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Tiivistelmä 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan peruskoulun päättäneiden opiskelijoiden kokemuksia 
peruskoulun liikuntatunneilla saamastaan palautteesta. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten 
liikunnanopettajan antama palaute vaikuttaa oppilaiden fyysiseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen 
pätevyyteen. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista palautetta liikunnanopettajat antavat 
oppilailleen ja toisaalta millaista palautetta oppilaat toivoisivat saavansa liikunnanopettajaltaan.  
 
Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu koululiikuntaa, palautteen antamista liikunnassa sekä fyysisen 
minäkäsityksen ja koetun fyysisen pätevyyden muodostumista käsittelevästä teoriatiedosta ja aiemmista 
tutkimuksista. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa painottuu hermeneuttis-
fenomenologinen tutkimustraditio ja fenomenografinen näkökulma. Tutkimusjoukon muodostavat erään 
pohjois-pohjanmaalaisen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat (n=20). Aineisto koostuu tutkittavien 
kirjoittamista kirjoitelmista. Aineisto analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 
 
Tutkimustulosten mukaan liikunnanopettajan antamalla palautteella on monenlaisia vaikutuksia oppilaiden 
fyysiseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Positiivinen palaute muun muassa vahvistaa 
oppilaiden itsetuntoa, parantaa liikuntasuhdetta sekä auttaa muodostamaan myönteisen kuvan itsestä 
liikkujana. Opettajan antama spesifi palaute auttaa oppilaita arvioimaan fyysistä pätevyyttään, heikkouksiaan 
ja vahvuuksiaan. Liika korjaava tai negatiivinen palaute sen sijaan lannistaa ja heikentää motivaatiota sekä 
vaikuttaa heikentävästi oppilaiden koettuun fyysiseen pätevyyteen. Liikunnanopettajan antamalla 
kannustavalla palautteella on positiivinen vaikutus oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen niin liikuntatunneilla kuin 
liikkuntatuntien ulkopuolellakin. Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia aiempien aiheesta tehtyjen 
tutkimusten kanssa. 
 
Tulosten mukaan oppilaat ovat pääasiassa tyytyväisiä liikunnanopettajilta saamaansa palautteeseen. Palaute 
kohdistuu useimmiten liikuntasuoritukseen tai käytökseen ja on suullista ja julkista. Oppilaat toivoisivat 
enemmän palautetta aktiivisuudesta, asenteesta ja yrittämisestä, sillä tällöin myös liikunnallisesti heikot 
oppilaat saisivat positiivista palautetta ja kannustusta. Yksityistä palautetta toivottaisiin myös enemmän. Sen 
avulla oppilas saisi tarkemman käsityksen suorituksestaan tai toiminnastaan ja antaisi kuvan siitä, että 
opettaja on aidosti kiinnostunut oppilaan oppimisesta. Palautteen toivottiin olevan spesifiä ja suoraa, jolloin 
oppilaalle ei jää epäselväksi, mitä opettaja palautteella tarkoittaa.  
 
Tutkimustulokset valaisevat hieman lisää sitä kokonaisuutta, joka on liikunnallisen elämäntavan 
omaksumisen taustalla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liikunnanopettajilla on hyvät 
mahdollisuudet edistää oppilaiden koettua fyysistä pätevyyttä ja myönteistä fyysistä minäkuvaa, mitkä ovat 
olennaisia tekijöitä myönteisen liikuntamotivaation ja -suhteen muodostumisessa. Siksi liikunnanopettajien 
tulee olla tietoisia antamansa palautteen vaikutuksista ja pohtia, millainen palaute parhaiten vahvistaa 
oppilaan koettua fyysistä pätevyyttä.  
 
Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, sillä ne kuvaavat vain yhden yksittäisen ryhmän käsityksiä ja 
kokemuksia liikunnanopettajan antamasta palautteesta ja sen merkityksestä. Tulokset antavat kuitenkin 
kuvan siitä, millaisia vaikutuksia liikunnanopettajan antamalla palautteella voi olla ja muodostavat 
yhdenlaisen näkökulman, jonka perusteella liikunnanopettajat voivat tarkastella omia palautteenantotapojaan 
ja -periaatteitaan.  

Asiasanat koululiikunta, palaute, fyysinen minäkäsitys, koettu fyysinen pätevyys, tapaustutkimus 
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Yksi suomalaisen yhteiskunnan tämänhetkisistä haasteista on kansalaisten 

liikkumattomuus ja sen mukanaan tuomat terveydelliset ongelmat. Vähäinen liikunta on 

yksi useiden kansansairauksien taustatekijöistä ja aiheuttajista. Liikkumattomuuden tai 

liian vähäisen liikunnan on todettu aiheuttavan niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin ongelmia. 

Muiden muassa yhteiskunnan nopea muutos tietoyhteiskunnaksi sekä tekniikan nopea 

kehittyminen ja lisääntyminen vaikuttavat väistämättömästi myös siihen, miten vietämme 

työpäivämme ja vapaa-aikamme. Yhä nuoremmat lapsetkin pääsevät nopeasti mukaan 

kehitykseen, ja liikunnan määrä vähenee, kun vapaa-ajan käytöstä kilpailevat monet muut 

mielenkiintoiset asiat.  

 

Yleensä lapset pitävät liikkumisesta. Se on heille luonnollinen osa olemista. Lapsi 

mieluiten juoksee paikasta toiseen ja keksii ympäristössään monia erilaisia tapoja liikkua. 

Vanhempana yleinen kirmaaminen jää vähemmälle ja liikkumisesta alkaa tulla yhä 

enemmän tietoista, valittua toimintaa. Siitä tulee yksi vaihtoehto muiden harrastusten ja 

ajanvietteen joukkoon. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, lähdemmekö työpäivän päätteeksi 

harrastamaan liikuntaa vai jäämmekö sohvalle älypuhelimen ääreen?  

 

Tämän tutkielmani aihe liittyy koululiikunnan kenttään. Koululiikunnasta ja 

koululiikuntakokemuksista on viime aikoina keskusteltu paljon muun muassa eri 

medioissa. Esimerkiksi Iltasanomissa (2012a) uutisoitiin Women's Sport and Fitness 

Foundation -nimisen järjestön teettämästä tutkimuksesta, jossa todettiin erityisesti tyttöjen 

liikkumisen vähentyvän huomattavasti teini-iässä. Yksi merkittävä syy tähän oli se, että 

tytöt kokivat koululiikuntatunnit ahdistaviksi, mikä vähensi liikuntamotivaatiota. Myös 

huono itseluottamus omien liikuntataitojen suhteen heikensi motivaatiota ja halua
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liikkumiseen. Myös tästä uutisesta nousseessa keskustelussa (Iltasanomat 2012b) tuli esille 

monia ikäviä koululiikuntakokemuksia, joissa opettajan toiminta oli merkittävässä roolissa. 

Koululiikunnassa saatu ikävä palaute ja kannustuksen puute saattavat latistaa halun liikkua 

vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi. Vaikka näissä uutisissa keskustellaan nimen omaan 

tyttöjen kokemuksista, on oletettavaa, että myös pojille opettajan antamalla palautteella on 

merkitystä. Tässä tutkielmassa en siksi tee eroa sukupuolten välillä, vaan kohdejoukkona 

ovat molempien sukupuolten edustajat. 

 

Positiiviset ja kannustavat kokemukset liikunnasta vaikuttavat myönteisesti yksilön 

minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen ja sitä kautta myönteisen 

liikuntasuhteen syntymiseen. Tämä on havaittu ja otettu vakavasti myös tulevaisuuden 

opetussuunnitelmatyössä. Valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

ollaan parasta aikaa uudistamassa (Opetushallitus, 2014). Esimerkiksi liikunnan osalta 

uudistustyössä painotettaneen entistä enemmän positiivisten kokemusten tarjoamista 

liikunnan kautta sekä myönteisen minäkäsityksen luomista ja myönteistä suhtautumista 

omaan kehoon.  

 

Jokaiselle meistä on varmasti tuttuja tapaukset, joissa joku henkilö ei vielä aikuisella 

iälläkään halua lähteä suksien päälle, koska koulun liikuntatuntien hiihtokokemukset ovat 

epämiellyttäviä. Opettaja on saattanut seistä urheilukentän laidalla ja hoputtaa viimeisiä 

ikävällä tavalla. Joillekin taas on jäänyt lähtemättömästi mieleen opettajan antama palaute 

jalkapallokentän reunalla: ”jalkasi on kuin luotu potkimaan palloa.” Tällainen palaute 

saattaa kerta toisensa jälkeen innostaa vielä aikuisenakin pukemaan nappulakengät jalkaan. 

Tarkasteltaessa jo oman peruskoulunsa käyneiden aikuisten muistoja ja kokemuksia 

koululiikuntatunneista esiin nousee usein opettajan toiminta: se on usein sekä myönteisten 

että kielteisten koululiikuntakokemusten taustalla.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani olenkin kiinnostunut tutkimaan peruskoulun käyneiden 

oppilaiden kokemuksia liikunnanopetuksesta ja niiden vaikutuksia heidän koettuun 

fyysiseen pätevyyteensä. Tutkielmani tarkempi aihe on liikuntaa opettaneen opettajan 

antaman palautteen vaikutus oppilaan liikunnalliseen minäkäsitykseen ja koettuun 

fyysiseen pätevyyteen. Jokaisella peruskoulun liikuntatunneille osallistuneella on varmasti 

jonkinlaisia muistoja näistä tunneista. Toisille muistot ja kokemukset ovat positiivisia ja 

arvokkaita, toisille on jäänyt lähinnä epämiellyttäviä ja jopa traumaattisia kokemuksia 
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koululiikunnasta. Olivatpa muistot ja kokemukset millaisia tahansa, ne todennäköisesti 

vaikuttavat yksilöiden myöhempiin liikuntatottumuksiin, siis myös siihen, valitsemmeko 

vapaa-ajallamme liikuntaharrastuksia vai jotakin muuta.  

 

Tutkielmani teoriatausta koostuu kolmesta osasta. Ensiksi esittelen koululiikunnan 

lähtökohtia ja liikuntakasvatusta. Seuraavaksi tarkastelun kohteena ovat minäkäsitys, 

fyysinen minäkäsitys ja koettu fyysinen pätevyys ja niihin vaikuttavat tekijät. Kolmas 

teorialuku (luku 4) käsittelee palautteen antamista liikunnassa. Perehdyn siinä muun 

muassa Mosstonin ja Ashoworthin (2008) määrittelemiin palautteen luokkiin, palautteen 

antamisen periaatteisiin sekä palautteen tehtäviin.  

 

Tutkielman viidennessä luvussa esittelen tutkielmani tutkimuksen lähtökohdat ja  

toteutuksen vaihe vaiheelta. Kerron tutkimuksen luonteesta, sen taustalla olevista 

tieteenfilosofisista lähtökohdista sekä tähän tutkimukseen valitsemastani metodologiasta, ja 

perustelen valintani tutkimuskirjallisuuden avulla. Kuudes luku kokoaa tutkimuksen 

tulokset. Kirjaan ensin tulokset, minkä jälkeen pohdin tulosten taustaa ja tarkastelen niitä 

teoriataustan valossa sekä esittelen tuloksista tekemiäni johtopäätöksiä. Tutkielmani 

viimeisessä luvussa on pohdinnan aika. Arvioin siinä tutkimusprosessin etenemistä, 

tutkimuksen luotettavuutta ja esitän kiinnostavia jatkotutkimusaiheita, joita tämä tutkielma 

nosti esiin. 
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2 KOULULIIKUNTA JA LIIKUNTAKASVATUS 

 

 

 

Tämä luku käsittelee koululiikuntaa ja liikuntakasvatusta. Esittelen koululiikunnan taustoja 

ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004) määriteltyjä 

tavoitteita ja sisältöjä koululiikunnalle. Lisäksi tarkastelen koululiikuntaan liittyvää 

laajempaa kokonaisuutta, liikuntakasvatusta.  

 

 

2.1.Koululiikunnan tavoitteet ja sisällöt 

 

Koululiikunnan järjestämisen perusta on Suomen laissa. Perusopetuslaissa (1998) on 

kirjattu perusopetuksen tavoitteeksi ”tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 

taitoja”. Liikuntataidot ovat luonnollisesti osa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Perusopetuslaki määrää myös järjestämään liikunnanopetusta kouluissa. Tarkemmin 

liikunnanopetuksen periaatteet ja tavoitteet on kirjattu Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa  (Opetushallitus, 2004, s. 248). Siellä yksi liikunnanopetuksen keskeisistä 

päämääristä on ”vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn ja hyvinvointiin – –.” Lisäksi mainitaan, että liikunnanopetuksessa 

oppilaalle tulee tarjota sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka kannustavat 

liikunnalliseen elämäntapaan. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (emt. s. 248) jatketaan, että 

liikunnanopetuksen tulee vahvistaa oppilaan itsensä tuntemista. Siinä tulee korostaa 

yhteisöllisyyttä, reilua peliä, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Myös eri vuosiluokille  
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suunnatuissa yksityiskohtaisemmissa tavoitteissa nousevat esiin yhteistyötaidot, sääntöjen 

noudattaminen ja reilun pelin merkityksen ymmärtäminen.  

 

Paitsi kokemuksia, tietoja ja taitoja, koululiikunnan tavoitteena on tietysti myös saada 

oppilas olemaan fyysisesti aktiivinen eli liikkumaan (Opetusministeriö, 2010; Shimon, 

2011, s. 36–37). Kansainvälisen suosituksen mukaan oppilaan tulisi olla fyysisesti 

aktiivinen (syke 140 lyöntiä/min) vähintään puolet liikuntatunnin kestosta (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2010). 45 minuutin liikuntatunnista tämä 

tarkoittaisi reilut 22 minuuttia ja 75 minuutin liikuntatunnista noin 37 minuuttia. Omat 

kokemukseni ovat kuitenkin samansuuntaisia Nygårdin ja Smedmanin (2012) tutkimuksen 

kanssa. Tässä tutkimuksessa mitattiin oppilaiden fyysisen aktiivisuuden olevan noin 30 

prosentin luokkaa liikuntatunnin kestosta. Fyysinen aktiivisuus vaihtelee ymmärrettävästi 

liikuntatunnin aiheen mukaan ja voisin väittää, että on paljon myös sellaisia liikuntatunteja, 

joiden aikana etenkin huonosti liikuntaan motivoituneen oppilaan fyysinen aktiivisuus jää 

käytännössä olemattomaksi tai lähes olemattomaksi. Laakso (2007, s. 20) huomauttaakin, 

että liikunnanopettajan ammattitaito näkyy muun muassa siinä, että varsinaisten 

oppimistavoitteiden (esimerkiksi korinheiton tekniikka koripallossa) toteuttamisen lisäksi 

liikuntatunnit tarjoavat riittävästi tehokasta liikuntaa.  

 

Tavoite liikunnallisen elämäntavan omaksumisesta on perusteltua paitsi yksilön myös 

kansanterveydellisestä ja sitä kautta kansantaloudellisestakin näkökulmasta. Liukkonen ja 

Jaakkola (2013, s. 144) toteavat, että liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen liittyy 

vahvasti motivaatio. Motivaatio voi olla joko sisäistä tai ulkoista. Ihmisillä on liikunnan 

harrastamisen ja liikunnallisen elämäntavan taustalla erilaisia motiiveja. Joku liikkuu 

fyysisen kunnon ja terveyden ylläpitämisen vuoksi, mutta yhtä hyvin motiivina voi olla 

liikunnasta saatu sosiaalinen tai esteettinen kokemus. Koulun liikunnanopetuksessa 

tulisikin antaa kokemuksia monipuolisesta liikunnasta, joka pohjautuu erilaisiin 

motiiviperusteisiin, jotta erilaiset ja eri asioista kiinnostuneet oppijat motivoituisivat 

liikkumaan. (Laakso, 2007, s. 21.) 

 

Motivaation lisäksi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja sen taustalla olevia tekijöitä 

voidaan Kosken (2013, s. 96–97) esittämällä tavalla tarkastella liikuntasuhdenäkökulmasta. 

Liikuntasuhde on suhtautumistapojen kokonaisuus, jonka kautta ihminen määrittää 

liikunnan aseman omassa arjessaan ja kohtaa liikunnan sosiaalisen maailman. Sen 
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muodostuminen on pitkä prosessi. Liikuntasuhde muodostuu niin yksilön oman 

persoonallisuuden ja omaksumiensa roolien kuin ympäröivästä maailmasta tulleiden 

vaikutusten varaan. Liikuntasuhde selittää osaltaan sen, millaisia valintoja ihminen 

arjessaan tekee suhteessa liikunnan harrastamiseen, toisin sanoen kuinka vahva asema 

liikunnalla on kilpailussa yksilön ajankäytöstä. Koulun liikunnanopetukseen ja 

liikuntakasvatukseen liikuntasuhdenäkökulma liittyy siten, että liikunnanopetuksessa tulisi 

tarjota oppilaille paljon erilaisia kokemuksia liikunnan merkityksestä (esim. terveys, ilo, 

sosiaalisuus, ilmaisu), jotta heille muodostuisi vahva liikuntasuhde. Mitä vahvempi 

liikuntasuhde on, sitä todennäköisemmin se ilmenee liikunta-aktiivisuutena. (Koski, 2013, 

s. 96–120.) 

 

Usein lapsen ensimmäinen varsinainen kosketus järjestettyyn liikuntaan ovat juuri koulun 

liikuntatunnit. Siksi niillä on suuri vastuu mutta toisaalta myös hyvä mahdollisuus 

vaikuttaa oppilaiden liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Sas-Nowosielski (2008, s. 

134) nostaa koululiikunnan ja liikunnan opetuksen jopa tärkeimmäksi elinikäiseen 

fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Hän kuitenkin painottaa, että liikunnan 

opetuksen tehokkuus jättää vielä paljon toivomisen varaa, sillä suuri osa erityisesti 

kehittyneiden maiden aikuisista liikkuu aivan liian vähän.  

