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1 JOHDANTO 

Eriyttämisellä tarkoitetaan yksilön huomioimista ja opetuksen soveltamista yksilön tarpeen 

mukaan. Opetusta voidaan eriyttää esimerkiksi tavoitteiden, ympäristön, olosuhteiden tai 

menetelmien osalta. Oletettavasti sekä luokanopettajille että liikunnanopettajille 

eriyttäminen on tuttu asia. Kuitenkin yhä liikuntatunneilla oppilas voi jäädä vaille 

yksilöllistä huomiointia, jolloin hän ei pääse harjoittelemaan taito- ja kehitystasonsa 

mukaisesti. Mikäli harjoitukset ovat oppilaalle liian helppoja tai vaikeita, ei synny 

motivaatiota eikä myöskään oppimista. 

 

Jokaisen opettajan opetusta ohjaa valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, jossa on oppiaineittain määritelty opetukselle tavoitteet ja yleiset sisällöt luokka-

asteittain. Liikuntaosiossa todetaan seuraavasti: ”Liikunta on toiminnallinen oppiaine, 

jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. 

Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista… 

Vuosiluokkien 1–4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä 

yksilölliset kehitysmahdollisuudet.” (Opetushallitus, 2004, s. 248–249.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi on muitakin eriyttämistä puoltavia 

näkökulmia. Oppilasaines on koulussa hyvin heterogeenista (Heikinaro-Johansson, 

Varstala & Lyyra, 2008, s. 32), vaikka oppilailla ei olisi diagnosoitua vammaa tai 

oppimisvaikeutta. Inkluusio on lisääntynyt (Opetushallitus, 2010, s. 9–14; Eskelä-

Haapanen, 2012, s. 176), joten erityisoppilaat pyritään sijoittamaan yleisopetukseen 

(Seaman, DePauw, Morton & Omoto, 2007, s. 10). Monikulttuurisuuden myötä 

perusopetuksessa on eri taustoista tulleita lapsia (Numminen & Laakso, 2008, s. 91), mikä 

voidaan kokea sekä rikkautena että haasteena. Oppilaiden käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ja 

opettajan arvostus laskenut (Kiviniemi, 2000, s. 172). Samalla liikuntatunnilla oppilailla 

voi näin ollen olla muun muassa käytöshäiriöitä, erilaisia ja -asteisia vammoja, sairauksia, 

vakaumuksellisista syistä toimintaan osallistumisen rajoittuneisuutta sekä suuria taito- ja 

tasoeroja. On selvää, että toiminnan, tavoitteiden ja olosuhteiden eriyttämistä tarvitaan. 

 

Motorisissa taidoissa ja kehitystasossa on suuria eroja lasten aloittaessa 

oppivelvollisuutensa (Luukko & Huisman, 2002, s. 197), joten liikunnanopetuksen 



2 

 

 

eriyttäminen tulee huomioida jo alkuopetuksessa eli 1. ja 2. luokan oppilailla. Motoristen 

perustaitojen kehittymiseen vaikuttaa ikä ja ympäristön tarjoamat liikuntamahdollisuudet 

(Sääkslahti, 2005, s. 93–94). Jos lapsi on saanut liikkua monipuolisesti ja runsaasti 

esimerkiksi kotona ja päiväkodissa, on hänellä hyvät lähtökohdat edetä motorisissa 

perustaidoissa kehittyneelle tasolle alakoulussa. Alkuopetusikäisellä lapsella on 

herkkyyskausi motoristen perustaitojen eli liikkumis-, käsittely- ja tasapainotaitojen 

kehittymiselle, joten taidon oppimisen edellytykset korostuvat koulunsa aloittavilla lapsilla 

(Hakkarainen, 2006, s. 8-9).  

 

Opetuksen eriyttäminen ei ole uusi ilmiö (Koro, 1991, s.4). Silti eriyttäminen koetaan yhä 

haasteelliseksi eikä sen toteuttaminen ole itsestäänselvyys. Eriyttämisen keinoista ei ole 

tarpeeksi tietämystä, minkä vuoksi osa opettajista kokee eriyttämisen haastavaksi 

(Numminen & Laakso, 2008, s. 93). Antaako opettajankoulutus riittävästi tietoa ja neuvoja 

opetuksen eriyttämiseen? Opiskelijat ja myös opettajat kaipaavat konkreettisia neuvoja 

käytännön työelämään. Pelkkä tieto eriyttämisen tärkeydestä ei riitä, jos ei ole oikeita 

keinoja yksilön monipuoliseen huomioimiseen.   

 

Lähtökohtana tämän tutkimuksen tekemiselle oli koettu haastavuus liikunnanopetuksen 

eriyttämisestä alkuopetuksessa. Sekä tutkijoilla että heidän lähipiiristä nousi esiin 

tuntemuksia eriyttämisen haastavasta toteuttamisesta koululiikunnassa, jossa tilaa, aikaa ja 

välineitä on rajoitetusti. Liikkuminen on lapselle luontaista (Sääkslahti & Cantell, 2001, s. 

7) ja alkuopetuksessa oppilaat yleensä pitävät liikunnasta. Näin ollen eriyttämisen tarvetta 

alkuluokkien liikunnanopetuksessa ei välttämättä tunnista välittömästi. Liikunta on 

molemmille tutkimuksen tekijöille läheinen aihe sivuaineen, harrastusten ja aiempien 

opintojen myötä, mikä on tuonut paljon mielenkiintoa ja motivaatiota tutkimuksen tekoon.  

 

Liikunnan kautta voidaan vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja koulussa 

liikunnanopetuksen tehtävänä onkin Liukkosen (2009, s. 34) mukaan kasvattaminen 

liikuntaan ja liikunnan avulla. Liikunnan moniulotteisuus kasvatustyössä on 

huomionarvoinen asia, jonka muistaminen ja toteuttaminen mahdollistavat parhaimmillaan 

hyvinvoinnin välittymisen oppilaille koulussa ja sen ulkopuolella. Koululiikunnan 

keskeisin tarkoitus on oppilaiden innostaminen omaehtoiseen ja elinikäiseen liikkumiseen 

(Opetushallitus, 2004, s. 248). Mikäli liikuntatunnilla oppilas saa positiivisia kokemuksia 

ja kehittyä taidoissaan, voi tarkoitus toteutua. Koululiikunnan tarkoituksen toteutumiseksi 
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tarvitaan oppilaiden yksilöllisyyden huomioimista, mikä liikuntatunneilla tarkoittaa 

opetuksen eriyttämistä. Tuettaessa oppilaiden suoritususkomuksia koululiikunnan avulla 

on mahdollista vaikuttaa nuoren fyysiseen aktiivisuuteen (Yli-Piipari, 2011, s. 72–75). 

Tämä tutkimus mahdollistaa ymmärryksen lisäämistä luokanopettajien eriyttämisen 

toteuttamisesta alkuopetuksen liikuntatunneilla ja siitä, miksi he eriyttävät tai miksi he 

eivät eriytä opetusta. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia ja käsityksiä opetuksen 

eriyttämisestä alkuopetuksen liikunnassa. Tavoitteena on selvittää luokanopettajien tapoja 

ja kokemuksia opetuksen eriyttämiseen liittyen alkuopetuksen liikuntatunneilla. 

Tutkijoiden näkökulmasta tavoitteena on kehittää omaa ammatillista kasvua 

luokanopettajina ja liikuntakasvattajina. Tutkimuksesta saatu tieto antaa apuvälineitä 

käytännön opetustyöhön. Tutkittavien kannalta tavoitteena on aktivoida pohdintaa ja 

arviointia liikunnanopetuksen eriyttämiseen liittyen. Tutkimukseen osallistumisen myötä 

tutkittava reflektoi omaa toimintaansa ja kokemuksia aiheesta, mikä parhaimmillaan johtaa 

eriyttämisen panostamiseen myös jatkossa liikuntatunneilla. Yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta tavoitteena on nostaa esiin eriyttämisen merkitys liikunnallisen innostuksen 

yhtenä merkittävänä vaikuttajana. Myös opettajankouluttajat saavat tietoa eriyttämisen 

toteuttamisesta ja sen mahdollisista haasteista, joihin voidaan vastata koulutuksessa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden pohjalta on muodostettu neljä tutkimusongelmaa: 

1. Miten luokanopettajat eriyttävät opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla? 

2. Miten luokanopettajat kokevat opetuksen eriyttämisen liikunnassa? 

3. Mitä erityispiirteitä on opetuksen eriyttämisessä alkuopetuksen liikunnassa? 

4. Mitä haasteita ja edesauttavia tekijöitä on liikunnanopetuksen eriyttämisessä? 

 

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa käsitellään liikuntakasvatusta alkuopetuksessa ja 

eriyttämistä liikuntakasvatuksessa. Empiirinen osa alkaa kuvauksella tutkimuksen 

toteutuksesta, jossa kuvaillaan tutkimuksen menetelmät, aineiston keruu ja aineiston 

analyysi. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla ja havainnoimalla kuutta luokanopettajaa. 

Tutkimustulokset -luvussa vastataan tutkimusongelmiin vertaillen tuloksia aiempaan 

tutkimustietoon. Lopuksi muodostetaan yhteenveto tutkimustuloksista, pohditaan 
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tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä luodaan katsaus eriyttämisen 

mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 
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2 LIIKUNTAKASVATUS ALKUOPETUKSESSA 

Tässä luvussa määritellään käsitteet alkuopetus ja liikuntakasvatus sekä käsitellään 

liikuntakasvatusta alkuopetusluokilla. Alkuopetusikäisen lapsen kehitys esitellään 

kokonaisvaltaisesti huomioiden motorisen, kognitiivisen ja sosioemotionaalisen 

kehityksen. Luvussa tarkastellaan myös opettajaa alkuopetusikäisen liikuntakasvattajana 

oppijalähtöisen opetuksen ja oppilaan kohtaamisen kautta. 

 

Alkuopetuksella tarkoitetaan 1. ja 2. luokan opetusta kouluopetuksen kokonaisuuden osana 

(Brotherus, Hytönen & Krokfors, 1999, s. 29). Kouluun siirtyminen on tärkeä vaihe lapsen 

elämässä hänen siirtyessään varhaiskasvatuksesta koululaiseksi (Opetushallitus, 2002, s. 

8), mikä tapahtuu. keskimäärin 6–7-vuotiaana (Sääkslahti & Cantell, 2001, s. 7). Lapsen 

kehitys on erityisesti iän ja kypsymisen seurauksena tapahtuvia muutoksia (Numminen, 

1996, s. 11). Lapsen ollessa päiväkoti-ikäinen ja alakoulun alussa on huomattavan tärkeää 

saada monipuolista liikuntaa, sillä lapsi on kriittisimmässä iässä liikuntataitojen, 

liikkuvuuden ja liikehallintataitojen kehittymisessä (Fogelholm, 2005, s. 167). 

 

Liikuntakasvatus on toimintaa, jossa kasvatuksen näkökulmasta tarkastellaan 

liikuntailmiöitä. Liikuntakasvatuksella pyritään kasvattamaan liikuntaan ja liikunnan 

avulla. Kasvattaminen liikuntaan on liikuntamotivaation edistämistä tarjoamalla 

myönteisiä emotionaalisia kokemuksia liikunnasta. Liikunnan avulla kasvattamisessa sen 

sijaan käytetään liikuntaa välineenä lasten kehityksen ja persoonallisuuden kasvun 

tukemisessa. (Liukkonen, 2009, s. 34.) Liikunnanopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle 

taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden myötä voidaan omaksua liikunnallinen elämäntapa 

(Chen & Ennis, 2004, s. 329; Opetushallitus, 2004, s. 248).  

 

Liikunnanopetuksen lähtökohtana vuosiluokilla 1−4 on oppilaiden aktiivisuus, 

mielikuvitus ja omat oivallukset. Opetus toteutetaan leikinomaisesti motoristen 

perustaitojen harjoittelusta kohti lajitaitoja. (Luukko & Huisman, 2002, s. 198; 

Opetushallitus, 2004, s. 248.) Vuosiluokkien 1-4 liikunnan opetuksessa tulee huomioida 

oppilaan yksilölliset kehitysmahdollisuudet sekä valmiudet (Opetushallitus, 2004, s. 248). 

Lisäksi paikalliset olosuhteet sekä ulko- ja sisäliikunnan mahdollisuudet otetaan huomioon 

(Luukko & Huisman, 2002, s. 198). Tavoitteena on kehittää lasten itsenäistä työskentelyä 
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ja yhteistyötaitoja. Keskinäistä kilpailua ei korosteta ja toiminta tapahtuu sovittujen 

ohjeiden mukaan reilun pelin hengessä. (Opetushallitus, 2004, s. 248.) 

Alkuopetusikäisten liikunnan opetuksen tavoitteena on kehittää aistihavaintoja käyttämällä 

näkö-, kuulo- ja tuntoaisteja. Yhteisaistimuksia vahvistetaan kehonosien yhteistyöllä ja 

suuruussuhteiden arvioinnilla. Alkuopetusikäisten kognitiivisia taitoja kehitetään muun 

muassa keskittymistä, kuuntelemista ja ongelmanratkaisua vaativien tehtävien avulla. 

Liikunnan tavoitteena alkuopetuksessa on oppilaan minäkuvan ja itsetunnon 

vahvistaminen, mikä mahdollistuu onnistumisen kokemuksien seurauksena. (Luukko & 

Huisman, 2002, s. 198–200.) Perusopetuksen ensimmäisillä luokilla liikunnanopetukseen 

sisältyy juoksusta, heitoista ja hypyistä koostuvaa perusliikuntaa sekä voimistelua, 

talviliikuntaa, luontoliikuntaa, uintia ja musiikkiliikuntaa. (Opetushallitus, 2004, s. 248; 

Luukko & Huisman, 2002, s. 198–202.) 

2.1 Alkuopetusikäinen lapsi 

Gallahue (1996, s. 29–32) jakaa lapsen kehitysvaiheet motoriseen, kognitiiviseen ja 

emotionaaliseen kehitykseen. Numminen (1996, s. 11; 2005, s. 60) sen sijaan erottelee 

kehityksen motoriseen, kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen, jossa 

sosiaalista ja emotionaalista kehitystä käsitellään rinnakkain. Lapsen kehitys on 

kokonaisvaltaista, jolloin kehityksen eri osa-alueet motorinen, kognitiivinen ja 

sosioemotionaalinen ovat kietoutuneena toisiinsa (Numminen, 1996, s. 11). 

2.1.1 Motorinen kehitys 

Motorisella kehityksellä tarkoitetaan jatkuvia ja edistyksellisiä muutoksia liiketoiminnoissa 

sekä motorisessa käyttäytymisessä (Ahonen & Viholainen, 2006, s. 268; Gallahue, 1996, s. 

24; Numminen, 1996, s. 11). Motorinen kehitys voidaan nähdä olevan seurausta 

kypsymisestä ja oppimisesta (Ahonen & Viholainen, 2006, s. 268; Sääkslahti & Cantell, 

2001, s. 11). Kypsyminen on biologisen perimän määräämää, kun taas oppimisessa 

ympäristön vaikutus on merkittävä (Numminen, 1996, s. 95–96). Sääkslahden (2005, s. 94) 

tutkimustulokset osoittavat, että motoristen taitojen kehittyminen on vastavuoroisessa 

vuorovaikutuksessa ympäristön tarjoamien liikkumismahdollisuuksien kanssa. 
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Lapset elävät 6-8 -vuoden iässä voimakkaan fyysisen kasvun aikaa. Tässä iässä yksilölliset 

erot motorisissa taidoissa ovat suuret. (Luukko & Huisman, 2002, s. 197.) Halme (2008, s. 

108) painottaa, että kyseisessä iässä olevat lapset ovat ennen kaikkea yksilöitä eikä 

sukupuolella ole vaikutusta liikuntasuorituksiin. Ensimmäisinä kouluvuosina lapsi liikkuu 

luontaisesti paljon ja hänet on helppo saada innostumaan haasteista ja liikkeiden hallinnan 

oppimisesta. Alkuopetusikäisen lapsen liikkuminen painottuu suurten lihasryhmien 

harjoittamiseen, kuten juoksuun, hyppäämiseen, heittämiseen ja potkimiseen. Suurten 

lihasryhmien harjoittamisen myötä on mahdollista edetä perustaitojen yhdistelemiseen. 

Koordinaatio on vasta kehittymässä, joten monimutkaisten liikesarjojen suorittaminen ei 

vielä onnistu. (Sääkslahti & Cantell, 2001, s. 7.) Lapsen ollessa päiväkoti-ikäinen ja 

alakoulun alussa on huomattavan tärkeää saada monipuolista liikuntaa, sillä lapsi on 

kriittisimmässä iässä liikuntataitojen, liikkuvuuden ja liikehallintataitojen kehittymisessä 

(Fogelholm, 2005, s. 167). 

 

Motoriset perustaidot jaetaan tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin. Motoristen 

perustaitojen hallinta on edellytys lajitaitojen oppimiselle. (Gallahue, 1996, s. 38, 257–353; 

Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen, 2003, s. 47; Luukko & Huisman, 2002, s. 198–

199; Numminen, 1996, s. 24.) Perusliikkuminen eli kehon asentojen, liikkeiden ja 

siirtymien muodostama kokonaisuus rakentaa pohjan motorisille perustaidoille 

(Numminen, 2005, s. 109). 

 

Tasapainotaidot ovat liikkumis- ja käsittelytaitojen edellytys. Tasapainotaitoja on sekä 

staattisia että dynaamisia. Staattinen tasapaino, kuten yhdellä jalalla seisominen, tarkoittaa 

tasapainon säilyttämistä kehon painopisteen pysyessä samana. Dynaaminen tasapaino sen 

sijaan merkitsee tasapainon säilyttämistä kehon painopisteen siirtyessä, kuten kierimis- ja 

pyörimisliikkeissä. (Gallahue, 1996, s. 260–261.) Tasapainotaito kehittyy erityisesti 5–7 -

vuotiailla. (Numminen, 2005, s. 115–119.) Käsittelytaidot mahdollistavat erilaisten 

välineiden, esineiden ja telineiden käsittelyn (Numminen, 1996, s. 26). Käsittelytaitoja 

ovat muun muassa kuljetus, heitto, kiinniotto, potku ja lyönti (Numminen, 2005, s. 137–

143). 

 

Liikkumistaidot ovat kehon liikettä paikasta toiseen. Liikkumistaitoihin luetaan 

esimerkiksi kävely, liukuminen, juokseminen, hyppy, hyppely ja laukka. (Gallahue, 1996, 

s. 279; Numminen, 1996, s. 26.) Tyttöjen ja poikien juoksunopeudessa ei ole suuria eroja 
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ennen seitsemää ikävuotta (Numminen, 2005, s. 127). Muissakaan liikkumistaidoissa ei ole 

merkittäviä sukupuolten välisiä eroja alle 8 -vuotiailla lapsilla (Sääkslahti, 2005, s. 93). 

Halmeen (2008) tutkimus kuitenkin osoittaa, että 5-8 -vuotiaiden poikien suoritukset 

juoksu- ja hyppytesteissä ovat tyttöjen suorituksia parempia, ja tytöt suoriutuvat paremmin 

eteentaivutustesteistä.  

 

Alkuopetusikäinen lapsi on keskimäärin oppinut perusteet motorisista perustaidoista. 

Kouluun tullessaan lapsi osaa muun muassa juosta, hypätä, heittää ja tasapainotella sekä 

kehon painopisteen muuttuessa että pysyessä samana. Viiden vuoden ikäisen lapsen juoksu 

on kehittynyttä ja vauhti on lisääntynyt. Kuusivuotiaan lapsen tulisi pystyä heittämään 

palloa käyttäen hyväksi koko vartaloa huomioiden jalkojen asennon. Tasapainotaidot 

alkuopetusikäisellä tekevät mahdolliseksi pää alaspäin asennot. (Gallahue, 1996, s. 26–28.) 

Perimästä huolimatta motoriset perustaidot eivät kehity automaattisesti. Päästäkseen 

edistyneeseen suoritukseen on ympäristön tarjottava lapselle edellytykset monipuoliseen 

liikkumiseen. Esimerkiksi kannustus, harjoitusmahdollisuudet ja ohjaus ovat suuressa 

roolissa taitojen kehittymisessä. (Gallahue, 1996, s. 259, 279, 316; Numminen, 2005, s. 

147.) 

 

Taito voidaan jakaa yleistaitavuuteen ja lajitaitavuuteen. Yleistaitavuuteen sisältyvät kehon 

hallitseminen tasapainoa ja suunnanmuutoksia vaativissa tilanteissa sekä kyky hallita ja 

oppia erilaisia suorituksia. Yleistaitavuuden kehityksen ja kehittämisen kannalta 

parhaimpia ovat ikävuodet 1-6. Lajitaitavuus tarkoittaa tietyn lajin tekniikan 

tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä tilanteen vaatimalla tavalla eri olosuhteissa. 

Tekniikan oppimis- ja korjauskyky ovat myös lajitaitavuutta, joka vakiintuu parhaiten 

ikävuosina 7-12. Lajitaitavuus perustuu hyvän yleistaitavuuden pohjalle, eli jos 

yleistaitavuutta ei ole lapsena harjoiteltu tarpeeksi, tulee sitä harjoitella myöhemmin, 

vaikka varsinainen herkkyyskausi olisi ohi. Taito on hitaasti vakiintuva ominaisuus, joten 

oppimisessa tulee edetä pitkäjänteisesti ja harjoittelu on aloitettava nuorena. 

Monipuolisuus lasten urheilussa käsitetään motoristen perustaitojen ja eri lajitaitojen 

monipuolisuutena. Monipuolisuus on harjoittelussa tärkeää, koska yksipuolinen tiettyihin 

lajiominaisuuksiin panostaminen voi aiheuttaa jopa negatiivisia terveysvaikutuksia. 

(Hakkarainen, 2006, s. 8, 10, 62.) Alkuopetuksessa liikunnanopetuksen tavoitteena on 

monipuolisesti motoristen perustaitojen oppiminen (Opetushallitus, 2004, s. 248) eli opetus 

keskittyy yleistaitavuuden kehittämisen myötä kohti lajitaitavuuden harjoittelemista. 
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2.1.2 Kognitiivinen kehitys 

Alkuopetusikäisen lapsen kognitiivisen ja biologisen kehityksen myötä lapsi siirtyy kohti 

entistä itsenäisempää toimintaa. Lapsi voi kulkea itsenäisesti koulumatkat ja kavereiden 

luokse sekä pitää yhteyttä aktiivisesti ikätovereihinsa. Lapsen ajattelu kehittyy ja hän 

pystyy irtautumaan välittömistä aistihavainnoista. Lapsi ymmärtää esimerkiksi, ettei kaikki 

ole sitä miltä näyttää ja ajattelee laajemmin kuin pelkän näköhavainnon pohjalta. Saduista 

ja muista uskomuksista luopuminen tapahtuu elämän erilaisten konkreettisten ilmiöiden 

ymmärtämisen myötä. (Ahonen, 2008, s. 60.) Alkuopetusikäisen lapsen kognitiivisen 

kehityksen yhtenä huomattavimpana edistyksenä voidaan pitää lukemaan oppimista 

(Gallahue, 1996, s. 31).  

 

Kognitiivinen ja motorinen kehitys ovat vastavuoroisessa suhteessa keskenään (Gallahue 

1996, s. 73). Lapsi sekä ”havaitsee liikkuakseen” että ”liikkuu havaitakseen”. Motorinen 

toiminta liikunnassa edellyttää myös kognitiivista toimintaa, kuten toiminnan suunnittelua 

ja tarkkaavaisuuden suuntaamista. Liikkuessa lapsi kehittää täten motoristen taitojen lisäksi 

kognitiivisia toimintoja. (Ahonen, 2008, s. 59–60.) On tutkittu, että liikunnalla on 

positiivisia vaikutuksia oppimiseen (Jaakkola, 2012, s. 53; Syväoja, Kantomaa, Laine, 

Jaakkola, Pyhältö & Tammelin, 2012, s. 29.). Erityisesti koulupäivän aikainen liikunta, 

fyysisen aktiivisuuden määrä sekä hyvä kestävyyskunto ovat yhteydessä hyviin 

kouluarvosanoihin. Etenkin matemaattisissa aineissa on havaittu liikunnan positiiviset 

vaikutukset. (Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin, 2012, s. 5.) 

Viholainen (2006) lisää, että myös kielellisessä ja motorisessa kehityksessä on selviä 

yhteyksiä. Yhteyden huomaa etenkin silloin, kun kehityksessä ilmenee ongelmia näillä 

osa-alueilla. (Viholainen, 2006, s. 16.) Liikunnan vaikutusmekanismeista tarvitaan lisää 

tietoa, mutta yksittäisten tutkimusten mukaan liikunta voi parantaa myös 

luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppituntiosallistumista sekä auttaa 

pääsemään koulunkäynnin tavoitteisiin. (Syväoja ym., 2012, s. 5.) Vuosi vuodelta häiriöt 

käyttäytymisessä ja toiminnanohjauksessa ovat lisääntyneet samalla, kun liikunnallinen 

aktiivisuus on vähentynyt. On helppoa uskoa, että liikunnan määrän selvä väheneminen ja 

oppimisvaikeuksien määrän kasvaminen ovat yhteydessä toisiinsa. (Sajaniemi & Krause, 

2012, s. 18.) 
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2.1.3 Sosioemotionaalinen kehitys 

Sosioemotionaalinen kehitys viittaa tunne- ja vuorovaikutus-taitojen kehittymiseen 

(Numminen, 2005, s. 172). Zins, Bloodworth, Weissberg ja Walberg (2004, s. 7) jakavat 

koululaisen sosioemotionaaliset taidot seuraavasti: ihmissuhteiden hallinta, itsehallinta, 

itsetietoisuus, sosiaalinen tietoisuus ja vastuullinen päätöksenteko. Koulun alkaessa lapsi 

kokee mahdollisesti ensimmäisen kerran olevansa ryhmässä, jossa hän ei ole huomion 

keskipiste (Gallahue, 1996, s. 31). Piaget (1953) kutsuu alkuopetusikäisen kehitysvaihetta 

konkreettisten operaatioiden vaiheeksi. Kyseisessä kehitysvaiheessa lapset ymmärtävät, 

että jonkin tehtävän ratkaiseminen vaatii kahden asian huomioimista, mikä onnistuu noin 

8-vuotiailta lapsilta. Egosentrisyydestä eli itsekeskeisyydestä vapautuminen on 

pitkäaikainen prosessi, jossa lapsi oppii ymmärtämään asioita myös toisen ihmisen 

näkökulmasta. Kouluikään tultaessa lapsi saattaa jo ymmärtää, että toiset ihmiset voivat 

ajatella asioista eri tavalla kuin hän itse. Kyky arvioida toisen tunteita asettamalla itsensä 

toisen asemaan kehittyy kuitenkin vasta myöhemmällä iällä. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 

Lyytinen, Pulkkinen, & Ruoppila, 2006, s. 81, 83.)  

 

Eriksonin (Niemelä, 1998, s. 8–9) mukaan 4–7-vuotiaat ovat aloitteellisuuden ja 

syyllisyyden-tunteiden kehitysvaiheessa. Kehittyneet motoriset kyvyt sallivat yhä 

enemmän oma-aloitteisuutta. Ympäristön mahdollistaessa lapselle toiminnallisuuden lapsi 

kokee tekemisensä merkityksellisenä. Lapsi kokee syyllisyyttä rajojen rikkomisesta, mikäli 

asetetaan tiukat rajoitukset ja käskyt. Tässä vaiheessa lapsi muodostaa eettismoraalisia 

sääntöjä ja käsityksen omasta sukupuolesta. 8–12-vuotiaat kokevat ahkeruuden ja 

alemmuuden tunteita. Lapsen kokemat onnistumiset koulutehtävissä lisäävät pätevyyden 

tunnetta. Onnistumisen elämyksien jäädessä vähemmälle lapsi voi tuntea riittämättömyyttä 

ja alemmuutta. (Niemelä, 1998, s. 8–9.)  

 

Sosioemotionaalisen kehityksen erottaminen muista kehityksen osa-alueista on 

käytännössä mahdotonta, sillä se on läheisessä yhteydessä motoriseen ja kognitiiviseen 

kehitykseen. Sosioemotionaalinen kehitys on muita kehityksen osa-alueita enemmän 

sidoksissa ympäristöön, koska se on sidoksissa aina tietyn yhteisön eettisiin periaatteisiin 

ja moraalisiin arvostuksiin. (Niemelä, 1998, s. 3, 5-6.) Liikunnanopetuksen tavoitteena on 
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auttaa lasta tulemaan itsetietoiseksi ja yhteistyökykyiseksi oppijaksi (Gallahue, 1996, s. 

84). Motoristen perustaitojen ja kognitiivisen kehityksen lisäksi liikuntakasvatuksen 

tavoitteena on sosioemotionaalisen oppimisen tukeminen (Numminen, 1996, s. 13). 

Takala, Kokkonen ja Liukkonen (2009, s. 22) toteavatkin, että liikuntatunneilla tulisi 

kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. 

2.2 Opettaja alkuopetusikäisen liikuntakasvattajana 

Yksittäisellä opettajalla on pedagoginen vapaus ja autonomia toteuttaa opetusta tietyin 

reunaehdoin, jotka määrittyvät koulun rakenteista ja käytänteistä, opetussuunnitelmasta, 

kunnan tavasta järjestää opetus, lukujärjestyksestä ja perusopetusryhmien 

muodostamisesta. Käsitykset hyvästä oppimisesta ja opetuksesta ovat vaihdelleet 

vuosikymmenten aikana. Oppimista koskevat teoriasuuntaukset ovat kulttuurisesti, 

ajallisesti ja alueellisesti määrittyviä. (Mikola, 2011, s. 49.) Behavioristisesta suuntauksesta 

on siirrytty kohti konstruktivistista oppimiskäsitystä (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 142–

146). Kun oppijan roolia opetustapahtumassa korostetaan, opetusmuodot ovat vaihtelevia 

ja opetus voi viedä eteenpäin monenlaisten oppijoiden kehitystä. (Mikola, 2011, s. 51).  

