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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaat kokevat koululiikunnan ja miten he ovat koke
neet sen vaikuttaneen heidän vapaaajan liikuntaaktiivisuuteensa. Lisäksi tarkastelimme, millaisia oppilai
den liikuntatunnit ovat sekä millaisia käsityksiä heidän liikunnanopettajillaan on koululiikunnasta. Oppilai
den toimintaa ja asennoitumista liikuntatunneilla tarkastelimme Lehtisen ym. (1989) sosioemotionaalisen
orientaatiotapojen avulla. Oppilaiden ja opettajan toimintaa liikuntatunneilla tarkastelimme Jaakkolan
(2003) motivaatioilmastomallien mukaisesti.

Tutkimuksemme on etnografinen tapaustutkimus. Keräsimme tutkimusaineiston havainnoimalla peruskou
lun 5. – ja 8. luokan oppilaiden liikuntatunteja. Havainnoimme yhteensä 7 liikuntatuntia. Lisäksi haastat
telimme 10 oppilasta ja 2 liikunnanopettajaa.  Haastateltavat oppilaat valitsimme teettämämme kyselylo
makkeen perusteella.

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että oppilaat pääsääntöisesti suhtautuvat koululiikuntaan positiivisesti. Kou
luliikunnan myönteiseksi kokevat oppilaat ovat kokeneet sen myös vaikuttaneen heidän vapaaajan liikun
taaktiivisuuteensa. Mitä liikunnallisesti aktiivisempi oppilas on, sitä myönteisempi on hänen suhtautumi
sensa koululiikuntaan.  Koululiikunnan negatiiviseksi kokevat oppilaat ja vapaaajallaan liikunnallisesti
passiiviset eivät koe koululiikunnan vaikuttaneen heidän vapaaajan liikuntaaktiivisuuteensa. Oppilaiden
liikuntatunnit ovat monipuolisia ja vaihtelevia, joissa liikunnanopettajat toimivat pääsääntöisesti tehtä
väsuuntautuneen motivaatioilmaston mukaisesti. Liikunnanopettajien käsitysten mukaan oppilaat kaipaa
vat liikuntatunneilta mm. iloista liikkumista ja pelaamista.

Tutkimuksemme osoitti, että liikunnallisesti aktiiviset oppilaat toivovat kaikkien oppilaiden aktiivista osal
listumista liikuntatunneilla. Lisäksi yleisesti ottaen liikuntatunneilta toivotaan mieluisia oppisisältöjä, esi
merkiksi uusia ja trendikkäämpiä koululiikuntalajeja.

Tutkimustulostemme perusteella oppilaat saavat myönteisiä koululiikuntakokemuksia mm. omista onnis
tuneista suorituksista, yhdessä toimimisesta ja pelaamisesta. Kielteisiä koululiikuntakokemuksia saadaan
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSONGELMAT

”Ope!  Joko  pelataan  oikeaa  peliä?”  Tämä  on  tuttu  lausahdus  monen

liikunnanopettajan  korvissa,  ja  myös  me  olemme  sen  usein  kuulleet,  vaikka

työuramme liikunnanopettajina on vasta alkamaisillaan. Haastava tehtävä opettajalle

on  suunnitella  liikuntatunnit  jokaiselle  oppilaalle  mieluisaksi.  Opettaja  pyrkii

suunnittelemaan tunnit niin, että jokainen oppilas saisi liikkua ja kokea onnistumisia.

Olemme  usein  törmänneet  siihen,  että  oppilaat  haluaisivat  pelata  sitä  oikeaa,

lähimpänä  standardipeliä,  vaikka  kaikkien  oppilaiden  taidot  eivät  vielä  siihen

välttämättä riittäisikään.

Liikuntatunnit koulussa liikuttavat lapsia vain muutaman tunnin viikossa. Jos lapsi ei

tämän  lisäksi  harrasta  liikuntaa  vapaaajalla,  jää  hänen  liikkumisensa  varsin

vähäiseksi.  Liikunta  vaikuttaa  oppilaiden  jaksamiseen  ja  yleiskuntoon  sekä

mielialaan.  Liikunnan  puutteen  huomaa  helposti  muun  muassa  ärtyneisyytenä  ja

keskittymisvaikeuksina.  Koululiikunta  on  ainoa  organisoitu  liikuntamuoto,  joka

liikuttaa  kansalaisia  ainakin  jossain  vaiheessa  heidän  elämässään,  ja  tällöin  se  on

myös  ainut  mahdollisuus  vaikuttaa  heidän  liikuntakäyttäytymiseensä  (Ks.  myös

Ojanaho  ym.,  2003,  4).  Jotta  oppilaat  saataisiin  liikkumaan  myös

koululiikuntatuntien ulkopuolella, ovat koulun ulkopuoliset organisaatiot vastanneet

tähän  haasteeseen.  Esimerkiksi  Nuori  Suomi  on  järjestänyt  Liikuntaseikkailu

maailman  ympäri  –  tapahtuman.  Tämä  tempaus  liikuttaa  koululaisia  keväisin

liikuntatuntien lisäksi.

Lasten  vähäinen  liikkuminen  on  saanut  eri  alojen  ammattilaiset  heräämään  ja

toimimaan  liikunnan  lisäämiseksi.  Liikkuminen  ei  ole  enää  nykypäivän  lapsille

itsestäänselvyys.  Tietokone  ja  televisio  vievät  suuren  osan  lasten  vapaaajasta.

Pohjolan  Sanomat  kirjoitti  21.3.2006  huolestuttavasta  ja  uudesta  ilmiöstä,  tyypin  2

diabeteksen  ilmenemisestä  jo  lapsilla.  Artikkelin  mukaan ”lapset  syövät

epäterveellisesti  ja  liikkuvat  liian  vähän”.    Liikkumattomuuden  seurauksena  on

lasten  liikalihavuus  sekä  altistuminen  myöhemmin  erilaisille  sairauksille,  kuten

kakkostyypin  diabetekselle.  Mielestämme  tämä  on  huolestuttava  asia,  johon
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aikuisten on puututtava, sillä kaikenlainen liikunta ja leikkiminen tulisi olla jokaisen

lapsen arkipäivää.

Suomessa  väestön  liikuntakäyttäytymisen  systemaattinen  tutkimus  alkoi  1970  –

luvulla.  Silloin  alkoi  ilmestyä  runsaasti  tutkimustietoa  lasten  ja  nuorten

liikuntakäyttäytymisestä.  (Telama  ym.,  1986,  45.)  Silvennoisen  (1979,  51,  68)

mukaan  koulun  liikuntatunnit  ovat  ylivoimaisella  tavalla  oppilaiden  mieluisimpia

hetkiä koulutyössä. Hänen  mukaansa oppilaiden  liikuntaharrastusmotiivit osoittivat,

että  fyysisesti  aktiivinen  toiminta  viehättää,  eikä  sillä  ole  vielä  kovin  kaukaisia

tavoitteita.  Tuoreempia  tutkimustietoja koululiikunnasta  löytyy  useista pro  gradu  –

tutkielmista.  Esimerkiksi  Anttilan  ym.  (2004)  tutkielman  mukaan  opettajat,  jotka

motivoivat  oppilaitaan  tehtäväsuuntautuneen  motivaatioilmaston  mukaisesti,

edesauttavat  oppilaiden  sisäisen  motivaation  kasvua  sekä  innostavat  oppilaita

liikuntasuorituksiin.  Mäemurdin  ym.  (2004)  tutkielman  mukaan  hyvä  liikuntatunti

koostuu  oppilaiden  mielestä  monipuolisuudesta  ja  onnistumisen  kokemuksista.

Opettajan luomalla myönteisellä oppimisilmapiirillä on merkitystä oppilaiden hyvien

liikuntakokemusten  luojana.  Timosen  (2000)  ja  Alakankaan  ym.(2002)  tutkielmien

mukaan  koululiikunnalla  ei  ole  juurikaan  merkitystä  liikuntaharrastusten

aloittamisessa, vaan kaverit koetaan merkitykselliseksi liikuntaharrastusta aloittaessa.

Holopaisen  (1991,  43,  44)  mukaan  negatiiviset  kokemukset  liikunnasta  vähentävät

liikunnan  harrastamista  ja  estävät  motivoitumista  ja  siten  myös  uusien  taitojen

oppimista.  Kokemukset  liikunnasta  vaikuttavat  asenteeseen  liikuntaa  kohtaan.

Tutkimuksemme  tavoitteena  on  saada  välineitä  siihen,  miten  saada  oppilaiden

liikkumiseen  innostusta  koululiikuntatuntien  avulla.  Koemme,  että  koululiikunnan

avulla  voidaan  istuttaa  niin  sanottu  liikuntasiemen  oppilaaseen.  Mielestämme

liikuntatuntien  tarkoituksena  on  tarjota  virikkeitä  myös  oppilaiden  liikunnalliseen

vapaaajan  viettämiseen.  Yksi  liikuntatuntien  tavoitteista  on  saavuttaa  oppilaalle

terveellinen elämäntapa, jossa liikunnalla on keskeinen osa. Hyvä peruskunto auttaa

voimaan hyvin ja jaksamaan arjen keskellä.

Koululiikunnasta pitämiseen voi vaikuttaa moni  muukin asia kuin  itse  liikkuminen,

esimerkiksi opettaja,  muut  oppilaat,  liikuntatuntitilanne  ja  opetusmenetelmät.  Näitä

tekijöitä  tarkastelemme  havainnoinnin,  kyselylomakkeen  ja  haastattelun  avulla.
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Tutkimuksemme  tarkoitus  on  selvittää,  millaisia  kokemuksia  oppilailla  on

koululiikunnasta,  ja  miten  he  ovat  kokeneet  sen  vaikuttaneen  heidän  vapaaajan

liikuntaaktiivisuuteensa.

Tutkimusongelmamme ovat:

1) Millaisia ovat oppilaiden liikuntatunnit?

2) Miten oppilaat kokevat koululiikunnan,  ja miten he kokevat sen vaikuttaneen

heidän vapaaajan liikuntaaktiivisuuteensa?

3) Millaisia käsityksiä liikunnanopettajilla on koululiikunnasta?

Tutkimme peruskoulun 5. ja 8. – luokkalaisten koululiikuntakokemuksia sekä heidän

liikunnanopettajiensa  käsityksiä  koululiikunnasta.  Aihe  kiinnostaa  meitä,  koska

olemme  molemmat  pitäneet  aina  liikunnasta,  niin  koulussa  kuin  vapaaajallakin.

Koemme  tärkeäksi  saada  liikunnasta  pitämättömän  oppilaan  näkemyksen  liikuntaa

kohtaan,  jotta  osaisimme  tulevina  liikunnanopettajina  samaistua  myös  sellaisiin

oppilaisiin, jotka eivät ole olleet yhtä innostuneita liikunnasta, kuin mitä itse olemme

olleet.
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2 LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA

2.1 Liikunta

Asetimme tämän tutkimuksen liikuntakäsitteet kuvion 1 mukaiseen viitekehykseen.

Kuvio 1. Tutkimuksen liikuntakäsitteiden viitekehys

Olemme  laatineet kuvion 1 Laakson (2003, 14–23) mukaan,  jonka pääkäsitteenä on

liikuntapedagogiikka. Sen alle  limittyvät käsitteet  liikuntakasvatus,  koululiikunta  ja

liikuntaaktiivisuus.  Kuvion  1  yläkäsitteenä  olevalla  liikuntapedagogiikalla

tarkoitetaan tieteenalaa, joka tutkii liikuntakasvatusta ja liikunnan opetusta koulussa.

Olemme  lisänneet  liikuntapedagogiikkakäsitteen  alle  liikuntaaktiivisuuden,  joka

näkyy oppilaiden toiminnassa. Käsitettä liikunta emme laittaneet kuvioon erilliseksi,

sillä se on osana kaikissa tutkimuksemme liikuntakäsitteissä.

Laakso  (2003,  15)  määrittelee  liikunnan  fyysiseksi  toiminnaksi,  jota  saadaan

aikaiseksi  lihaksistoa  liikuttamalla. Liikunta määritellään  fyysiseksi aktiivisuudeksi,

joka  saa  aikaan  energian  kulutusta.  Liikunnalla  on  sekä  henkistä  että  fyysistä

vaikutusta.

LIIKUNTA
PEDAGOGIIKKA

Liikuntakasvatus Koululiikunta Liikuntaaktiivisuus
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Tässä  tutkimuksessa  tarkoitamme  liikunnalla  yksilön  omaehtoista  liikkumista  tai

osallistumista  ohjattuihin  liikuntatapahtumiin.  Käytämme  käsitteitä  omaehtoinen  ja

omatoiminen  liikunta  synonyymeinä.  Näillä  käsitteillä  tarkoitamme,  että  oppilas

liikkuu  yksin  tai  kavereidensa  kanssa  ilman  taustayhteisöä.  Käytämme  käsitteitä

ohjattuun  ja  organisoituun  liikuntatoimintaan  osallistumista  rinnakkain,  joilla

tarkoitamme sitä, että oppilaan liikkuminen tapahtuu liikunta tai urheiluseurassa tai

harrastuspiirissä. (Ks. myös Huisman 2004, 31.)

Liikunnalla on Lintusen (2003, 29) mukaan itseisarvoa ja terveydellisiä vaikutuksia.

Opetushallituksen  tutkimuksen  (Huisman  2004,  73)  mukaan  oppilaat  harrastavat

vapaaajallaan  omatoimista  liikuntaa  kävelyn,  lenkkeilyn  ja  pallopelien  pelaamisen

parissa.

2.2 Liikuntakasvatus

Liikuntakasvatus  on  toimintaa,  joka  tarkastelee  liikuntaan  liittyviä  ilmiöitä

kasvatuksen  näkökulmasta. Liikuntakasvatuksen  tavoitteena on kasvattaa  liikuntaan

sekä  myös  kasvattaa  liikunnan  avulla.  Laakso  (2005a)  määrittelee  liikuntaan

kasvattamisen  siten,  että  henkilölle  pyritään  saamaan  aikaiseksi  sellaisia  tietoja  ja

taitoja  sekä  asenteita,  niin  että  henkilö  pystyy  ja  haluaa  niiden  varassa  harrastaa

vapaaehtoisesti  liikuntaa.  Koululiikuntaa  tulisi  harrastaa  erilaisissa

toimintaympäristöissä,  jotta  opetus  tarjoaisi  erilaisia  liikunnan

harrastamismahdollisuuksia.  Monipuoliset  toimintaympäristöt  mahdollistaisivat

liikunnan harrastamisen myös vapaaajalla. Mielestämme liikuntakasvatus ei toteudu

yksistään  liikuntatuntien  toiminnoissa,  vaan  sitä  tapahtuu  koko  koulupäivän  ajan.

Esimerkiksi välitunneilla tapahtuva liikkuminen ja omasta hygieniasta huolehtiminen

ovat osa koulun liikuntakasvatusta.

Liikunnan  avulla  kasvattaminen  on  tietoista  tunneelämän,  ajattelun  ja

yhteistyötaitojen  kehittämistä.  Näiden  tavoitteiden  tarkoituksena  on  tukea  lapsen

kasvua  ja  kehitystä  tasapainoiseksi,  itsenäiseksi,  vastuuntuntoiseksi,

yhteistyökykyiseksi  sekä  muut huomioonottavaksi persoonaksi.  (Puonti 1999, 113.)
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Liikunnan  avulla  tapahtuva  kasvattaminen  antaa  mahdollisuuden  edistää  monia

koulun yleisiä kasvatustavoitteita (Laakso 2003, 20). Mielestämme  liikunnan avulla

kasvattamisessa  on  tärkeää  tiedostaa  kasvatustavoitteiden  lisäksi  myös  liikunnan

tarjoamat  kasvatusmahdollisuudet,  kuten  yhdessä  toimiminen  ja  uudet

ihmiskontaktit.  Liikunnan  parissa  voidaan  harjoitella  elämässä  tarvittavia  tärkeitä

taitoja  kuten  esimerkiksi  pettymysten  käsittelyä,  yritteliäisyyttä,  kärsivällisyyttä,

oman panoksen merkitystä ja onnistumisen riemua. Koululiikunnassa on mahdollista

pohtia oikeaa ja väärää,  itsekkyyttä sekä sääntöjen noudattamista. Pelien  ja  leikkien

yhteydessä  tulee  paljon  haasteellisia  tilanteita  moraalikasvatuksen  kannalta.

Esimerkiksi oppilaat,  jotka  eivät  tule  toimeen keskenään, voidaan saada  toimimaan

yhdessä pelin avulla heidän huomaamattaan.(Ks. myös Laakso 2005b.) Liikunta on

väline ajattelun aktivoimiseen, sillä liikunnassa opitaan käsitteitä, esimerkiksi vasen

oikea  ja  eteentaakse.  Liiketehtäviä  ratkaistaessa  oppilaan  ongelmanratkaisutaito

joutuu koetukselle. (Puonti 1999, 115.)

Liikunnan  parissa  opitaan  omien  rajojen  löytämistä,  yhteisten  pelisääntöjen

noudattamista sekä fyysisen ja psyykkisen rasituksen sietämistä. Liikunta ei sinänsä

kasvata,  vaan  liikuntatilanteissa  vallitseva  ihmisten  välinen  vuorovaikutussuhde

kasvattaa  oppilaita.  Liikunnan  avulla  tapahtuva  kasvatus  on  opettajan  ja  oppilaan

välistä  yhdessä  toimimista.  (Puonti 1999, 113–114.)   Palautteen avulla opettaja  voi

antaa  informaatiota,  joka  koskee  oppilaan  suorituksen  tekemistä,  vastausta,

käyttäytymistä,  asennetta  tai  itse  suoritustulosta.  Palautteen  tarkoituksena  on

ylläpitää  tai  muuntaa  em.  asioita.  Opettajan  antama  palaute  on  ulkoista  palautetta.

Sisäisellä  palautteella  tarkoitetaan  puolestaan  informaatiota,  joka  oppilaalle  tulee

hänen  omien  toimintojensa  ja  aistien  välityksellä.  Opettajan  antama  reflektiivinen

palaute  pyrkii  herättämään  oppilaan  ajattelemaan  opittavan  keskeisen  tekijän

merkitystä suorituksen eri vaiheessa. Reflektiivinen palaute saa oppilaan tuntemaan

olonsa  oppivaksi  yksilöksi,  jonka  tehtävänä  on  oppia  jokin  tietty  motorinen  taito.

Opettajan  antama  negatiivinen  palaute,  kuten  rangaistus  tai  moittiminen  aiheuttaa

oppilaan motivaation laskua. Ulkoisen palautteen merkitys voi parhaassa tapauksessa

lisätä  oppilaan  motivaatiota,  vahvistaa  oikeaa  suoritustapaa  ja  antaa  tietoa

mahdollisista virheistä. (Numminen 2001, 63, 65–67.)
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Liikunnanopettaja  nähdään  liikuntaan  kasvattajana.  Koululiikunnan  tavoitteet

liittyvät  liikunnanopettajien  antamiin  harjoituksiin  ja  oppimistehtäviin,  jotka

oppilaiden  on  vain  hyväksyttävä  suoritettaviksi  (Hautamäki  ym.,  1999,  22).

Huismannin  (2004,  123)  mukaan  parasta  liikunnanopettajien  mielestä  heidän

työssään  on  liikunnan  ilo  käytännössä,  oppilaan  innostuneisuus  ja  oppilaiden

onnistumisen elämykset. Lisäksi opettajat kokevat tärkeäksi  ja myönteiseksi asiaksi

toiminnallisuuden  sekä  työn  monipuolisuuden,  vaihtelevuuden  ja  vauhdikkuuden.

Liikunnanopettajien  opetuksen  organisointiin,  tehtävien  ja  työtapojen  valitsemiseen

vaikuttavat hänen omat arvot ja uskomukset (Peltonen ym., 1992, 76).

Opettajan  ohjauksessa  oppilaan  oppiminen  tapahtuu  tavoitteellisena  opiskeluna

erilaisissa tilanteissa itsenäisesti sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän

kanssa. Opettajien vuorovaikutustyyli vaihtelee sen mukaan, miten hänen oppilaansa

ovat  toimintoihin  orientoituneita.  (Tynjälä  1999,  105.)  Oppiminen  perustuu

oppimiskäsitykseen,  joka  ymmärretään  yksilöllisen  kehittelyprosessin

muovautuvaksi  ajattelutavaksi  (Lehtinen  ym.,  1989,  9).  Oppimista  tapahtuu  myös

kypsymisen  kautta.  Opetustyössä  muovautuvat  oppimiskäsitykset  sisältävät

käytäntöihin  liittyvät  tottumukset,  asenteet  ja  arvot,  jotka  yhdistyvät  olettamuksiin

siitä,  mitä  oppilaalle  tapahtuu  oppimisprosessin  kuluessa.  Opettajien  asenteisiin

vaikuttavat  heidän  saamansa  koulutus  ja  sen  välittämä  oppimiskäsitys  sekä  usein

myös kulttuuriset  arvot.  (Raustevon Wright  ym.,  1995,  103,  133.)  Oppimiskäsitys

muovautuu  monen  tekijän  vaikutuksesta.  Oppimiskäsitystä  ohjaavia  tekijöitä  ovat

tieteellisen  tutkimuksen  traditio  ja  sen  teoriat,  arkipäiväiset  implisiittiset  teorian

käsitykset sekä opettajan ammattikäytännössä välittynyt hiljainen tieto sukupolvelta

toiselle. Tutkimuksessamme käsittelemme kahta eri oppimiskäsitystä: behavioristista

ja  kognitiivista.  Nämä poikkeavat  toisistaan  tutkimuskohteen  ja  menetelmien  sekä

tieteen  ja  ihmiskäsityksen  suhteen.  (Lehtinen  ym.,  1989,  14,  79,  17.)

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan opettajan tehtävänä on siirtää jo olemassa

olevaa  varmaa  tietoa  oppijaan.  Oppilas  on  oppimistilanteessa  opetuksen  kohde.

(Hakala 1999, 50–51.) Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen liitetään

yksilön  tiedollisiin  prosesseihin.  Oppiminen  tapahtuu  oppijan  mielessä.  (Lehtinen

ym.,  2001,  83.)  Kognitiivisen  oppimiskäsityksen  mukaan  oppilas  nähdään  oman

toimintansa  aktiivisena  ohjaajana.  Oppiminen  on  toimintaa,  jossa  oppija  konstruoi

kuvaa  ulkoisesta  maailmasta  ja  tulkitsee  opittavaa  ainesta  aikaisempien  tietojen,
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skeemojen,  pohjalta.  (Lehtinen  ym.,  1989,  27–28.)  Kognitiivinen  oppimiskäsitys

painottaa  oppilaan  omaa  osuutta  oppimisessa,  kun  taas  behavioristisen

oppimiskäsityksen  mukaan  opettaja  on  aktiivisessa  roolissa  oppimisessa.

Mielestämme  taitava  opettaja  osaa  käyttää  tilanteen  mukaan  joustavasti  eri

oppimiskäsityksiä,  jotta  oppiminen  olisi  oppilaille  mahdollisimman  mielekästä.

Liikunnassa  motorisen  oppimisen  teoriatausta  käsittää  kognitiivisen

oppimiskäsityksen.  Motorinen  oppiminen  tarkoittaa  liikuntasuorituksen  oppimista,

jossa  oppimisprosessi  toteutuu  ydinkeskeisen  oppimisperiaatteen  mukaisesti.

(Eloranta 2003, 85, 94–95.)

2.3 Koululiikunta

Valtakunnallisen  opetussuunnitelman  (POPS  2004,  248)  mukaan  koululiikunnan

tavoitteena on antaa oppilaalle sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta

oppilas  voi  harrastaa  liikuntaa  omalla  vapaaajallaan.  Koululiikunnan  tavoite  on

edesauttaa terveellisen elämäntavan syntymistä, jossa liikunnalla on tärkeä osa.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien koulujen opetussuunnitelmien mukaan liikunnan

opetuksella  pyritään  edesauttamaan  terveen  minäkäsityksen  syntymistä  sekä

vastuullista  käyttäytymistä.  Liikunnan  perustaitojen  oppimisen  lisäksi  liikunta

nähdään hyvänä kasvattamisen kenttänä. Koulujen opetussuunnitelmissa painotetaan

lasten  ja nuorten liikunnallisia herkkyyskausia. Herkkyyskausilla tarkoitetaan  lasten

kehityksessä  havaittavia  kausia,  jolloin  tietyn  tyyppisten  taitojen  oppimisen

valmiudet ovat erityisen hyvät.

Näkemyksemme  mukaan  koululiikunta  saattaa  olla  joillekin  oppilaille  ainoa

liikkumisen  muoto.  Tästä  syystä  koululiikunnan  tärkeyttä  ei  pidä  vähätellä.

Koululiikunta  käsittää  liikuntatuntien  lisäksi  kaiken  koulussa  tapahtuvan

liikkumisen.  Oppilaat  viettävät  suurimman  osan  koulupäivästään  välitunnilla.

Esimerkiksi,  jos oppilaalla on  viiden  tunnin  mittainen koulupäivä,  viettää hän  tästä

ajasta  välitunnilla  yhteensä  tunnin.  Välitunnilla  tapahtuvaa  liikkumista  ei  tulisi

vähätellä  vaan  oppilaita  tulisi  kannustaa  ja  ohjata  välituntiliikkumiseen.
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Mielestämme  opettajan  tulisi  kannustaa  vanhempia  ohjaamaan  lapsia  liikkumaan

koulumatkat  esimerkiksi  jalan  tai  polkupyörällä.  Usein  vanhemmat  perustelevat

lastensa kuljettamista muun muassa turvallisuus ja ajanvoittamissyin.

Valtioneuvoston  asetuksen  (20.12.2001/1435)  mukaisesti  liikunta  on  osa  taito  ja

taideaineiden  ryhmää.  Vuosiluokilla  1.  –  4.  liikunnan  vähimmäismäärä  on  8

vuosiviikkotuntia  (vuosiviikkotunti  =  38  oppituntia)  ja  vuosiluokilla  5.  –  9.

vähimmäismäärä  on  10  vuosiviikkotuntia.  Tämä  tarkoittaa  tasaisesti  jaettuna  kahta

liikuntatuntia viikossa koko peruskoulun ajan. (POPS 2004, 300.)

Koululiikuntatuntien  määrän  vähäisyys  herättää  paljon  keskustelua.  Olemme

verranneet tutkittavien koulujen eri oppiaineiden tuntimääriä. Kun verrataan liikuntaa

ensimmäisen ja kuudennen luokan aikana esimerkiksi äidinkieleen, havaitsimme, että

liikuntaa on  puolet  vähemmän.  Viikossa  äidinkieltä  opetetaan  32  tuntia  1.  ja  6.

luokan  oppilaille,  kun  taas  liikuntaa  opetetaan  vain  14  tuntia.  On  selvää,  että

äidinkieli  on  tärkeä,  ellei  tärkein  oppiaine  alaluokilla,  mutta  mielestämme  myös

liikunta ansaitsisi enemmän tunteja. Äidinkielen ja liikunnan tuntimäärien ero jatkuu

samantapaisena  seitsemännen  ja  yhdeksännen  luokan  aikana.  Yläluokkien  (7.9.

luokkien) aikana äidinkieltä on 10 viikkotuntia  ja  liikuntaa puolestaan vain 6 tuntia

viikossa.

Liikunta  poikkeaa  kuitenkin  selkeästi  muista  oppiaineista  sen  vaatiman  fyysisen

aktiivisuuden vuoksi. Koululiikunnan määrän  lisäämisellä on tärkeä rooli  terveyden

edesauttamisessa.  Koululiikunta  tavoittaa  myös  vapaaajalla  liikunnallisesti

passiiviset  oppilaat.  Vapaaajallaan  liikunnallisesti  passiiviset  oppilaat  saisivat  näin

edes  jonkin  verran  liikuntaa  koulun  liikuntatunneilla.  Voisiko  tässä  olla  ratkaisu

muun muassa nopeasti lisääntyneen nuorten aikuistyypin diabeteksen ehkäisyyn?

Tutkimuksessamme  olleiden  koulujen  opetussuunnitelmien  mukaan  laadukas

liikunnanopetus  koostuu  useista  eri  tekijöistä.  Yksi  tärkeä  tekijä  on  positiivisten

kokemusten ja elämysten saavuttaminen liikuntatunneilta. Tätä edesauttaa oppilaiden

turvallisuuden  tunne  ja  pelkojen  poistaminen.  Liikuntatunnin  ilmapiiri  tulisi  olla

sallivan rento, jossa jokainen oppilas voi olla oma itsensä.  Laadukas liikunnanopetus

vaatii myös yksilöllisten taitojen ja niiden erojen huomioonottamisen. Opettajan aito
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välittäminen  ja  oppilaiden  huomioiminen  sekä  palautteen  anto  tehostaa  heidän

harjoittelun  laatua.  Laadukkaassa  liikuntatunnissa  opettaja  antaa  oppilaille

mahdollisuuden  omiin  oivalluksiin.  Laadukkaassa  liikuntatunnissa  määrä  ei  korvaa

laatua. Usein vähemmän on enemmän.

Nupposen  ym.  (1998,  44)  tutkimuksen  mukaan  koululiikuntaan  suhtaudutaan

myönteisemmin  kuin  koulunkäyntiin.  Kuitenkin  48  %  oppilaista  kokee

koululiikunnan  vastenmielisenä.  Opetushallitus  arvioi  liikunnan  oppimistuloksia

peruskoulussa  vuonna  2003.  Arvioinnin  mukaan  oppilaat  suhtautuvat

koululiikuntaan  myönteisesti.  Oppilaiden  koululiikunnan  kokeminen  muodostui

seuraavista osatekijöistä: liikunnasta pitäminen kouluaineena, liikunnan hyödyllisyys

kouluaineena  sekä  oppilaiden  oma  käsitys  hänen  osaamisestaan  liikunnassa.  Mitä

aktiivisempia  oppilaat  olivat  liikunnallisesti,  sitä  myönteisemmin  he  suhtautuvat

koululiikuntaan.  Myönteisiin  koululiikuntakokemuksiin  vaikuttavat  sosiaalinen

kanssakäyminen  kuten  yhdessä  oleminen,  yhteistyö,  ystävällisyys  sekä  toisten

hyväksyminen.    Tekeminen  ja  toiminta  kuten  vaihtelu  ja  vastapaino  lukuaineille,

monipuolisuus, aktiivisuus, uuden oppiminen, kehittyminen ja haasteet saavat aikaan

myönteisiä koululiikuntakokemuksia. (Huisman 2004, 83).

Varstalan  (1996,  14–15)  mukaan  yksi  tekijä  siihen,  että koululiikunnasta  ei  pidetä,

voi  olla  alttius  muiden  katseille.  Oppilaiden  liikuntasuoritukset ovat  kaikkien,  jopa

ohikulkijoiden  nähtävissä.  Etenkin  uimatunneilla  oppilas  joutuu  suuremman

arvostelun kohteeksi kuin tavanomaisessa luokkahuonetilanteessa työpöydän äärellä.

Jotkin  liikuntatilanteet  ja  suoritukset  saattavat aiheuttaa myös pelkoa  ja ahdistusta.

Oppilaalle,  jolle  julkisen  arvioimisen  kohteeksi  joutuminen  on  henkilökohtaisesti

rankka  paikka,  saattaa  hän  tulkita  suoritustilanteet  ja  tehtävät  nimenomaan

sosiaaliselle  vertailulle  altistavina  tapahtumina  (Niemivirta  1999,  119).