 

Koululiikunta on monipuolista liikuntaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2004, s. 248–249) on määritelty liikunnanopetuksen keskeiset sisällöt eri 

vuosiluokille (vuosiluokat 1–4 ja vuosiluokat 5–9) ja niistä käy ilmi, että koululiikunta 

tarjoaa monipuolisen kattauksen eri liikuntamuodoista ja lajeista sekä erilaisista 

oppimisympäristöistä. Sisällöissä on otettu huomioon Suomen luonto ja kulttuuriperintö.  

 

Vuosiluokkien 1–4 liikunnanopetuksen keskeisiä sisältöjä ovat perusliikuntataidot (juoksu, 

hyppääminen, heittäminen) ja niiden soveltaminen eri liikuntamuodoissa, voimistelu, 

musiikki- ja ilmaisuliikunta ja tanssi, palloilulajit, luontoliikunta, talviliikunta ja uinti. 

Lisäksi se sisältää liikunnallisia leikkejä ja pelejä. Vuosiluokkien 5–9 liikunnanopetukseen 

sisältyy edellisten lisäksi lihashuoltoa ja toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä 

liikuntatietoutta. Sisällöissä mainitaan vielä, että 5.-9.-luokkalaisten liikunnanopetuksessa 

tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. (Emt. s. 248–249.) 
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Koululiikuntaa kuulee usein kritisoitavan siitä, että se antaa liian vähän mahdollisuuksia 

uusien lajien ja liikuntamuotojen kokeilemiseen. Uusia ”villityksiä” tulee jatkuvasti ja yksi 

keino liikuntamotivaation lisäämiseksi koululiikunnassa voisi olla uusien, lasten ja nuorten 

kokemusmaailmaa lähellä olevien lajien ja liikuntamuotojen lisääminen koululiikuntaan. 

Liikuntatunteja on kuitenkin vähän ja sisältöjä jo nyt runsaasti, joten resurssit uusien lajien 

kokeilemiseen ovat usein melko vähäiset.  

 

Suomalaisen perusopetuksen yksi merkittävimmistä ansioista on se, että se tarjoaa kaikille 

oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen varallisuudesta ja asemasta tai muusta 

henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta. Tasa-arvo toteutuukin yleensä hyvin. 

Liikunnanopetuksessa ongelmana on kuitenkin se, että eri koulut ja kunnat eivät pysty 

toteuttamaan liikunnanopetusta samoilla resursseilla. Esimerkiksi pienten ja isojen 

koulujen välillä on suuria eroja liikuntapaikkojen ja -välineiden suhteen. Kaikille oppilaille 

ei pystytä tarjoamaan esimerkiksi uimaopetusta, jos lähin uimahalli on pitkien matkojen 

päässä. Liikunnanopetuksen tulisi kuitenkin tarjota monipuolisia kokemuksia liikunnasta 

niillä resursseilla mitä koululla ja alueella on olemassa ja kannustaa oppilaita liikkumiseen 

vapaa-ajalla alueelliset tekijät huomioon ottaen.  

 

 

2.2 Liikuntakasvatus 

 

Koululiikunnan ja liikunnanopetuksen rinnalle on nostettu käsite liikuntakasvatus. Sillä 

voidaan laajasti ottaen tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, jossa liikuntaa tarkastellaan 

kasvatuksen näkökulmasta, sisältäen koululiikunnan lisäksi esimerkiksi erilaiset kerhot, 

kurssit ja urheiluseuratoiminnan (Laakso, 2007, s. 16). Tässä tutkielmassani lähtökohtana 

on kuitenkin vain koulussa tapahtuva liikuntakasvatus ja liikuntatunnit. Shimon (2011, s. 

36) kuvaa liikuntakasvatusta ja liikunnan opetusta prosessiksi, jossa käytetään fyysisiä 

aktiviteetteja tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista, sekä mielen että kehon kehitystä. 

Suomessa liikuntakasvatuksella on viime aikoina nähty olevan kaksi päätavoitetta: 

liikuntaan kasvattaminen ja liikunnan avulla kasvattaminen. Liikuntaan kasvattamisella 

tarkoitetaan sitä, että liikunnalla opetetaan olevan itseisarvoa tai ainakin merkittävää 

välinearvoa. (Laakso, 2007, s. 19–22.) Jo pieni lapsi voi oppia, että liikunta on hauskaa ja 

siitä saa hyvää mieltä ja elämyksiä. Hieman vanhempi lapsi ja nuori taas voi jo ymmärtää, 



8 
 

että liikunta on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa ja sillä on merkittävä vaikutus 

terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunnan iloa ja riemua ei tosin saa unohtaa nuortenkaan 

liikunnasta. 

 

Toinen liikuntakasvatuksen päätavoite, liikunnan avulla kasvattaminen, sisältää ajatuksen 

siitä, että liikunnan avulla voidaan opetella ja harjoitella monenlaisia elämässä tarvittavia 

taitoja, kuten sosiaalisia ja eettisiä taitoja. Nämä ovat myös keskeisiä koulun yleisiä 

kasvatustavoitteita. Liikunnan avulla voidaan edistää myös kognitiivista oppimista ja 

inhimillistä kasvua.  (Laakso, 2007, s. 19–22.) Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti (2013, s. 

20) lisäävät, että liikunnan avulla voidaan tukea lasten ja nuorten persoonallisuuden kasvua 

ja kehitystä. Liimatainen (2000, s. 98–99) arvioikin, että parhaat ja monipuolisimmat 

mahdollisuudet oppilaan persoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja 

vahvistamiseen koulussa ovat juuri liikunnanopettajilla. Liikunta poikkeaa muista 

oppiaineista muun muassa fyysisen ympäristönsä, fyysisyytensä, toiminnallisuutensa ja 

yhteisöllisyytensä  vuoksi (Laakso, 2007, s. 22).   

 

Jotta nämä liikuntakasvatuksen kaksi päätavoitetta voisivat koululiikunnassa toteutua, olisi 

tärkeää, että lapset ja nuoret saisivat kokea liikunnan positiivisena asiana, josta on iloa 

arjessa. Ei liene helppoa perustella oppilaalle, jolle koululiikuntatunnit ovat ahdistavia ja 

tuskallisia, että liikunnasta saa iloa ja hyvää oloa ja liikuntatunnilla opitaan toimimaan 

ryhmässä. Mielestäni opettajan onkin oltava erittäin tarkkana ja tiedostaa ennen kaikkea 

oman toimintansa merkitys oppilaan kokemuksiin, mutta myös ryhmän muiden jäsenten, 

toisten oppilaiden toiminta. Telaman ja Laakson (1995) tutkimuksesta käykin ilmi, että jos 

liikuntatunnin aikana syntyneisiin tilanteisiin ei osata reagoida oikein, liikunnan tarjoamat 

mahdollisuudet eettisten ja sosiaalisten taitojen oppimiseen  ja positiivisten kokemusten 

synnyttämiseen menetetään. 

 

Liikuntakasvatuksen tavoitteita voidaan tarkastella myös Shimonin (2011, s. 36) 

esittämällä tavalla, jossa ne nähdään neljän eri kehityksen osa-alueen näkökulmasta. Niitä 

ovat psykomotorinen, kognitiivinen, affektiivinen ja sosiaalinen osa-alue. Psykomotorisesti 

liikuntakasvatuksen tavoitteena on opettaa oppilaille liikuntataitoja (esim. hyppääminen, 

heittäminen, tasapaino, koordinaatio) sekä kehittää fyysistä toimintakykyä (esim. voima, 

kestävyys, nopeus) ja kuntoa. Liikuntakasvatuksen kognitiiviset tavoitteet liittyvät 

liikunnan tiedolliseen puoleen. Oppilaan tulisi oppia ymmärtämään esimerkiksi eri pelien 
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sääntöjä ja pelistrategioita eli pelikäsitystä tai sitä, miksi liikunta on tärkeää hyvinvoinnin 

kannalta. Liikuntakasvatuksen affektiivisia tavoitteita ovat muun muassa positiivisen 

asenteen omaksuminen liikuntaa kohtaan ja hyvän olon kokeminen liikkuessa. Liikunta 

tarjoaa lisäksi hyviä mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen kehittämiseen, yhdessä 

toimimiseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. (Shimon, 2011, s. 36–38; kts. myös Kalaja & 

Kalaja, 2007, s. 232–233.)  

 

Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-luvulla -kouluterveyskyselyn (Luopa, Lommi, 

Kinnunen & Jokela, 2010, s. 31–34) perusteella liian vähän liikuntaa harrastavien nuorten 

(noin 15–19-vuotiaiden) määrä on 2000-luvulla kääntynyt pieneen laskuun, mikä on 

tietysti positiivinen uutinen. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että edelleen yli puolet (52 %) 

nuorista harrastaa liian vähän liikuntaa. On selvää, että nuori valitsee vapaa-ajallaan 

sellaista tekemistä, minkä kokee mielekkääksi. Liian vähän liikuntaa harrastavien nuorten 

määrästä voi siis päätellä, että suuri osa nuorista ei koe liikunnan harrastamista niin 

mielekkääksi, että lähtisi liikkumaan vapaa-ajallaan. Syitä on varmasti monia. Kavereilla 

on suuri merkitys, samoin esimerkiksi erilaiset mediat, kuten sosiaalinen media ja 

tietokonepelit ja muu viihde kiinnostavat nuoria. Yksi syy voi kuitenkin olla myös se, että 

nuori ei ole koululiikunnassa saanut sellaisia kokemuksia, jotka houkuttelisivat 

harrastamaan liikuntaa vapaa-ajalla. 

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen mukaan 5–17-vuotiaiden lasten ja nuorten 

tulisi harrastaa joka päivä vähintään tunti kohtuullista tai reipasta liikuntaa, josta 

suurimman osan tulisi olla aerobista. Lisäksi vähintään kolmena päivänä viikossa liikunnan 

tulisi olla sellaista reipasta liikuntaa, joka vahvistaa lihaksia ja luustoa. (World Health 

Organization, 2010, s. 20.) Nuori Suomi ry:n ja Opetusministeriön vuonna 2008 päivittämä 

kansallinen Fyysisen aktiivisuuden suositus taas linjaa, että 7–18-vuotiaiden tulisi harrastaa 

”vähintään 1–2 tuntia liikuntaa päivittäin monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla”. Tässä 

suosituksessa kehotetaan lisäksi välttämään yli kahden tunnin istumisjaksoja ja pitämään 

niin kutsuttu päivittäinen ruutuaika korkeintaan kahdessa tunnissa. (Nuori Suomi ry, 2008, 

s. 17.) Molempiin suosituksiin sisältyy ajatus siitä, että liikunnan tulisi olla hauskaa ja 

tuottaa lapsille ja nuorille iloa ja elämyksiä.  

 

Pieni ajatusleikki fyysisen aktiivisuuden suosituksen toteutumisesta kouluikäisellä lapsella 

avaa silmät sille, miten helposti suositus voi toteutua mutta toisaalta jäädä yhtä helposti 
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toteutumatta. Yhdelle koululaiselle fyysistä aktiivisuutta voi päivän aikana kertyä 

seuraavasti: Koulumatkat kävellen tai pyörällä 15 minuuttia/suunta, yhteensä 30 minuuttia; 

välituntiliikuntaa noin 45 minuuttia päivässä; koulun liikuntatunnilla reipasta liikuntaa 

noin 30 minuuttia; vapaa-ajalla liikunnallisia leikkejä ja pelejä kavereiden kanssa noin 60 

minuuttia; yhteensä liikuntaa noin 2 tuntia 45 minuuttia päivässä ilman varsinaista 

liikuntaharrastusta. Toisen oppilaan päivä voi näyttää seuraavalta: koulumatkat autolla, 

liikuntaa 0 minuuttia; välitunnilla keinumista tai seisoskelua, liikuntaa 0 minuuttia; koulun 

liikuntatunnilla reipasta liikuntaa noin 15 minuuttia; vapaa-ajalla kotona tietokonepelejä, 

liikuntaa 0 minuuttia; yhteensä liikuntaa noin 15 minuuttia päivässä, ja jos koulussa ei ole 

liikuntaa kyseisenä päivänä, jää fyysisen aktiivisuuden määrä käytännössä nollaan 

minuuttiin.  

 

Edellä kuvattu ajatusleikki havainnollistaa muun muassa sellaisen lapsen tai nuoren 

fyysisen aktiivisuuden määrää, joka ei jostakin syystä halua tai tykkää liikkua. Syitä on 

monia, mutta yksi syy voi etenkin yläkoululaiselle nuorelle olla se, että liikunnan 

harrastamisesta on saatu sellaisia kokemuksia, jotka eivät innosta liikkumaan tai jotka jopa 

saavat liikkumisen tuntumaan epämiellyttävältä tai ahdistavalta.  
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3 MINÄKÄSITYS JA KOETTU FYYSINEN PÄTEVYYS 

 

 

 

Tutkielmani tutkimuksen kohteena ovat oppilaiden fyysinen minäkäsitys ja koettu fyysinen 

pätevyys. Ne ovat olennainen osa yksilön minuuden kokemusta ja tärkeässä roolissa 

pohdittaessa kuinka liikunnanopetukselle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua. Tässä 

luvussa erittelen minäkäsitykseen liittyviä osa-alueita ja sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

niiden muodostumiseen. Tarkastelen tarkemmin koettua fyysistä pätevyyttä, joka on osa 

fyysistä minäkäsitystä ja sitä kautta yleistä minäkäsitystä.   

 

 

3.1 Minäkäsitys ja sen muodostuminen 

 

Ihmisenä ja yksilönä olemista voidaan kuvata monilla eri termeillä. Puhutaan esimerkiksi 

minästä, minuudesta, minäkuvasta, minäkäsityksestä, itsetunnosta, itsearvostuksesta, 

identiteetistä, persoonallisuudesta ja temperamentista. Kaikki nämä termit kuvaavat yksilöä 

ja yksilönä olemista, mutta ne tarkastelevat sitä hieman eri näkökulmista ja niillä on eri 

vivahteita. Tässä tutkimuksessani oleellinen termi on minäkäsitys ja tarkemmin 

liikunnallinen eli fyysinen minäkäsitys.  

 

Yksilön minuuteen liittyvät käsitteet muodostavat melkoisen haasteen, sillä käsitteitä on 

paljon ja eri tutkijat ja tutkimussuuntaukset saattavat määritellä käsitteitä eri tavoilla. 

Määrittely on monimutkaista, koska minää ja minuutta ei voida mitata, vaan ne ovat 

yksilön subjektiivisia kokemuksia. Yleisesti yläkäsitteenä ihmisenä olemiselle pidetään 

käsitettä minä. Se kuvaa ihmisen omaa kokemusta persoonastaan. (Keltinkangas-Järvinen, 

2008, s. 97.) Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (1998, s. 69–72) kuvaavat minän syntyä 

prosessiksi, jonka perusta on vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa toisten ihmisten 
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kanssa. Tämän vuorovaikutuksen ja kommunikaation kautta ihminen oppii, kuka hän on 

(Antikainen, 1998, s. 108).  

 

Minään liittyy olennaisesti käsitteet minäkuva ja minäkäsitys. Keltinkangas-Järvinen 

(2008, s. 97) määrittelee minäkuvan tarkoittavan yksilön kuvausta itsestään, siitä, kuka ja 

minkälainen hän on. Se on suhteellisen pysyvä, eivätkä esimerkiksi yksittäiset onnistumiset 

tai epäonnistumiset muuta sitä. Minäkäsitys voidaan määritellä ihmisen tietoiseksi 

käsitykseksi itsestään. Se kattaa kaikki ne piirteet, puolet ja määritelmät, joita ihminen 

tietoisesti liittää kuuluvaksi itseensä. (Koppinen, Korpinen & Pollari, 1994, s. 115; 

Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 34.) Joidenkin määritelmien mukaan (esim. Aho, 1996, s. 

9) minäkuva ja minäkäsitys tarkoittavat hieman eri asioita, mutta niitä käytetään usein 

myös toistensa synonyymeina. Tässä tutkielmassa käytän minäkäsitystä ja minäkuvaa 

synonyymeinä.  

 

Niemi (2013, s. 15) luonnehtii minäkäsityksen perustan olevan lapsuudessa 

muodostuneessa käsityksessä itsestä. Hän jatkaa, että minäkäsitys rakentuu useiden 

piirreosa-alueiden pohjalta. Näitä ovat esimerkiksi älykkyys, ulkonäkö, sukupuoli, 

ominaisuudet ja kyvyt. Koppisen ja kumppaneiden (1994, s. 116) mukaan minäkäsitys 

muodostuu oppimisen tuloksena ja muovautuu erilaisten kokemusten ja ympäristöstä 

saadun palautteen kautta.  

 

Identiteetin ja minäkäsityksen syntymistä ovat tutkineet ja havainnoineet muun muassa 

tunnetut kehityspsykologit Erik H. Erikson ja Margaret Mahler. Eriksonin kehitysteorian 

mukaan yksilö kohtaa elämänsä aikana erilaisia kriisejä, joista hänen tulee selviytyä, jotta 

kehittyminen eheäksi ja terveeksi persoonaksi onnistuu. Identiteetin ja minäkäsityksen 

kehitys lähtee jo vauvaiästä, jolloin yksilö kohtaa ensimmäisen kriisinsä. (Erikson, 1980, s. 

53–55, s. 57–58.) Mahlerin kehitysteorian mukaan lapsen minä ja identiteetti taas syntyvät 

kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. Lapsi käy läpi neljä vaihetta autismin vaiheesta 

yksilöllisyyden kiinteytymisvaiheeseen, minkä jälkeen minä ja identiteetti ovat 

vakiintuneet. (Mahler, Pine & Bergman, 1975.) 

 

Nykyään minäkäsitys ja sen kehittyminen nähdään moniulotteisena kokonaisuutena, joka 

vaihtelee eri vaiheissa elämää (Lintunen, 1999, s. 116; Lintunen, 2000, s. 82). Minäkäsitys 
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voidaan jakaa eri osa-alueisiin tai erilaisiin minäkäsityksiin. Lintunen (1999, s. 116–117) 

katsoo minäkäsityksen muodostuvan kolmesta osa-alueesta, jotka ovat koettu 

kognitiivinen, sosiaalinen ja fyysinen pätevyys. Fyysisyys, sekä fyysiset taidot että kehon 

ulkomuodot, ovat siis olennainen osa ihmisyyttä ja yksilön kokemusta itsestään.  