 

Valtonen ja Ruismäki (2012) ovat tutkineet luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Opiskelijoiden mukaan myönteisyys, motivoivuus 

ja monipuolisuus ovat keskeisiä ominaisuuksia alakoulun hyvästä liikunnanopetuksesta. 

Kilpailun ja vertailun välttäminen nähdään myös tärkeänä osana hyvää liikunnanopetusta. 

Käsitykset myönteisyyden merkityksestä lisääntyivät alakoulun 

liikunnanopetuskokemuksen myötä. Kouluttautuminen ja työkokemus 

liikunnanohjaustehtävissä lisäsivät mainintoja fyysistä suorituskykyä edistävästä ja 

monipuolisesta liikunnanopetuksesta, mutta vähensivät käsityksiä, jotka korostavat 

oppilaiden huomiointia. Tämä tukee havaintoja siitä, että liikuntataustaltaan kokeneemmat 

opettajat ja opiskelijat kiinnittävät enemmän huomiota toimintaan ja liikuntataustaltaan 

passiivisemmat enemmän oppilaaseen. (Valtonen & Ruismäki, 2012, s. 23, 27.) Oppilaan 

yksilöllinen huomiointi edellyttää kuitenkin hyvää oppilaan tuntemusta (Mikola, 2011, s. 

59), joka vaatii aikaa ja ammattitaito. Ei voida siten suoraan todeta, että liikuntataustaltaan 

kokeneet opettajat kiinnittäisivät enemmän huomiota toimintaan kuin oppilaaseen. 
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Perusopetuslain mukaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppilaan opiskelua ja 

kannustamaan sekä kehittämään oppilaan itsearviointikykyä. Opetushallitus päättää 

oppiaineiden opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (PL 14§) sekä oppilaan 

arvioinnin perusteista (PL 22§). Opetushallitus päättää myös todistuksiin merkittävistä 

tiedoista (PL 22§). Oppilaan arvioinnissa perusopetuslain mukaan on arvioitava 

monipuolisesti oppilaan käyttäytymistä, työskentelyä ja oppimista (PL 22§). (Apajalahti, 

2002, s. 58–61; Perusopetuslaki, 1998.) Arvioinnissa oleellista on jatkuvan arvioinnin 

periaate, oppiminen ja oppilaan kasvu, eikä virheiden luokittelu (Mikola, 2011, s. 60). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) hyvän osaamisen kuvaukset 

vuosiluokilla 1-2 on laadittu toisen vuosiluokan päätteeksi oppiaineista äidinkieli ja 

kirjallisuus sekä matematiikka. Hyvän osaamisen kuvauksen tarkoituksena on auttaa 

opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta ja arviointia eri vaiheissa. Liikunnassa 

kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on määritelty neljännen luokan päättyessä, eli 

alkuopetuksen oppilaille ei ole erikseen kriteerejä hyvälle osaamiselle. (Opetushallitus, 

2004, s. 48, 159–160, 248–249.) 

2.2.1 Oppijalähtöinen opetus 

Opetustyylit voidaan jakaa opettaja- tai oppijakeskeisiin tyyleihin. Kyseessä on 

opettajakeskeinen opetus, jos opettaja vastaa valintojen ja päätösten tekemisestä tehtävän 

suunnittelun, toteutuksen ja palautteen osalta. Oppijakeskeisessä tyylissä oppilas ottaa 

enemmän vastuuta oman oppimisprosessin kulusta ja arvioinnista joko itsenäisesti tai 

osana ryhmää. (Hakala, 1999, s. 131–132; Heikinaro-Johansson & Hirvensalo, 2007, s. 

105–106.) Oppija voi ottaa vastuuta myös toisen oppilaan oppimisesta. Opettajan on hyvä 

osata sovittaa opetustyylejä oppijakeskeisiin lähtökohtiin peilaten. Kuitenkin toiminnan 

ollessa pääosin oppijakeskeistä toisinaan voidaan käyttää myös opettajakeskeistä 

opetustyyliä. Erilaisten opetustyylien avulla opettaja kohtaa vastuunottokyvyiltään erilaisia 

oppijoita ja voi tukea heidän kasvuaan itseohjautuvaksi. (Hakala, 1999, s. 131–132.) 

Liikuntakasvattajan tulee pystyä eläytymään lapsen maailmaan, ja opetusmenetelmien on 

seurailtava lapsen ajatuskulun linjoja. Jotta kasvattaja voi eläytyä lapsen 

kokemusmaailmaan, tarvitaan taustatietoa lapsen palkkiojärjestelmistä, henkisen 

kehityksen ja logiikan tajusta sekä minäkokemuksesta. (Fox, 1998, s. 1.)  
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Chen ja Ennis (2004, s. 329) jakavat koululiikuntamotivaatioon vaikuttavat tekijät kahteen 

pääjoukkoon, jotka ovat tavoitteet ja kiinnostus. Tavoitteet määritellään sillä, miksi 

oppilaat haluavat tavoitella sitä, mitä he tavoittelevat. Oppijan tavoiteorientaatio jaetaan 

minä- ja tehtäväsuuntautuneeseen orientaatiotaan. (Chen & Ennis, 2004, s. 330). Opettaja 

luo valitsemillaan didaktisilla ratkaisuilla liikuntatunnille joko tehtävä- tai 

kilpailusuuntautuneen motivaatioilmaston. Kilpailu- eli minäorientoituneessa 

motivaatioilmastossa oppilaiden suorituksia vertaillaan sekä toisiinsa että 

normitaulukoihin. (Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007, s. 162.) Esimerkiksi kunto- ja 

liikehallintatesteihin perustuvien viitearvojen pohjautuvan arvioinnin tarkoituksena on 

korostaa yksittäisen oppilaan kehityksen seurantaa, mutta käytännössä omaa suoritusta 

verrataan toisiin samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin (Berg, 2010, s. 41).  

 

Tehtäväorientoituneessa motivaatioilmastossa tarkoituksena on oppilaiden kehittyminen 

omissa taidoissaan, kova yrittäminen sekä yhteistyössä toimiminen toisten oppilaiden 

kanssa. Oppilas asettaa itse tavoitteensa, jolloin sisäinen motivaatio kasvaa. 

Tehtäväorientoituneessa motivaatioilmastossa ryhmittely on heterogeenista eikä taitotason 

mukaista. Oppilaiden välistä sosiaalista vertailua pyritään vähentämään. Positiivisten 

kokemusten ja liikuntatunnilla viihtymisen kannalta tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto 

on kannattava. Tehtävä- ja kilpailuorientaatio eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois ja 

kaikilla ihmisillä on piirteitä molemmista orientaatioista. (Chen & Ennis, 2004, s. 330; 

Liukkonen ym., 2007, s. 162–166.)  

 

Toinen liikuntamotivaatioon vaikuttava tekijä eli kiinnostus voidaan jakaa 

henkilökohtaiseen kiinnostukseen ja tilannekohtaiseen kiinnostukseen, toteavat Chen ja 

Ennis (2004, s. 333). Henkilökohtainen kiinnostus tarkoittaa mieltymystä toimintaan, ja 

tilannekohtainen kiinnostus määritellään toiminnan vetovoimaisuutena. Sekä 

henkilökohtaisessa että tilannekohtaisessa kiinnostuksessa on kognitiivinen ja affektiivinen 

puoli, ja kiinnostukset ovat liikunnan sisällöistä riippuvaisia. Jokaiselle oppilaalle tulisi 

kehittyä henkilökohtainen kiinnostus, jotta tiedot, taidot ja fyysinen aktiivisuus voivat 

harjaantua. Oppilaiden koululiikuntamotivaation monimutkaisuus liittyy harjoittelun 

epämukavuuteen ja kilpailuhenkisyyden korostamiseen (Chen & Ennis, 2004, s. 329, 333, 

337).  Suomessa yläkoulun oppilaista kuitenkin noin 80 prosenttia suhtautuu 

koululiikuntaan innostuneesti (Heikinaro-Johansson, Varstala & Lyyra, 2008, s. 35). 

 



14 

 

 

Liiallisella kilpailullisuuden korostamisella voidaan vaikeuttaa yhteistyöskentelyyn 

liittyvien tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää työskennellä useiden eri henkilöiden 

kanssa, eikä vain parhaan kaverin, jotta auttamiskäyttäytyminen edistyy ja sosiaaliset taidot 

paranevat. (Laakso, 2008, s. 64–65.) Liikuntatunneilla tulisikin korostaa leikkimielistä 

kisailua liiallisen kilpailun suosimisen sijaan (Luukko & Huisman, 2002, s. 198). 

Alkuopetuksessa opetus tuleekin toteuttaa leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä 

(Opetushallitus, 2004, s. 248). Alkuopetusikäinen lapsi on kehitykseltään 

sääntöleikkivaiheessa, eli hän pystyy omaksumaan erilaisia didaktisia leikkejä ja pelejä 

sekä liikuntaleikkejä (Korhonen, 2001, s. 37–38). Erilaiset liikuntaleikit ja -pelit opettavat 

ohjeiden ja sääntöjen noudattamista sekä toisten huomioon ottamista (Numminen, 1996, s. 

13), joten opettajan on perusteltua jäsentää opetus monipuolisten liikuntaleikkien pohjalle. 

2.2.2 Oppilaan kohtaaminen 

Oppilaiden liikuntataitojen harjoitteluun käyttämään aikaan, fyysiseen aktiivisuuteen sekä 

taitojen oppimiseen vaikuttaa opettajan käyttämä viestintä ja vuorovaikutus. 

Opettajakeskeinen viestintä vähentää oppilaiden aktiivisuutta, kun taas oppilasta 

huomioiva viestintä lisää tunnilla oppilaiden tavoitteen mukaista toimintaa. Tuntien 

aikaista häiriökäyttäytymistä lisäävät komentava ja kielteinen viestintä. (Siutla, Huovinen, 

Partanen & Hirvensalo, 2012, s. 59, 64.) Pakarisen (2012, s. 70–71) tutkimustulokset 

tukevat tätä näkemystä, sillä hänen tutkimuksensa mukaan toiminnan organisoinnin ja 

ohjausvuorovaikutuksen laatu vaikuttavat esiopetusikäisten lasten oppimismotivaatioon. 

Toiminnan organisoinnin laadulla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin esiopetuksen toiminnot 

tukevat lasten kiinnostuneisuutta ja millaiset säännöt sekä rutiinit ryhmässä vallitsevat. 

Ohjausvuorovaikutukseen liittyy palautteenantamisen sisältö ja lasten toiminnan 

kielellinen mallintaminen. Ohjauksellisen tuen ollessa korkeatasoista, lapsilla esiintyy 

vähemmän tehtävää välttävää työskentelytapaa. Tarpeen mukaan ohjausvuorovaikutusta 

tulee mukauttaa yksilöllisesti kunkin lapsen ominaisuuksien mukaan, jotta se tukisi 

parahiten jokaisen oppimista. (Pakarinen, 2012, s. 70–72.) 

 

Liukkonen, Jaakkola ja Soini (2007, s. 161) toteavat, että oikeanlainen palaute on 

erinomainen motivointikeino. Opettajan tulee pyrkiä suuntaamaan palaute yksilölle 

henkilökohtaisesti. (Liukkonen ym., 2007, s. 165–166.) Positiivista palautetta tulee antaa 

riittävän usein, mutta jatkuva palautteen antaminen vähentää sen merkitystä (Numminen & 
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Laakso, 2008, s. 68). Palautteen tulee olla mahdollisimman tarkka, jolloin oppilaaseen 

otetaan katsekontakti ja mainitaan, mistä toiminnasta hän palautetta saa. Palaute voi olla 

myös sanatonta, kuten hymyä, peukalon nostamista ja koskettamista. Katse on tehokas 

kasvatuksen keino. (Kerola, 2001, s. 201) 

 

Liikuntaa opettavan opettajan kasvatustyöhön Fox (1988) antaa seitsemän neuvoa. 

Kaikkien oppilaiden tulisi pystyä osallistumaan liikuntatunnin peleihin sekä fyysisesti että 

henkisesti. Joukkueet ovat mieluiten pieniä, jotta jokainen saa aktiivisesti osallistua. 

Opettaja luo mahdollisuuden kehittymiseen huomioiden eritasoiset oppilaat ja 

mahdollistaen jokaisen pätevyydelle sopivan haasteen löytymisen. Tässä auttaa sopiva ja 

kattava välineistö sekä kiireetön eteneminen harjoituksissa. Varsinkin pienet lapset hakevat 

palautetta opettajalta, eli he haluavat palkkion kehittymisestä. Palautteessa opettajan tulee 

keskittyä prosessiin eli varsinaiseen toimintaa lopputuloksen sijaan, mikä vahvistaa 

oppimissuuntautuneisuutta. Yksi keskeinen ohje kasvatustyöhön on kannustavan ilmapiirin 

kehittäminen. Opettajan kannustaessa yksittäistä oppilasta muut saavat mallin toisen 

kannustamisesta. Yhteistoiminnalliset pelit ovat opettavaisia, koska tärkeintä ei ole voitto 

vaan yhteistyöllä tavoitteeseen pääsy. Kasvatus toteutuu, kun oppilaat osaavat vastata, 

miksi liikunta on tärkeää, mitkä ovat omat tarpeeni liikunnassa ja kuinka kehitän sekä 

säilytän kuntoni ja taitoni. Autonomiseen ajatteluun kannustaminen auttaa oppilasta 

itsehallinnan kehittymisessä. Viimeisenä tärkeänä neuvona opettajalle on ehdoton 

välittäminen ja huomiointi. Oppilaiden tulee tiedostaa, että heidän ihmisarvonsa ei ole 

kiinni heidän suorituksistaan. Kun tavoitteet asetetaan yksilön omien kykyjen mukaan, 

hyvä itsetunto mahdollistuu. (Fox, 1998, s. 21–22.)  

 

Koettu fyysinen pätevyys on osa minäkäsitystä. Lasten käsitykset kunnostaan ja taidoistaan 

heikkenevät kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tulos osoittaa lasten itsearvioinnin 

muuttuneen realistisemmaksi, joten tilanne ei ole välttämättä huono. Koettu fyysinen 

pätevyys ei ole yhtä pysyvä kuin esimerkiksi motorinen kunto ja liikuntataidot. Alakoulun 

aikana käsitykset omasta fyysisestä pätevyydestä vaihtelevat, eli vaikka oppilas kokee 

olevansa huono liikunnassa ensimmäisten luokkien aikana, voi hänen käsityksensä olla eri 

alakoulun lopulla. Kuitenkin yläkoulussa koettu fyysinen pätevyys on jo vakiintunut ja 

muutokset ovat vähäisiä. Näin ollen alakoulun liikuntakasvatuksella on suuri merkitys 

positiivisen realistisen minäkäsityksen rakentamisessa. (Sarlin, 1998, s. 28–30.) 
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Liikuntakasvatuksen avulla opettaja voi kehittää lapsen positiivista ja realistista 

minäkäsitystä seuraavien ohjeiden mukaan, jotka Sarlin (1998) on tiivistänyt Felkerin 

1970-luvulla tehdystä mallista. Opettaja voi kehua itseään ääneen lasten nähden ja kuullen, 

jolloin lapset saadaan huomaamaan, että on sallittua sanoa mukavia asioita itsestään. 

Oppilaita tulee auttaa arvioimaan itseään realistisesti tehden arvioita omista suorituksista. 

Lisäksi oppilaita tulee opettaa asettamaan realistisia päämääriä, jolloin tavoitteet ovat 

suhteessa aiempiin suorituksiin. Oppilaan on tärkeää oppia myös palkitsemaan itsensä 

käyttämällä positiivisten sanojen sarjoja, jolloin syntyy tunne siitä, että juuri minä 

onnistuin. Viimeisenä ohjeena on oppilaiden opettaminen palkitsemaan muita, mikä 

onnistuu lapsen oppiessa toisen auttamista, epäonnistumisen käsittelyä ja onnistumisen 

vahvistamista. (Sarlin, 1998, s. 31–32.) 
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3 ERIYTTÄMINEN LIIKUNTAKASVATUKSESSA 

Tutkielman yksi keskeisin käsite on eriyttäminen, jota tarkastellaan liikuntakasvatuksen 

näkökulmasta. Tässä luvussa käsitellään myös eriyttämisen tarvetta ja tapoja sekä opettajaa 

opetuksen eriyttäjänä liikuntatunneilla. Lopuksi esitellään eriyttämisen haasteita 

liikunnanopetuksessa. 

 

Oppilaiden erilaisuus on lähtökohta eriyttävälle opetukselle (Mikola, 2011, s. 60), joka on 

tietoista sekä tarkoituksenmukaista (Numminen, 1996, s. 128; Numminen & Laakso, 2008, 

s. 89). Eriyttäminen on opetuksen erilaiseksi tekemistä, jolloin oppilaat ovat erilaisten 

opetusjärjestelyjen ja toimenpiteiden kohteina yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen 

(Viljanen, 1975, s. 9). Opetuksen eriyttäminen mielletään helposti erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden huomioimisen toimeksi. Kuitenkin opetuksen eriyttämistä voidaan 

pitää toimivana keinona kaikkien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, jolloin 

eriyttäminen huomioi myös lahjakkaat oppilaat. (Laine, 2010, s. 2.) Eriyttäminen voidaan 

jakaa hallinnolliseen ja opetukselliseen eriyttämiseen. Hallinnolliseen eriyttämiseen 

sisältyy kaikille lapsille tarkoitetut kerho- ja seuratoiminnat, valinnaisaineet sekä tuki- ja 

erityisopetus. Opetuksellinen eriyttäminen on opetustavoitteiden, -olosuhteiden, -sisältöjen 

ja -menetelmien eriyttämistä. (Numminen, 1996, s. 128–130; Numminen & Laakso, 2008, 

s. 91–92.) Tutkimus käsittelee opettajien tapoja ja kokemuksia opetuksen eriyttämisestä 

liikuntatunneilla, joten se kohdistuu opetukselliseen eriyttämiseen. Kuitenkin opettajien 

haastatteluissa voi tulla esiin myös hallinnollista eriyttämistä. 

 

Opetuksen eriyttäminen voidaan määritellä laajana tai suppeana käsitteenä. Eriyttävä 

opetus laajana käsitteenä on oppilaiden moninaisuuden huomioimista koko 

oppimisprosessissa eli suunnittelusta arviointiin ja opetussuunnitelman toteuttamiseen. 

Suppeana käsitteenä eriyttävä opetus on vain ajan tai oppimisen laajuuden eriyttämistä. 

(Mikola, 2011, s. 59.) 

 

Vuorinen (1995) ja Hakala (1999) käyttävät käsitettä opetuksen yksilöinti. Eri yksilöiden 

erilaisten oppimiskykyjen, oppimishalujen, elämänkokemusten, ongelmien ja tavoitteiden 

huomioon ottaminen on opetuksen yksilöintiä. Yksilöinnin huomioon ottavassa työtapojen 

valinnassa etsitään sellaisia ratkaisuja, joissa jokainen saa mahdollisuuden työskennellä 
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omien edellytystensä mukaisesti. Olennaista on, että opettaja on kiinnostunut yksilöstä 

(Vuorinen, 1995, s. 57–58). Käsitteet opetuksen eriyttäminen ja yksilöinti ovat 

rinnastettavissa toisiinsa. Me käytämme pääosin käsitettä eriyttäminen, koska se esiintyy 

käsitteenä useissa tutkimuksissa ja esimerkiksi opetushallituksen sekä -ministeriön 

teksteissä. 

 

Koululiikunta mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan omaksumisen tarjoamalla oppilaalle 

taitoja, tietoja ja kokemuksia (Opetushallitus, 2004, s. 248). Mikäli liikuntatunnilla oppilas 

saa positiivisia kokemuksia ja kehittyä omissa taidoissaan, voi tarkoitus toteutua. 

Liikunnan opetuksessa eriyttämisen tavoite on koululiikunnan toteuttaminen siten, että 

kaikki oppilaat voivat osallistua siihen omista lähtökohdistaan (Opetusministeriö, 2003, s. 

10). Tärkeää on, että opettajalla on ymmärrys oppilaan yksilöllisyydestä (Hakala, 1999, s. 

136). Liikunnanopetuksen yksilöinti tarkoittaa oppijan yksilöllisyyden kunnioittamista ja 

kokonaisvaltaista kohtaamista. Toisaalta käsitettä liikunnanopetuksen yksilöinti ei tarvita, 

jos yksilöinti mielletään sisältyvän käsitteisiin opetus ja liikunnanopetus. (Hakala, 1999, s. 

136.) Näin ollen eriyttämistä ei pidetä vain opetuksen lisänä vaan olennaisena osana 

opetusta. 

3.1 Eriyttämisen tarve 

Koululaisten kunnossa on havaittavissa kunnon rakenteen muuttumista ja polarisaation 

lisääntymistä (Huotari, 2004, s. 119), joten heikot ovat entistä heikompia ja hyväkuntoiset 

yhä paremmassa kunnossa.  Huotarin (2004, s. 119) tutkimuksen perusteella huomiota 

tulisi kiinnittää erityisesti liikunnallisesti inaktiivisiin nuoriin, sillä heikko kunto voi haitata 

jokapäiväisiä askareita ja koulussa jaksamista. Toisaalta Laine (2010) kiinnittää huomiota 

myös lahjakkaiden oppilaiden tukemiseen.  

 

Kolmiportaisen tuen myötä inkluusio on lisääntynyt (Opetushallitus, 2010, s. 9–14; Eskelä-

Haapanen, 2012, s. 176), joten erityisoppilaat pyritään sijoittamaan yleisopetukseen 

(Numminen & Laakso, 2008, s. 90; Seaman, DePauw, Morton & Omoto, 2007, s. 10). 

Liikunta on yksi oppiaine, jossa erityisoppilaat ovat samoilla tunneilla perusopetuksessa 

olevien oppilaiden kanssa. Monikulttuurisuuden myötä perusopetuksessa on eri taustoista 

tulleita lapsia (Numminen & Laakso, 2008, s.91), mikä on rikkaus mutta myös haaste. 

Oppilaiden käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ja opettajan arvostus laskenut (Kiviniemi, 2000, 
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s. 172). Oppilasaines on koulussa hyvin heterogeenista, mikä on opettajalle haasteellista 

(Heikinaro-Johansson, Varstala & Lyyra, 2008, s. 32).  Kuten johdannossa jo todettiin, 

saman liikuntatunnin oppilailla voi olla muun muassa käytöshäiriöitä, erilaisia ja -asteisia 

vammoja, sairauksia, vakaumuksellisista syistä toimintaan osallistumisen rajoittuneisuutta 

sekä suuria taito- ja tasoeroja. Jotta koulu voi vastata erilaisten oppilaiden tarpeisiin, 

tarvitaan esimerkiksi toiminnan, tavoitteiden ja olosuhteiden eriyttämistä. Toiminnan 

eriyttäminen ja oppilaat huomioiva opetusviestintä edistävät taitojen oppimista ja lisäävät 

oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla (Siutla ym., 2012, s. 59).  

 

Opetuksen eriyttäminen mahdollistaa sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemusten 

tuottamisen oppilaille. Omien vahvuuksien mukaisesti kehittyminen ja oppiminen 

mahdollistetaan eriyttämisellä. Opetuksen eriyttäminen vaikuttaa myös 

oppimismotivaatioon. (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 180; Opetushallitus, 2010, s. 8.) 

 

Lasten aloittaessa oppivelvollisuutensa motorisissa taidoissa ja kehitystasossa on suuria 

eroja (Luukko & Huisman, 2002, s. 197), joten liikunnanopetuksessa eriyttäminen tulee 

huomioida jo alkuopetuksessa eli 1. ja 2. luokan oppilailla. Sääkslahden (2005, s. 94) 

mukaan motoristen taitojen kehittyminen on vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa 

ympäristön tarjoamien liikkumismahdollisuuksien kanssa. Motoriset taidot kehittyvät 

lisäksi iän myötä (Sääkslahti, 2005, s. 93). Alkuopetusikäisen lapsen liikuntataitoihin 

vaikuttaa näin ollen se, kuinka lapsen ympäristössä on ollut liikuntamahdollisuuksia. 

Alkuopetusikäinen lapsi on tärkeässä kehitysvaiheessa motoristen perustaitojen eli 

liikkumis-, käsittely- ja tasapainotaitojen muotoutumiselle. Motoristen perustaitojen 

herkkyyskausi eli aika, jolloin taidon oppiminen on helpointa, korostuu näin ollen juuri 

koulunsa aloittavilla lapsilla (Hakkarainen, 2006, s. 8-9). Tästä johtuen on erityisen 

tärkeää, että liikunnanopetus sisältää juuri herkkyyskaudet huomioiden tavoitteellisia 

harjoituksia yksilön lähtökohtien mukaan. 

 

Kaikki yksilöiden väliset erot eivät aiheuta tarvetta eriyttämiselle. Esimerkiksi oppilaiden 

pituuskasvu on tekijä, joka ei välttämättä vaadi eriyttämistä. Toisaalta eriyttämistä 

tarvitaan jo silloin, kun yksilöiden aistitoiminnoissa on suhteellisen vähäisiä eroja. (Koro, 

1991, s. 19.) Toisinaan voi olla tarkoituksenmukaista, että jokainen oppilas suorittaa saman 

tehtävän samoilla välineillä samoissa olosuhteissa. Tällöin opettajan tulee pystyä 

perustelemaan toimintansa tavoitteet ja tarkoitus.  
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3.2 Eriyttämisen tapoja 

Opetuksen eriyttämisessä on kolme keskeistä ulottuvuutta, jotka liittyvät opiskelun 

syvyyden, laajuuden ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua 

esimerkiksi opetussisältöihin, opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin, työtapoihin, tehtävien 

määrään sekä käytettävissä olevaan aikaan. Työtapoja ja oppimisympäristöä voidaan 

muokata tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia ja luomalla tilaisuuksia oppilaiden 

osallistumiseen. Tilankäyttöä voidaan säädellä ja oppilaita ryhmitellä joustavasti sekä 

hyödyntää koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Opittavat tiedot ja taidot 

kytketään oppilaille tärkeisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat hyötyvät aina 

yksilöllisestä palautteesta ja oppilaat voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa 

näyttämiseen. (Opetushallitus, 2010, s. 8.) 

 

Jotta opetus vie eteenpäin monenlaisten oppijoiden kehitystä, opetuksen muotojen tulee 

olla vaihtelevia (Mikola, 2011, s. 51). Eriyttäminen voi olla esimerkiksi rinnakkaisten 

tehtävävaihtoehtojen tarjoamista oppilaille. Jos tunnin aiheena on voimistelurata, 

jokaisessa radan osiossa on kaksi suoritusvaihtoehtoa, kuten kuperkeikka ja tukkipyörintä. 

Opettaja esittelee vaihtoehdot yhtä mielekkäinä ja motivoivina, minkä jälkeen oppilas saa 

valita itselleen sopivamman suoritustavan. Toiminta on eriytetty ilman tarvetta tuoda esille, 

mikä vaihtoehto on helppo ja mikä haastavampi. (Numminen, 1996, s. 131.) Eriyttää voi 

myös esimerkiksi tarjoamalla erilaisia välineitä, kuten pesäpallossa erilaisia mailoja 

lyömisen helpottamiseksi tai tehostamiseksi. Huovisen ja Rintalan (2007, s. 207) mukaan 

oikein valittu väline voi olla ratkaisu liikunnan oppimisen ongelmiin. Esimerkiksi isompi, 

pehmeämpi tai kevyempi pallo antaa lapselle aikaa reagoimiseen ja suoritukseen 

valmistautumiseen. (Huovinen & Rintala, 2007, s. 207.)  

 

Yksi opetuksen eriyttämisen mahdollistava tekijä on esteetön ympäristö. Mikola (2011, s. 

254) käsittää esteettömän ympäristön koulussa sellaiseksi ympäristöksi, joka on hyvä 

oppimisympäristö kaikille oppilaille. Tällaisessa ympäristössä oppilaiden moninaisuus 

kohdataan kaikilla oppimisympäristön osa-alueilla. Ympäristöä muokkaamalla ja oppilaan 

saamalla yksilöllisellä tuella madalletaan oppimisen esteitä. Fyysisen ympäristön lisäksi 

esteetön oppimisympäristö käsittää pedagogisen, esteettisen ja teknologisen ympäristön 

sekä sosiaalisen ympäristön ja hyvinvoinnin. Fyysinen ympäristö tarkoittaa esimerkiksi 

muunneltavia tiloja, hyvää akustiikkaa ja tilaa oppilaan apuvälineille. Pedagoginen 
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ympäristö käsittää koulun tasolla muun muassa vuorovaikutusta korostavan kulttuurin ja 

luokkatasolla oppijalähtöiset työtavat, yksilöllisyyden ja visualisoinnin. Lähtökohtana on 

monenlaisten oppilaiden tarpeet, mikä vaatii eriyttävää opetusta. Esteettinen ympäristö 

kuvaa puhdasta ja viihtyisää koulua sekä hoidettua koulun lähiympäristöä. Esimerkiksi 

oppilaiden käytössä oleva avustava teknologia sisältyy teknologiseen ympäristöön. 

Sosiaalinen ympäristö ja hyvinvointi käsittävät tukipalvelut koulussa, kerhot, ryhmään 

kuulumisen ja vanhempien osallisuuden. (Mikola, 2011, s. 254–255.) 

