muotojen kuin 

symboliikan kautta. Opettajan tehtävä on tuoda tämä kokonaisvaltaisuus ja 

asioiden yhteys myös lasten nähtäville.  

 

Fröbeliläiset työtavat olivat voimakkaasti läsnä etenkin lastentarhan alkuaikoina 

Suomessa ja vielä pitkään sen jälkeenkin. Toimintaa suunniteltiin keskusaiheiden 

avulla. Keskusaiheita käsiteltiin fröbeliläisin työtavoin esimerkiksi rakennellen. 

Rakentelu oli lastentarhassa viikoittainen työtapa, joka oli ankkuroitu osaksi 

keskusaiheen käsittelyä. Rakentelussa määriteltiin mitä leikkilahjoja tarvittiin ja 

millaisilla muilla tarvikkeilla rakentelua rikastettiin. Rakentelu toteutettiin 

pääasiassa ohjatusti pöytien ääressä, mutta myöhemmin myös isompien 

lattiapalikoiden käyttö yleistyi. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) rakenteluleikki mainitaan 

oppimisenalueissa ilmaisun monissa muodoissa ja tutkin ja toimin 

ympäristössäni. Rakentelu on menetelmä matemaattisen ajattelun ja 

teknologiakasvatuksen yhteydessä. Rakentelu ei kuitenkaan ole samalla tavalla 

nähtävissä osana ohjattua toimintaa vaan usein saatavilla omaehtoisen leikin 

aikana. 



 

 

Rakentelun voidaan nähdä kehittävän lapsen taitoja monipuolisesti. 

Hienomotoriikka, hahmottaminen, kauneudenarvostus, matemaattinen ajattelu, 

geometrinen ajattelu ja monet muut taidot kehittyvät lapsen rakentaessa.  

 

Rakenteluleikissä näkyvät leikin eri kehityksen vaiheet aina esineleikeistä 

kuvitteluleikkeihin. Rakentelua voidaan tehdä yksin ja yhdessä. Isot 

rakentelupalikat ohjaavat vahvemmin yhteisleikkiin, kun taas pöydän ääressä 

pienillä palikoilla rakenneltaessa leikit vaihtelevat voimakkaammin yksin- ja 

yhteisleikkien välillä. 

 

Opettajan rooli rakentelussa on merkittävä. Opettaja on vastuussa rakenteluleikin 

saatavuudesta, havainnoinnista, kehittämisestä ja leikkiin osallistumisesta 

tarpeen mukaan. Päiväkodin henkilöstö on myös vastuussa rakenteluleikin 

turvallisuudesta. 

 

 

 

 

 

  



 

6 Pohdintaa 
 

Voidaan todeta, että rakentelu on toimiva opetuksen menetelmä. Rakentelu 

itsessään antaa opetukselle myös sisältöjä ja tavoitteita, joka vuosien saatossa 

on unohdettu. Fröbeliläinen vapaan rakentelun ja ohjatun rakentelun vuorottelu 

on, jos ei unholassa, niin ainakin marginaalissa. Vielä muutama vuosikymmen 

takaperin rakentelu oli erittäin keskeinen opetuksen menetelmä, jonka 

tavoitteena olivat matemaattiset taidot ja geometrinen hahmottaminen. Rakentelu 

oli Fröbelin ajatuksia mukaillen myös yksi lapsen luontaisen toimintavietin, leikin, 

ilmentymä.  

 

6.1 Rakenteluleikki varhaiskasvatuksen toimintamuotona 

 

Friedrich Fröbel (1782–1852) on kehittänyt aikanaan lastentarha-aatteen ja 

vaikuttanut voimakkaasti varhaislapsuuden arvostukseen ja leikin merkitykseen 

oppimiselle. Fröbelin voidaan ajatella olevan myös suomalaisen 

varhaiskasvatuksen kantaisä. Fröbel oli oman aikansa erikoisuus, joka korosti 

leikin merkitystä lapsen oppimiselle ja ymmärsi leikin olevan lapsen luontainen 

tapa tutkia ja olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.  