 

 

3.2 Fyysinen minäkäsitys 

 

Kuten Laakso, Nupponen ja Telama (2007, s. 42) toteavat, liikunta vaikuttaa sekä lapsen 

fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen kehitykseen. Itsetuntemuksen ja minäkäsityksen 

kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi ja nuori liikkuu ja saa liikkuessaan kokemuksia 

ja tuntemuksia omasta kehostaan ja sen toiminnasta. Näin syntyy fyysinen minäkäsitys. Se 

on osa yleistä minäkäsitystä (Lintunen, 2000, s. 82). Kuten yleinen minäkäsitys, fyysinen 

minäkäsityskin muodostuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Telaman (1989, s. 

88) mukaan liikunta ja urheilu tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia omien liikunnallisten 

taitojen ja ominaisuuksien vertailuun suhteessa toisiin. Esimerkiksi koulun liikuntatunnit 

ovat siis merkittävä paikka fyysisen minäkäsityksen kehittymiselle. Koski (2013, s. 115–

116) tukee tätä väitettä toteamalla, että liikunnan maailmassa tulee paljon tilanteita, joissa 

itsen tutkimiselle ja omaan kehoon tutustumiselle on aikaa ja tilaa. Nämä kokemukset 

muokkaavat fyysistä minäkäsitystä ja minäkäsitystä yleensä.  

 

Esitin edellä Niemen (2013, s. 15) huomion siitä, että minäkäsityksen muodostumisen 

perusta on lapsuudessa saatu käsitys itsestä. Siksi ensimmäiset kouluvuodet ovat 

merkittävässä osassa siinä, millainen liikunnallinen minäkäsitys lapselle alkaa muodostua. 

Kuten yleinen minäkäsitys, myös liikunnallinen minäkäsitys kehittyy koko elämän ajan. 

Silti vahvalle perustalle on parempi alkaa rakentaa myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. 

Etenkin alaluokilla liikuntaa opettaa usein opettaja, jolla ei ole liikunnanopettajan 

koulutusta. Liikunnallisen minäkäsityksen muodostumisen näkökulmasta olisi tärkeää, että 

oppilas saisi liikunnanopetusta asiantuntevalta opettajalta, joka osaa ottaa huomioon sen, 

että lapsi tarvitsee paljon rohkaisua, kannustusta ja positiivisia kokemuksia liikunnasta. 

Näin lapsi saa myönteisen käsityksen itsestään liikkujana. Toki ei ole itsestäänselvyys, että 

liikunnanopettajan koulutuksen saanut opettaja osaisi automaattisesti toimia lasta 

kannustavasti ja rohkaisevasti, vaan paljon on kiinni myös opettajan persoonasta ja tavoista 

toimia.  



14 
 

On hyvä huomata, että tutkimani liikunnallinen minäkäsitys muodostuu yleisen 

minäkäsityksen tavoin pitkän ajan kuluessa saaduista kokemuksista ja käsityksistä itsestä 

liikkujana. Silti esimerkiksi yksi hyvä ja kannustava liikunnanopettaja voi muokata 

liikunnallista minäkuvaa positiivisempaan suuntaan. Toisaalta useat epäonnistumiset tai 

lannistavat kokemukset saattavat heikentää oppilaan käsitystä itsestä liikkujana.  

 

Fyysinen minäkäsitys on yhteydessä motivaatioon liikkua ja siksi merkittävä tekijä 

esimerkiksi liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa (kts. luku 3.3). Minäkäsitys 

vaikuttaa myös taitojen oppimiseen: kun ihminen kokee taitonsa ja kykynsä riittäviksi, hän 

luottaa selviytyvänsä haasteesta, esimerkiksi uuden taidon oppimisesta, ja yrittää 

kovemmin. Sen sijaan oppija, jonka liikunnallinen minäkäsitys on heikko, ei luota omiin 

kykyihinsä ja luovuttaa epäonnistumisen pelossa. Minäkäsitykseen liittyy siis olennaisesti 

kokemus siitä, että pystyy itse vaikuttamaan asioihin ja muuttamaan niitä. (Zimmer, 2011, 

s. 49, 58.) Koululiikunnassa opettaja voi vahvistaa oppilaan fyysistä minäkäsitystä 

kannustamalla ja viestimällä oppilaalle, että harjoittelu saa aikaan oppimista ja 

epäonnistumiset ovat avain uuden oppimiseen. Oleellinen keino tähän on antaa oppilaalle 

kannustavaa palautetta oppimisesta ja viestittää, että epäonnistumiset ovat sallittuja ja 

tarpeellisia. 

 

 

3.3 Koettu fyysinen pätevyys 

 

Kun ihminen kohtaa erilaisia tehtäviä ja haasteita, hän arvioi omia kykyjään ja niiden 

riittävyyttä tehtävän hoidossa. Tätä kokemusta omista kyvyistä kutsutaan koetuksi 

pätevyydeksi (eng. perceived competence). (Deci & Ryan, 1985.) Yksilön kokemusta 

omista fyysisistä ominaisuuksistaan, taidoistaan ja niiden riittävyydestä taas kutsutaan 

koetuksi fyysiseksi pätevyydeksi (eng. perceived physical competence) (Fairclough, 2003, 

s. 5;  Liukkonen & Jaakkola, 2013, s. 149). Fyysisiin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi 

keho, kunto ja liikuntataidot. Lintusen (1995, s. 38) mukaan koettuun fyysiseen 

pätevyyteen liittyy lisäksi vertailu samaa sukupuolta oleviin ikätovereihin.  Tämä on 

merkityksellinen tekijä erityisesti koululiikunnassa, kun vertailu luokkatovereihin on 

jatkuvasti läsnä liikuntatunneilla. 
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Koettu fyysinen pätevyys on osa ihmisen minäkäsitystä ja itsearvostuksen kokemusta. 

Muita itsearvostukseen liittyviä niin kutsuttuja alapätevyysalueita ovat Liukkosen ja 

Jaakkolan (2013, s. 149–150) mukaan sosiaalinen pätevyys, älyllinen pätevyys ja 

tunnepätevyys (ks. kuvio 1). Ihmiset kokevat eri pätevyysalueet eri tavalla: jollekin koettu 

sosiaalinen pätevyys on tärkeämpää itsearvostukselle ja sille annetaan enemmän 

painoarvoa, kun taas toisen itsearvostuksen kokemukseen vaikuttaa enemmän esimerkiksi 

koettu fyysinen pätevyys ja erityisesti kehon viehättävyys. Kolmannelle taas liikuntataidot 

määrittävät eniten koettua fyysistä pätevyyttä ja itsearvostusta. Kuvio 1 havainnollistaa 

itsearvostuksen muodostumista eri pätevyysalueista. (Laakso ja muut, 2007, s. 42; 

Liukkonen & Jaakkola, 2013, s. 149–150.) Lintusen (2000, s. 83) mukaan nimenomaan 

koettu fyysinen pätevyys on tärkeämpää itsearvostukselle ja minäkäsitykselle kuin 

todellinen, mitattavissa oleva kunto. 

 

Koululiikunnan kannalta ajateltuna liikunnanopettajalla tulisi olla kykyä tunnistaa, mitkä 

pätevyysalueet kukin oppilas kokee tärkeinä itsearvostukselle ja näin ollen olla erityisen 

herkkänä niiden oppilaiden kohdalla, joilla fyysinen pätevyys tuntuu määrittävän eniten 

itsearvostuksen kokemusta. Oppilas, jolle esimerkiksi oma keho ja kunto ovat tärkeitä 

itsearvostuksen mittareita, saattaa olla tavallistakin haavoittuvaisempi vastaanottamaan 

niihin liittyvää palautetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Itsearvostuksen muodostuminen pätevyyshierarkiassa Liukkosen ja Jaakkolan 

(2013, s. 149) mukaan. 
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Liimatainen (2000) havaitsi tutkimuksessaan, että koetun fyysisen pätevyyden merkitys 

yksilön itsearvostuksen hierarkiassa kohoaa iän myötä. Erilaiset fyysiset ominaisuudet, 

kuten voimakkuus ja kestävyys, olivat itsearvostuksen mittareina huomattavasti 

merkittävämmässä roolissa 17-vuotiailla kuin 11-vuotiailla. Mielestäni nuorten 

liikuntakasvatuksen parissa työskentelevien tulisi olla tietoisia näistäkin tutkimustuloksista. 

Koska nuorille koettu fyysinen pätevyys on tärkeää, liikunnanopettajien ja muiden 

liikuntakasvattajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota nuorten koetun fyysisen pätevyyden 

tukemiseen. Se vaikuttaa myönteisesti myös liikuntamotivaatioon ja sitä kautta johtaa 

todennäköisesti lisääntyneeseen liikunta-aktiivisuuteen. 

 

Sarlinin (1995) tutkimuksen mukaan yksilön koettu fyysinen pätevyys on korkeimmillaan 

hänen aloittaessaan koulunkäynnin. Siitä eteenpäin koetun fyysisen pätevyyden on useissa 

tutkimuksissa todettu pikku hiljaa laskevan. Merkittävin koetun fyysisen pätevyyden tason 

lasku ajoittuu 8–9 ikävuoden tienoille ja edelleen noin 12 ikävuoden vaiheille. (Sarlin, 

1995; Yli-Piipari, 2011.) Lintusen (1999) tutkimuksessa puolestaan havaittiin koetun 

fyysisen pätevyyden tason paranevan uudelleen myöhäisnuoruudessa, noin 15 ikävuodesta 

eteenpäin. Sukupuolten välillä on eroja koetussa fyysisessä pätevyydessä. Esimerkiksi 

Liimatainen (2000) sekä Carrol ja Loumidis (2001) saivat tutkimuksessaan tuloksia, joiden 

mukaan poikien koettu fyysinen pätevyys on keskimäärin korkeampi kuin tyttöjen. 

 

Koettu fyysinen pätevyys ei siis ole pysyvä ominaisuus tai piirre, vaan se muokkautuu läpi 

elämän erilaisten kokemusten ja muun kehityksen myötä. Yksilön elinympäristö, 

kanssakäyminen ja vuorovaikutus sekä perheen, ikätovereiden että koulumaailman kanssa 

muovaavat yhtä lailla koettua fyysistä pätevyyttä kuin koko yksilön minää. Koettu 

fyysinen pätevyys ei kuitenkaan ole täysin riippuvainen ympäristöstä saaduista 

vaikutteista, vaan iän ja kehityksen myötä ihminen alkaa myös itse prosessoida omia 

kykyjään ja tuntemuksiaan, mikä vaikuttaa koettuun fyysiseen pätevyyteen. 

 

 

3.3.1 Koettuun fyysiseen pätevyyteen vaikuttavia tekijöitä 

 

Koettu fyysinen pätevyys muodostuu ja muovautuu pitkin elämää. Yksilö muodostaa 

kuvan fyysisestä pätevyydestään muun muassa ympäristöstään keräämänsä tiedon pohjalta. 

Se voi olla esimerkiksi vertailua omien ja ikätovereiden taitojen välillä tai opettajan 
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antamaan palautteeseen perustuva tulkinta omista kyvyistä. (Fairclough, 2003, s. 5; 

Shimon, 2011, s. 105–106.)  

 

Fyysisen pätevyyden kokemus vaihtelee elämän eri vaiheissa. Muun muassa ikä vaikuttaa 

siihen, mitkä tekijät ovat yhteydessä yksilön koetun fyysisen pätevyyden muodostumiseen 

ja muuttumiseen. Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että pienemmät lapset luottavat 

enemmän aikuiselta, erityisesti heille tärkeältä aikuiselta saatuun palautteeseen kun he 

arvioivat omia fyysisiä taitojaan ja kykyjään. Vanhemmat lapset ja nuoret sen sijaan 

arvioidessaan omaa fyysistä pätevyyttään tukeutuvat enemmän ikätovereilta saatuun 

palautteeseen ja itsearviointiin. (Horn, Glenn & Wentzell, 1993; Horn & Weiss, 1991; 

McKiddie & Maynard, 1997.) Koulunsa aloittavilla lapsilla ei siis vielä ole kykyä arvioida 

todenmukaisesti omia taitojaan ja fyysistä pätevyyttään, vaan he tarvitsevat aikuisen tukea. 

Opettajan antamalla palautteella on siksi merkittävä rooli pienen oppilaan koetun fyysisen 

pätevyyden muodostumisessa. 

 

Myös sukupuolten välillä on havaittu eroja siinä, mitkä tekijät merkittävimmin vaikuttavat 

koettuun fyysiseen pätevyyteen. Esimerkiksi Hornin ja kumppaneiden (1993) tutkimus 

osoitti, että lukioikäiset pojat arvioivat omaa fyysistä pätevyyttään muun muassa sen 

perusteella, miten he pärjäävät kilpailuissa tai peleissä samaa sukupuolta oleville 

ikätovereilleen ja kuinka helpoksi tai vaikeaksi he kokevat jonkin taidon oppimisen. Saman 

ikäiset tytöt puolestaan hyödyntävät enemmän itsevertailua ja omia tuntemuksiaan sekä 

ikätovereiltaan saatuja arvioita omista kyvyistään arvioidessaan fyysistä pätevyyttään.  

 

Palautteella on huomattu olevan merkittävä rooli koetun fyysisen pätevyyden 

kehittymisessä. Esimerkiksi Decin, Koestnerin ja Ryanin (1999) tutkimuksessa havaittiin, 

että oppilaan liikuntasuorituksesta saama palaute vaikutti hänen pätevyyden kokemiseensa. 

Sekä suora palaute tehtävästä (esimerkiksi koriin mennyt pallo) että opettajalta tai muilta 

oppilailta saatu palaute antavat oppilaalle signaaleja siitä, onnistuiko vai epäonnistuiko hän 

tehtävässään. Nämä signaalit taas joko vahvistavat tai heikentävät oppilaan koettua fyysistä 

pätevyyttä. Virta (1999, s. 124) on samoilla linjoilla todetessaan, että kaikki se palaute, jota 

oppilas saa kouluvuosiensa aikana, vaikuttaa jollakin tavalla hänen kehitykseensä, 

minäkuvaansa ja viihtyvyyteen koulussa. Myös Mosston ja Ashworth (2008, s. 27) ovat  

sitä mieltä, että palaute on merkittävä osa oppimisprosessia juuri siitä syystä, että sillä 

voidaan vaikuttaa oppijan minäkäsitykseen ja sitä kautta koettuun fyysiseen pätevyyteen. 
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Liukkonen (2012, s. 28) linjaa seminaariesityksessään koetun fyysisen pätevyyden 

tukipilareita. Niitä ovat muun muassa yksilöllisen oppimisen tukeminen, edistymisestä 

annettu palaute ja suhtautuminen virheisiin oppimiskokemuksina. Nämä asiat ovat kaikki 

toteutettavissa ja toisaalta laiminlyötävissä koulun liikunnanopetuksessa. Jälleen totean, 

että tässäkin tehtävässä liikunnanopettajilla on suuri vastuu. Heillä on hyvät 

mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten koetun fyysisen pätevyyden kehittymistä 

kannustamalla, antamalla palautetta niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin sillä 

tavalla, että oppilas kokee virheetkin rakentaviksi ja tilaisuuksiksi kehittyä. 

 

Gallahuen (1996) mukaan koettua fyysistä pätevyyttä arvioidaan suhteessa omaan 

viiteryhmään. Esimerkiksi aloitteleva jalkapalloilija vertaa itseään muihin aloittelijoihin ja 

muodostaa käsityksen omasta fyysisestä pätevyydestään sen perusteella eikä vertaamalla 

itseään ammattilaisjalkapalloilijoihin. Tämä selittää osan koetun fyysisen pätevyyden 

vaihteluista elämän varrella erityisesti jonkin tietyn lajin aktiivisilla harrastajilla. Kun 

omissa lajitaidoissaan kehittyy pidemmälle ja pidemmälle, viiteryhmän taso on myös aina 

vain korkeampi. Siksi harrastaja vaatii itseltäänkin yhä parempaa suoritusta kokeakseen 

fyysisen pätevyytensä riittäväksi. Koululiikunnassa tulisi mielestäni kuitenkin varoa 

tällaista vertailua oppilaiden kesken. Jos korostetaan liiaksi omia taitoja suhteessa muiden 

ryhmän oppilaiden taitoihin, liikunnallisesti heikompien oppilaiden tai lajia 

harrastamattomien koettu fyysinen pätevyys heikkenee. 

 

Koettu fyysinen pätevyys on yksilön oma arvio omista kyvyistään eikä siksi aina vastaa 

todellista, mittareiden osoittamaa pätevyyttä. Se, kuinka todenmukainen yksilön koettu 

fyysinen pätevyys on, vaihtelee. Esimerkiksi iän vaikutusta arvioon fyysisestä 

pätevyydestä on tutkittu melko paljon. Wigfieldin ja Ecclesin (2002, s. 3) mukaan 

nuoremmat lapset suhtautuvat myönteisemmin omiin kykyihinsä kuin vanhemmat lapset. 

He siis saattavat kokea fyysisen pätevyytensä todellisia kykyjä paremmaksi. Kun ikää tulee 

lisää, lapset tulevat paremmin tietoisiksi niistä tavoitteista ja vaatimuksista, joita fyysiselle 

pätevyydelle asetetaan ja toisaalta osaavat paremmin arvioida omia kykyjään suhteessa 

näihin tavoitteisiin. Sääkslahden, Huotarin, Luukkosen, Huotarin ja Luukkosen (2008) 

tutkimuksen mukaan lapset osaavatkin arvioida realistisesti omaa fyysistä pätevyyttään 

noin 12 vuoden ikäisinä.  
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Iän lisäksi monet muutkin yksilön ominaisuudet ovat yhteydessä siihen, miten tarkasti hän 

arvioi fyysistä pätevyyttään. Esimerkiksi yleinen minäkäsitys vaikuttaa merkittävästi 

siihen, kuinka realistisiksi oppilas kokee oman fyysisen pätevyytensä. Weissin, Ebbeckin ja 

Hornin (1997) tutkimuksessa havaittiin, että lapset, joilla oli heikko itsetunto ja 

minäkäsitys, jotka kokivat helposti ahdistuneisuutta kilpailutilanteissa ja jotka olivat 

taipuvaisia vertailemaan itseään muihin, arvioivat fyysisen pätevyytensä heikommaksi 

kuin se todellisuudessa oli. Sukupuolten välilläkin on havaittu pieniä eroja koetun fyysisen 

pätevyyden realistisuudessa. McKiddien ja Maynardin (1997) tutkimuksen perusteella 

pojat arvioivat yläkouluiässä (14–15-vuotiaina) fyysisen pätevyytensä realistisemmin kuin 

tytöt.  