Opetushallituksen  liikunnan  arvioinnin  mukaan  koululiikunnan  vastenmieliseksi

tekevät kilpaileminen,  testit,  epäonnistumisen  tunne,  tuntien  vähyys  ja  tylsyys  sekä

opettajaan liittyvät asiat (Huisman 2004, 83).

Koululiikunnan  kokemiseen  vaikuttaa  oppilaan  omat  tulkinnat  liikunnasta  ja  sen

mielekkyydestä.  Mielekkyyden  kokemiseen  vaikuttavat  oppilas  itse,  opittavat  asiat

(esim.  kiinnostavuus,  hyödyllisyys),  toiminta  ja  valintatilanteet,  päämäärät  ja
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tavoitteet,  muut  henkilöt  (esim.  opettajan  odotukset)  sekä  olosuhteet.

Mielekkyyskokemus syntyy silloin kun, oppilas suhteuttaa koulunkäyntiin sisältyvät

asiat ja tilanteet käytännöllisiin kiinnostuksen kohteisiin, joka parhaassa tapauksessa

tuottaa  uusia  kiinnostuksen  ja  harrastuksen  kohteita.  Mielekkyyskäsite  sisältää

oppilaan  tulkinnat  ja  kokemukset  onnistumisista  ja  epäonnistumisista

koululiikuntatilanteissa.  Kun  oppilas  pohtii  syitä  tapahtuneeseen  yhdistäen  ulkoista

todellisuutta  koskevia  tulkintoja  minäkäsitykseensä,  hänelle  syntyy  päätelmiä  siitä

mitä on mielekästä  tehdä  tai olla tekemättä. Tällaisten tilanteiden toistuessa oppilas

muokkaa itselleen suhteellisen pysyvän orientaatiotavan. (Salonen ym., 1982, 41, 40,

33.)  Lepolan  (2000,  15)  mukaan  orientaatiot  tulevat  tarkoituksenmukaisiksi

sellaisissa  toiminnoissa,  johon  liittyy  onnistuneisuutta  tai  epäonnistuneisuutta.

Tällaiset tilanteet ja toiminnot ovat tyypillisiä luokkahuonetilanteissa.

2.4 Liikuntaaktiivisuus

Liikuntaaktiivisuudella  tarkoitamme  tässä  tutkimuksessa sekä koulussa  että  vapaa

ajalla  tapahtuvaa  organisoitua  tai  omaehtoista  liikkumista.  Liikuntaaktiivisuudella

tarkoitamme  fyysistä  toimintaa,  johon  liittyy  jonkin  verran  vapaaehtoisuutta  (Ks.

myös  Laakso  2003,  15).  Liikuntaaktiivisuus  käsittää  myös  yksilön  oman

kiinnostukseen  perustuvaa  liikuntaharrastusta  (Telama  ym.,  1986,  17).  Vuori  ym.

(Liikunta ja tiede 6/2005, 40) määrittelevät koulupäivän aikana tapahtuvan liikunta

aktiivisuuden  näkyväksi  sekä  liikunta  että  välitunneilla.  Nämä  kaksi  eroavat

toisistaan  oppilaiden  omaehtoisuuden  myötä.  Välitunneilla  oppilas  voi  itse  päättää

liikkuuko vai ei.

Tammelin  väitöskirjan  (2003,  28)  mukaan  lapsuuden  ja  nuoruuden  liikunta

aktiivisuus  on  yhteydessä  aikuisiän  liikuntaaktiivisuuteen.  Tämä  luo  erityisen

haasteen  koululiikunnalle  ja  liikuntakasvatukselle.  Opetushallituksen  tutkimuksen

(Huisman 2004,  72, 48)  mukaan  jopa 17 %  yhdeksäsluokkalaisista  pojista  ja  21 %

tytöistä  liikkuu  pelkästään  koulun  liikuntatunneilla.  Lähes  puolet  kyseisestä

ikäluokasta  liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Laakso ym. (2006, 12) kehottavat

kiinnittämään  erityistä  huomiota  juuri  näihin  oppilaisiin,  jotka  eivät  ole
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liikunnallisesti  aktiivisia  vapaaajalla.  Koululiikunnan  olisi  kehiteltävä  uusia

ratkaisuja,  jotta  nämä  oppilaat  innostuisivat  liikkumaan  myös  koululiikunnan

ulkopuolella.

Liikuntaharrastusta on perusteltu sen positiivisilla vaikutuksilla. Liikuntaharrastukset

kehittävät  esimerkiksi  ihmisen  fyysisiä  ominaisuuksia  sekä  persoonallisuutta,  ja

tarjoavat  kasvatusmahdollisuuksia.  Liikunnan  parissa  kehittyvät  sosiaaliset  taidot,

sillä  usein  liikunnan  harrastamisessa  ollaan  vuorovaikutuksessa  toisten kanssa  sekä

harjoitellaan yhteistyötä. (Liimatainen 2000, 11,19.) Liikuntaharrastukset ovat usein

organisoituja  liikuntamuotoja,  mutta  liikunnan  harrastaminen  ei  vaadi  organisoitua

liikuntaa,  vaan  liikkua  voi  myös  yksin.  Organisoitu  liikunta  tapahtuu  ohjatussa

liikunta  tai  urheiluseurassa,  tai  harrastuspiirissä,  kun  taas  omatoiminen  liikunta

tapahtuu  yksin  tai  kavereiden  kanssa  vapaamuotoisesti,  ilman  taustayhteisöä

(Huisman  2004,  65).    Lapsuuden  omaehtoinen  liikunta  on  usein  vertaisryhmissä

leikkimistä  ja  pelaamista  (Laakso  ym.,  2006,  10).  Silvennoisen  (1987,  61–62)

tutkimuksen  mukaan  liikunnan  yleinen  harrastusaktiivisuus  vähenee

peruskoululaisilla  ja  lukiolaisilla  iän  myötä  etenkin  niillä  oppilailla,  jotka  ovat

liikunnallisesti aktiivisimpia.

Telaman  ym.  (2002,  48–56)  tutkimuksen  mukaan  monet  perinteiset  suomalaiset

liikuntalajit,  kuten  maastohiihto,  suunnistus  ja  luistelu  ovat  menettäneet  suosiotaan

uusien  lajien  tieltä.  Nuorten  suosimia  lajeja  ovat  nykyään  salibandy,  lumilautailu,

rullalautailu  ja  kuntosaliharjoittelu.  Vuoren  ym.  (2004,  9)  mukaan  näitä  suosittuja

liikuntalajeja  harrastetaan  usein  omaehtoisesti  ja  oma  identiteetti  luodaan

harrastuksen kautta. Nuoret luovat yhteisöllisyyttä kokoontumalla yhteen ja näin olen

muodostavat  itse  liikuntayhteisön.  Uutta  lajia  ei  aloiteta  ensiksi  liittymällä

urheiluseuraan,  vaan  kaverit,  media  tai  esikuvat  saavat  nuoren  aloittamaan  uuden

harrastuksen.  Uusien  liikuntalajien  harrastusmotiivit  eivät  liity  kuntoon  tai

kilpailemiseen,  vaan  yhdessäolo  ja  itsensä  ilmaisu  koetaan  tärkeiksi

harrastusmotiiveiksi.  Uusien  lajien  parissa  syntyy  myös  lajille  tyypillisiä

alakulttuureja,  joihin  kuuluvat  esimerkiksi  tietynlaisen  musiikin  kuuntelu,  ja

pukeutuminen. (Vuori ym. 2004, 9.)
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Vuonna  1995  Nupposen  ym.  (1998,  117)  teettämän  tutkimuksen  mukaan

suomalaisista  11–16vuotiaista  nuorista  täysin  liikuntaa  harrastamattomia  oli  1  %.

Päivittäin  liikuntaa  harrastavia  oli  15  %  nuorista.  Verrattuna  muihin  Euroopan

maihin,  suomalaiset  nuoret ovat  liikunnallisesti  aktiivisimpien  joukossa. Nupponen

ym.  esittävät  parannusehdotuksia  liikuntaaktiivisuuden  lisäämiseksi  muun  muassa

liikuntatuntien  määrän  lisäämisellä,  välituntien  aktivoimisella  sekä  rakentamalla

aktivoivia  liikuntaympäristöjä.  (Nupponen ym., 1998, 117–120.) Myös Huismannin

(2004, 138) mukaan kaikille toteutuvan koululiikunnan kokonaismäärää tulisi  lisätä.

Hänen  mukaansa  liikuntaa  tukeva  ilmapiiri  sekä  liikkumiseen  sopiva  ympäristö

lisäisivät oppilaiden liikuntaaktiivisuutta. SmartUskumppanuushanke Rovaniemellä

on  vastannut  tähän  haasteeseen  toteuttamalla  ja  rakentamalla  älykkäitä  leikki  ja

kuntoilukenttiä,  jossa oppiminen  tapahtuu  liikunnan  ja  leikkien avulla. Uudenlaisen

oppimisympäristön  perustamisen  lähtökohtana  on  ollut  yhdistää  perinteiseen

leikkipaikkaan  uutta  teknologiaa,  joka  tukee  lapsen  omaehtoista  oppimista  sekä

fyysistä ja motorista kehitystä. (http://www.smartus.fi/showPage.php?page_id=10)

Nupposen  ym.  (1998,  117)  tutkimuksen  mukaan  liikuntamäärä  jäi  osalle  nuorista

riittämättömäksi.  UKKinstituutti  on  antanut  omien  tutkimustensa  pohjalta

terveysliikuntasuosituksen.  Sen  tavoitteena  on  terveyden  edistäminen  ja  kunnon

tasapainoinen  kehitys.  Maailmanlaajuisestikin  yleinen  liikuntasuositus  käsittää

vähintään  puoli  tuntia  kohtalaisen  reipasta  liikuntaa  useampina  päivinä  viikossa,

mieluiten  päivittäin.  Terveysliikuntasuositus  on  jaettu  kahteen  eri  ryhmään:

perusaktiivisuuteen  ja  täsmäliikuntaan.  Perusaktiivisuus  käsittää  arki,  hyöty  ja

työmatkaliikunnan.  Täsmä  eli  kuntoliikunnalla  tarkoitetaan  erilaisten  liikuntalajien

harrastamista,  joissa  kehitetään  niin  kestävyyttä  kuin  lihaskuntoakin.  UKK

instituutin  laatiman  terveysliikuntasuositusta voidaan pitää perussuosituksena  lasten

ja  nuorten  liikkumiselle.  (Fogelholm  ym.,  2004,  2040  –  2042.) Suomessa  ei  ole

kuitenkaan  laadittu  kansallisia  liikuntasuosituksia  kouluikäisille.  Yleisesti  eri

suositusten mukaan kouluikäisten liikuntasuosituksella tarkoitetaan vähintään tunnin

kestävää liikkumista. (Stigman 2006, 3.)

http://www.smartus.fi/showPage.php?page_id=10
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3 OPPILAAN LIIKKUMISTA OHJAAVAT TEKIJÄT

3.1 Liikuntamotivaatio

Motivaatio  viittaa yksilön  henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin,  joita pidetään

tavoittelemisen arvoisina. Motivaatio saa ihmisen liikkeelle tekemään tiettyjä asioita.

(Roberts  1992,  5.)  Motivaatiolla  on  käyttäytymisessämme  suuri  vaikutus.

Motivaatiolla on  voima,  joka ohjaa,  suuntaa  ja  ylläpitää  yksilön  toimintaa  (Tynjälä

1999,  98).  Lehtisen  (1983,  1)  mukaan  motivaatio  on  kykyjen  rinnalla  tärkeä

opintomenestystä  selittävä  tekijä.  Liikuntatunneilla  oppilaalle  mielekkääksi  ja

motivoivaksi  toiminnan  saa,  kun  oppilas  saa  toimintaansa  tukea  sosiaalisista

kontakteista, jännityksestä, elämyksistä ja liikkumisesta (Nordlund ym., 1977, 72).

Liikuntamotivaatiolla haetaan vastauksia siihen mikä saa ihmiset liikkumaan ja mikä

heitä  liikunnassa  kiinnostaa  (Telama  1986,  151).  Liikuntamotivaatio  vastaa  myös

kysymykseen:  miksi  liikutaan?  Liikuntamotiivit  voidaan  jakaa  tunnevaltaisiin  ja

rationaalisiin motiiveihin. Tunnevaltaisia motiiveja ovat muun muassa virkistyminen,

rentoutuminen  sekä  elämykset  yleensä.  Rationaaliset  motiivit,  eli  tiettyyn

päämäärään  pyrkivät  motiivit  liittyvät  puolestaan  liikunnasta  saataviin  hyötyihin,

kuten  kunnon  ja  terveyden  edistämiseen.    (Telama  ym.,  1985,  265–266) Motiivit

voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia. Motiivin tietoisuuden taso riippuu henkilön

omista tavoitteista. Esimerkiksi tietoisesti liikunnasta hyvänolontunnetta tavoitteleva

liikkuja  parantaa  tiedostamattaan  myös  kuntoaan.  Tavoitteena  liikunnassa  voi  siis

olla  myös  tietyn  tunnetilan  saavuttaminen.  Tätä  on  perusteltu  aivofysiologisin

tutkimuksin, joissa on todettu mielihyvään liittyvän tietynlaisia hormonieritteitä, joita

kehittyy  myös voimakkaassa  liikunnassa. Osa  liikunnassa koetuista  tunnetiloista on

nähtävissä  enemmänkin  hetkellisinä  elämyksinä  eikä  varsinaisesti  motiiveina.

(Telama 1986, 153.)

Liikunnan  arvioinnin  mukaan  oppilaiden  tärkeimpiä  liikkumismotiiveja  ovat

liikunnan  myönteiset  vaikutukset  kuntoon,  liikunnan  vaikutukset  ulkonäköön  ja

liikkuminen yhdessä (Huisman 2004, 74–75). Patriksson (1979, 173) on tutkinut, että

lasten  ja  nuorten  liikuntaharrastukset  ovat  yhteydessä  vanhempien  ja  toveripiirin
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myönteisen suhtautumisen kanssa. Vanhempien osallistuminen lastensa harrastuksiin

vaikuttaa  myös  myönteisesti  lasten  liikuntaharrastuksiin  (Silvennoinen  1981,  25).

Oppilaille  vähiten  merkittävä  liikuntamotiivi  on  kilpaileminen,  tai  harrastamiseen

liittyvä  urheiluura.  (Huisman  2004,  74–75).  Silvennoisen  (1987,  132,  141)

tutkimuksen  mukaan  virkistykseen  tähtäävät  motiivit  vahvistuvat  iän  karttuessa.

Virkistykselliset  motiivit  ovat  vahvasti  elämyspohjaisia  ja  niiden  viriämiseen  on

merkitystä juuri liikunnasta saaduilla kokemuksilla.

Liikuntamotivaatio  voidaan  jakaa  sisäiseen  ja  ulkoiseen  motivaatioon.  Tällainen

motivaation kahtiajako ei ole yksiselitteinen. Sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä

vallitsee  riippuvuussuhde,  eikä  niitä  sen  vuoksi  voi  täysin  tarkastella  toisistaan

erillään. Esimerkiksi onnistumisen tunne, joka on sisäisen motivaation tulos, voidaan

saavuttaa,  kun  toiminnan  tulosta  (onnistumista)  arvioidaan  myös  ulkoisen

motivaation  kautta  (de  Charms  1983,  215–216).  Alla  olevassa  taulukossa  2  on

kuvattu sisäisen ja ulkoisen motivaation eroja. Taulukko 1 on muokattu Silvennoisen

tutkimuksen (1987, 18–20) pohjalta.

Taulukko 1. Sisäisen ja ulkoisen motivaation eroja

SISÄINEN
MOTIVAATIO

ULKOINEN
MOTIVAATIO

TÄRKEÄÄ

•  Itse toiminta
•  Osaaminen ja

oppiminen
•  Itsensä kehittäminen
•  Uteliaisuus uusiin

kokemuksiin

•  Lopputulos ja
palkinto, esim.
hyvä tulos,
aineelliset
palkinnot ja
aikuiselta saatu
tunnustus

PYRKIMYS

•  Virkistyminen
•  Rentoutuminen
•  Hauskuuden

kokeminen
•  Osallistuminen

harjoitteluun sen
itsensä vuoksi

•  Kilpaurheilu
•  Täsmällisyys
•  Kurinalaisuus
•  Harjoittelun

tarpeellisuus

ALOITTEEN
TEKIJÄ

• Lasten omaehtoinen
leikkiminen ja
puuhailu

• Aikuisten
mukaantulo
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Harrastuksen  jatkumisen  kannalta  tärkeää  on  sisäinen  motivaatio.  Jos  harrastuksen

tärkein  tavoite on  jokin palkinto  tai pelkästään  lopputulos, voi se heikentää sisäistä

mielenkiintoa toimintoihin,  sekä  myös  harrastuksesta  saatavaa  tyydytyksen  tunnetta

(Silvennoinen  1987,  18    19).  Mielestämme  edellä  mainittu  asia  pätee  myös

koululiikunnan  mielekkääksi  kokemiseen.  Opettajan  on  myös  tämä  huomioitava

opetuksessaan,  ja  rohkaista  lapsia  kehittämään  itseään  ja  omia  taitojaan.  Tällöin

motivaatio olisi oppilaasta itsestään lähtöisin. Vertailu esimerkiksi toisiin oppilaisiin

ei ole oikea tapa, kun on kyse sisäisestä motivaatiosta. Vertailua voi suorittaa omiin

taitoihin  ja  niiden  kehittymiseen.  Tärkeää  liikuntamotivaation  ymmärtämisen

kannalta on tarpeiden ja motiivien suhde toimintoihin ja toimintaan. Toiminta ei ole

vain motiivien seuraus, vaan tarpeet ja motiivit kehittyvät ja muuntuvat toiminnassa.

(Telama  1986,  152.)  Esimerkiksi  koululiikuntatunneilla  oppilas  voi  oppia  erilaisia

taitoja,  joissa  huomaa  kehittyvänsä.  Tämän  seurauksena  hän  voi  innostua

harrastamaan kyseistä lajia urheiluseurassa tai omaehtoisesti.

Lintusen  mukaan  (2003,  28)  terveyden  edistäminen  ei  toimi  lapsia  ja  nuoria

innostavana  motiivina.  He  eivät  osaa  ajatella  mahdollista  myöhemmässä  iässä

tulevaa  sairausuhkaa  itselle  mahdollisena.  Sen  sijaan  liikuntataitojen  oppiminen,

mielekkäät  koululiikuntakokemukset  ja  itsensä  liikunnallisesti päteväksi kokeminen

luovat  pohjaa  liikuntaharrastuksen  jatkumiselle  (Lintunen  2000,  81–83).

Näkemyksemme  mukaan  lapsille  tulee  kertoa  opetuksen  edetessä  liikunnan

terveydellisistä  vaikutuksista,  mutta  tärkeintä  olisi  saada  lapsille  motivaatio

liikkumiseen  hauskuuden  ja  ilon  merkeissä.  Nupposen  ja Telaman  (1998,  67,  121)

teettämän  liikuntaaktiivisuuden  ja  elämäntapojen  selvityksestä  käy  ilmi,  että

koululaiset pitävät  tärkeimpinä  liikuntamotiiveina hyvän  fyysisen kunnon  ylläpitoa,

hyvänolontunnetta  sekä  yhdessäoloa  liikunnassa.  Liikunnan  harrastamattomuutta

nuoret selittävät yleisimmin motivaation sekä ajan puutteella. Puhakaisen (2001, 20)

mukaan  lapset  liikkuvat  ja  urheilevat,  koska  he  nauttivat  urheilusta  ja  kavereiden

kanssa yhdessäolosta. Hänen mukaansa lapset eivät pohdi käsitteellisesti liikunnan ja

urheilun  päämääriä.  Mielestämme  liikunnan  opetuksessa  liikunnasta  nauttiminen

yhdessä  olisi  otettava  huomioon,  sillä  se  innostaa  lapsia  liikkumaan.  Ja  sitä  kautta

opettajat  ja  kasvattajat  voivat  saavuttaa  hyvät  kasvatustavoitteet,  muun  muassa

terveellisen elämäntavan oppimisen.
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Oppilaan tavoittelemat toiminnan lopputulokset ja niiden seuraukset nojaavat siihen,

minkä  oppilas  kokee  merkitykselliseksi  itselleen.  Vaikka  tilanteille  ja  tapahtumille

annettaisiinkin  yksilöllinen  merkitys,  eli  missä  määrin  tilanne  on  olennainen

oppilaalle ja hänen omiin tavoitteisiin pyrkivä, prosessi rakentuu kuitenkin oppilaan

aikaisempien kokemusten  ja käsitysten varaan. (Niemivirta 1999, 126.) Kun oppilas

kokee  tehtävän  merkitykselliseksi  itselleen,  hän  pystyy  sitoutumaan  tehtävään  ja

kokemaan sen arvokkaaksi. Oppilaan on myös koettava itsensä kyvykkääksi tehtävän

kannalta.  Näiden  kautta  oppilas  pääsee  kokemaan  oppimisen  iloa  ja  rohkeutta

kohdatessaan  haasteita.  Tehtävän  ja  tekijän  kohdatessa  toisensa  tuloksena  saadaan

oppimisen iloa. (Rantala 2005, 274.)

3.2 Oppilaan sosioemotionaalinen orientaatio

Oppilaat voivat olla hyvin eri tavalla motivoituneita, jolloin myös heidän toimintansa

saattaa  vaihdella  sen  mukaisesti  (Niemivirta  1999,  118).  Epätarkoituksenmukaisen

toiminnan  tai  tehtävien  välttämisen  syynä  ei  aina  ole  motivaation  puute,  vaan

oppimistilanteen kannalta tarkasteltuna epätarkoituksenmukainen motivaationaalinen

virittäytyminen  (Lehtinen  ym.,  2001,  246).  Oppilaan  yksittäinen  tavoite  kuvaa

konkreettista  toimintapyrkimystä, kun taas tutkimuksessamme sosioemotionaalisella

orientaatiolla  tarkoitamme  oppilaan  kokonaisvaltaisempaa  tapaa  asennoitua  ja

suuntautua toimintaan (Ks. Niemivirta 1999, 120).

Tässä  tutkimuksessa  käsittelemme  asennetta  osana  sosioemotionaalista

orientoitumista. Asenne on oppilaan tai opettajan  taipumus  tuntea, ajatella  ja  toimia

tietyllä  tavalla.  Asenne  on  heidän  tapansa  käsittää  ja  arvioida  ympäristön  asioita.

Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas tai opettaja arvostaa tai väheksyy tiettyjä asioita tai

kokee jonkin asian mieluisaksi tai vähemmän mieluisaksi. Oppilaan käyttäytymiseen

ja  asenteisiin  liikuntatunneilla  vaikuttavat  hänen  uskomuksensa.  Uskomukset  ja

asenteet  ohjaavat  myös  opettajan  toimintaa  liikuntatunneilla.  (Ks.  myös  Peltonen

ym., 1992, 39, 44.)
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Sosioemotionaalisten  ja  motivaationaalisten  toimintojen  moninaisuutta  voidaan

kuvata  yhdellä  pelkistetyllä  motivaation  käsite  tai  ulottuvuusparilla,  esimerkiksi

kilpailuhenkinen  vs.  tehtäväsuuntautuneisuus  ja  sisäinen  vs.  ulkoinen  motivaatio.

Nämä  motivaatioulottuvuudet voivat olla osittain päällekkäisiä  tai  jäädä  irrallisiksi.

Tässä  tutkimuksessa  olemme  käyttäneet  apuna  Lehtisen  ym.  (1989,  68–75)

muodostamaa  nelijakoista  orientaatiomallia,  joiden  tarkoituksena  on  kuvata

yllämainittuja  motivaatioulottuvuuksia  sekä  sitoa  nämä  oppimis  ja

suoritustilanteisiin.  Olemme  jakaneet  heidän  pohjaltaan  sosioemotionaalisen

orientaation  neljään  eri  malliin:  tehtäväorientaatioon,  riippuvuusorientaatioon,

egodefensiiviseen  orientaatioon  ja  omistautumattomaan  orientaatioon.  Nämä

orientaatiomallit  kuvaavat  erilaisia  motivaationaalisia  taipumuksia,  miten  oppilas

toimii  erilaisissa  oppimis  ja  suoritustilanteissa,  sekä  mitä  hän  asettaa  itselleen

tavoitteeksi,  ja  millaisilla  menetelmillä  hän  tavoitteisiinsa  pääsee.  Vaikka  oppilas

edustaisikin  tiettyä  orientaatiomallia,  niin  siitä  ei  kuitenkaan  muodostu  hänelle

pysyvää  persoonallisuuden  piirrettä,  koska  uusia  ja  erilaisia  oppimistilanteita  ja  –

kokemuksia  kohdatessaan,  oppilas  voi  käyttää  useita  eri  motivaation

orientaatiomalleja.  Tutkimuksessamme  sosioemotionaaliset  orientaatiot  kuvastavat

oppilaan  yksilötasolla  tapahtuvaa  motivaatiotoimintamallia,  kun  taas  liikuntatunnin

motivaatioilmastot  kuvastat  yhteisö  eli  luokkatasolla  tapahtuvaa

motivaatiotoimintamallia.

Oppilaan  toimintaan  liikuntatilanteissa  vaikuttavat  orientoitumisen  lisäksi

attribuutiot,  jotka  selittävät  hänen  aikaisempien  suorituksiensa  syitä.

Attribuutioteoria  tarkastelee  ja  selittää  niitä  tekijöitä,  jotka  ovat  vaikuttaneet

onnistuneisiin  ja  epäonnistuneisiin  suorituksiin.  Lisäksi  attribuutioteoria  selittää

suoritusten motivaationaalisia seurauksia. Taulukkoon 2 olemme keränneet sisäisiä ja

ulkoisia  syitä  oppilaan  onnistuneen  tai  epäonnistuneen  suorituksen  selittämisiä.

Taulukon 2 olemme muokanneet Weinerin (1992, 277–286) pohjalta.
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Taulukko 2. Oppilaan suorituksen syytulkinta

SISÄINEN ULKOINEN

Pysyvä  Vaihteleva  Pysyvä  Vaihteleva

KONTROLLOIMATON Kyky  Mieliala, vire
Tehtävän

vaikeus
Onni

KONTROLLOITAVISSA
Ahkeruus,

ponnistelu

Satunnainen

ponnistelu

Opettaja,

apu

yleensä

Satunnainen

apu

Oppilas  selittää  onnistuneita  ja  epäonnistuneita  suorituksia  sisäisillä  (yksilön  oma

toiminta) tai ulkoisilla (sattuma) tekijöillä. Nämä  tekijät voivat olla  joko pysyviä tai

vaihtelevia.  Pysyvyyttä  ja  vaihtelevuutta  voidaan  erotella  kontrolloitavuuden  tai

kontrolloimattomuuden  kautta.  Esimerkiksi  liikuntatunnilla  oppilaan  pysyvä  ei

kontrolloitava  sisäinen  tekijä  on  oppilaan  kyky  kuljettaa  jalkapalloa.  Oppilaan

pysyvä kontrolloitava sisäinen  tekijä on oppilaan oma ponnistelu  yrittää parhaansa.

Liikuntatunnilla oppilaan pysyvä kontrolloimaton ulkoinen tekijä on oppilaan käsitys

tehtävän  vaikeudesta.  Ulkoinen  vaihteleva  kontrolloimaton  tekijä  on  oppilaan onni

tehtävää suorittaessa.

Attribuutioprosessi  etenee  eri  vaiheiden  kautta  tarkempaan  tunnereaktioon.

Onnistuneen  tai epäonnistuneen suorituksen  jälkeen oppilas kokee  tietyn emootion,

esimerkiksi onko hän onnellinen vai pettynyt suoritukseensa. Tämän jälkeen hän etsii

syitä  tapahtumaan  (ks.  Taulukko  2.)  Syiden  sisäistäminen  saa  aikaan  tarkemman

tunnereaktion, esimerkiksi alemmuuden tai ylpeyden tunteen, joka vaikuttaa oppilaan

myöhempään käyttäytymiseen. (Weiner 1992, 277–286.)

Salosen  ym.  (1982,  48)  mukaan,  jos  oppilas  katsoo  epäonnistumisensa  johtuneen

sellaisista syistä, joille hän ei mahda mitään (oma kyvykkyys), hänen tulkintansa voi

johtaa  pysyviin  vaikeuksiin  sekä  motivoitumisessa  että  myöhemmissä
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koulusuorituksissa.  Lepolan  (2000,  26)  mukaan  oppilaat,  jotka  katsovat

epäonnistumisensa  johtuvan  em.  syystä  (kyvyttömyys)  käyttävät  vähän  aikaa

epäonnistumisten  käsittelemiseen.  Puolestaan  oppilaat,  jotka  attribuoivat

epäonnistumisensa  laajemmin  (esim.  yrittämisen  puute)  ovat  keskittyneempiä

tavoitteisiin ja vähemmän huolestuneita aikaisemmista virheistä.

3.2.1 Tehtäväorientaatio

Tehtäväorientoitunut  oppilas  on  keskittynyt  itse  tehtävään,  eikä  häntä  häiritse

satunnaiset  ulkoiset  tapahtumat.  Oppilas  paneutuu  tehtävään  niin,  että  hän  pyrkii

ymmärtämään  ja hallitsemaan  tehtävän. Tämä tarkoittaa, että oppilas ottaa  itselleen

älyllisen  vastuun  tehtävän  hallinnasta.  Tehtäväorientaatioon  liittyvä  älyllinen

vastuunotto  on  merkittävä  motivaatiotekijä  oppimissuorituksissa,  jolloin  oppilas

kokee itsensä oppimisen ja ongelmanratkaisun avaintekijäksi. Tehtäväorientoituneen

oppilaan huomio tehtäviä tehdessä ei kohdistu opettajan tai muiden odotuksiin, vaan

hän  kokee  tehtävän  itsessään  merkittävänä oppimistilanteena.  Oppilas  ei myöskään

pohdi  mahdollisia  onnistumisia  tai  epäonnistumisia,  sillä  hän  suuntaa  huomionsa

vaikeisiin  tehtäviin,  jotka  tuottavat  hänelle  motivoivia  haasteita.  Vaikeat  tehtävät

luovat  jännittäviä haasteita oppilaalle  ja  niiden  ratkaiseminen  saa oppilaassa aikaan

emotionaalista tyydytystä eli oppimisen iloa. (Lehtinen ym., 1989, 68–71.) Rantalan

(2005,  271)  mukaan oppimisen  iloa  ei  voi  tuottaa,  mutta  opettaja  pystyy  luomaan

suotuisat  olosuhteet,  jossa  oppimisen  voidaan  saavuttaa.  Uuden  tehtävän

suorittamisessa oppilas hyödyntää jo aiemmin oppimaansa, jolloin hän voi kokea niin

sanottuja  AHAAelämyksiä  suoritustilanteissa.  Oppimistilanteissa  oppilas  on  oman

toimintansa  ajattelija  ja  tekijä,  jolloin  hän  rakentaa  omaa  oppimisprosessiaan

eteenpäin  jäsentämällä  uutta  opittavaa  tietoa.  Tehtäväorientoinut  oppilas  myös

rohkenee  kritisoida  opettajaa  tarpeen  tullen,  eli  hän  ei  ota opittavia asioita  vastaan

pureskelematta,  vaan  hänen  on  suodatettava  ja  tulkittava  asiat  itselleen

ymmärrettävään  muotoon.  Epäonnistumiset  saavat  aikaan  hetkeksi  negatiivisen

emotionaalisen reaktion. Tästä tunteesta oppilas pääsee kuitenkin eroon  jatkaessaan

tehtävän  suorittamista  lannistumatta.  (Lehtinen  ym.,  1989,  68–71.)  Salosen  ym.

