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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Haastattelukysymyksiä/ teemoja
Haastattelukysymyksillä pyrin siis samaan selville sitä, miten leikkiminen ja eileikkiminen 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?