 

Vaikka edellä on tullut esille, että koettu fyysinen pätevyys muuttuu ja muovautuu elämän 

aikana, Sarlin (1995, s. 110–111) arvioi, että se vakiintuu yläkoulun aikana ja pysyy siitä 

eteenpäin suhteellisen pysyvänä ilmiönä. Hän toteaa, että koulun aloittamisen ensimmäiset 

vuodet ovat positiivisen minäkäsityksen muodostumisen herkkyyskautta. Myös koettu 

fyysinen pätevyys, joka on osa minäkäsitystä, on herkkä sekä positiivisille että 

negatiivisille vaikutteille tuona aikana. Liikunnanopetuksen näkökulmasta alakouluiässä 

tulisikin oppilaalle tarjoutua mahdollisimman paljon tilaisuuksia onnistumisten ja 

positiivisten liikuntaelämysten kokemiseen. Väittäisin kuitenkin, että koettua fyysistä 

pätevyyttä ei ole myöhäistä parantaa vielä yläkoulussakaan, vaan kaikki positiiviset 

kokemukset, joita oppilas peruskoulunsa aikana ja myöhemminkin saa, vaikuttavat 

myönteisesti koettuun fyysiseen pätevyyteen ja sitä kautta liikuntamotivaatioon ja liikunta-

aktiivisuuteen. 

 

 

3.3.2 Koettu fyysinen pätevyys, motivaatio ja liikunta-aktiivisuus 

 

Koetun fyysisen pätevyyden yhteyttä liikuntamotivaatioon ja liikunta-aktiivisuuteen sekä 

viihtyvyyteen koulussa ja koululiikunnassa on tutkittu paljon. Jo pelkästään suomalaisten 

tutkijoiden tekemiä tutkimuksia on useita niin vuosikymmenten takaa kuin aivan 

painotuoreenakin. Muutamina esimerkkeinä mainittakoon Jaakkolan, Sääkslahden ja 

kumppaneiden (2013), Lintusen (1995, 1999, 2000), Telaman ja kumppaneiden (2005) 

sekä Yli-Piiparin (2011) tutkimukset. Aihe on kiinnostanut myös liikunnanopettajaksi 

opiskelevia, sillä koettu fyysinen pätevyys on ollut aiheena useissa pro gradu -tutkielmissa.  
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Yksi liikunnanopetuksen tärkeimmistä tavoitteista on sytyttää oppilaissa kipinä 

liikunnalliseen elämäntapaan. Liikunnallisen elämäntavan omaksumisen yhtenä 

tärkeimpänä tekijänä voidaan pitää koettua fyysistä pätevyyttä (Wallhead & Buckworth 

2004, s. 286). Ihmiset yleensä tykkäävät tehdä sellaista, missä kokevat olevansa hyviä. 

Kun oppilas kokee olevansa hyvä liikunnassa, hän haluaa osallistua tunneilla aktiivisesti. 

Aktiivinen osallistuminen ja yrittäminen taas mahdollistavat oppimisen ja positiivisten 

kokemusten saamisen, jolloin oppilaan koettu fyysinen pätevyys entisestään paranee.  

 

Sas-Nowosielskin (2008) tutkimuksessa nähtiin koetun fyysisen pätevyyden olevan 

yhteydessä oppilaan motivaatioon liikuntatunnilla. Tästä näkökulmasta oppilaat, jotka 

kokevat fyysisen pätevyytensä todellista heikommaksi, ovat vaarassa joutua kierteeseen, 

jossa heikko koettu pätevyys alentaa motivaatiota, mikä puolestaan vähentää 

mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin ja sitä kautta heikentää edelleen koettua 

fyysistä pätevyyttä. Opettaja voisi kannustamalla ja taitavalla palautteenannolla kohottaa 

tällaisten oppilaiden itsetuntoa ja sitä kautta vahvistaa fyysisen pätevyyden kokemusta. 

Opettaja voi auttaa näkemään, että oppilaan taidot riittävät korkeammalle kuin mitä oppilas 

itse arvioi ja olettaa. Sas-Nowosielski (2008, s. 134) toteaakin yhteenvetona 

tutkimuksestaan, että jotta oppilaat motivoituisivat osallistumaan aktiivisesti 

liikuntatunnilla (ja sitä kautta harrastamaan liikuntaa myös vapaa-ajalla), opettajan tulisi 

tukea oppilaiden fyysisen pätevyyden kokemusta.                         

 

Koettu fyysinen pätevyys lisää liikunta-aktiivisuutta myös koulun ulkopuolella. Carrol ja 

Loumidis (2001) tutkivat lasten koetun fyysisen pätevyyden yhteyttä heidän liikunta-

aktiivisuuteensa ja viihtymiseensä liikuntatunneilla ja havaitsivat, että lapset, joilla oli 

korkea koettu fyysinen pätevyys, olivat huomattavasti aktiivisempia liikkujia sekä 

määrällisesti että laadullisesti kuin lapset, joilla koettu fyysinen pätevyys oli matala. He 

myös viihtyivät koululiikunnassa paremmin. Fairclough (2003) sai samansuuntaisia 

tuloksia tutkiessaan koetun fyysisen pätevyyden, liikunta-aktiivisuuden ja liikunnasta 

nauttimisen välisiä yhteyksiä yläkouluikäisillä nuorilla. Tutkimuksen tuloksista voitiin 

päätellä, että koettu fyysinen pätevyys vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka 

nautinnolliseksi yksilö kokee liikkumisen. Fairclough (2003, s. 13) linjaa vedoten 

tutkimuksensa tuloksiin, että koska nautinnollisuus on elintärkeää liikunta-aktiivisuudelle, 

liikunnanopetuksessa tulisi keskittyä oppilaiden koetun fyysisen pätevyyden 

parantamiseen.  
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Lintunen (2000, s. 83) on samaa mieltä ja toteaa, että jos ihminen kokee itsensä 

liikunnallisesti päteväksi, hän todennäköisemmin jaksaa jatkaa liikunnan harrastamista. 

Hän on huolissaan siitä, että jo 13-vuotiaana monelle on muodostunut kielteinen kuva 

itsestä liikkujana, mikä vähentää huomattavasti liikunnan harrastamista. Koetulla fyysisellä 

pätevyydellä eli sillä, millainen kuva yksilöllä on itsestä liikkujana, on Lintusen mukaan 

suuri merkitys, vaikka kuva olisikin virheellinen.  

 

Liikunta-aktiivisuuden väheneminen niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin on ollut 

huolenaiheena jo pitkään. Keskimäärin ollaan vielä kaukana Fyysisen aktiivisuuden 

suosituksista (Nuori Suomi ry, 2008, s. 17), vaikka aktiivisuuden lisääntymistä onkin ollut 

havaittavissa aivan viime vuosina  (Luopa ja muut, 2010, s. 31–34). Edellä esittelemäni 

tutkimustulokset antavat vahvan näytön siitä, että myönteisen koetun fyysisen pätevyyden 

tukeminen koululiikunnassa on yksi keino lisätä sekä lasten, nuorten että aikuisten liikunta-

aktiivisuutta.  
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4 PALAUTTEENANTO LIIKUNNASSA 

 

 

 

Palaute on läsnä kaikkialla (Mosston & Ashworth, 2008, s. 27). Kun ihminen tekee jonkun 

suorituksen, hän lähes aina saa siitä jonkinlaisen palautteen eli raportin siitä, miten suoritus 

onnistui, mitä se sai aikaan, miten siihen suhtauduttiin. Koulumaailmassakin palautetta 

saadaan jatkuvasti. Oppilas saa palautetta esimerkiksi käyttäytymisestään (”Anna toisille 

työrauha”), pukeutumisestaan (”Onpas sinulla hieno paita”) ja tekemisistään (”Vau miten 

hieno maalaus”). Oppimisen kannalta merkittävää on kuitenkin oppimisesta saatu palaute. 

Se kertoo oppilaalle, mitä hän jo osaa ja on oppinut ja mitä pitää vielä harjoitella. Se on 

tärkeä osa kaikkea oppimista. Liikunnassa palautteen saaminen tukee liikuntasuorituksen 

oppimista.   

 

Tässä luvussa perehdyn palautteen antamiseen sekä yleisesti että erityisesti liikunnassa. 

Tarkastelen palautteen tehtäviä ja tavoitteita sekä palautteen laatua. Lisäksi esittelen 

erilaisia tapoja antaa palautetta. Lopuksi pohdin vielä palautteen merkitystä oppilaan 

oppimiselle. Tarkastelen tutkielmani tutkimuksessa palautteen saamista nimen omaan 

oppilaan näkökulmasta, mutta tässä luvussa huomioin myös opettajan näkökulman 

palautteen antamiseen ja siihen, mitä palautteen antamisessa tulee ottaa huomioon. 

 

4.1 Mitä palaute on? 

  

Oppimisen ja opetuksen maailmassa palautteella (eng. feedback) tarkoitetaan oppijalle 

annettavaa tietoa ja arvioita siitä, miten hän suoriutui annetusta tehtävästä. Palautteella on 

tärkeä merkitys oppimiselle ja sitä voidaan pitää jopa oppimisen edellytyksenä. Oppilaalla 

on oikeus saada palautetta oppimisestaan ja edistymisestään ja toisaalta opettajalla on 

velvollisuus antaa oppilaalle todenmukaista palautetta. (Atjonen, 2007, s. 88–89.)  
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Liikuntadidaktisesta näkökulmasta palautetta on kaikki se informaatio, jota 

liikuntasuorituksesta tai liikunnallisesta toiminnasta saadaan (Mosston & Ashworth, 2008, 

s. 27; Pangrazi & Dauer, 1995, s. 40). Toisin sanoen palautetta on sekä oppijan itsensä 

kokemuksena saama palaute eli se, miltä suoritus kehossa tuntuu, että opettajan kertoma 

kuvaus siitä, miten oppilas suoriutui annetusta tehtävästä. Palautetta on monenlaista ja 

erilaisilla palautteen muodoilla ja laaduilla on eri tehtäviä. Niitä kuvaan tarkemmin 

myöhemmin tässä luvussa.  

 

Palaute on olennainen osa oppimisprosessia. Mosstonin ja Ashworthin (2008, s. 27) 

mukaan siihen on kaksi pääsyytä: palautteella voidaan vahvistaa tai muuttaa kohteena 

olevaa asiaa tai käyttäytymistä ja palautteella voidaan muokata minäkuvaa. Väite on 

karkea ja siinä tuntuu olevan behavioristisia piirteitä. Väitteestä saa sen kuvan, että palaute 

toimisi ikään kuin palkkiona, jonka saadakseen ihminen tekee vaaditun asian. Tarkemmin 

tarkasteltuna väite kuitenkin tukee myös nykyisin vallalla olevaa konstruktivistista 

oppimiskäsitystä. Rauste-von Wright ja von Wright (1996, s. 19–20) nimittäin kuvailevat 

ihmistä perusluonteeltaan aktiiviseksi eli tavoitteisiin suuntautuvaksi ja palautehakuiseksi 

olennoksi, joka etsii aktiivisesti omaa minäänsä ja ulkomaailmaa koskevaa tietoa. Ihmisen 

toimintaa ohjaavat tarpeiden, aikeiden ja odotusten lisäksi toiminnasta saatu palaute tai 

tarkemmin tulkinta palautteesta. Tällainen käsitys ihmisestä on myös konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen takana. Oppiminen on aktiivista toimintaa, jota ohjaa ihmisen 

uteliaisuus mutta myös saatu palaute. 

 

 

4.2 Palautteen tehtävät 

 

Palaute on osa arvioinnin kokonaisuutta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2004, s. 262) arvioinnille asetetaan selkeä tavoite:  

 

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata,                   

miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva 

oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden 

kasvua. 
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Palautteella on samoja tehtäviä kuin arvioinnilla yleensä. Palautetta antamalla opettaja 

kertoo oppilaalle, miten asetettu tavoite saavutettiin. Erityisesti pieni oppilas, jolla ei vielä 

ole tarpeeksi keinoja arvioida omaa suoritustaan, tarvitsee paljon palautetta. On tärkeää, 

että oppilas saa opettajaltaan jatkuvaa palautetta (Opetushallitus, 2004, s. 262). Jos 

palautetta saa vain esimerkiksi todistuksissa liikuntanumeron muodossa, oppilaalla on 

varsin heikot mahdollisuudet arvioida omaa tekemistään ja suorituksiaan, asettaa uusia 

tavoitteita sekä havaita, missä asioissa hän on kehittynyt ja missä tarvitaan vielä 

harjoitusta.  

 

Liikunnassa palautteen päätavoitteena on tukea ja edistää liikuntataitojen oppimista  

(Shimon, 2011, s. 84). Jaakkola (2013, s. 334) arvioikin, että liikunnan opetuksessa eniten 

käytetty didaktinen apukeino olisi juuri palautteen antaminen. Sitä voi käyttää apuna myös 

esimerkiksi liikuntatuntien ja luokan organisoimisessa. Atjonen (2007, s. 89) tiivistää 

palautteen ydinidean olevan sen erotuksen tunnistaminen, joka on oppilaan senhetkisen 

suorituksen ja toivotun suorituksen välillä ja antaa sekä opettajalle että oppilaalle tieto 

siitä, miten erotus saadaan pienemmäksi ja lopulta kokonaan poistettua.  

 

Palautteella voi lisäksi muun muassa vaikuttaa käyttäytymiseen, inspiroida, vahvistaa tai 

kyseenalaistaa normeja, ilmaista kunnioitusta, rohkaista ja innostaa. Toisaalta palaute voi 

myös hylätä ja torjua, saada tuntemaan turhautuneisuutta, aiheuttaa hämmennystä, ilmaista 

epäkunnioitusta, nujertaa ja lannistaa tai nöyryyttää ja nolata.  (Mosston & Ashworth, 

2008, s. 27–29; kts. Myös Jaakkola, 2013, s. 334.) Edellä kuvattu pitkä lista osoittaa, että 

vaikka palautteella ennen kaikkea pyritään vaikuttamaan oppilaan suoritukseen ja 

edistämään oppimista, sillä voi saada aikaan myös paljon muuta hyvää mutta myös pahaa. 

Onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten palaute annetaan ja miten oppilas 

palautteen ehkä ymmärtää. Kuten kaikessa kanssakäymisessä, myös palautteen antamisessa 

väärinymmärrykset  ja väärinkäsitykset ovat mahdollisia.  

 

Varstala (2007, s. 132) nostaa esiin tärkeän näkökulman palautteen antamisen tavoitteisiin. 

Kun tavoitteena on jonkin motorisen suorituksen oppiminen, palautetta tulee antaa paljon 

erityisesti niin kutsutussa assosiatiivisessa vaiheessa. Siinä suoritus pyritään spesifin 

palautteen ja ohjauksen avulla saamaan oikeisiin ”uomiin”, minkä jälkeen vasta ryhdytään 

harjoittelemaan suoritusta niin että se automatisoituu. On tärkeää, että suoritus ei 

automatisoidu vääränlaiseksi, koska silloin suorituksen muokkaaminen oikeaksi on kovan 
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työn takana. Palautteen antaminen ja suorituksen korjaaminen siis ennaltaehkäisee 

vääränlaisten suoritustapojen oppimista. 

 

Yksi palautteen antamisen tavoitteista on kiistatta kohottaa oppilaan motivaatiota. 

Erityisesti sisäinen motivaatio on tärkeä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen 

elämäntavan ylläpitäjä. Sisäisesti liikkumiseen motivoitunut ihminen liikkuu, koska hän 

kokee liikkumisen nautittavana ja hän saa siitä hyvän olon ja elämyksiä. Toisaalta hän 

kokee onnistumiset ja uusien taitojen oppimisen tärkeänä ja kannustavana. Yksi keino 

lisätä oppilaan sisäistä motivaatiota on antaa hänelle positiivista, korjaavaa ja 

informatiivista palautetta, mikä rohkaisee oppilasta yrittämään entistä kovemmin 

saavuttaakseen tavoitteen. (Pangrazi & Dauer, 1995, s. 98; Shimon, 2011, s. 103–104, 

108.) 

 

 

4.3 Ulkoinen ja sisäinen palaute 

 

Motorisen oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna palaute jaetaan kahteen luokkaan, 

sisäiseen (eng. intrinsic) ja ulkoiseen (eng. extrinsic) palautteeseen. Sisäisellä palautteella 

tarkoitetaan oppijan itsensä, eri aistikanavien kautta saamaa tietoa suorituksesta. Se voi 

tulla joko kehon sisältä esimerkiksi lihasten ja jänteiden kautta tai kehon ulkopuolelta 

tulevista aistimuksista. Sisäinen palaute on siis esimerkiksi näköhavaintoon, tuntoon tai 

kuuloon perustuva palaute siitä, miten suoritus onnistui. Palaute saadaan useimmiten 

enemmän tai vähemmän suoraan ilman kolmannen osapuolen apua (esim. opettaja tai 

tekniset laitteet) ja välittömästi suorituksen aikana ja sen jälkeen. Ulkoinen palaute taas on 

jonkin oppijan ulkopuolisen lähteen muodostama arvio suorituksesta. Puhuttaessa 

liikunnanopetuksesta ja liikuntasuorituksesta ulkoisen palautteen lähde on useimmiten 

opettaja. Erityisesti viimeaikoina, kun tekniikka on kehittynyt, myös erilaiset tekniset 

laitteet kuten videointi, ovat tulleet avuksi ulkoisen palautteen antamiseen. (Jaakkola, 

2013, s. 334; Pangrazi & Dauer, 1995, s. 40; Schmidt & Wrisberg, 2008, s. 285–286; 

Shimon, 2011, s. 84.) 