 

Fröbel kehitti osaksi leikkipedagogiikkaansa niin sanotut Fröbelin palikat eli kuusi 

erilaista leikkilahjaa, jotka muodostavat loogisesti etenevän rakennuspalikoiden 

sarjan. Fröbel oli hyvin kiinnostunut matematiikasta ja luonnontieteistä ja näki 

rakenteluleikissä yhtymäkohdan matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun 

sekä lasten kokemusmaailman välillä.  

 

Leikki on yksi tärkein opetuksen menetelmä varhaiskasvatuksessa. Leikkiä 

perustellaan monesti myös vanhemmille niin, että lapsi oppii leikissä. Tämä on 

täysin totta, mutta leikki ei ole kuitenkaan vain tapa opettaa. Leikki on lapsen tapa 

olla osana ympäristöään. Voidaan ajatella, että niin kuin lapsuudella, myös leikillä 

on itseisarvo. Leikki on paitsi oppimisen menetelmä myös opetuksen tavoite ja 

sisältö jo itsessään. 

 

 



 

 

Rakentelu kestää aikaa 

 

Rakentelu on ollut osana varhaiskasvatusta jo lastentarhan alkuajoilta lähtien. 

Rakentelua toteutettiin osana viikoittaista suunniteltua toimintaa. Silloisia 

keskusaiheita käsiteltiin monin fröbeliläisin työtavoin, joista yksi oli rakentelu. 

Nykyisin keskusaiheen käsitettä vastaa teema tai ilmiö, jota lapsiryhmän kanssa 

käsitellään. Rakentelun rooli on kuitenkin muuttunut ajan saatossa. Rakentelu 

mainitaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) osana oppimisen 

alueita ilmaisun monissa muodoissa ja tutkin ja toimin ympäristössäni. Rakentelu 

on menetelmä matemaattisen ajattelun ja teknologiakasvatuksen yhteydessä. 

Rakentelu ei kuitenkaan ole samalla tavalla nähtävissä osana ohjattua toimintaa 

vaan usein saatavilla omaehtoisen leikin aikana. 

 

Rakentelu on loistava tapa kehittää lapsen matemaattista ajattelua ja kuten jo 

Fröbel aikanaan ymmärsi se koskettaa lapsen kokemusmaailmaa ja innostaa 

lasta havainnoimaan muotoja ja niiden suhdetta toisiinsa yrityksen ja erehdyksen 

kautta. Näinkin yksinkertaisen oivalluksen jälkeen olen löytänyt rakentelun osaksi 

myös ohjattua toimintaa. Esimerkiksi metsä-ilmiöviikolla rakensimme palikoilla 

eläinten koteja ja leikkiä rikastettiin pienillä eläimillä ja luonnon materiaaleilla.  

 

Opettajan rooli rakentelussa 

 

Opettajan rooli rakenteluleikissä on tärkeä. Rikas rakenteluleikki ei tule 

varhaiskasvatukseen vahingossa vaan vaatii aktiivista työtä sen eteen. Opettajan 

rooli rakenteluleikin mahdollistajana on keskeinen. Sensitiivinen opettaja 

havainnoi, tukee ja rikastaa rakenteluleikkiä ja näin tukee myös lasten oppimista. 

 

Tarkoituksenmukaista olisi sopivan rakentelusarjan valinta niin, että 

rakentelumateriaalia riittää vähintään muutaman lapsen yhteis- tai 

rinnakkaisleikkiä varten. Runsas materiaalitarjonta tukee rakenteluleikkiin 

sitoutumista. Pienten lasten kehityksessä tulee ottaa huomioon hieno- ja 

karkeamotoriikan kehitys. Mitä nuorempi leikkijä on kyseessä sitä tukevampaa 

materiaalin tulisi olla. Tärkeää on pohtia myös monipuolisuutta. Legot ja muut 



 

suositut rakentelusarjat ovat erittäin käyttökelpoisia, mutta kaipaavat rinnalleen 

myös muita rakenteluvälineitä (Helenius & Lummelahti 2013.)  