(1982,  107)  tutkimuksen  mukaan  tehtäväorientoituneiden  oppilaiden
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epäonnistumisen pelkoon ei liity minätematiikkaa. Tästä syystä tehtäväorientoituneet

oppilaat voivat myöntää kokevansa epäonnistumisen pelkoa. Huismannin (2004, 33)

mukaan  tehtäväorientoitunut  oppilas  kokee  pätevyyttä  ja  onnistumista  silloin,  kun

hän on kehittynyt omissa taidoissaan, yrittänyt kovasti ja oppinut uusia asioita.

Tehtäväorientoituneeseen  suoritukseen  liittyy  samoja  piirteitä  kuin  flow

kokemukseen.  Csikszentmihalyin  (1997,  31)  esittämällä  flowkokemuksella

tarkoitetaan  täydellistä  keskittymistä  itse  toimintaan  niin,  että  ympärillä  olevat

häiriötekijät  tai  omat  ajatukset  onnistumisesta  tai  mahdollisesta  epäonnistumisesta

eivät saa tilaa. Täydellisessä keskittymisen tilassa usein myös ajantaju katoaa. Flow

kokemuksen  kautta  saatava  onnistumisen  tunne  koetaan  vasta  suorituksen  jälkeen,

sillä suorituksen aikana keskittyminen on niin voimakasta. Esimerkiksi jalkapallossa

maalivahti  torjuu  kovia  laukauksia  flowtilassa  ollessaan.  Jos  hän  alkaa  ajatella

laukausten  välillä onnistuneita suorituksiaan, voi  hänen keskittymisensä herpaantua

ratkaisevasti. Tällöin hän voi yhtäkkiä saada pallon päähänsä ja huomata olevansa jo

poissa  pelitilanteesta.  Selkeät  tavoitteet,  välitön  palaute  sekä  yksilön  hallitsemat

tehtävien  vaatimat  taitotasot  mahdollistavat  flowkokemuksen  saavuttamisen  myös

jokapäiväisissä toiminnoissa. Ulkoiset  tekijät, kuten jonkun toisen henkilön kehotus

ryhtyä  toimintaan,  voivat  olla  esteenä  flowkokemuksen  saavuttamiseen

(Csikszentmihalyi 1997, 32, 34, 98.)

3.2.2 Riippuvuusorientaatio

Riippuvuusorientoitunut  oppilas  on  riippuvainen  sosiaalisesta  hyväksynnästä  ja

keskittyy  tämän  tavoitteluun  oppimis  ja  suoritustilanteissa.  Oppilas  ei  ota  itse

tehtävän  suorittamisesta  älyllistä  vastuuta,  vaan  hän  pyrkii  siirtämään  vastuun

henkilölle,  jonka  odotuksia  hän  pyrkii  täyttämään.  Oppilas  on  motivoitunut

täyttämään  toisten  odotukset,  eikä  hän  näytä  keskittyvän  itse  tehtävän  tekemiseen.

Hänelle  tärkeintä  on  saada  tehtävän  suorittamisesta  sosiaalinen  hyväksyntä.

Aikaisemmin  opituilla  asioilla  ei  ole  merkittävää  roolia  tehtävää  suorittaessa.

Oppilaan  aikaisemmin  opitut  asiat  eivät  muodosta  toimintaa  ohjaavaa

motivaationaalista perustaa. Tehtävien vaikeus saa oppilaan pohtimaan pikemminkin
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sosiaalisen tilanteen hallitsemista kuin  itse tehtävän tavoitetta. (Lehtinen ym., 1989,

71–73.)  Koulumaisissa  tehtäväsuorituksissa  vallitsee  yleensä  ulkoinen  pakko.  Jos

oppilaalle  ei  muodostu  tehtävää kohtaan kiinnostusta,  hän  turvautuu  subjektiivisiin

tilanteen  hallintataktiikoihin.  Tällöin  subjektiivisen  tilanteen  selviämismotiivi

ilmenee esimerkiksi sosiaalisten odotusten tulkintana. (Salonen ym., 1982, 73.)

3.2.3 Egodefensiivinen orientaatio

Egodefensiivisellä orientaatiolla tarkoitamme minää puolustavaa orientaatiota. Ego

defensiivinen  oppilas  keskittyy  puolustamaan  minää  tehtävien  suoritustilanteissa.

Suoritus ja oppimistilanteiden aikana oppilaalle syntyy negatiivisia emootioita, sillä

hän  on  usein  kokenut  vastaavanlaisissa  tilanteissa  epäonnistumisia.  Tämän  vuoksi

oppilas  yrittää  selvitä  tilanteista  jonkin  turvallisen  hallintamenetelmän  avulla,  joka

vähentää  epävarmuutta  ja  emotionaalista  jännitystä  mahdollisimman  nopeasti.

Oppilas ei näe oppimistehtäviä sinänsä kiinnostavina tai haastavina, vaan hän kokee

ne  enemmänkin  uhkina,  joista  on  päästävä  pois.  Useat  epäonnistumiset  saavat

oppilaassa aikaan epäilyn omasta kyvyttömyydestä. Tämä aiheuttaa sen, että oppilas

saattaa  vetäytyä  tilanteista  erilaisiin  syihin  vedoten,  tai  olla  yliaktiivinen,  jopa

häiritsevä  tekijä  tunnilla.  Oppilas  joutuu  ikään  kuin epäonnistumisten  kehään,  sillä

edelliset  epäonnistumiset  häiritsevät  seuraavia  oppimistilanteita  vähentäen

itseluottamusta  tehtävien  suorittamiseen,  joka  voi  taas  johtaa  epäonnistumiseen.

(Lehtinen  ym., 1989,  73–74.)      Huismannin  (2004, 33)  mukaan egodefensiivisesti

orientoitunut  oppilas  kokee  pätevyyttä  ja  onnistumisesta  silloin,  kun  hän  tekee

paremman tuloksen kuin toiset oppilaat, tai kun hän on menestynyt hyvin suhteessa

tiettyyn  normitaulukkoon.  Salosen  ym.  (1998,  169)  tutkimus  osoittaa,  että  ego

defensiivisesti  orientoituneilla  oppilailla  on  minää  puolustava  selviytymismalli

paineen  alla.  Kun  taas  oppilaat,  jotka  ovat  tehtäväsuuntautuneesti  orientoituneet

keskittyvät  paineenkin  alla  itse  tehtävään  ilman,  että  heidän  tarvitsee  alkaa

puolustamaan itseään.
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3.2.4 Omistautumaton orientaatio

Omistautumattomalla orientaatiolla  tarkoitamme  koulukielteisyyttä.  Tämä  tarkoittaa

sitä, että oppilas kokee koulun kielteisenä, sillä sen tavoitteet  ja sisällöt eivät  tarjoa

oppilaalle  omakohtaista  mielekkyyttä.  Tällöin  oppilas  toimii  jonkin  korvaavan

tavoitteen puitteissa. Esimerkiksi koulu nähdään paikkana, jossa voi tavata kavereita.

(Lehtinen  1983,  53.)  Koulukielteisyys  heijastuu  kaikkeen  oppilaan  toimintaan

koulussa  tai  voi  rajoittua  yksittäiseen  kouluaineeseen.  Omistautumaton  orientaatio

voi  ilmetä  kahdella  eri  tavalla.  Toinen  oppilas  voi  häiritä  tuntien  kulkua,  kun  taas

toinen  oppilas  voi  passiivisesti  vetäytyä  oppimistilanteista.  Näille  molemmille

oppilaille yhteistä voi olla edellä mainittu epäonnistumisen kehä, josta oppilas ei ole

päässyt  pois.  Omistautumattomuuden  taustalla  voi  olla  aikaisemmat  ahdistavat

koulukokemukset.  Egodefensiiviseen  orientaatioon  kyllästyneet  oppilaat  ovat

vaihtaneet  asennoitumisensa  omistautumattomaan  orientaatioon.  (Lehtinen  ym.,

1989, 74–75.)

3.3 Oppilaan minäkäsitys liikunnassa

Minäkäsitys  tarkoittaa henkilön  käsitystä  itsestään.  Minäkäsitys  jaetaan useisiin eri

ulottuvuuksiin, kuten koettuun sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen pätevyyteen.

Koettu  sosiaalinen  pätevyys  käsittää  oppilaan  käsityksen  itsestään  suhteessa

kaveripiiriin  ja  luokkaan.  Sosiaalinen  pätevyys  muodostuu  vertailun  ja  arvioinnin

tuloksena.  Koettu  kognitiivinen  pätevyys  käsittää  oppilaan  kokemukset

osaamisestaan  tiedollisella  alueella.  Koettu  fyysinen  pätevyys  käsittää  oppilaan

kokemuksia  itsestään  liikkujana  sekä  oppilaan  kokemuksia  omasta  kehostaan.

(Harter  1990,  67–73.)  Tässä  tutkimuksessa  minäkäsityksellä  tarkoitamme  oppilaan

arviota omasta pätevyyden kokemisesta sekä hänen itsearvostuksestaan.

Liikunnassa  merkitsevä  motorisen  taitavuuden  kehittyminen  vaatii  fyysisten

ominaisuuksien lisäksi henkisiä ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan on

nähtävä  oppilas  kokonaisuutena,  joka  pyrkii  liikunnan  harjoittelulla  vahvistamaan

omia  motorisia  taitojaan sekä psyykkistä  hyvinvointiaan. Oppilaan olisi  hyvä oppia
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tuntemaan  itsensä  ja  arvostamaan  itseään  liikuntatilanteissakin.  (Holopainen  1991,

40.)  Positiivisessa  ja  hyväksyvässä  oppimisympäristössä  oppilas  voi  luoda

myönteistä,  realistista  ja  hyväksyvää  kuvaa  itsestään  (SandborghHolmdahl  ym.,

1993, 10). Liikuntatunneilla opettajan olisi huomioitava, että onnistuneiden tehtävien

ja  tehtävävalintojen  avulla  saavutetaan  myönteisiä  elämyksiä,  joilla  näin  ollen

pystytään vahvistamaan oppilaan myönteistä minäkäsitystä. (Ks. myös Puonti 1999,

115.)

Oppimisen kokemukset  ja niihin  liittyvä toisten ihmisten huomio, arvostus  ja  ihailu

muokkaavat  minäkäsitystä  (Lintunen  1998,  23).  Sosiaalinen  ympäristö  vaikuttaa

minäkäsityksen  muodostumiseen  (Sarlin  1995,  36).  Tutkimustulokset  lasten

minäkäsityksistä  osoittavat,  että  lasten  koettu  pätevyys  ja  itsearvostus  laskevat

koulun  alkamisiän  paikkeilla.  Tämä  johtuu  siitä,  että  oppilaat  vertaavat  omia

suorituksiaan ikätovereiden suorituksiin. Koulun tehtävä on tukea koetun pätevyyden

kehittymistä, niin että oppilaiden minäkäsitys ei  laskisi, sillä oppilaiden minäkäsitys

muodostuu  joka  tapauksessa  vertaamalla  itseään  muihin.  (Lintunen  1998,  25,

Lintunen  2003,  44.)  Kuitenkin  realistinen  minäkäsitys  on  henkisen  hyvinvoinnin

kannalta  tärkeää,  jossa  opettajalla  on  tärkeä  rooli  pätevyyteen  liittyvää  palautetta

antaessaan.  Kun oppilaalla on positiivinen käsitys  itsestään,  oppii  hän arvostamaan

realistisesti  kuntoaan  ja  taitojaan  sekä  sietämään  myös  epäonnistumiset  paremmin.

Minäkäsityksen rakentumisen herkkyyskausi ajoittuu peruskoulun alaluokkaaikaan,

jolloin  käsitykset  itsestä  muovautuvat.  Alaluokkien  liikuntakasvatuksella  on

ratkaiseva merkitys positiivisen ja realistisen minäkäsityksen rakentamisessa. (Sarlin

1998, 29.)

Liikunnan  arvioinnin  peruskoulussa  (Huisman  2004,  24)  mukaan  alaluokilla

myönteisten  liikuntakokemusten avulla rakennetaan positiivista,  fyysistä minäkuvaa

ja  itsetuntoa.  Yläluokilla  liikunnanopetuksessa  merkittävää  ovat  myönteiset

liikuntaelämykset,  monipuoliset  lajitaidot  ja  tutustuminen  erilaisiin

liikuntamuotoihin.  Huismannin  tutkimuksen  mukaan  liikunnallista  minäkäsitystä

tutkittiin  oppilaiden  omaa  kokemusta  itsestään  liikkujana.  Oppilaiden  arvioitavana

oli oma taitavuus, ketteryys, notkeus, kestävyys, nopeus ja voimakkuus. Arvioinnin

mukaan  mitä  liikunnallisesti  aktiivisempi  oppilas  oli  vapaaajallaan,  sitä

myönteisempi  oli  hänen  liikunnallinen  minäkäsityksensä.  Oppilaat,  jotka  eivät
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harrasta  liikuntaa  vapaaajallaan  nimeävät  syiksi  ajanpuutteen,  helposti  väsymisen

sekä että he eivät koe itseään liikunnalliseksi. (Huisman 2004, 83–86,  75.) Scheinin

(1999, 162) tutkimustulosten mukaan suomalaisten kuudesluokkalaisten minäkäsitys

ja suhtautuminen kouluun on positiivista.

Sarlinin  (1995,  111–112)  tutkimustulosten  mukaan  alaluokkien  aikana  koettu

fyysinen pätevyys on yksi tärkeimmistä minäkäsityksen rakentumiseen sisältyneistä

tekijöistä,  joka  toimii  positiivisen  itsearvostuksen  kehittymisessä.  Tämä  tarkoittaa

sitä,  että oppilaan pitäessä  liikuntaa tärkeänä  ja kokien  itsensä hyväksi  siinä,  hänen

itsearvostuksensa  on  hyvä.  Erityisesti  koetulla  fyysisellä  pätevyydellä,  liikunnan

tärkeydellä ja liikuntakokemuksilla on merkitystä liikuntamotivaatioon. Tutkimuksen

mukaan,  kun  oppilas  saatiin  tuntemaan  itsensä  päteväksi  liikunnassa,  pitämään

liikuntaa  tärkeänä  ja  kokemaan  liikunnassa  myönteisiä  onnistumisen  elämyksiä,

voitiin edistää sisäisen liikuntamotivaation kehittymistä.

3.4 Liikuntatunnin motivaatioilmasto

Motivaatio vaikuttaa käyttäytymisen intensiteettiin, pysyvyyteen, tehtävien valintaan

ja itse suoritukseen. Jotta myös liikuntataidoiltaan heikommat oppilaat voisivat saada

liikunnasta  onnistumisen  elämyksiä,  on  Jaakkolan  mukaan  (2002a,  58)  mietittävä

luokassa  vallitsevaa  oppimisen  motivaatioilmastoa.  Tutkimuksessamme

tarkastelemme  motivaatioilmastoa  liikuntatuntien  osalta.  Koulun  liikuntatunnilla

syntyvä motivaatioilmasto vaikuttaa oppilaiden minäkokemuksiin ja suhtautumiseen

liikuntaan.  Motivaatioilmastolla  on  vaikutusta  oppilaan  tulkintaan  kohdatessaan

onnistumisia  ja  epäonnistumisia  (Jaakkola  2002b,  33.)  Opettajalla  on  keskeinen

vaikutus  siihen,  millainen  motivaatioilmasto,  eli  toiminnan  psykologinen  ilmapiiri,

liikuntaryhmään  muodostuu.  Myös  oppilaat  itse  voivat  vaikuttavat

motivaatioilmaston  muodostumiseen.  Jaakkolan  (2002b,  99)  tutkimuksen  mukaan

opettaja  voi  vaikuttaa  motivaatioilmaston  avulla  oppilaan  motivoitumiseen  tai

vastaavasti motivoitumattomuuteen. Motivaatioilmasto ohjaa toiminnan tavoitteita ja

oppilaiden  suhtautumista  liikuntaan.  Molemmat  sekä  opettaja  että  oppilaat

vaikuttavat  motivaatioilmaston  syntymiseen.  Motivaatioilmaston  voi  jakaa  kahteen
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eri  ulottuvuuteen:  tehtäväsuuntautuneeseen  ja  kilpailuhenkiseen

motivaatioilmastoon.  Nämä  ulottuvuudet  eroavat  hyvin  paljon  toisistaan,  mutta

liikunnan  opetuksessa  niitä  ei  tulisi  sulkea  toisistaan  kokonaan  pois.  Jaakkolan

(2003, 142) mukaan meissä kaikissa on piirteitä näistä molemmista ulottuvuuksista.

Opettajat  luovat  oppimistilanteeseen  ilmaston,  joka  vaikuttaa  oppilaiden

osallistumiseen (Roberts 1992, 18). ( Ks. myös Jaakkola 2002a, 58., Jaakkola 2003,

141.)  Liikuntatunnilla  koetun  pätevyyden  kokeminen  ja  osoittaminen  ovat

liikuntamotivaation kulmakivi (Jaakkola 2003, 141).

3.4.1 Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto

Tehtäväsuuntautunut  motivaatioilmasto  korostaa  oppilaiden  taitojen  kehittymistä,

yrittämistä  ja oppilaiden  välistä  yhteistyötä. Tehtäväsuuntautunut oppilas kiinnittää

huomionsa  itse  tehtävään  ja  sen sisältöön, välittämättä  ulkoisista  tekijöistä  (Tynjälä

1999,102).  Oppilaiden  oma  kehittyminen  ja  yrittäminen  riittävät  onnistumisen  ja

tyytyväisyyden  mittareiksi.  Tällöin  myös  liikuntataidoiltaan  heikommat  oppilaat

voivat  saada  onnistumisen  elämyksiä  liikunnasta.  Tehtäväsuuntautunut

motivaatioilmasto  tarjoaa  paremmat  lähtökohdat  myöhemmän  ajan  liikunta

aktiivisuudelle kuin kilpailuhenkinen motivaatioilmasto. (Jaakkola 2003, 141–143.)

Jaakkolan  (2002a,  14)  mukaan  opettajan  luoma  tehtäväsuuntautunut

motivaatioilmasto  on  merkittävä  tekijä  lasten  ja  nuorten  kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin  kannalta,  koska  sillä  on  positiivinen  vaikutus  moniin  kognitiivisiin,

affektiivisiin  ja  suoraan  käyttäytymiseen  liittyviin  tekijöihin.  Lintusen  (2000,  81)

mukaan  tehtäväsuuntautunut  motivaatioilmasto  tukee  oppilaan  minäkäsityksen

myönteistä  kehitystä.  Dudan  (1992, 88)  mukaan  tehtäväsuuntautunut  oppilas

ymmärtää  omat  ponnistelunsa.  Jos  opettaja  korostaa  liikuntatunneillaan  oppilaiden

omaa  kehitystä,  eikä  painota  vertailua  muihin  liikuntasuorituksen  aikana,  oppilaat

voivat  kokea  liikuntatehtävät  myönteisesti.  Mielestämme  on  tärkeää,  että  oppilaat

osallistuvat aktiivisesti liikuntatunnin suunnitteluun. Lehtisen (1984, 50–52) mukaan

tällöin oppilaat kokevat,  että heidän  toimintaansa ohjaa käsitys omasta oppimisesta

sekä  sisäinen  motivaatio.  Uskomme,  että  kun  oppilas  saa  itse  valita  opettajan
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valitsemista  harjoitteista  hänelle  itselleen  mielekästä  toimintaa,  hän  voi  myös

saavuttaa  onnistumisen  elämyksiä.  (Ks.  myös  Biddle  2001,  123.)  Kun  opettaja  ja

oppilas  osallistuvat  yhdessä  liikuntatoimintojen  suunnitteluun,  niin  tällaisessa

motivaatioilmastossa  esiintyy  oppimisen  iloa.  (Ks.  myös  Rantala  2005,  275).

Tehtäväsuuntautuneen  motivaatioilmaston  on  todettu  lisäävän  oppilaiden  koettua

pätevyyttä,  tehtäväorientoituneisuutta,  sisäistä  motivaatiota,  halukkuutta  osallistua

liikuntaan,  liikunnallista  aktiivisuutta,  ahdistuksen  vähenemistä  ja  viihtyvyyden

lisäämistä  (Jaakkola  2003,  142–143).  Jaakkolan  (2002b,  103)  tutkimus

motivaatioilmastoista  osoitti,  että  tehtäväsuuntautuneella  motivaatioilmastolla  ja

oppilaiden autonomialla on merkitystä oppilaiden motivaatioon.

3.4.2 Kilpailuhenkinen motivaatioilmasto

Vastakohtana  tehtäväsuuntautuneelle  motivaatioilmastolle  on  kilpailuhenkinen

motivaatioilmasto. Tällaisessa motivaatioilmastossa tärkeää on sosiaalinen vertailu ja

lopputulos. Voittaminen on tärkeää. Kilpailuhenkinen motivaatioilmasto on hankala

niille,  jotka  eivät  ole  liikunnassa  hyviä.  Ne,  jotka  ovat  liikunnassa  taitavia,  saavat

kokea  kyvykkyyttä.  Yksipuolisesti  korostunut  kilpailuhenkinen  motivaatioilmasto

vähentää viihtymistä ja sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan. (Jaakkola 2002a, 13 –

15.)

Kilpailuhenkinen  opettaja  luo  helposti  kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston,  jossa

viihtyvät  vain  ne  oppilaat,  jotka  pitävät  kilpailemisesta.  Kilpailuhenkinen

motivaatioilmasto  korostaa  yksilöiden  välisiä  eroja  ja  lahjakkaimmat  oppilaat

nousevat herkimmin esiin. Liikuntatunnilla voitto ja lopputulos ovat merkityksellisiä.

(Jaakkola  2003,  141–143.)  Kilpailuhenkinen  motivaatioilmasto  ei  tarjoa

heikoimmille  oppilaille  mielekkäitä  oppimiskokemuksia  ja  voi  jopa  ajaa  oppilaita

kauemmas liikunnan parista.

Taito  sinänsä  voi  toimia  motivoivana  tekijänä.  Esimerkiksi  henkilö  harrastaa

liikuntaa  siksi,  että  hän  osaa  sitä  hyvin.  Kilpailuhenkisessä  motivaatioilmastossa

liikunnallisesti  taitava oppilas motivoituu tavoittelemaan sellaisia suorituksia,  joissa



32

hän  kokee  menestyvänsä.  Menestyminen  ei  välttämättä  tarkoita  pelkästään  toisten

oppilaiden  voittamista  vaan myös  henkilökohtaisten  saavutusten  parantamista.  Kun

oppilas  saa  kokea  menestyvänsä,  on  sillä  vaikutusta  oppilaan  itsetunnolle  ja

persoonan kehittymiselle. (Ks. myös Telama 1986, 153)

Taulukko  3  on  muokattu  Jaakkolan  (2003,  144–149)  pohjalta  tähän  tutkimukseen

sopivaksi.  Taulukon  motivaatioilmastot  ovat  ilmastojen  ääripäitä.  Koulun

liikuntatunneilla  motivaatioilmastot  eivät  näy  näin  mustavalkoisina,  vaan  niissä  on

usein vaikutteita molemmista ilmastoista.
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Taulukko  3.  Tehtäväsuuntautuneen  ja  kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston

tunnuspiirteitä.

TEHTÄVÄSUUNTAUTUNUT

ILMASTO

KILPAILUHENKINEN

ILMASTO

TEHTÄVIEN

MUODOS

TAMINEN

• Tehtävät eriytetään

oppilaiden taitotasojen

mukaan

• Tehtävät ovat

samanlaisia

kaikille

VALTA

• Oppilaat osallistuvat

toimintoihin koskeviin

päätöksentekoihin

• Opettaja tekee

päätökset

toiminnoista itse

PALAUTE

• Yksilöllinen ja

suorituksesta tietoa

antava palaute

• Palaute on

julkista ja

tulokseen

kohdistuvaa

RYHMÄ • Heterogeeninen • Homogeeninen

ARVIOINTI

• Arvostetaan taitojen

kehittymistä ja

yrittämistä

• Arvostetaan yhteistyötä

• Virheet ovat osa

oppimista

• Arvostetaan

sosiaalista

vertailua ja

voittamista

• Arvostetaan

lopputulosta

• Virheistä

rangaistaan

AJANKÄYTTÖ

• Joustavaa • Rajattua ja

etukäteen

laadittu
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Etnografinen tapaustutkimus

Sanana  etnografia  tarkoittaa  ihmisistä  kirjoittamista  (Goetz  ym.,  1984,  245).

Etnografia  määritellään  laadulliseksi  tutkimusmenetelmäksi,  joka  perustuu

havainnointi  tai  haastatteluaineistoihin,  joka  pyrkii  tietyn  ilmiön  kuvaukseen  sekä

yleisempiin  päätelmiin  ilmiön  tuloksista  (Hammersley  1992,  11,  23,  29).

Tutkimuksemme on etnografinen  tapaustutkimus,  jossa  tapaukset muodostuvat 5. –

ja  8.luokan  käytännön  toiminnoista  liikuntatunneilla.  Pyrimme  tarkastelemaan  ja

kuvailemaan  liikuntatuntien  motivaatioilmastoja  nykyhetkessä,  sekä  niiden

todellisissa  liikuntatuntitilanteissa.  Kokonaisvaltaisen  kuvan  saaminen

liikuntatuntien  motivaatioilmastosta  vaatii  ilmiön  tarkastelun  kokonaisuudessaan,

jota  ei  voi  tehdä  irrallaan  tietyistä  yksittäisistä  tapahtumista  tai  tapahtumaketjuista.

(Ks. myös Syrjälä 1994, 10–11.)

Tässä  tutkimuksessa  havainnointi  ja  haastatteluaineistolla  kuvailemme  oppilaiden

koululiikuntakokemusten  merkitystä  heidän  vapaaajan  liikuntaaktiivisuuteensa.

Etnografian tutkimusmenetelmänä on havainnointi,  jonka  toteutamme  luonnollisissa

olosuhteissa  seuraamalla  oppilaiden  liikuntatunteja.  Etnografisen  tutkimuksemme

tarkoituksena  on  kuvata  erilaisia  toiminnallisia  käytäntöjä  kuten  opettajan  ja

oppilaiden  toimintaa  liikuntatunneilla.  (Ks.  myös  Eskola  ym.,  1998,  99  –  111.)

Tutkimuksessamme  havainnointi  kohdistui  liikuntatunneille,  joissa  tavoitteenamme

oli  seurata  luokan  toimintatapoja  sekä  siellä  vallitsevaa  motivaatioilmastoa.

Havainnoinnin  kohteena  tutkimuksessamme  olivat  liikuntatuntien  oppimistilanteet,

ryhmädynamiikka sekä oppilaiden motivaatiota ja innostuneisuutta liikkua tunneilla.

Ryhmädynamiikalla  tarkoitamme  oppilaiden  keskinäisiä  vuorovaikutussuhteita  ja

opettajaoppilassuhdetta. Havainnoimme  myös oppimisympäristöä,  liikuntatunneilla

käytettäviä  välineitä  sekä  oppilaiden  liikuntavarusteita.  Havainnoinnin  tukena

käytimme laatimaamme havainnointilomaketta (Liite 3).

Osallistuvalla  havainnoinnilla  tarkoitetaan  tutkijan  fyysistä  läsnäoloa  niin,  että

tutkittavat  näkevät  hänet  tutkimuspaikalla  (Syrjäläinen  1994,  84). Vaikka  puhutaan
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osallistuvasta havainnoinnista, niin tutkija ei vaikuta tapahtumien kulkuun (Grönfors

1982,  93).  Havainnoimme  liikuntatunteja  ilman  varsinaista  osallistumista  tuntien

kulkuun.  Teimme  ulkopuolisina  henkilöinä  havaintoja  liikuntatunneista.

Havainnoidessamme vuorovaikutus tutkittaviin tapahtui oppilaiden ehdoilla. Toiselle

ryhmälle  kerroimme  jo  havainnointivaiheessa  tutkimusaikeistamme,  sillä  he  olivat

kiinnostuneita  läsnäolostamme  ja  kyselivät,  miksi  seurasimme  heidän

liikuntatuntejaan.  Tästä  syystä  tämän  ryhmän  kanssa  havainnointi  oli  enemmän

osallistuvaa kuin toisessa ryhmässä, jolle emme maininneet tutkimuksestamme vielä

havainnointivaiheessa,  sillä  he  eivät  osoittaneet  meihin  minkäänlaista  kiinnostusta.

Tutkimuksessamme  havainnoimme  neljä  kahdeksannen  luokan  ja  kolme  viidennen

luokan liikuntatuntia. Olimme etukäteen sopineet opettajien kanssa, milloin tulemme

seuraamaan  liikuntatunteja.  Pyysimme  opettajia  pitämään  mahdollisimman

”tavallisen”  oppitunnin.  Uskomme  kuitenkin,  että  tietoisuus  meidän  läsnäolosta

saattoi vaikuttaa tunnin kulkuun niin, että sekä oppilaat että opettaja yrittivät toimia

parhaansa  mukaan. Luokkahuonetutkimuksissa  on  todettu,  että  tarkkailijan

läsnäololla on vaikutusta sekä opettajan että oppilaiden käyttäytymiseen (Borg ym.,

1983,  466).  Tuntien  tarkkailemisen  jälkeen  tiedustelimme  osalta  haastatelluilta,

vaikuttiko läsnäolomme oppilaiden ja/tai opettajan toimintaan.

Tapaustutkimuksessa  tutkijoiden  arvomaailma  ja  persoonallisuus  vaikuttavat

tutkittavan  ilmiön  näkemysten  kuvailemiseen  (Syrjälä  1988,  11).  Tutkijoiden  olisi

hyvä  säilyttää  tietty  vieraus  tutkittavaan  kohteeseen  nähden,  jotta  aineistosta

muodostuisi  kokonaisuus,  johon  tutkijoiden  tulkinnat  perustuvat  (Salo  1999,  33).

Etnografian  ohjaava  periaate  on  tutkittavan  ilmiön  sisälle  pääsy  ja  sen

totuudenmukainen  kuvaus.    (Syrjälä  1988,  32.)  Jo  se,  että  olemme  olleet  mukana

liikuntatunneilla  havainnoimassa  tilanteita  ja  myöhemmin  keskustelleet  oppilaiden

kanssa  näistä  tunnin  tapahtumista,  on  vienyt  meidät  sisälle  ilmiöön.  Jotta

mahdollisimman  totuudenmukainen  kuvaus  ilmiöstä  onnistuisi,  emme  voi  täysin

vieraantua tutkittavista ongelmista. Olemme kuitenkin tutkijoina keskustelujemme ja

pohdintojemme  kautta  pystyneet  tarkastelemaan  tutkittavaa  ilmiötä  ja  ongelmia

tarvittavalta etäisyydeltä.

Etnografisen  tutkimusotteen  lisäksi olemme  hyödyntäneet  tutkimuksessamme kahta

eri  triangulaation  ulottuvuutta.  Triangulaatiolla  tarkoitetaan  erilaisten  aineistojen,
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teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa (Eskola ym., 1989, 69).