  

Palaute voidaan jakaa edelleen kahteen muotoon riippuen siitä, mihin palaute kohdistuu. 

Se voi kohdistua suorituksen lopputulokseen (eng. knowledge of results), jolloin tarkoitus 

on kertoa oppilaalle, miten hänen suorituksensa onnistui verrattuna tavoiteltuun 
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lopputulokseen. Liikuntataitojen oppimisen kannalta tärkeää on kuitenkin antaa palautetta 

myös itse suorituksesta ja sen laadusta (eng. knowledge of performance). Suorituksen 

lopputulos voi olla onnistunut, vaikka itse suoritus, esimerkiksi suoritustekniikka, ei 

olisikaan tavoitellun mukainen. Oppilas voi saada heitettyä koripallon koriin, vaikkapa 

tuurilla, mutta suoritustekniikkaa tulisi vielä hioa, jotta lopputulos olisi tavoiteltu yhä 

useammin jatkossakin. Palaute tuloksesta ja palaute suorituksesta voivat olla sekä ulkoisia 

että sisäisiä. (Schmidt & Wrisberg, 2008, s. 286; Shimon, 2011, s. 84.)  

 

Paitsi että opettaja kertoo oppilaalle, miten suoritus onnistui suoritustekniikan ja 

lopputuloksen osalta, oppilas näkee ja aistii itse, miten onnistui. Pangrazi ja Dauer (1995, 

s. 37) huomauttavatkin, että on tärkeää muistuttaa oppilaita tunnustelemaan ja aistimaan, 

miltä oikein tehty suoritus kehossa tuntuu. Liikuntataitojen oppimisessa sekä sisäisellä että 

ulkoisella palautteella on tärkeä osuus. Se, millaisella palautteella kulloinkin on tehokkain 

vaikutus oppimiseen, riippuu muun muassa oppijan iästä, taitotasosta ja harjoiteltavasta 

taidosta. Erityisesti pienet lapset, joilla oman kehon hallinta ja kehontuntemus eivät vielä 

ole kehittyneet tarpeeksi, tarvitsevat paljon ulkoista palautetta.   

 

Opettajan on syytä miettiä tarkkaan, millaista palautetta hän suorituksista antaa ja millaista 

palautetta oppija tarvitsee. Esimerkiksi Schmidt ja Wrisberg (2008, s. 286) varoittavat 

ulkoisen lopputulospalautteen olevan arvotonta ja voivan jopa ärsyttää ja turhauttaa 

oppijaa, jos se ei tuo mitään lisätietoa siihen, minkä oppija on itse jo voinut havaita 

suorituksesta. He kuitenkin pitävät ulkoista lopputulospalautetta tarkoituksenmukaisena 

esimerkiksi tilanteissa, jossa tiettyä liikuntataitoa on vastikään alettu harjoitella eikä 

oppijalla vielä ole vertailukohtaa siitä, millainen suoritus on tavoitteena.  Pangrazi ja Dauer 

(1995, s. 42) kehottavat kuitenkin jo taidon opettelun alkuvaiheessa kiinnittämään 

huomiota myös suorituspalautteeseen ja varomaan painottamasta liikaa lopputuloksen 

merkitystä. Oppija voi esimerkiksi onnistuessaan lyömään tennispallon verkon yli uskoa, 

että suoritus oli oikeanlainen koska lopputulos oli tavoiteltu, vaikka suoritustekniikka ei 

olisikaan oikea. Tässä tutkielmassa paino on ulkoisessa, opettajan antamassa palautteessa. 

 

 

4.3.1 Ulkoisen palautteen luokat 

 

Opettajan oppilaalle antama palaute liikuntasuorituksesta on hyvin moninaista. Tapa antaa 
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palautetta, palautteen sisältö ja palautteen tavoitteet vaihtelevat. Niinpä palautetta on 

luokiteltu ja jaoteltu useilla tavoilla. Kun puhutaan palautteen sisällöstä ja pedagogisesta 

merkityksestä, liikuntadidaktisessa kirjallisuudessa käytetään yleisesti Mosstonin ja 

Ashworthin (2008) määrittelemää jakoa neljään ulkoisen palautteen luokkaan. Nämä ovat 

arvottava, korjaava, neutraali ja tulkinnanvarainen palaute. Kullakin palauteluokalla on 

omat spesifit tavoitteensa ja vaikutuksensa. (Mosston & Ashworth, 2008, s. 28.) 

 

Arvottava palaute sisältää joko positiivisen tai negatiivisen arvion siitä, menikö suoritus 

hyvin vai huonosti. Arvottavan palautteen tunnistaa sen sisältämistä arvoa antavista 

sanoista, jotka ovat joko positiivisia tai negatiivisia. Sellaiset palautteet kuten ”hyvä lyönti, 

kätesi olivat oikeassa asennossa”, ”suorituksesi oli huonompi kuin edellinen” ja ”loistavaa 

työtä” ovat arvottavaa palautetta. Arvottavan palautteen tarkoitus on arvioida suoritusta tai 

käyttäytymistä ja nostaa esiin kuva toivotusta suorituksesta tai käyttäytymisestä. Toisaalta 

se myös ilmentää tuntemuksia suorituksen puolesta tai sitä vastaan. Arvottavan palautteen 

fokuksessa on palautteen antaja: vaikka palaute annetaan oppijalle, se heijastaa palautteen 

antajan, eli opettajan, arvostuksia ja hänen määrittelemäänsä oikeaa tai väärää suoritusta tai 

käyttäytymistä. (Mosston & Ashworth, 2008, s. 28–29.) Jaakkolan (2013, s. 335) mukaan 

arvottavaan palautteeseen liittyy sen emotionaalisen latauksen vuoksi riski siitä, että 

oppilaat pyrkivät saamaan opettajalta hyväksyntää ja huomiota arvottavan palautteen 

muodossa ja tulevat näin riippuvaisiksi opettajan antamasta arvottavasta palautteesta. Siksi 

sen käyttöä ei opettajana tulisi korostaa.  

 

Korjaavaa palautetta opettaja antaa silloin, kun oppilaan suoritus ei onnistu. Siihen sisältyy 

tieto siitä, mikä suorituksessa aiheutti epäonnistumisen sekä ohje suorituksen 

korjaamiseen. Korjaava palaute kehottaa ja kannustaa oppilasta uuteen suoritukseen: 

”Leukasi ei ollut kiinni rinnassa, kokeile uudestaan ja laita leuka rintaan”. Sen kohteena on 

suorituksessa ilmennyt virhe, joka palautteen avulla pyritään poistamaan seuraavasta 

suorituksesta. Parhaimmillaan korjaava palaute on motivoivaa ja edistää taitojen oppimista, 

kun oppilas sen kautta saa tietoa siitä, miten suorituksesta saa paremman. Toisaalta 

korjaavaa palautetta antamalla opettaja antaa kuvan siitä, että suorituksessa pyritään 

virheettömyyteen ja liiallinen korjaavan palautteen käyttö voi turhauttaa oppilaita. He 

voivat lakata yrittämästä kun he ajattelevat, että kuitenkin suoritus on taas virheellinen. 

(Mosston & Ashworth, 2008, s. 34–35; Shimon, 2011, s. 84.) 
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Edellä esitellyissä arvottavassa ja korjaavassa palautteessa opettaja (tai muu palautteen 

antaja) on auktoriteettiasemassa. Oppilas ottaa vastaan palautteen ja toimii sen mukaisesti, 

ottamatta juuri itse kantaa puolesta tai vastaan. Sen sijaan neutraalissa palautteessa fokus 

on oppilaassa. Neutraali palaute on toteavaa ja kuvailevaa. Se kertoo suorituksen tosiasiat 

arvottamatta tai korjaamatta sitä: ”Laukauksesi osuivat maaliin” tai ”rima putosi”. 

Neutraali palaute aktivoi oppilaan omaa ajattelua ja kannustaa oppilasta itseään arvioimaan 

suoritusta. Neutraali palaute antaa myös tilaa keskustelulle suorituksesta opettajan ja 

oppilaan välillä. Kuten arvottavan ja korjaavankin palautteen, myös neutraalin palautteen 

liiallinen käyttö on epäedullista oppimisen kannalta. Jos opettaja käyttää aina vain 

neutraalia palautetta, oppilaalle voi syntyä tunne ulkopuolisuudesta ja siitä, että opettaja ei 

välitä hänen suorituksistaan ja niillä ei ole arvoa. (Mosston & Ashworth, 2008, s. 36–37.) 

 

Palaute voi olla myös tulkinnanvaraista. Tulkinnanvarainen palaute ei ota kantaa 

suorituksen laatuun ja virheisiin, ei arvota sitä eikä toisaalta kuvaile tai totea tosiasioita. Se 

on irrallinen tai epämääräinen toteamus, joka jättää paljon tulkinnanvaraa. Oppilas voi itse 

päätellä palautteen joko hyväksyväksi tai hylkääväksi tai myös välinpitämättömäksi, ja 

toisinaan päätelmä on väärä. Lisäksi eri oppilaat voivat tehdä samasta palautteesta hyvin 

erilaisia tulkintoja. Siksi tulkinnanvaraista palautetta ei tulisi juurikaan käyttää. (Mosston 

& Ashworth, 2008, s. 38–39.)  Opettajan on vaikea arvioida palautteen vaikutusta 

etukäteen (Jaakkola, 2013, s. 336). Erityisesti silloin, jos opettaja ei tunne oppilaitaan ja 

heidän tapaansa reagoida ja suhtautua asioihin tai jos opettajan ja oppilaan välillä ei ole 

hyvää luottamusta, tulkinnanvaraisen palautteen antaminen on riskialtista.  

 

Edellä esitellyillä palauteluokilla on jokaisella oma erityinen merkityksensä liikuntataitojen 

oppimiselle. Niillä kaikilla voidaan edistää oppimista ja vaikuttaa motivoivasti ja 

kannustavasti oppilaaseen. Palautetta antaessaan opettajan tulee miettiä, mihin palautteella 

pyritään eli mikä on sen tavoite ja valita palaute sen mukaan. Eri oppijat tarvitsevat 

erilaista palautetta. Mosston ja Ashworth (2008, s. 41) kuitenkin muistuttavat, että oppilaat 

on hyvä opettaa ottamaan vastaan kaikenlaista palautetta. Myös liikuntataitojen oppimisen 

kannalta kaikki palauteluokat (lukuun ottamatta tulkinnanvaraista palautetta, jolla ei usein 

ole oppimista edistävää vaikutusta) ovat tarpeellisia. Tarvitaan sekä motivointia, 

kannustusta, virheiden näyttämistä ja korjaamista että oppilaan itsensä aktivoimista 

tarkkailemaan omaa suoritustaan ja tekemään päätelmiä siitä, jotta taitojen oppimista 

tapahtuu.  
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4.3.2 Palautteen antamisen periaatteita 

 

Palautetta voidaan antaa monella tavalla. Se voi esimerkiksi olla sanallista tai ilmein ja 

elein annettua. Palautetta voi antaa yksittäiselle oppilaalle tai koko luokalle. Se voi olla 

spesifiä tai yleistä ja sen voi antaa suorituksen aikana, heti sen jälkeen tai myöhemmin, kun 

suorituksesta on kulunut aikaa. Erilaisilla palautteenantotavoilla on omat tavoitteensa ja 

erityispiirteensä. Se, miten palautetta kannattaa kulloinkin antaa, vaihtelee esimerkiksi 

tilanteen, harjoiteltavan taidon luonteen ja oppilaiden iän ja taitotason mukaan.  

 

Pehkonen (1998, s. 6–8) esittelee Piéron ja Cheffersin tutkimusta, jonka mukaan suurin osa 

(70–95 %) opettajan antamasta palautteesta on sanallista. Opettaja kuvaa sanoin oppilaalle 

suoritusta tai käytöstä ja kertoo, miten sen meni. Palaute on useimmiten suullista, mutta 

sitä voidaan antaa myös kirjallisesti, esimerkiksi kunniakirjan tai testituloksen muodossa 

(Jääskeläinen, 1996, s. 51). Ilmeillä ja eleillä eli kehonkielellä viestitään myös suorituksen 

onnistumisesta. Toisinaan sanallinen palaute on ristiriidassa sen kanssa, mitä oppilas aistii 

opettajan ilmeistä, eleistä tai äänenpainosta. (Mosston & Ashworth, 2008, s. 27–28.) 

Varsinkin tulkinnanvaraisessa palautteessa, jossa itse sanallinen informaatiokin on 

epäselvää ja oppilas ymmärtää sen omalla tavallaan, ilmeet ja eleet voivat vahvistaa 

oppilaan tekemää tulkintaa palautteesta, vaikka tulkinta olisikin väärä. Opettajan kannattaa 

siis pitää mielessä, että oppilas havainnoi opettajan koko olemusta vastaanottaessaan 

palautetta. 

 

Palaute voi olla spesifiä eli tarkkaa tai ei-spesifiä eli yleistä. Spesifi palaute antaa tarkan 

tiedon siitä, mikä kohta suorituksessa onnistui hyvin tai missä asiassa pitää mahdollisesti 

tehdä muutoksia. Sellaiset kommentit kuin ”Ponnistit hieman liian aikaisin” tai ”räpyläsi 

on juuri oikeassa asennossa ottaessasi pallon kiinni” ovat spesifiä palautetta. Ei-spesifi 

palaute taas on yleisluontoista suorituksen kuvaamista ja antaa yleisen tiedon siitä, miten 

suoritus onnistui. ”Hienoa peliä” tai ”yritä vielä uudelleen” ovat esimerkkejä ei-spesifistä 

palautteesta. Taitojen oppimisen kannalta spesifi palaute on oleellisempaa ja usein oppilaat 

toivovatkin saavansa spesifiä palautetta suorituksestaan. Ei-spesifi palaute toimii kuitenkin 

esimerkiksi hyvänä motivointikeinona ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäjänä. (Jaakkola, 

2013, s. 336; Mosston & Ashworth, 2008, s. 31.) Mielestäni silloin, kun annetaan 

negatiivista arvottavaa palautetta, palautteen tulisi aina olla spesifiä. Jos opettaja 

kommentoi peliä vain yleisesti ”huonoksi”, oppilaat lannistuvat ja heille välittyy kuva siitä, 
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että mikään ei onnistunut, vaikka varmasti jokaisessa suorituksessa on jotakin 

onnistunuttakin. 

 

Palautetta voi antaa joko yksityisesti tietylle oppilaalle tai julkisesti suuremmalle ryhmälle. 

Pehkonen (1998, s. 7–8) viittaa jälleen Piéronin ja Cheffersin tutkimukseen arvioidessaan, 

että opettaja antaa palautetta useammin yksittäiselle oppilaalle (50–75 %). Mosstonin ja 

Ashworthin (2008, s. 43) mukaan opettajan antama palaute taas on yleensä julkista. Ei siis 

ole selvää, kumpi tapa antaa palautetta on yleisempää. Yksityisen ja julkisen palautteen 

määrä saattaa vaihdella paljonkin esimerkiksi opetettavan aiheen ja tunnin tavoitteen 

mukaan. Yksittäisiä taitoja, esimerkiksi telinevoimistelun liikkeitä harjoiteltaessa palaute 

on varmasti enemmän yksityistä, kun taas joukkuepeleissä on luontevaa antaa palautetta 

julkisesti.  

 

Shimonin (2011, s. 86) mukaan palautetta kannattaa antaa koko ryhmälle kerrallaan 

esimerkiksi silloin, kun opettaja huomaa että suurin osa oppilaista tekee suorituksen 

virheellisesti. Pangrazi ja Dauer (1995, s. 120) kuitenkin varoittavat, että koko ryhmälle 

yhteisesti annettu palaute jättää tilaa tulkinnoille. Osa oppilaista saattaa tulkita palautteen 

väärin, osa ei ymmärrä palautetta ja osa oppilaista saattaa jättää palautteen huomiotta 

ajatellen, ettei se koske heitä. Heidän mukaansa on tehokkaampaa antaa palautetta 

yksittäiselle oppilaalle niin, että myös muut kuulevat sen. Tällöin palautteen on kuitenkin 

aina oltava positiivista: ”Katsokaa missä asennossa Markuksen kädet ja jalat ovat 

ponnistettaessa, hyvä Markus, juuri noin.” Negatiivinen tai korjaava palaute yksittäiselle 

oppilaalle muiden kuullen aiheuttaa häpeän ja huonommuuden tunteita oppilaalle, mikä 

heikentää hänen minäkäsitystään ja itsetuntoaan. Siksi korjaava tai negatiivinen palaute 

tulisi aina antaa yksityisesti oppilaalle.  

 

Hyvään palautemekanismiin tarvitaan Atjosen (2007, s. 89) mukaan neljä elementtiä, jotka 

kaiken palautteenannon tulisi käydä läpi. Ensimmäinen askel palautemekanismissa on 

selkeä tavoite: sekä opettajalla että oppilaalla tulisi olla selkeä kuva siitä, mikä on tehtävän 

tavoite ja mitä suoritukselta vaaditaan. Seuraavaksi oppilaan tulee saada tieto senhetkisestä 

suoritustasostaan. Hyvä ja oppimista edistävä palautteenanto ei kuitenkaan saisi jäädä 

tähän, vaan lisäksi tulisi vertailla tavoiteltavaa suoritusta ja oppilaan senhetkistä suoritusta 

ja näin antaa oppilaalle tieto siitä, miten oma suoritus eroaa tavoitteesta. Viimeiseksi tätä 

tietoa tulisi vielä käyttää, jotta päästäisiin tavoiteltavaan suoritukseen. Toisin sanoen 
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oppilaan pitää saada tietää, mitä hänen suorituksestaan puuttuu tai mihin pitää vielä 

kiinnittää huomiota, jotta yltäisi tavoiteltavaan suoritukseen. (Atjonen, 2007, s. 89.) 