 

Rakenteluleikissä oikeaan aikaan kommentoiminen, kysyminen ja ehdottaminen 

ei ole aina ongelmatonta. Opettajan sensitiivisyys ja herkkyys leikkiä kohtaan 

parhaillaan tukee leikkiä eteenpäin ja opettaja voi toimia leikissä ikään kuin 

ankkurina lapselle kommentoiden, kysyen ja ehdottaen oikea aikaisesti leikin 

sisältöjä kuitenkin säilyttäen lapsen oman ilmaisunvapauden leikissä (Bruce 

2011.) 

 

Rakentelun kautta lapsi tutkii ympäristöään ja oppii paljon uusia taitoja. 

Rakentelusarjat ovat monikäyttöisiä sekä uudelleen purettavia ja kasattavia. 

Rakentelun kautta lapsi oppii myös korjaamaan rikkoutuneita tavaroita ja näin 

pääsee lapsen tasoisesti osallistumaan kestävän elämäntavan rakentamiseen. 

Puiset rakentelupalikat ovat myös itsessään kestäviä. Ne kestävät leikissä 

vuodesta toiseen. Rakentelupalikoilla on leikitty kautta vuosisatojen ja ne ovat 

olleet osa myös suomalaista varhaiskasvatusta Fröbelin pedagogiikan muodossa 

jo yli sata vuotta sitten. Rakenteluleikki kohtaa lapsen kokemusmaailman 

uudestaan ja uudestaan. 

 
 

6.2 Luotettavuus 

 

Luotettavuustarkastelussa tutkimustulokset suhteutetaan teoriataustaan ja sen 

perustalta asetettuun tutkimustehtävään. Tärkeää on tuoda lukijalle selväksi, mitä 

tutkija on tehnyt tutkimuksensa luotettavuuden takaamiseksi. Toimia voi myös 

perustella metodikirjojen ratkaisuilla ja suosituksilla. Olennaista on, että 

luotettavuustarkastelu kohdentuu omaan tutkimukseen eikä ole yleisluontoista 

menetelmäkirjallisuuden lainailua. 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli etsiä tietoa Suomalaisen varhaiskasvatuksen 

alkuaikojen Fröbeliläisestä toiminnasta ja siitä, miten Fröbelin palikoita on 

käytetty osana pedagogista toimintaa. Fröbelin palikat siirrettiin osaksi 

nykyvarhaiskasvatusta erääseen pääkaupunkiseudun päiväkotiryhmään, jossa 



 

itse toimin opettajana ja lähdin etsimään fröbelin palikoiden roolia osana tätä 

päivää.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkastelun voi jakaa kolmeen 

osaan. Nämä ovat uskottavuus, siirrettävyys ja vahvistuvuus. Uskottavuudella 

tarkoitetaan, että tutkijan tulisi pohtia vastaavatko aineistosta tehdyt tulkinnat 

tutkittavien käsityksiä. Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tulokset olisivat tietyin 

varauksin mahdollisesti yleistettävissä ja vahvistuvuudella tarkoitetaan, että 

tulokset saavat tukea aikaisemmista aiheesta tehdyistä tutkimuksista (Eskola & 

Suoranta 1988). 

 

Aloitan luotettavuuden pohtimisen uskottavuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksessani analysoin videoaineistoa lasten leikistä. Lapset osasivat 

pääasiassa itse kertoa rakennelmistaan ja sanoittivat leikkiä toisilleen. On 

kuitenkin huomattava, että lapset eivät sanoita leikkiä esimerkiksi rakenteluleikin 

kehityksen kautta tai sanoita aikuisen roolia osana tilannetta. Leikissä on aina 

tulkinnanvaraisuutta aikuisen näkökulmasta. Uskottavuus mielestäni rakentuu 

kuitenkin siinä, että tutkimustuloksieni tueksi olen tehnyt videoaineistosta nostoja. 