 

Rakenteiltaan selkeäksi suunniteltua opetusta voidaan kutsua strukturoiduksi opetukseksi. 

Struktuurit eli selkeät rakenteet antavat mahdollisuuden ennakoida tilanteita ja luovat 

turvallisuuden tunnetta. Strukturoitu opetus on esimerkiksi ympäristön visualisointia, jotta 

oppimistehtäviin voi keskittyä paremmin kuin pelkän auditiivisen havaitsemisen kautta. 

Fyysisen tilan strukturointi on myös sitä, että käytettävillä esineillä on omat paikkansa, ja 

kullekin toiminnalle on sama pysyvä paikka. Kommunikaatio strukturoidaan oppilaan 

yksilöllisyyden mukaan liittyen siihen, oppiiko lapsi sujuvimmin auditiivisesti, 

visuaalisesti vai kinesteettisesti. Ajan strukturoinnissa oppilaalle havainnollistetaan, 

milloin oppimistilanne alkaa, loppuu ja kuinka usein se toistuu. Ajan ymmärtämisessä voi 

auttaa esimerkiksi tiimalasi, soittokello, musiikin kuuleminen, kuvat ja erilaiset versiot 

kalentereista. Välineiden ja toiminnan strukturointi on tyypillistä liikunnassa. Esimerkiksi 

kenttä kierretään neljä kertaa ja jokaisen kierroksen jälkeen yksi värikäs kuminauha 

siirretään omasta ranteesta tai nilkasta maalitolppaan. Välineillä oppimistilanne voidaan 

tehdä hauskaksi ja kannustavaksi. (Kerola, 2001, s. 9, 111–112, 131, 149–150, 181.)  

 

Opetuksen strukturointia käytetään etenkin erityisryhmien, kuten autistien ja useiden 

oireyhtymien kuntoutuksen menetelmänä. Kuitenkin kaikkea opetusta voidaan ja on syytä 

strukturoida. Strukturoitu oppimisympäristö voi poistaa oppimisen esteitä ja edistää 

oppimisprosessia. Struktuurit voivat kuitenkin rajoittaa oppimisen vapautta ja luovuutta, 

joten opettajan tulee opetusta strukturoidessaan käyttää pedagogista viisauttaan. (Kerola, 

2001, s. 16, 254.) 

 

Oppilaiden erityisvahvuuksien huomioimiseen on monenlaisia mahdollisuuksia, eikä voida 

määritellä yhtä oikeaa ja kaikille sopivaa tapaa (Laine, 2010, s. 13). Myös Mikolan (2011, 

s. 60) tutkimuksessa todetaan, ettei ole mitään yksittäistä mallia opetuksen eriyttämisen 

toteuttamiseksi. Tärkeää on keskittyä opetuksessa olennaiseen ja selkeyteen, jolloin 
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opettaja, oppilas, opetussuunnitelma, arviointi ja opetus linkittyvät yhteen ja kokonaisuus 

johtaa oppimiseen sekä lapsen persoonalliseen kasvuun. (Mikola, 2011, s. 60.) Kasvattaja 

voi löytää yhdessä oppilaan, vanhempien ja oppilashuoltoryhmän kanssa sopivimmat 

mahdollisuudet oppilaan itsensä ja taitojen kehittämiselle. Oppilas tulee vahvuuksineen 

paremmin huomioiduksi, kun opettaja antaa mahdollisuuden monille vaihtoehdoille. 

(Laine, 2010, s. 13.) 

3.3 Opettaja opetuksen eriyttäjänä liikuntatunneilla 

Jokaisen opettajan opetusta ohjaa valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2004), jossa on oppiaineittain määritelty opetukselle tavoitteet ja yleiset sisällöt 

luokka-asteittain. Liikuntaosiossa todetaan seuraavasti: ”Liikunta on toiminnallinen 

oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista 

harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon 

ottamista… Vuosiluokkien 1–4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan 

valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet... Vuosiluokkien 5–9 

liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten 

erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot.” (Opetushallitus, 2004, s. 248–

249.) 

 

Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 96) vertaavat eriyttämiseen liittyen lääkärin ja opettajan työtä 

keskenään. Lääkäri ei määrää samaa lääkettä erilaisiin tauteihin. Jos opettajan käsitys on 

se, että hänen tulee täyttää jokaisen oppilaan pää samalla tiedolla ja samalla tavoin, 

kannattaa työn peruslähtökohdat miettiä uudelleen. Valtakunnallisessa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004, s. 19) todetaan, että sekä tyttöjen ja 

poikien väliset että yksilölliset kehityserot, taustat ja erilaiset oppimistyylit tulee ottaa 

huomioon opetuksessa. Ei riitä, että opettaja on oppiaineensa hyvä asiantuntija ja hänellä 

on käytössään nykyaikaisimmat opetusvälineet. Tärkeintä on oppilaiden kohteleminen, aito 

ja empaattinen kasvattajana oleminen. Tällöin oppilaille kehittyy myönteinen minäkuva ja 

hyvä itsetunto, jotka ovat edellytyksiä tehokkaaseen opiskeluun ja koko elämän 

onnellisuuteen. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 96, 109.) Eriyttäminen rikastuttaa opetusta, 

lisää lasten aktiivisuutta ja auttaa opetuksen tavoitteiden saavuttamisessa (Numminen, 

1996, s. 131). 
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Opettaja ei ole yksintoimija, vaan erilaisten oppijoiden koulunkäyntiä tukee useita 

toimijoita (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 180). Eriyttämistä tukee opettajien keskinäinen 

yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa 

(Opetushallitus, 2010, s. 8). Yhteistoiminnallisella ja osallistavalla opetuksella pyritään 

oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin, ja eriyttäminen on ensisijainen keino kohdata 

oppilaiden moninaisuus (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 180). Siutlan (ym., 2012, s. 64) 

tutkimustulokset osoittavat, että tehtävien ja välineiden valinnassa oppilaiden yksilöllinen 

huomioiminen on merkityksellistä. Oppilaita motivoivat sellaiset tehtävät, joissa on 

suoritusvaihtoehtoja ja jotka vastaavat kaikkien oppilaiden kykyjä ja taitoja. Ainoastaan 

muutamalla oppilaalle sopivat harjoitteet, jossa kaikki suorittavat samaa tehtävää. Toisille 

tällaiset harjoitteet ovat liian haastavia ja toisille liian helppoja, mikä lisää oppilaiden 

turhautumista. (Siutla ym., 2012, s. 64.) 

3.3.1 Heterogeenisen ryhmän kohtaaminen 

Professori Giangreco (1996, s. 56) toteaa seuraavasti:”Teachers who successfully teach 

student without disabilities have the skills to successfully teach students with disabilities.” 

Opettaja pärjää monenlaisten oppilaiden kanssa, kun hän osaa pyytää apua, kohtelee 

jokaista oppilasta samanarvoisena ja huolehtii jokaisen oppilaan kuulumisesta ryhmään. 

Erilaisuuden kohtaamisessa auttaa myös muun muassa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 

tiedostaminen ja huomioiminen sekä opetusjärjestelyjen, -menetelmien ja -materiaalien 

soveltaminen. (Giangreco, 1996, s. 56–59.) 

 

Eskelä-Haapanen (2012, s. 164) korostaa oppimisen tuen antamisessa nopeaa reagointia, 

välitöntä vaikuttamista ja varhaista puuttumista, jotka hän tiivistää kohdennetun tuen 

ohjausmallissa. Opettajan tulee sitoutua ottamaan jokainen lapsi huomioon yksilöllisenä 

oppijana ja hänen olisi hyvä käyttää lapsikeskeistä pedagogiikkaa. Opettaja havainnoi 

oppilasta saavuttaakseen oppilaan henkilökohtaisen oppimisen potentiaalisen tason. 

Havainnot kirjataan muistiin, jolloin opettaja voi huomata mahdolliset toistuvat ongelmat. 

Huolen herätessä otetaan yhteys huoltajiin ja mahdolliset tukiopetustunnit tulisi järjestää 

ajallisesti mahdollisimman pian. Kohdennetun tuen ohjausmallissa vaiheet voivat edetä 

oppijayksilöillä eri tahdissa, eikä jokainen oppilas tarvitse välttämättä tiheää havaintojen 

tekemistä. (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 164–165.) Liikunnanopetuksessa voidaan soveltaa 

kohdennetun tuen ohjausmallia (TAULUKKO 1), jossa korostuu oppilaan yksilöllinen 
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huomiointi ja eriyttäminen. Liikuntatunneilla opettaja voi kirjata ylös havaintoja 

oppilaasta, ja havaintojen pohjalta opettaja pystyy eriyttämään tarpeen mukaisesti. 

TAULUKKO 1. Kohdennetun tuen ohjausmalli (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 166, 

mukaillen). 

VAIHE JA SISÄLTÖ HUOMIOITAVAA 

1. Oppilaan yksilöllinen 

kohtaaminen 

 

Mahdollinen muutos omassa opettajuudessa 

2. Sitoutuminen Sitoutuminen lapsikeskeiseen pedagogiikkaan ja yhteistyö 

kotien sekä kollegojen kanssa 

3. Oppimisilmapiiri 

 

positiivisesti kannustava, ja huomioiva 

4. Oppilaan havainnoiminen Oppimistapahtuman yhteydessä havaintopäiväkirjan 

pitäminen 

5. Tukeminen Eriyttäminen (tehtävän helpottaminen, vaikeuttaminen, 

monipuolistaminen), vertaisen apu 

6. Oppilaan tapa työskennellä 

 

Sopivan oppimisstrategian löytyminen oppilaalle 

7. Tukitunnit Motivointi ja ohjaamisen sovittaminen oppilaan taitotasolle 

8. Oppilaan havainnoiminen Tukemisen muodoista ja etenemisestä muistiinpanot 

havaintopäiväkirjaan 

9. Yhdessä onnistuminen Positiivinen palaute suorituksista, vanhemmat ja 

erityisopettaja toimintaan mukaan 

 

Mikola (2011, s. 55) on hahmotellut seitsemän näkökulmaa heterogeenisen ryhmän 

oppimisen ohjaamiseen, joissa esiintyy Eskelä-Haapasen (2012) tutkimuksen tavoin 

oppijalähtöisyys, opetusmenetelmien valinta, oppilaan havainnoiminen ja yhteisöllisyys. 

Näkökulmat sopivat luokkahuonetyöskentelyn lisäksi myös liikuntakasvatukseen. 

Heterogeenisen ryhmän oppimisen ohjaamisessa eriyttäminen on keskeistä, ja Mikola 

(2011, 60) määritteleekin eriyttämisen heterogeenisen ryhmän opettamisen orientaatioksi. 

Mikolan (2011, s. 55) ensimmäinen näkökulma on yhteisössä oppiminen ja osallisuus. 

Kaikki oppilaat saavat tasavertaisesti osallistua toimintaan yhteistoiminnallisten työtapojen 

kautta. Toinen näkökulma käsittää oppilaan hyvinvoinnin ja työrauhan rakentamisen, mikä 

liittyy kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Lasten oman kokemusmaailman 

käyttäminen opetuksessa kuuluu osaksi kolmatta näkökulmaa, joka on oppijalähtöisyys ja 

oppimisen mielekkyys. Seuraavana Mikola esittää opetusmenetelmät, joustavan 

ryhmittelyn ja luokkahuonetyöskentelyn organisoinnin. Struktuurit ja rutiinit helpottavat 

käytänteiden omaksumista. Opetussuunnitelman joustavuus ja oppimista tukeva arviointi 
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huomioi oppilaiden yksilöllisyyden. Kuudes näkökulma oppilaiden yksilöllisyyden 

kohtaaminen edellyttää oppilaan tuntemusta ja se sisällyttää eriyttämisen. Esteetön 

oppimisympäristö muodostaa seitsemännen näkökulman ja se mahdollistaa opetuksen 

kaikille. (Mikola, 2011, s. 55–64.) 

3.3.2 Ydinkeskeinen opettaminen 

Hyvän liikunnanopettajan tunnilla opetusmenetelmästä riippumatta oppimisen ja 

innostuksen määrä maksimoituu (Eloranta & Jaakkola, 2003, s. 8). Koululiikunnan 

rajallisen harjoitteluajan mielekäs ja tehokas hyödyntäminen kaikentasoisille oppilaille 

mahdollistuu Elorannan (2007, s. 217) kehittelemän ydinkeskeisen motorisen oppimisen 

ideologialla. Tällöin oppimisen harjoittelun kohteena on oppimisen kannalta olennainen 

suorituksen osaamisydin. Opetuksen tulee pohjata oppilaan oppimisedellytyksiin, jotta 

opetus pystyisi ohjaamaan oppilaan ymmärtämistä ja oppimista. Ydinkeskeinen 

oppimiskäsitys huomioi oppilaan kokonaisvaltaisesti ja ymmärtää oppilaan ainutkertaisesti 

toimivana kokonaisuutena. Oppilaan oma kokemustausta muodostaa oppimisympäristön, 

joten oppiaineksen sisältö perustuu oppilaan skeeman eli mielen sisäisen mallin 

toimintaedellytyksiin. (Eloranta, 2007, s. 216–217, 226.) 

 

Ydinkeskeisessä oppimisideologiassa oppilaalle tarjotaan alusta lähtien taidon olennaisin 

ydin eli kokonainen suoritus. Se voi olla pelkistetty ja yksinkertainen mutta kuitenkin 

mahdollisimman kokonaisvaltainen, jotta mielikuvarakenne on kaikin aistein koettava ja 

oppilaan kannalta mielekäs. Oppimisharjoitteet ovat myös aina mielikuvia vastaavia 

kokonaisia suorituksia, jolloin oppilaalle syntyy käsitys kokonaissuorituksesta. 

Ydinkeskeinen opetus painottaa oppimisen mielekkyyttä, jolloin harjoitteluun saadaan 

motivaatio. Oppilas oppii tekemällä, joten suorituksia pitäisi tehdä paljon. Tärkeintä on 

harjoitella taidon ydintä, mikä on esimerkiksi uinnissa liukuminen, pallopeileissä peli-idea, 

heitoissa ja voimistelussa liikevirtaus sekä hiihdossa rytmi. Riisutun mallin ytimen 

ympärille lisätään taitoja rakentavia harjoitteita, jolloin suorituksen keskeisin osa pysyy 

koko oppimisprosessin ajan mukana kaikissa harjoituksissa.  (Eloranta, 2007, s. 226–230.) 

 

Ydinkeskeinen opetus on aina eriyttävä, koska se kohdentuu yksilöön. Eriyttäminen alkaa 

jo ennen kuin muodostuu tilanne, jossa oppilas ei voi osallistua normaaliin prosessiin. 

Ydinkeskeisessä oppimisessa ei ole periaatteessa virhesuorituksia vaan erilaisia 
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suoritusvariaatioita, joten osaamiseen ja onnistumiseen perustuvia elämyksiä korostetaan. 

Oppimisen ohjauksen kautta valitaan tavoitteeseen vievä vaihtoehtopolku. (Eloranta, 2007, 

s. 226–227.) Yksilöllisen oppimisympäristön tarjoamisen myötä liikuntatunnilla voi olla 

samanaikaisesti yhtä monta erilaista liikkeen kehittelyä kuin luokassa on oppilaita 

(Eloranta & Jaakkola, 2003, s. 4). 

Apuopettajat ohjaavat suoritusta ja harjoittelua ydinkeskeisessä motorisessa opettamisessa. 

Konkreettisia apuopettajia ovat esimerkiksi korokkeet, esteet, renkaat, viivat ja teipit. 

Ainoastaan mielikuvitus luo rajat apuopettajien käyttömahdollisuuksiin. Apuopettajat 

ohjaavat suoritusta oikeaan suuntaan ja houkuttelevat oppijaa itse rakentamaan oppimista, 

jolloin opettaja voi siirtyä havainnoimaan oppilaita ja ohjaamaan oppimista. Apuopettajat 

ovat oppimistoiminnan aktivoijia ja ylläpitäjiä. (Eloranta & Jaakkola, 2003, s. 7-8.) 

3.4 Eriyttämisen haasteita liikunnanopetuksessa 

Osa opettajista kokee eriyttämisen haastavaksi, koska eriyttämisen keinoista ei ole 

tarpeeksi tietämystä (Numminen & Laakso, 2008, s. 93). Toimiva opetuksen eriyttäminen 

ja yksilöllinen huomioiminen edellyttävät hyvää oppilaantuntemusta (Mikola, 2011, s. 59; 

Naukkarinen, 2003, s. 45; Siutla ym., 2012, s. 64). Opettajankoulutuksessa tulisi päästä 

harjoittelemaan riittävän paljon liikunnanopetuksen tuntitilanteissa viestintätaitoja ja 

vuorovaikutusta. Luokanopettajana toimiville liikunnan täydennyskoulutukset auttavat 

parantamaan liikuntataitoja ja -tietoja sekä monipuolistamaan opetusmenetelmiä. Tällöin 

olisi mahdollista parantaa opetusryhmän hallintaa ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 

mukaista opetusta. (Siutla ym. , 2012, s. 65.) Opettajien koulutuksessa tulisi myös 

huomioida vaikuttaminen opiskelijoiden asenteisiin ja arvoihin tiedollisten ja taidollisten 

tavoitteiden rinnalla, jotta tulevaisuudessa opettajilla olisi mahdollista kohdata lasten 

moninaisuus (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 180). 

 

Yleisopetuksen luokassa eriyttäminen on erilailla mahdollista verrattuna erityisluokkaan, 

sillä erityisluokassa on pienempi ryhmäkoko, kaikille oppilaille on tehty henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma ja mahdollisesti avustajan tuki on opetuksessa mukana. 

Luokanopettajat kokevat eriyttämisen haastavaksi yleisopetuksessa, kun ryhmäkoko on 

todella iso, tilat ovat puutteelliset eikä luokassa ole muita aikuisia. (Naukkarinen, 2003, s. 

45.) Eriyttäminen saattaa jäädä käytännössä esimerkiksi koulunkäyntiavustajan vastuulle 
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(Mikola, 2011, s. 247), jos sellainen on paikalla. Opetusviestinnän yksilöllistämisen 

lisäämiseksi liikuntatilanteissa helpottaisi ryhmäkoon pienentäminen. Lähes 30 oppilaan 

liikuntaryhmistä tulisi luopua myös turvallisuussyistä. Suuressa ryhmässä opettajan on 

mahdotonta huomioida ja ohjata jokaista oppilasta riittävästi. (Siutla ym., 2012, s. 65.) 

 

Opetussuunnitelman toteuttaminen saa eri merkityksiä eri opettajien toiminnassa. Osa 

opettajista toteuttaa opetussuunnitelmaa tunnollisesti, jolloin suorittaminen voi korostua ja 

se voi johtaa kiireeseen. Opetussuunnitelman läpisuorittamisesta ei synny keskeistä 

päämäärää, kun lähdetään liikkeelle oppilaiden tarpeista. Tällöin opetussuunnitelmaan 

suhtaudutaan väljemmin. (Mikola, 2011, s. 249.) Oppilaan yksilölliseen huomioimiseen ja 

eriyttämiseen voi vaikuttaa näin ollen se, kuinka opettaja tulkitsee opetussuunnitelmaa. 

 

Koulun liikuntaympäristö voi helpottaa eriyttämistä tai tehdä sen haastavammaksi. 

Koulujen tulisi panostaa monipuolisiin liikuntavälineisiin. Siren-Tiusasen (1996, 157–158) 

tutkimustulokset osoittavat, että sekä kasvattajalla että ulkoisella toimintaympäristöllä on 

vaikutusta siihen, millaisia fyysisiä ja motorisia aktiviteettejä lapsilla esiintyy. Kuitenkin 

kasvattajan merkitys on ratkaisevin sille, kuinka mielekkäitä lasten aktiviteetit ovat 

motorisen kehityksen ja liikuntakulttuurin omaksumisen kannalta. Kasvattajat voivat luoda 

ahtaisiin ja rajallisiin tiloihin ennalta arvaamattomasti mahdollisuuksia, mutta toisaalta 

hyvänkin ympäristön mahdollisuudet voidaan rajata minimiin kielloilla ja työtyyleillä. 

(Siren-Tiusanen, 1996, s. 158.) Opettajan hyvä tahto ja yhteistyö muiden tahojen, kuten 

kaupungin liikuntaviraston kanssa, korvaavat puutteelliset olosuhteet eriyttämiselle, 

lisäävät Numminen ja Laakso (2008, s. 92). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen menetelmät, aineiston keruu ja aineiston analyysi käsittävät tutkimuksen 

toteutuksen. Luku aloitetaan käsittelemällä tutkimuksen taustalla vaikuttavia 

tieteenfilosofisia lähtökohtia. Tutkimus perustuu lukuisiin piileviin oletuksiin ja 

filosofisten lähtökohtien ymmärtämisen myötä erilaisille tutkimuksellisille ratkaisuille 

löytyy järkeenkäypiä perusteluita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2012, s. 129). 

Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan ajatella olevan kaksi puolta: tosiasioiden löytäminen 

ja kuvaaminen sekä hypoteesien ja teorioiden muodostus. Näitä tieteellisen toiminnan 

kahta puolta voidaan kuvata nimillä deskriptiivinen ja teoreettinen tai Aristoteleen ja 

Galilein perinteet. Tieteen historian eri perinteillä on eri käsitykset tieteellisen lain 

täytettävistä ehdoista. Aristoteleen perinteessä on pyrkimys nähdä tosiasiat teleologisesti 

tai finalistisesti, kun taas Galilein perinteessä ilmiöt selitetään ja ennustetaan kausaalis-

mekanistisen ajatustavan mukaisesti. (von Wright, 1970, s. 1.) Perinteet liittyvät 

käsitteisiin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen eli laadullinen ja määrällinen (Hirsjärvi ym., 

2012, s. 129). 

 

Tutkimuksen paradigmojen eli perususkomusten taustalla vaikuttavat ontologiset, 

epistemologiset ja metodologiset oletukset (Metsämuuronen, 2003, s. 163). Ontologialla 

ymmärretään todellisuuden olemusta ja mitä voidaan tutkia voimassa olevasta 

todellisuudesta. Epistemologialla tarkoitetaan oppia tiedosta ja sen olemuksesta. 

Epistemologisella kysymyksellä voidaan selvittää tutkijan ja tutkittavan suhdetta. 

Metodologialla tarkoitetaan tutkijan käyttämiä tiedonhankintamenetelmiä, joilla saadaan 

tietoa siitä, minkä uskotaan olevan tiedettävissä. (Guba & Lincoln, 2005, s. 193; Creswell, 

2007, s. 16–18.) Ensin päätetään, millaisella metodologialla tietoa voidaan saada, ja sen 

jälkeen valitaan metodologiaan sopiva metodi (Metsämuuronen, 2003, s. 164). 

 

Paradigmat jaetaan Guban ja Lincolnin (2005, s. 192) mukaan positivismiin, 

postpositivismiin, kriittiseen teoriaan ja konstruktivismiin. Positivismi kuvataan naiiviksi 

realismiksi, koska sen mukaan vain näkyvä ja konkreettisesti tavoiteltava on totta (Guba & 

Lincoln, 2005, s. 193). Positivistisen tieteen ihanteessa tutkija tarkkailee tutkittavaa 

objektiivisesti ikään kuin yksisuuntaisen peilin läpi. Toistettavat tulokset kuvaavat totuutta. 
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(Metsämuuronen, 2003 s. 164.) Positivismi nähdään yhteydessä Galilein perinteeseen (von 

Wright, 1970, s. 3). 

Tässä tutkimuksessa tutkijat pyrkivät mahdollisimman objektiiviseen tulkintaan mutta 

kuitenkin vuorovaikutuksellisuuteen tutkittavan kanssa, jolloin asioita tulkintaan 

monipuolisemmasta perspektiivistä verrattuna positivistiseen paradigmaan. Todellisuus voi 

olla muutakin kuin nähtävä tai kosketeltava, kuten postpositivismissa ajatellaan.  Toistetut 

tutkimustulokset saattavat olla totta ja niitä verrataan aiempaan tietoon, toteavat 

postpositivismista Guba ja Lincoln (2005, s. 193) sekä Metsämuuronen (2003, s. 164). 

Kriittisessä teoriassa todellisuus muotoutuu sosiaalisten, poliittisten, kulttuuristen, 

ekonomisten, eettisten ja sukupuoleen liittyvien arvojen pohjalta. Käsitys todellisuudesta 

on historialliskriittinen. Tutkimustieto saadaan tutkittavan ja tutkijan dialogista. 

Konstruktivismissa todellisuus on suhteellista, eikä realistista muiden filosofioiden tapaan. 

Löydökset riippuvat tutkijan tulkinnasta ja metodologia perustuu tulkintaan eli 

hermeneutiikkaan. (Guba & Lincoln, 2005, s. 193; Metsämuuronen, 2003, s. 165.) 

 

Creswell (2007, s. 19) jakaa paradigmat postpositivismiin, konstruktivismiin, 

toimintatutkimukseen ja pragmatismiin hieman poiketen Guban ja Lincolnin (2005, s. 193) 

jaosta. Toimintatutkimuksen lähtökohtana on tutkijan aktiivinen toimintaan osallistuminen, 

jonka kautta voidaan vaikuttaa osallistujien, organisaation ja jopa tutkijan elämään. 

Muutokset tuodaan käytäntöön, joten toimintatutkimus alkaa usein jostain muutosta 

tarvitsevasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Pragmatismista on monia muotoja ja 

totuuskin käsitetään tilanteesta riippuen. Tutkijalla on vapaus valita metodit, jotka 

vastaavat tutkimuksen tarpeeseen parhaiten. Tiedon edellytyksenä on käytännön toiminta. 

Pragmatismi ei ole tarkkaan sidoksissa tiettyyn filosofiseen näkemykseen. (Creswell, 2007, 

s. 21–23.) 

 

Tutkija valitsee oman näkökantansa taustaolettamuksista (Cohen, Manion & Morrison, 

2000, s. 15). Edellä esitellyistä paradigmoista tässä tutkimuksessa korostuu etenkin 

konstruktivistinen lähestymistapa, sillä tutkimuksen löydökset ovat tulkinnasta riippuvaisia 

ja totuus mielletään suhteelliseksi. Konstruktivismi liitetäänkin usein tutkimuksiin, joissa 

yksilöt kuvaavat kokemuksiaan ja käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä (Creswell, 2007, s. 

21). 
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Tutkimusotteeksi valittiin laadullinen tutkimus, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen tiedon 

hankinnan. Aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. Tiedon kerääjänä tutkija on 

keskeisemmässä asemassa kuin mittausvälineet. Tarkoituksena on paljastaa mahdollisia 

odottamattomia seikkoja, joten lähtökohtana on aineiston yksityiskohtainen tarkastelu. 

Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina. (Hirsjärvi ym., 2012, s. 161, 164.) Laadullinen 

tutkimus liittyy esimerkiksi tekstien ja haastattelujen analysointiin ja tulkintaan, jotta 

voidaan löytää merkityksellisiä ja tiettyä ilmiötä kuvaavia tekijöitä. Määrällinen tutkimus 

johtaa hypoteesin eli ennakko-oletuksen testaamiseen. Laadullisessa tutkimuksessa sen 

sijaan tarkoituksena on luoda ja synnyttää hypoteeseja ennemmin kuin testata ja todentaa 

niitä. (Auerbach & Silverstein, 2003, s. 3-4.) Toisaalta kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimusotteen välillä ei ole syytä tehdä vastakkainasettelua (Metsämuuronen, 2003, s. 

166), koska tutkimuksen tarkoitus ohjaa sopivan tutkimusotteen valintaa (Hirsjärvi ym., 

2012, s. 137–138). 

 

Tutkimus on tarkoitukseltaan kartoittava, koska tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia ja 

käsityksiä opetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen liikunnassa. Todellista arkielämää 

kuvataan mahdollisimman moninaisesti kattavien aineistonkeruumenetelmien avulla. 

Tarkoituksena on myös ymmärtää ja tulkita eriyttämisen esiintymisen merkitystä opettajien 

toiminnassa ja puheessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajien tapoja ja 

kokemuksia opetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen liikuntatunneilla. Tutkijoiden 

näkökulmasta tavoitteena on kehittää omaa ammatillista kasvua luokanopettajina ja 

liikuntakasvattajina. Tutkimuksesta saatu tieto antaa apuvälineitä käytännön opetustyöhön. 

Tutkittavien kannalta tavoitteena on aktivoida pohdintaa ja arviointia liikunnanopetuksen 

eriyttämiseen liittyen. Tutkimukseen osallistumisen myötä tutkittava pohtii omaa 

toimintaansa ja kokemuksia aiheesta, mikä parhaimmillaan johtaa eriyttämisen 

panostamiseen myös jatkossa liikuntatunneilla. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta 

tavoitteena on nostaa esiin eriyttämisen merkitys liikunnallisen innostuksen yhtenä 

merkittävänä vaikuttajana.  

 

Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen toteutusta tarkemmin tutkimuksen menetelmien ja 

aineiston keruun kuvaamisella. Kappaleessa esitellään myös aineiston analyysin vaiheet eli 

miten tutkijat ovat käsitelleet kerätyn aineiston. 
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4.1 Tutkimuksen menetelmät 

Tutkimusongelma määrittää pitkälti sen, millaista tutkimusstrategiaa käytetään 

(Metsämuuronen, 2003, s. 192). Tutkimuksen menetelmäksi soveltui laadullinen 

sisällönanalyysi, joka on kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä 

teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysilla pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä 

sanallisesti ja saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa. Aineiston 

käsittely perustuu loogiseen tulkintaan ja päättelyyn, jossa aineisto aluksi hajotetaan 

useaan osaan, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi.  (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 91, 103, 106, 108.) Näitä luokitteluja voidaan kutsua sisältöluokiksi. 

Tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys ovat perustana sisältöluokkien valinnassa ja 

luokittelussa. Sisältöluokkien muodostaminen voi lähteä liikkeelle aineistosta tai ne 

voidaan muodostaa teorian tai käsitejärjestelmän pohjalta. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000, s. 

1.)  Sisällönanalyysi tehdään aineistolähtöisesti, koska tavoitteena on ymmärtää 

tutkittavien toiminta- ja ajattelutapoja tutkimuksessa muodostuneiden käsitteiden, 

luokitusten ja mallien avulla. Nimenomaan tutkittavien merkitysmaailmaa kuvataan 

aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. (Vilkka, 2009, s. 140–141.) Laadullinen 

sisällönanalyysi voidaan kuitenkin jakaa kolmeen luokkaan riippuen lähestymistavasta. 

Lähestymistapa voi olla edellä mainitun tapaan aineistolähtöinen, luokittelu tehdään 

teorian pohjalta tai aineiston ja teorian vuorovaikutuksessa muodostetaan luokittelut. 

Tavoitteena on muodostaa kattava ja systemaattinen kuvaus aineistosta. (Seitamaa-

Hakkarainen, 2000, s. 2, 3.)  

 

Laadullisessa sisällönanalyysissa tutkitaan kielellistä aineistoa, jossa tutkija selvittää 

analysoinnin avulla tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita. Laadullisessa 

sisällönanalyysissa pääpaino on sisällön merkityksessä, ei sisällön esiintymistiheydessä. 

Analyysin tekeminen alkaa perehtymisellä aineistoon. Uusia analyysiluokkia voi syntyä 

analyysin edetessä ja sitä mukaa kun aineistoa tulee lisää. Aineiston analysoinnissa 

analyysi ja synteesi ovat yhdistettyinä. Aineiston luokittelussa kategorioihin käytössä on 

vertailua ja vastakkainasettelua koko prosessin ajan. Analyysia jatketaan niin pitkään, ettei 

uusia näkökulmia enää löydy. Analyysin tekoprosessi on varsin valikoivaa ja siihen sopivat 

monet keinot riippuen tutkimuksesta. Tarkkoja ohjeita analyysin tekoon ei haluta antaa, 

koska toinen malli sopii yhteen tutkimukseen paremmin kuin toinen. Tutkijan luovaa 

työskentelyä luokitteluvaiheessa korostetaan. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000, s. 1-3.)  
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Tutkimuksessa on myös etnografisia piirteitä, koska osa aineistosta kerättiin havainnoiden. 

Etnografia tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista.  Tarkoituksena on osallistuvalla 

havainnoinnilla ymmärtää ja kuvata tutkittavaa ihmisryhmää. (Metsämuuronen, 2008, s. 

20–21.) Etnografinen tutkimus on laadullista tutkimusta. Se tutkii yleensä koko kulttuurista 

joukkoa, johon kuuluu paljon tutkittavia, yli kaksikymmentä. Tutkimusjoukko voi 

kuitenkin olla myös esimerkiksi muutaman opettajan verran. Etnografinen tutkimus tutkii 

ja pyrkii kuvaamaan kulttuurisen ryhmän yhteisiä menetelmiä toimia omassa 

ympäristössään. (Creswell, 2007, s. 68.) Etnografisen tutkimuksen tekeminen tapahtuu 

kentällä. Kentän määritelmä on nykyisin varsin laaja ja riippuu määrittelijästä ja 

tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Sitä ei tule määritellä liioin paikkana tai sosiaalisista 

suhteista muodostuvana tilana. (Huttunen, 2010, s. 39–41.) 

 

Aineiston keräämismenetelmiä etnografiassa ovat muun muassa haastattelut, 

kenttämuistiinpanot ja havainnointitilanteessa tapahtuvat keskustelut. Tutkijan tehtävä on 

luoda eri materiaaleista analyysi ja peilata sitä teoriatietoon. Etnografisessa tutkimuksessa 

pyritään tiheään kuvaukseen, jossa aineistoja yhdistämällä luodaan tiheyttä tutkimukseen. 

(Huttunen, 2010, s. 39–41, 43.) Etnografisessa tutkimuksessa tutkijalla on hyvin aktiivinen 

rooli tutkittavan asian tulkinnassa (Metsämuuronen, 2003, s. 174). Osallistuvassa 

observoinnissa tutkija uppoutuu tutkittavan ryhmän päivittäiseen elämään ja observoi heitä 

hyvin tiiviisti osallisena ryhmään (Creswell, 2007, s. 68). Tutkijan omalla tulkinnalla on 

iso merkitys havaintoja tehtäessä. Sen vuoksi etnografista tutkimusotetta on kritisoitu 

subjektiiviseksi. Tutkija saattaa herkistyä vääristymille tai tulkita epärehellisesti 

näkemäänsä. (Metsämuuronen, 2003, s. 174; Cohen ym., 2000, s. 156.)   Tutkijan roolin 

tiedostaminen on keskeisessä asemassa ongelmien välttämiseksi (Metsämuuronen, 2003, s. 

174). 

 

Spindler ja Spindler (1987) määrittelevät etnografisen tutkimuksen tärkeimmäksi 

vaatimukseksi käyttäytymisen selittämisen alkuperäisessä muodossa (Creswell, 2007, s. 

217). Tarkoituksena on tarkastella jonkin ryhmän jäsentä omassa ympäristössään ja tehdä 

havaintoja ja tulkintoja näkemästään (Bogdan & Biklen, 1998, s. 30). Tutkittavan ryhmän 

tai ilmiön kuvaaminen on tärkeä osa etnografista tutkimusta, mutta siihen tulee sisältyä 

myös analyysia ja tulkintaa (Huttunen, 2010, s. 48). Tutkimusta tehdessä tulee olla 

systemaattinen ja se vaatii tutkijan läsnäoloa tilanteessa. Havainnointi on 
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tilannesidonnaista, jossa nivoutuu yhteen teoria ja käytäntö, konkreettisuus ja 

analyyttisyys. (Creswell, 2007, s. 217.) Rastas (2010) ajattelee etnografian olevan erityisen 

tiedon tuottamista hyödyntäen aineistojen ja teorian vuoropuhelua. Perusajatuksena on 

rakentaa tietoa osallistumalla ja hyödyntämällä erilaisia aineistoja. (Rastas, 2010, s. 64–

65.) 

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta Oulun kaupungin luokanopettajaa, 

jotka opettavat liikuntaa alkuopetuksen oppilaille. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, 

jolle luonteenomaista on ennalta sovittavuus, haastattelijan ohjaavuus, tutkijan ja 

tutkittavan vuorovaikutus sekä luottamuksellisuus. Haastattelua voidaan pitää tarkkailun 

ohella perusmenetelmänä hankkia tietoa tutkittavasta asiasta, koska se soveltuu moneen 

tilanteeseen. (Metsämuuronen, 2003, s. 189.) Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa (Hirsjärvi ym., 2012, s. 204). 

Tiedonkeruumenetelmänä haastattelua kannattaa käyttää aina, kun se soveltuu tutkittavaan 

asiaan, vaikka se onkin työläs ja jatkoanalyysien kannalta melko aikaa vievää. 

(Metsämuuronen, 2003, s. 189.) Haastattelun luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan 

pitää haastateltavan mahdollisesti antamia sosiaalisesti hyväksyttäviä ja kaunisteltuja 

vastauksia (Hirsjärvi ym., 2012, s. 204). 

 

Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua, jota voidaan nimittää myös 

puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Teemahaastattelussa käsiteltävät aiheet ovat ennalta 

valittuja, mutta kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä ei ole tiukasti määritelty. 

Teemahaastattelua on perusteltua käyttää silloin, kun käsiteltävinä asioina ovat intiimit tai 

arat aiheet tai halutaan selvittää arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Teemahaastattelussa 

haastateltavien määrä on melko pieni ja siitä saatu tieto on syvää. (Metsämuuronen, 2003, 

s. 189; Hirsjärvi ym., 2012, s. 205–208.) Haastattelumalleja ovat muun muassa 

ryhmähaastattelu, puhelimessa tehtävä haastattelu ja kasvotusten tutkijan ja tutkittavan 

välillä tehtävä haastattelu (Creswell, 2007, s. 132). Tutkimuksessa käytetään 

haastattelumallia, jossa tutkija ja tutkittava ovat kasvotusten ja haastattelu etenee 

teemahaastattelun mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteiden kannalta oli suotavaa valita 

haastattelutavaksi teemahaastattelu, koska tarkastelussa olivat opettajien käsitykset ja 

kokemukset liikuntatunneilla tapahtuvasta eriyttämisestä. Haastattelurunko antoi sopivia 
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suuntia haastattelun kulkuun mutta myös tilaa haastateltaville. Haastattelun suurimpina 

vahvuuksina pidetäänkin sen joustavuutta aineistoa kerättäessä (Hirsjärvi ym., 2012, s. 

204–205). 

 

Luokanopettajiin otettiin yhteyttä sähköpostitse opettajille suunnatun saatekirjeen 

muodossa (LIITE 1). Monipuolisen näkökulman saamiseksi tutkimukseen pyrittiin 

löytämään sekä nais- että miesopettajia, joilla on vaihtelevasti työkokemusta. 

Tutkimukseen osallistui neljä nais- ja kaksi miesopettajaa, joilla on työkokemusta vuodesta 

yli kahteenkymmeneen vuoteen. Tutkittavat ovat kolmelta eri koululta. Jokainen tutkittava 

toimii alkuopetusluokan opettajana ja kolmella tutkittavista on liikunnan sivuaineopinnot. 

Ennen tutkimustyön aloittamista Oulun kaupungin opetustoimi myönsi luvan tutkimuksen 

tekemiseen (LIITE 2), ja tutkimukseen osallistujat allekirjoittivat tutkimusluvan (LIITE 3). 

 

Haastatteluissa käytettiin tukena teemahaastattelurunkoa (LIITE 4), jossa on tarkentavia 

kysymyksiä tutkimusongelmista. Jokaisesta tutkimusongelmasta oli keskimäärin viisi 

tarkentavaa kysymystä, joiden tehtävänä oli auttaa tutkittavia vastaamaan kysyttyyn 

kysymykseen.  Esimerkiksi tutkimusongelman, miten luokanopettajat kokevat opetuksen 

eriyttämisen liikunnassa, apukysymyksissä selvitettiin muun muassa, kokeeko opettaja 

eriyttämisen tarpeelliseksi, millaista liikunnanopetuksen eriyttäminen on verrattuna muihin 

oppiaineisiin sekä miten opettaja kokee omien taitojen ja työpaikan kulttuurin vaikuttavan 

opetuksen eriyttämiseen liikunnassa. Ennen haastattelua tutkittaville lähetettiin 

tutkimusongelmat, jotta he pystyivät orientoitumaan haastatteluun. Haastattelut 

nauhoitettiin kahdella nauhurilla ja molemmat tutkijat olivat mukana haastattelutilanteissa. 

 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin havainnointia, joka on tarkkailua, ei vain 

näkemistä. Havainnoinnista saadaan välitöntä informaatiota havainnoitavien toiminnasta ja 

käyttäytymisestä. Haastattelun luottamusongelmat voidaan välttää havainnoimalla, jos 

kohteen sanat ja teot poikkeavat toisistaan. (Hirsjärvi ym., 2012, s. 212–213.) 

Havainnointitilanteessa haaste on, miten havainnoitsijat voivat olla läsnä vaikuttamatta 

ryhmän ja ohjaajan toimintaan. Havainnoitava henkilö saattaakin muuttaa 

käyttäytymistään, kun hän tietää olevansa havainnoinnin kohteena. (Hirsjärvi ym., 2012, s. 

213; Vilkka, 2009, s. 122.) Havainnoinnin luotettavuutta lisää kahden tutkijan havainnoit 

eli molemmat tutkijat olivat läsnä jokaisella havainnointikerralla. Havainnointi 

menetelmänä vaatii tutkijoilta asiantuntemusta, jotta kaikki eriyttämistoiminnat pystytään 
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erittelemään ja havainnoimaan. Se mitä ja miten havainnoidaan, riippuu 

tutkimusongelmasta, tutkimuskysymyksistä ja tutkimuksen tavoitteista (Vilkka, 2009, s. 

125).  

 

Tutkija voi olla havainnoijana täydellinen havainnoija, havainnoija joka osallistuu, 

osallistuja joka havainnoi tai täydellinen osallistuja. Tässä tutkimuksessa tutkijat olivat 

havainnoijia, jotka osallistuvat. Tällöin havainnoinnin kohteena olevat ovat tietoisia 

havainnoinnista, eikä tutkija ole havainnoimansa ryhmän jäsen. Vuorovaikutus tutkittavien 

ja tutkijan välillä on lyhytaikaista ja etäistä. Näköhavaintojen ohella esiintyy suullista 

tietoa, joka välittyy vastauksina tutkijan kysymyksiin. (Laitinen, 1998, s. 41–42.) Tätä 

roolia käytetään usein yhden käyntikerran haastatteluissa (Laitinen, 1998, s. 45) ja tässä 

tutkimuksessa yhden käyntikerran havainnoinnissa.  

 

Jokaisen tutkimukseen osallistuvan luokanopettajan yksi liikuntatunti havainnoitiin siihen 

suunnatun lomakkeen avulla (LIITE 5). Havainnointilomake on muodostettu teoriasta esiin 

tulleiden eriyttämisen muotojen pohjalta. Lomakkeessa on kaksi saraketta, joista 

ensimmäisessä on kuvattu eriyttämisen muoto ja toisessa, miten tietty eriyttämisen muoto 

näkyy liikuntatunnilla. Esimerkkinä eriyttämisen muodosta on laajuus, jonka 

Opetushallitus (2010, s. 8) määritteleekin yhdeksi eriyttämisen keskeisimmäksi muodoksi. 

Laajuudella tarkoitetaan esimerkiksi toistojen määrää. Toiseen sarakkeeseen tutkija on 

listannut esimerkiksi näin: ” Polttopallossa kiinnijäädyttyä aina kymmenen toistoa 

lihaskuntoliikettä”. Tästä esimerkistä voidaan huomata, että laajuutta ei ole eriytetty vaan 

jokainen oppilas tekee harjoitteen samalla laajuudella. Aineisto kerättiin siten, että toinen 

tutkija havainnoi lomakkeen ensimmäisen sivun asioita ja kirjoitti niistä 

kenttämuistiinpanoja. Toinen tutkija keskittyi lomakkeen toisen sivun asioiden 

havainnoimiseen opettajan toiminnasta. Tutkijat havainnoivat ensin liikuntatunnin ja sen 

jälkeen pidettiin haastattelu, jotta tutkimukseen osallistujalla oli mahdollisuus pohtia ja 

selittää liikuntatunnin sisältöjä tutkijoille. 

 

Havainnoinnin tarkoituksena on tukea haastatteluja aineistonkeruumenetelmänä ja siten 

lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Havainnoinneista saatua informaatiota käytetään etenkin 

ensimmäisen tutkimusongelman analysoinnissa. Havainnoimalla voidaan haastattelun 

lisäksi selvittää luokanopettajien tapoja eriyttää opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla, 

mutta luokanopettajien kokemuksia on haastava tulkita havainnoiden. Haastattelu toimii 
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aineistonkeruumenetelmänä paremmin sellaisiin tutkimusongelmiin, joissa tarkoituksena 

on selvittää opettajien kokemuksia ja käsityksiä.  

4.3 Aineiston analyysi 

Analyysi alkaa sillä, että tutkija päättää ennen analyysia mutta tutkimusaineiston 

keräämisen jälkeen, mistä toiminnan logiikkaa lähdetään etsimään. Tutkimusongelmien 

pohjalta tutkimusaineisto pilkotaan osiin ja epäolennainen informaatio karsitaan pois 

pelkistämisellä. Seuraavaksi tutkimusaineisto ryhmitellään uudeksi johdonmukaiseksi 

kokonaisuudeksi. (Vilkka, 2009, s. 141.) Tämän jälkeen luodaan teoreettiset käsitteet 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108). 

 

Analysointi on tutkijan itsensä käsissä, joten ongelmallista voi olla tutkijan vahva ennakko-

oletus tutkimustuloksista (Metsämuuronen, 2003, s. 195). Tässä tutkimuksessa pyrittiin 

tietoisesti välttämään omien subjektiivisten ennakko-oletusten välittyminen analysointiin ja 

siten aineiston muuttamiseen. Eri tutkijat olisivat mahdollisesti voineet analysoida 

aineistoa eri tavoin. Vahvuutena tässä tutkimuksessa oli kahden tutkijan näkökulmat 

analyysin suorittamisesta. Sekä haastattelujen että havaintojen analyysit kuvataan 

mahdollisimman läpinäkyvästi, mikä osaltaan lisää analyysin luotettavuutta.  

4.3.1 Haastattelut 

Seuraavaksi kuvataan tarkemmin haastatteluaineiston analyysia Tuomen ja Sarajärven 

(2009, s. 108–113) kuvailua noudattaen. Nauhoitetut haastattelut kuunneltiin ja kirjoitettiin 

sana sanalta kirjalliseen muotoon eli litteroitiin. Haastattelut luettiin sisältöön perehtyen ja 

kaikki samaan tutkimusongelmaan liittyvät olennaiset ilmaukset alleviivattiin samalla 

värillä. Näin määritettiin analyysiyksikkö eli alkuperäisilmaukset, jotka voivat olla 

esimerkiksi yksittäisiä sanoja tai lauseita. Analyysiyksikön määrittämistä ohjaa aineiston 

laatu ja tutkimusongelma. Alleviivatuille asioille annetaan koodi eli kuvaava nimi, joka voi 

olla sana tai käsite. Samoille asioille annetaan sama koodi. Tämä vaihe on pelkistämistä eli 

redusointia.  

 

Aineiston analyysin kuvauksessa käytetään esimerkkinä ensimmäistä tutkimusongelmaa, 

miten luokanopettajat eriyttävät opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla. Jokaista 
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alkuperäis- ja pelkistettyä ilmausta ei tässä esimerkkitaulukossa näy, koska alkupäinen 

taulukko on seitsemän sivun mittainen. Tässä tutkimusongelmassa alkuperäisilmaukset 

pelkistettiin esimerkiksi seuraavasti: 
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

ALKUPERÄISILMAUKSET PELKISTETTY ILMAUS 

 

”Laitetaan sinne ns. alottelevalle maalivahdille 

pannaan pienempi maali” 

 

”…ei ehkä kannata laittaa sitä oikeeta 

pesäpallomailaa..lyyään kädellä, lyyään leipälapiolla 

ja niin edelleen” 

 

”palloissa voi olla että on eri kokosia palloja. 

Helpompi pehmeä pallo ja toisilla on jo lentopallossa 

kovempi pallo” 

 

”pehmopallot” 

 

”Hälläkin oli pallo, jossa oli kulkunen sisällä” 

 

”pallojen valinnalla, että siellä on pehmopalloja ja 

ehkä taitavammat ottaa lentopallon” 

 

 

Esimerkit palloilun opetuksen eriyttävistä 

välineistä 
 

 

”…Semmosen niin ku radan muodossa ja siinä sitten 

ois mahollisuuksia tavallaan ne haastavimmat 

kiertää esimerkiksi” 

 

”ja semmosta niin ku tasoa” 

 

”annetaan erilaisia tapoja suorittaa se tehtävä, että 

sen voi tehä vaikka kuperkeikan tällä tavalla tai 

sitten teet sen vaikka parin kanssa yhdessä” 

 

”antaa niitä vaihtoehtoja, että voit tehdä joko näin..” 

 

Esimerkit vaihtoehtojen antamisesta omalle 

taitotasolle sopiviksi 

 

“Ei oo mitään järkee laittaa vaikka pelaamaan 

sählyä, jos sää ekan kerran otat sählymailan käteen 

kuin semmosen pojan kanssa, joka pelaa 

jääkiekkoa…” 

 

”vaikka luistelussa voidaan tehä semmosia 

tasoryhmiä” 

 

”nytki mää tossa yritin..tehä ..tasoryhmät omasta 

mielestä” 

 

”ois voinu ottaa erilleen niitä, joilla se taitotaso on 

korkea” 

”ottaa…tasoryhmiä ettei oppilaat sitä ehkä edes 

ymmärrä” 

 

Esimerkit tasoryhmiin jakamisesta 

 

Aineiston ryhmittelyssä koodatut alkuperäisilmaukset käytiin tarkasti läpi ja etsittiin 

samankaltaisuuksia sekä erovaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat pelkistetyt 

ilmaukset ryhmiteltiin eli klusteroitiin ja yhdistettiin luokaksi, jolle annettiin sitä kuvaava 
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nimi. Siten aineisto tiivistyi ja muodostui alaluokkia. Taulukossa kolme kuvataan 

pelkistettyjen ilmauksien ryhmittelyä alaluokiksi. 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä alaluokiksi. 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

 

Esimerkit palloilun opetuksen eriyttävistä 

välineistä 

 

Esimerkit voimistelun opetuksen eriyttävistä 

välineistä 

 

Esimerkit luistelun opetuksen eriyttävistä 

välineistä 

 

 

 

Opetuksen eriyttävät välineet 

 

Esimerkit vaihtoehtojen antamisesta omalle 

taitotasolle sopivaksi 

 

Esimerkit eriyttämisestä erilaisilla tehtävillä 

 

Esimerkit rinnakkaisten tehtävävaihtoehtojen 

antamisesta oppilaille 

 

  

 

Erilaiset tehtävät 

 

 

Esimerkit tasoryhmiin jakamisesta 

 

Esimerkit ryhmien ja parien jakamisesta 

 

Eriyttäminen sukupuolijaoilla 

 

 

Erilaiset ryhmäjaot 

 

 

 

Tutkimuskysymyksestä, miten luokanopettajat eriyttävät opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla, muodostettiin yhteensä 22 alaluokkaa, joista taulukossa 4 on esitelty 

seuraavat kahdeksan: opetuksen eriyttävät välineet, tilat, materiaalit, erilaiset tehtävät, 

kehittelyvaiheet harjoituksiin, toistojen määrät, erilaiset ryhmäjaot ja ei korosteta 

tasoeroja. Alaluokista etsittiin yhtäläisyyksiä, jotka ryhmiteltiin yläluokiksi tilat ja 

välineet, vaihtelevat tehtävät ja tasoerojen tasoittaminen (TAULUKKO 4). 
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TAULUKKO 4. Esimerkki aineiston ryhmittelystä yläluokiksi. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

 

Opetuksen eriyttävät välineet 

 

Tilat 

 

Materiaalit 

 

Tilat ja välineet 

 

Erilaiset tehtävät 

 

Kehittelyvaiheet harjoituksiin 

 

Toistojen määrät 

 

 

Vaihtelevat tehtävät 

 

Erilaiset ryhmäjaot 

 

Ei korosteta tasoeroja 

 

Tasoerojen tasoittaminen 

 

Yläluokkien yhdistämistä kuvataan pääluokkina (TAULUKKO 5) ja niiden yhdistämistä 

yhdistävänä luokkana (TAULUKKO 6). Ryhmittelyn jälkeen luodaan teoreettiset käsitteet, 

joka on aineiston abstrahointia.  Luokituksia yhdistellään niin kauan kuin se on aineiston 

sisällön näkökulmasta mahdollista. Tässä tutkimuksessa aineistoa pystyttiin yhdistelemään 

pääluokkiin asti. Yhdistävä luokka kuvaa tutkimusongelmaa, joka toimii yhdistävänä 

tekijänä pääluokkien teoreettisille käsitteille. 
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TAULUKKO 5. Esimerkki aineiston teoreettisten käsitteiden muodostamisesta koulun 

resursseissa ja opettajan didaktisissa ratkaisuissa. 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Tilat ja välineet 

 

Useampi opettaja 

 

Koulun resurssit 

 

Vaihtelevat tehtävät 

 

Tasoerojen tasoittaminen 

 

Leikinomaisuus 

 

Oppilas päätöksen tekijänä 

 

Oppimistyylien huomiointi 

 

Yksilöllistäminen 

 

Arjesta poikkeaminen 

 

Eriyttäminen ei toteudu 

 

Opettajan didaktiset ratkaisut 

 

TAULUKKO 6. Esimerkki aineiston teoreettisten käsitteiden muodostamisesta 

muodostetusta yhdistävästä luokasta. 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Koulun resurssit 

 

Opettajan didaktiset 

ratkaisut 

 

Luokanopettajien tapoja eriyttää opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla 

 

Vastaus tutkimusongelmaan saadaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistelemällä 

käsitteitä tulkiten ja päätellen. Abstrahoinnissa teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan 

jatkuvasti alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostaessa. Empiirinen aineisto liitetään 

teoreettisiin käsitteisiin. Metsämuuronen (2003, s. 196) täydentää, että abstrahoinnissa 

johtopäätökset pystytään irrottamaan yksittäisistä henkilöistä, lausumisista ja tapahtumista, 

jolloin ne voidaan siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. Samalla 

luokitteluperiaatteella analysoitiin jokainen tutkimusongelma erikseen jokaisen 

tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan haastattelun litteroidusta tekstistä. 
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Pelkkä luokittelu ei kuvasta hyvää analyysia, vaan se toimii osatehtävänä kokonaiselle 

analyysille. Luokittelun lisäksi aineistoa analysoidaan ilmiöiden vertailulla ja 

tulkintasääntöjen muodostamisella, jonka jälkeen aineisto tulkitaan tulosten koonnilla ja 

koettelulla suhteessa aineistoon ja sen ulkopuolelle. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 

2010, s. 11–12.) Tutkimuksessa opettajien haastatteluista esiinnousseita asioita vertailtiin 

keskenään useaan otteeseen, jotta aineistosta pystyttiin löytämään yhdistäviä ja erottavia 

tekijöitä luokittelua varten. Analysoinnissa kaikki tutkimusongelmaan liittynyt puhe 

otettiin huomioon. Työskentely oli systemaattista ja yksi tutkimusongelma analysoitiin 

kerrallaan. Luokkien suhteet pyrittiin muodostamaan keskenään mielekkäiksi esimerkki 

arvioimalla luokkien tasot ja koot aineiston mahdollisuuksien mukaan. Seuraavassa 

pääluvussa Tutkimustulokset tulkitaan analyysin kautta muodostettuja tuloksia suhteessa 

aineistoon ja teoriaan. 

4.3.2 Havainnoinnit 

Tutkimuksessa käytettiin toisena menetelmänä havainnointia, jotta ensimmäiseen 

tutkimusongelmaan saadaan mahdollisimman kattava vastaus. Liikuntatuntien 

havainnointien tarkoituksena oli tukea haastatteluista saatua aineistoa ja mahdollisesti 

tuoda erilaisia näkökulmia esiin. Huttunen (2010, s. 45) toteaakin, että eri aineistojen suhde 

toisiinsa on tärkeä analysoida. Monissa etnografisissa tutkimuksissa haastattelujen 

analysointi muodostaa tutkimuksen selkärangan, jota täydennetään muilla aineistoilla. Eri 

aineistot tuottavat lisää ymmärrystä tutkimusongelmasta. Mitä ihmiset sanovat 

haastattelutilanteissa tulee ymmärrettäväksi suhteessa siihen, millaista 

kokonaisymmärrystä tutkittavasta ilmiötä havainnointiaineisto tuottaa. Aineistojen 

ristiinluenta alkaa litteroidun haastattelun ja kenttäpäiväkirjan rinnakkaisella tarkastelulla. 

(Huttunen, 2010, s. 43–45.) 

 

Kenttämuistiinpanot kirjattiin havainnointilomakkeeseen (LIITE 5), joka laadittiin teoriasta 

esiin tulleista eriyttämisen tavoista ja muodoista. Kenttämuistiinpanot helpottivat 

tutkijoiden huomion kiinnittämistä tarkoituksenmukaisiin asioihin liikuntatunneilla. 

Eriyttämisen tavat jaettiin seuraavasti: opetussisällöt, -menetelmät ja -materiaalit, syvyys, 

laajuus, etenemisnopeus, työtavat, tilankäyttö, strukturointi, esteetön oppimisympäristö, 

oppilaan yksilöllinen huomiointi, oppilaantuntemus, ydinkeskeinen opetus ja muut 

huomiot. Havainnointilomakkeen muodostamisessa pyrittiin huomioimaan 
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mahdollisimman monipuoliset eriyttämisen tavat, jotta eriyttämisen muotoja ei jäisi 

havainnoimatta. Lomakkeessa oli erillinen kohta tutkijan muille huomioille, johon 

havaintoja pystyi täydentämään. 

 

Kenttämuistiinpanot kirjoitettiin koneelle siten, että jokaiseen opettajaan liittyneet 

havainnot kirjattiin eri väreillä. Sitten muodostettiin yksi lomake, johon sisällytettiin 

havainnot jokaisesta opettajasta. Alapuolella (TAULUKKO 7) on esimerkki lomakkeen 

kolmesta ensimmäisestä eriyttämisen muodosta ja niiden esiintymisestä opettajien 

pitämillä liikuntatunneilla. 
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TAULUKKO 7. Esimerkki kenttämuistiinpanojen yhdistämisestä 

havainnointilomakkeeseen.  

 

ERIYTTÄMISEN TAPA 

 

 

MITEN TOTEUTUU? 

Opetussisällöt, -menetelmät ja -

materiaalit 

 

 

 

Polttopallo, kuperkeikkahippa, temppurata 

Kiinanmuuri, koordinaatioharjoitus, pallonkäsittelypistetyöskentely 

Palloviesti, temppurata pistetyöskentelynä 

Ketut ja kanat, pallotemppuiluja, pallovenyttely 

Viivahippa, tornipallo 

Syvyys 

(mm. tehtävien haastavuus) 

Hipassa tuli tehdä joko kuperkeikka tai pyöriä sille varatulla 

alueella. Kuperkeikan sai tehdä myös myöhemmin käsi kädessä tai 

takaperin tai takaisin käsi kädessä. 