 

 

4.4 Palautteen kohde: mistä liikunnassa annetaan palautetta 

 

Kuten kaikessa arvioinnissa, myös palautteen antamisessa liikunnassa on lähdettävä 

liikkeelle miettimällä sitä, mihin palaute kohdistuu eli mistä annetaan palautetta ja miksi. 

Liikunnan erityinen luonne oppiaineena tulee esiin myös tässä asiassa. Ei ole yksiselitteistä  

vastausta siihen, mihin palautteen ja arvioinnin tulee kohdistua. Tarkkaillanko esimerkiksi 

vain suorituksia ja niiden täydellisyyden astetta vai annetaanko palautetta hyvästä 

yrittämisestä, innokkuudesta, toisten huomioimista, hyvästä ja huonosta käyttäytymisestä, 

liikuntavarusteista ja asenteesta yleensä? Entä oppilaan ominaisuuksista, esimerkiksi 

nopeudesta, notkeudesta ja kehon mitoista? Nämä kaikki asiat liittyvät liikuntatunteihin. 

Oppimisen ja oppilaan myönteisen fyysisen minäkäsityksen kannalta ei kuitenkaan ole 

samantekevää, mistä palautetta annetaan.  

 

Palautteen antamisella tulee aina olla tavoite. Edellä olen luetellut palautteen tehtäviä, joita 

ovat muun muassa oppimisen tukeminen, motivointi, kannustaminen ja oppilaan 

suorituksen arviointi suhteessa tavoitteeseen. Antamalla palautetta opettaja siis pyrkii 

tukemaan taitojen ja tietojen oppimista kertomalla oppilaalle, miten hänen suorituksensa 

edistyvät. Palautteella myös tuetaan oppimisen ja hyvän ilmapiirin kannalta 

tarkoituksenmukaista ja hyvää käyttäytymistä ja toimintamalleja. Näistä lähtökohdista 

ajateltuna palaute kohdistuu aina suoritukseen tai käytökseen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004, s. 262) mainitaan arvioinnin 

periaatteista muun muassa seuraavaa: ”Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja 

edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla.” sekä ”Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja 

käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin – – .”  Lisäksi 

mainitaan, että oppilaalla tulee antaa arviointipalautetta hänen edistymisestään, 

vahvuuksistaan ja niistä oppimisen alueista, joissa on kehitettävää. 

 

Opetussuunnitelmaan (emt. s. 262) kirjatuista palautteen antamisen periaatteista nousee 

vahvasti esiin se, että kaiken arvioinnin ja palautteen on kohdistuttava nimen omaan 

oppimiseen. Kannustaminen ja motivointi ovat tärkeä osa oppimista. Siksi palaute voi 
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kohdistua myös niihin. Alppinen (2012, s. 3) laajentaa palautteen merkitystä todetessaan 

Liikunnan ja Terveystiedon opettaja -lehden pääkirjoituksessa, että liikunnanopetuksen 

tavoitteena on liikuntaan kasvattamisen lisäksi liikunnan avulla kasvattaminen, minkä 

vuoksi arviointi ei voi perustua pelkkiin liikuntataitoihin. Hänen mukaansa koululiikuntaa 

tulisi arvioida osaamisen ja kunnon lisäksi sosiaalisten taitojen ja luovuuden näkökulmasta. 

Mielestäni tämä ajatus on tärkeä myös palautteenannossa. Palautetta voi antaa myös toisten 

huomioimisesta tai reilusta pelaamisesta.  

 

Varstala (1996, s. 14–15) muistuttaa liikunnanopetuksen julkisesta luonteesta mietittäessä 

palautteen antamista. Oppilas on liikuntatunneilla altis toisten oppilaiden katseille ja 

arvostelulle ja oma ruumiillisuus on vahvasti esillä. Tämän vuoksi opettajalta vaaditaan 

tarkkuutta ja harkintaa palautteenannossa ja ohjauksessa. Myös Koppinen kumppaneineen 

(1994, s. 38–40) nostaa esiin tärkeitä asioita palautteen kohteeseen liittyen. Ensinnäkin 

palaute tulee kohdistaa käyttäytymiseen, ei ihmiseen. Liikuntatunneilla tulee usein 

esimerkiksi tilanteita, joissa arka ja säikky oppilas väistää palloa, eikä näin ollen saa sitä 

kiinni. Tällöin opettaja ei saa antaa palautetta oppilaan arkuudesta, vaan esimerkiksi 

kuvailemalla, mikä oppilaan tekemisessä esti pallon kiinniottamisen. Toinen oppilas taas 

voi pärjätä pelissä siksi, että on rohkea. Myöskään tätä ominaisuutta ei tulisi liikaa korostaa 

palautteenannossa. Jos oppilas kokee, että hänen persoonallisuutensa ja ominaisuutensa 

ovat tärkeämpiä kuin se, mitä hän tekee, motivaatio, minäkäsitys ja koettu pätevyys 

saattavat laskea.  

 

Koppinen kumppaneineen (1994, s. 38–40) jatkaa, että palaute tulee kohdistaa sellaiseen 

käyttäytymiseen tai suorituksen osaan, johon oppilas itse voi vaikuttaa ja joita hän voi 

muuttaa. Luonnetta tai kehoon liittyviä ominaisuuksia tai rajoitteita ei saa kommentoida. 

Palautteessa tulee keskittyä tämänhetkiseen käyttäytymiseen ja tekemiseen menneiden 

muistelemisen sijaan. Jos oppilaan aiempi huono käytös tai epäonnistumiset nousevat esiin 

jatkossakin, hän saattaa kokea, että ei saa uutta mahdollisuutta ja lakata yrittämästä. 

Palautteen tulee lisäksi perustua ja kohdistua opettajan tekemiin havaintoihin, ei 

päätelmiin. Päätelmät voivat olla virheellisiä, jolloin oppilas voi kokea palautteen 

epäoikeudenmukaisena. (Koppinen ja muut, 1994, s. 38–40.) 
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4.5 Palautteen merkitys liikuntataitojen oppimiselle 

 

Esitin aiemmin Jaakkolan (2013, s. 334) arvion siitä, että palautetta käytetään paljon 

liikunnan opetuksessa didaktisena apukeinona. Eri tutkimuksissa on mitattu, että opettaja 

antaa palautetta noin 5–25 % liikuntatunnin ajasta (Pehkonen, 1998, s. 7). Koska palautetta 

käytetään paljon, on oletettavaa, että siitä on hyötyä oppimiselle. Schmidt ja Wrisberg 

(2008, s. 285) tukevat palautteen tärkeää merkitystä toteamalla, että palautteen antaminen 

suorituksesta on yksi tärkeimmistä työkaluista, joilla opettaja voi vaikuttaa oppilaan 

oppimisprosessiin. He itse asiassa lähtevät liikkeelle ajatuksesta, että palautteen saaminen 

on kaiken oppimisen perusta. Heidän mukaansa yksi oppimisen tärkeimmistä periaatteista 

on se, että oppiakseen ihmisen täytyy saada ja vastaanottaa jonkinlaista palautetta 

suorituksestaan, joko sisäistä tai ulkoista, oppiakseen uutta. Palautteesta rakentuu pohja 

oppimiselle. (Schmidt & Wrisberg, 2008, s. 289.) Ihme (2009, s. 44) toteaa, että 

oppimistilanteet ovat vuorovaikutustilanteita, joissa oppimisen ohjaus toimii oppimiselle 

välttämättömänä laatutekijänä. Hän korostaa lisäksi varttuneemman ja kokeneemman 

ohjaajan antaman palautteen tärkeyttä oppimistilanteessa.  

 

Pehkonen (1999) havaitsi tutkimuksessaan, että jos oppilaat kuuntelivat opettajan antamaa 

palautetta ja noudattivat hänen antamiaan ohjeita, heidän suorituksensa parani 75 

prosentissa tapauksista. Luku kertoo, että palautteella on useimmiten suoritusta parantava 

vaikutus. Toisaalta se kertoo myös, että aina palautteella ei ole oppimista edistävää 

vaikutusta ensimmäisellä kerralla. Liikuntataitojen oppiminen ei siis ole kiinni pelkästään 

palautteesta ja opettajan antamista ohjeista, vaan tarvitaan myös paljon harjoitusta ja useita 

toistoja epäonnistumisineen ja onnistumisineen, jotta oppimista tapahtuu. Ilman palautetta 

oppiminen olisi kuitenkin hyvin hidasta, jos lainkaan mahdollista. Palaute myös tehostaa 

harjoitusta, jolloin oppiminenkin on tehokkaampaa. 

 

Koppinen kumppaneineen (1994, s. 15–16) huomauttaa, että luottamus opettajan ja 

oppilaan välillä on tärkeää pohdittaessa palautteen vaikuttavuutta oppimiseen. Kun opettaja 

suhtautuu kunnioittavasti ja myönteisesti oppilaaseen, luottamuksen syntymiseen on hyvät 

edellytykset. Luottava ja kunnioittava ilmapiiri palautteen antamisessa ja arvioinnissa 

yleensä vahvistaa parhaimmillaan oppilaan itsetuntoa ja parantaa motivaatiota, mikä 

puolestaan edistää oppimista.  
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Yksi palautteen tehtävistä on antaa oppilaalle käsitys siitä, mitä hän jo osaa ja missä hän 

tarvitsee vielä harjoitusta. Palautteen avulla oppilas pystyy seuraamaan omaa oppimistaan 

ja kehittymistään, mikä kannustaa oppimaan uutta ja ylittämään itsensä. (Koppinen ja 

muut, 1994, s. 25.) Alppinen (2012, s. 3) näkee kannustavan palautteen olevan alkusysäys 

niin sanotun positiivisen oravanpyörän pyörimiselle liikunnassa heikkojenkin oppilaiden 

kohdalla. Kun innokas mutta taidoiltaan heikompi oppilas saa positiivista palautetta, hän 

motivoituu yrittämään enemmän. Yrittäminen ja harjoittelu taas parantavat taitoja ja 

kuntoa, mikä edelleen lisää innostusta.  

 

Pehkosen (2010) sanoin, ”palautteen tärkein oppimista edistävä merkitys on siinä, että 

oppilaiden huomioiminen tehostaa heidän harjoittelunsa laatua”. Tässä väitteessä korostuu 

sekä palautteen motivoiva että virheitä korjaava ja suorituksen laatua parantava vaikutus. 

Autio ja Kaski (2005, s. 83) ovat samoilla linjoilla todetessaan, että parhaimmillaan 

palautteen saaminen parantaa oppilaan pätevyyden tunnetta ja lisää liikuntamotivaatiota.  

 

Motivaation merkitys oppimisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa on edellä 

tullut useaan otteeseen esille. Muun muassa Deci ja Ryan (1985) ovat tutkineet paljon 

motivaatiota ja muodostaneet niin kutsutun itsemääräämisteorian, joka selittää sisäisen 

motivaation syntyä. Itsemääräämisteorian mukaan yksilö on sisäisesti motivoitunut 

toimintaan silloin, kun toiminnassa tyydyttyvät kolme psykologista perustarvetta: koettu 

autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Palautteen merkitys 

sisäisen motivaation synnyttäjänä on siinä, että se joko lisää tai vähentää koettua 

pätevyyttä. Sisäinen motivaatio on tärkeää kaikessa oppimisessa eli myös liikuntataitojen 

oppimisessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivinen palaute lisää sisäistä 

motivaatiota, kun taas negatiivinen palaute (ilman kannustavaa elementtiä) heikentää 

koettua pätevyyttä ja sitä kautta sisäistä motivaatiota. (Deci & Ryan, 1985, s. 58–61.) 

Esimerkiksi Whitehead ja Corbin (1991) testasivat yläkouluikäisten oppilaiden sisäistä 

motivaatiota ennen juoksusuoritusta. Niillä oppilailla, joille annettiin positiivista palautetta, 

mitattiin korkeampi sisäinen motivaatio kuin niillä, jotka eivät saaneet palautetta. Sen 

sijaan oppilailla, joille annettiin negatiivista palautetta, sisäinen motivaatio laski.  

 

Ilman palautetta on siis vaikeaa ellei jopa mahdotonta oppia uusia taitoja. On paljon 

tarinoita esimerkiksi huippujääkiekkoilijoista, joiden taitavuuden taustalla on itsenäinen ja 

sitkeä harjoittelu pienestä asti. Tällöin valmentajaa tai muuta ohjaajaa ei ole vielä tarvittu 
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ja taidot ovat silti kehittyneet. Pieni kiekkoilija on kuitenkin jatkuvasti perustanut 

harjoittelunsa palautteeseen: hän on ottanut mallia isommilta pelaajilta, oppinut yrityksen 

ja erehdyksen kautta kuinka kiekko parhaiten pysyy mailan lavassa ja miten kiekko 

saadaan maaliin. Hän on saanut sekä sisäistä palautetta että kerännyt ulkoista palautetta 

ympäristöstään ja sitä kautta kehittynyt entistä taitavammaksi pelaajaksi. Kun valmentaja 

astuu kuvioihin, kiekkoilija saa enemmän ja spesifimpää palautetta, jolloin oppiminen 

tehostuu jatkuvasti.  

 

 

4.6 Viitekehyksen yhteen nivominen 

 

Luvussa 3 tarkastelin minäkäsityksen ja erityisesti liikunnallisen minäkäsityksen ja koetun 

fyysisen pätevyyden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Minäkäsitys muodostuu ja 

kehittyy läpi elämän vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ihminen peilaa 

käyttäytymistään, tekemisiään ja olemustaan toisiin ihmisiin ja  saadun palautteen kautta 

muodostaa käsityksen itsestään. Liikunnanopetuksessa oppilas on osallisena hyvin 

monenlaisissa tilanteissa ja toiminnoissa ja saa paljon erilaisia kokemuksia liikkumisesta ja 

omista taidoistaan ja kyvyistään. Opettajalta saatu palaute on yksi tällaisten toimintojen 

muoto. Siksi voidaan olettaa, että opettajan antama palaute vaikuttaa oppilaan 

liikunnalliseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Esittelen seuraavassa 

näiden yhteyttä aiempien tutkimusten valossa.  

 

Useat tutkijat viime vuosikymmenten ajalta ovat olleet kiinnostuneita palautteen 

merkityksestä liikunnanopetuksessa ja siinä, kuinka mieluisiksi oppilaat sen kokevat. Useat 

tutkimukset ovat todistaneet, että liikunnanopettajan antama palaute vaikuttaa oppilaiden 

koettuun fyysiseen pätevyyteen, motivaatioon ja viihtymiseen liikuntatunneilla. 

Esimerkiksi Fredenburgin, Leen ja Solmonin (2001) tutkimuksen mukaan 

liikunnanopettajan antama informatiivinen palaute vaikuttaa myönteisesti oppilaiden 

koettuun pätevyyteen. Nicaisen, Cogérinon, Boisin ja Amorosen (2006) tutkimus osoitti, 

että näin tapahtuu erityisesti tyttöjen kohdalla. Tutkimuksessa todettiin, että runsas 

kehuminen ja vähäinen kritiikki liikuntasuorituksen jälkeen vaikuttivat myönteisesti 

tyttöjen koettuun fyysiseen pätevyyteen, kun taas runsaampi kritiikki vaikutti siihen 

kielteisesti. Pojilla liikunnanopettajan antaman palautteen vaikutus koettuun fyysiseen 

pätevyyteen oli vähäisempi, vaikka pojat saivatkin runsaammin korjaavaa palautetta. 
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Koka ja Hein (2003) olivat tutkimuksessaan saman teeman äärellä. He tutkivat muun 

muassa sitä, onko liikunnanopettajan antamalla palautteella ja oppilaiden sisäisellä 

liikuntamotivaatiolla yhteyttä. Tutkimuksen tuloksista voitiin päätellä, että oppilaat, jotka 

saivat paljon yleistä positiivista palautetta, olivat sisäisesti motivoituneita liikuntaan ja 

kokivat liikuntatuntien ilmapiirin kannustavana ja turvallisena. Sen sijaan spesifi palaute ei 

ollut merkittävästi yhteydessä oppilaiden motivaatioon. Sisäisen motivaation syntymisen 

taustalla on Decin ja Ryanin (1985) itsemääräämisteorian mukaan myönteinen koettu 

fyysinen pätevyys. Sen perusteella Kokan ja Heinin (2003) tutkimuksen johtopäätöksenä 

voidaan pitää sitä,  että runsas positiivinen palaute opettajalta vaikuttaa myönteisesti 

oppilaiden koettuun fyysiseen pätevyyteen. 

 

Useille aiheesta tehdyille tutkimuksille on yhteistä se, että niissä tarkastelussa olevaa 

palautetta ja oppilaiden koettua fyysistä pätevyyttä käsitellään mitattuna ja sellaisena, jota 

voidaan havaita observoimalla. Koka ja Heinkin (2006, s. 167) huomauttavat, että suuressa 

osassa tähän teemaan liittyvistä tutkimuksista on tutkittu todellista, havaittavissa olevaa 

palautetta koetun palautteen sijaan. Tässä tutkimuksessani näkökulma on juuri 

opiskelijoiden kokema palaute. Liikunnanopettaja on voinut antaa esimerkiksi yleistä 

palautetta ja tarkoittanut sen positiiviseksi tai neutraaliksi, mutta opiskelija on voinut 

ymmärtää sen väärin useista syistä johtuen. Monesti oma mielentila tai muu asia johtaa 

siihen, että tulkitsemme toisten sanomiset tai tekemiset väärin ja omista tulkinnoista syntyy 

hyvin vahva mielikuva, jota on vaikea muuttaa.  