Triangulaation avulla pyritään osoittamaan ilmiötä tarkemmin usean eri menetelmän

avulla.  Eri  menetelmillä  saadut  samat  tulokset  vahvistavat  toisiaan.  (Brewer  ym.,

1989,  7.)  Olemme  käyttäneet  kolmea  eri  aineistonkeruumenetelmää,  jotta  saamme

kattavaa tietoa tutkimusongelmiimme. Havainnointi, kysely ja haastattelu täydensivät

ja  tukivat  toisiaan.  Tutkimuskohdetta  tutkittaessa  usealla  eri

aineistonkeruumenetelmällä kutsutaan menetelmätriangulaatioksi (Eskola ym., 1998,

70).

Lisäksi  samaa  ilmiötä  voi  tutkia  useampi  tutkija  (Eskola  ym.,  1998,  69).  Koska

teimme  tutkimusta  yhdessä,  on  selvää,  että  tutkijatriangulaatio  on  osa  työtämme.

Olemme  neuvotelleet  tutkimuksen  erilaisista  ratkaisuista,  kuten  aineiston

keräämisestä ja tulkinnoista. Olemme myös neuvotelleet havainnoistamme ja omista

näkemyksistämme.  Koemme,  että  tämä  on  syventänyt  ja  monipuolistanut

tutkimustamme  ja  lisäksi  kehittänyt  omaa  ammattiidentiteettiämme  tulevina

luokanopettajina.

4.2 Tutkimushenkilöt ja – aineisto

Tutkimusaineistomme koostuu kolmesta osasta; havainnoinnista, kyselylomakkeesta

sekä  haastatteluista.  Tutkimushenkilöiksi  valitsimme  viidennen  ja  kahdeksannen

luokan  oppilaat  sekä  heidän  opettajansa.  Valitsimme  kaksi  eri  ikäryhmän

luokkatapausta, koska halusimme tietää, vaikuttaako ikä siihen, miten koululiikunta

koetaan.  Luokkien  valintaan  vaikutti  se,  että  kyseisillä  oppilailla  on  jo  käsityksiä

koululiikunnasta  sekä  useimmiten  heillä  on  jo  vapaaajan  harrastuksia.  Näimme

kyseiset oppilaat jo sen ikäisiksi, että he osaavat perustella käsityksiään liikunnasta.

Ennen kentälle menoa, anoimme tutkimusluvat. Luvat tutkimiseen saimme koulujen

rehtoreilta  sekä  kyseisiltä  liikunnanopettajilta.  Viidennen  luokan  oppilaiden

haastatteluja  varten  kysyimme  luvat  myös  oppilaiden  vanhemmilta  sekä  heiltä

itseltään. Kahdeksasluokkalaisten haastatteluluvat meille myönsi koulun rehtori sekä

haastatteluun  osallistunut  oppilas.  Havainnoinnin  osalta  viidennen  luokan
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liikuntatunneilla  olivat  sekä  tytöt  että  pojat.  Liikunnanopettajana  toimi  luokan  oma

opettaja.  Kahdeksannen  luokan  oppilaat  koostuivat  rinnakkaisluokkien  pojista.

Heidän  liikunnanopettajansa  opetti  heille  pelkästään  liikuntaa.  Liikuntatuntien

havainnoinnin jälkeen jokainen oppilas täytti laatimamme kyselylomakkeen (Liite 1).

Kyselylomakkeesta saimme tutkimukseemme taustatietoa, jonka pohjalta valitsimme

haastateltavaksi  liikunnallisesti  mahdollisimman  erilaisia  oppilaita.  Haastattelimme

niitä  oppilaita,  jotka  nauttivat  liikunnasta,  niin  vapaaajalla,  kuin  koulussa.  Lisäksi

haastattelimme  myös  niitä,  jotka  eivät  pidä  koululiikunnasta,  eivätkä  liiku  vapaa

ajallakaan.  Haastattelimme  opettajia,  jotta  saimme  tietää,  millaista  opetusta  he

oppilailleen  antavat  sekä  miten  heidän  mielestään oppilaat kokevat koululiikunnan.

Havainnoimalla opettajia näimme, toimivatko he aikomustensa mukaan.

4.2.1 Kyselylomake

Oppilaiden  liikuntaaktiivisuutta  ja  koululiikuntaan  suhtautumista  tutkimme

kyselylomakkeella  (Liite  1).  Valitsimme  kyselylomakkeen  yhdeksi

tutkimusmenetelmäksemme,  koska  halusimme  saada  tietoa  nopeasti  koko  luokalta

heidän asenteistaan ja mielipiteistään liikunnasta (Ks. myös Alkula ym., 1994, 119).

Kyselylomake  koostui  pääosin  avoimista  kysymyksistä,  ja  muutamasta

vaihtoehtokysymyksestä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa oppilaiden kokemuksia

koululiikunnasta  sekä  heidän  vapaaajanviettotavoistaan.  Halusimme  tietää,  kuinka

usein  he  harrastavat  liikuntaa  vapaaajallaan  ja  millaista  liikuntaa  he  harrastavat.

Ennen  kyselyn  teettämistä  testasimme  kyselylomakkeen  kysymysten  asettelua  ja

mahdollista  vastaamisaikaa  koehenkilöllä,  joka  ei  kuulunut  tutkimuksemme

tutkimushenkilöihin.  Koehenkilöllä  meni  vastaamiseen  aikaa  vajaat  kymmenen

minuuttia.  Hän  ei  ensimmäisellä  lukemisellaan  ymmärtänyt  muutamaa

kyselylomakkeen kysymystä, joten muokkasimme osan kysymyksistä helpompaan ja

selkeämpään  muotoon.  Oppilaat  vastasivat  hyvin  liikuntatunnin  jälkeen

teettämäämme  kyselylomakkeeseen.  Aikaa  heillä  kului  kyselyn  täyttämiseen  noin

kymmenen  minuuttia.  Olimme  paikan  päällä  kyselylomakkeen  täyttämisen  aikana,

jolloin  pystyimme  vastaamaan  oppilaita  askarruttaviin  kysymyksiin,  jotka  koskivat
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kyselylomakkeen  täyttämistä.  Näin  ollen  pystyimme  myös  tarkistamaan,  että

jokaiseen  kysymykseen  vastattiin.  Yksityiskohtaisempaa  tietoa  saimme

haastattelemalla  vielä  niitä,  jotka  lomakkeiden  perusteella  nousivat  liikkumisellaan

tai liikkumattomuudellaan esiin.

Kyselylomake  sai  tutkimuksessamme  kaksi  tärkeää  roolia.  Ensimmäinen  rooli  oli

tutkimushenkilöiden  löytäminen  haastatteluihin.  Tutkimuksessamme  toinen

kyselylomakkeen  rooli  koski  haastattelutilanteita,  joissa  käytimme  kyselylomaketta

osana  haastattelurunkoa  saadaksemme  tarkennettuja  vastauksia  (Ks.  myös  Alkula

ym., 1994, 121).

4.2.2 Haastattelu

Teettämämme  kyselylomakkeen  perusteella  valitsimme  kymmenen  haastateltavaa

oppilasta.  Tarkoituksenamme  oli  saada  haastateltavaksi  mahdollisimman  erilaisia

oppilaita  niin  liikuntaaktiivisuudeltaan  kuin  heidän  suhtautumisestaan

koululiikuntaa  kohtaan.  Kyselylomakkeen  perusteella  jaoimme  oppilaat  neljään  eri

kategoriaan,  jotka  näkyvät  taulukon  4  vasemmassa  reunassa.  Valitsimme  kustakin

kategoriasta  kaksi  haastateltavaa,  yhden  molemmista  luokista.  Poikkeuksena

valitsimme  kategorioihin  3  (ei  pidä  koululiikunnasta,  mutta  on  vapaaajallaan

liikunnallisesti  aktiivinen)  ja  4  (ei  pidä  koululiikunnasta  eikä  ole  liikunnallisesti

aktiivinen  vapaaajallaan)  kolme  oppilasta,  jotka  kyselyn  perusteella  ja

liikunnanopettajien kertomana olivat  lähinnä kyseistä  jaottelua. Kyselylomakkeiden

perusteella  näytti  aluksi  siltä,  että  kaikkiin  kategorioihin  ei  löydy  selkeitä

tutkimushenkilöitä,  mutta  oppilaat  osoittautuivat  haastatteluissa  antamiensa

vastausten  perusteella  kategorioiden  (3  ja  4)  alle.  Taulukossa  4  ovat

haastattelemamme tutkimushenkilöt.
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Taulukko 4. Tutkimushenkilöt jaoteltuna neljään eri kategoriaan

5. Luokka

(Rami)

8. Luokka

(Tatu)

1) Pitää koululiikunnasta ja on vapaa

ajalla liikunnallisesti aktiivinen
Unto Otto

2) Pitää koululiikunnasta, mutta ei liiku

vapaaajallaan
Konsta Aaro

3) Ei pidä koululiikunnasta, mutta on

vapaaajallaan liikunnallisesti aktiivinen

Iiris

Ilari
Heimo

4) Ei pidä koululiikunnasta, eikä ole

liikunnallisesti aktiivinen vapaaajalla
Aada

Elias

Leevi

Menetelmänä  haastattelu  perustuu  kielelliseen  vuorovaikutukseen  (Hirsjärvi  ym.,

1988, 7). Haastattelu on vuorovaikutuksellinen tilanne,  jossa sekä haastateltava että

haastattelijat  tuottavat  yhdessä  todellista  sisältöä  tutkimukselle.  Tutkijoina

kerroimme oppilaille millaista tutkimusta teemme, mitä teemme hänen vastauksillaan

ja  miksi  nauhoitamme  haastattelun.  Kerroimme  myös  oppilaille,  ettei  hänen

henkilöllisyytensä tai koulunsa tule tutkimuksen missään vaiheessa paljastumaan.

Tiedostimme, että haastattelutilanteessa emme voi tutkijoina täysin irrottautua omista

näkemyksistämme,  jotka  saattavat  ohjata  haastattelua  ja  tutkittavaa  ilmiötä.  Jotta

emme ohjaisi haastattelua liikaa, oli meidän otettava huomioon oppilaan kehitystaso

sekä pyrittävä arvostamaan oppilaan kieltä  ja kommunikaatiotapaa  ilmaista  itseään.

Haastattelutilanteen haasteena koimme kahden haastattelijan ja haastateltavan, lapsen

ja  aikuisen,  valtaeron.  Halusimme,  etteivät  oppilaat  näe  meitä  auktoriteetteina

odottamassa  oikeaa  vastausta,  vaan  toivoimme,  että  oppilaat  vastaisivat  omien

ajatustensa ja kokemustensa mukaan. (Ks. myös Alasuutari 2005, 145–162.)

Menimme  haastattelemaan oppilaita  heidän koululle.  Halusimme,  että  haastateltava

kokisi  olevansa  turvallisessa  ja  tutussa  ympäristössä,  kun  hänelle  vieraat  tutkijat

tulevat  tekemään  haastattelua.  Haastattelimme  oppilaita  pitkin  koulupäivää.
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Odottelimme kouluilla oppilaille sopivia haastatteluajankohtia, sillä osa oppilaista ei

voinut  olla  tietyiltä  oppitunneilta  pois,  esimerkiksi  kokeen  vuoksi.  Haimme

haastateltavan  luokasta  ja  etsimme  vapaan  tilan  haastattelua  varten.  Suurin  osa

haastatteluista sujui ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Muutaman haastattelutilanteen

aikana  tilaan  saapui  koulun  henkilökunnan  väkeä,  jolloin  haastattelu  luonnollisesti

keskeytyi. Pääsimme kuitenkin jatkamaan haastatteluja aivan kuin meitä ei olisikaan

keskeytetty.  Yritimme  tehdä  haastattelutilanteesta  mahdollisimman  rennon

oppilaalle.  Halusimme  poistaa  mahdollisen  jännityksen  kertomalla  ensin  hiukan

itsestämme.  Oppilaat  käyttäytyivät  mielestämme  luontevasti.  Vaikutti  siltä,  että

kahden  tutkijan  läsnäolo  ei  haitannut  haastateltavia.  Olimme  molemmat

haastattelutilanteissa  aktiivisia  ja  haastattelu  eteni  luonnollisen  sujuvasti  ilman

sovittuja repliikkivuoroja.

Tutkimuksessamme  yhtenä  tiedonkeruumenetelmänä  oli  teemahaastattelu,  johon

olimme ennalta päättäneet tutkimusongelmiin liittyvät perusteemat. Haastatteluamme

voi  kutsua  myös  puolistrukturoiduksi  haastatteluksi,  sillä  teemojen  lisäksi  olimme

jäsentäneet  muutaman  kysymyksen  valmiiksi.  Teemojen  pohjalta  laadimme

tutkimuksemme  haastattelurungon  (Liite  2),  joka  oli  mukanamme  haastatteluissa.

Puolistrukturoidussa  haastattelussa  kysymykset  ovat  kaikille  samat  (Eskola  ym.,

1998, 87). Luonteenomaista teemahaastattelulle on, että kysymysten tarkka muoto ja

niiden  järjestys  muokkautuu  kunkin  haastattelun  aikana.  Teemahaastattelun

tavoitteena on jäsentää ja ohjata haastattelun kulkua niin, että saamme haastattelijalta

tarvittavat  tiedot. Haastattelutilanteissa käytimme haastattelurungon  lisäksi oppilaan

täyttämää  kyselylomaketta  haastattelun  tukena.  Tällöin  saimme  heidän  aiemmille

vastauksilleen  vielä  selventäviä  perusteluja.  Teemahaastattelun  toteutimme

yksilöhaastatteluna.  (Ks.  myös  Hirsjärvi  ym.,  1988,  35–37.)  Haastatteluja

tulkitessamme  olemme  analysoineet  haastattelujen  kautta  myös  oppilaan

kyselylomaketta, joka on osa litteroitua aineistoa.
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4.3 Tutkimusaineiston analysointi

Aineistoa  analysoidessamme  olemme  lähteneet  liikkeelle  tematisoinnista.  Olemme

etsineet  aineistostamme  tutkimusongelmiin  vastaavia  aihepiirejä.  (Ks.  myös  Eskola

ym.,  1998,  175.)  Osa  näistä  oli  jo  valmiina  käyttämissämme  lomakkeissa.

Kokosimme  teemat  erilliselle  käsikirjoituspaperille,  jonka  pohjalta  aloimme  etsiä

aineistosta teemojen alle kuuluvia asioita. Tämän lisäksi olemme tuoneet aineistoista

esille  mielestämme  tärkeitä  teemoja  aineiston  analysoinnin  käsikirjoitukseen.

Käsikirjoitus  on  oma  analysointimetodimme,  joka  on  toiminut  ohjaavana

apuvälineenä  teemojen  löytämiseen  aineistoista.    Teemoittelun  avulla  olemme

määritelleet  tutkimuksessamme  esiintyviä  ilmiöitä.  Käsikirjoituksen  ja

havainnointipäiväkirjan  avulla  juonensimme  luvun  5  tapahtumat  kronologiseen

järjestykseen. Lisäsimme lukuun 5 myös tutkimushenkilöidemme haastatteluosioita,

jotka koskivat seuraamiamme liikuntatuntitilanteita.

Havainnointiaineiston  analysoinnin  apuna  toimi  havainnointilomake  teemarunkona.

Kirjoitimme  työhömme  havainnoimaamme  auki  kronologisessa  järjestyksessä

havainnointipäiväkirjamme  avulla  narratiivisen  raportointikeinon  tavoin.

Havainnointilomakkeessa  esiintyvien  asioiden  lisäksi  kirjoitimme

havainnoimistilanteessa  normaalista  poikkeavia  tilanteita  ja  tapahtumia

liikuntatunnin  aikana  havainnointipäiväkirjaamme.  Tällaisiin  yllättäviin  tilanteisiin

kiinnitimme havainnoinnissa huomiota, jotka olemme kirjoittaneet tutkimustuloksiin.

Esimerkiksi  kahdeksannen  luokan  liikuntatunneilla  vastaamme  tuli  tilanne,  jossa

oppilas  vältteli  tuntiin  osallistumista.  Kiinnitimme  häneen  huomiomme,  ja

kirjoitimme  havainnoistamme  ylös.  Tapahtuneen  tulkitsimme  oppilaan

haluttomuudeksi osallistua liikuntatunnin toimintoihin.

Haastattelujen  analysoinnissa  olemme  käyttäneet  apuna  haastattelurungon  (Liite  2)

teemoja.  Sen  lisäksi  olemme  teemoitelleet  ilmiöitä  haastatteluissa  esiintyvien

asioiden  pohjalta.  Jokaisessa  oppilaskategoriaryhmässä  olemme  koonneet  yhteen

oppilaiden käsityksiä, sekä vertailleet heidän keskinäisiä käsityseroja. Tämän lisäksi

olemme tarkastelleet kategoriaryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja käsityseroja.
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5 TAPAHTUI LIIKUNTATUNNEILLA

5.1 Viidennen luokan liikuntatuntien kuvailu

Viidennen  luokan  liikuntatunneilla  oli  mukana  sekä  luokan  tytöt  että  pojat,  ja

opettajana  toimi  heidän  oma  luokanopettajansa  Rami.  Luokassa  oli  yhtä  paljon

tyttöjä ja poikia. Liikuntatunnit sijoittuivat aamupäivään juuri ennen ruokailua.

Koulun  kello  soi  välitunnin  päättymisen  merkiksi  ja  viidennen  luokan  oppilaat

järjestäytyvät parijonoon koulun pihalle. Opettaja antoi  hyvin  vähäsanaisesti,  mutta

erittäin selkeästi muutamalle oppilaalle tehtäväksi kantaa pesäpallovälineitä:

”Riikka!  Kaks  mailaa. (Kaksi  sormea  pystyssä  ko.  oppilaan  kasvojen

edessä.)        Valtteri!  Syöttölautanen.      Pauli  ja  Petri!  Räpsäkori.”

(Havainnointipäiväkirja 6)

Kun  kaikki  liikuntavälineet  olivat  kannossa,  parijono  lähti  liikkeelle  opettajan

johdolla kohti koulun vieressä olevaa hiekkakenttää. Jonossa kulkeminen ei sujunut

kuitenkaan  aivan  ongelmitta.    Maisa  ja  Emma  ottivat  Riikan  käsistä  hänen

kantamansa  pesäpallomailat.  Rami  huomasi  tapahtuneen  ja  pysäytti  jonon.  Hän

käveli  Emmaa  ja  Maisaa  kohti,  ja  repäisi  mailat  tyttöjen  käsistä.  Sanaakaan

sanomatta hän palautti mailat Riikalle. Pelkkä vihainen katse riitti  torumaan tyttöjä.

Tämän  jälkeen  jono  jatkoi  matkaansa  kentälle.  Kentälle  saapuessaan  oppilaat

järjestäytyivät  riviin  kuuntelemaan  opettajan  ohjeita.  Liikuntatunti  pääsi  alkamaan.

(Havainnointipäiväkirja 6.)

Oppilaiden  jakaminen kuuteen  ryhmään  sujui  nopeasti  ja Ramin  lyhyiden  ohjeiden

jälkeen  oppilaat  pääsivät  tekemään  harjoitteita.  Tunti  koostui  pienpeleistä,  joissa

joukkueet pelasivat vuorotellen toisiaan vastaan. Peli kullakin kentällä oli  ajallisesti

rajattua.  Pelin  aikana  oppilaat  laskivat  omaaloitteisesti  pisteitä  merkiksi

voittajajoukkueesta.  Tällä  ei  kuitenkaan  ollut  merkitystä  seuraavaan  peliin  tai

vastustajaan. Kaikki pelasivat kaikkia vastaan.
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Oppilaat  alkoivat  pelata,  ja  meille  välittyi  oppilaista  sellainen  kuva,  että  he  vain

suorittivat  annetut  tehtävät,  eivätkä  olleet  tekemisissään  täysillä  mukana.  Oppilaat

eivät  olleet  keskenään  ”hyvää  pataa”,  vaan  he  kinastelivat  ja  väittelivät  keskenään

pelin kulusta ja tilanteista:

Taneli: ”Maaali! Jee!”

Sanni: ”No ei varmana ollu, sehän meni yli!”

Taneli: ”No ei menny, se oli maali!”

Amanda: ”Eikä ollu! Senhän (pallon) piti pompata ennen maalia!”

(Havainnointipäiväkirja 6, 8.)

Oppilaiden keskinäinen palautteen anto kohdistui vain onnistuneeseen suoritukseen,

jota  kuului  pääasiassa  vain  yhdestä  pienryhmästä.  Tässä  ryhmässä  taputettiin  ja

hurrattiin  onnistuneille  suorituksille  koko  tunnin  ajan.  Heidän  ryhmässään  vallitsi

positiivinen  ja  innostava  ilmapiiri.  Muut  oppilaat  pelasivat  vain  määrättyä  peliä

kommentoimatta toistensa suorituksia. (Havainnointipäiväkirja 6,8.)

Lopputunnista oppilaat  järjestäytyivät  jälleen riviin  ja Rami tiedusteli heiltä, kuinka

moni  oppilaista  sai  pelata  tänään  joukkueessa,  joka  voitti  ainakin  kerran.  Kaikki

oppilaat  nostivat  kätensä  voittamisen  merkiksi,  mutta  rivistä  kantautui  siltikin

kyselyjä:

Ilari: ” Pelataanko me muuta ku tätä?”

Lasse: ”Pelataanko me tänä keväänä ollenkaa oikeaa pesistä?”

(Havainnointipäiväkirja 5, 8.)

Vaikka  oppilaat  saivat  koko  kaksoistunnin  ajan  pelata  rauhassa  opettajan

keskeyttämättä,  ei  se  silti  tyydyttänyt  oppilaita.  Oppilaat  haluavat  pelata  ”oikeaa

peliä”.  Kun  kysyimme  oppilailta,  millainen  on  mieleinen  liikuntatunti,  vastaukset

olivat melko samankaltaisia. Iiris kommentoi mielekästä liikuntatuntia näin:

”No siellä pelattais  koko  liikkatunnin,  tasaset  joukkueet  ja  sitten  tota

ois ihan kunnon säännöt ei mitään tommosia sovelluksen sovelluksia”

(Iiris 5)



44

Rami  tiedostaa  oppilaiden  pelihalut,  mutta  hän  perustelee  pelaamista  sovelletuilla

säännöillä oikean pelaamisen sijaan näin:

”Ne oottaa sosiaalista peliä. Ongelma on se, että ne oottaa voittoa, ja

ne haluaa niinku pelata ja voittaa. Ja sitten on vaikea kestää, ku kaikki

ei voi voittaa kuitenkaan. Että ajatus olis että    pyritään pelaamaan

niin monia pelejä että niitä voittajiakin tulee sitten monta.   Jos nyt on

pelattu  lyöntimyllyä  koko  tunti,  niin  me  ei  oo  pelattu  pesistä,  vaikka

siinä on  täysin peli kyseessä koko ajan      viitepeleillä opitaan monia

asioita,  ja  vaikka  sen  selittää,  niin  lapsi  ei  välttämättä  sitä  ymmärrä.

Eikä  sen  sitten  tarviikkaan  ymmärtää,  riittää  kun  se  vaan  pelaa.”

(Rami 6, 7)

Rami  pyrkii  sovelletuilla  pienpeleillä  siihen,  että  oppilaiden  lajitaidot  kyseisestä

lajista  kehittyisivät  mahdollisimman  hyviksi.  Ramin  mielestä  lajitaitojen  tulee  olla

riittävän  hyvät,  jotta  oikeaa  peliä  voisi  pelata  mahdollisimman  sujuvasti.  Rami  on

asennoitunut  opettamisessaan  niin,  että  ensin  on  luotava  kaikille  riittävästi  pohjaa,

jotta voidaan siirtyä pelissä eteenpäin. Hän toimii tämän uskomuksensa mukaisesti.

(Ks. myös Peltonen ym., 1992, 39.) Rami toivoo, että oppilaat luottaisivat häneen, ja

siihen, että hän tietää, mikä heille on parasta (Ks. myös Hautamäki ym., 1999, 22).

Sen seurauksena tulevaisuudessa oppilaat saavat ja osaavat pelata oikeaa peliä.

Rami oli koko tunnin ajan täysin rinnoin pelissä mukana muun muassa taputtamalla

onnistuneille suorituksille ja kannustamalla oppilaita yrittämään parhaansa. Kentältä

kantautui  koko  ajan  Ramin  innostuneet  karjahdukset  ja  ”tsemppaavat”  huudot:

”Hyvä yritys Reino! Mahtavaa! (Taputtaa)”(Havainnointipäiväkirja 5, 7.)

Aadan  mielestä  opettaja  käyttäytyi  liikuntatunneilla  normaalista  poiketen  meidän

ollessa läsnä. ”No se oli vähän enemmän semmonen… huomautti helpommin ja sitten

välillä vähän niinkö silleen ei suuttunu niin helposti.”
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Liikunnan kaksoistunti  loppui ja Rami antoi yhtä lyhyesti ohjeet kuin tunnin alussa,

ketkä  kantavat  mitäkin  välineitä  koululle  takaisin.  Oppilaat  tottelivat,  ja  parijono

lähti kohti koulua.

Seuraava  havainnoimamme  tunti  alkoi  jälleen  koulunpihalta.  Kello  soi,  ja  tuttuun

tyttö – poika  parijonoon  järjestäytyminen alkoi. Rami saapui ulos  ja  toimi  samalla

tavalla  kuin  edelliselläkin  kerralla.  Hän  antoi  ohjeet  tavaroiden  kuljettamisesta

kentälle nopeasti ja selkeästi. Oppilaat tekivät työtä käskettyä ja parijono alkoi valua

opettajan  johdolla  kohti  hiekkakenttää.  Tälläkään  kertaa  perille  ei  päästy

pysähtymättä.  Parijono  muutti  muotoaan  leveämmäksi,  kun  Taneli  siirtyi  Ilarin  ja

Riikan  vierelle  juttelemaan.  Tämän  seurauksena  Rami  pysähtyi  ja  nuhteli  poikia

huonosta käytöksestä: ”Miten kävellään jonossa? Onko se niin vaikeaa teiän kahen

kävellä peräkkäin?(pojat kävelevät vierekkäin) (Havainnointipäiväkirja 9, 11.)

Jono  ehti  liikkua  vain  hetken  aikaa,  kun  sama  toistui.  Rami  hermostui,  ja  hän

turhautui Ilarille huutaen: ”Ihme jätkä!”. Tämän jälkeen Ilari hiljeni ja pojat pysyivät

lopun matkaa omilla paikoillaan jonossa. (Havainnointipäiväkirja 9, 11.)

Tunti alkoi Ramin närkästyneellä puhuttelulla oppilaiden huonosta käyttäytymisestä.

Hän  oli  vihoissaan  oppilaille,  sillä  hän  oli  joutunut  samalla  viikolla  useaan  eri

otteeseen rehtorin puhutteluun oppilaiden takia:

”Eri  opettajilta  on  tullut  valituksia  teiän  huonosta  käytöksestä

välitunneilta  ja  oppitunneiltaki.  Minua  tympäsee  rampata  reksin

puhuttelussa  jatkuvasti  teiän  takia.  Jo  kolme  kertaa  tällä  viikolla!”

(Havainnointipäiväkirja 9, 11.)

Rami  tiedusteli  oppilailta,  oliko  kukaan  huomannut  hänen  viimeaikaista

suvaitsevaisempaa  ja  rennompaa  asennetta  heitä  kohtaan.  Muutama  oppilas  nosti

kätensä  ylös. Rami  ihmetteli,  että  tässäkö on  hänelle kiitos  siitä. Hänen  mielestään

oppilaiden  käytös  välitunneilla  tai  muiden  opettajien  tunneilla  ei  ole  ollut

edelleenkään  sopivaa,  vaikka  hän  puhuttelussaan  kertoi  jättäneensä  turhat

nipottamiset vähemmälle. (Havainnointipäiväkirja 9, 11.)
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Nuhtelun  jälkeen  oppilaat  vain  seisoivat  hiljaa  paikallaan.  Meille  välittyi  sellainen

kuva,  että  he  kuuntelivat  korvat  tarkkana  seuraavan  harjoituksen  ohjeita.  Olimme

kuitenkin  väärässä.  Kun  Rami  oli  kertonut  ohjeet  ja  jakanut  oppilaat  ryhmiin  eri

kentille,  kukaan  oppilaista  ei  tiennyt  mitä  oli  tarkoitus  tehdä.  Oppilaat  seisoivat

paikoillaan  ja  odottivat,  että  opettaja  tulee  kertomaan  heille,  mitä  oikein  pitikään

tehdä.  Kukaan  oppilaista  ei  vaivautunut  kysymään  opettajalta  selventäviä

kysymyksiä. Rami huomasi oppilaiden seisoskelun ja kävi kertomassa ja näyttämässä

kullekin ryhmälle erikseen, mitä oli tarkoitus tehdä. (Havainnointipäiväkirja 10, 12.)

Tunnin  kireä  ilmapiiri  oli  käsin  kosketeltavissa.  Ramin  kääntäessä  selkänsä  ”ihme

jätkälle”  eli  Ilarille,  oli  hän  heittävinään  pallon  opettajaa  kohti  samalla  itsekseen

mutisten: ”V…n  äijä!”.  Liikuntatunteja  seuratessa  huomasimme,  että  opettajan  ja

joidenkin  oppilaiden  välinen  suhde  ei  ollut  erityisen  lämmin.  Vaikuttaa  siltä,  että

etenkin Ilari kokee Ramin erilaiset opetusmenetelmät epäreiluina heitä kohtaan ja osa

Ramin sanomisista ymmärretään kielteisiksi. Ilari kertoi:

”Ope ei ois semmonen   jos ei osaa jotakii, niin se alkaa vaan, että ei

taas meni väärin   se vaan sannoo yleensä että ette te osaa.”

Rami itsekin tiedostaa, etteivät kaikki oppilaat pidä hänestä:

”Ei  ne  musta  tykkää…  mutta  mie  tiiän,  että  ne  ens  vuojen  jäläkeen

itkee, kun niillä ei oo enää mua. Elikkä ne on kuitenkii niinku kokeneet

että he on voinu luottaa tuohon tyyppiin, niin ärsyttävä ku se olikii.”

Oppilaiden  toimintaan  alkaminen  ja  toiminnassa  mukana  oleminen  oli  melko

neutraalia  koko  tunnin  ajan.  Lopputunnista  omat  onnistumiset  saivat  hetkellistä

innostusta  oppilaissa  aikaan.  Myös  ilmapiiri  vapautui  hieman  Ramin ”hyvä” –

huutojen  myötä.  Ramin  kannustus  tuntui  murtavan  ilmapiiriä  merkittävästi,  vaikka

tunti  loppuikin  hieman  apeammissa  tunnelmissa  kuin  edellisellä  kerralla.

Mielestämme  liikuntatunnin  alun  kireään  ja  apeaan  ilmapiiriin  vaikutti  selvästi

opettajan pitämä puhuttelu. (Havainnointipäiväkirja 10,12)

Rami kuvailee oman luokkansa liikuntatuntien yleisilmapiiriä seuraavasti:
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”Liikuntatunnin  ilmapiiri  on  välillä  kyllä  todella  kireä      ei  se  nyt

mitään  ratkiriemukasta  ole,  mutta      mielellään  sinne  tulee  ja

touhuilevat  juttuja      tekevät  kyllä,  mutta  ei  nyt  mitenkään  erityisen

innokkaasti, mutta ei nyt tartte ihan jatkuvasti patistaa.”