Temppuradan liaaniheilautuksessa sai valita joko leveän tai kapean 

penkin jolle itsensä heilautti. Päälläseisontapisteellä joko tukea 

vasten tai ilman. 

Koordinaatio harjoitteissa sai tehdä liikkeet joko nopeasti tai hitaasti. 

Pallonkäsittelypistetyöskentelyssä sai käyttää mielikuvitusta 

temppujen keksimisessä. Nopeutta sai säädellä oman taitotason 

mukaan. Pallonvierityksessä leveä ja kapea penkki, jota pitkin 

vieritys. Paljon sai itse päättä tahtia ja vaikeusastetta pisteillä. 

Oppilaat päättivät palloviestissä suurimman osan etenemistavoista 

opettajan reunaehtojen puitteissa. 

Tasapainoilussa sai päättää itse puomin leveyden ja mitä liikkeitä 

teki. 

Voimailuosiossa monta eri suoritusvaihtoehtoa voimatason mukaan.  

Opettaja jakoi oppilaan tasoa vastaavan pallon oppilaalle. 

Venyttelyssä lyhyemmälle venytys, jos ei riitä liikkuvuus. 

Kyykkykävelyssä sai jättää pomputuksen pois jos vaikeaa. 

 

Laajuus  

(mm. toistojen määrä) 

Polttopallossa kiinnijäädyttyä aina kymmenen toistoa 

lihaskuntoliikettä.  

Koordinaatioharjoitteissa sai tehdä liikkeet joko nopeasti tai hitaasti. 

Oppilas päätti itse kutakuinkin toistojen määrän. 

Pallovenyttelyssä kolme toistoa omaan tahtiin. 

Sormilyönnissä piti laskea, montako kertaa onnistuu putkeen. 

Toistojen määrään vaikutti oma aktiivisuus pelissä. 
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Havainnointilomakkeiden luokittelua ei pystytty tekemään yhtä pitkälle verrattuna 

haastatteluiden analysointiin, sillä jo havaintojen kirjaaminen oli luokittelevaa ja 

tiivistetyssä muodossa. Tutkijoiden havainnot tiivistettiin selkeämpään ja pelkistetympään 

muotoon, kuten taulukko kahdeksan osoittaa. Tutkimustulokset -luvussa käsitellään 

havaintojen tulosten suhdetta verrattuna haastattelujen tuloksiin.  

 

TAULUKKO 8. Esimerkki kenttämuistiinpanojen tiivistämisestä. 

 

ERIYTTÄMISEN TAPA 

 

 

MITEN TOTEUTUU? 

Opetussisällöt, -menetelmät ja -

materiaalit 

 

 

 

hippa, rata, peli, viesti, pistetyöskentely 

Syvyys 

(mm. tehtävien haastavuus) 

kaksi tehtävävaihtoehtoa (helpompi ja haastavampi) 

oppilas määrittää syvyyden 

opettaja määrittää syvyyden 

 

Laajuus  

(mm. toistojen määrä) 

kaikille sama 

oppilas päättää 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään analyysin kautta muodostetut tutkimustulokset kuuden 

luokanopettajan tavoista ja kokemuksista alkuopetuksen liikuntatuntien opetuksen 

eriyttämiseen liittyen.  Jokaisen tutkimusongelman tulosten esittelylle on oma alalukunsa, 

jotka sisältävät väliotsikoita pääluokkien mukaan. Luokanopettajien puheesta tuodaan esiin 

suoria lainauksia, jotka on kursivoitu sitaateilla. Aineistosta analyysin kautta muodostetut 

yläluokat ja pääluokat esitellään sekä havainnollistetaan taulukoilla. Tuloksia tuetaan ja 

kyseenalaistetaan vertaillen niitä aiemmin teoriaosuudessa esiteltyyn tutkimustietoon. 

5.1 Eriyttämisen tavat 

Luokanopettajien tapoja eriyttää opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla kysyttiin neljällä 

kysymyksellä (LIITE 4). Ensimmäisenä opettajia pyydettiin kertomaan yleisesti opetuksen 

eriyttämisestä sekä mitä se heidän mielestään on. Tämä oli haastattelun avaava kysymys, 

jonka tarkoituksena oli saada opettajat pohtimaan avoimesti opetuksen eriyttämistä. 

Toiseksi kysyttiin, millaisia tapoja heillä on eriyttää opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla. Opettajia pyydettiin pohtimaan vielä muita mahdollisia tapoja eriyttää 

opetusta ja kertomaan havainnoidun liikuntatunnin eriyttämisen kokemuksista. Opettajat 

saivat siten selittää liikuntatunnin sisältöjä omin sanoin. Opettajien haastatteluista ja 

tutkijoiden havainnoista analyysin kautta pääluokiksi muodostuivat koulun resurssit ja 

opettajan didaktiset ratkaisut. Seuraavaksi esitellään pääluokkien muodostamiseen 

vaikuttaneita tekijöitä. 

 

Koulun resurssit 

 

Tilat ja välineet sekä useamman opettajan läsnäolo liikuntatunnilla yhdistettiin pääluokaksi 

koulun resurssit (TAULUKKO 9).  
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TAULUKKO 9. Pääluokan koulun resurssit muodostaminen yläluokkien ja alaluokkien 

kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Opetuksen eriyttävät 

välineet 

 

Tilat 

 

Materiaalit 

 

 

Oppilas apuopettajana 

 

Aikuiset apuna 

 

Tilat ja välineet 

 

 

 

 

 

 

 

Useampi opettaja 

 

Koulun resurssit 

 

Kolme kuudesta opettajasta mainitsi käyttävänsä tiloja opetuksen eriyttämiseen. Tilat 

eriyttämisen muotona liitettiin työrauhan ylläpitämiseen ja opetustilanteen rauhoittamiseen, 

kuten kaksi opettajaa totesi: 

 

”Jäähypenkkisääntö, että jos jollain on vaikeaa vaikka keskittyä..nii pittää sitte mennä 

jäähypenkille vähäksi aikaa..sitte suihkuun joutuu lähteen jo aikasemmin.” 

 

”Välillä on pakko rauhoittaa sitä hommaa, että pistetään ihan porukka erilleen.” 

 

Jälkimmäinen kommentti viittaa yhteisopettajuuteen. Tässä tapauksessa kaksi opettajaa 

opettaa liikuntatunnit yhdessä kahdelle luokalle, jolloin oppilaita on samalla 

liikuntatunnilla yhteensä noin 40. Toinen opettajista koki, että toisinaan oppilaita on 

tarpeen jakaa erilleen pienempiin ryhmiin. Opetushallitus (2010, 8) ohjeistaakin, että 

tilankäyttöä voidaan säädellä ja oppilaita ryhmitellä joustavasti. 

 

Kolme kuudesta opettajasta käytti liikuntasalin väliverhoa tilanjakajana oman ryhmän 

toiminnan eriyttämisessä. Jokainen havainnoitu liikuntatunti oli liikuntasalissa ja 

opetusryhmällä oli koko sali omassa käytössä. Opettajilla, jotka käyttivät väliverhoa 

tilanjakajana, oli joko toinen opettaja tai avustaja valvomassa toista tilaa. On perusteltua, 

ettei yksi opettaja jaa tilaa väliverholla valvontavastuun vuoksi. Mikolan (2011, 254) 

mukaan muunneltavat tilat, hyvä akustiikkaa ja tarvittavat tilat oppilaan apuvälineille 
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kuvaavat fyysisesti esteetöntä oppimisympäristöä, joka osaltaan mahdollistaa opetuksen 

eriyttämisen. Tässä tarkoituksessa tilojen käyttö ei tarkoita vain opettajan valintoja vaan 

koulun resursseja tilojen monipuolisuuteen ja kunnossapitämiseen. 

 

Kappaleessa 3.2 todetaan, että opetuksen eriyttämisen kolmeksi keskeiseksi ulottuvuudeksi 

määritellään syvyys, laajuus ja etenemisnopeus (Opetushallitus, 2010, s.8). Myös 

opettajien puheissa painottuivat vahvasti edellä mainitut eriyttämisen tavat, vaikka niitä ei 

suoraan samoilla käsitteillä kutsuttu. Jokainen opettaja mainitsi eriyttämisen tavaksi 

erilaiset välineet, joilla voidaan vaikuttaa tehtävän syvyyteen. Opettajat totesivat 

käyttämistään välineistä muun muassa näin: 

 

”…ei ehkä kannata laittaa sitä oikeeta pesäpallomailaa..lyyään kädellä, lyyään 

leipälapiolla ja niin edelleen.” 

 

”Palloissa voi olla että on erikokoisia palloja. Helpompi pehmeä pallo ja toisilla on jo 

lentopallossa kovempi pallo.” 

 

“Kuperkeikan tekeminen tasamaalla on usealle oppilaalle täys mahottomuus, mut se 

alamäki auttaa jo tosi paljon.” 

 

Luokanopettajien mainitsemat eriyttämisen liikuntavälineet liittyivät palloiluun, luisteluun 

ja voimisteluun. Huovinen ja Rintala (2007, s. 207) toteavat, että oikein valittu väline voi 

olla ratkaisu liikunnan oppimisen ongelmiin. On positiivista, että jokainen haastateltu 

opettaja kertoi käyttävänsä välineitä opetuksen eriyttämiseen liikuntatunneilla. Tutkijoiden 

havainnoimilla liikuntatunneilla opettajat käyttivät välineinä muun muassa palloja, 

vanteita, penkkejä, patjoja, köysiä ja merkkikartioita. Välineiden käyttäminen ei 

kuitenkaan suoraan tarkoita opetuksen eriyttämistä eli opetuksen erilaiseksi tekemistä. 

Havaintojen perusteella opettavat käyttivät eri välineitä eriyttämiseen tehtäväradoilla. 

Kolme kuudesta opettajasta käytti liikuntatunnilla opetuksessa tehtävärataa, jossa erilasilla 

välineillä toteutettiin eriyttämistä. Oppilas sai valita esimerkiksi tasapainottelun leveällä tai 

kapealla penkillä sekä pallon pomputtelun joko paikallaan tai liikkeessä. Välineillä 

eriyttäminen näkyi yhden opettajan liikuntatunnilla tekniikkaharjoituksessa, jossa opettaja 

jakoi oppilaalle kovemman tai pehmeämmän pallon oppilaan taitotason mukaan. Kaksi 

opettajaa ei käyttänyt välineitä opetuksen eriyttämistarkoituksessa liikuntatunneillaan.  
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Tilojen ja välineiden käyttäminen voidaan yhdistää myös opettajan ammattitaitoon ja siten 

opettajan didaktisiin ratkaisuihin. Ilman liikuntatiloja ja -välineitä opettajan on kuitenkin 

lähes mahdotonta käyttää niitä opetuksen eriyttämiseen, minkä vuoksi tilat ja välineet 

luokiteltiin koulun resursseiksi. Tästä jaottelusta huolimatta on ymmärrettävä, etteivät tilat 

ja välineet automaattisesti muodostu eriyttämisen tavoiksi, jos opettaja ei osaa niitä 

hyödyntää. Kuten Siren-Tiusanen (1996, s. 158) huomauttaa, kasvattajat voivat luoda 

ahtaisiin ja rajallisiin tiloihin ennalta arvaamattomasti mahdollisuuksia, mutta toisaalta 

hyvänkin ympäristön mahdollisuudet voidaan rajata minimiin kielloilla ja työtyyleillä. 

 

Naukkarinen (2003, s. 45) toteaa, että luokanopettajat kokevat eriyttämisen haastavaksi 

yleisopetuksessa, kun luokassa ole muita aikuisia. Havainnoiduilla liikuntatunneilla jopa 

viidellä opettajalla kuudesta oli toinen aikuinen mukana liikuntatunnilla, mikä yllätti 

tutkijat. Yhdellä opettajalla oli mukana kaksi liikuntaneuvojaopiskelijaa, jotka vastasivat 

alkulämmittelystä sekä kiersivät tarkkailemassa ja auttamassa oppilaita palloradalla. 

Toisen opettajan kanssa liikuntatuntia oli pitämässä liikuntaneuvojaopiskelija, joka vastasi 

väliverhon toisella puolella toiminnan ohjaamisesta.  Kolmella opettajalla oli tunnin 

toteutuksesta vastaamassa myös toinen opettaja, joista kahdessa tapauksessa molemmat 

ottivat yhtä paljon vastuuta tunnin toteutuksesta ja oppilaiden havainnoinnista. Yksi 

opettaja vastasi lähes yksinään tehtävien- ja palautteenannosta toisen opettajan seuratessa 

sivusta. Tätä selitettiin sillä, että näin tutkijat saisivat seurata nimenomaan tutkimukseen 

osallistuvan opettajan toimintaa paremmin. Jotta kahden aikuisen läsnäolo liikuntatunneilla 

antaa lisää mahdollisuuksia eriyttämiseen, tulee opetuksen organisointiin ja tehtävänjakoon 

panostaa. Eriyttämistä ei edesauta tilanne, jossa suuren oppilasryhmän ohjaamisesta vastaa 

vain toinen opettaja. Kahden aikuisen läsnäolo liikuntatunnilla parhaimmillaan 

mahdollistaa oppilaiden yksilöllisen huomioimisen, mikä on olennaista eriyttämisessä. 

 

Haastatteluissa kaikki kuusi opettajaa mainitsivat avustajat eriyttämisen tapana. Osassa 

Oulun kaupungin alakouluista harjoitteli liikuntaneuvojaopiskelijoita liikuntatuntien 

havainnoinnin aikaan. Opettajat kokivat opiskelijat isoksi avuksi liikuntatuntien 

toteutukseen, kuten seuraavat kommentit osoittavat: 

 

“Meillä on tää Liikkuva koulu, että meillä on näitä ohjaajaopiskelijoita täällä, että 

niitähän me käytetään, niin ku paljon siinä eriyttämisessä.”  
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”Nyt ku on nuo opiskelijat, nii sehän on mahollista..jakamaan sitä ryhmää.”     

 

Yläluokan useampi opettaja toisena alaluokkana on oppilas apuopettajana. Oppilaan 

käyttäminen apuopettajana on enemmän opettajan didaktinen ratkaisu kuin koulun 

resurssikysymys. Luokittelu on näin ollen harhaanjohtava. Oppilas apuopettajana 

sijoitettiin yläluokkaan useampi opettaja, koska esimerkiksi tiettyä liikuntalajia harrastavaa 

oppilasta voi käyttää apuopettajana liikuntatunneilla. Apuopettajana toimiminen on 

eriyttävää, koska silloin oppilas pääsee syventämään esimerkiksi arviointitaitoja ja 

kokemaan onnistumisen tunteita mallin näyttämisessä. Toiset oppilaat saavat 

mahdollisuuden vertaiselta oppimiseen. Kaksi opettajaa mainitsi oppilaiden käyttämisen 

mallina eriyttämisen muotona, josta esimerkki seuraavana: 

 

“Jos jollakin oppilaalla on taitoja, niin anna sen oppilaan näyttää niitä taitoja, koska muut 

oppilaat oppii niistä taidoista.” 

 

Opettajan didaktiset ratkaisut 

 

Toinen pääluokka luokanopettajien tavoille eriyttää opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla on opettajan didaktiset ratkaisut (TAULUKKO 10). Oppimistyylien 

huomiointi, yksilöllistäminen, oppilas päätöksen tekijänä, leikinomaisuus, vaihtelevat 

tehtävät, tasoerojen tasoittaminen, arjesta poikkeaminen ja tilanteet, joissa eriyttäminen eri 

toteudu ovat kaikki opettajien haastatteluista ja tutkijoiden havainnoista esiin tulleita 

opettajien didaktisia ratkaisuja. Taulukkoon on koottu, millaisista ylä- ja alaluokista 

pääluokka muodostettiin. 
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TAULUKKO 10. Pääluokan Opettajan didaktiset ratkaisut muodostaminen ylä- ja 

alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 
Kommunikointi 

Visualisointi 
 
Oppilaan rohkaiseminen 

Yksilön huomioiminen 

Kehityksen seuraaminen 

mittaamalla 

Eriyttäminen ylös- ja 

alaspäin 

 
Oppilas päätöksentekijänä 

 
Mielikuvat 

Leikki 

 

 

Erilaiset tehtävät 

Tehtäviin kehittelyvaiheet 

Toistojen määrät 

 

 

Erilaiset ryhmäjaot 

Ei korosteta tasoeroja 

 

Uudet liikuntamuodot 

Liikuntatapahtumat 

 

Eriyttäminen ei toteudu 

 

Oppimistyylien huomioiminen 

 

 

Yksilöllistäminen 

 

 

 

 

Oppilas päätöksentekijänä 

 

Leikinomaisuus 

 

 

Vaihtelevat tehtävät 

 

 

 

Tasoerojen tasoittaminen 

 

 

Arjesta poikkeaminen 

 

Eriyttäminen ei toteudu 

 

Opettajan didaktiset ratkaisut 

 

Erilaisten oppimistyylien huomioimiseen sisältyy visualisointi ja kommunikointi, jotka 

Kerola (2001) käsittää opetuksen strukturoinniksi eli selkeiksi rakenteiksi. Tutkittavista 

kolme mainitsi eriyttämisen tavaksi kommunikoinnin ja yksi visualisoinnin, josta opettaja 

totesi seuraavasti: 

 

“Mahollisimman läheltä näkis ja pystyy keskittymään paremmin niihin ohjeisiin, ku näkee 

paremmin sen ohjeidenantajan.” 

 

Tutkijoiden havainnoista nousi esiin monipuolisemmin opetuksen visualisointi ja 

kommunikointi verrattuna opettajien puheisiin. Visualisointina käytettiin opettajien 

näyttöjä, liikuntasalin lattian rajoja, valojen sammuttamista loppurentoutuksessa sekä 

hippojen merkitsemistä liiveillä. Kommunikoinnissa rakenteita selkeytettiin pillin ja 
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musiikin käytöllä sekä opettajan omalla äänenkäytöllä. Yksi opettajista esimerkiksi laski 

ääneen kymmenestä alaspäin yhteen, jonka jälkeen vihelsi pilliin toiminnan loppumisen 

merkiksi. Oppilaat osasivat opettajan kommunikoinnin eli ääneen laskemisen avulla 

varautua tehtävän loppumiseen.  Opettajien haastattelujen perusteella strukturointia ei 

mielletä opetuksen eriyttämiseksi, koska se ei juuri esiintynyt opettajien puheissa. 

Opetuksen strukturointi voi poistaa oppimisen esteitä (Kerola, 2001) ja voidaan siten 

luokitella alaspäin eriyttämiseksi. 

 

Opetuksen yksilöllistäminen mainittiin esimerkiksi erilaisilla tavoilla kannustaa oppilasta 

ja huomioida oppilas yksilöllisesti. Jokainen opettaja mainitsi eriyttämisen ylös- ja 

alaspäin. Ylöspäin eriyttämisestä ajateltiin muun muassa näin: 

 

”Ylöspäin eriyttämisessä..annan sitten enemmän vapaat kädet taitaville tai sitten jos on 

harrastajia.” 

 

“Aina voi lisätä sitä vaikeutta.” 

 

”Vähän varmistella..että onko ne (taitavat) aivan jo kyllästyneitä..että kauheesti 

tunnustella sitä, että mitä vois antaa lissää.” 

 

Laine (2010, s. 2.) mainitsee, että eriyttäminen mielletään usein tukea tarvitsevien 

apukeinoksi mutta yksilöllinen huomiointi käsittää myös lahjakkaiden tukemisen. Tämän 

näkemyksen myös luokanopettajat olivat käsittäneet edellä esiteltyjen kommenttien 

perusteella, vaikka osa opettajista myös totesi koululiikunnan tehtäväksi keskittyä 

heikompien tukemiseen eli alaspäin eriyttämiseen. Tätä näkökulmaa käsitellään 

seuraavassa alaluvussa. 

 

Opettajien pitämillä liikuntatunneille erilaisten tehtävien toteutuksessa näkyi oppilaiden 

yksilöllistäminen vaihtelevasti. Yksilöllistämisen lisäksi tehtävillä vaikutettiin oppilaan 

päätöksentekomahdollisuuteen, leikinomaisuuteen ja tasoerojen tasoittamiseen, jotka 

nousivat aineistosta alaluokiksi. Oivaltava esimerkki oppilaan autonomisuuden 

vahvistamiseen oli erään opettajan pitämä palloviesti, jossa jokainen oppilas sai opettajan 

reunaehtojen mukaan valita itselleen mieluisen tavan kuljettaa palloa. Opettaja sanoi 

esimerkiksi, että kuljeta palloa kuten haluat tai niin että se koskettaa ainakin kaksi kertaa 
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maahan tai vain toisella kädellä. Jokainen oppilas käsitteli samaa välinettä mutta oman 

taitotasonsa ja harkintansa mukaan. Eloranta ja Jaakkola (2003, s. 4) toteavatkin, että 

liikuntatunnilla voi olla samanaikaisesti yhtä monta erilaista liikkeen kehittelyä kuin 

luokassa on oppilaita, mikä mahdollistetaan yksilöllisen oppimisympäristön tarjoamisen 

myötä. Jokaisen opettajan liikuntatunnilla näkyi leikinomaisuus opetussisällöissä, jonka 

Opetushallitus (2004) on määritellyt alkuopetuksen liikunnan toteutustavaksi. Opettajien 

haastatteluista leikin ja mielikuvat eriyttämisen tapoina mainitsi kuitenkin vain kaksi 

opettajaa. Voiko olla, että leikki mielletään niin itsestäänselvyytenä, ettei sitä yhdistetä 

eriyttämisen tavaksi 

 

Viisi opettajaa kuudesta kertoi käyttävänsä tasoryhmiä tasoerojen tasoittamiseen 

liikuntatunneilla. 

 

“Vauhdikkaammat tyypit lähtee ekana hiihtämään ja toisille on pieni opetustuokio ja sitte 

ne toiset lähtee pikkulatua kiertämään ja sitte niille vauhdikkaammille tyypeille on omat 

opetustuokionsa.” 

 

”Ottaa…tasoryhmiä ettei oppilaat sitä ehkä edes ymmärrä.” 

 

Opetuksen eriyttäminen arjesta poikkeamisella, kuten liikuntatapahtumilla voidaan ajatella 

sisältyvän myös pääluokkaan koulun resurssit. Esimerkiksi kisoihin osallistumalla 

vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan koulun ulkopuoliseen kilpailuun, kuten seuraavassa 

kommentissa opettaja kertoo: 

 

“Erilaisia kisoja, mihin pääsee osallistumaan sitte semmoset, jotka on halunnu osallistua 

vähän enemmän, ni päässy liikkumaan vähän enemmän.” 

 

Toisaalta koulun järjestämiin liikuntapäiviin voivat osallistua kaikki, eikä niissä usein 

korostu kilpailu. 

 

“Meillä on laskettelupäivä, talviurheilupäivä, liikuntapäivä…Kaikki tämmöset 

teemapäivät.” 
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Tulevina luokanopettajina tutkijat haluavat uskoa, että koulun resursointia tärkeämpää 

liikuntatapahtumien toteuttamisessa on opettajan oma aktiivisuus. Kun yksittäiset opettajat 

panostavat esimerkiksi liikuntapäivän suunnitteluun ja toteutukseen, saadaan muun muassa 

kustannusresurssit kohtuullisiksi.  Opettaja voi omilla didaktisilla ratkaisuilla tuoda myös 

liikuntatunneilla arjesta poikkeavia elementtejä, kuten yksi opettaja totesi: 

 

“…Ohan niitä muitaki uusia lajeja frisbeetä on ja frisbeegolfia pelattiin viime 

vuonna…tykkäsivät lapset ihan hirviästi.” 

 

Edellä mainittujen perustelujen johdosta arjesta poikkeavat eriyttämisen tavat sisällytettiin 

opettajien didaktisiin ratkaisuihin. Haastatteluissa kaksi opettajaa mainitsi 

esimerkkitilanteita, joissa eriyttäminen ei toteudu. Nämä kommentit koettiin 

huomionarvoisiksi, koska myös eriyttämisen toteuttamattomuus on didaktinen ratkaisu. 

Toki eriyttämisen olemattomuus ei suoraan vastaa tutkimusongelmaan luokanopettajien 

eriyttämisen tavoista. 

 

Alla oleva taulukko (TAULUKKO 11) esittää yhteenvetona ensimmäisen 

tutkimusongelman Miten luokanopettajat eriyttävät opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla? tutkimustulokset. 

 

TAULUKKO 11. Miten luokanopettajat eriyttävät opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla? 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Koulun resurssit 

 

Opettajan didaktiset ratkaisut 

 

Miten luokanopettajat eriyttävät opetusta 

alkuopetuksen liikuntatunneilla? 

 

 

Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaantuntemus (Mikola, 2011, s. 59; Naukkarinen, 2003, 

s. 45; Siutla ym., 2012, s. 64). Kaikki kuusi opettajaa pitivät havainnoidun liikuntatunnin 

omalle luokalleen, joten he tunsivat oppilaat hyvin. Tutkijat eivät välttämättä pystyneet 

havainnoimaan jokaista toteutunutta eriyttämistilannetta oppilaantuntemuksen puutteen 

vuoksi. Oppilaan yksilöllinen huomiointi esimerkiksi nonverbaalisesti voi olla eriyttämistä, 

mutta ulkopuolinen ei sitä huomaa. Opettajat pystyivät hyödyntämään 
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oppilaantuntemustaan myös esimerkiksi ryhmäjaoissa ja sopivien tehtävävaihtoehtojen 

suunnittelussa. Kuten Laine (2010, s. 13) ja Mikola (2011, s. 60) toteavat, eriyttämiseen ei 

ole yhtä oikeaa tapaa. Tämän tutkimuksen haastatteluista ja havainnoista ilmeni opettajien 

välillä vaihtelevia ja yhtenäisiä eriyttämisen tapoja, jotka liittyivät koulun resursseihin ja 

opettajan didaktisiin ratkaisuihin. 

5.2 Kokemukset eriyttämisestä 

Luokanopettajien kokemuksia opetuksen eriyttämisestä liikunnassa kysyttiin viidellä 

kysymyksellä (LIITE 4). Opettajilta kysyttiin muun muassa, millaista liikunnanopetuksen 

eriyttäminen on verrattuna muihin oppiaineisiin sekä mikä merkitys liikunnanopetuksen 

eriyttämiseen on opettajan taidoilla ja työpaikan kulttuurilla. Opettajilta kysyttiin myös 

perusteluja siihen, onko opetuksen eriyttäminen liikunnassa tarpeellista. Tämän 

tutkimusongelman tarkoituksena oli selvittää opettajien ajatuksia ja kokemuksen yleisesti 

liikunnan eriyttämisestä, ei välttämättä erityisesti alkuopetuksen liikunnan eriyttämisestä.  

 

Oppilaslähtöisyys tärkeää liikunnanopetuksen eriyttämisessä 

 

Yhdeksi toisen tutkimusongelman kolmesta pääluokasta muodostettiin opettajien 

haastattelujen pohjalta oppilaslähtöisyyden tärkeys liikunnanopetuksen eriyttämisestä. 

Taulukossa 12 on havainnollistettu pääluokka ja sen taustalla vaikuttavat ylä- ja alaluokat. 

 

TAULUKKO 12. Pääluokan Oppilaslähtöisyys tärkeää liikunnanopetuksen eriyttämisessä 

muodostaminen ylä- ja alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 
Eritasoiset oppilaat 

huomioitava 

 

Turvallisuus huomioitava 

 

Liikunta mielekkääksi 

jokaiselle oppilaalle 

 

 

Yksilö vaikuttaa 

 

Oppilaantuntemus 

merkittävää 

 

 

Jokaisen oppilaan huomiointi 

tärkeää 

 

 

 

 

 

Jokaisen oppilaan tunteminen 

tärkeää 

 

Oppilaslähtöisyys tärkeää 

liikunnanopetuksen 

eriyttämisessä 
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Yläluokka Jokaisen oppilaan huomiointi tärkeää sisälsi opettajien kommentteja 

eritasoisten oppilaiden ja turvallisuuden huomioimisesta, sekä liikunnan mielekkyydestä 

jokaiselle oppilaalle.  Luvussa 2.1.1 Luukko ja Huisman (2002, s.197) toteavat, että 

motorisissa taidoissa ja kehitystasossa on suuria eroja lasten aloittaessa 

oppivelvollisuutensa. Myös Heikinaro-Johansson, Varstala ja Lyyra (2008, s. 32) 

mainitsevat, että oppilasaines on koulussa hyvin heterogeenista, mikä on opettajalle 

haasteellista. Samantapaisia havaintoja tuli esiin tässä tutkimuksessa. Eritasoisten 

oppilaiden huomioinnin mainitsi kokevansa eriyttämisessä tärkeäksi viisi kuudesta 

opettajasta. Opettajat sanoivat muun muassa näin: 

 

“…Lapsilla on heikko kunto, mikä on niin ku nykyään aika iso ongelma muutenkin, että ne 

kaikki tämmöset asiat pittää ottaa huomioon.” 

 

”On niitä sitten viistoista tai kolmekymmentä, niin jokainen on yksilö..että ei voi sanoa, 

että te viis teette just samalla tavalla, ku sielläki on jo niitä eroja.” 

 

”Ne tasoerot on huomattavat, jotka niin ku monesti ekaluokalla ainaki tulee esille tuolla 

luistelussa, hiihdossa.” 