Lapsiryhmä oli minulle myös tuttu jo noin vuoden ajalta, joka tekee tulkinnasta 

tietyin kohdin helpompaa lasten ollessa jo ennestään tuttuja.  

 

Siirrettävyyden pohdinta laadullisessa tutkimuksessa ei ole aina ongelmatonta. 

Voidaan myös pohtia, onko tarkoituksenmukaista saada yhden ryhmän 

kokemuksista yleistettävä aineisto koskemaan esimerkiksi koko Suomea vai 

onko tutkimuksen arvo itsessään jo tämän yhden ryhmän kokemuksen 

taltioinnissa ja analyysissä. Rakenteluleikin historia ja fröbeliläisen lastentarhan 

toiminnan kuvaus on paljolti lähdeaineiston varassa ja se voidaan nähdä melko 

yleistettäväksi aikalaiskirjoittajien taltioimaksi. Kysymys fröbeliläisen rakentelun 

roolista tai yleensä rakenteluleikin roolista varhaiskasvatuksessa on tukena 

laajalta jo olemassa olevaa tutkimusta esimerkiksi aikuisen roolista leikissä. 

Itsessään juuri Fröbelin palikoiden käytöstä osana varhaiskasvatuksen 

pedagogiikkaa ei ole suoranaisesti juuri ollenkaan tutkimusta. Tuloksieni mukaan 

fröbelin palikoilla ja rakentelulla yleisesti on yhtymäkohtia nykypäivän 



 

varhaiskasvatukseen, mutta yleisemmän siirrettävyyden tueksi tarvittaisiin lisää 

tutkimusta.  

 

Tutkimustulokset saavat tukea aikaisemmasta tutkimuksesta koskien 

rakenteluleikin kehittävyyttä sekä aikuisen roolia leikeissä. Tutkimus ei 

kuitenkaan ota kantaa onko rakenteluleikin hyötyjen saamiseksi erityisen tärkeää 

käyttää esimerkiksi juuri Fröbelin palikoita, tähän ei ole olemassa vertailtavaa 

tutkimusta. 

 

Luotettavuuden näkökulmasta voidaan pohtia myös videoaineiston kykyä 

tallentaa autenttiset leikkitilanteet ja kuinka paljon videokameran läsnäolo vaikutti 

leikkitilanteisiin. Luokkahuonetutkimuksissa on havaittu tutkijan astuessa 

luokkaan sekä opettajan että oppilaiden käyttäytyminen muuttuu (Borg & Gall 

1989).  

 

Koska tutkija oli jo lapsille tuttu ryhmän opettaja uskon tämän lieventäneen 

erilaisen tilanteen vaikutusta leikkiin. Kameran läsnäoloa myös harjoiteltiin 

antamalla sen olla ryhmätilassa näkyvillä ja tekemällä harjoitusvideointeja. Tällä 

tavoiteltiin kameran arkipäiväistymistä ja sulautumista osaksi muuta 

oppimisympäristöä. Monin paikoin kamera unohdettiin, mutta materiaalia on 

myös, jolloin kameraan kiinnitetään enemmän huomiota sitä siirrettäessä tai 

lapsen kysyessä miksi kamera olikaan mukana. 

 

 Lapsi 1: Miks sä kuvailet? 

 Ope: No Roosa oppii sit miten Fröbelin palikoilla leikitään. 

 

Havainnoinnin eli observoinnin suurin etu on, että tutkittavasta ilmiöstä saadaan 

suoraa ja välitöntä tietoa. Se sopii hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi. 

Videointi on havainnointitilanteen tallentamista myöhempää analyysiä varten. 

Havainnoinnin haasteena on pidetty myös sitä, jos tutkija on emotionaalisesti 

sitoutunut tutkittavaan ryhmään tai tilanteeseen. Tämä saattaa vaikuttaa 

tutkimuksen objektiivisuuteen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008.) Ryhmä oli 

oma opetettava ryhmäni, joten emotionaalinen sitoutuminen ryhmään ja sen 

toimintaan olivat koko ajan läsnä kaksoisroolini kautta opettajana sekä tutkijana. 