 

Realistisen minäkäsityksen muodostuminen nousee usein esiin keskusteltaessa koulun 

kasvatustavoitteista. Lintunen (2000, s. 83) kehottaa kuitenkin liikunnanopetuksessa 

mieluummin tukemaan myönteistä minäkäsitystä. Hän näkee lievästi myönteisemmäksi 

vääristyneen fyysisen minäkäsityksen hyvänä asiana, koska se muun muassa lisää 

aktiivisuutta ja kontrollintunnetta, mitkä molemmat ovat hyödyllisiä. Olen samaa mieltä 

Lintusen kanssa. Omien liikuntataitojen näkeminen hieman todellista parempina, 

myönteinen koettu fyysinen pätevyys, lisää liikunta-aktiivisuutta ja motivaatiota, mitkä 

puolestaan kehittävät taitoja entistä paremmiksi. Opettajalla on mielestäni hyvät 

mahdollisuudet olla tukemassa oppilaan myönteistä liikunnallista minäkäsitystä antamalla 

runsaasti positiivista palautetta, vaikka taidot ja suoritukset eivät aina antaisikaan erityistä 

aihetta kehumiseen.  
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Nämä muutamat tutkimukset osoittavat, että opettajan antama palaute liikuntatunneilla ei 

ole yhdentekevää. Se vaikuttaa paitsi liikuntataitojen oppimiseen, myös oppilaan 

kokemukseen itsestään liikkujana ja sillä on sitä kautta pitkäaikaisia seurauksia. Tässä 

tutkimuksessani pyrin selvittämään oppilaiden omia kokemuksia liikunnanopettajan 

antaman palautteen vaikutuksista sekä avaamaan lisää sitä, millaisella palautteella 

liikunnanopettajien olisi mahdollista tukea myönteisen liikunnallisen minäkäsityksen 

kehittymistä oppilaiden itsensä näkökulmasta katsottuna.  
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5 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS 

 

 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni lähtökohtia ja esittelen tutkimukseni toteutuksen 

vaihe vaiheelta. Ensimmäisessä alaluvussa esitän tutkimusongelmat, joihin pyrin saamaan 

vastauksia. Erittelen ongelmia sekä esitän ne suorina tutkimuskysymyksinä. Seuraavaksi 

tarkastelen tämän tutkimuksen tutkimusotetta ja -strategiaa ja perustelen, miksi juuri 

kvalitatiivista tutkimusotetta ja fenomenologista tutkimusstrategiaa on 

tarkoituksenmukaista käyttää tässä tutkimuksessa. Alaluvuissa 5.3 ja 5.4 kuvailen tässä 

tutkimuksessa käyttämääni aineistonkeruun ja aineiston analyysin metodologiaa.   

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia muistoja ja kokemuksia peruskoulun 

käyneille oppilaille on jäänyt liikunnanopettajan antamasta palautteesta sekä miten heidän 

saamansa palaute on vaikuttanut heidän liikunnallisen minäkäsityksensä muodostumiseen 

ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä. Lisäksi haluan aineiston perusteella tutkia, millaista 

palautetta oppilaat olisivat toivoneet saavansa opettajaltaan ja miksi. 

 

Tutkimukseni tavoitteet voi esittää seuraavien pääkysymysten ja alakysymysten muodossa: 

 

1. Millaisia kokemuksia peruskoulun käyneellä oppilaalla on peruskoulun 

liikuntatunneilla saamastaan palautteesta? 

 1.1 Millaista palaute on ollut? 

 1.2 Mihin palaute on kohdistunut? 

1.3 Millä tavalla palaute on annettu? 
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2. Millaista palautetta oppilaat olisivat toivoneet saavansa opettajaltaan? Miksi? 

 

3. Miten tutkittavat kokevat palautteen vaikuttaneen heidän fyysiseen 

minäkäsitykseensä ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä? 

 

 

Pyrin tutkimuksessani saamaan vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. En pidä 

huonona myöskään sitä, jos aineistosta nousee lisäksi muita kiinnostavia näkökulmia 

aiheesta. Aineistonkeruumenetelmänä käytän kirjoitelmaa. Pyydän  lukion ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoita kirjoittamaan kirjoitelman omista kokemuksistaan ja 

muistoistaan. Kirjoitelmassa pyydän vastauksia edellä esittämiini tutkimuskysymyksiin.  

 

Kuten edellä on tullut esiin, palautteen antamista ja saamista, sisäistä motivaatiota ja 

koettua fyysistä pätevyyttä on tutkittu useista eri näkökulmista ja eri tekijöiden yhteyksiä 

tarkastelemalla. Tutkimukset ovat kuitenkin usein olleet kvantitatiivisia ja pohjautuneet 

erilaisiin numeerisiin mittauksiin ja testeihin. Oppilaiden koettua fyysistä pätevyyttä on 

mitattu erilaisten väittämien ja lukuarvojen avulla. Tässä tutkimuksessa näkökulmani on 

hieman erilainen. Oppilaiden koettu fyysinen pätevyys perustuu pelkästään heidän omaan 

arvioonsa ja kokemukseensa. He saavat itse arvioida, miten palaute on mahdollisesti 

vaikuttanut heidän minäkäsitykseensä ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä. Sillä ei 

niinkään ole tässä tutkimuksessa merkitystä, kuinka havaittavia nämä muutokset olisivat 

erilaisilla mittareilla mitattuna, vaan haluan kuulla tutkittavien oman näkemyksen. Eri 

yksilöt voivat kokea samanlaisetkin tilanteet hyvin eri tavalla. Tässä tutkimuksessa haluan 

nostaa esiin yksilöiden omakohtaisia ja erilaisia kokemuksia.  

 

Tässä kohdassa mainittakoon, että vaikka käytän tutkimuksessani käsitettä 

liikunnanopettaja, sillä ei välttämättä tarkoiteta liikunnanopettajan koulutuksen saanutta 

henkilöä (Liikuntatieteiden maisteri, LitM), vaan liikuntaa opettanutta opettajaa. Toisin 

sanoen liikuntaa on voinut opettaa esimerkiksi luokanopettaja, jolta puuttuu 

liikunnanopettajan pätevyys. Monissa kouluissa ei edelleenkään ole saatavilla pätevää 

liikunnanopettajaa opettamaan liikuntaa. On tavallista, että erityisesti alaluokilla oma 

luokanopettaja opettaa liikuntaa ilman minkäänlaista liikuntakoulutustaustaa. Mielestäni 

olisi kuitenkin tärkeää, että myös alakoulussa liikuntaa opettaisi liikunnanopettajan 
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koulutuksen saanut asiantuntija, kuten muun muassa Jaakkola kumppaneineenkin (2013, s. 

26) painottaa. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan puutu liikuntaa opettaneen opettajan 

pätevyyteen, vaikkakin sillä saattaisi olla jonkinlainen merkitys tutkimuksen tuloksissa.  

  

 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu ihmisen mielenkiintoon ymmärtää ja kuvata 

todellisen elämän moninaisuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 160–161). 

Kvalitatiivisen tutkimusotteen taustalla on eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttinen 

tieteenfilosofia (Metsämuuronen, 2011, s. 92) ja se pohjautuu aristoteeliseen 

tieteentraditioon (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 26). Hermeneutiikkaa on määritelty monilla 

tavoilla ja toisaalta tarkkaa määritelmää ei välttämättä ole edes mielekästä antaa, sillä 

esimerkiksi eri tutkimusaloilla hermeneutiikkaa sovelletaan eri tavoin. Patel ja Davidson 

(2013, s. 28–29) tiivistävät hermeneutiikan tarkoittamaan tulkintaoppia, jossa tutkitaan, 

tulkitaan ja yritetään ymmärtää ihmisyyden perusedellytyksiä. He kuvailevat tukijan roolin 

olevan hermeneuttisessa suhtautumistavassa avoin, subjektiivinen ja aktiivinen, kun taas 

kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusotteen taustalla olevassa positivistisessa 

suhtautumistavassa tutkija pyrkii olemaan objektiivinen ja näkymätön.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita selvittämään, miten ihmiset 

ymmärtävät ja tulkitsevat ympäröivän elämänsä ilmiöitä (Bell, 2011, s. 17). Tuomi ja 

Sarajärvi (2002, s. 27–28) nimittävätkin kvalitatiivista tutkimusta ymmärtäväksi 

tutkimukseksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tietämisen tapa on ennen kaikkea 

ymmärtävä, ei niinkään selittävä. Ymmärtäminen on tutkimuskohteiden ajatuksiin, 

tunteisiin ja motiiveihin eläytymistä. Syrjälä (1994, s. 12–13) mainitsee muutamia 

seikkoja, jotka puoltavat kvalitatiivisen tutkimusotteen käyttämistä tutkimuksessa. 

Ensinnäkin kvalitatiivinen ote sopii silloin, kun tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on 

tapahtumien yksityiskohtaiset rakenteet, ei niinkään niiden yleispätevyys. Toiseksi 

kvalitatiivisen tutkimusotteen kohteena on yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteet 

tietystä tapahtumasta tai ilmiöstä. Tässä tutkielmassani pyrkimyksenä ei ole luoda 

yleistyksiä ja kaiken kattavia päätelmiä, vaan tarkastella yksittäisten tutkittavien 

kokemuksia palautteen saamisesta. 
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Kvalitatiivinen tutkimus eroaa kvantitatiivisesta tutkimuksesta ennen kaikkea tavoitteiden 

näkökulmasta. Siinä missä kvantitatiivinen tutkimus pyrkii esittämään yleistyksiä ja 

yleispäteviä tutkimustuloksia ja tarkastelemaan tilastollisesti merkittäviä faktoja, 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkeämpää on yksittäisten toimijoiden kokemusten ja 

tulkintojen ymmärtäminen ja tulkitseminen ja niistä kiinnostuminen (Hirsjärvi ja muut, 

2009, s. 136–139; Patel & Davidson, 2013, s. 14). Tässä tutkielmassani tavoitteenani on 

ennen kaikkea nostaa esiin yksittäisten henkilöiden kokemuksia ja muistoja aiheesta sekä 

ymmärtää, miten kokemukset ovat muodostuneet. Tutkielmassa on tilaa erilaisille 

kokemuksille ja tulkinnoille.   

 

 

5.2.1 Hermeneuttis-fenomenologinen tutkimustraditio 

 

Fenomenologinen tutkimustraditio on osa hermeneuttista perinnettä. Sille on ominaista 

kiinnostus ymmärtää sosiaalisia ja muita elämismaailman ilmiöitä toimijoiden itsensä 

näkökulmasta ja kuvata maailmaa siten miten he sen ymmärtävät. Oletuksena on, että 

todellisuutta on se mitä ihmiset käsittävät todellisuudeksi. (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 

30.) Metsämuuronen (2011, s. 96) taas kuvaa fenomenologiaa filosofian haaraksi, jossa 

ollaan kiinnostuneita ilmiöistä ja niiden tulkitsemisesta. Laine (2001, s. 26–27) tiivistää, 

että fenomenologisen tutkimuksen kohteena on ihmisen suhde omaan 

elämistodellisuuteensa. Käsitteet kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä 

fenomenologisessa tutkimuksessa. Siinä ajatellaan, että ihmisen suhde omaan 

todellisuuteensa muodostuu kokemusten kautta, ja kokemus taas muodostuu sen mukaan, 

millaisia merkityksiä hän sille antaa. (Emt. s. 26–27.) Tässä pro gradu -tutkielmassani 

fenomenologinen tutkimustraditio ilmenee tavoitteissa ja metodeissa. Tutkielman 

tavoitteena on tarkastella palautteen saamista oppilaiden itsensä näkökulmasta ja 

ymmärtää, millaisia merkityksiä ja tulkintoja he saamalleen palautteelle ovat antaneet ja 

antavat.  

 

Tutkielmassani painottuu lisäksi fenomenografinen näkökulma. Fenomenografia tutkii 

Metsämuurosen (2011, s. 112) mukaan ihmisten käsityksiä asioista. Siinä on lähtökohtana 

se, että on olemassa yksi todellisuus ja maailma, mutta ihmisten käsitykset siitä voivat olla 

hyvinkin erilaisia, riippuen esimerkiksi iästä, sukupuolesta ja kokemuksista. Patel ja 

Davidsonkin (2013, s. 32–33) kuvaavat fenomenografisen tutkimuksen ja analyysin 
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tähtäävän sen tutkimiseen, miten ihmiset käsittävät erilaisia ympäristön ilmiöitä. 

Käsityksissä ajatellaan heijastuvan ihmisen itsensä ja ympäristönsä välisen suhteen sisältö. 

Käsittäminen tarkoittaa merkityksien luomista ja se on perusta sille, miten hahmotamme 

ympäröivää maailmaa. Fenomenografinen näkökulma tulee tässä tutkielmassa esille juuri 

siinä, että sen tavoitteena on tutkia oppilaiden käsityksiä saamastaan palautteesta ja sen 

vaikutuksesta heidän fyysiseen minäkäsitykseensä ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä. 

 

 

5.2.2 Tapaustutkimus 

 

Pro gradu -tutkielmani tiedonhankinnanstrategia noudattelee lähinnä tapaustutkimuksen 

piirteitä. Tapaustutkimuksessa kohteena on rajattu tapaus, joka voi olla esimerkiksi yksilö, 

ryhmä yksilöitä tai jokin organisaatio tai tapahtuma. Tapaustutkimus sopii käytettäväksi 

esimerkiksi silloin, kun halutaan tutkia prosesseja ja muutoksia. (Patel & Davidson, 2013, 

s. 56–57.) Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan valitusta tapauksesta mahdollisimman 

yksityiskohtaista ja monipuolista tietoa. Tulosten yleistettävyys ei ole pääasia, vaan 

pyrkimyksenä on saada yksittäisestä tapauksesta tarkkaa tietoa, joka tosin tarjoaa 

hyödyllistä tietoa myös laajempaan ilmiön tarkasteluun. Tietoa kerätään usein monilla 

menetelmillä. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2001, s. 159–161.)  

 

Tapaustutkimukselle ei ole tarkasti määriteltävissä esimerkiksi käytettäviä aineistonkeruun 

ja analyysin metodeita, vaan tutkijalla on valittavanaan laaja valikoima erilaisia metodeita. 

Siksi tutkijan on Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2001, s. 160) mukaan perusteltava ja 

tuotava ilmi tekemänsä metodi- ja muut valinnat, toisin sanoen tehtävä tutkimusprosessi 

näkyväksi. Tällöin lukijan on helpompi seurata tutkimuksen kulkua ja tutkijan 

ajatuksenjuoksua ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta.  Tässä pro gradu -tutkielmassani 

tapauksena on yksi lukioluokka ja sen kokemukset liikunnanopettajan antamasta 

palautteesta. Tavoitteena on tutkia, millaisia eri kokemuksia yhdestä luokasta löytyy. Pyrin 

saamaan tutkimuskysymyksiin vastauksia esittämällä tutkittaville useita kysymyksiä. Tässä 

tapauksessa aineistoa kerättiin vain yhdellä menetelmällä, mikä osaltaan heikentää sen 

luotettavuutta. Toisaalta tutkittavat saivat vastata kysymyksiin vapaasti kirjoittamalla, mikä 

tarjosi mahdollisuuden monipuoliseen ja laajaan ilmaisuun. Tutkimusprosessin eteneminen 

ja tehdyt valinnat on perusteltu ja kuvattu vaihe vaiheelta tässä tutkimusraportissa. 
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5.2.3 Kirjoitelmat aineistonkeruumenetelmänä  

 

Tutkimuksen tekeminen etenee suunnittelusta toteutukseen. Kun tutkimuskysymykset ja 

tutkimuksen tarkoitus ovat selvillä, tutkijan on seuraavaksi mietittävä, millaista tietoa hän 

tarvitsee. Ennen varsinaisen metodin valintaa on hyvä pohtia sitä, mitä aiheesta halutaan 

tietää ja miksi juuri se tieto on tärkeää. Vasta sen jälkeen tutkija miettii, millä keinoilla 

tämä tieto saadaan ulos tutkittavista. (Bell, 2011, s. 115.) Tässä tutkimuksessa tavoitteenani 

oli saada tietoa oppilaiden palautekokemuksista sekä siitä, miten he kokevat palautteen 

vaikuttaneen heidän fyysiseen minäkäsitykseensä ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä. 

Halusin saada tietoa aiheesta, jotta pystyn ymmärtämään, millainen merkitys opettajan 

antamalla palautteella on oppilaiden liikunnallisen minäkäsityksen kehittymisessä. Tämä 

tieto valaisee pienen osan siitä kokonaisuudesta, joka on liikunnallisen minäkäsityksen 

kehittymisen ja sitä kautta liikunnallisen elämäntavan omaksumisen taustalla. Toisaalta 

tieto auttaa liikunnanopettajia kehittämään toimintaansa niin, että oppilaat saisivat 

myönteisiä pätevyydenkokemuksia liikunnasta ja heidän liikunnallinen minäkäsityksensä 

kehittyisi suotuisasti.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetyimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat erilaiset 

haastattelut, havainnoinnit ja kirjallisen materiaalin käyttö. Jokaisella menetelmällä on 

omat käyttötarkoituksensa. Tähän tutkielmaani valitsin aineistonkeruumenetelmäksi 

kirjoitelman. Liikunnanopettajan antaman palautteen merkitystä on tutkittu useissa 

tutkimuksissa (mm. Nicaise ja muut, 2006; Koka & Hein, 2006). Kuten olen aiemmin 

todennut, tutkimukset ovat suurimmaksi osaksi olleet kvantitatiivisia tutkimuksia, joissa 

oppilaiden kokemuksia ja tuntemuksia on tutkittu erilaisten määrällisten mittareiden avulla 

ja oppilaiden itsensä antamat merkitykset ja perustelut eivät juuri ole päässeet kuuluviin. 

Siksi halusin tässä tutkimuksessa mahdollistaa oppilaiden omien kokemusten ja käsitysten 

näkyvyyden antamalla mahdollisuuden kirjoittamalla ilmaista omia tuntemuksia ja 

kokemuksia. 

 

Kirjallisten dokumenttien käyttö aineistonkeruutapana on yleistynyt kvalitatiivisen 

tutkimuksen myötä (Hirsjärvi ja muut, 2009, s. 217). Kirjoitelma tai essee, kuten niitä 

myös nimitetään, on tutkittavan itsensä kirjoittama teksti tutkittavasta aiheesta. 

Kirjoitelman avulla tutkija saa tietää, miten tutkittava itse kuvaa itseään ja kohteena olevaa 

ilmiötä, eli tutkittavan ääni pääsee kuuluviin. Siinä näkyy tutkittavan subjektiivinen 
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näkemys tutkittavasta ilmiöstä. (Soininen, 1995, s. 116–117.)  