 

Turvallisuuden huomioimisen toi esiin kolme opettajaa. Opettajat käsittivät turvallisuuden 

erilaisten välineiden, kuten patjojen käytöllä sekä aikuisen läsnäololla.  Siutla (2012, s. 65) 

mainitsee turvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi suuret oppilasryhmät, joissa opettajan on 

mahdotonta huomioida jokaista oppilasta riittävästi. Tätä näkemystä tutkittavat eivät 

nostaneet esiin.  

 

Jokainen opettaja koki liikunnan mielekkyyden merkittäväksi asiaksi opetuksen 

eriyttämisessä. Opetushallitus (2010, s. 8) ja Eskelä-Haapanen (2012, s. 180) myös 

korostavat, että eriyttämisellä mahdollistetaan onnistumisen kokemukset sopivien 

haasteiden kautta. Opettajat totesivat aiheesta seuraavasti: 

 

“…Mulle hirviän tärkeää on se, että oppilas ei koe olevansa huono, että se on mun 

mielestä se eriyttämisen kaiken a ja o.” 
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”Koululiikunnan perimmäinen tarkotus…että oppilaat sais jonkunlaisia onnistumisen 

elämyksiä ja myönteisen kuvan liikunnasta.” 

 

”Löytys jokaiselle omia ja mielekkäitä tapoja.” 

Toisen yläluokan Jokaisen oppilaan tunteminen tärkeää muodostumiseen vaikutti 

opettajien kokemukset oppilaantuntemuksen merkityksestä opetuksen eriyttämiseen 

liikuntatunneilla. Aiemmat tutkimukset puoltavat vahvasti oppilaantuntemuksen merkitystä 

opetuksen eriyttämiseen. Viisi opettajaa mainitsi kokevansa oppilaantuntemuksen 

vaikuttavana tekijänä opetuksen eriyttämiseen liikunnassa. 

 

 “…Tärkeintä, että sun pitää tuntea oppilaat.” 

 

”Vaatii tosi paljon sitä oppilaantuntemusta.” 

 

Yksi opettajista mainitsi useaan otteeseen, kuinka olennaisesti yksilö vaikuttaa opetuksen 

tavoitteiden, sisällön ja arvioinnin määrittämiseen. Mikolan (2011, s. 59) määrittelyn 

mukaan hän käsitti opetuksen eriyttämisen laajana käsitteenä toisin kuin suppeassa 

määrittelyssä eriyttäminen mielletään ainoastaan ajan tai oppimisen laajuuden eriyttämistä. 

Opettaja totesi: 

 

”Toinen jää jollekin toiselle tasolle ja toinen ehkä pääsee ikäluokan opetustavoitteeseen ja 

joku pääsee siitä ylikin.” 

 

Kun opetuksen perustaksi ajatellaan yksilö yleisten opetuksen sisältö- ja 

tavoitevaatimusten sijaan, on eriyttäminen mukana läpi oppimisprosessin. Tällöin 

tavoitteena ei ole jokaisen oppilaan yltäminen samaan oppimistavoitteeseen, mikä olisikin 

epärealistista. 

 

Eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että työyhteisö 

 

Tutkimusongelman toinen pääluokka on Eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että 

työyhteisö. Yläluokka Opettajan valmiudet vaikuttavat sisältää kokemuksia opettajan 

ammattitaidon ja kiinnostuksen vaikutuksista eriyttämiseen. Yläluokka Työyhteisö 
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vaikuttaa muodostuu alaluokista, joissa on kuvattu esimiehen ja kollegojen vaikutusta 

opettajan eriyttämiseen. Ala- ja yläluokista sekä pääluokasta on koottu yhteenveto 

taulukkoon 13. 
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TAULUKKO 13. Pääluokan Eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että työyhteisö 

muodostaminen ylä- ja alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 
Opettajan oma kiinnostus 

 

Opettajan osaamisen 

rajallisuus 

 

Opettajan ammattitaito 

 

Liikunnan sivuaine 

 

 

 

Esimies vaikuttaa 

 

Työpaikan kulttuuri 

vaikuttaa 

 

Kollegat apuna 

 

 

Opettajan valmiudet vaikuttavat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työyhteisö vaikuttaa 

 

Eriyttämiseen vaikuttaa sekä 

opettaja itse että työyhteisö 

 

Opettajat pohtivat omaa kiinnostustaan liikuntaa kohtaan harrastusten ja asenteen kautta. 

Viisi kuudesta opettajasta totesi, että opettajan harrastuneisuudella on positiivinen vaikutus 

opetuksen eriyttämiseen liikunnassa: 

 

”Enempi ideoita mahollisesti, ku on sitä lajitietoutta ja harrastuneisuutta.” 

 

”Helpomminhan sitä keksii niitä juttuja..jos itekki vaikka harrastanu jotaki lajia.” 

 

”Ku ite on vaikka valmentanu pesäpallojunioreja, ni sitä kautta tullu sitä näkemystä.” 

 

Myös viisi opettajaa mainitsi, että opettajan on innostus ja mielenkiinto vaikuttavat 

eriyttämisen toteuttamiseen liikuntatunneilla: 

 

”Kyllä opettajan omalla kiinnostuksella, taidoilla ja innostuksella on merkitystä siihen.” 

 

Nummisen ja Laakson (2008, s. 92) mukaan opettajan hyvä tahto korvaa jopa puuttuvat 

olosuhteet eriyttämiselle. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat opettajan 

eriyttämisen valmiuksiin liikunnanopetuksessa vaikuttavan myös oma ammattitaito, 

liikunnan sivuaine ja oman osaamisen rajallisuus. Opettajat kokivat ammattitaidon 
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rakentumisessa tiedolliset taidot tärkeämmäksi verrattuna opettajan omiin lajitaitoihin. 

Neljä opettajaa mainitsi, että kokemus tuo lisää ammattitaitoa. 

 

”Kyllä se on tää kokemus, mikä sitten opettaa..täällä sitä oppii.” 

 

”On niin ku aivan perusjuttuja antaa niitä vaihtoehtoja…kuitenki kakskytä vuotta 

liikuntatunteja pitäny, nii ei sitä varmaan sitte vaa aattele.” 

 

Yläpuolella olevista esimerkeistä ensimmäinen on nuoren opettajan näkemys kokemuksen 

merkityksestä opettajan ammattitaitoon ja toinen on kokeneen opettajan mielipide. 

Opettajista kolmella eli puolella oli liikunnan sivuaine ja he kokivat sivuaineen 

merkityksen suureksi eriyttämisen valmiuksien saamiseen. Opettajat, joilla ei ollut 

sivuainetta, pitivät liikunnan perusopintoja suppeina ja pintapuolisina. 

 

“..että on esimerkiksi erikoistunu liikuntaan, niin kyllä sillä on iso merkitys siihen 

alkuopetuksen liikuntaan..eriyttäminen ja kaikki muu on paljon helpompaa ja sillain ei 

tartte kaikkea miettiä niin paljon.” 

 

Kaksi opettajaa kertoi kokemuksistaan omien taitojen rajallisuudesta, josta on esimerkit 

alapuolella. Mikola (2011, s. 60) kuitenkin ohjaa, että opetuksen keskittyessä olennaiseen 

ja selkeyteen huomioiden oppilas, opetussuunnitelma, arviointi ja opetus, tapahtuu 

oppimista ja lapsen persoonallista kasvua. 

 

”Itellä ei ainakaan niin hirveesti oo tietoa, vaikka onhan tuota kaiken maailman matskua 

hirveesti.” 

”Ei kaikkia liikkeitä pysty opettamaan tai näyttämään.” 

 

Yläluokka Työyhteisö vaikuttaa sisältää opettajien kokemuksia työpaikan kulttuurin, 

esimiehen ja kollegojen vaikutuksesta opetuksen eriyttämiseen liikunnassa. Yksi 

opettajista totesi, että työpaikalla ei ole vaikutusta opetuksen eriyttämiseen liikunnassa. 

Neljän opettajan mielestä työpaikalla on vaikutusta opetuksen eriyttämiseen, kuten yksi 

heistä sanoi: 
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”On sillä merkitystä. Yleensäkin se asenne siihen liikunnanopetukseen ja sitä kautta 

myöskin siihen eriyttämiseen.” 

 

Yksi opettaja kommentoi esimiehen vaikutuksesta opetuksen eriyttämiseen. Hänen 

kokemuksensa mukaan esimies toimii lähinnä kannustajana: 

 

”Ei mun mielestä esimiehet ja tämmöset asetu esteeksi, että mielummin kannustaa.” 

 

Kollegat koettiin auttavaksi tekijäksi, koska eriyttämisestä voi keskustella toisten 

opettajien kanssa. Kahdesta opettajasta työtä voisi jakaa vielä nykyistä enemmän. Eskelä-

Haapanen (2012, s. 180) muistuttaakin, että opettaja ei ole yksintoimija. Opettajien 

keskinäinen yhteistyö tukee eriyttämistä (Opetushallitus, 2010, s. 8). 

 

Eriyttäminen liikunnassa tilannesidonnaista 

 

Taulukossa 14 on esitetty pääluokan Eriyttäminen liikunnassa tilannesidonnaista 

muodostuminen analyysin kautta. Tilannesidonnaisuus ymmärretään tämän aineiston 

pohjalta siten, että opettajien puheissa eriyttäminen koettiin tärkeäksi mutta sitä ei kaikkien 

mielestä aina tarvita. Osa koki eriyttämisen haastavammaksi ja osa ei kokenut 

liikunnanopetuksen eriyttämisen erityiseksi verrattuna muihin oppiaineisiin. 
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TAULUKKO 14. Pääluokan Eriyttäminen liikunnassa tilannesidonnaista muodostaminen 

ylä- ja alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 
Eriyttäminen työlästä 

 

Eriyttäminen vaikeaa 

 

 

Eriyttäminen tulee luonnostaan 

 

Eriyttäminen liikunassa 

samantapaista kuin muissa 

aineissa 

 

 

Eriyttäminen tarpeellista 

 

Tietyissä lajeissa eriyttäminen 

erityisen tarpeellista 

 

 

Eriyttämiseen ei aina tarvetta 

 

Heikot kokemukset 

eriyttämiskoulutuksista 

 

Eriyttäminen enemmän 

alaspäinsuuntautuvaa 

 

Eriyttäminen vähäistä 

 

Eriyttäminen liikunnassa 

haastavaa 

 

 

Eriyttäminen liikunnassa ei 

erityistä 

 

 

 

 

 

Eriyttämistä tarvitaan 

liikunnassa 

 

 

Eriyttämistä liikunnassa ei aina 

toteuteta 

 

Eriyttäminen liikunnassa 

tilannesidonnaista 

 

Neljä opettajaa koki eriyttämisen haastavammaksi liikunnassa verrattuna muihin 

oppiaineisiin. 

 

”Haastavampaa, että yleensä se liikunnanopetus tapahtuu isommassa tilassa..että saa sen 

homman haltuun ja sen eriyttämisen toimivaksi.” 

 

”Helpompaa täällä ku on äikkää, niin lätkäset toisen tehtävän, erilaisen tehtävän..tuolla ei 

pääse niin helpolla tuolla liikuntatunneilla.” 

 

Kaksi opettajaa sen sijaan koki eriyttämisen liikunnassa luontevaksi ja helpoksi. 

 

”Se tulee oikeestaan luonnostaan vähän jokaisella ainaki tämmösellä 

voimistelupainotteisella tunnilla…” 
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”Ei niin ku ehkä mietikkään että se on eriyttämistä.” 

 

“Ei tarvi tehdä mitään niinkö erillisiä tehtäviä, siis paperitehtäviä eikä oo kirjoja, nii ohan 

se siinä mielessä niinkö helpompaa.” 

 

Vain yksi opettaja totesi, että eriyttäminen liikunnassa on samantapaista verrattuna muihin 

oppiaineisiin. Jokainen opettaja koki eriyttämisen tarpeelliseksi liikunnassa tilanteesta 

riippuen. 

 

”Kyllä se on tarpeellista ja pitäs enemmänki.” 

 

”On ehottoman tarpeellista..on niin monenlaista ja monentasoista liikkujaa.” 

 

Yksi opettaja painotti eriyttämisen merkitystä telinevoimistelussa ja toinen opettaja 

luistelussa. Tämän perusteella eriyttämisen tarve on sidoksissa opetussisältöön. Neljä 

opettaja mainitsi, ettei eriyttämistä aina tarvita. 

 

”On tämmösiä leikkitunteja ja eihän niissä oo mitään niin ku syytä eriyttää..” 

 

”Hirviän vähän tulee liikunnassa, ku ei oo liikunnallisesti rajottuneita..ei oo niin karkeita 

ne erot.” 

 

“Ylöspäin eriyttämistä mää en koe enää niinkään tarpeelliseksi, koska urheiluseurat 

hoitaa sitten niille.” 

 

Koro (1991, s. 19) täydentää, että kaikki yksilöiden väliset erot, kuten pituuskasvu, eivät 

välttämättä aiheuta tarvetta eriyttämiselle. Kuitenkin eriyttämistä tarvitaan jo silloin, kun 

yksilöiden aistitoiminnoissa on suhteellisen vähäisiä eroja. (Koro, 1991, s. 19.) Opetuksen 

eriyttäminen ajatellaan usein erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioimisen 

toimeksi. Eriyttäminen on kuitenkin toimiva keino kaikkien oppilaiden yksilöllisten 

tarpeiden huomioimiseen, jolloin eriyttäminen huomioi myös lahjakkaat oppilaat. (Laine, 

2010, s. 2.) Tästä huolimatta kaksi opettajaa mielsi opetuksen eriyttämisen liikunnassa 

suuntautuvan enemmän alaspäin. 
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”Se nousee esille se alaspäin eriyttäminen ku… huomaa sen ehkä paremmin.” 

 

”Enempi se on sitä alaspäin eriyttämistä valitettavasti.” 

 

Kaksi opettajaa totesi eriyttämisen liikuntatunneilla olevan vähäistä osaksi, koska sen 

toteuttaminen tuntuu haastavalta. Eriyttämiseen liittyvistä täydennyskoulutuksista 

kokemuksia oli vain yhdellä opettajista. Siutla (2012, s. 65) ohjeistaa, että 

luokanopettajana toimiville liikunnan täydennyskoulutukset auttavat parantamaan 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaista opetusta kehittämällä opettajan liikuntataitoja 

ja -tietoja sekä monipuolistamalla opetusmenetelmiä. Viisi tutkimukseen osallistuvista 

opettajista kuitenkin totesi, etteivät täydennyskoulutukset ole sisältäneet 

liikunnanopetuksen eriyttämistä. 

 

“Millon mitäki seikkailukoulutusta ja zumbakoulutusta..vois ehkä olla semmonen takasin 

perusasioihin linja.” 

 

“Ei missään koulutuksessa, missä oon ollu, nii ei oo ollu sen kummempaa eriyttämiseen 

liittyen.” 

 

Seuraava taulukko (TAULUKKO 15) esittää yhteenvetona toisen tutkimusongelman Miten 

luokanopettajat kokevat opetuksen eriyttämisen liikunnassa? tutkimustulokset. 

Eriyttämisen kokemukset olivat vaihtelevia etenkin opetuskokemuksesta riippuen. Nuoret 

opettajat kokivat eriyttämisen liikunnassa haastavammaksi kuin kokeneet. Tilanteeseen 

vaikutti myös se, että juuri kahdella selvästi muita kokemattomammalla opettajalla ei ollut 

liikunnan sivuainetta. 
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TAULUKKO 15. Miten luokanopettajat kokevat opetuksen eriyttämisen liikunnassa? 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Oppilaslähtöisyys tärkeää liikunnanopetuksen 

eriyttämisessä 

 

Eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että 

työyhteisö 

 

Eriyttäminen liikunnassa tilannesidonnaista 

 

Miten luokanopettajat kokevat opetuksen 

eriyttämisen liikunnassa? 

5.3 Alkuopetuksen eriyttämisen erityispiirteet 

Alkuopetuksen liikunnan erityispiirteitä kysyttiin opettajilta neljällä kysymyksellä. 

Opettajia pyydettiin kertomaan, millaista liikunnanopetuksen eriyttäminen on 

alkuopetuksen oppilaille. Opettajilta kysyttiin myös, eroaako tyttöjen ja poikien 

eriyttäminen toisistaan, ja miten alkuopetuksessa eriyttäminen eroaa ylempien luokkien 

oppilaiden eriyttämiseen. Opettajilta kysyttiin myös, tuntuuko eriyttäminen 

haastavammalta vai helpommalta alkuopetuksen oppilaille verrattuna vanhempiin 

oppilaisiin. Tutkimusongelman tarkoituksena oli selvittää nimenomaan alkuopetuksen 

liikunnan erityispiirteitä verrattuna ylempiin luokkiin. 

 

Tarvitaan oppilaantuntemusta 

 

Kolmannen tutkimusongelman kahdesta pääluokasta toiseksi muodostui opettajien 

haastattelujen pohjalta oppilaantuntemuksen tärkeys alkuopetuksen liikunnanopetuksen 

eriyttämisessä. Taulukossa 16 on havainnollistettu pääluokka ja sen taustalla vaikuttavat 

ylä- ja alaluokat. 
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TAULUKKO 16. Pääluokan Tarvitaan oppilaantuntemusta muodostaminen ylä- ja 

alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 
Oppilaiden suuret tasoerot 

 

Oppilaiden erot pienemmät 

 

 

Pojat kilpailuhenkisempiä 

 

Pojat rohkeampia 

 

Tytöt nöyrempiä 

 

Tytöt tarvitsevat 

enemmänopettajan 

herkkyyttä 

 

 

 

Vaaditaan hyvää tietoutta 

oppilaista 

 

Oppilailla erilaiset valmiudet 

 

 

 

Poikien ja tyttöjen välillä eroja 

liikkumisessa 

 

 

 

 

 

 

 

Vaaditaan hyvää tietoutta 

oppilaista  

 

 

 

Tarvitaan oppilaantuntemusta 

 

Yläluokka Oppilailla erilaiset valmiudet sisälsi maininnan sekä oppilaiden suurista 

tasoeroista että maininnan oppilaiden pienemmistä eroista. Suuria eroja alkuopetuksen 

liikunnassa puoltavat myös Heikinaro-Johansson, Varstala ja Lyyra (2008, s. 32), jotka 

kertovat oppilasaineksen olevan koulussa hyvin heterogeenista. Suuria eroja selitettiin 

muun muassa harrastuneisuudella. Eroja pidettiin suurina neljän opettajan mielestä etenkin 

alkuopetuksessa verrattuna ylempiin luokka-asteisiin. Kaksi opettajaa taas oli sitä mieltä, 

että erot ovat pienempiä alkuopetuksessa, koska liikuntaa harrastavat kehittyvät koko ajan 

fyysiset erot ovat suuremmat isommilla luokilla. Opettajat kommentoivat muun muassa 

näin: 

 

“Alkuopetuksessa näkee todella selvästi sen, että kuka harrastaa liikuntaa…” 

 

”Alkuopetuksessa varsinki..oppilaiden väliset erot on todella suuria verrattuna ylempiin 

luokkiin.” 

 

“Joku voimistelutunti esimerkiksi on vitos-kutosluokka. niin siinähän tulee fyysiset erot, 

murrosiät ja muut tulee.” 
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“Sitte ku mennään vuosiluokkia eteen pain, nii nehän menee jatkuvasti eteenpäin, jotka 

harrastaa. ” 

 

Poikien ja tyttöjen välillä eroja liikkumisessa opettajat nostivat esille poikien rohkeuden ja 

kilpailuhenkisyyden. Tyttöjen osalta mainittiin nöyryys ja tarvittava opettajan herkkyys 

heitä kohtaan. Poikien kilpailuhenkisyys ei kuitenkaan saa johtaa opetusta kilpailulliseen 

suuntaan. Opetushallitus on määritellyt, että keskinäistä kilpailua ei korosteta ja toiminta 

tapahtuu sovittujen ohjeiden mukaan reilun pelin hengessä (Opetushallitus, 2004, s. 248). 

Opettajien kommentteihin liittyi viittauksia poikien hallitsevuudesta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla. Lisäksi tyttöjen arkuus nousi esille, jolloin he yrittävät sinnitellä poikien 

mukana. Asiaa kommentoitiin esimerkiksi näin: 

 

”Voi olla kuitenki se kilpailuvietti vähän kovempi (pojilla).” 

 

”Se ei ehkä oo niin kilpailuhenkistä se tyttöjen ykkös-kakkosten liikunta kuitenkaan.” 

 

”Tytöt on monesti vähän arempia ja ne aika helposti antaa periksikin.” 

 

”Menee helposti poikien peliksi. Että mullaki on ujompia tyttöjä ja dominoivia poikia, nii 

tuota se on poikien peli sitte ja tytöt yrittää olla matkassa.” 

 

Vaaditaan hyvää tietoutta oppilaista yläluokassa kaksi opettajaa nosti esille 

oppilaantuntemuksen tärkeyden etenkin alkuopetuksen liikunnassa. Oppilaantuntemuksen 

tärkeys on noussut jo aiemminkin tutkimuksessa esille ja tämä entisestään vahvistaa 

haastattelemien opettajien käsitystä sen tärkeydestä. 

 

Eriyttäminen tuntuu erilaiselta 

 

Toinen haastatteluista saatu pääluokka kolmanteen tutkimusongelmaan on Eriyttäminen 

tuntuu erilaiselta. Pääluokka on johdettu kahdesta yläluokasta, jotka käsittelevät 

eriyttämisen erilaisuutta alkuopetuksessa ja eriyttämisen erilaisuutta alkuopetuksessa 

verrattuna ylempiin luokkiin (TAULUKKO 17). Liikunnanopetuksen tuleekin olla 

lähtökohdiltaan jo erilaista alkuopetuksessa kuin ylemmillä luokilla. 
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TAULUKKO 17. Pääluokan Eriyttäminen tuntuu erilaiselta muodostaminen ylä- ja 

alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Eriyttäminen erilaista 

 

Eriyttäminen haastavampaa 

 

Eriyttäminen helpompaa 

 

 

Eriyttäminen aktiivisempaa 

ylemmillä luokilla 

 

Alkuopetuksessa tyttöjen ja 

poikien eriyttäminen 

samankaltaista 

 

Alkuopetuksessa oppilaat 

eivät ymmärrä, miksi opetus 

erilaista joillekin 

 

Eriyttämisen toteuttaminen 

tuntuu erilaiselta 

 

 
 

Eriyttäminen on liikunnassa 

erilaista alkuopetuksessa 

verrattuna ylempiin luokkiin 

 

 

Eriyttäminen tuntuu erilaiselta 

 

 

Luvussa kaksi Luukko ja Huisman (2002) sekä Opetushallitus (2004) ovat määritelleet 

alkuopetuksen liikunnanopetuksen lähtökohdaksi vuosiluokilla 1−4 oppilaiden 

aktiivisuuden, mielikuvituksen ja omat oivallukset. Opetus toteutetaan leikinomaisesti 

motoristen perustaitojen harjoittelusta kohti lajitaitoja. (Luukko & Huisman, 2002, s. 198; 

Opetushallitus, 2004, s. 248.) Kolme haastatelluista opettajista sanoi eriyttämisen olevan 

helpompaa alkuopetuksessa. 

 

“No on se helpompaa..ku pienille keksii aina, niille voi niin mukavasti kaikkien 

mielikuvitusjuttujen kautta. Ja ne on yleensä niin innokkaita. Ne tekkee ihan mitä vaan, 

ehkä se ikä tekkee siihen semmosen helpotuksen. ” 

 

“..Ne on niin kevyitä auttaa. Kaikki kiepit…niitähän nostelee vaan, niin niitä on mahtava 

auttaa.” 

 

Kolme opettajaa sen sijaan koki eriyttämisen haasteellisemmaksi alkuopetuksessa. 

 

“Se on ehkä haastavampaa ku ylemmillä luokilla..menee siihen tunnin organisointiin ja 

suunnitteluun ja sosiaalisten taitojen opetteluun aikaa.” 
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”Pitää ottaa monta asiaa enempi huomioon.” 

 

”Sää et voi jättää pieniä kovin niinkö itekseen tekkeen mittään.” 

 

Toisessa yläluokassa, Eriyttäminen on liikunnassa erilaista alkuopetuksessa verrattuna 

ylempiin luokkiin, opettajat nostivat esille alkuopetusikäisen ymmärtämättömyyden toiselle 

annetusta erilaisesta tehtävästä. Toisetkin oppilaat olisivat uteliaita kokeilemaan erilaista 

tehtävää. 

 

“Pienillä on vähän se, että jollekki antaa vähän eri tehtäviä niin se tulee jono sinne, että 

miks mulla ei oo tommosta tehtävää.” 

 

”Ne on niin tarkkoja niistä, että kaikkien pitäs saaha tehä samanlaiset tehtävät.” 

 

Kolme opettajaa oli haastattelujen perusteella sitä mieltä, että eriyttäminen korostuu 

enemmän ylemmillä luokilla. Alkuopetusikäisen eriyttämisessä ei nähty sukupuolen 

vaikuttavan eriyttämisen tapaan. 

 

Riemullisuus keskeistä 
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TAULUKKO 18. Pääluokan Riemullisuus keskeistä muodostaminen ylä- ja alaluokkien 

kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Oppilaat liikuntamyönteisiä 

 

 

Oppilaiden ohjauksen tarve 

suuri 

 

Oppilaiden kannustaminen 

tärkeää 

 

Samanaikaisopettajuus 

 

 

Keskitytään perustaitojen 

opetteluun 

 

Herkkyyskausi huomioitava 

 

Leikki ja ilo keskeistä 

 

 

Oppilaat liikuntamyönteisiä 

 

Ohjaus ja kannustus tärkeää 

 

 

 

 

 

 

 

Perustaitojen opettelua leikkien 

 

 

 

Riemullisuus keskeistä 

 

 

Pääluokka Riemullisuus keskeistä koostuu kolmesta yläluokasta: Oppilaat 

liikuntamyönteisiä, Ohjaus ja kannustus tärkeää ja Perustaitojen opettelua leikkien 

(TAULUKKO 18). Liikunta on pidetty aine alkuopetuksessa. Kaksi opettajaa nostikin sen 

esiin omissa kommenteissaan seuraavasti: 

 

”Pienet vaan menee ja koittaa.” 

 

”Ne on niin avoimin mielin ja sitä rohkeutta ja paloa kokeilla.” 

 

“Liikuntahan on mieluisa oppiaine suurimmalle osalle ykkös-kakkosella.” 

 

Yhden haastateltavan opettajan koululla alkuopetuksen liikunnanopetus on pyritty 

järjestämään samanaikaisopettajuutta hyödyntäen. Neljä opettajaa on sitä mieltä, että 

ohjauksen tarve on varsin suuri alkuopetuksen liikunnassa. Kuten kappaleessa 2.1.1 on 

kirjoitettu Gallahueta ja Nummista lainaten, kannustus, harjoitusmahdollisuudet ja ohjaus 

ovat suuressa roolissa taitojen kehittymisessä (Gallahue, 1996, s. 259, 279, 316; 

Numminen, 2005, s. 147). Lisäksi yksi opettaja sanoi, että tiettyjä asioita tulee opettaa 

alusta lähtien ja oppilaiden heikko keskittymiskyky vaatii opettajan huomattavaa läsnäoloa. 
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”Ekaluokalle tullessaan osa on aika heikoilla liikunnallisilla taidoilla.” 

 

”Pitää kädestä pitäen opettaa luistelussa.” 

 

“Se ohjauksen tarve niin paljon suurempi…pitää koko ajan olla läsnä.” 

 

“Se keskittymiskyky on niin paljon vielä vähäisempää.” 

  

Kaksi opettajista nosti esille oppilaiden kannustamisen tärkeyden. Kannustamisella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä lapsen liikuntainnostuksen vahvistamista onnistumisten 

kautta. Onnistumisten kautta lapsen halu liikkua mahdollisesti kasvaa ja näin saavutetaan 

tärkeitä päämääriä. Liikunnan tavoitteena alkuopetuksessa on oppilaan minäkuvan ja 

itsetunnon vahvistaminen, mikä mahdollistuu onnistumisen kokemuksien seurauksena 

(Luukko & Huisman, 2002, s. 198–200). Liukkosen mukaan liikuntakasvatuksella pyritään 

kasvattamaan liikuntaan ja liikunnan avulla. Kasvattaminen liikuntaan on 

liikuntamotivaation edistämistä tarjoamalla myönteisiä emotionaalisia kokemuksia 

liikunnasta. Liikunnan avulla kasvattamisessa sen sijaan käytetään liikuntaa välineenä 

lasten kehityksen ja persoonallisuuden kasvun tukemisessa. (Liukkonen, 2009, s. 34.) 

Oikein hyödynnettynä on mahdollista kasvattaa lasta liikunnan avulla kokonaisvaltaisesti. 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden 

myötä voidaan omaksua liikunnallinen elämäntapa (Chen & Ennis, 2004, s. 329; 

Opetushallitus, 2004, s. 248). 

 

”Ykkös-kakkosella niin eriyttäminen on mahollista ja tärkeää nimenomaan sen lapsen 

psyykkeen vuoksi. Että sää teet niitä juttuja, joita sää osaat.” 

 

”Eriyttämisen kautta onnistumisia kaikille ja ehkä sitä kautta liikunnallista elämäntapaa 

luotua vähän pidemmälle.” 

 

Yksi kolmesta tämän tutkimusongelman yläluokista on Perustaitojen opettelua leikkien. 