Liikuntatuntien  yleisilmapiiri  oli  mielestämme  melko  passiivinen.  Oppilaat  tekivät

mitä opettaja käski, mutta oppilaista ei paistanut innostuneisuus liikkumiseen tai itse

tekemiseen  (Ks.  myös Silvennoinen 1987, 18   19). Edes  liikunnallisesti  lahjakkaat

oppilaat  eivät  nousseet  suorituksillaan  ja  taidoillaan  esiin.  Rami  kehotti  meitä

seuraamaan, miten yksi luokan liikunnallisimmista oppilaista, Taneli toimi. Kyseessä

oli pienpeli, jossa kullakin pelaajalla oli kolme lyöntivuoroa. Mikäli oppilas löi kaksi

ensimmäistä  lyöntiään  ohi  pesäpallomailalla,  sai  oppilas  lyödä  viimeisen  lyöntinsä

todennäköisemmän onnistumisen saavuttamiseksi tennismailalla. Taneli löi tahallaan

kaksi  ensimmäistä  lyöntiään  ohi,  jotta  hän  pääsisi  lyömään  tennismailalla  kovan

osuman. Rami kertoi, että Taneli osuu kyllä oikealla mailallakin, mutta Taneli halusi

vain hänen mielestään pelleillä taidoillaan. (Havainnointipäiväkirja 8.)

Yhteenvetona  viidesluokkalaisten  liikuntatuntien  motivaatioilmastosta  voimme

sanoa, että tuntien motivaatioilmasto oli pääosin tehtäväsuuntautunutta. Tehtäviä oli

eriytetty  oppilaiden  omien  taitotasojensa  mukaan.  Taitoerot  pysyivät

huomaamattomina  eriyttämisen  myötä.  Koska  kaikki  oppilaat  käyttivät  helpottavia

apuvälineitä  pelin  jossain  vaiheessa,  kukaan  ei  erottunut  osaamisensa  tai

osaamattomuutensa  vuoksi.  Ramin  antama  korjaava  palaute  kuvaa  hyvin

tehtäväsuuntautuneen  ilmaston  palautteen  antoa.  Opettaja  ei  antanut  suoria

vastauksia suorituksen parantamiseksi, vaan hän yritti saada oppilaat itse miettimään,

miten  saada  suoritus  halutunlaiseksi.  Esimerkkinä  tästä  on  seuraava  Ramin  ohje

Amandalle: ”Amanda! Mitä sinun pitää seuraavalla kerralla tehdä, jotta pallo lähtee

haluttuun  suuntaan?  Mieti!” (Havainnointipäiväkirja  7)  Reflektiivisen  palautteen

avulla  Rami  pyrki  herättämään  Amandan  ajattelemaan  itse  opittavan  keskeisen

tekijän  merkitystä  suorituksessaan  (Ks.  myös  Numminen  ym.,  2001,  66.)

Kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston piirteitä  näkyi  muun  muassa  opettajan  vallan

ja ajankäytössä, sillä esimerkiksi pienpelit  rajoittuivat ennalta suunniteltuun aikaan.

(Ks. myös Jaakkola 2003, 144–148.)
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Ramin  olemus  vaihteli  tunneilla  oppilaiden  käyttäytymisen  mukaan  tiukasta

kurinalaisesta  opettajasta  rennon  letkeään  opettajaan.  Ensimmäisillä  tunneilla

oppilaat  käyttäytyivät  hyvin,  joten  Ramikin  oli  hymyssä  suin  pitämässä  heille

liikuntatuntia. Viimeisen seurattavan tunnin alussa Ramin pitämä kurinpalautus veti

kyseisen  liikuntatunnin  tunnelman  kovin  kireäksi  ja  apeaksi.  Tällä  oli  huomattava

vaikutus niin opettajan kuin oppilaidenkin toimintaan tunnilla. Ramin antama palaute

oppilaiden  käytöksestä  tässä  tapauksessa  laski  oppilaiden  motivaatiotasoa

merkittävästi (Ks. Numminen ym., 2001, 66).  Rami kuvaa tapahtunutta:

”Kun    viikon  aikana  tapahtunutta  otteen  lipsumista  liikkatunnin

alussa  otetaan  esille,  niin  sehän  vaikuttaa  jonkin  verran  ilmapiiriin

liikuntatunnilla,  jos se ois otettu matikantunnin alussa niin matikkaan

ois voinu jäähä jotain”(Rami 3)

Ensimmäisellä seuraamallamme tunnilla Rami oli selvästi asennoitunut positiivisesti

liikuntatunnille.  Toisella  tunnilla  oppilaiden  huono  käyttäytyminen  muutti  Ramin

asennetta liikuntatunnin pitoon. Hänen käyttäytymistaipumukset pohjautuivat hänen

uskomukseensa  siitä,  että  oppilaiden  tietynlainen  käyttäytyminen  johtaa  tiettyihin

seurauksiin.  Tässä  tapauksessa  seurauksena  oli  Ramin  tiukka  kurinpalautus

oppilaille. (Ks. myös Peltonen ym., 1992, 44.)

5.2 Kahdeksannen luokan liikuntatuntien kuvailu

Menimme  hyvissä  ajoin  odottamaan  kahdeksannen  luokan  liikuntatunteja,  jotka

olivat  koulun  vieressä  olevalla  hiekkakentällä.  Oppilaat  saapuivat  kentälle  oma

aloitteisesti,  osa  kävellen  ja  osa  pyöräillen.  Kaksoistunnit  ajoittuivat  koulupäivän

viimeisiksi tunneiksi.

Tatuopettaja  saapui  rennoin  askelin  hiekkakentälle.  Niko  tuli  muiden  oppilaiden

joukosta häntä vastaan ja tiedusteli rennon letkeästi päivän liikuntalajista.
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”Kokkis! (Kokkonen)  Pelataanko  me  jalista?  Jos  pelataan,  niin  osa

porukasta  lähtee  varmasti  kävelee.  Mutta,  jos  pelataan  pesistä,  niin

kaikki  pelaa  varmasti.  Ja  nyt  on  kerta  näin  hyvä  ilmakin (aurinko

paistaa täydeltä terältä). Ja sehän on luvannu ens viikoksi kylmempää,

niin sillon ois hyvä pelata jalista. Joohan? (Havainnointipäiväkirja 1,3)

Vaikutti  siltä,  että  Niko  toimi  muiden  oppilaiden  puhemiehenä.  Saimme  heti

vaikutelman  siitä,  että  opettaja  ja  oppilas  tulivat  hyvin  toimeen  keskenään. Heidän

keskustelunsa  oli  mielestämme  ikään  kuin  kavereiden  jutustelua,  sen  sijaan  että

kyseessä  olisi  ollut  valtaeroa  opettajan  ja  oppilaan  kesken.  Oppilaat  puhuttelivat

opettajaansa  hänen  sukunimellä  (Kokkonen)  ja  siitä  keksityllä  lempinimellä

(Kokkis).

Kun  Niko  ehdotti  lajin  vaihtamista  jalkapallosta  pesäpalloon,  Tatu  naurahti

ehdotukselle,  mutta  antoi  hänen  kuitenkin  kertoa  perustelunsa  lajin  vaihdolle.

Liikuntatuntien toimintatapaan kuului vaihtoehtona tunnin toimintaan osallistuminen

tai  kävelylenkki.  Ennen  kuin  Tatu  teki  päätöksen,  hän  tiedusteli  meiltä  millaisen

tunnin  me  haluaisimme  nähdä.  Emme  halunneet  vaikuttaa  millään  tavoin

liikuntatunnin  kulkuun,  joten  toivoimme,  että  opettaja  pitäisi  sellaisen  tunnin  kuin

haluaisi,  meistä  välittämättä.  Tatu  totesi  Nikon  perustelut  hyviksi,  ja  vaihtoi

ennakolta suunnittelemansa jalkapallotunnin pesäpallotunniksi.

Haastattelussa Tatu perusteli, miksi hän  joskus  toimii oppilaiden toiveiden mukaan:

”Liikkuminen on se pääasia, että ei niinkään näitten isojen kans hirveästi se taitojen

oppiminen.”

Kevätaurinko  paistoi  pilvettömältä  taivaalta  ja  oppilaat  kantoivat  innokkaina

pesäpallovälineitä  kentälle.  Kukaan  oppilaista  ei  lähtenyt  kävelemään,  vaan  kaikki

halusivat osallistua pesäpallotunnille. Oppilaiden osallistuminen tunnin suunnitteluun

kuvastaa  hyvin  sitä,  kuinka  tehtäväsuuntautunut  motivaatioilmasto  tunnilla  vallitsi

(Ks. myös Jaakkola 2003, 144–148). Oppilaat järjestäytyivät puolikaareen seisomaan

sillä välin, kun Tatu veti kepillä pesäpallokentän rajat. Hän kertasi oppilaiden kanssa

sääntöjä  läpi  osan  oppilaista  vilkuillessa  vähän  väliä  meihin  päin.  Samuli  huudahti

meille: ”Mitä te kirjotatte?”(Havainnointipäiväkirja 2)
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Tatu  tajusi,  että  oppilaiden  mielenkiinto  kohdistui  enemmän  meihin  kuin  ohjeiden

kuunteluun, joten hän antoi puheenvuoron meille. Kerroimme lyhyesti keitä olemme

ja  mitä  teemme.  Tämän  jälkeen  Tatu  jakoi  oppilaat  kahteen  mahdollisimman

tasavertaisiin  joukkueisiin.  Vaikka  ohjeiden  kuuntelu  menikin  osalta  ohi  korvien,

toimintaan  alkaminen  sujui  ripeästi.  Peli  pyörähti käyntiin.  (Havainnointipäiväkirja

1,3)

Tatu  toimi  pelissä  lukkarina  ja  tuomarina.  Lukkarina  ollessaan  hän  myös  opetti  ja

antoi  palautetta  tarvittaessa,  esimerkiksi  lyönnin  ajoittamista  oikeaan  aikaan  ja

lyönnin  suuntaamista  haluttuun  paikkaan: ”Hyvä  Kari!  Hyvin  hämätty  näpy!

(Havainnointipäiväkirja 1)

Tällä  tunnilla  opettaja  toimi  tehtäväsuuntautuneesti.  Opettajan  asema  ei  korostunut

vallankäyttäjänä  liikuntatunnilla.  (Ks.  myös Biddle  2001,  122.)Vaikka  Tatu  oli  se,

joka  sanoi  viimeisen  sanan,  vaikutti  siltä,  että  hän  oli  pelissä  mukana  kuin  yksi

pojista  ja  pojatkin  suhtautuivat  häneen  varsin  tuttavallisesti: ”Kokkis!    Polta  se!”

huudahti Niko. Vastaavanlaisia oppilaiden huutoja Tatulle, ”Kokkikselle”, kantautui

useaan otteeseen. (Havainnointipäiväkirja 2)

Korviimme  kalskahti  hieman  oppilaiden  kiroilut  omille  epäonnistumisille.  Tatu  ei

kuitenkaan reagoinut kiroiluun millään tavoin. Opettaja ei myöskään reagoinut Vilin

taitavaan  osallistumattomuuteen.  Oli  mielenkiintoista  seurata,  kuinka  hyvin  Vili

vältteli  joka sisävuorokerralla oman  lyöntivuoronsa. Hän seisoi puolikaaressa kuten

muutkin,  mutta  siirtyi  vaivihkaa  juttelun  lomassa  muutaman  vuoron  taaksepäin.

Seurattuamme  tilannetta  jonkin  aikaa  huomasimme,  ettei  Vili  käynyt  lyömässä

kertaakaan  koko  kaksoistunnin  aikana.  Yhden  kerran  lyöntivuoro  oli  jo  ”käsin

kosketeltavissa”, mutta silti hän onnistui vetäytymään rivin hännille. Tunnin loputtua

tiedustelimme  opettajalta  huomasiko  hän  tapahtunutta.  Tatu  sanoi  tämän  olevan

tyypillistä  Vilin  käyttäytymistä  kaikilla  muilla  liikuntatunneilla  paitsi  kun  kyseessä

on hänelle  mieluinen sählytunti. Hän on silloin Tatun  mielestä kuin  toinen oppilas,

komennellen  ja  kannustaen  muitakin  yrittämään  parhaansa.  Tatun  mielestä  on

ajanhukkaa  taistella  yhden  oppilaan  osallistumisesta  tuntiin  muiden  oppilaiden
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tavoin.  Opettaja  ei  halua  pilata  yhden  oppilaan  takia  muilta  liikkumisen  iloa.

(Havainnointipäiväkirja 2,4)

Tatu  kuvaa  kyseistä  liikuntaryhmää  yhtenäiseksi  porukaksi, ”mutta  myöskin

negatiivisessa  mielessä”.  Hän  kuvailee  oppilasryhmäänsä  näin: ”Kun  sopiva

johtajista  tästä  niinku  alkaa  haraamaan  vastaan,  niin  se  motivaatio  on  sitten

muillakin – lähteä siihen samaan juttuun”(Tatu 1)

Oppilasryhmä  oli  ulkomuodoltaan  heterogeeninen.  Ryhmässä  oli  poikia,  joiden

pukeutuminen  erosi  huomattavasta  toisistaan.  Leevi  edusti  hip  hop  –  kulttuurin

pukeutumista, Elias taas oli pukeutunut tumman rokkimaailman  mukaisesti. Meidät

yllätti,  kuinka  hyvin  oppilaat  kuitenkin  tulivat  toimeen  keskenään.  He  vaikuttivat

isolta  kaveriporukalta,  joka  oli  tullut  aurinkoisen  sään  vuoksi  ulos  pelaamaan.

(Havainnointipäiväkirja 2,4)

Kun  kello  läheni  puolta  kolmea,  alkoi  kentältä  kuulua  kotiinpääsytoiveita.  Peliä

jatkettiin  silti  aina  tasoittavaan  vuoropariin  asti.  Vaikka  toinen  joukkue  sai  selvästi

enemmän  juoksuja,  ei  se  näkynyt  eikä  kuulunut  opettajan  tai  oppilaiden  puheissa.

Voittajien  tai  häviäjien  huomiotta  jättäminen  on  yksi  tehtäväsuuntautuneen

motivaatioilmaston tunnuspiirre (Ks. myös Jaakkola 2003, 144–148). Tunti päättyi ja

osa  oppilaista  kantoi  Tatun  apuna  pesäpallovälineet  varastoon.

(Havainnointipäiväkirja 2,4)

Olimme ajoissa hiekkakentällä seuraavaa havainnointia  varten. Odottelimme kentän

reunalla  sijaisen  saapumista,  sillä  Tatu  oli  ilmoittanut  olevansa  poissa  kyseiseltä

kaksoistunnilta.  Halusimme  ilmoittaa  sijaiselle  läsnäolostamme  heti  tunnin  aluksi.

Odottelimme  hänen  saapuvan  koulun  suunnasta,  kunnes  huomasimme,  että  tunti

olikin  jo  alkamaisillaan.  Sijainen,  Ossi,  oli  tullut  paikalle  eri  suunnasta  jo  ennen

meitä.  Pillin  vihellyksestä  oppilaat  asettuivat  riviin  ja  samalla  me  kiiruhdimme

aitiopaikoille seuraamaan tuntia.

Ossin apuna oli kouluavustaja, Simo. Ossi komensi oppilaat  riviin  kentän reunalle.

Hänen kertoessaan tunnin kulusta, suurin osa oppilaista touhusi omiaan. Näytti siltä,
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ettei  heitä  kiinnostanut  juuri  lainkaan  Ossin  suunnitelmat  liikuntatunnin  kulusta.

(Havainnointipäiväkirja 13, 15.)

Tunti  alkoi  alkulämmittelyllä,  joka  ei  saanut  minkäänlaista  innostusta  oppilaissa

aikaan.  Oppilaat  vain  seisoivat  kentällä,  Ossin  valmistellessa  harjoituskenttää

seuraavalle  tehtävälle.  Alkulämmittelyn  aikana  Niko  huomauttaa  muille,  ettei

verryttely suju suunnitelmien mukaan: ”Ei täällä oo oikeen minkäänlaista yritystä!”

(Havainnointipäiväkirja 16)

Ossi huomaa  myös saman,  ja  yrittää saada  tempoa alkulämmittelyyn osallistumalla

itse  toimintaan  mukaan.  Tämä  sai  jonkin  verran  liikettä  oppilaissa  aikaan.

Alkulämmittely  päättyi  Ossin  ohjaamaan  venyttelyyn,  jossa  hän  samalla  yritti

huomauttaa  oppilaille  lämmittelyn  tärkeydestä.  Näytti  siltä,  että  huomautusta  ei

otettu kuuleviin korviin. Suurin osa oppilaista jatkoi silti paikallaan seisoskelua. Vain

kolme oppilasta teki venyttelyn loppuun saakka. (Havainnointipäiväkirja 14, 16)

Seuraavan  harjoituksen  ohjeistusta  järjestäydyttiin  kuuntelemaan  riviin.  Ossi  näytti

samalla  kun  kertoi,  mitä  tulemaan  pitää.  Tämä  meni  kuitenkin  kuin  ”kankkulan

kaivoon”.  Kukaan ei  kuunnellut,  ei  edes  avustaja  Simo.  Hän  meni  täysillä mukaan

oppilaiden touhuihin ollen heille enemmän kaveri kuin aikuinen.

Ohjeiden  ja  näyttöjen  jälkeen  Ossi  joutui  jakamaan  oppilaat  kahteen  otteeseen

kuuteen eri  joukkueeseen, sillä ensimmäisessä  jaossa kaikki oppilaat eivät pysyneet

rivissä. Kun  joukkueet olivat  jaettu, oppilaat kyselivät  toisiltaan, mihin ryhmään he

kuuluivat.  Kenelläkään  ei  ollut  jäänyt  mieleen,  mihin  ryhmään  he  alun  perin

kuuluivat, joten he muodostivat joukkueet oman mielensä mukaan.

Pekka: ”Mikä sä oot?”

Joonas: ”En mä vaan tiiä. Mikä sä oot?”

Pekka: ”Olinkohan mä kakkonen, en mä tiiä…No, mennään tonne.”

(Havainnointipäiväkirja 14, 16)

Ossi puhalsi pilliin harjoituksen alkamisen merkiksi. Kukaan oppilaista ei vieläkään

tiennyt,  mitä  piti  seuraavaksi  tehdä.  Ossi  joutui  selvittämään  vielä  kertaalleen
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jokaiselle  joukkueelle  erikseen,  mitä  oli  tarkoitus  tehdä.  Kun  alkuhässäkästä  oli

selvitty,  oli  tunnista  kulunut  jo  suuri  osa.  Lopulta  päästiin  aloittamaan.

(Havainnointipäiväkirja 13, 15.)

Tunti  koostui  erilaisista  lajiharjoitteista,  pienpeleistä,  jossa  säännöt oli  sovellettuja,

sekä lopuksi oikeasta pelistä. Saimme huomata, kuinka oppilaat haluavat pelata vain

sitä  ”oikeaa”  peliä.  Seuraavanlaisia  huutoja  kantautui  kentältä  useaan  otteeseen:

”Miksei oikeaa peliä?”  , ”Lisäsäännöt on  ihan  perseestä” (Havainnointipäiväkirja

14, 16)

Lähes kaikista oppilaista välittyi koko kaksoistuntien ajan motivaation puute peleihin

ja harjoituksiin. Leevi kuvaili haastattelussa kyseistä tuntia seuraavasti:

Leevi: ”Tylsää   esimerkiksi jalkapallossa viime kerralla, niin

          sählättiin jotain, miksi ei pelata koko ajan?”

Jenni: ”Mitä oisit ite tehny toisin, että se ois ollu semmonen hyvä

          liikuntatunti?”

Leevi: ”No, pelannu vaan koko ajan, silleen kunnolla isolla kentällä.”

(Leevi 2)

Otto puolestaan kommentoi haastattelussa samaista liikuntatuntia näin:

Leena: ”Vaikuttiko se sinun omaan toimintaan?”

Otto: ”Ei se sinänsä, mutta totta se henkisesti vaikuttaa silleen, että ei

        oo niin mukava pelata, mutta kyllä mää silti täysillä yritän

       melkein aina.”(Otto 3)

Liikuntatunnin  pienpelit  kuvastivat  kilpailuhenkistä  motivaatioilmastoa  Ossin

tiedustellessa  joukkueilta  pistetilanteita,  ja  näin  ollen  voittaminen  on  ratkaisevaa.

Pelien  päätyttyä  voittajat  pelasivat  vastakkain,  samoin  kuin  häviäjät  viereisellä

kentällä.  (Ks.  myös  Jaakkola  2003,  144)  Loppujen  lopuksi  peli  häviäjien  kentällä

loppui  juttutuokioon. Voittajat puolestaan pelasivat  innostuneina. Pienpelien  aikana

muutama  oppilas  häviäjien  joukosta  valitsi  kävelylenkin  sovelletuilla  säännöillä
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pelaamisen sijaan. Elias huusi Ossille seuraavanlaisesti: ”Tää on niin  tylsää! Saako

lähtee kävelee?”. (Havainnointipäiväkirja 14, 16)

Ossi antoi  luvan kiertää  läheistä  lenkkipolkua,  jotta  hän  näkisi  kävelijät koko ajan.

Elias perustelee haastattelussa kävelylenkkiä tunnille osallistumisen sijaan näin: ”Jos

on  esimerkiksi  jalkapalloa  ja  vaihtoehtona  on  lähteä  kävelemään  niin  mie  lähen

mieluummin kävelemään.”(Elias 5)

Kun lopputunnista siirryttiin oikean pelin pariin, oppilaat tulivat paremmalle tuulelle.

Aikaisemmin  koko  ajan  valittaneet  oppilaat  pelasivat  innostuneesti  mukana  ja  jopa

yksi  kävelijöistä,  Elias,  tuli  peliin  mukaan  maalivahdiksi.  Ilahduimme

näkemästämme, mutta hän tuli kuitenkin mukaan eri syistä, kuin mitä me luulimme:

”Mie vain seisoin siinä, etten mie saa mitään merkintää.”(Elias 6)

Lopputunnista  tilanne  alkoi  käydä  sietämättömäksi  ja  jopa  vaaralliseksi.

Liikuntatuntia sivusta seurannut saman koulun yhdeksäsluokkalainen oppilas, Kaapo

sai  päähänsä  antaa  oman  panoksensa  tunnin  kaaokseen.  Hän  alkoi  ajaa

polkupyörällään  keskellä  pelikenttää.  Kaapo  ei  ottanut  Ossin  kieltoja  kuuleviin

korviinsa,  vaan  nauroi  ilkikurisesti  koko  tilanteelle.  Kaapon  jahtaaminen  tuotti

tulosta  ja Ossille kiinni  jäädessään hän poistui kentän reunalle. Olimme kieltämättä

aika  kauhuissamme.  Näillä  tunneilla  liikkumisen  riemua  ei  juuri  välittynyt  meille.

Tunti loppui kellon siirtyessä puoli kolmeen. (Havainnointipäiväkirja 14, 16)

Yhteenvetona  kahdeksasluokkalaisten  liikuntatunneista  voimme  todeta,  että

pesäpallotunneilla, oman opettajan läsnä ollessa, yleisilmapiiri oli hyvä ja oppilaiden

keskinäiset  vuorovaikutussuhteet  näyttivät  toimivan.  Oppilaat  olivat  kannustavia

toisiaan  kohtaan,  vaikka  välillä  ”piikittelivätkin”  toisiaan: ”Ei  vitsit,  miten  sie  nyt

nuin  teit?  Mitä  jätkä  oikein  yritti?!”, ”Hei!  Se  pallo  meni  jo! (pesäpallo  pomppii

oppilaan jalkojen välistä).” (Havainnointipäiväkirja 14, 16)

Näkemyksemme  mukaan  ”piikittely”  näytti  tyypilliseltä käyttäytymiseltä  kyseiselle

ikäryhmälle.  Pelien  aikana  kentältä  kantautui  myös  useita ”Hyvä”  huutoja  sekä

oman että vastustajajoukkueen pelaajille. Oppilaiden keskinäinen palautteen anto ei

ollut pelkästään kehumista. Heidän antamallaan palautteella he pyrkivät korjaamaan
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toistensa suorituksia, jotta saavutettaisiin onnistumisia. Esimerkiksi sisäpelivuorossa

olevat  oppilaat,  neuvoivat  ulkokenttäpelaajien  sijoittumista  niin,  että  he  saisivat

pallon kiinni. (Ks. Numminen ym., 2001, 65) Oppilaiden välisestä palautteenannosta

Heimo  kertoo  näin: ”  Kyllähän  sitä  joskus  jotain  kehuja  tai  jotain  semmosta    

vähän opettajalta ja muilta sitte”. (Heimo 3)

Liikuntatunneilla  oppilaiden  toiminta  vaihteli  osittain  innostuneesta  osittain

vastahakoiseen.  Pelaaminen  näytti  innostavan  kaikki  oppilaat  mukaan,  kun  taas

erilaiset  lajiharjoitteet,  esimerkiksi  jalkapallon  kuljettaminen,  sai  vähemmän

kannatusta. ”  No,  minusta  on  ainaki  tylsää  opetella  jotain  tietynlaista  potkua  tai

heittoa.” (Heimo 3)

Tatu tiedostaa oppilaidensa pelihalut ja kommentoi pelaamista haastattelussa näin:

” Se on ihan ykköshomma  Pyrin kaiken niinku opetuksenki upottaan

peliin,  että  ne  pääsis  tekemään  ja  pelaamaan.  Niitten  mielestä  se

pelaaminen  on  jostain  syystä  niin...  Silloin  ku  siinä  pelissä  päästään

opettamaan  joitain  asioita,  niin  ne  ei  nähtävästi  huomaa  sitä,  että se

menee läpi”. (Tatu 2)

Pesäpallotunneilla  ilmapiiri  oli  rennompi  kuin  jalkapallotunneilla.  Uskomme,  että

oppilaiden  käyttäytymiseen  vaikutti  merkittävästi  oman  opettajan  läsnäolo.

Pesäpallotunneilla näimme oppilaiden yhteisöllisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista.

Lisäksi  Tatun  uskomus  toiminnallisen  tunnin  onnistumisesta  heijastui  hänen

asenteestaan  opettaa.  Hänen  positiivinen  asenteensa  johti  siihen,  että  oppilaat

käyttäytyivät hänen uskomuksensa mukaisesti.  (Ks. myös Peltonen  ym., 1992, 39.)

Jalkapallotunnilla  saimme  huomata,  kuinka  paikkansa  pitävä  oli  Tatun  mielipide

luokan  yhtenäisyydestä  sekä  sopivan  johtajiston  kapinoinnin  vaikutuksesta  tunnin

kulkuun negatiivisesti. Johtajaporukan ynseä asenne sijaista ja liikuntatuntia kohtaan

tarttui  muihin  oppilaisiin  kulovalkean  tavoin  jo  tuntien  ensihetkistä  lähtien.

Pesäpallotunnilla  näkemämme  oppilaiden  yhteisöllisyys  oli  poissa.  Haastattelussa

Heimo kertoo, miksi oppilaat suhtautuvat negatiivisesti sijaiseen.
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” Se sijainen ei tiiä, minkälaista on ollu, ku on oikea opettaja tunnilla 

 monet alko enemmän riehumaan siellä, ja ne ei kunnioita sitä sijaista

niin paljon ku oikeaa opettajaa.”(Heimo 4)

Jalkapallotunti oli kilpailuhenkisempi kuin pesäpallotunti. Kilpailuhenkisyyttä kuvasi

Ossin kentän reunalla olo, jossa hän piti huolta suunnittelemastaan aikataulusta sekä

tunnin  kulusta.  Jalkapallon  pienpeleissä  huomioitiin  voittajat  ja  häviäjät,  mikä  on

kilpailuhenkisen motivaatioilmaston arvioinnin peruste. Pesäpallotunnillakin pisteitä

merkittiin, mutta pelin päättyessä ei huomioitu, kumpi joukkue voitti ja kumpi hävisi.

Tällöin  tärkeintä  oli  itse  toimiminen,  eikä  oppilaiden  suorituksia  arvioitu  heidän

menestyksensä  pohjalta.  (Ks.  myös  Jaakkola  2003,  145–148.)  Pesäpallotunneilla

Tatu  pyrki  antamaan  palautetta  niin,  että  se  sekä  korjaisi  että  vahvistaisi  oppilaan

tekemää suoritusta (Ks. myös Numminen ym., 2001, 67).

6 KOULULIIKUNNAN KOKEMISEN MERKITYS LIIKUNTA
AKTIIVISUUTEEN

6.1 ”Liikka  on  siistiä  ja  hauskaa”  –  oppilas  pitää  koululiikunnasta  ja

liikkuu vapaaajalla aktiivisesti

”Mä  muutenkin  pidän  liikunnasta  ja  sitten  sillei  niinku  liikkumisesta.” (Unto  3)

Sisäinen  motivaatio  liikkumiseen  kuvastaa  Unton  henkilökohtaista  tarvetta  liikkua.

Hän liikkuu omasta tahdostaan, koska se on hänelle mielekästä.

”Noko  se  on  silleen,  että  yleensä  ku  koulussa  vaan  kirjotettaan  ja

luetaan  ja  tälleen  niin,  siitä (liikunnasta)  saa  tavallaan  väliä  siihen

kouluun.”(Otto 3)

”Joskus  alkaa  tuntumaan  reisissä,  ku  treeneissä  niinku  peräkkäisinä

päivinä, niin sitten alkaa reisissä tuntumaan.   Täällä (koulussa) se on
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aika  hauskaa,  kun  ei  tartte  ottaa  niin  kovin  niin  kun  sillee  lujaa  saa

vähän pehmeästi pelata.”(Unto 6, 3)

Vapaaajan  liikunnasta pitävät oppilaat, Otto  ja Unto, kokevat myös koululiikunnan

mukavana,  sillä  se  tuo  vaihtelua  koulupäivään  (Vrt.  Huisman  2004,  83).  Unton

mukaan  koululiikunta  eroaa  organisoiduista  seuran  urheiluharjoituksista  fyysisen

rasittavuuden  sekä  huolettomuuden  vuoksi.  Monesti  urheiluseuran  harjoitukset

voivat  olla  rasittavia  niin  fyysisesti  kuin  henkisesti. Urheiluseurassa  liikkuvilla  voi

olla  itsellään  ja  valmentajan  kautta  tulleita  tavoitteita  ja  odotuksia.  Harjoitukset

otetaan tosissaan. Niihin panostetaan ja silloin laitetaan itsestä kaikki peliin.

”(Koululiikunta) on siistiä ja mukavaa.   No, just semmonen (on hyvä

liikuntatunti), että kaikki yrittää täysillä ja kaikki pellaa niin paljon ku

pystyy…Kaikki  yrittää  täysillä  ja  kaikki  nämä,  jotka  värkkää  yleensä

tunneilla,  niin  nekin  pelaa  ihan  täysillä.  Silloin  on  mukava  pelata.”

(Otto 3)

Oton  näkemys  täysillä  pelaamisesta  liikuntatunneilla  eroaa  Unton  pehmeästi

pelaamisen  näkemyksestä.  Otto  toivoo,  että  liikuntatunnit  liikuttavat  kaikkia

oppilaita.  Hänelle  ei  riitä,  että  hän  itse  pelkästään  liikkuu  ja  osallistuu  aktiivisesti,

vaan hän toivoo koko luokalta yhdessä liikkumisen iloa ja sosiaalista toimintaa.