 

Tiedostin roolini koko tutkimuksen ajan ja koen, että kuvaileva tutkimusotteeni sai 

enemmän sisältöä juuri haastavan kaksoisroolini ansiosta.  

 

Eettisyys tutkimuksen teossa otettiin huomioon kysymällä jokaiselta perheeltä 

kirjallinen lupa lapsen osallistua tutkimukseen (LIITE 1). Tutkimusluvan 

yhteydessä selitettiin myös tutkimuksen keskeisimmät työtavat. Kerätty 

videomateriaali kerättiin vain tätä turkimusta varten. Pieni osa perheistä antoi 

luvan videomateriaalin käyttöön muiden tutkimusten yhteydessä, mutta kyseessä 

oli niin pieni joukko, että materiaali päätettiin säilyttää vain tätä kyseistä 

tutkimusta varten. Videomateriaaliin oli pääsy vain minulla ja ne olivat 

salasanasuojatussa säilytyksessä. Videomateriaalia kuvattaessa lapsille aina 

kerrottiin kuvaamisen alkavan ja jos joku halusi poistua tilanteesta se oli sallittua.  

 

Koska tutkija oli tutkijan roolin ohella myös ryhmän täysivaltainen jäsen toi se 

mukanaan eettisiä ongelmia pohdittavaksi. Ristiriita syntyy kaksoisroolista, jossa 

toimin sekä ryhmän opettajana että tutkijana, joka haluaa saada kerättyä tietoa 

tieteellistä tarkoitusta varten (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008). 

Tutkimustilanteet ja videoitavat leikkihetket olivat osa ryhmän sen hetkistä 

ohjattua toimintaa. Voidaan pohtia, oliko lapsilla todellinen mahdollisuus 

esimerkiksi kieltäytyä kuvaamisesta. Vanhemmilta kysytty tutkimuslupa kaikilla 

oli voimassa, mutta oman pienryhmän osallistuessa tutkimustilanteeseen 

pystyikö tilanteesta poistumaan.  

 

Tutkimusaineistoni kannalta uskon, että tutkimukseen osallistumisella oli pieni 

kynnys ja lapsilla helppoa ja miellyttävää osallistua siihen tutkijan ja tilojen ollessa 

tuttuja. Tämä asetti minut vastuurooliin näkemään ja kuulemaan herkästi, jos joku 

lapsista ei olisi halunnut kuvauksen tapahtuvan. Ensimmäisillä kuvauskerroilla 

pienten palikoiden kanssa yksi lapsi kertoi, ettei halunnut olla tilassa, joten hän 

siirtyi toisen pienryhmän kanssa muuhun toimintaan. Tässä tapauksessa uskon 

kyseessä olleen myös ennemmin itselleen mieluisamman tekemisen valinnasta 

kuin niinkään juuri videoinnin tai tutkimukseen osallistumisen välttämisestä. 

 

6.3 Jatkotutkimusaiheita 

 



 

Suomalaista tutkimusta Fröbelin leikkilahjoista ja rakenteluleikistä ei juurikaan 

ole. Suomalainen lastentarha eli nykyinen varhaiskasvatus nojaavat monin 

paikoin fröbeliläiseen pedagogiikkaan. Mielestäni fröbelin leikkilahjojen käyttöä 

osana varhaiskasvatusta tulisi tutkia edelleen. Lapsilähtöinen tutkimus on tässä 

avainasemassa, jotta saadaan nostettua esiin rakentelun merkitystä lapsille.  

 

Toinen näkökulma, joka nousi esiin, on oppimisympäristöjen nykyinen tarjonta ja 

riittävyys laadukkaan rakenteluleikin tukemiseen. Tilat ja materiaalit asettavat 

tietyt reunaehdot rakenteluleikille ja leikille ylipäätään. Tätä aihetta on tutkittu, 

mutta tutkimusta tarvitaan tästäkin lisää, jotta myös määrärahoissa huomioidaan 

riittävän materiaalin hankkimisen tärkeys. Muutama Dublolaatikko ei vielä täytä 

laadukkaan rakenteluleikin kriteeristöä vaan rinnalla tulee olla runsaasti hyviä ja 

kestäviä puisia (tai vastaavia) palikoita, joiden avulla oppiminen ja leikki on 

mielekästä ja siihen sitoudutaan pitkäkestoisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lähteet 
 

Bateman, A. (2015). Conversation Analysis and Early Childhood Education: The 

co-production of knowledge and relationships. Hampshire: Ashgate/ Routledge. 