Kaksi opettajaa mainitsi tässä pääluokassa herkkyyskausien huomioinnin. Fogelholmin 

mukaan lapsen ollessa päiväkoti-ikäinen ja alakoulun alussa on huomattavan tärkeää saada 

monipuolista liikuntaa, sillä lapsi on kriittisimmässä iässä liikuntataitojen, liikkuvuuden ja 



72 

 

 

liikehallintataitojen kehittymisessä (Fogelholm, 2005, s. 167). Lasten on helppo oppia tässä 

iässä asioita, joiden oppiminen myöhemmin on huomattavasti vaikeampaa. 

 

“ Ja toisaalta ne on äärettömän otollisessa iässä kyllä opettaa kaikkea.” 

 

”Ne on just siinä iässä, että niitä pitäs oppia ja opetella.” 

 

Kaksi opettajaa painotti perusasioiden opettelua alkuopetuksessa. Opetushallituskin on 

tehnyt linjauksen, että perusopetuksen ensimmäisillä luokilla liikunnanopetukseen sisältyy 

juoksusta, heitoista ja hypyistä koostuvaa perusliikuntaa sekä voimistelua, talviliikuntaa, 

luontoliikuntaa, uintia ja musiikkiliikuntaa. (Opetushallitus 2004, s. 248; Luukko & 

Huisman 2002, s. 198–202.) Alkuopetusikäinen lapsi on tärkeässä kehitysvaiheessa 

motoristen perustaitojen eli liikkumis-, käsittely- ja tasapainotaitojen muotoutumiselle. 

Motoristen perustaitojen herkkyyskausi eli aika, jolloin taidon oppiminen on helpointa, 

korostuu näin ollen juuri koulunsa aloittavilla lapsilla (Hakkarainen, 2006, s. 8-9). 

Opettajat antoivat muun muassa tällaisia vastauksia: 

 

“Ei mittään semmosta hirveen tarkkaa tekniikan opettamista ja semmosta, nii se ei kuulu 

siihen.” 

 

“Niin perusasioista ku vaan pystytään lähtemään liikkeelle.” 

 

“Alkuopetuksessa pittää tehä se työ, jotta sitten isommilla luokilla se ois tavallaan 

helpompaa.” 

 

”Perustaitoja mitä opetellaan, että kaikkien pitää se heittäminen jollakin tavalla oppia.” 

 

Kaksi opettajaa koki tärkeäksi riemullisuuden ja leikin alkuopetuksen liikunnassa.   

Luukko, Huisman ja Opetushallituskin ovat nostaneet leikin tärkeyden esille. 

Liikunnanopetuksen lähtökohtana vuosiluokilla 1−4 on oppilaiden aktiivisuus, 

mielikuvitus ja omat oivallukset. Opetus toteutetaan leikinomaisesti motoristen 

perustaitojen harjoittelusta kohti lajitaitoja. (Luukko & Huisman, 2002, s. 198; 

Opetushallitus, 2004, s. 248.) 
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”Ykköskakkosten liikunta pitää olla mun mielestä semmosta riemullista.” 

 

”Että jokaiselle tulis se onnistumisen elämys.” 

 

“Se on niin paljon erilaista, että se tulee niin paljon leikin kautta.” 

 

Taulukkoon 19 on koottu yhteenvetona kolmannen tutkimusongelman tulokset eli 

opettajien kokemukset alkuopetuksen oppilaiden eriyttämisen erityispiirteistä liikunnassa. 

 

TAULUKKO 19. Mitä erityispiirteitä on opetuksen eriyttämisessä alkuopetuksen 

liikunnassa? 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Tarvitaan oppilaantuntemusta 

 

Eriyttäminen tuntuu erilaiselta 

 

Riemullisuus keskeistä 

 

 

Mitä erityispiirteitä on opetuksen eriyttämisessä 

alkuopetuksen liikunnassa? 

5.4 Eriyttämisen haasteet ja edesauttavat tekijät 

Tässä tutkimusongelmassa selvitettiin eriyttämisen haasteita ja edesauttavia tekijöitä 

liikunnanopetuksessa. Opettajat vastasivat seitsemään kysymykseen, joissa kysyttiin 

liikunnanopetuksen eriyttämisen haastavia ja edesauttavia tekijöitä. Opettajilta kysyttiin 

myös, mitkä valmiudet luokanopettajakoulutus ja täydennyskoulutukset sekä oma 

harrastuneisuus ja koulun tuki antavat opetuksen eriyttämiselle liikunnanopetuksessa.  

 

Erilaiset oppilaat haasteena 

 

Yksi tämän kappaleen neljästä pääluokasta on Erilaiset oppilaat haasteena (TAULUKKO 

20). Tämä pääluokka tiivistää eriyttämisen syyn. Kuten Mikola (2011, s. 60) on todennut, 

oppilaiden erilaisuus on lähtökohta eriyttävälle opetukselle. 
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TAULUKKO 20. Pääluokan Erilaiset oppilaat haasteena muodostaminen ylä- ja 

alaluokkien kautta. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Oppilaiden nuori ikä 

haasteena 

 

Oppilaiden huono asenne 

haasteena 

 

Oppilaiden suuret tasoerot 

haasteina 

 

Lahjakkaiden eriyttäminen 

haasteena 

 

Heikot oppilaat haasteena 

 

 

 

 

 

 

Lahjakkaat oppilaat haasteena 

 

Erilaiset oppilaat haasteena 

 

Haasteeksi opettajat ovat listanneet muun muassa oppilaiden nuoren iän, suuret tasoerot, 

oppilaiden huonon asenteen ja lahjakkaiden oppilaiden eriyttämisen haastavuuden. 

Oppilaiden suuria tasoeroja puoltaa myös Huotarin huomio. Koululaisten kunnossa on 

havaittavissa kunnon rakenteen muuttumista ja polarisaation lisääntymistä (Huotari, 2004, 

s. 119). Oppilasaines on koulussa hyvin heterogeenista, mikä on opettajalle haasteellista 

(Heikinaro-Johansson ym., 2008, s. 32). Tämä tarkoittaa, että huonokuntoiset ovat yhä 

huonokuntoisempia ja hyväkuntoiset entistä parempikuntoisia. Lasten aloittaessa 

oppivelvollisuutensa motorisissa taidoissa ja kehitystasossa on suuria eroja (Luukko & 

Huisman, 2002, s. 197). Yksi opettaja nostikin vahvasti esille oppilaiden motoristen 

taitojen heikentymisen viimeisen 10–15 vuoden aikana. 

 

“Onhan tämä aines..kymmenessä-viidessätoista vuodessa menny alaspäin ku vertaa tasoa. 

Osa pitää opettaa juoksemaanki.” 

 

”Motoriset taidot on heikentyny älyttömästi.” 

 

”Ennen oli liikunnallisempaa porukka.” 

 

”Ku se on kasvanu se ääripäitten välinen ero.” 
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Opettajat kokivat myös lahjakkaiden eriyttämisen haastavaksi. Monesti eriyttämisestä 

puhuttaessa huomio kiinnittyy vain heikompiin. Laine nostaa esille myös lahjakkaiden 

eriyttämisen. Opetuksen eriyttäminen mielletään helposti erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden huomioimisen toimeksi. Kuitenkin opetuksen eriyttämistä voidaan pitää 

toimivana keinona kaikkien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, jolloin 

eriyttäminen huomioi myös lahjakkaat oppilaat. (Laine, 2010, s. 2.) 

 

”…hirviän kirjava oppilasaines..huippuliikkujia ja sitte taas niin ku heikosti liikkuvia 

oppilaita.” 

 

”Se kirjo on niin laaja.” 

 

”Mullaki tässä on ykkösluokka ja se varmaan se osaamishaitari on sieltä neljävuotiaan 

tasolta sinne kymmenvuotiaan tasolle.” 

 

“Sitte ne lahjakkaat on hyvin monesti oman onnensa nojassa.” 

 

Oppilaiden nuori ikä tuo omat haasteensa opetusmuotojen järjestämiseen. 

 

”Pienten kans ei voi laittaa sillain että ois ohjaajan roolissa.” 

 

“Pitää olla koko ajan vahtimassa.” 

 

Oppilaiden huono asenne vaikeuttaa liikuntatunteja. Huono asenne saattaa olla joko 

liikuntaa kohtaan tai muita tunnilla toimivia kohtaan. Oppilaiden käytöshäiriöt ovat 

lisääntyneet, toteaa Kiviniemi (2000, s. 172). Kuitenkin hyvällä ja tarkoituksenmukaisella 

eriyttämisellä voidaan saada tuloksia myös motivaatiossa aikaan (Eskelä-Haapanen, 2012, 

s. 180; Opetushallitus, 2010, s. 8.). 

 

”Semmonen liikuntavastainen mieliala, fiilis. Jos sää saat semmosen luokan, joka ei tykkää 

liikkkua.” 

 

”Liikunta on semmonen aine, mistä hirviästi saattaa herättää tosi negatiivisiaki fiiliksiä 

lapsissaki.” 
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”Kemiat ei kerta kaikkiaan passaa keskenään, niin sillon on myös varmaan eriyttäminen 

varsinkin niiden heikompien oppilaiden kohdalla tosi vaikeaa. Että saadaan ne 

innostumaan…” 

 

Resurssit 

 

Pääluokassa Resurssit tarkastellaan muun muassa henkilö-, aika- ja materiaaliresursseja 

sekä haasteena että edesauttavana tekijänä (TAULUKKO 21). Resurssien ollessa liian 

vähäiset eriyttäminen on haastavaa ja toisaalta resurssien tarpeenmukainen riittävyys on 

edesauttava tekijä eriyttämiselle. 
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TAULUKKO 21. Pääluokan Resurssit muodostaminen ylä- ja alaluokkien kautta. 

 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Yksin toimiminen haasteena 

 

Niukka aika haasteena 

 

Henkilöresurssit haasteena 

 

Tilat haasteena 

 

Materiaalin puute haasteena 

 

Välineet edesauttavana 

tekijänä 

 

Koulun ulkopuoliset 

aktiviteetit edesauttavana 

tekijänä 

 

Vierailijat edesauttavana 

tekijänä 

 

Lisäresurssit olisivat 

edesauttavana tekijänä 

 

Materiaalit olisivat 

edesauttavana tekijänä 

 

Resurssipula haasteena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäresurssit edesauttavana tekijänä 

 

 

 

Resurssit 

 

 

Neljä opettajaa kuudesta totesi ajan olevan haaste liikunnanopetuksen eriyttämisessä. 

 

”Aikaki siis oma aika (tulee kyllä haasteeksi), suunnitteluaika muun muassa.” 

 

”Että sää kerkiäisit hallita sen ryhmän ja vielä sitte ottaa huomioon sen yksittäisen 

oppilaan.” 

 

“Meillä on vaan yksöistunti 45min. Siinä minusta se tunti on vaikee saada tehokkaaksi ja 
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tavoitteelliseksi..ja se eriyttäminenki huomioida, ku sitä aikaa on niin vähän.” 

 

Myös opettajan tietynlainen yksinäisyys nostettiin esille. Opettaja pääsääntöisesti on 

kuitenkin yksin vastuussa tunnin vetämisestä. Opettajaa ei ole kuitenkaan tarkoitettu 

yksintoimijaksi, vaan erilaisten oppijoiden koulunkäyntiä tukee useita toimijoita (Eskelä-

Haapanen, 2012, s. 180). Eriyttämistä tukee opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö 

huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa (Opetushallitus, 2010, s. 8). 

Opettajat ovat kokeneet yksin toimimisen muun muassa näin: 

 

“Yleensähän se on sitä, että yksin ollaan isonki ryhmän kanssa.” 

 

”Kaikki tekee niin ku kaiken omissa kouluissaan ja pahimmassa tapauksessa vaan vielä 

omassa luokassa.” 

 

”On yksin niin ku tuolla lasten kanssa, niin tuota se on vähän eri asia sitten.” 

 

”Mä voin niin ku jakaa tätä työtä. Niin se on ollu semmonen iso asia, joka on ollu mulle 

hankala.” 

 

Viisi opettajista mainitsi henkilöresurssit haasteena liikunnanopetuksessa. Etenkin 

alkuopetuksessa aikuisen asema on tärkeä ja aikuisia tarvitaan riittävästi tunnille jo 

turvallisuuden vuoksi. Eriyttäminen saattaa olla myös varsin haastavaa, jos opettajalla on 

yksin hallittavana suuri joukko oppilaita. 

 

“No tietenki se on, mitä kaikki varmaan sanoo, tuo resurssipula..sitä vaan aikuista ihmistä 

on vaikea korvata.” 

 

”Hankalaa niinkö muuten, ku on vaan yks ope, niin antaa erilaisia tehtäviä.” 

 

“Isot oppilasryhmät tulee kyllä haasteeksi.” 

 

Tilat ja materiaalin puute koettiin myös haasteeksi. Tilat voivat toki olla myös edesauttavia 

tekijöitä, mutta harmillisen usein esimerkiksi koulun liikuntasalin puolikkaaseen tulisi 

saada organisoitua toimiva liikuntatunti. Useissa kouluissa käytössä oleva tila luo omat 
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haasteensa. 

 

”No tilat, että eihän tuossa meidänkään salissa...pahemmin eriytetä tilan puolesta.” 

 

Myös materiaalin puutetta kritisoitiin liikunnanopetuksessa. Liikuntaan ei ole mitään 

yhteistä opettajanopasta. Opetussuunnitelma toki luo omat rajansa, mutta tuntimalleja siitä 

ei saa. Osa opettajista toivoisikin yhteistä materiaalia liikuntaan. 

 

”Muissa aineissa pystyy ehkä helpommin eriyttää ylöspäinki, materiaaleilla ja tämmösillä 

esimerkiksi matikassa.” 

 

”Eriyttämiseenki liittyviä lisätehtäviä…liikuntaan nii ei niihin oo kukaan …antanu. Joutuu 

jopa käyttämään omia aivoja. Ei oo semmosia valmiita malleja.” 

 

”Sitä materiaalia ei oo valmiina.” 

 

Opettajien puheissa lisäresurssit ja materiaalit mainittiin konditionaalissa, koska opettajat 

puhuivat hypoteettisesti. Jos tilanne olisi niiltä osin hyvä, ne olisivat edesauttavia tekijöitä 

eriyttämiseen. Resursseja haluttaisiin liikunnanopetukseen lisää ja valmiille materiaaleille 

olisi kysyntää. 

 

“Lisää resursseja ja rahaa.” 

 

“Valmiita malleja ja kehittelyjä tietyistä perustaidoista ja oppisisällöistä.” 

 

Hyvät välineet ovat liikunnanopetuksen eriyttämisen edesauttava tekijä. Lisäksi 

liikuntakoulut ja muut koulun ulkopuoliset liikunta-aktiviteetit koettiin liikuntaa 

edistäväksi tekijäksi. Erilaiset vierailijat ja heidän hyödyntäminen sai osalta opettajista 

paljon kehuja. Opettajat sanoivat muun muassa näin: 

 

“Joku on lentopalloilija, ni sitte on käyny lentopalloa vetämässä. Ja semmoset ois aivan 

mahtavia.” 

 

” On nää liikuntakoulut ja tämmöset.” 
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Ammattitaito 

 

TAULUKKO 22. Pääluokan Ammattitaito muodostaminen ylä- ja alaluokkien kautta. 

 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Koulutuksesta heikot 

valmiudet haasteena 

 

Oppilaiden luovuuden 

rajoittaminen haasteena 

 

Opettajan harrastuneisuus 

edesauttavana tekijänä 

 

Koulutus edesauttavana 

tekijänä 

 

Eritasoisten oppilaiden 

tunnistaminen edesauttavana 

tekijänä 

 

Sopiva luokka edesauttavana 

tekijänä 

 

Opettajan kokemus 

edesauttavana tekijänä 

 

 

Ammattitaidon puute haasteena 

 

 

 

 

 

Ammattitaito edesauttavana tekijänä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammattitaito 

 

 

Yksi tutkimusongelman neljästä pääluokasta on Ammattitaito (TAULUKKO 22). 

Ammattitaidon rakentumista on tarkasteltu edesauttavien tekijöiden ja haasteiden 

näkökulmasta.  Muun muassa koulutuksesta saadut valmiudet opettajat kokivat varsin 

rajallisina liikunnan eriyttämisen osalta. 

 

“Kyllä meidän perusopinnot aika heikot valmiudet anto.” 

 

”Ei minun mielestä hirveästi kyllä anna..työ vasta opettaa..en muista, että ois ollu 
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semmosia..että tämmönen on hirveen hyvä, jos joku on tosi etevä tai jos on heikompi..ne on 

niin pintaraapasuja.” 

 

Toisaalta liikunnan sivuaineopintoja kehuttiin: 

 

”Liikunnan erikoistumisopinnot on varmaan niin ku yhet parhaat opinnot…nii paljon saa 

ite tehä. Sitä kautta varmaan niin ku valmiudet myös eriyttämiseen tietenki.” 

 

“..Että on esimerkiksi erikoistunu liikuntaan, niin kyllä sillä on iso merkitys siihen 

alkuopetuksen liikuntaan..eriyttäminen ja kaikki muu on paljon helpompaa ja sillai ei 

tartte kaikkea miettiä niin paljon.” 

 

”Oon liikuntaan erikoistunu..kyllä mää koen, että siitä jotaki jää vielä näin yli kymmenenki 

vuoden jälkeen.” 

 

Edesauttavina tekijöitä mainittiin muun muassa opettajan harrastuneisuus, sopiva luokka ja 

opettajan kokemus. Nämä kaikki on luokiteltu ammattitaidon alle, koska kaikki näistä ovat 

osa opettajan muodostamaa ammattitaitoa. Harrastuneisuudessa opettajat nostavat esille 

enemmän opettajan kiinnostusta aiheeseen, ei niinkään opettajan omia harrastuksia. 

 

”Eikä eriyttäminen voi olla kiinni pelkästään olosuhteista. Kyllä se niin ku on korvien 

välissä.” 

 

”Kiinnostus tuo varmaan sitä eriyttämistäkin.” 

 

Yhtenä alaluokkana on sopiva luokka. Siihen on koottu opettajien kommentteja sopivasta 

luokkakoosta ja luokan toimivuudesta. Opettajan ammattitaitoon se lukeutuu siksi, että 

taitava opettaja saa luokan toimimaan omalla toiminnallaan. 

 

”…Eriyttämistä helpottaa…jos luokassa on hyvä ryhmähenki.” 

 

”Kukkaan ei niin ku lastenkielellä dissaa toista.” 

 

”Se että luokka toimii. siellä on ne semmoset sosiaaliset taidot.. semmonen hyvä luokka, 
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nii sillonhan pystyy käyttään niitä toisia oppilaitaki.” 

 

”…Että luokkakoko ois. Mulla on viistoista oppilasta tällä hetkellä omassa luokassa, niin 

onhan sen kanssa mahtavaa toimia.” 

 

Opettajan kokemus ja eritasoisten oppilaiden tunnistaminen esiintyi opettajien puheissa 

edesauttavana tekijänä. Eritasoisten oppilaiden tunnistaminen mahdollistaa tehtävien 

yksilöllistämisen. Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa mainittiinkin, että ainoastaan 

muutamalla oppilaalle sopivat harjoitteet, joissa kaikki suorittavat samaa tehtävää. Toisille 

tällaiset harjoitteet ovat liian haastavia ja toisille liian helppoja, mikä lisää oppilaiden 

turhautumista. (Siutla ym., 2012, s. 64.) Oppilaantuntemusta tarvitaan, kuten tuloksissa jo 

aiemmin ilmennyt. Toimiva opetuksen eriyttäminen ja yksilöllinen huomioiminen 

edellyttävät hyvää oppilaantuntemusta (Mikola, 2011, s. 59; Naukkarinen, 2003, s. 45; 

Siutla ym., 2012, s. 64). 

 

Työyhteisön tuki edesauttavana tekijänä 

 

Tutkimusongelman viimeinen eli neljäs pääluokka on Työyhteisön tuki edesauttavana 

tekijänä (TALUKKO 23). 
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TAULUKKO 23. Pääluokan Työyhteisön tuki edesauttavana tekijänä muodostaminen ylä- 

ja alaluokkien kautta. 

 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Opettajien yhteistyö 

edesauttavana tekijänä 

 

Avustajat edesauttavana 

tekijänä 

 

Esimies edesauttavana 

tekijänä 

 

Kollegat apuna 

 

 

 

 

 

Esimies apuna 

 

Työyhteisön tuki edesauttavana 

tekijänä 

 

 

Työyhteisön tuki edesauttavana tekijänä muodostuu esimiehestä, opettajien yhteistyöstä ja 

avustajista liikuntatunneilla. Esimies nähtiin enemmän positiivisena kuin negatiivisena 

vaikuttajana esimerkiksi välinehankintoja suunniteltaessa. 

 

”Ei mun mielestä esimiehet ja tämmöset asetu esteeksi, että mielummin kannustaa.” 

 

”Tukee varmasti..jos tarivisin vaikka jotakin erityisvälineistöä, nii varmasti tiettyyn 

hintatasoon saakka se ois mahdollista.” 

 

Avustajat koettiin todella positiiviseksi asiaksi liikuntatunnilla ja liikuntaneuvojat Liikkuva 

koulu -hankkeen myötä suureksi avuksi tunneilla. 

 

”Avustajat myös liikuntatunneille ehottomasti mukaan.” 

 

”Opiskelijoilta tulee koko ajan uutta ja sitte minä voisin kokemuksella opettaa sitte heille 

jotaki.” 

 

Opettajien yhteistyö nähtiin edesauttavana tekijänä, mutta siinä todettiin olevan myös 
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paljon parantamisen varaa. Esimerkiksi yksi opettajista koki, että tanssitunneille jokainen 

opettaja turhaan itse suunnittelee koreografian, kun sen voisi toteuttaa yhteistyönä 

opettajien kesken. 

 

”Tommosissa suunnitteluhommissa se yhteistyö ois aika tärkeetä..esiemerkiksi jotku 

musiikkiliikunnat, et kaikki tekee sen oman koreografia sinne ja se in ihan hölmöä.” 

 

TAULUKKO 24. Mitä haasteita ja edesauttavia tekijöitä on liikunnan opetuksen 

eriyttämisessä? 

 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Erilaiset oppilaat 

 

Ammattitaito 

 

Resurssit 

 

Työyhteisön tuki 

 

 

Mitä haasteita ja edesauttavia tekijöitä on 

liikunnan opetuksen eriyttämisessä? 
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6 POHDINTA 

Tässä pääluvussa tarkastellaan yleisesti koko tutkimusta teoreettisen katsauksen, 

tutkimuksen toteutuksen ja tulosluvun pohjalta. Tarkoituksena on helpottaa tutkimuksen 

kokonaisuuden ymmärtämistä. Aluksi esitetään yhteenveto kuuden luokanopettajan 

tavoista ja kokemuksista opetuksen eriyttämiseen liittyen alkuopetuksen liikuntatunneilla. 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Toisessa 

alaluvussa pohditaan tutkimuksen aikana muodostuneita ajatuksia aiheesta, tavoitteiden 

saavuttamista ja eriyttämisen apuvälineitä tulevaisuudessa.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisellä tutkimusongelmalla luokanopettajien tapoja 

opetuksen eriyttämiseen alkuopetuksen liikuntatunneilla neljän kysymyksen kautta. 

Luokanopettajien tapoja eriyttää opetusta tutkittiin haastattelemalla opettajia ja 

havainnoimalla jokaiselta tutkimukseen osallistuneelta opettajalta yksi liikuntatunti. 

Luokanopettajat eriyttivät opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla koulun resursseilla ja 

opettajan didaktisilla ratkaisuilla. Didaktisilla ratkaisuilla tarkoitetaan opettajan tekemiä 

ratkaisuja opettamiseen liittyen. Opettaja tekee didaktiset ratkaisut omalla 

ammattitaidollaan tietoisesti. Numminen (1996, s. 128) sekä Numminen ja Laakso (2008, 

s. 89) toteavat, että myös opetuksen eriyttäminen on tietoista ja tarkoituksenmukaista.  

Resurssit ja didaktiset ratkaisut voidaan nähdä olevan yhteydessä toisiinsa. Ilman 

ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten kuperkeikka opetetaan eri kehittelyvaiheineen, ei 

opettaja pysty hyödyntämään koulun resursseja, kuten alamäkipatjaa. Toisaalta 

eriyttäminen muodostuu hankalaksi koulun puutteellisten resurssien, kuten tilojen ja 

välineiden vuoksi. Tutkimuksen teoreettisessa katsauksessa osoitettiin, että puutteellisia 

olosuhteita ratkaisevampaa on opettajan hyvä tahto ja kiinnostus. 

 

Toinen tutkimusongelma käsitteli luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen 

eriyttämisestä. Kokemusten perusteella muodostui kolme pääluokkaa. Luokanopettajien 

kokemusten mukaan oppilaslähtöisyys on tärkeää liikunnanopetuksen eriyttämisessä, 

eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että työyhteisö, ja eriyttäminen liikunnassa on 

tilannesidonnaista. Oppilaslähtöisyys käsitettiin oppilaantuntemuksella ja jokaisen 

oppilaan huomioimisella liikuntatunnilla. Oppilaantuntemus on eriyttämisen edellytys, 

joten sen kokeminen tärkeäksi on oletettavaa ja vahvistaa teoreettisen katsauksen 
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näkemystä. Opettajan ja työyhteisön vaikuttamisella kuvattiin opettajan oman 

ammattitaidon, kiinnostuksen ja toisaalta osaamisen rajallisuuden sekä työyhteisön, 

esimiehen ja kollegojen tuen vaikuttamista opetuksen eriyttämiseen. Suurin osa opettajista 

koki, että työyhteisöllä on vaikutusta opetuksen eriyttämiseen mutta etenkin oma 

kiinnostus ja ammattitaito edesauttavat eriyttämisen toteuttamista. Tilannesidonnaisuus 

esittäytyi tässä tutkimuksessa opettajien puheissa, joissa toisaalta todettiin eriyttämisen 

olevan tarpeellista ja tärkeää, mutta toisaalta eriyttämistä ei jokaisessa opetustilanteessa 

koettu tarvittavan.  

 

Opetuksen eriyttämisen erityispiirteitä alkuopetuksen liikuntatunneilla tutkittiin 

kolmannella tutkimusongelmalla. Oppilaantuntemus nousi esiin toisessa 

tutkimusongelmassa ja opettajat kokivat sen tärkeäksi myös alkuopetusikäisten lasten 

eriyttämisessä liikuntatunneilla. Opettajista eriyttäminen tuntui erilaiselta alkuopetuksessa 

verrattuna ylempiin luokkiin. Puolet opettajista koki eriyttämisen olevan alkuopetuksessa 

haastavampaa, kun taas kolmen opettajan mielestä se on helpompaa verrattuna ylempiin 

luokkiin. Yksi opettaja kuitenkin myös totesi, että eriyttäminen alkuopetuksen 

liikuntatunneilla on erilaista verrattuna ylempiin luokkiin, mutta ei välttämättä aina 

helpompaa tai vaikeampaa. Opettajien vastauksissa korostui riemullisuus alkuopetuksen 

oppilaiden eriyttämisessä liikuntatunneilla. Opettajien mukaan alkuopetuksessa oppilaat 

ovat liikuntamyönteisiä ja liikunnan tulee olla kannustavaa sekä perustaitojen opettelua 

leikkien.  

 

Neljännen tutkimusongelman tehtävänä oli selvittää, mitä haasteita ja edesauttavia tekijöitä 

on liikunnanopetuksen eriyttämisessä. Opettajat kokivat haasteeksi erilaiset oppilaat, koska 

tasoerot oppilaiden välillä ovat suuria. Työyhteisön tuki miellettiin edesauttavaksi 

tekijäksi. Avustajat ovat todella tervetulleita liikuntatunneille. Osa opettajista koki, että 

opettajien välistä yhteistyötä tulisi tehdä nykyistä enemmän. Opettajat mainitsivat sekä 

haasteiksi että edesauttaviksi tekijöiksi ammattitaidon ja resurssit. Opettajien ammattitaitoa 

vahvisti esimerkiksi kokemus sekä liikunnan sivuaine ja niiden puute koettiin haasteeksi. 

Henkilö-, aika- ja materiaaliresurssien puute ymmärrettiin haasteena ja niiden toivottu 

riittävyys edesauttavana tekijänä. 
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6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Täysi objektiivisuus laadullisen tutkimuksen teossa ei liene mahdollista, sillä Eskolan ja 

Suorannan (1999, s. 211) mukaan tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline. 

Subjektiivisuuden myötä luotettavuuden kriteerin voidaan ajatella koskevan tutkijaa 

itseään. Näin ollen tutkimuksen luotettavuuden arviointi käsittää koko tutkimusprosessin. 

Luotettavuuden arviointia tehdään suhteessa teoriaan, analyysitapaan, tutkimusaineiston 

ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimiseen, tulkintaan ja johtopäätöksiin (Vilkka, 2009, s. 

159). 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lukija voi arvioida siten, saako hän tarpeeksi seikkaperäisen 

kuvauksen prosessista (Hirsjärvi ym., 2012, s. 232; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 

1994, s. 131). Tutkimuksessa on kuvattu teoreettiset lähtökohdat alkuopetusikäisen 

liikuntakasvatuksesta ja opetuksen eriyttämisestä liikuntakasvatuksessa. Jotta opettaja 

pystyy eriyttämään liikuntakasvatuksessa, hänen täytyy tiedostaa oppilaiden kehitystaso. 

Tämän vuoksi ensimmäisessä käsittelykappaleessa esiteltiin alkuopetusikäisen lapsen 

kehitysvaiheet sekä liikunnanopetus alkuopetuksessa ja vasta toisessa käsittelykappaleessa 

opetuksen eriyttäminen liikuntakasvatuksessa. Teoriaosuuden lähdekirjallisuus on pääosin 

tuoretta ja lähteiden valinnassa otettiin huomioon niiden perustuminen tutkimustietoon. 

