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Haastattelukysymyksiä/ teemoja 
 

Haastattelukysymyksillä pyrin siis samaan selville sitä, miten leikkiminen ja ei-

leikkiminen muiden kanssa rakentaa lasten väliä suhteita ja millaiseksi nämä suhteet 

rakentuvat. Tarkemmin tulen analysoimaan sitä, mihin sosiaalisiin kategorioihin lapset 

sijoittavat itsensä ja toisensa. Olen siis kiinnostunut enemmän leikin rakentumisesta 

sosiaalisena toimintana kuin leikin sisällöstä, vaikka tämänkin otan huomioon, mutta 

painopisteeni ei ole kuitenkaan leikintutkimuksessa niinkään kuin lasten 

vertaissuhteiden tutkimuksessa ja sosiaalisten kategorioiden tutkimuksessa. 

 

1. Haluan kysyä teiltä leikeistä päiväkodissa.  

2. Mikä päiväkodissa on kivaa? Mikä päiväkodissa ei ole niin kivaa? 

3. Voisitko piirtää jonkin leikin, jota leikit muiden lasten kanssa päiväkodissa. 

Mikä leikki se on? Kenen kanssa sitä leikit? Miksi on kivaa leikkiä juuri 

näiden kavereiden kanssa? Onko sinulla muitakin kavereita päiväkodissa? 

Millaisia he ovat? Mitä heidän kanssa teet päiväkodissa?  

4. Onko päiväkodissa lapsia, joiden kanssa et leiki? Mitä he leikkivät? Voisitko 

ajatella että leikkisit heidän kanssaan joskus? Miksi/ miksi et? 

5. Haluaisiko joskus joku lapsi leikkiä sinun kanssa, vaikket itse haluaisi leikkiä 

hänen kanssaan? Miksi et halua leikkiä hänen kanssaan? 

6. Oletko joskus halunnut leikkiä jonkun/ joidenkin kanssa, mutta et ole päässyt 

leikkiin mukaan? Miksi ajattelet, että et ole päässyt leikkiin mukaan? 

7. Kiusataanko teillä päiväkodissa joitakin lapsia? Millaista se kiusaaminen on? 

Onko se toistuvaa? Miksi kiusataan? 