 

Borg, W. R. & Gall, M. D. (1989). Educational research. An introduction. New 

York: Longman. 

 

Bruce, A. (1992). Children, adults and blockplay. Teoksessa P. Gura & T. Bruce 

(toim.) Exploring learning: young children and blockplay. London: Paul Chapman 

Publishing Ltd. 

 

Bruce, T. (2011). Cultivating Creativity for Babies, Toddlers and Young Children. 

Abingdon: Hodder Education. 

 

Bruce, T. (2012). Early childhood practice. Froebel today. London: SAGE publi-

cations.  

 

Bruce, T. (2020). Educating Young Children: A Lifetime Journey into a Froebelian 

Approach. London: Routledge 

 

Cohen, L. & Manion, L. (1995). Research methods on education. London: 

Routledge.  

 

Curtis, D. & Carter, M. (2017). Learning together with young children. A curricu-

lum framework for reflective teachers. St. Paul: Redleaf press. 

 

Elkonin, D. B. (1999). Toward the problem of stages in the mental development 

of children. Journal of Russian and East European Psychology. Vol 37, 6, 11-30.  



 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus Laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino. 

Fleer, M. (2015). Pedagogical positioning in play – Teachers being inside and 

outside of children's imaginary play. Early Child Development and Care, 185, 

1801–1814. 

 

Fröbel, F. (1826/2012). Friedrich Fröbel Die Menschenerziehung. Ihmisten 

kasvatus. Suomennos ja omakustannus A. Helenius. 

 

Gura, P. (1992). Exploring Learning: Young Children and Block Play. London: 

Paul Chapman. 

 

Heikkinen, A. & Rautakivi, S. (1972). Esikouluikäisten ohjaus. Jyväskylä: 

Gummerus. 

 

Helenius, A. & Lummelahti, L. (2013). Leikin käsikirja. Jyväskylä: Ps-kustannus. 

 

Helenius, A. & Lummelahti, L. (2018). Varhaiskasvatus perusteita. Helsinki: 

Books on demand.  

 

Helenius, A. (2021). Kasvatuksen kulmakiviä. Henkilökuvia neljältä vuosisadalta. 

Helsinki: Books on demand. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2008). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

 

Johnson, H. M. (1933). The art of block building. Teoksessa E. S.  Hirsch (toim.) 

(1996) The Block Book. Washington: National Association for the Education of 

Young Children. 

 

Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: 

Gaudeamus.  

 



 

Kangas, J., Harju-Luukkainen, H., Brotherus, A., Kuusisto, A. & Gearon, L. 
(2019). Playing to learn in Finland: Early childhood curricular and opera-
tional context. Teoksessa S. Garvis & S. Phillipson (toim.), Politification of 
early childhood education and care: Early childhood education in the 21st 
century. Volume III. Evolving families. Abingdon, Oxon: Routledge. 

Kangas, J., Lastikka A-E., Karlson, L. (2021). Voimauttava varhaiskasvatus. 

Leikkivä, osallinen ja hyvinvoiva lapsi. Helsinki: Otava.  

 

Karlsson, L. (2012). Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla. 
Teoksessa L. Karlsson & R. Karimäki (toim.), Sukelluksia 
lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Jyväskylä: Suomen 
kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 57. Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopistopaino. 

 

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta. Komiteamietintö 1978:5. 

Valtion painatuskeskus. Helsinki. 

 

Laukkanen, O., Lihr S. & Salpakivi P. (1979). Perhe, varhaiskasvatus ja 

päivähoito. Keuruu: Otava. 