Muutama vanhempi lähde on mukana osoittamassa eriyttämisen olleen ilmiönä esillä 

esimerkiksi 1970 -luvulla, kuten Viljanen (1975) kertoo. Lähteiden käyttämisessä pyrittiin 

dialogiin eli lähteiden vuoropuheluun, jolloin yhdessä tekstikappaleessa on käytetty useita 

lähteitä. 

 

Tutkimuksen toteutus esiteltiin tutkimuksen menetelmien, aineiston keruun ja aineiston 

analyysin kuvauksella. Tutkimuksen menetelmien eli laadullisen sisällönanalyysin ja 

etnografian käsittelyn lisäksi esiteltiin menetelmien valinnan taustalla vaikuttavia 

tieteenfilosofisia lähtökohtia melko kattavasti. Aineiston keruu -alaluvussa lukijalle selvisi, 

miten tutkimusaineisto on kerätty ja ketkä ovat tutkimuksen kohteena. Analyysin 

kuvauksessa käytettiin taulukoita, jotka selkiyttävät luokittelun etenemistä. Taulukot eivät 

kuitenkaan yksistään riitä, vaan niiden tehtävänä oli havainnollistaa kirjoitettua tekstiä. 

Analyysin etenemisen jokainen vaihe selitettiin esimerkeillä. Aineiston analyysin 

seikkaperäisellä kuvauksella oli tarkoitus osoittaa tutkimuksen läpinäkyvyyttä. 
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Tutkimusongelmiin vastattiin Tutkimustulokset -luvussa, mikä osoittaa teoria- ja 

empiriaosan täydentävän toisiaan. 

 

Eskola ja Suoranta (1999, s. 212–213) perustelevat laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

käsitteillä uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Tutkijan käsitteellistysten ja 

tulkintojen vastaavuus tutkittavien käsitysten kanssa kuvaa tutkimuksen uskottavuutta. 

Aineistosta esiin nousseet erilaiset näkökulmat tuotiin tulosten tarkastelussa esiin. 

Tutkimustulosten esittelyssä on käytetty runsaasti tutkittavien suoria lainauksia, joiden 

pohjalta lukija pystyy arvioimaan tutkijoiden tulkintojen vastaavuutta tutkittavien 

käsityksiin. Suorat lainaukset osoittavat teeman ilmeneminen aineistosta, jolloin tulokset 

ovat vastaavia aineiston kanssa. Lainaukset osoittavat myös perusteluja tutkijoiden 

tekemiin päätelmiin luokitteluista. 

 

Siirrettävyys on mahdollista rajoitetusti laadullisessa tutkimuksessa johtuen sosiaalisen 

todellisuuden monimuotoisuudesta (Eskola & Suoranta, 1999, s. 212–213).  Tutkimuksen 

yleistettävyys ei ole laadullisen tutkimuksen tarkoitus, eikä tässäkään tutkimuksessa tehty 

päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville kuuden 

luokanopettajien tapoja ja kokemuksia opetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen 

liikuntatunnilla. Toisilla opettajilla kokemukset ja tavat voisivat olla samantapaisia tai 

erilaisia. Toiset tutkijat olisivat voineet päätyä erituloksiin jopa tutkiessaan samaa ryhmää, 

mutta Vilkan (2009, s. 159) mukaan se ei tarkoita tutkimuksen heikkoutta. Ihmisten 

käsitykset ja kokemukset ovat henkilökohtaisia ja muuttuvia. Myös tutkijoiden tapa tulkita 

aineistoa vaihtelee ja sen myöntäminen osoittaa tutkijoiden tietoisuuden siirrettävyyden 

rajallisuudesta. 

 

Tutkimuksen varmuutta voidaan lisätä ottamalla huomioon tutkimukseen 

ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot (Eskola & Suoranta, 1999, s. 213), jotka 

tarkoittavat esimerkiksi tutkijoiden ennakko-oletusten huomioonottamista. Tässä vaiheessa 

voi olla tarpeen avata tutkijarooleja. Tämän tutkimuksen tutkijoilla oli erilaiset 

ennakkokäsitykset aiheesta, sillä toisella tutkijoista oli alkuopetuksen sivuaineen ja 

aiempien opintojen myötä muodostunut erilainen ymmärrys aiheesta. Toisella tutkijoista 

oli enemmän kokemusta vanhempien oppilaiden opettamisesta, mikä monipuolisti 

liikuntakasvatuksen ja opetuksen eriyttämisen ymmärrystä. Tämä asetelma koettiin 

toimivaksi, koska tutkijat pystyivät näkemään toisen subjektiivisuuden ja tarpeen vaatiessa 
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huomauttamaan siitä. Kollegiaalista arviointia on hyödynnetty koko tutkimuksen ajan, 

mikä on lisännyt objektiivista tulkintaa. Parityöskentely on mahdollistanut asioiden 

tarkastelun laajemmasta perspektiivistä, mikä on lisännyt asioiden kriittistä pohdiskelua 

yhdessä. 

 

Vahvistuvuus ymmärretään sillä tuella, jota tehdyt tulkinnat saavat toisista vastaavaa 

ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1999, s. 213). Tutkimustulosten 

käsittelyssä aineistosta esiin tulleita näkökulmia on verrattu teoreettisiin lähtökohtiin eli 

esimerkiksi aiempiin tutkimuksiin ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(2004). Tulokset on siten linkitetty teoriaan. Tulkinnat ovat tutkijan, tutkimusaineiston ja 

teorian välisen vuoropuhelun tulos, kuten Vilkka (2009, s. 157) toteaa. 

 

Tämän tutkimuksen vahvuutena nähdään triangulaatio eli eri aineistojen, teorioiden tai 

menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Triangulaatio varmistaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimuksessa päämenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi, mutta 

tutkimuksessa oli myös etnografisia piirteitä. Aineisto kerättiin kahdella eri menetelmällä, 

haastattelulla ja havainnoinnilla. Triangulaatio voidaan jakaa metodiseen, teoreettiseen, 

aineisto- ja tutkijatriangulatioon (Hirsjärsi ym., 2012, s. 233). Metodinen triangulaatio 

kuvastaa edellä mainittua eri menetelmien käyttöä tutkimuksessa ja aineistotriangulaatio 

eri tutkimusaineistojen käyttöä saman tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa 

havainnointiaineistoa pystyttiin käyttämään haastatteluaineiston tukena ensimmäisen 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi, eli miten luokanopettajat eriyttävät opetusta 

alkuopetuksen liikuntatunneilla. Havainnointien avulla tutkittavasta ilmiöstä saatiin 

monipuolisempi ja jopa totuudenmukaisempi kuva kuin pelkällä haastatteluaineistolla. 

Teoreettinen triangulaatio tarkoittaa tutkimukseen lähestymistä eri teorioiden 

näkökulmasta, mikä näkyy monipuolisten ja eri näkökulmia esittävien lähteiden käytössä. 

Tutkimusartikkeleita ja tuoreita väitöskirjoja on käytetty lähdekirjallisuutena, mikä 

todentaa triangulaatiota. Tutkimuksessa oli kaksi tutkijaa aineistonkerääjinä, analysoijina 

ja tulkitsijoina. Molemmat olivat mukana jokaisessa haastattelu- ja havainnointitilanteessa. 

Tämä osoittaa tutkijatriangulaation mahdollistumisen.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on kritisoitu käsitteiden validiteetti ja 

reliabiliteetti käyttämistä, koska ne liittyvät vahvemmin määrälliseen tutkimukseen 

(Hirsjärvi ym., 2012, s. 232). Käsitteitä voidaan kuitenkin käyttää soveltaen myös 
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laadullisessa tutkimuksessa. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta eli 

sitä, voidaanko saada samat tulokset toistettaessa tutkimus (Vilkka, 2009, s. 161). 

Kysymyksessä on tutkimuksen kyky antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. 

Eskola ja Suoranta (1999, s. 212–213) kuvaavat tulosten toistettavuutta siirrettävyydellä, 

jota on käsitelty aiemmin tässä luvussa. Reliabiliteettia voidaan pyrkiä parantamaan 

useammalla haastattelijalla ja havainnoitsijalla sekä useammalla havainnointikerralla. 

Teemahaastattelun kysymysten laadinnassa on huomioitu saman asian kysyminen eri 

tavoin esimerkiksi kysymällä ensin, millaisia tapoja opettajalla on eriyttää opetusta ja 

myöhemmin, tuleeko hänellä mieleen vielä miten opetusta voidaan eriyttää. 

Validiteetilla kuvataan tutkimuksen pätevyyttä eli onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on 

ollut tarkoitus tutkia (Vilkka, 2009, s. 161). Myös aineistonkeruumenetelmän toimivuus 

sisältyy validiteettiin. Validiteettia on vahvistettu huolellisella teemahaastattelurungon ja 

havainnointilomakkeen muodostamisella, jotta kysymykset ja havainnot kohdistuvat juuri 

siihen, mitä on tarkoitus tutkia. Kysymykset esitettiin mahdollisimman selkeästi ja 

arkikielellä, jotta ne oli helppo ymmärtää. Tutkijoiden kokemuksen mukaan vastaajat 

ymmärsivät kysymykset samoin kuin tutkijat. Tutkijoiden ja tutkittavien välillä ei havaittu 

sellaisia henkilökemioihin liittyviä ongelmia, jotka olisivat olleet haitaksi haastattelu- tai 

havainnointitilanteessa. Validiteettia vahvistaa myös se, että molemmat tutkijat ovat 

päätyneet samoihin tulkintoihin ja tuloksiin. 

 

Pohdittaessa laadullisen tutkimuksen eettisyyttä, on tarpeen tarkastella, millaista on hyvä 

tutkimus. Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus käsittää esimerkiksi sen, miten ja 

millaisia lähteitä käyttää. Tutkijan on tiedettävä, mitä tekee. Lisäksi hyvälle tutkimukselle 

vaatimuksena on eettinen kestävyys, joka osoittaa tutkijan olevan eettisesti sitoutunut. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 127.) Aiheen valinnan tarkoituksena on ollut selvittää 

opettajien tapoja ja kokemuksia eriyttämisestä. Tarkoituksena ei ole ollut etsiä oikeita tai 

vääriä tapoja toteuttaa eriyttämistä liikuntatunneilla, eikä siten syyllistää ketään. Opettajien 

rohkeutta ja vapaaehtoisuutta osallistua tutkimukseen kunnioitetaan. Tutkimuksen tulokset 

on esitelty kaunistelematta mutta tutkittavia arvostaen. Tutkimus- ja 

aineistonkeruumenetelmät ovat yleisesti tunnettuja, mikä mahdollistaa eettisen 

kestävyyden. Tieteelliselle tiedolle on tyypillistä, että tiedonhankintamenetelmät ovat 

yleisesti tunnettuja, jolloin uudesta tiedosta voi tulla vertailukelpoista vanhan tiedon kanssa 

(Metsämuuronen, 2003, s. 3). 
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Jokainen tutkimukseen osallistunut luokanopettaja oli vapaaehtoisesti mukana ja tiesi 

saatekirjeen (LIITE 1) myötä tutkimuksen aiheen ja menetelmät. Tutkittavilla on ollut 

anonymiteetti koko tutkimuksen ajan, sillä heidän henkilöllisyyttään tai koulun nimiä ei ole 

tuotu julki. Oulun kaupungin opetustoimi myönsi tutkimusluvan pro gradu -tutkimukselle 

(LIITE 2) ja jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja sekä tutkijat allekirjoittivat 

tutkimusluvan (LIITE 3). Tutkimusluvan allekirjoitettuaan tutkijat ja tutkittavat sitoutuivat 

haastattelun nauhoittamiseen ja haastatteluaineiston hyödyntämiseen yleisten 

tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Opettajille lähetettiin ennakkoon 

tutkimusongelmat eli haastattelun teemat, jotta he pystyivät tutustumaan aiheeseen 

etukäteen. Opettajien puheesta otetuista suorista lainauksista ei pysty päättelemään, kuka 

opettaja on kommentin sanonut. Tutkimuksen teossa on siten huomioitu, ettei raportista 

olisi harmillisia seurauksia tutkittaville. Tutkimustyössä on noudatettu tarkkuutta, 

huolellisuutta ja tiedeyhteisön määrittämiä toimintatapoja. Tutkimuksen suunnittelussa, 

toteutuksessa ja raportoinnissa on pyritty yksityiskohtaisuuteen, jota tieteelliselle tiedolle 

asetetut vaatimukset edellyttävät. 

6.2 Lopuksi 

Pro gradu -projektin lopuksi on aika pohtia, millaisia ajatuksia aiheesta ja tutkimuksen 

teosta jäi sekä miten johdannossa asetetut tavoitteet toteutuivat. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli etsiä uusia näkökulmia ja käsityksiä opetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen 

liikunnassa. Opettajien haastatteluista tuli esiin riittämättömyyden tunne. Kiire opettajan 

työssä on jokapäiväistä ja vaikka yrittää parhaansa, huomiota ja energiaa ei pysty 

käyttämään kaikkeen tarvittavaan ja haluttuun. Osa opettajista koki, että heidän pitäisi 

eriyttää enemmän. Se voi kuvastaa juuri riittämättömyyden tunnetta siitä, että pitäisi tehdä 

asioita enemmän kuin pystyy. Opettajat kokivat myös, että työ on paljon yksin tekemistä ja 

yhteistyötä kollegojen kanssa tulisi tehdä enemmän. Vaaditaanko opettajilta liikaa 

kasvavien oppilasryhmien ja erityistarpeita vaativien oppilaiden keskellä?  

 

Opetuksen eriyttäminen mahdollistaa yksilöllisen huomioimisen liikuntatunneilla ja siten 

oppilaan motivaation sekä oppimistulosten syntymisen. On kuitenkin syytä pohtia, 

voidaanko yhdeltä opettajalta vaatia kahdenkymmenen tai jopa kolmenkymmenen oppilaan 

yksilöllisen huomioimisen 45 minuuttia kestävän liikuntatunnin aikana. Ehkä opettajan 
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autonomisuus on tullut tiensä päähän ja ymmärretään, että oppilasryhmien kasvaessa myös 

opettajia tarvitaan lisää. Yhteisopettajuutta kokeillaan useissa kouluissa ja myös osalla 

tähän tutkimukseen osallistuvista opettajista oli kokemuksia liikunnanopettamisesta 

yhdessä toisen opettajan kanssa. Tutkijoiden näkökulmasta tavoitteena oli kehittää omaa 

ammatillista kasvua luokanopettajina ja liikuntakasvattajina. Havainnointien ja 

haastattelujen myötä tutkijat yllätyksekseen oppivat, että opettajan ei tarvitse aina pärjätä 

yksin. Yhteistyötä kollegojen kanssa pyritään jatkuvasti lisäämään, mikä harjoittelun 

kautta voi tarjota runsaasti mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen. 

Inkluusion lisääntymisen myötä yleisopetuksen piiriin pyritään saamaan yhä useampi 

erityistä tukea tarvitseva oppilas. Koululaitoksen muuttuminen edellyttää myös 

opettajankoulutuksen muuttumista, jotta tulevat opettajat saavat riittävästi tietoa ja taitoa 

kohdata erilaisia oppilaita ja eriyttää opetusta heidän tarpeilleen sopivaksi esimerkiksi 

liikuntatunneilla. Tutkimuksessa opettajat kokivat liikunnan sivuaineen monipuoliseksi ja 

omaa ammattitaitoaan vahvistavaksi opintokokonaisuudeksi. Opettajat, joilla ei ole 

liikunnan sivuainetta, opiskelivat liikunnasta muutaman opintopisteen laajuiset 

perusopinnot. Nämä opinnot koettiin suppeiksi, eivätkä opettajat muistaneet eriyttämistä 

juuri käsiteltävän opinnoissa. Alkuopetuksessa usein luokanopettaja opettaa omalle 

luokalleen liikuntaa, vaikka hänellä ei olisi liikunnan sivuainetta. Tällöin opettaja on tuskin 

saanut koulutuksesta riittäviä valmiuksia opetuksen eriyttämiseen liikuntatunneilla. 

Jatkossa voisikin tutkia perusteellisemmin, miten liikunnan sivuaine tai toisaalta 

luokanopettajien kokemus vaikuttaa opetuksen eriyttämiseen liikuntatunneilla. 

 

Vain yhdellä haastatelluista opettajista oli kokemusta eriyttämiseen liittyvistä liikunnan 

täydennyskoulutuksista, jotka tarjoavat yhden tavan kehittää opettajan ammattitaitoa ja 

työn tukemista. Eräs opettajista koki, että täydennyskoulutuksissa esitellään trendejä, 

vaikka tarvetta olisi perusasioiden kertaamisessa. Liikunnanopetuksen eriyttämiseen 

liittyviä täydennyskoulutuksia ja kursseja tarvitaan, jotta eriyttämisen keinoista saadaan 

tarpeeksi tietämystä. 

 

Täydennyskoulutuksia intensiivisemmin opettajan työn tukena useissa oppiaineissa 

toimivat opettajanoppaat. Opetussuunnitelma määrittää opetuksen tavoitteet ja sisällöt, 

mikä on olennaista ymmärtää. Opettajanoppaiden tehtävänä on toimia apuvälineenä 

oppituntien suunnitteluun ja opettaja tulkitsee niitä omalla ammattitaidollaan 
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opetussuunnitelman pohjalta. Liikunnanopetuksen tueksi ei ole varsinaisia 

opettajanoppaita, vaikka niitä on kehitelty joihinkin muihin taide- ja taitoaineisiin. 

Materiaalia liikunnanopetukseen on paljon sekä kirjallisena että sähköisenä mutta niiden 

hyödynnettävyys riippuu siitä, miten opettaja löytää ne opetuskäyttöön. Liikunnan 

opettajanoppaat olisivat helposti saatavilla myös sellaisille opettajille, jotka kokevat 

työlääksi ja haastavaksi opetusmateriaalin hankkimisen työyhteisön ulkopuolelta. 

Opettajanoppaassa voisi olla sisältöalueittain erilaisia tuntimalleja ja tehtävävaihtoehtoja, 

joissa olisi huomioitu eriyttäminen alas- ja ylöspäin. 

 

Eskelä-Haapanen (2012, s. 164–166) on esitellyt väitöstutkimuksessaan perusopetuksen 

alkuluokille kohdennetun tuen ohjausmallin, jossa painotetaan varhaista puuttumista ja 

nopeaa reagointia tuen tarpeisiin puuttumisessa. Kohdennetun tuen ohjausmalli on esitelty 

luvussa 3.3.1. Ohjausmalliin sisältyy tukituntien järjestäminen, mikä mahdollistaa 

motivoinnin ja ohjaamisen sovittamisen oppilaan taitotasolle (Eskelä-Haapanen, 2012, s. 

166). Voisiko oppilas saada tukiopetusta liikuntaan? Liikunnan tukiopetustunnit 

mahdollistaisivat oppilaan yksilöllisen huomioimisen eli eriyttämisen perusteellisesti. Yksi 

haastatelluista opettajista totesi, että tukiopetus alkuopetuksessa on resursoitu lähinnä 

äidinkieleen ja matematiikkaan. Kuitenkin on tutkittu, että liikunnalla on positiivisia 

vaikutuksia kognitiiviseen oppimiseen (Jaakkola, 2012, s. 53; Syväoja ym., 2012, s. 29), 

kuten luvussa 2.1.2 on esitetty. Sekä matemaattisissa aineissa (Syväoja ym., 2012, s. 5) että 

kielellisessä kehityksessä (Viholainen, 2006, s. 16) on havaittu motorisen kehityksen ja 

liikunnan positiiviset vaikutukset. Resursoiminen liikunnanopetukseen voi näin ollen 

parantaa myös luokkahuonetyöskentelyä. Koulun tai kunnan järjestämät liikuntakoulut 

mahdollistavat ohjattuun liikuntaa osallistumisen oppilaille koulupäivän ulkopuolella. 

Molemmat tutkijoista ohjaavat liikuntakouluja alkuopetusikäisille lapsille. Sekä lapset että 

huoltajat ovat kokeneet liikuntakoulut positiivisesti. Eri-ikäisille ja -tasoisille lapsille 

suunnattujen liikuntakoulujen järjestäminen joka koululle mahdollistaisi eri 

liikuntamuotoihin tutustumisen monipuolisesti ja sitä kautta taitojen kehittymisen sekä 

oman mielekkään harrastuksen löytämisen. 

 

Tutkittavien kannalta tavoitteena oli aktivoida pohdintaa ja arviointia liikunnanopetuksen 

eriyttämiseen liittyen. Ajatellaanko eriyttäminen opetuksen lisänä? Tällöin helposti 

tyydytään harjoituksiin, jotka kaikki oppilaat tekevät samalla tavalla ja samoilla välineillä. 

Tarvitaan ajattelun muutosta, jotta eriyttäminen ei olisi vain opetuksen lisä vaan 
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olennainen osa opetusta. Tärkeintä on, että opettajalla on ymmärrys oppilaan 

yksilöllisyydestä. Oppilaita ei tule pyrkiä asettamaan samaan muottiin. Oppilaiden 

tasapäistäminen ei tarkoita tasa-arvoa, eikä kehitä lasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yksiköllisten kehitysmahdollisuuksien huomioinnin myötä oppilas yksilönä ei unohdu 

liikuntatunneilla. 

 

Eriyttämisen merkityksen tuominen esiin liikunnallisen innostuksen yhtenä merkittävänä 

vaikuttajana oli tutkimuksen tavoite yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Aiemmat 

tutkimukset osoittavat, että opetuksen eriyttäminen vaikuttaa positiivisesti lapsen 

liikuntamotivaatioon ja siten liikkumisen aktiivisuuteen. Lapsena aktiivisesti liikkuva, 

liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena (Tammelin & Telama, 2008, s. 51). Terve 

aikuinen välittää hyvinvointia itselleen ja on eduksi myös yhteiskunnalle terveysmenojen 

vähetessä. Lasten liikuntaan panostaminen voidaan nähdä esimerkiksi elintapasairauksien 

ennaltaehkäisevänä tekijänä.  

 

Pro gradu -tutkimuksen tekeminen on mahdollistanut pitkäjänteisen työskentelyn 

harjoittelemisen. Aiheen työstäminen yhdessä on ollut palkitsevaa, vaikka parityöskentely 

on vaatinut kompromisseja. Asioiden yhteisen pohdinnan ja tulkinnan myötä on opittu 

paljon sellaista, mikä yksin työskentelyllä ei välttämättä olisi ollut mahdollista. Opettajien 

haastattelut ja pitämät liikuntatunnit olivat tutkijoille yksi osoitus siitä, miksi suomalaista 

koulua arvostetaan. Vaikka osa opettajista koki eriyttämisen haastavaksi, he työskentelevät 

hyvällä tahdolla oppilaiden parasta ajattelen. Työ on hyvä päättää yhden tutkimukseen 

osallistuneen opettajan rohkaiseviin sanoihin:  

 

”Keinoja löytyy, jos vaan halua löytyy.” 
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LIITE 1 Saatekirje opettajille 

 

Hei! 

Olemme luokanopettajaopiskelijoita Oulun yliopistosta ja teemme pro gradu -tutkielmaa 

luokanopettajien tavoista ja kokemuksista liittyen opetuksen eriyttämiseen alkuopetuksen 

liikuntatunneilla. 

 

Seuraamme kuuden Oulun kaupungin luokanopettajan pitämän alkuopetuksen 

liikuntatunnin ja haastattelemme opettajat. Liikuntatunnilla havainnoimme opettajan tapaa 

eriyttää opetusta ja haastattelussa kysymme eriyttämiseen liittyviä kysymyksiä.  

 

Sekä luokanopettajien että koulujen nimet pysyvät salassa, eli opettajien henkilöllisyys ei 

tule esiin missään vaiheessa tutkielmaa. Meille on myönnetty tutkimuslupa Oulun 

kaupungin opetustoimelta. 

 

Voisitko sinä olla mukana tutkimuksessamme? Osallistumisesi auttaa työtämme paljon 

eteenpäin. Tutkimuksessa emme hae oikeita tai vääriä vastauksia, vaan tutkimme 

opettajien erilaisia tapoja toteuttaa liikunnanopetusta. 

 

Havainnoimme siis yhden 45 minuutin liikuntatunnin. Haastattelu kestää arviolta myös 

noin 45 minuuttia ja se nauhoitetaan. Tarkoituksena on toteuttaa tunnin seuraaminen ja 

haastattelu talvilomaviikon jälkeen eli viikosta 11 lähtien. Vastaamme mielellämme 

kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Satu Tuomaala      Joel Lehto    

040-0000 000  050-0000 000 

sähköposti@paju.oulu.fi  sähköposti@paju.oulu.fi 

 

 

  



 

 

 

LIITE 2  Opetustoimen myöntämä tutkimuslupa 

 

 

  



 

 

 

LIITE 3 Tutkimuslupa opettajilta 

 

TUTKIMUSLUPA 

 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen opiskelijoilla 

Satu Tuomaalalla ja Joel Lehdolla on lupa haastatteluni (pvm. klo: ) 

nauhoittamiseen sekä haastatteluaineiston hyödyntämiseen tutkimustyössään yleisten 

tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Aineiston pohjalta tehdään pro gradu -tutkimus. 

Haastateltavan henkilöllisyys ei tule julki tutkimuksessa. 

 

Oulussa ___/___ 2013 

 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Joel Lehto, tutkija  Satu Tuomaala, tutkija  

__________________________ _________________________________ 

 

 

  



 

 

 

LIITE 4 Teemahaastattelurunko 

 

 

 

TEEMA KYSYMYS 

 

1. Miten luokanopettajat eriyttävät 

opetusta alkuopetuksen 

liikuntatunneilla? 

 

 

 Kerro opetuksen eriyttämisestä. Mitä se on ja mitä ajatuksia 

se herättää? 

 Millaisia tapoja sinulla on eriyttää opetusta alkuopetuksen 

liikunnassa? 

 Tiedätkö muita tapoja eriyttää opetusta? 

 Millainen oli havainnoimamme liikuntatunti opetuksen 

eriyttämisen näkökulmasta? Miten eriyttäminen näkyi 

tunnilla? Millaisia ajatuksia tunnista jäi? 

 

2. Miten luokanopettajat kokevat 

opetuksen eriyttämisen liikunnassa? 

 

 

 Millaisia kokemuksia sinulla on opetuksen eriyttämisestä 

liikunnassa? 

 Onko opetuksen eriyttäminen liikunnassa tarpeellista? Miksi? 

 Millaista liikunnan opetuksen eriyttäminen on verrattuna 

muihin oppiaineisiin? 

 Mikä merkitys liikunnanopetuksen eriyttämiseen on opettajan 

omilla taidoilla? 

 Mikä merkitys liikunnanopetuksen eriyttämiseen on 

työpaikan kulttuurilla? 

 

 

3. Mitä erityispiirteitä on opetuksen 

eriyttämisessä alkuopetuksen 

liikunnassa? 

 

 

 Millaista liikunnan opetuksen eriyttäminen on alkuopetuksen 

oppilaille? 

 Millaista on tyttöjen ja poikien eriyttäminen? Eroaako se 

toisistaan? 

 Miten opetuksen eriyttäminen eroaa alkuopetuksessa 

verrattuna ylempiin luokkiin? 

 Onko opetuksen eriyttäminen haastavampaa vai helpompaa 

alkuopetuksen oppilaille verrattuna vanhempiin oppilaisiin? 

Miksi? 

 

4. Mitä haasteita ja edesauttavia 

tekijöitä on liikunnan opetuksen 

eriyttämisessä? 

 

 

 Mikä tekee liikunnan opetuksen eriyttämisestä haastavaa? 

(niukka aika, suuret oppilasryhmät?) 

 Mitä haasteille voisi tehdä? 

 Mitkä tekijät edesauttavat liikunnan opetuksen eriyttämistä? 

 Millaiset valmiudet luokanopettajakoulutus antaa opetuksen 

eriyttämiseen liikunnassa?  

 Millaisia kokemuksia sinulla on täydennyskoulutuksista ja 

muusta koulutuksesta ja liikunnan eriyttämiseen liittyen? 

 Miten oma liikunnan harrastuneisuus vaikuttaa 

liikunnanopetuksen eriyttämiseen? 

 Kuinka koulunne tukee liikunnan opetuksen eriyttämistä 

(välineet, tilat, sosiaalinen tuki, yhteistyö seurojen kanssa, 

asiantuntijoiden käyttö, vierailijat, samanaikaisopetus)? 

 



 

 

 

LIITE 5 Havainnointilomake 

 

ERIYTTÄMISEN TAPA MITEN TOTEUTUU? 

 

Opetussisällöt, -menetelmät ja –materiaalit 

 

 

 

 

Syvyys  

(mm. tehtävien haastavuus) 

 

 

 

 

Laajuus 

(mm. toistojen määrä) 

 

 

 

 

Etenemisnopeus 

(mm. kuinka nopeasti/hitaasti) 

 

 

 

 

Työtavat  

( mm. onko erilaisia  

tehtävävaihtoehtoja?) 

 

 

 

 

Tilankäyttö 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ERIYTTÄMISEN TAPA 

 

MITEN TOTEUTUU? 

 

Strukturointi  

(mm. ympäristön visualisointi, fyysisen tilan, 

kommunikaation, ajan, välineiden ja toiminnan 

strukturointi) 

 

 

Esteetön oppimisympäristö (fyysinen, 

pedagoginen, teknologinen,  

esteettinen, (sosiaalinen)) 

 

 

 

Oppilaan yksilöllinen huomioiminen 

 

 

 

 

Oppilaantuntemus 

 

 

 

 

Näkyykö ydinkeskeistä opettamista? 

 

 

 

 

 

Muita huomioita 
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