”Ei ehditä tehä mitään,…ku joskus on sellanen harjotus, että jotkut ei

ymmärrä, että mitä pittää tehä…oppilaitten pitäis ehkä vaan enemmän

kuunnella, eikä sitten pulista, ja ei kuulla mitä sanotaan.”(Unto 3,4)

Huono  liikuntatunti  on  Unton  ja  Oton  mielestä  sellainen,  missä  ei  ehditä  tarpeeksi

liikkua,  vaan  tunnin  pääpaino  menee  yleiseen  hälinään.  Joskus  heidän

liikuntatuntinsa  kuluvat  yleiseen  järjestyksen  pitoon,  ja  tällöin  he,  jotka  tykkäävät

liikkua mahdollisimman paljon,  joutuvat kuuntelemaan toisten oppilaiden valituksia

opettajalle  pelaamisen  ja  tekemisen  sijaan.  (Vrt.  Huisman  2004,  83.)  Unto  toivoo,

että  toimintaan  alkaminen  pääsisi  mahdollisimman  nopeasti  käyntiin.  Otolla  on

samantapaisia  kokemuksia  liikuntatuntien  häiriötekijöistä.  Otto  kuitenkin  pyrkii

sulkemaan  ulkoiset  häiriötekijät  pois  keskittymällä  annettuihin  tehtäviin  täysillä.
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Unto  ja  Otto  ovat  molemmat  tehtäväorientoituneita  oppilaita  keskittymisen  ja

tehtäviin  paneutumisen  suhteen.  Otto  on  Untoa  tehtäväorientoituneempi  oppilas.

(Lehtinen  ym.,  1989,  68–70.)  Kummatkin  keskittyvät  opetuksen  seuraamiseen,

eivätkä näytä oleellisesti häiriintyvän ulkoisista tekijöistä. Otto kertoo, kuinka pystyy

olemaan  toiminnassa  mukana,  vaikka  toiset  oppilaat  häiritsevätkin  tunnilla.  Oton

tarkkaavaisuuden  säilyminen  itse  toiminnassa  häiriötekijöistä  huolimatta  kuvastaa

flowkokemuksen sisältöä (Csikszentmihalyi 1997, 98).

”Pelattais  enemmän,  ku  mie  en  niinku  koulussa  sillä  lailla

liikuntatunnilla oikeestaan kehity, ku mää ossaan jo ne kaikki.” (Unto

5)

Jos oppilaat saisivat itse päättää, mitä liikuntatunneilla tapahtuisi, niin he toivoisivat

enemmän ”oikeaa” pelaamista.  Liikunnallisesti  aktiivinen oppilas Unto kokee,  ettei

aina  pääse  kehittymään  lajitaidoissaan.  Tällöin  Unto  ei  pääse  kokemaan

liikuntatunnin  toimintoja  itselleen  merkittäviksi  ja  motivoiviksi  (Nordlund  ym.,

1977, 72).

”On  hauskaa,  kun  saa  lyyä  pitkiä  lyöntejä (pesäpallossa)      se  on

hienon  näkönen,  ku  se  lentää  silleen  oikeen  korkeelle…se  on  hienon

näköstä.”(Unto 4)

Unton  positiiviset  kokemukset  liikuntatunneilta  liittyvät  oman  suorituksen

onnistumiseen.  Onnistuneella  suorituksella  on  ollut  hänelle  itselleen  merkittävä

kokemus,  eikä  hän  ole  tuntenut  tarvetta  esitellä  muille  omaa  osaamistaan.  Unton

ollessa  tehtäväorientoitunut  oppilas,  ei  hän  ole  riippuvainen  sosiaalisesta

hyväksynnästä,  kuten  riippuvuusorientoitunut oppilas  on,  vaan  hänen  suoritustensa

arviointiin riittää oma tulkinta (Ks. myös Lehtinen ym., 1989, 71–73).

Oppilaiden  omilla  liikuntataidoilla  on  merkitystä  koululiikuntalajien  pitämiseen.

Oppilaat  pitävät  niistä  koululiikuntalajeista,  joissa  he  itsekin  ovat  erityisen  hyviä.

Unto  kertoo,  miksi  ei  pidä  tietystä  liikuntalajista:  ”Kun  mää  en  ossaa  niitä

(telinevoimistelu)  älyttömän  hyvin.” Unto  kokee  telinevoimistelutaitojen

kyvyttömyyden  suhteellisen  pysyväksi  tekijäksi,  jolloin  motivaatio
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telinevoimistelutunneilla on alhainen  (Salonen  ym., 1982, 48). Tiettyjen  lajitaitojen

puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti kyseisen koululiikuntalajin pitämiseen.

”Ko se on silleen, että sitä (sählyä) on niin paljon (koulussa)   ja sitte

siitä on pikku hiljaa vaan alkanu tykkäämään. Ja sitte mää oon alkanu

kavereitten kans sitä pellaamaan.”(Otto 5)

Otto kertoo, kuinka hän on alkanut  pitää salibandystä. Koululiikunnalla on suuntaa

antavaa  merkitystä  oppilaiden  vapaaajan  liikuntaaktiivisuuteen  eli

harrastuneisuuteen.  Koululiikunta  on  antanut  erilaisia  virikkeitä  ja  tutustuttanut

oppilaat erilaisten  liikuntalajien pariin. Tiettyjen  lajitaitojen oppiminen koulussa on

mahdollistanut  kyseisten  lajien  harrastamisen  vapaaajalla  yksin  tai  kavereiden

kanssa.

”Äiti ei mitenkää erityisemmin, mut iskä on huoltajana   ja sählyssä on tavallaan 

  valmentaja.” (Unto  3)  Unton  vanhemmat  ovat  lähteneet  mukaan  lapsensa

harrastuksiin.  Vanhemmat  ja  kaverit  koetaan  vahvana  kannustuksena

liikuntaharrastuksen  aloittamiseksi  vapaaajalla  (Ks.  myös  Patriksson  1979,  173,

Silvennoinen 1981, 25).

”Kehittyy esimerkiks salibandyssä, ja siinä mailan käsittelyssä kehittyy

samalla ja niinku jääkiekon taidot.”(Unto 6)

”Kunto  kasvaa  ainaki  ja  sitte  motoriikka  kehittyy  varmasti  ja  sitte

muutenki   sosiaaliset taidot varmastiki.”(Otto 3)

Unto  ja  Otto  pitävät  liikunnasta,  koska  liikunnan  parissa  motoriikka  ja  erilaiset

lajitaidot  kehittyvät.  Oton  mielestä  kuntotekijät  ja  sosiaaliset  suhteet  vaikuttavat

liikunnasta  pitämiseen.  (Vrt.  Huisman  2004,  74–75,  Ks.  myös  Liimatainen  2000,

11,19.)  Vaikka  terveydelliset  tekijät  eivät  ole  vahvimpia  motivointikeinoja  nuorten

liikkumisen  edistämiseen,  niin  silti  liikunnallisesti  aktiiviset  oppilaat  pitävät  muun

muassa  kuntotekijöitä  tärkeänä  syynä  heidän  liikkumiselleen  (Vrt.  Lintunen  2003,

28).
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Jenni: ”Minkälaisia tavotteita sulla on urheilussa?”

Otto: ”Että oisin yhtä hyvä ku jokku kavereista. Ei mulla mittään

         isompia. Tai silleen, että pärjäis kunnolla niitä vastaan.”(Otto 2)

Leena: ” Meinaatko pelata kauan?”

Unto: ”No niin kauan ku… (miettii)”

Jenni: ”Nähdäänkö sut joskus leijona paita päällä?”

Unto: ”No empä usko.”(Unto 2)

Lajitaitojen kehittymisen  lisäksi Otolla on tavoitteita pärjätä kanssapelaajia vastaan.

Liikuntaharrastuksiin liittyvät tavoitteet ovat nykyhetkessä. Esimerkiksi Unto ei pyri

tällä  hetkellä  huippuurheilijaksi,  vaan  hän  kokee  liikkumisen  mielekkääksi  vapaa

ajan viettotavaksi. (Ks. Huisman 2004, 75.)

”Nykyään pelaan sitä (jalkapalloa) joka päivä   yksin, jos mää meen

potkimaan vaan, niin mää ehkä kaks tuntia, mutta jos oon kavereitten

kans niin se mennee enemmän.”(Otto 1)

”Nytten meillä on (harjoitukset) vissiin niin ku kolme kertaa viikossa.”

(Unto 2)

Otto  ja  Unto  harrastavat  liikuntaa  lähes  päivittäin.  Yhdellä  kertaa  he  liikkuvat

vähintään tunnista kahteen tuntiin. Otto kertoo, että joskus aikaa voi vierähtää hyvän

pelin merkeissä enemmänkin. Unto ja Otto eroavat vapaaajan liikkumisellaan. Unto

harrastaa  liikuntaa  urheiluseuran  ohjatuissa  harjoituksissa,  Otto  puolestaan  liikkuu

omaehtoisesti  yksin  tai  kavereiden  kanssa.  Vapaaajan  aktiivinen  liikkuminen  ei

vaadi aina ohjattua toimintaa.
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6.2 ”Kyllä  on  mukavaa,  että  koulussa  saa  liikuntaa”  –  Oppilas  pitää

koululiikunnasta, mutta ei harrasta liikuntaa vapaaajalla

”No, kato ku ei oo kotona liikuntaharrastuksia, niin kyllä on mukavaa,

että koulussa saa liikuntaa.”(Konsta 2)

Vaikka Konsta ja Aaro eivät ole liikunnallisesti kovinkaan aktiivista, pitävät he silti

koululiikuntaa  vähintään  melko  mukavana  tai  mukavana.  He  pitävät  tärkeänä  sitä,

että  saavat  liikkua  koulussa,  vaikka  vapaaajalla  heillä  ei  ole  säännöllisiä

liikuntaharrastuksia.

”En mie niin paljon hiihä…joskus keväällä se on kivaa   jos on hyvät ilmat.”(Aaro

1,2) Aaro kertoo sääolosuhteiden vaikuttavan hänen vapaaajan  liikkumiseensa (Ks.

myös  Salonen  ym.,  1982,  40–41).  Hänen  hiihtoharrastuksensa  on  satunnaista.

Konstalla vapaaajan liikkuminen ajoittuu eri vuodenaikoihin. Konsta kertoo ylpeänä

seuraavaa: ”Joskus  kesällä minä ja  isä otetaan pieniä sulkapallomatseja. Oon aina

voittanu  isän  siinä.” Tällä  on  positiivista  vaikutusta  Konstan  kokemaan  fyysiseen

pätevyyteen ja hänen minäkäsitykseensä (Ks. myös Harter 1990, 67–73).

”Kai  se  semmonen (mukava kokemus),  ku mie hiihin  nopeampaa,  ku

jotku semmoset  vähän paremmat hiihtäjät. Olihan se mukavaa perille

päästä ensin, ku oli aikasemmin ku muut   Se oli itelle riittävää. (Aaro

3)

Aaro  ei  koe  itseään  erityisen  lahjakkaaksi  liikunnassa,  joten  hänen  mielestään

liikuntataidoiltaan  hyvän  oppilaan  voittaminen  on  mielekäs  saavutus.  (Ks.  myös

Huisman 2004,  33.)  Hän  koki,  että  toisten  voittaminen  oli  hänelle  itselleen  riittävä

palaute  omasta  hyvästä  suorituksesta,  eikä  hän  tarvinnut  enää  muilta  asiaan

vahvistusta. Aaro vertaa omaa suoritustaan toisten oppilaiden suorituksiin  ja tämän

pohjalta  hän  rakentaa  omaa  käsitystään  itsestään  liikkujana.  (Ks.  myös  Lintunen

1998, 25, Lintunen 2003, 44.)
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Konstan mielestä hyvä liikuntatunti on sellainen, jossa: ”on vaihtelua, ja jossa myös

hikoaa”. Fyysinen  rasitus  saa  aikaan  virkistymisen  tunteen,  vaikka  Silvennoisen

(1987,  132,  141)  mukaan  vasta  vanhemmat  oppilaat  osaavat  motivoitua  liikuntaan

kehon  liittyvien  positiivisten  vaikutusten  myötä.  Konstalle  oman  suorituksen

onnistuminen ei ole kovin merkittävää: ”On vaan mukava lyödä sitä palloa.”Hänen

mielestään  itse  tekeminen,  liikkuminen,  on  mukavaa,  eikä  hän  näe  liikkumiselleen

pidemmän tähtäimen tavoitteita (Ks. myös Silvennoinen 1979, 68).

”Kun en oikeen ossaa  sitä, eikä se kiinnosta sitten      ehkä enemmän

jotaki semmosia harjotuksia, ettei aina niitä pelejä.”(Aaro 5,6)

Sekä Aaron että Konstan mielestä pelaaminen  liikuntatunneilla ei ole pääasia, vaan

he  mieluummin  kehittäisivät  omia  lajitaitojaan  entistä  paremmiksi  erilaisten

lajiharjoitteiden  avulla,  koska  he  eivät  koe  olevansa  tarpeeksi  hyviä  kykyjensä

puolesta  (Ks. myös Salonen  ym., 1982, 48). Vaikuttaa siltä,  että vähemmän vapaa

ajalla  liikkuvilta  puuttuvat  tarvittavat  lajitaidot  koulupeleissä  menestymiseen.  Näin

ollen  he  mieluummin  harjoittelisivat  lajitaitoja,  jotta  pystyisivät  osallistumaan

peleihin  niin,  että  he  yltäisivät  muiden  pelaajien  tasolle.  Aaroa  harmittaa,  jos

liikuntatunti kuluu yleiseen järjestyksen pitoon eikä itse liikkumiseen: ”Kaikki siellä

vaan pelleilee   ei oikeen saa mittään…järjestystä.”

”Jos  kaikki  huutaa,  jos  ei  vaikka  onnistu  ja…silleen,  että  pitäis  paremmin  tehä.”

(Aaro 4) Aaro kokee, että peleissä joutuu herkemmin toisten arvostelujen kohteeksi,

jos  oma  suoritus  epäonnistuu  (Ks.  myös  Varstala  1996,  14–15).  Erilaisissa

harjoitteissa oppilaat voivat  saada enemmän onnistumisen kokemuksia  ja  he  voivat

myös välttyä toisten arvosteluilta (Ks. myös Niemivirta 1999, 119). Vaikuttaa siltä,

että  näille  oppilaille  yksin  tai  pienissä  ryhmissä  tapahtuva  harjoittelu  vähentää

mahdollisia suorituspaineita.

Tietyn  koululiikuntalajin  pitämättömyyteen  vaikuttaa  myös  omat  epämukavat

liikuntavälineet.  Konsta  kertoo  luistelun  olevan  epämiellyttävä  koululiikuntalaji,

koska ”luistimet hiertää jalkoja”.
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Vaikka  Aaro  ja  Konsta  kokevat  koululiikunnan  mukavana  tai  vähintään  melko

mukavana,  he  eivät  ole  silti  innostuneet  kuluttamaan  vapaaaikaansa  liikunnan

parissa. Satunnaisesti he saattavat käydä yksin pienillä pyöräilylenkeillä, jos lähtevät

ulos,  mutta  he  eivät  koe  pyöräilyä  liikuntaharrastuksekseen.  Konsta  kertoo  vapaa

ajanviettotavastaan: ”enimmäkseen luen”. (Konsta 6)

”Kyllä ne (vanhemmat) haluaa, että mie lähen    vaikka monesti mie

en  jaksa  lähteä niin  kyllä ne  sanovat,  että  lähtisit  nyt…Oon mie pari

kertaa käyny keilailemassa   no isän ja pikkuveljen kanssa.”(Aaro 2)

Aaron  ja Konstan kohdalla  vanhempien kannustus  liikkumiseen on  merkittävä (Ks.

myös  Patriksson  1979,  173).  He  ovat  tutustuneet  vapaaajallaan  uusiin

liikuntalajeihin  vanhempiensa  ja  perheensä  myötä.  Usein  he  lähtevät  liikkumaan

juuri  vanhempien  tai  perheen  kehotuksesta.  Tällöin  liikkuminen  on  perheen

yhdessäoloa. Jossain tapauksissa uusiin liikuntalajeihin on saatu ensi kosketus myös

koulun kautta. Aaro kertoo ”joskus” harrastavansa laskettelua. Siihen hän on saanut

ensimmäisen kokemuksen koulusta.

6.3  Koululiikunta  on ”aika  tylsää      mutta  liikunta  on  tosi  kivaa” –

Oppilas ei pidä koululiikunnasta, mutta liikkuu vapaaajalla

”Olis kivempaa, mutta kun ope on niin…Se on niin ärsyttävä opettaja,

kun vaan voi olla.”(Iiris 9, 7)

Iiris  kertoo,  ettei  pidä  heidän  liikunnanopettajastaan.  Hänen  mielestään

epämiellyttävän  liikunnanopettajan  tunneilla  hän  ei  innostu  liikkumaan,  oli  sitten

kyseessä mikä tahansa liikuntalaji. Hän ei osannut tarkemmin selittää syitä opettajan

inhoamiseen. (Ks. myös Salonen ym., 1982, 40–41.)

”Se (entinen liikunnanopettaja, Liisa)  oli semmonen kiva, sitten sen kaa

just pelattiin, sitten se saatto  joskus  itekkii osallistua niihin peleihin.”

(Iiris 4)
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”No viime vuonna oli mukavaa, ku se Liisa opetti    Liisalla oli  ihan

erilaista.”(Ilari 3)

Iiris ja Ilari tuntuivat kaipaavan entistä liikunnanopettajaansa Liisaa. Uskomme, että

tällä on merkitystä heidän suhtautumiseensa nykyistä opettajaansa kohtaan. Vaikutti

siltä, että he kaipasivat niin kovasti entistä liikunnanopettajaa, eivätkä näin ollen edes

antaneet uudelle opettajalle mahdollisuutta olla mukava liikunnanopettaja. Vaikuttaa

siltä,  että  jos  oppilas  on  päättänyt  olla  pitämättä  jostakin  asiasta,  esimerkiksi

opettajasta, niin oppilaan mielipiteen muuttamiseen ei vaikuta mitkään asiat, ei edes

opettajan  teot.  Iiris  ja  Ilari  ovat  oppilaita,  jotka  kuvastavat  omistautumatonta

orientaatiota  yksittäisen  kouluaineen  osalta  (Lehtinen  ym.,  1989,  74–75).  Heille

epämiellyttävän  opettajan  vuoksi,  he  ovat  alkaneet  kieltää  systemaattisesti

koululiikunnan omakohtaisen mielekkyyden.

”Kyllä  se näky  vielä yläasteellakin,  että  jos oli  vähän huonompi ala

asteella,  niin ei niin helposti  esimerkiksi syötetä  jossain pelissä niille,

jotka oli huonompia alaasteella.”(Heimo 6)

Koululiikunnasta  pitämättömyyteen  vaikuttavat  myös  toiset  oppilaat.  Heimo  kokee

joutuneensa syrjäytetyn asemaan  liikuntatunneilla oman epäonnistuneen suorituksen

johdosta. Toiset oppilaat ovat  jättäneet hänet pelin ulkopuolelle. Julkisen arvioinnin

kohteeksi  joutuminen alaluokilla  johti  ikäviin koululiikuntakokemuksiin,  jotka ovat

Heimon  mielessä  vielä  kahdeksannella  luokalla  ollessaan  (Ks.  myös  Niemivirta

1999, 119).

”Yritin  opetella  jotain,  ku  muut  jo  jotain  volttia  siellä  heitti,  niin

kuperkeikkaa, tai jotain semmosta opettelin siellä sitten. Yleensä meillä

oli voimistelutunneilla kaks ohjaajaa,  toinen opetti niitä,  jotka osas ja

toinen  ohjas  niitä,  jotka  ei  vielä  osannu…Olishan  se  ollut  tietenkin

mukavampi olla niitten osaavien joukossa.”(Heimo 6)

Heimo  kokee  liikuntatunneilla  leimaavaksi  ryhmiin  jakamisen  taitotasoerojen

mukaan.  Minäkäsityksen  kehittymisen  herkkyyskaudella,  esimerkiksi  alaluokkien
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aikana  saadut  negatiiviset  liikuntakokemukset  vaikuttavat  käsitykseen  itsestä

liikkujana  pitkäksi  ajaksi  (Ks.  myös  Sarlin,  1998,  29).  Tällaisista  oppilaiden

taitotasoerojaotteluista on erittäin vaikea päästä yli, vaikka joskus koululiikuntatunnit

koettaisiin mukaviksi. Heimo on kokenut,  että hän on saanut heikompien  ryhmässä

vain  ohjausta  eikä  opetusta  lajitaitojen  oppimiseen  kuten  oppilaat,  jotka  olivat

taitavampia.  Heimo  kuvastaa  riippuvuusorientoitunutta  oppilasta  tavoitellessaan

sosiaalista  hyväksyntää  luokkatovereiltaan  ja  opettajalta  (Lehtinen  ym.,  1989,  71–

72).  Liikuntatunnilla  oppilaat  eriytettiin  kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston

mukaan,  jolloin  taitotasoerot  korostuivat  ryhmäjaossa.  Tehtäväsuuntautuneessa

motivaatioilmastossa  eriyttäminen  olisi  tapahtunut  huomaamattomammin  jokaisen

tehtävän  kohdalla  kullekin  oppilaalle  hänen  omien  taitojensa  mukaan,  jolloin

oppilaan leimautumiselta olisi voitu välttyä. (Ks. myös Jaakkola 2002b, 3335.)

”Mä en vaan tykkää siitä. Luistimet ei ikinä mee tarpeeksi kireälle   

jalat saattaa olla kipeät sen jälkeen.”(Heimo 4)

Heimo  ei  pidä  koululiikunnasta,  jos  tunnin  aiheena  on  hänelle  epämiellyttävä

koululiikuntalaji.  Epämiellyttäväksi  koululiikunnan  tekevät  myös  epämukavat

liikuntavälineet.  Jalkojen  ja  lihasten  kipeytyminen  saattaa  vaikuttaa  liikunnasta

pitämättömyyteen. Liikuntavälineiden syyllistämisellä Heimo saattaa hakea erilaisia

syitä  tilanteisiin,  joissa  hän  kokee  mahdollisesti  epävarmuutta.  Tällöin  syy  ei

välttämättä  ole  liikuntavälineissä,  vaan  hän  pyrkii  puolustamaan  omaa  minäänsä

tehtävien suoritustilanteissa. (Ks. myös Lehtinen ym., 1989, 73–74.)

”Minusta on ainaki tylsää opetella jotain tietynlaista potkua tai heittoa

tai jotain sellaista palloa potkasemaan…Menisin pelaamiseen. Ellei se

oo  sitten  joku  vaikeampi  peli,  että  siinä  pitää  ensin  opetella  niitä

sääntöjä.”(Heimo 3, 4)

”Kun  siellä  vaan  harjotellaan  ku  kaikki  ossaa  jo      se  on  aivan

tylsää.”(Ilari 4)

Heimo  ja  Ilari  kokevat  koululiikunnan  tylsäksi,  jos  tunneilla  ei  pelata  heidän

mielestään  riittävästi.  He  kaipaavat  liikuntatunneille  aktiivista  toimintaa,  jotta  he
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motivoituisivat  toimintaan (Ks.  myös  Silvennoinen  1979,  68).  Iiriksen  mielestä

heidän  liikuntatuntinsa  koostuvat  liiaksi  erilaisista  lajiharjoitteista  ja  pienpeleistä

sovelletuilla  säännöillä.  Ilarille  tuntuu  riittävän  nykyisten  lajitaitojen  hallinta,  jotka

hän  on  attribuoinut  pysyväksi  kyvyksi.  Tällainen  ajattelutapa  on  saanut  hänessä

aikaan  ylpeyttä,  joka  näkyy  hänen  haluttomuudellaan  kehittää  lajitaitojaan.  Tämä

vaikuttaa  hänen  myöhempään  suhtautumiseensa  tehtäviä  kohtaan

motivoitumattomuudella. (Ks. myös Weiner 1992, 277–286.)

”Jos  mä  en  olis  koulussa  harrastanu  liikuntaa,  niin  en  mää  olis

varmaan mittään (liikuntaharrastusta) alottanu.”(Heimo 6)

”Sillon (liikuntatunnilla)  kolmosella  ku  me  pelattiin  eka  kerran,  niin

siittä asti sitten oon sitten alkanu pellaan sitä kavereiden kaa.”(Ilari 3)

Koululiikunta  on  kuitenkin  antanut  kimmokkeen  Heimolle  ja  Ilarille  harrastaa

liikuntaa  myös  vapaaajalla,  vaikka  heidän  suhtautumisensa  koululiikuntaa kohtaan

on ollut negatiivista. Koululiikunnan ei ole välttämättä tarvinnut tarjota jotain tiettyä

liikuntalajia, vaan oppilaille on riittänyt perusliikunnan oppiminen.

”Kaverin kans sovittiin, että lähettäis harrastaan jotain uutta. Kaverin

isoveli  harrasti  sitä  ja  suositteli  sitä  meille      aattelin,  että  se  ois

hauskaa ja siinä vois oppia jotain ja kunto kohoais.”(Heimo 1)

Heimo,  Ilari  ja  Iiris  viettävät  vapaaaikaansa  liikkuen  kahdesta  neljään  kertaan

viikossa.  Kerrallaan  he  liikkuvat  vähintään  kaksi  tuntia  tai  enemmän.  Ilari  ja  Iiris

liikkuvat kavereidensa kanssa. Heimo liikkuu vapaaajallaan urheiluseuran ohjatuissa

harjoituksissa.  Heidän  liikuntaharrastukset  ovat  saaneet  alkunsa  kavereiden

kehotuksesta  (Ks.  myös  Patriksson  1979,  173).  Ilari  kertoo  vapaaajan

liikkumisestaan  seuraavasti: ”Pelaaminen,  kun  on  paljon  kavereita  niin  saa  sitten

pelata.” Heimo  kertoo  harrastamisen  syiksi  lajitaitojen  kehittymisen  ja  kunnon

kohoamisen (Vrt. Huisman 2004, 74–75).
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6.4 ”Tylsää.  YÄH!”  –  Oppilas  ei  pidä  liikunnasta,  ei  koulussa  eikä

vapaaajalla

”En mie hirveästi tykkää mistään jalkapallosta tai semmosesta…En ole

urheilullinen      en  vain  ole  hirveän  koululiikuntaihminen.” (Elias  5,

10)

”Se (koululiikunta)  on  tylsää.  YÄH!      Miksi  ei    pelata  koko

ajan…silleen kunnolla, isolla kentällä?”(Leevi 2, 3)

Elias, Leevi ja Aada suhtautuvat koululiikuntaan melko välinpitämättömästi, kokevat

sen tylsänä tai  inhoavat sitä. Heillä on erilaiset syyt negatiiviseen suhtautumiseensa.

Elias  mainitsee  syiksi  esimerkiksi,  ettei  hän  koe  itseään  urheilullisena.  Eliaksen

kokemus  omasta  fyysisestä  pätevyydestään  on  tuonut  hänelle  mielikuvan  itsestään

liikkujana.  (Ks.  Harter  1990,  67–73.)  Leevin  mielestä  koulussa  ei  pelata  riittävästi

oikeaa peliä. Aadan mielialaan ja koululiikuntasuhtautumiseen vaikuttavat seuraavat

asiat: ”Riippuu  millä  tuulella ope on  ja  sitten miten  luokka käyttäytyy” (Ks.  myös

Salonen ym., 1982, 40–41).

”Olis  parempaa  liikuntaa.  Jotain  mukavampia  pelejä,  ei  koko  ajan

jotain lentopalloa tai koripalloa tai jalkapalloa. Jotain muutaki välillä.

Niinku  ysiluokalla  on  liikunnassa  miekkailua,  niin  miksei  meilläki

ole?”(Elias 6)

”Siinä (liikuntatunneilla)  on  tyhmää,  pitää  vaan  heittää  ja  alkaa

lyömään, en tajuu!…No on se (liikunta oppiaineena) niitä kouluaineita

vähän  parempi…Se  on  vähän,  että  kaikki  kouluaineet  on  p…stä.”

(Leevi 4)

Elias ja Leevi kaipaavat koululiikuntaan uusia lajeja perinteisten pallopelien rinnalle.

Leevin omistautumaton orientaatiotapa näkyy negatiivisena asennoitumisena kaikkia

kouluaineita  kohtaan.  Omistautumattomuus  vaikuttaa  myös  siihen,  ettei  hän  pidä

koululiikunnasta.  (Lehtinen  ym.,  1989,  74–75.)  Kun  Leevi  vertaa  koululiikuntaa
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muihin  kouluaineisiin,  hän  toteaa  sen  olevan  muita oppiaineita  mielekkäämpi  (Vrt.

Silvennoinen  1979,  51).  Koulun  asettamat  tavoitteet  koululiikunnalle,  eivät  tarjoa

Leeville  omakohtaista  mielekkyyttä.  Tämä  heijastuu  hänen  toimintaansa  ja

asennoitumiseensa  liikuntatunnilla.  (Ks.  myös  Lehtinen  1983,  53.)  Leevin

koulukielteisyys  näkyi  seuraamillamme  Ossin  liikuntatunneilla  passiivisena

osallistumattomuutena.  Mielestämme  tämä  oli  Leevin  mielenosoittamiskeino.

(Havainnointipäiväkirja 14–16.)

”Mentiin sinne paikalle (liikuntahallille),  ja pelattiin siellä kavereitten

kans,  koulun  kavereitten.  Siellä  sai  mitä  vaan,  siellä  sai  pelata  mitä

vaan.  Silloin  me  pelattiin  squashia,  ja  sählyä  ja  sulkapalloa,  vissiin

nosteltiin painoja”(Leevi 3)

Leevi  koki  tällaiset  liikuntatunnit  merkitykselliseksi  itselleen,  joten  hän  oli

motivoitunut  toimintoihin  (Niemivirta  1999,  126).  Liikuntatunneilla  tapahtuvat

oppilaiden  omat  valinnat  tekemisistään  kuvastavat  tehtäväsuuntautunutta

motivaatioilmastoa (Ks. myös Jaakkola, 2003, 144–148).

”(Olen  mukana  liikuntatunneilla),  jos  on  jotain  mukavaa  liikuntaa.

Sulkapallo  on  mukavaa,  ku  siinä  ei  tarvi  rehkiä  hirveästi…ja  pääsee

(kotiin) sitte vähän aikasemmin mielellään.”(Elias 6)

Elias  pitää  fyysistä  rasittavuutta  negatiivisena  kokemuksena,  joka  vaikuttaa  hänen

asennoitumiseen  liikuntaa  kohtaan  (Ks.  myös  Holopainen  1991,  43,  44).  Aadan

senhetkinen  mieliala  vaikuttaa  ratkaisevasti  asennoitumiseen  liikuntatunnille: ”(on

ikävää) se, että niinkö on huono päivä, ja sitten ei jaksa tehä oikeen mittään, ja se on

aika hankalaa.”

”Se  on  tylsää,  ku  ei  ikinä  pysy  pystyssä,  ku  ne  sukset  on  niin

kevyet…No ei siinäkään (luistelussa) pysy pystyssä, ja sitten ku ei pääse

kovin lujjaa näin, niin ei sitten oo kovin hauskaa. (Koripallossa) mie en

ikinä saa koria.”(Aada 4, 5)
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Aadan  liikuntataitojen  puutteellisuus  useammasta  liikuntalajista  voi  johtaa

turhautumiseen ja sitä kautta omien taitojen aliarvioimiseen (Ks. myös Salonen ym.,

1982,  48).  Aada  attribuoi  taitamattomuutensa  pysyväksi  kontrolloimattomaksi

tekijäksi,  joka  voi aiheuttaa hänelle  motivaation  puutetta  kaikkea  liikuntaa  kohtaan

(Weiner 1992, 277–286). Aada ei pääse nauttimaan koululiikunnasta, koska häneltä

puuttuu  onnistuneiden  suoritusten,  kuten  korin  saamisen  kautta  saavutettava

liikkumisen ja onnistumisen ilo (Ks. myös Rantala 2005, 271).