 

Lastentarhamuseon nettisivut. https://lastentarhamuseo.fi/historiaa/frobel/ 

Viitattu 2.5.2022.  

 

Lilley, I. (1967) Friedrich Froebel: A Selection from his Writings. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Luria, A. (1986). Kokeiluja rakenteluleikin ohjauksen kehityksellisestä 

merkityksestä. Teoksessa Elettyä ja ajateltua. III osa. Psykologia 21 (4) Liiteosa 

psykologia-lehti. 

 

Lyschinska (1922). Henriette Schrader-Breymann, lhr Leben aus Briefen und 

Tagebuchern zusammengestellt und erläutert. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 

 

Meretniemi, M. (2015). Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. 

Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. 

https://lastentarhamuseo.fi/historiaa/frobel/


 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin Yliopisto. 

Tutkimuksia 369. 

 

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 

Jyväskylä: Gummerus.  

 

Ravoth (1859). Öber den Geist der Fröbelschen Kinderspiele und die Bedeut-

samkeit der Kindergarten. Berlin: Verlag von J. U. Herbig.  

 

Salminen, H. & Salminen, J. (1986). Lastentarhatoiminta- osa lapsuuden 

historiaa. Jyväskylä: Gummerus. 

Syrjälä. L. (1994). Tapaustutkimus opettajan ja tutkijan työvälineenä. Teoksessa 

Syrjälä L., Ahonen S., Syrjäläinen E. & Saari S. (1994). Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. Rauma: Westpoint Oy. 

 

Tovey, H. (2012). Adventurous and challenging play outdoors. Teoksessa T. 
Bruce (toim.), Early childhood practice. Froebel today. (2012). London: 
SAGE publications. 

 

Tovey, H. (2017) Bringing the Froebel Approach to your Early Years Practice, 
2nd ed. London: David Fulton 

 

Trageton, A. (2009). Konstruktionslek och barns utveckling. Liber. 

http://www.iccp-play.org/documents/brno/trageton.pdf  

Trawick-Smith, J., & Dziurgot, T. (2011). ‘Good-ft’ teacher–child play interactions 

and the subsequent autonomous play of preschool children. Early Childhood Re-

search Quarterly, 26, 110–123. 

 

Välimäki, A-L. & Rauhala, P-L. (2000). Lasten päivähoidon taipuminen 

yhteiskunnallisiin murroksiin Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 65 (5) 387–405. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma (2022). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 
2022. Helsinki: Opetushallitus. 

 

Viljamaa, E. (2012). Lasten tiedon äärellä. Äidin ja lasten kerronnallisia 
kohtaamisia kotona. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 

http://www.iccp-play.org/documents/brno/trageton.pdf


 

 

Vygotsky, L. S. (1933) Play and its role in the mental development of the child. 

Teoksessa J. Bruner, A. Jolly & K. Sylva (toim.) Play its role in the development 

and evolution. New York: Basic Books 537 – 554. 

 

 

 

 



 

 

Liitteet 
 

 



 

LIITE 1 

 

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta                            
                                                                                                                            
Hyvät vanhemmat, 
 
Päiväkoti _______________ ryhmä osallistuu kevään aikana Pro Gradu-tutkimukseen. 
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Lastentarhamuseon kanssa. 
Tutkijana on ryhmän opettaja Roosa Tilles. Tutkimuksen aiheena on lasten käsitykset 
avaruudellisen hahmottamiskyvyn hyödyntämisestä fröbeliläisessä palikkaleikissä. 
Huomiota kiinnitetään erityisesti lasten rakenteluleikkeihin, luovuuden ilmenemiseen ja 
lasten osallisuuteen ja ilmaisuun. Tutkimuksen pohjalta pyritään löytämään 
fröbelinpalikoiden hyöty nykyisessä varhaiskasvatuksessa samalla peilaten niiden 
historiallista arvoa osana fröbeliläistä pedagogiikkaa.  

Pyydämme lupaanne, että lapsenne voisi osallistua tutkimukseen. Alla kuvaamme 
tutkimuksen tavoitteita sekä sitä, mitä tutkimukseen osallistuminen lapsenne kannalta 
tarkoittaa. Tutkimuslupapyynnön löydätte erilliseltä sivulta. Toivomme, että palautatte 
sen täytettynä lapsenne ryhmän aikuisille 19.4. mennessä. Kiitämme ajastanne ja 
yhteistyöstänne. 
 
Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutetaan päiväkoti _________ vuoden 2021 aikana. Teemme havaintoja 
lasten ja aikuisten toiminnasta päiväkodissa ja haastattelemme lapsia sekä päiväkodin 
henkilökuntaa. Lisäksi pyydämme lupaanne valokuvata ja/tai videoida päiväkodin 
tapahtumia ajoittain. 
 
Käsittelemme kaikkea saamaamme tietoa luottamuksella. Tutkittavien ja päiväkodin 
nimiä ei julkaista eikä kerrota ulkopuolisille. Tutkimusaineisto säilytetään valvotusti ja se 
suojataan salasanoilla. Kerätty aineisto tuhotaan tutkimuksen valmistuttua tai 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen keräämisestä. Tutkimus tehdään hyvää eettistä 
tutkimustapaa ja Helsingin yliopiston eettisiä sääntöjä noudattaen. 
 
Mikäli lapsenne ei osallistuu tutkimukseen, tämä ei vaikuta lapsenne 
varhaiskasvatusjärjestelyihin. Tutkimuksen osallistujat voivat myös kieltäytyä 
tutkimuksesta haluamallaan hetkellä ilman seurauksia. Kerättyä aineistoa käytetään 
tämän tutkimustyön toteuttamiseen. Alla olevassa lupakaavakkeessa voit antaa erillisen 
luvan, että kerättyä aineistoa saa käyttää myös muuhun tieteelliseen tutkimukseen 
Helsingin Yliopistossa sekä opetuskäyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan tutkielman 
muodossa sen valmistuttua. Aineiston keräämisestä vastaa Roosa Tilles. Pyydämme 
Teitä ottamaan yhteyttä, mikäli haluatte tietää lisää tutkimuksesta tai mitä se tarkoittaa 
lapsenne kannalta. 
 
Tutkimuksesta on hyötyä lapsille ja päiväkodille! 
 
Tutkimuksen aikana häiritsemme mahdollisimman vähän päiväkodin toimintaa. Kerättyä 
tietoa käytetään päiväkodin toiminnan kehittämisessä. 
 

 

 

Roosa Tilles 

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija 



 

Opettajankoulutuslaitos 

Kasvatustieteellinen tiedekunta 

Helsingin Yliopisto 

roosa.tilles@hel.fi 
                                  
 

                                
Helsingin yliopisto                            TUTKIMUSLUPALOMAKE 
Kasvatustieteellinen tiedekunta                  Kevät 2021 

 

Lasten käsityksiä avaruudellisen hahmottamiskyvyn hyödyntämisestä 

fröbeliläisessä palikkaleikissä 

 
Lapsen nimi:_________________________________________________________ 

 
Lapseni SAA osallistua tutkimukseen._____________________________________

  

Lapseni EI saa osallistua tutkimukseen. ___________________________________ 

S                               S                         SAA ottaa valokuvia ja häntä saa videoida. __________________________________    

SAA ottaa valokuvia ja häntä EI SAA videoida.________________________________ 

 
Helsingin Yliopisto/ Lastentarhamuseo SAA käyttää aineistoa myöhemmin muita 
tutkimuksia varten sekä opetuskäytössä.  

_____________________________________________ 

 

Tutkimusaineistoa EI SAA käyttää myöhemmin muita tutkimuksia varten tai 
opetuskäyttöön. 

_____________________________________________  

  

Aika ja paikka:     _____________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus:     _____________________________________ 

Nimen selvennys:     _____________________________________ 

                 

 
Palautathan tutkimusluvan täytettynä 1.4. mennessä. Kiitos! 

 