Elias  ja  Leevi  eivät  koe  liikuntaa  itsessään  merkittävänä: ”Ei  se  vaan  ole  hirveän

inspaavaa  juosta  pallon  perässä” (Elias  5).  He  kaipaavat  liikkumiselleen  jotain

päteviä  syitä  (Ks.  myös  Niemivirta  1999,  126).  Ulkoisen  motivaation  mukaan

liikkumiselle on  oltava  jokin  tarkoitus  (Silvennoinen 1987,  18–20).  Liikunta  ei  ole

Eliakselle ja Leeville mikään itseisarvo (Vrt. Lintunen 2003, 29).

”Ois  kiva  ottaa  toisia  kouluja  vastaan  semmonen  turnaus…Kaikki

haluu ottaa matsia, mutta en minä tiiä, mikä niillä on, mitä ne opettajat

miettii…Ollaan  me (harjoiteltu)  ku  on  ollu  semmonen  turnaus,  niin

ennen sitä on treenattu, sitä turnausta varten”(Leevi 5)

Leevi kokee yksittäisen liikuntatunnin mielekkäämmäksi,  jos tunnin päämäärällä on

tietty  tarkoitus. Harjoittelun  tarpeellisuus  on  yksi  ulkoisen  motivaation  tunnuspiirre

(Silvennoinen 1987, 18–20).

Vaikka  Elias  ei  pidä  kovin  paljon  koululiikunnasta,  on  hän  silti  saanut  tunneilta

myönteisiä kokemuksia oman onnistumisen  myötä: ”Sain vissiin yhen pelin aikana

kolme maalia. Oli ihan hyvä fiilis, ku mie en hirveän usein niitä maaleja tee.”  Aada

ja  Leevi  eivät  ole  saaneet,  tai  ainakaan  he  eivät  kertoneet  meille  myönteisistä

kokemuksista koululiikuntatunneilta.

”Kaikki ei niinku, just jos tekkee jotain pientä virhettä, niin kukkaan ei

ala  heti  nauraa  ja  osottaa,  että  tuo  teki  virheen  meille…se  on  aika

ikävää. (Aada 3, 4)
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Aadan ikävät kokemukset koululiikunnasta liittyvät koulukiusaamiseen, jossa toisten

oppilaiden  huomio  on  kiinnittynyt  hänen  epäonnistumisiinsa  (Ks.  myös Niemivirta

1999, 119) Eliaksen ikävät kokemukset liikuntatunneilta liittyvät pieniin tapaturmiin:

”Tais  olla  koripalloa  niin  mie  kaajuin  maahan  ja  joku  hyppäs  minun  sormien

päälle.”

”Ei oo mittään harrastuksia   pellaan palloa ja hengaan kaupungissa.

Kuuntelen musiikkia.”(Leevi 1)

”Voiko  sitä  harrastukseksi  sanoa,  mutta  aika  usein  tulee  nuitten

(kavereiden) kanssa käveltyä tai pyöräiltyä.”(Elias 3)

Leevi ja Elias viettävät vapaaaikaansa kavereiden ja musiikin parissa. Heidän vapaa

ajan liikkumisensa ei ole kovin aktiivista. He lähtevät mieluusti pyörillä kaupunkiin,

mutta eivät kuitenkaan koe pyöräilyä  liikuntaharrastuksekseen, vaan tavaksi  liikkua

paikasta toiseen.

Leevi, Elias  ja Aada eivät koe koululiikuntaa kovinkaan  mielekkäänä,  vaan pitävät

sitä  pikemminkin  tylsänä.  He  eivät  koe  koululiikunnalla  olleen  merkittävää

vaikutusta heidän vapaaajan liikuntaaktiivisuuteensa.

6.5 Oppilaiden asenneeroja liikunnan pitämisestä

Koululiikunnan  kokeminen  jakaa  oppilaiden  mielipiteitä.  Jo  itse  liikuntaan

suhtautuminen  eroaa  paljon  oppilaiden  keskuudessa.  Liikunnasta  pitävät  oppilaat,

Unto  ja  Otto  kokevat  liikunnan  sekä  vapaaajalla  että  koulussa  tuottavan  heille

mielihyvää  ja liikunnalla on heille  itseisarvoa (Ks. myös Lintunen 2003, 29). Nämä

oppilaat suhtautuvat positiivisesti kaikkeen liikuntaan, joten heille ei ole kovin suurta

merkitystä,  toteutuuko  liikunta  koulussa  vai  sen  ulkopuolella.  He  nauttivat

liikunnasta  ja  pyrkivät  ottamaan  siitä  kaiken  irti.  He  ovat  sisäisesti  motivoituneita

liikuntaan  (Ks.  myös  Silvennoinen  1987,  18–20).  Liikunnan  oppimistulosten
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arviointitutkimuksen  mukaan  liikunnallisesti  aktiiviset  oppilaat  pitävät  myös

koululiikunnasta (Ks. myös Huisman 2004, 82).

Vastakohtana  näille  oppilaille  ovat  oppilaat  Leevi,  Elias  ja  Aada,  jotka  eivät  pidä

liikunnasta  tai  jopa  inhoavat  sitä  sekä  vapaaajalla  että  koulussa.

Koululiikuntatilanne koetaan epämiellyttäväksi  ja siksi suhtautuminen  liikuntaan on

negatiivista.  Koululiikuntatilanteeseen  vaikuttavat  oman  vireystilan  lisäksi  muiden

oppilaiden  käyttäytyminen,  opettaja  sekä  liikuntaan  liittyvät  olosuhteet,  kuten  sää

(Ks.  myös  Salonen  ym.,  1982,  40–41).  Untolle  ja  Otolle,  liikunnasta  pitäville,

pääasia  liikuntatunneilla  on  liikunnallinen  yhdessäolo  lajista  riippumatta.    Tämän

lisäksi he toivovat myös muiden oppilaiden aktiivista osallistumista liikuntatunneille.

He  kokevat  liikuntatunnit  hyviksi,  kun  kaikki  oppilaat  osallistuvat  ja  ovat

toiminnassa  mukana.  Näin  ollen  pystytään  saavuttamaan  liikuntatunneilta

yhdessäolon iloa. Yhdessäolon tiimellyksessä Otto ja Unto toivovat  lisäksi, että tätä

kautta heidän lajitaitonsa kehittyisivät liikuntatunneilla.

Leevi,  Elias  ja  Aada  eivät  pidä  koululiikunnasta  ja  toivovat  liikuntatunneille

mieluisampia  oppisisältöjä  ja  trendikkäämpiä  koululiikuntalajeja,  esimerkiksi

miekkailua.  He  eivät  koe  toisten  oppilaiden  osallistumista  liikuntatunneille  yhtä

motivoivana  tekijänä  heidän  omalle  liikkumiselleen  kuin  koululiikunnasta  pitävät

oppilaat  kokevat. Jotta  liikunnasta pitämättömät oppilaat  saataisiin  liikkumaan edes

jonkin  verran  liikuntatunneilla,  tulisi  tunneilla  olla  heidän  mielestään  pelaamista

mukavan  lajin parissa. He kokevat merkittäväksi  sen,  mitä  liikuntatunnilla  tehdään.

Heidän  mielestään  liikuntatunneilla  tulisi  olla  mahdollisimman ”oikeaa  liikuntaa”

mieluiten pelien muodossa, jotta he innostuisivat liikkumaan. Kyseiset oppilaat eivät

näe liikkumisellaan kovin kauaskantoisia tavoitteita, vaan heille liikunnassa tärkeintä

on aktiivinen toiminta (Ks. myös Silvennoinen 1979, 68).

Kaikkien  haastattelemiamme  oppilaiden  mielestä  huonoksi  liikuntatunnin  tekee

toisten oppilaiden huono käytös sekä yleinen hälinä, jonka poistamiseen kuluu turhaa

aikaa.  Koululiikunnan epämiellyttäväksi kokevat oppilaat Heimo,  Ilari,  Iiris, Leevi,

Elias  ja  Aada  näkevät  liikuntavälineiden  sopimattomuuden,  koulukiusatuksi

joutumisen,  epämieluisan  opettajan,  liikunnan  fyysisen  rasittavuuden  sekä  omien
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lajitaitojen puutteellisuuden ikäviksi asioiksi liikuntatunneilla.  (Vrt. Huisman 2004,

83.)

Kummallakin  oppilasryhmällä,  liikunnasta  pitävillä  ja  liikuntaa  inhoavilla

liikuntatunneilta  saadut  myönteiset  kokemukset  liittyvät  omien  suoritusten

onnistumisiin.  Oppilaat  ovat  attribuoineet  omien  suoritustensa  onnistumisia:

Liikunnasta  pitävien  keskuudessa  ikäviksi  liikuntakokemuksiksi  koetaan  omien

lajitaitojen  puutteellisuus,  joka  vaikuttaa  heidän  koettuun  fyysiseen  pätevyyteensä

sekä  minäkäsitykseensä.  Liikunnasta  pitämättömien  keskuudessa  ikäviksi

liikuntakokemuksiksi koetaan liikunnan parissa sattuneet pienet loukkaantumiset. He

eivät  koe,  että  heidän  omilla  tekemisillä  on  suurta  vaikutusta  ikäviin

koululiikuntakokemuksiin,  vaan  he  näkevät  ulkoisten  tekijöiden,  kuten  sattumien

merkityksen  tärkeäksi  selittäjäksi  (Ks.  myös  Weiner  1992,  277–286,  Harter  1990,

67–73.) Huismannin (2004, 86) arvioinnin mukaan, mitä liikunnallisesti aktiivisempi

oppilas  oli  vapaaajallaan,  sitä  myönteisempi  oli  hänen  liikunnallinen

minäkäsityksensä.

Liikunnallisesti  aktiivisten  oppilaiden  kohdalla  koululiikunnalla  näyttää  olevan

suuntaa antava vaikutus vapaaajan liikuntaaktiivisuuteen. He ovat saaneet koulusta

virikkeitä  liikuntaharrastuksiin  sekä  tarvittavat  peruslajitaidot  tiettyihin

liikuntalajeihin.  Lisäksi  he  ovat  saaneet  koulusta  kipinän  liikuntaa  kohtaan.  Tähän

kipinään on ollut merkittävä vaikutus myös oppilaan vanhemmilla  ja ystävillä,  jotka

ovat  kannustaneet  harrastamaan  liikuntaa  (Ks.  myös  Patriksson  1979,  173).

Liikunnasta  pitämättömät  oppilaat  kokevat,  että  koululiikunnalla  ei  ole  ollut

merkitystä  heidän  vapaaajan  liikuntaaktiivisuuteen.  He  viettävät  vapaaaikaansa

kavereiden kanssa, jossa liikunnalla on hyvin satunnainen rooli.

Liikunnallisesti  aktiivisilla  ja  passiivisilla  oppilailla  on  erilaiset  asenteet  liikuntaa

kohtaan, jonka pohjalta he arvioivat liikuntaa ja liikkumista (Ks. myös Peltonen ym.,

1992,  39).  Koululiikuntaan  suhtautumisen  lisäksi  liikunnallisesti  aktiivisten  ja

passiivisten  oppilaiden  merkittävin  ero  on  taito  arvioida  omaa  toimintaa

liikuntatilanteissa.  Liikunnallisesti  aktiiviset  oppilaat  osaavat  arvioida  omaa

toimintaansa  ja  näkevät  siinä  omat  vahvuutensa  ja heikkoutensa.  He  tietävät  missä

asioissa he ovat hyviä, ja missä on vielä parantamisen varaa. Ko. oppilailla vaikuttaa
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olevan realistinen minäkäsitys sekä hyvä itsetunto, sillä se, että myöntää omaavansa

heikkouksia,  ei  saa  heissä  aikaan  masentuneisuutta  (Ks.  myös  Salonen  ym.,  1998,

169). Oppilaat, jotka eivät pidä liikunnasta, eivät osaa tai eivät halua arvioida itseään,

vaan  he  perustelevat  osaamattomuuttaan  ulkoisilla  tekijöillä. He  esimerkiksi

syyttävät  olosuhteita  tai  välineitä  epämukaviksi,  kun  heiltä  itse  asiassa  puuttuvat

tarvittavat  lajitaidot. He eivät ehkä halua myöntää osaamattomuuttaan,  joka on ego

defensiivisen orientaation tunnuspiirre. ( Ks. myös Lehtinen ym., 1989, 74–75.)

7 LIIKUNNAOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ
KOULULIIKUNNASTA

7.1 ”Yks tunti on kuin hiekanjyvä” –hyvän liikuntatunnin piirteitä

”Sellaset,  jotka  ei  selkeästikään  liikkuis  muuten,  niin  että  nekin

saahaan  jotenkin  tekemään  sellasia  toistoja,  jotka  näyttää  ulospäin

liikunnalta… (Oppilaat) tekee tehokkaasti niitä juttuja, mitä opettaja on

valinnut      en  niinku  äärettömän  paljon  kato  niinku  huulilta  sitä  tai

kasvoilta,  että  onko  tämä  tunti  hyvä,  vaan  sen  organisoinnin  ja

tekemisen  toistojen  määrän  ja  sen  kautta  niinku  mietin,  että

mahdollistuko se oppiminen, jotta se vois tuntua mielekkäältä.” (Rami

1)

”Semmonen,  missä  tapahtuu mahollisimman paljon  liikettä,  ja  että se

liike lähtis mahollisimman paljon näistä…nuorista lähtöisin, että siinä

ei  tarvis  opettajan  olla  niin  mukana,  että  enemmän  semmosena

ohjaavana  ja  nämä  alkais  jo  ite  niinku  tekemään  sitä

toimintaa…Nuoremmissa se  mennee  sitten niin,  että  siinä on  opettaja

paljon  aktiivisemmin  mukana  ja  on  paljon  enemmän  se  ohjaaja  ja

myöskin  semmonen  kertoja,  että  mitä  tapahtuu  seuraavaksi  ja  suoran

palautteen antaja aivan erilailla.” (Tatu 1)
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Rami  ja  Tatu  ovat  samaa  mieltä  siitä,  että  hyvän  liikuntatunnin  yksi  elementti  on

liiketoistojen  määrä.  Niiden  kautta  saavutetaan  oppimista.  Heillä  on  kuitenkin

näkemyseroja  opettajan  roolista  liikuntatunnilla.  Mielestämme  heidän

näkemyseronsa osittain johtuvat heidän oppilaidensa ikäerosta. Rami kokee olevansa

liikunnanopettajan  lisäksi kasvattaja oppilailleen. Hän uskoo,  että hänen  tehtävänsä

on  antaa  oppilaille  oikeanlaisia  tehtäviä  liikuntatunneilla,  joilla  saavutetaan

oppimista.  Ramin  oppimiskäsitys  heijastaa  behavioristisen  oppimiskäsityksen

piirteitä,  jossa  opettajalla  on  tärkeä  rooli  opetettavien  tietojen  ja  taitojen  valinnan

jakajana  oppimistilanteissa  (Ks.  myös  Hakala  1999,  51).  Ramin  päätöksien  teko

liikunnanopettajan  roolissaan  kuvastaa  kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston

vallankäyttöä (Ks. myös Jaakkola 2003, 149). Rami näkee oman roolinsa opettajana,

joka  valitsee  ja  organisoi  tunnilla  tehtävät  harjoitteet  (Ks.  myös  Hautamäki  ym.,

1999, 22).   Ramille on tärkeää, että oppilaat saavat toistojen kautta oppimista aikaan.

Hänen  mielestään  liikuntaan  innostuminen  on  vuosien  prosessi,  jolla  saavutetaan

loppujen  lopuksi  liikkumisen  ilo  ja  liikunnallinen elämäntapa. Tämän vuoksi hän ei

suurestikaan tulkitse oppilaiden eleitä yhden tunnin mielekkyydestä, vaan hän pyrkii

katsomaan  liikuntatunteja kokonaisuutena,  ja peilaamaan oppilaan oppimista siihen.

Tatu  puolestaan  näkee  oman  roolinsa  ylempien  luokkien  oppilaiden  opettajana

enemmän ohjaajana kuin opettajana. Hän  toivoo,  että  liikkuminen  lähtisi oppilaista

itsestään  ja  opettaja  olisi  tunneilla  enemmän  sivusta  seuraajan  ja  ohjaajan  roolissa

kuin  aktiivisena  toiminnan  liikkeellepanijana.  (Ks.  myös  Lehtinen  ym.,  1989,  27–

28.) Molempien liikunnanopettajien mielestä nuoremmat oppilaat kaipaavat opettajaa

aktiivisemmin mukaan. Tatun mielestä jo yhdellä liikuntatunnilla on merkitystä. Hän

ei pidä kokonaisuutta enää kahdeksasluokkalaisten osalta tärkeänä, vaan hän haluaa

tarjota  oppilailleen  mahdollisimman  monta  mielekästä  liikuntatuntia.  Tatu  pyrkii

siihen, että oppilaat saavat liikkua haluamallaan tavalla. Hän ei halua ”terrorisoida”

liikuntatunneilla,  koska  kahdeksasluokkalaisille  tärkeintä  on  itse  liikkuminen,  ja

lajitaitoja  opitaan  pelien  kautta.  (Ks.  myös  Huisman  2004,  24.) ”Terrorisoinnin”

vuoksi  oppilaille  saattaa  jäädä  koululiikunnasta  negatiivinen  kokemus

päällimmäiseksi  mieleen.  Tällä  voi  olla  merkittävä  vaikutus  liikunnallisen

elämäntavan omaksumiseen.

”Innostus  siihen  liikkumiseen,  että  et  se  on  niinku  semmonen  pitkä

sanotaan vuosien projekti, että jos miettii maratonille harjoittelu ei oo
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aina  hauskaa,  mutta  kun  pääsee  maratonin  maaliin,  niin  vois  vaan

kuvitella, että miltä se tuntuu.”(Rami 1)

Ramin  mukaan  liikunnallisen  elämäntavan  omaksuminen  vaatii  vuosien  työtä.

Opettajan on oltava kärsivällinen  ”liikuntasiemenen  istuttaja”,  eikä  hän  voi olettaa,

että liikkumiseen oppiminen tapahtuisi hetkessä. Rami vertaa liikkumiseen oppimista

maratonille harjoitteluun. Molemmat vaativat pitkäjänteistä harjoittelua ja työtä.

”Ilon ja virkistyksen tuottaminen. Tämä on niinku tavotteitten summa 

 se ei ole tavoite vaan se on sellainen TULOS hyvästä tunnista, hyvistä

tunneista. Yks  tunti  on  hiekanjyvä  erämaassa  ja  sitte  ko  niitä  lyyään

riittävästi peräkkäin niin niistä voi jotain tullaki. ”(Rami 10, 11)

Ramin  uskomus  on,  että  liikunnan  avulla  saavutetaan  myönteisiä  kokemuksia  ja

positiivisia kehon tuntemuksia (Ks. myös Peltonen ym., 1992, 76).  Hän näkee yhden

tunnin  osana  suurempaa kokonaisuutta,  jolla  saavutetaan  tuloksia.  Yksi  onnistunut

suoritus,  iloinen  kokemus  liikuntatunnilla,  vie  oppilasta  kohti  koulun  asettamia

tavoitteita koululiikunnassa (POPS 2004, 248).

”On  olemassa  oppilaita,  jotka  on  jotenkii  niin  vieraantunu  siitä

liikkumisesta,  että  tuntuu,  että  ei  millään  keinoilla  saa  aktivoitua

tekemään,  ja  se  niinku  koko  ajan  niin  naama  nyreänä  tapahtuvaa

diisselin tekemistä puolivaloilla. ”(Rami 2)

”Ei  tapahu  ite  liikuntaa.  Tapahtuu  paljon,  mutta  ei  tapahu  sitä

positiivista  liikuntaa.  Voi mennä  siihen,  että  20  –  10  seisoo  tai  tekee

jotain  ihan  muuta  ku  pitäis.  En  nyt  tiiä,  onko  se  huono,  mutta

epäonnistunu ainaki se liikuntatunti. Opettajan kannalta.”(Tatu 1)

Oppilaiden passiivisuus liikuntatunneilla vaikuttaa siihen, että Rami ja Tatu kokevat

liikuntatunnit huonoiksi tai epäonnistuneiksi. Heidän mielestään joidenkin oppilaiden

liikkumisesta  puuttuu  tietty  innostuneisuus  ja  omaaloitteisuus.  Tällöin  Ramin

mielestä  joidenkin oppilaiden toimintaan alkaminen on hyvin hidasta  ja toiminnassa

mukana oleminen on laimeaa. Rami on kokenut liikuntatunnin epäonnistuneeksi, jos:
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”on  tän  oppilaantuntemuksessa  erehtynyt  niin  pahasti,  että  tarjoaa  aivan

vääränlaista tehtävää.”

”Jos on  järkyttävät olosuhteet, niin ei  siinä voi  yleensä  silloin oikeen

oppia, eikä se voi olla myöskään niinku mielekästä ja mukavaa.”(Rami

1, 2)

Ramin mielestä huonoksi  liikuntatunnin voi tehdä esimerkiksi huonot sääolosuhteet.

Yleensä  liikuntatunti  pidetään,  oli  sää  mikä  tahansa.  Liikuntatunnin  paikkaa

lukujärjestyksessä  on  joskus  vaikea  muuttaa  toiseen,  sään  kannalta  parempaan

ajankohtaan.

7.2 ”Oppiminen  on  voimakas  positiivinen  elämys” –  Opettajien

positiiviset ja negatiiviset kokemukset liikunnan opettamisesta

”Kun, joku hoksaa jonkun tai se alkaa osumaan tai jotain muuta, ja se

niinku  alkaa  näkyyn  se  ilime.  Ne  on  hienoja  hetkiä  ne,  kun  oppilas

onnistuu  jonkun  tekeen,  ja  se  nostaa  katseen  ja  hakee  sen  opettajan

sieltä,  että  nyt  se  meni,  ja  kun  sinne  päin  voi  niinku  tehdä  jonkun

pienen jutun (taputtaa esimerkinomaisesti).”(Rami 3,4)

Ramin  myönteiset  kokemukset  liikuntaa  opettaessaan  liittyvät  siihen,  kun  hän  on

havainnut  oppilaidensa  oppivan.  Hänelle  positiivisia  kokemuksia  tunneilta  on

syntynyt  silloin,  kun  oppilas  on  onnistunut  omassa  suorituksessaan,  ja  sen

seurauksena oppilaan kasvoille kohoaa iloinen hymy palkinnoksi ja Rami on voinut

antaa oppilaalle vahvistavaa palautetta (Ks. myös Huisman 2004, 123).

”Välistä  löytyy  näitä  oppilaita,  jotka  tulee  seiskalle,  ja  ne  ei  liiku

yhtään.  Sitte  ku  ne  lähtee  ysiltä,  niin  ne  harrastaa  yhtä,  kahta  lajia

vapaaajalla   Semmonenhan    tuntuu onnistumiselta, että saa jonku

liikkuun koulun ulkopuolella.”(Tatu 1, 2)
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Tatun  myönteiset  kokemukset  liikunnan  opettamisesta  liittyvät  oppilaiden

liikkumisen  lisääntymiseen  niin  liikuntatunneilla  kuin  vapaaajallakin.  Tatu  kertoo

positiivisista  havainnoista,  kun  hän  on  huomannut,  kuinka  liikunta  on  lisääntynyt

hänen oppilaillaan vapaaajalla omaehtoisesti (Ks. myös POPS 2004, 249).

Sekä Ramilla että Tatulla on kauaskantoisia tavoitteita liikunnan opetuksessa. Ramin

tavoite on saada oppilaat innostumaan liikkumisesta sekä saada heidät ymmärtämään

harjoittelun  merkitys.  Tatun  tavoite  on  saada  oppilaat  liikkumaan  mielekkäiden

oppituntien avulla. Ramin tavoite voidaan saavuttaa vuosien myötä, kun taas Tatun

tavoite voidaan saavuttaa jo yhden mielekkään liikuntatunnin myötä. Ramin ja Tatun

positiiviset  kokemukset  liikunnan  opettamisesta  eroavat  toisistaan.  Ramin

kokemukset  liittyvät oppilaan onnistuneisiin suorituksiin. Tatu puolestaan on saanut

positiivisia  kokemuksia  siitä,  kun  hän  on  nähnyt  etenkin  vähemmän  liikkuvien

oppilaidensa harrastavan liikuntaa koulun ulkopuolella.

”Loistava  tunti,      että  se  löyty  sitte  jo  niistä (oppilaista)  jo  niin

itestään,  että  ne  jo  periaatteessa  teki  ja  rakensi  koko ajan  sitä  tuntia

eteenpäin,  että  siellä ei  tarvinnu,  ku  välistä aina  vähän kysästä, että:

No miten hommaa vois parantaa? Ja sitten ne ite haki sen, että ne ITE

alko jo sieltä huomioimaan, että: No ei tää toimi niinku pitäis, ja: Tää

hei  vois  olla  parempi  sillä  lailla,  jos  me  kokeltais  vielä  näin.    

Tehokkaimmasta  päästä  oleva  liikuntatunti,  mitä  on  pitkään,  pitkään

aikaan taas nähny.”(Tatu 2)

Liikuntatunneilta  saatuihin  positiivisiin  kokemuksiin  ovat  vaikuttaneet  myös

oppilaiden omaaloitteisuus liikuntatunnin aikana (Vrt. Huisman 2004, 123). Tatulle

opettajan  roolin  vaihtuminen  opettajasta  ohjaajaksi  eräällä  liikuntatunnilla  toi

liikuntatunnille  hedelmällisen  oppimistilanteen,  jolloin  oppilaat  itse  rakensivat  ja

veivät  tuntia  eteenpäin.  Kyseinen  liikuntatunti  tapahtui  ennen  tutkimuksemme

toteutumista.  Tatun  oppimiskäsitys  kuvastaa  kognitiivisen  oppimiskäsityksen

piirteitä,  jossa  oppilas  itse  rakentaa  oppimista  skeemojensa  pohjalta  aktiivisesti

(Lehtinen  ym.,  1989,  27).  Tunti  kuvastaa  suoraan  tehtäväsuuntautuneen

motivaatioilmaston  liikuntatuntia,  vallan,  kuten  päätöksien  teon,  tehtävien

asettamisen  ja  arvioinnin  myötä.  Kyseisessä  liikuntatunnissa  Tatulla  ei  ollut  yksin



78

päätösvaltaa,  vaan  oppilaat  osallistuvat  aktiivisesti  liikuntatunnin  toimintoihin

koskeviin  päätöksentekoihin,  eli  pelin  rakentamiseen  toimivammaksi  (Ks.  myös

Jaakkola  2003,  144–148). Tällä  liikuntatunnilla  oppilaat  itse  asettivat  tavoitteita

tehtävälle, eli pelin kululle,  joten tehtävien asettamisesta lähtien, oppilaiden on ollut

huomioitava omat  lajitaidot arvioidessa pelin kulkua (Ks. Salonen ym., 1998, 169).

Virheet ja pelin toimimattomuus on otettu osaksi oppimista.

”Tämä (liikuntapaikka)  on  vaikea  tila  hallita.  Pelin  tiimellyksessä    

alkaa  nousta  yllättäen  esille (oppilaiden  erimielisyydet)  ja  taklataan

vähän  kovempaa  ku pitäis      käyään niinku  liikunnan  varjolla vähän

fyysisesti käsiksi.”(Tatu 2)

Tatun ikävät kokemukset  liikuntatunneilla  liittyvät enimmäkseen oppilaiden välisiin

vuorovaikutussuhteisiin. Mielestämme oppilaat kokevat  liikuntatunnit vapaammaksi

tilaksi  kuin  esimerkiksi  matematiikantunnit,  jolloin  myös  opettajan  on  vaikeampi

hallita  tilaa.  Usein  liikuntatunneilla  oppilaat  joutuvat  kontaktiin  toistensa  kanssa,

joten oppilailla on mahdollisuus käydä jopa fyysisesti toiseen oppilaaseen käsiksi, ja

silloin ristiriitaiset henkilökemiat saattavat kärjistyä.

”Sanattoman  viestinnän  kiusaamiskeinot      ku (oppilas)  on  ollu

hyppyvuorossa,  niin  mennään  erityisesti  taputtamaan      se  täyttää

suorat  kiusaamisen  tunnusmerkistöt      siihen on  äärimmäisen vaikea

puuttua   ku joku sanoo, että pöljä sinun takia me hävittiin, niin siihen

on helppo puuttua.”(Rami 5)

Rami  kertoi  tilanteesta,  jossa  oppilas  joutui  kiusatuksi.  Yleensä  taputus  koetaan

kannustavaksi,  mutta  Rami  havaitsi,  että  tässä  tilanteessa  taputuksella  oli  toista

alentava  ja  häiritsevä  tarkoitus,  eikä  kiusaaminen  tule  yhtä  selkeästi  esille  kuin

sanallisessa  kiusaamisessa.  Tällaisissa  tilanteissa  kiusaaja  voi  puolustautua

sanomalla: ”Minähän vain taputin!” (Rami 5).
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7.3 ”Ne  oottaa  sosiaalista  peliä”  – Mitä  oppilaat  kaipaavat

liikuntatunneille opettajien mukaan

”Ne  oottaa  periaatteessa  pitkää  välituntia  selevästikkiin  istumatyön,

koulutyön,  perinteisen  paikallaan  olevan  koulutyön  rinnalle.  Ei  ne

välttämättä varsinaisesti oota, että ne oppis siellä kauheasti mitään. Ne

vaan  tulee  nauttimaan  siitä,  että  ne  osaa  ja  voi  liikkua,  touhuta.”

(Rami 56)

Ramin  ja  Tatun  näkemysten  mukaan  oppilaat  kaipaavat  liikuntatunneilta  iloista

liikkumista  ja  tapahtumia,  erityisesti  pelaamista,  jonka  myös  molemmat

liikunnanopettajat  ovat  huomanneet  ja  tiedostaneet.  Liikunta  oppiaineena  eroaa

muista  oppiaineista  selkeästi.  Siksi  liikuntatunnit  saatetaan  kokea  enemmänkin

pitkiksi välitunneiksi kuin normaaleiksi oppitunneiksi. Rami näkee oppilaiden roolin

liikuntatunneilla  aktiivisena  toimijana,  mutta  samalla  he  ovat  passiivisia  oman

oppimisen  suhteen  behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti  (Ks.  myös Hakala

1999, 50–51).   Oppilaat odottavat, että heille annetaan ulkoa päin määrätty tehtävä,

jonka oppilaat suorittavat. (Vrt. Salonen ym., 1982, 73.)

”Joko pelataan? On hyvin  tyypillinen kysymys  ja pelataan oppilaitten

mielestä  liian  vähän  sitä  peliä      mikä  on  lähellä  sitä  oikeaa

standardipeliä.”(Rami 7)

”Silloin ku, siinä pelissä päästään opettamaan joitain asioita, niin ne ei

nähtävästä  huomaa  sitä,  että  se  menee  läpi.  Mutta,  niinku  itessään

teettäminen, (lajitaitojen)  harjoittaminen,  niin  motivaatio  tahtoo  olla

aika heikoilla.”(Tatu 2)

Ramin  ja  Tatun  mukaan  oppilaat  odottavat,  että  tunneilla  pelataan.  Tatun  mukaan

harjoiteltaessa  pelkästään  tiettyä  lajitaitoa  oppilaiden  motivaatiotaso  laskee.

Molemmat opettajat yrittävät ujuttaa lajiharjoitteet pelaamiseen. Tatu on sisällyttänyt

lajiharjoitteet  oikeaan  peliin  sovellettujen  sääntöjen  avulla.  Rami  puolestaan

harjoituttaa  lajitaitoja  pienpelien  avulla.  Tatun  oppilaat  ottavat  pelaamisen
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sovelletuilla  säännöillä  vastaan  ”normaalina”  pelaamisena  sen  kummemmin  asiaa

kritisoimatta. Puolestaan osa Ramin oppilaista ei mene  tähän samaan  lankaan, vaan

he kritisoivat voimakkaasti pienpelien pelaamista sovelletuilla säännöillä. Uskomme

tämän  vastarinnan  johtuvan  siitä,  että  Ramin  liikuntatunneilla  lajitaitojen

harjoittaminen tapahtuu pienpelien eikä oikean pelin kautta (Havainnointipäiväkirja,

8,9).

”Suihkuhomma,  niin  se  on  erittäin  hankalaa      se  tekee  selekeästi

niinku  koko  liikunnasta  osalle  vastenmielisen  jutun      välineitten

roudaaminen… on niinku rankkaa ja raskasta (Rami 6)

Ramin  mielestä  omasta  hygieniasta  huolehtiminen  sekä  liikuntavälineiden

kuljettaminen voi vaikuttaa liikuntaan suhtautumiseen negatiivisesti.

”(Oppilaita)  on  vaikea  saada  tanssimaan      oma  kroppa  on  vielä

kasvusta kesken ja ei olla oikein sinut ittensä kanssa.   Semmoset lajit,

jotka  vaatii  vähän  enemmän  taitoa      on  joillekki  äärimmäisen

vastenmielinen sen takia, että se vaatii tietyt perustaidot, ennen ku siinä

pystyy saavuttamaan onnistumisen elämyksiä.”(Tatu 2,3)

Tatun mielestä tietyt liikuntalajit, joissa korostuvat oppilaiden suhtautuminen omaan

kehoon  koetaan  epämiellyttäviksi.  Tanssi  liikuntalajina  perustuu  oman  kehon

hallintaan  ja  sen  esille  tuomiseen.  Osassa  lajeista  oma  keho  tulee  selvästi  esille,

uinnissa  paljaan  kehon  myötä,  musiikkiliikunnassa  kehon  hallittavuuden  vuoksi.

Varstalan  (1996,  14–15)  mukaan  koululiikunnasta  pitämättömyyteen  voi  vaikuttaa

toisten  katseiden  kohteeksi  joutuminen.  Tämä  liittyy  myös  suihkussa  käymisen

epämielekkyyteen.
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7.4 ”Ope  ei  pysty  kaikkia  miellyttää”  –  Miten  opettajien  mielestä

oppilaat kokevat liikuntatunnit

”Mielellään (oppilaat)  sinne  tulee  ja  touhuilevat  juttuja      tekevät

kyllä, mutta ei nyt mitenkään erityisen  innokkaasti, mutta ei nyt tartte

ihan jatkuvasti patistaa.”(Rami 3)

”Tietyllä  tavalla  ne  tykkäis  kyllä  liikkua,  mutta  ei  tämmösessä

koululiikuntamuodossa.”(Tatu 3)

Rami  ja  Tatu  kokevat,  että  yleisesti  ottaen  oppilaat  pitävät  liikunnasta  ja

liikkumisesta, vaikka eivät aina  suhtaudu  siihen suurella  innolla  (Vrt. Silvennoinen

1979, 51, 68). Kuitenkin, kun liikunta on yksi kouluaine, voi negatiiviset kokemukset

koululiikunnasta saada aikaan negatiivisen asennoitumisen kaikkea liikuntaa kohtaan

(Holopainen  1991,  43,  44).  Tatu  näkee,  että  liikkuminen  koululiikuntamuodoissa

koetaan epämieluisammaksi tavaksi liikkua kuin vapaaajalla, jolloin liikkuminen voi

olla  omaehtoisempaa.  Koululiikuntamuodon  tarjoaman  liikkumisen  nauttimisen

esteenä voi olla ohjattu ja organisoitu liikunta, johon koulu paikkana ja mielikuvana

tuo oppilaiden omia käsityksiä.

”Opettajan tehtävä on niinku luoda myönteinen ilmapiiri, niin se ope ei

pysty  kaikkia  miellyttää.  Ku  se  tuonne  kumartaa,  niin  se  tuonne

pyllistää.”(Rami 8)

Rami  tietää,  että  hän  on  avainroolissa  liikuntatuntien  ilmapiirin  luojana  (Ks.  myös

SandborghHolmdahl  ym.,  1993,  10).  Tämän  hän  kuitenkin  kokee  haastavaksi,  ja

joskus  jopa  erityisen  vaikeaksi  tehtäväksi.  Rami  käyttämä  metafora  kuvastaa

opettajan vaikeutta miellyttää jokaista oppilasta. Hän saattaa tarjota vaihtelun vuoksi

liikuntatunnilla  kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston  tehtäviä  tietäen,  että  osa

oppilaista  pitää  niistä.  Tarjoamalla  tietyntyyppisiä  tehtäviä  kaikille  oppilaille,  hän

tiedostaa  ”pyllistävänsä”  niille  oppilaille,  jotka  eivät  pidä  kilpailuhenkisistä

tehtävistä.
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”Pyrin olleen oikeudenmukainen opettaja ja ennustettava opettaja, että

ne tietää, kun ne tekee jotain, että tuo tulee tuo ärsyttävä opettaja vielä

tähän puuttumaan ja se siitä rankasee.   Se ei ollu niinku mielivaltaa,

vaan  se  liitty  yhteisesti  sovittujen  sääntöjen…niinku  järkähtämätöntä

noudattamista (Rami 8, 9)

Rami tiedostaa, että joskus koululiikunnasta pitämiseen vaikuttaa myös opettajan ja

oppilaan  välinen  vuorovaikutussuhde.  Oppilaat  saattavat  pitää  häntä  ärsyttävänä

opettajana, koska he tietävät Ramin noudattavan sääntöjä.
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8 POHDINTA

Tutkimuksemme  tavoitteena  oli  selvittää  havainnoinnin  avulla,  millaisia

liikuntatunteja  oppilailla  on.  Saimme  selville,  että  liikuntatunnit  olivat  hyvin

monipuolisia  ja  vaihtelevia,  ja  niissä  otettiin  huomioon  oppilaiden  taitotasoerot

eriyttämällä  opetusta.  Oppilaiden  toiminta  liikuntatunneilla  vaihteli  innostuneesta

passiiviseen  liikkumiseen.  Liikunnanopettajat  toimivat  tunneilla  pääsääntöisesti

tehtäväsuuntautuneen  motivaatioilmaston  mukaisesti.  Joskus  he  toimivat  myös

kilpailuhenkisen  motivaatioilmaston  mukaisesti  tuoden  näin  vaihtelua  tuntien

kulkuun.

Tutkimuksemme  tavoitteena  oli  myös  selvittää,  miten  oppilaat  kokevat

koululiikunnan  ja  miten  he  kokevat  sen  vaikuttaneen  heidän  vapaaajan  liikunta

aktiivisuuteen.  Koululiikunnan  kokeminen  ja  liikuntaan  suhtautuminen  jakoi

oppilaiden  mielipiteitä.  Oppilaat  kokivat  koululiikunnan  pääsääntöisesti

myönteisenä.    Onnistuneet  suoritukset,  yhdessä  toimiminen,  pelaaminen  ja

monipuolisuus  saavat  aikaan  myönteisiä  koululiikuntakokemuksia.  Toisaalta

liikuntatunneilla  tapahtuva  joidenkin  oppilaiden  tuntien  häiritseminen,  oppilaiden

omat  puutteelliset  lajitaidot,  epämiellyttävät  liikuntavälineet  ja  epäonnistumisen

pelko  saavat  aikaan  negatiivisia  koululiikuntakokemuksia.  Tutkimustulostemme

mukaan  oppilaat  ovat  pääsääntöisesti  kokeneet  koululiikunnan  vaikuttaneen  heidän

vapaaajan  liikuntaaktiivisuuteensa.  Kuitenkin  oppilaat,  jotka  kokevat

koululiikunnan  negatiivisesti,  eivätkä  ole  liikunnallisesti  aktiivisia  vapaaajallaan,

eivät koe koululiikunnan vaikuttaneen heidän vapaaajan liikuntaaktiivisuuteensa.

Tutkimuksemme  tavoitteisiin  kuului  myös  selvittää,  millaisia  käsityksiä

liikunnanopettajilla  on  koululiikunnasta.  Liikunnanopettajien  mielestä  oppilaat

pitävät yleisesti ottaen  liikunnasta  ja  liikkumisesta. Heidän opetustapaansa ohjaavat

heidän  omat  oppimiskäsityksensä  sekä  valtakunnallinen  ja  koulun

opetussuunnitelmat.  Tutkimustulostemme  perusteella  liikunnanopettajien  mielestä

oppilaat  kaipaavat  liikuntatunneilta  iloista  liikkumista,  tapahtumia  ja  erityisesti

pelaamista.
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Tutkimuksessamme  tarkastelimme  ilmiötä  oppilaiden  näkökulmasta  käsin.  Tämän

tueksi otimme myös tutkimukseemme osallistuvien oppilaiden opettajien näkemykset

tarkastelun  kohteeksi.  Muutamat  aiemmat  tutkimukset  koululiikunnasta  ovat

lähestyneet  oppilaiden  koululiikuntakokemuksia  jälkikäteen,  oppilaiden  ollessa  jo

nuoria aikuisia (Ks. myös Alakangas ym., 2002, Timonen 2000). Tutkimuksessamme

kävi ilmi, että koululiikunnalla on suuntaa antavaa merkitystä oppilaiden vapaaajan

liikuntaaktiivisuuteen  eli  harrastuneisuuteen.  Koululiikunta  on  antanut  erilaisia

virikkeitä  ja  tutustuttanut  oppilaat  erilaisten  liikuntalajien  pariin  monipuolisten

liikuntatuntien ansiosta. Tiettyjen  lajitaitojen oppiminen koulussa on mahdollistanut

kyseisten lajien harrastamisen vapaaajalla yksin tai kavereiden kanssa.

Mielestämme  liikuntatunneilla  tapahtuvat  oppilaiden  omat  valinnat  tekemisistään

tehtäväsuuntauneen  motivaatioilmaston  mukaisesti,  saa  aikaan  mielekkyyttä

tehtävien  tekemisessä,  joka  puolestaan  ilmenee  motivaation  kasvuna.  (Ks.  myös

Jaakkola,  2003,  144–148).  Tällä  on  myös  vaikutusta  mahdollisten  onnistuneiden

suoritusten kasvuun ja sitä kautta rakentuu positiivinen minäkäsitys.

Tutkimuksemme  antaa  liikunnanopettajille  ehdotuksia  siihen,  kuinka  saada  myös

liikunnallisesti  passiiviset  oppilaat  innostumaan  koululiikunnasta:  Turnaus

koettaisiin  hyväksi  tavoitteeksi  liikuntatunnilla  tapahtuvalle  liikkumiselle.  Tällöin

liikuntatunnilla  tapahtuva  harjoittelu  saisi  uudenlaisen  ja  tavoittelemisen  arvoisen

päämäärän. Tämä koettaisiin merkittävänä liikuntamotivaationa.

Tutkimuksemme  pohjalta  meille  on  syntynyt  mielestämme  toteuttamiskelpoinen

toimintamalli  tietyn  liikuntalajijakson  läpiviemiseen.  Lajitaitojen  ollessa  tärkeitä

pelin  sujuvuuden  ja  onnistumisen  kannalta,  opettaisimme  tietyn  liikuntalajijakson

niin,  että  lähtisimme  liikkeelle  pienpeleistä  sovelletuin  säännöin.  Jakson

loppuhuipennukseksi palkitsisimme oppilaat pienimuotoisella turnauksella tai pelillä.

Toimintamallimme  ideana  on,  että  liikuntalajijakso  tarjoaisi  jokaiselle  oppilaalle

jotakin mielekästä toimintaa.

Tutkimuksemme  perusteella  liikunnallisesti  aktiivisten  oppilaiden  koululiikunnasta

pitämiseen  vaikutti  hyvin  suuresti  myös  muiden  oppilaiden  liikuntaaktiivisuus

tunneilla. Koululiikunnasta  pitävät  ja  liikunnallisesti  vapaaajalla  aktiiviset oppilaat
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kaipaavat  liikuntatunneilta  ennen  kaikkea  sosiaalista  kanssakäymistä  ja  kaikkien

oppilaiden  osallistumista  liikuntatuntien  peleihin  ja  harjoituksiin.  Ennen

tutkimuksemme  aloittamista  oletimme,  että  liikunnallisesti  aktiiviselle  oppilaalle

tärkein  motiivi  liikuntatunneilla on  hänen  oma  liikkumisen  halu.  Emme  olettaneet,

että  muiden  osallistumisaktiivisuus  olisi  hänelle  merkittävää.  Tutkimuksemme

kuitenkin  osoitti,  että  liikunnallisesti  aktiiviselle  ei  riitä,  että  hän  itse  liikkuu

tunneilla,  vaan  hän  haluaa  ja  toivoo  myös  muiden  oppilaiden  liikkuvan  ja

osallistuvan liikuntatunnin kulkuun aktiivisesti.

Liikuntatunneilla  opettaja  kohtaa  monenlaisia  liikkujia.  Yhdymme

liikunnanopettajan,  Tatun,  ajatukseen  siinä,  että  yhden  oppilaan

osallistumattomuuden takia opettajan ei välttämättä kannata ”pilata” muilta oppilailta

liikkumisen  iloa.  Jos  opettaja  keskittyy  liikaa  tunnin  aikana  yhteen

osallistumattomaan  oppilaaseen,  joutuvat  toiset  oppilaat  kärsimään  opettajan

huomion  ja  opettamisen  puutteesta.  Tämä  pätee  myös  päinvastoin.

Osallistumattoman  oppilaan  huomiotta  jättämisen  huonona  puolena  pidämme  sitä,

että tällaisten tilanteiden toistuessa oppilas nopeasti oppii tavan, jonka mukaan hänen

ei tarvitsekaan osallistua toimintoihin, joita hän ei koe itselleen mielekkääksi.

Tutkimusta  tehdessämme  pohdimme  tutkimuksemme  luotettavuutta.  Arvioimme

erilaisten  tutkimusmenetelmien  merkitystä  tulosten kattavuuteen.  (Ks.  myös Eskola

ym.,  1998,  209.)  Valitsemamme  tutkimusmenetelmät  osoittautuivat  haasteellisiksi,

mutta  samalla  antoisiksi  toisiaan  tukeviksi  menetelmiksi.  Kvantitatiivisen  osion

tarkoitus  oli  tukea  saatuja  kvalitatiivisia  tutkimustuloksia  sekä  antaa  itsellemme

taustatietoa tutkittavasta ilmiöstä.

Etnografisen tapaustutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavien näkemyksiä ja

kokemuksia  tietyistä  toiminnoista  ja  saada  selityksiä  syy  seuraussuhteille  (Syrjälä

1988, 7, 23). Etnografia ei paljasta  lopullisia totuuksia, vaan tutkijoina rakennamme

ja  muokkaamme  tulkintoja  omien  ja  tutkittavien  näkökulmien  kautta.

Haastattelutilanteissa  tutkittavien  mielipide  asioista  on  jo  ensimmäinen  tulkinta,

heidän oma näkemyksensä kyseisestä  ilmiöstä. Haastatteluja analysoimalla teemme

oppilaan  tulkinnasta  oman  tulkintamme. Näin  meidän  tulkinta  on  jo  toinen tulkinta

kuvattavasta  ilmiöstä.  Kaikilla  osapuolilla,  myös  tutkijoilla,  on  etnografisessa
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tutkimuksessa  tärkeä rooli  tutkimuksen muokkaajina. (Syrjäläinen 1994, 68, Eskola

ym., 1998, 211.)

Havainnoinnin haasteiksi koimme liikuntatunnin tilan (urheilukenttä) suuruuden sekä

oppilasmäärän.  Onnistuimme  kuitenkin  havainnoinnissa  mielestämme  hyvin,  sillä

kaksi silmäparia näkee usein enemmän kuin yksi. Lisäksi kirjasimme havaintojamme

koko  ajan  ylös  havainnointilomakkeeseen  (Liite  3).  Välittömästi  havainnoinnin

jälkeen  keskustelimme  tuntemuksistamme  ja  havainnoistamme.  Tällöin  meille

molemmille vahvistui yhteinen kuva siitä, mitä tunneilla todella tapahtui.

Syrjälän (1988, 136) mukaan tutkijoiden  läsnäolo voi muuttaa tutkittavaa tilannetta.

Viidennen  luokan  oppilaat  eivät  kiinnittäneet  meihin  huomiota  heidän

liikuntatuntejaan  havainnoidessamme.  Lisäksi  urheilukentällä  oli  samanaikaisesti

muitakin  koululuokkia  opettajineen.  Uskomme  tämän  vaikuttaneen  siihen,  etteivät

tutkimamme oppilaat pyrkineet kanssamme lähempään kontaktiin, vaan kyseessä oli

aito  liikuntatuntitilanne.  Kahdeksannen  luokan  oppilaat  puolestaan  huomioivat

meidät. Mietimme,  syntyikö heille  näyttämisen  halua,  joka olisi  saattanut vaikuttaa

liikuntatuntien  kulkuun.  Havaitsimme  kuitenkin,  että  he  ikään  kuin  unohtivat

läsnäolomme, kun he aloittivat toiminnan.

Oppilaiden  haastattelu  tutkimusmenetelmänä  on  usein  ongelmallinen.  Tyypillinen

haastattelutulosten virhelähde on oppilaiden taipumus liioitella ja vastata sosiaalisesti

odotetulla, ”oikealla” tavalla. (Ks. myös Alasuutari 2005, 153.) Huomasimme yhden

oppilaan  haastattelun  aikana,  että  hän  pyrki  antamaan  itsestään  mahdollisimman

liikunnallisen kuvan. Tämä tieto oli ristiriidassa hänen opettajansa antamien tietojen

kanssa.  Tuloksia  raportoidessamme  keskityimme  kyseisen  oppilaan

koululiikuntakokemuksiin  vapaaajan  harrastusten  sijaan,  sillä  koimme  hänen

koululiikuntakokemukset  oleellisemmiksi  tutkimuksellemme.  Jotkut

tutkimushenkilöistämme  eivät  ole  saaneet,  tai  ainakaan  he  eivät  kertoneet  meille

myönteisistä kokemuksista koululiikuntatunneilta. Mietimme,  että he ehkä pyrkivät

korostamaan  koululiikuntakielteisyyttään.  Lisäksi  yhden  tutkimushenkilön  kohdalla

havaitsimme,  että hän  käyttäytyi  liikuntatunnilla  innostuneesti,  mutta  haastattelussa

hän antoi kuitenkin itsestään kuvan, ettei hän pidä koululiikunnasta.
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Opettajien  haastattelut  erosivat  toisistaan  kestoiltaan.  Rami  oli  huomattavasti

puheliaampi  ja  kertoi  asioista  moniselitteisemmin  ja  laajemmin,  runsaasti

esimerkkejä käyttäen. Tatu puolestaan sanoi asiansa  lyhyesti  ja ytimekkäästi. Tämä

näkyy tulosluvuissa painottuen enemmän Ramin esimerkkeihin.

Kokonaisuudessaan  koimme  haastattelut  onnistuneiksi.  Haastatteluja

litteroidessamme huomasimme kuitenkin, että  joissain tapauksissa olisimme voineet

kysyä  vielä  enemmän  tarkentavia  kysymyksiä  haastateltavilta.  Tutkimuksessamme

keskityimme  pääasiassa  koululiikunnan  kokemiseen  emmekä  niinkään  esimerkiksi

vapaaajan  harrastamattomuuden  syihin.  Tuloksia  tarkastellessamme  meillä  heräsi

mielenkiinto  seuraaviin  asioihin:  Miksi  liikunnallisesti  passiiviset  oppilaat  eivät

harrasta  liikuntaa,  mitkä  tekijät  vaikuttavat  liikuntaharrastuksen  lopettamiseen  ja

miksi  liikunnallisesti  aktiivinen  oppilas  liikkuu  omaehtoisesti  tai  organisoidun

liikunnan  parissa.  Mielestämme  nämä  asiat  voisivat  olla  mielenkiintoisia  ja

tutkimisen arvoisia jatkotutkimusaiheita.

Pohdimme, onko  liikuntatuntien  määrän  lisäämisellä  vaikutusta oppilaiden  liikunta

aktiivisuuteen. Liikunta & Tiede – lehdessä (3/2005) Telama esittää huolenaiheensa

koululiikuntatuntien  määrän  vähäisyydestä.  Telama  muistuttaa  liikuntakasvatuksen

vastuun olevan  kouluilla.  Hänen  mielestään  koulun  liikuntakasvatuksella  pystytään

saavuttamaan  kasvatuksellisia  tavoitteita  ja  vaikuttamaan  oppilaiden

liikuntakäyttäytymiseen,  sillä  oppilaat  suhtautuvat  myönteisemmin  koululiikuntaan

kuin  muihin  oppiaineisiin.  Telama  ehdottaa  peruskoulun  viidennelle  luokalle

ajoitettavaa  koululiikunnan  tehovuotta.  Hän  perustelee  tehovuoden  ajoittumista

viidennen  luokan  oppilaille  heille  tärkeän  kehitysvaiheen  ollessa  ajankohtainen.

Tällöin  liikunnan  viikkotuntimäärä  nostettaisiin  vähintään  viiteen  tuntiin  ja

keskityttäisiin  liikuntataitojen  opettamiseen.  Telama  näkee  tämän  vaikuttavan

liikuntakäyttäytymiseen luoden pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle.

Liikuntalajista  pitämiseen  voi  vaikuttaa  oppilaat  omat  lajitaidot.  Jos  lajitaidot

pääsevät  kehittymään  lisääntyneiden  liikuntatuntien  myötä  olisi  todennäköistä,  että

positiivisten  kokemusten  ja  onnistumisten  kautta  suhtautuminen  liikuntalajiin  ja

koululiikuntaan  myös  paranisi.  Tätä  kautta  myös  motivaatio  vapaaajan  liikunta

aktiivisuuteen  saattaisi  kasvaa. Mielestämme  liikuntatuntien  tulisi  tarjota  virikkeitä
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vapaaajan  harrastamiseen.  Liikuntatuntien  määrän  lisääminen  ei  yksistään  ole

ratkaisu  lasten  liikuntaaktiivisuuteen.  Jos  liikuntatuntien  määrää  lisättäisiin,  lapset

liikkuisivat  enemmän,  mutta  kaikille  tämä  ei  olisi  mieluista  vaan  niin  sanotusti

”pakkopullaa”.  Lapsen  liikkumista  tulisi  motivoida  myös  muilla  tavoin  kuin

pelkästään liikuntatuntien määrän  lisäämisellä. Liikuntatuntien  ilmapiirillä,  lajilla  ja

liikuntaympäristöllä on merkittävä vaikutus oppilaiden  liikuntamotivaatioon. Lasten

motivaatio  liikkumiseen  tulisi  lähteä  heistä  itsestään  opettajan  antaessa  heille

riittävästi  virikkeitä  ja  haasteita.  Vaikka  me  itse  olemme  aina  kokeneet  liikunnan

erittäin positiivisena  ja mielekkäänä asiana, tiedostamme kuitenkin sen, että liikunta

ei ole kaikille  yhtä  myönteinen asia,  eivätkä kaikki koe sitä  itseisarvona kuten  me.

Mietimme  myös,  että  koululiikunnan  ollessa  ainut  liikuntamuoto,  joka  tavoittaa

kaikki  ihmiset,  onko  pelkästään  koulun  tehtävä  edistää  hyvää  toimintakykyä  ja

terveyttä. Riittääkö koulu yksin tavoitteen saavuttamiseksi?

Tutkimuksemme  alkuvaiheessa  lähdimme  liikkeelle  ajatuksesta,  että  oppilaiden

myönteiset  liikuntakokemukset  edesauttavat  heidän  liikuntaaktiivisuuttaan  vapaa

ajalla.  Ikävät  kokemukset  puolestaan  saattavat  ajaa  heitä  kauemmas  liikunnan

parista.  Koemme,  että  tulevaisuuden  liikunnanopettajan  työhön  tutkimuksemme  on

antanut  paljon  ajateltavaa  liikunnan  opettamisesta.  Voimme  samaistua  molempien

liikunnanopettajien,  Ramin  ja  Tatun  mielipiteisiin,  ja  tavoitteenamme  onkin

tulevaisuudessa  pystyä  hyödyntämään  heidän  ajatuksiaan.    Ramin  ja  Tatun  tavoin

olemme  tiedostaneet  oppilaiden  pelihalut.  Pelaamisen  ongelmana  on  se,  että

kunnollista peliä ei synny ja oppilaiden taitoerot nousevat herkästi esiin. Taidoiltaan

heikoimmat oppilaat eivät pääse kunnolla kehittymään. Epäonnistuneen suorituksen

seurauksena heillä voi esiintyä turhautumista sekä hetkellistä masennusta. Koemme

oppilaiden  valtavan  pelaamisen  halun  haasteena,  sillä  koemme,  että  opettajan

tehtävänä  on  kasvattaa  ja  opettaa  oppilaita  liikunnan  avulla,  johon  kuuluu

mielestämme  paljon  muutakin  kuin  itse  pelaaminen.  Tiedämme,  että  kultaisen

keskitien  löytäminen  vaatii  vuosien  kokemusta  ja  työtä,  mutta  olemme  valmiita

ottamaan tämän haasteen vastaan.

Kello soi. Reippaasti astelemme urheilukentälle pitämään ensimmäistä liikuntatuntia

oman  luokkamme  liikunnanopettajina. Oppilaslauma  juoksee  minua kohti kysellen,

mitä tänään tehdään. Pidätän henkeäni ja vastaan ”Oppilaat! Tänään PELATAAN!”
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LIITTEET
LIITE 1 Kyselylomake suhtautumisesta liikuntaan

NIMI:______________________________________ LUOKKA:________________

YMPYRÖI SINULLE SOPIVA VAIHTOEHTO!

1. Millä tulet yleensä kouluun?

a) kävellen b) pyörällä              c) autolla     d) bussilla

2. Kuinka usein harrastat liikuntaa vapaaajallasi?

a) 01 kertaa/viikossa b) 23 kertaa/viikossa

c) 45 kertaa/viikossa d) 67 kertaa/viikossa

3. Kuinka monta tuntia harrastat kerralla liikuntaa vapaaajallasi?

a) 01 tuntia b) 12 tuntia c) 3 tuntia tai enemmän

4. Kuulutko johonkin urheiluseuraan?

a) kyllä, mihin?________________________________   b) en

5. Liikutko vapaaajallasi mieluiten

a) yksin b) kaveriporukassa c) urheiluseuran harjoituksissa

6. Mitä harrastat vapaaajallasi?______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Miksi harrastat kyseistä lajia/ kyseisiä lajeja?__________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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8. Miten kuvailisit koululiikuntaa?

a) kivaa b) melko mukavaa           c) tylsää d) inhoan sitä

Perustele_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Millainen on hyvä liikuntatunti?____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

10. Millainen on huono liikuntatunti?___________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

11. Luettele 3 mieluisinta koululiikuntalajia______________________________

______________________________________________________________

12. Luettele 3 inhottavinta koululiikuntalajia_____________________________

______________________________________________________________

13. Mitä  vielä  haluaisit  kertoa  koululiikunnasta  tai  omista

liikuntaharrastuksistasi?___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

SUURET KIITOKSET!



100

LIITE 2 Oppilaiden haastattelurunko

Taustat:

1. Nimi

2. Ikä

3. Kategoria

4. Millä tulet kouluun? Miksi?

5. Kerro harrastuksistasi

Minkä ikäisenä aloitit?

Mikä sai sinut harrastamaan kyseistä lajia? Mikä saisi sinut harrastamaan

liikuntaa?

Mikä siinä on parasta/kivointa?

Miksi harrastat? Miksi et harrasta?

Miten harjoittelet? Kuinka usein/kauan kerrallaan?

Millaisia tavoitteita sinulla on lajin parissa?

Miten vanhempasi suhtautuvat?

6. Mitä mieltä olet koululiikunnasta?

Pidätkö koululiikunnasta? Miksi?

Kerro jokin ikävä kokemus koululiikuntatunnilta. Miltä sinusta tuntui?

Kerro jokin mukava kokemus koululiikuntatunnilta. Miltä sinusta tuntui?

Mikä on parasta/kivointa koululiikunnassa?

Mistä et tykkää koululiikunnassa? Miksi?

Onko liikuntatunnilla ollut jokin laji, jota olet alkanut harrastamaan tai

kokeilemaan vapaaajalla?

Mikä liikuntatunnissa oli niin mukavaa, että kokeilit lajia vapaaajalla?

Millainen on hyvä liikuntatunti? Sinä päätät: millainen on hyvä tunti?

Mitä muuttaisit, toisit lisää? Miksi?

Millainen on huono liikuntatunti? Miksi?

3 mieluisinta koululiikuntalajia? Miksi?

3 inhottavinta koululiikuntalajia? Miksi?
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LIITE 3 Liikuntatunnin havainnointilomake         Tunnin nro____________

Pvm Aika Monesko tunti Luokka Paikka

Oppilaita

Välineet_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Opettajan toiminta

Tehtäväsuuntautunut Kilpailuhenkinen

Tehtävien asettaminen

Eriyttäminen

Valta

Palaute

Arviointi

Ajankäyttö

Huomioitavaa_________________________________________________________

MUUTA_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tyttöjä Poikia Yhteensä

Mukana

Sivussa

Poissa

Yhteensä
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Oppilaiden toiminta 5= innostuneesti

4= osittain innostuneesti

3= neutraalisti

2= osittain vastahakoisesti

1= vastahakoisesti

Toimintaan alkaminen 1   2   3   4   5

Toiminnassa mukana 1   2   3   4   5

Ohjeiden kuuntelu 1   2   3   4   5

Ohjeiden noudattaminen 1   2   3   4   5

Ryhmässä toimiminen 1   2   3   4   5

Huomioitavaa (toisten auttaminen, palautteen anto, apuopettajana toimiminen)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Yleisilmapiiri_________________________________________________________

motivaatio,___________________________innostuneisuus,____________________

sosiaalisuus, _________________________opettajaoppilas – suhde_____________

Vaikuttiko tarkkailijoiden läsnäolo

opettajaan_____________________________oppilaisiin______________________

Millä tavalla?_________________________________________________________

____________________________________________________________________

MUUTA_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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LIITE 4 Opettajien haastattelurunko

1. Millainen on hyvä liikuntatunti?

2. Millainen on huono liikuntatunti

3. Mitä oppilaat kaipaavat liikuntatunneille?

4. Mistä oppilaat eivät pidä liikuntatunneilla?

5. Miten tutkimamme luokan oppilaat kokevat sinun liikuntatuntisi?

6. Vaikuttiko läsnäolomme liikuntatunneilla toimintaasi/oppilaiden toimintaan?