 

Kirjoitelman käyttö aineistonkeruumenetelmänä voi aiheuttaa ongelmia sen suhteen, että 

tutkittavilta vaaditaan luovaa ilmaisutaitoa ja kykyä ilmaista itseään kirjallisesti (Soininen, 

1995, s. 117). Tätä ajatellen valitsin tutkielmani tutkimuksen kohdejoukoksi lukion 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Lukio-opinnoissa vaaditaan jo runsaammin 

kirjallista ilmaisutaitoa kuin esimerkiksi yläkoulussa. Siksi oletan, että heillä on riittävät 

edellytykset kirjalliseen ilmaisuun ja kokemusten ja näkemysten esilletuontiin.  

 

Tämän tutkielman aineistonkeruuseen käyttämääni kirjoitelmaa voidaan pitää eräänlaisena 

välimuotona päiväkirjan, haastattelun ja muistelman välillä. Hirsjärven ja kumppaneiden 

(2009, s. 219) mukaan näin voidaan ajatella. Esimerkiksi päiväkirja voidaan heidän 

mukaansa nähdä ikään kuin kyselylomakkeen täyttönä käyttäen avointa vastaustapaa. 

Tässä tutkimuksessa käyttämäni kirjoitelma on ikään kuin kirjallinen haastattelu tai 

kyselylomake, jossa tutkittava vastaa vapaamuotoisesti esitettyihin kysymyksiin. Tässä 

vaiheessa voi herätä kysymys, miksi tutkimuksessani ei käytetty haastattelua 

aineistonkeruumenetelmänä. Perustelen valintani sillä, että halusin välttää tilanteen, jossa 

opiskelijat eivät ”uskalla” tai halua syystä tai toisesta kertoa avoimesti ja rehellisesti 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Haastattelussa tutkijan ja tutkittavan välillä on oltava 

luottamuksellinen suhde, jotta tutkittava avautuu ja kertoo auki syvimpiä tuntojaan (Kvale 

& Brinkmann, 2012, s. 98). Toisaalta haastattelussa vastauksilla on taipumus olla 

sosiaalisesti hyväksyttäviä ja vaikeista asioista helposti vaietaan (Hirsjärvi ja muut, 2009, 

s. 206). Minäkäsitys ja itsetunto ja niihin vaikuttavat tekijät saattavat nuorelle olla vielä 

hyvinkin arkoja, joista ei välttämättä halua puhua kasvokkain tuntemattomalle 

tutkijallekaan. Siksi katsoin paremmaksi käyttää kirjoitelmaa, joissa tutkittavat 

rohkaistuisivat kirjoittamaan nimettöminä ja ”kasvottomina” mahdollisesti kipeistäkin 

kokemuksista. 

 

Tutkielmani on luonteeltaan retrospektiivinen, eli tutkittavat muistelevat ja arvioivat 

jälkikäteen tutkittavaa ilmiötä ja sen seurauksia ja vaikutuksia (Metsämuuronen, 2011, s. 

45). Valitsin tutkielmaani retrospektiivisen aikaulottuvuuden, koska ajattelen, että tällä 

tavalla tutkittavat ovat saaneet etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön ja toisaalta heidän on 

jälkikäteen helpompi arvioida liikunnanopettajan antaman palautteen vaikutuksia itseensä. 

Heikko kohta tässä näkökulmassa on muun muassa se, että peruskoulun jälkeiset, 
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lukioaikana saadut kokemukset voivat myös nousta esiin kirjoitelmissa. Uskon kuitenkin, 

että jos olisin kerännyt aineiston peruskoululaisilta, heidän olisi ollut vielä vaikeampi 

arvioida koko peruskouluajalla saamansa palautteen merkitystä. Lukiolaisilla peruskoulu 

on kokonaan takana, joten sitä on helpompi muistella kokonaisuutena. 

 

 

5.3. Aineistonkeruu ja analysointi 

 

Kirjoitelman tehtävänanto koostui kahdeksasta kysymyksestä, joihin jokaiseen liittyi vielä 

alakysymyksiä (liite 1). Keräsin aineiston tammikuussa 2015 erään pohjois-

pohjanmaalaisen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta. Ennen varsinaista 

aineistonkeruuta testasin tehtävänannon toimivuutta muutamalla opiskelijalla toisesta 

lukiosta. Ensimmäiseen versioon tehtävänannosta tein joitakin pieniä muutoksia 

havaittuani esimerkiksi sen, että kysymyksissä oli jonkin verran päällekkäisyyttä.   

 

Kirjoitelman saatekirjeessä kuvasin tutkimukseni tarkoituksen ja annoin ohjeita 

kirjoittamiseen. Kysymyksiin sai vastata suoraan tai vapaamuotoisemmin esseen 

muodossa. Pyysin mahdollisimman monisanaisia ja laajoja vastauksia perusteluineen. 

Saatekirjeessä toin esiin myös sen, että tutkimus toteutetaan luottamuksellisesti eikä 

opiskelijoiden henkilöllisyys tai opiskelupaikkakunta tule ilmi tutkimusraportista. Ennen 

kirjoitelman teettämistä pyysin opiskelijoiden huoltajilta kirjallisen luvan osallistua 

tutkimukseen. Kaikki luokan opiskelijat saivat osallistua tutkimukseen. 

 

Aineisto kerättiin terveystiedon tunnilla. Opettajana oli sijainen, joka oli toisessa tilassa 

aineistonkeruuhetkellä. Ennen kuin opiskelijat alkoivat vastata kysymyksiin, kannustin 

vielä kirjoittamaan mahdollisimman monisanaisesti ja avoimesti. Kävimme kysymykset 

lyhyesti läpi ja avasin joitakin termejä (liikunnallinen minäkäsitys, koettu fyysinen 

pätevyys), jotta kaikki varmasti ymmärtäisivät niiden merkityksen. Opiskelijat kirjoittivat 

kirjoitelmat tietokoneella. Kun kirjoitelmat olivat valmiit, ne tallennettiin tutkijan 

tiedostoihin ja tulostettiin. Aikaa kirjoittamiseen kului 15 minuutista 40 minuuttiin.  

 

Oppilaiden henkilöllisyys ei käy ilmi kirjoitelmista. Kirjoitelmista käy ilmi tutkittavan 

sukupuoli, vaikka en tässä pro gradu -tutkielmassa keskitykään etsimään mahdollisia eroja 

sukupuolten välillä. Tutkimusaineistoa kertyi kaiken kaikkiaan noin 20 A4-sivua 
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tietokoneella kirjoitettuna (fontti 12, riviväli 1,5). Osa opiskelijoista vastasi vain 

muutamalla sanalla, mutta suurempi osa vastasi kysymyksiin perustellen ja 

monisanaisemmin. Tyttöjen vastaukset olivat pääosin monisanaisempia kuin poikien. 

Vastaajista puolet oli tyttöjä ja puolet poikia.  

 

 

5.3.1Tutkimusjoukko 

 

Tutkimukseni aihe on perusopetuksen aikana saadut kokemukset palautteen saamisesta 

liikunnassa ja niiden vaikutus liikunnalliseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen 

pätevyyteen. Perusopetus sisältää vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen, eli oppilaat 

osallistuvat vähintään yhdeksän vuoden ajan koulun liikuntatunneille. Kokemuksia ja 

muistoja ehtii tuona aikana syntyä paljon. Myös opettajat ja sitä kautta opetus- ja 

palautteenantotyylit vaihtelevat.  

 

Tutkielmani tutkimuksen kohdejoukkona on 20 lukion ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijaa. Suurin osa lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista on siirtynyt lukioon 

suoraan yhdeksännen luokan jälkeen. Heillä on siis todennäköisesti vielä hyvässä muistissa 

perusopetuksen liikuntatunnit. Toisaalta he ovat jo saaneet niihin hieman etäisyyttä ja 

mahdollisesti huomanneet, jos liikuntasuhteessa on tapahtunut muutoksia siirryttäessä 

lukioon. Ryhmät ovat lukioon tultaessa vaihtuneet ja kaveriporukat ovat ehkä hajonneet. 

Näin ollen kaverit eivät enää niin pitkälle määrittele esimerkiksi viihtymistä koulussa tai 

vapaa-ajan harrastuksia, vaan opiskelijat alkavat muodostaa omaa itsenäistä käsitystä 

liikunnasta. Siksi myös liikunnallinen minäkäsitys alkaa saada uusia ulottuvuuksia.  

 

Holme ja Solvang (1991, s. 114) pitävät tutkittavien sopivuutta tutkimuksen kohdejoukoksi 

tärkeänä. Kohdejoukolla on oltava tietoa ja kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Lukioikäiset 

ovat saaneet peruskoulunsa päätökseen ja voivat tarkastella sitä kokonaisuutena. 

Lukiolaiset osaavat jo analysoida omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan sekä arvioida 

minäkäsitystään. Pahin murrosikä on useimmilla jo takanapäin, joten tunnemyrskyt ja 

mielialanvaihtelut eivät enää määrittele kokemuksia ja vastuu omasta itsestä alkaa 

lisääntyä.  
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5.3.2 Aineiston analyysin logiikka 

 

Hirsjärvi kumppaneineen (2009, s. 221) pitää aineiston analyysiä, tulkintaa ja 

johtopäätöksiä tutkimuksen ydinosana. Hyväkään aineisto ei ole hyödyksi tutkimukselle, 

jos sitä ei osaa analysoida kunnolla. Tässä pro gradu -tutkielmassani käytin 

analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Se on laadullisen aineiston analyysin 

perusmenetelmä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 93). Analyysi eteni teoriaohjaavan eli 

teoriasidonnaisen analyysin mukaisesti. Siinä teoria eli aiempi tieto auttaa analyysissa ja 

ohjaa sitä, mutta toisaalta analyysi ei ole sidottu teoriaan, vaan myös uusia näkökulmia voi 

aueta. Teoriaohjaavassa analyysissä päättelyn logiikka on abduktiivinen; päättelyssä ja 

tulkinnassa yhdistyvät empiria ja teoria, niitä yhdistellään ja erotellaan, kunnes lopulta 

muodostuneen tulkinnan pohja on aineistossa, mutta tulkintaprosessi on nojannut aiempaan 

tietoon ja teoriaan aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 98–99.) 

 

Sisällönanalyysin perusajatus on tiivistää aineisto selkeään muotoon ilman, että oleellista 

informaatiota jää analyysin ja tulkintojen ulkopuolelle. Toisin sanoen kvalitatiivisen 

aineiston analyysin tarkoituksena on aineiston informaatioaineiston lisääminen 

muodostamalla aineistosta selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 

108.) Perttulan (2005) mukaan fenomenologinen tutkimusanalyysiprosessi voidaan jakaa 

kahteen päävaiheeseen. Ensimmäisessä päävaiheessa tutkija tutustuu tutkimusaineistoon ja 

pyrkii muodostamaan siitä kokonaiskuvan sekä jäsentämään aineiston mahdollisimman 

selkeäksi. Toisessa päävaiheessa aineistosta muodostetaan yksilökohtaisia sisältöalueita ja 

merkitysverkostoja, joista analyysi etenee yhä tarkempien merkitysyksiköiden kautta 

lopulta yleisten sisältöalueiden muodostamiseen. (Metsämuuronen, 2011, s. 185–197.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 110–111) taas esittelevät Milesin ja Hubermanin (1984) 

tekemän  aineistolähtöisen sisällönanalyysin jaon kolmeen päävaiheeseen: aineiston 

redusointiin, aineiston klusterointiin ja aineiston abstrahointiin. Aineiston redusoinnissa 

(pelkistäminen) aineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta tarpeeton tieto pois. Sen voi 

tehdä joko tiivistämällä tietoa tai pilkkomalla sitä osiin, esimerkiksi tiivistämällä pitkä 

alkuperäisilmaisu muutamaan sanaan. Pelkistämisen lähtökohtana on nostaa esiin 

vastaukset tutkimusongelmiin. Aineiston klusteroinnissa (ryhmittely) aineistosta etsitään 

saman sisältöisiä ilmauksia, jotka yhdistetään alaluokiksi. Abstrahoinnilla 

(käsitteellistäminen) tarkoitetaan, että jatketaan alaluokkien yhdistämistä toisiinsa 
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muodostamalla niille yhteisen yläluokan. Yläluokkia yhdistämällä voidaan vielä 

muodostaa niillä yhteisiä pääluokkia.  (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 110–111 .)  

 

Tässä tutkielmassa aineiston analyysi noudattelee soveltaen molempia edellä mainittuja 

tapoja. Ennen varsinaista analyysia numeroin kirjoitelmat ja merkitsin niihin kirjoittajan 

sukupuolen. Varsinainen analyysi lähti liikkeelle tarkalla aineistoon tutustumisella. Eskola 

ja Suoranta (2008, s. 151) painottavat, että aineiston perinpohjainen tunteminen on tärkeää. 

Koska aineisto on valmiiksi kirjallisessa muodossa, litterointia ei tarvittu. Luin kirjoitelmat 

läpi useaan kertaan ja kirjoitin ylös ajatuksia, joita lukemisen ohessa nousi esiin. Lukiessa 

aineistosta löytyi jo muutamia keskeisiä sisältöalueita. Suurin osa tutkittavista oli vastannut 

tehtävänannon kysymyksiin suoraan eli kysymys kysymykseltä, joten suurempia 

jäsentelyjä ja teemoitteluja ei ollut tarpeellista tehdä. Jokaisen teeman kohdalla muodostui 

kuitenkin pienempiä aihekokonaisuuksia.  

 

Tutustuttuani aineistoon poimin vastauksista keskeisiä sisältöjä lauseiden muodossa ja 

kokosin lauseita taulukkoon. Näin sain aineistosta esiin tämän tutkielman kannalta 

oleellisen tiedon ja turha tieto jäi pois. Pelkistin vastaukset muutamaan sanaan, minkä 

jälkeen ryhmittelin ilmaukset pääluokkiin ja muodostin niistä yhdistävät luokat. 

Taulukossa 1 on esimerkki aineiston käsittelystä: alkuperäinen ilmaus on pelkistetty 

muutamaan sanaan ja pelkistetyistä ilmauksista muodostettu pääluokka ja edelleen 

yhdistävä luokka. Tässä vaiheessa oli selvillä, mitkä asiat toistuvat aineistossa, eli mitä 

tekijöitä opiskelijat pitävät tärkeinä palautteeseen liittyen. Käytin aineiston klusteroinnissa 

apuna myös värikoodeja, jolloin värjäsin aineistosta tiettyyn luokkaan liittyvät ilmaukset 

tietyllä värillä. Tämä auttoi vastausten analysoinnissa.  
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TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja luokittelusta. 

Nro. Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty 

ilmaus 

Pääluokka Yhdistävä 

luokka 

9 Palaute saattoi innostaa liikkumaan lisää, koska 

se toi myönteistä mieltä liikkua ja iloa mennä 

liikunnantunneille. Motivaatio ongelmaa ei sen 

suhteen todellakaan ole ollut. Pidän koulun 

liikunnantunneista edelleen ja se voi olla osaksi 

sen ansiota. Koitan valita mahdollisimman 

paljon liikunnan kursseja.  

Positiivinen suhde 

liikuntatunteihin, 

hyvä motivaatio 

Palautteen 

vaikutus 

liikuntasuhtee-

seen ja 

motivaatioon 

Palaute  ja 

liikunnallinen 

minäkäsitys 

11 Joskus tietyissä lajeissa palaute taas vaikutti 

siten, että vaikka kuinka yritti, niin siltikään se 

ei ollut opettajalle tarpeeksi hyvää ja riittävää ja 

siitä tuli turhauttava olo ja ei ehkä jaksanut sitte 

enää yrittää niin paljon kuin ennen sitä 

palautetta ja tunsi olevansa huono siinä lajissa. 

Liika korjaava 

palaute turhauttaa 

ja saa tuntemaan 

huonoksi lajissa 

Koettua 

fyysistä 

pätevyyttä 

heikentäviä 

tekijöitä 

Palaute ja 

koettu 

fyysinen 

pätevyys 

1 Myös aktiivisuudesta olisi voinut antaa 

enemmän palautetta. Itse huomasin 

aktiivisuuteni liikuntatunneilla paranevan, kun 

opettaja kertoi arvosanan nousevan, jos olisin 

aktiivisempi tunnilla. 

Enemmän 

palautetta 

aktiivisuudesta 

 Oppilaiden 

toivoma 

palaute 

 

Analyysi ja tuloskuvaus etenevät pitkälti tutkimuskysymysteni pohjalta. Laadin jo 

kirjoitelman apukysymykset tutkimuskysymyksiini pohjautuen, joten aineisto noudattelee 

tutkimuskysymyksiäni ja tulosten aihekokonaisuudet käyvät yksiin tutkimuskysymysten 

kanssa sillä poikkeuksella, että oppilaiden toivomaa palautetta käsittelen samassa 

yhteydessä kuin kokemuksia palautteesta, ja palautteen yhteys fyysiseen minäkäsitykseen 

ja koettuun fyysiseen pätevyyteen muodostavat omat kokonaisuutensa.   

 

Tutkielmani tavoitteena ei ole pyrkiä yleistyksiin eli selvittämään, millaisia asioita kaikki 

opiskelijat pitäisivät tärkeänä. Siksi en tyytynyt selvittämään aineistosta vain toistuvia 

kokemuksia ja ilmauksia, vaan poimin sieltä myös yksittäisiä ilmauksia, jotka vain yksi tai 

muutama opiskelija oli kokenut tärkeiksi. Etenin siksi analyysissani siten, että aluksi 

poimin ilmauksia jotka toistuivat aineistossa, mutta tämän jälkeen poimin yksittäisten 

opiskelijoiden esittämiä kokemuksia ja muistoja. Tulokset-luvussa tuon esille, mitkä aiheet 

ovat olleet toistuvia aineistossa ja mitkä aiheet vain yksittäiset opiskelijat ovat maininneet. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia oppilaille on 

jäänyt peruskoulun liikuntatunneilla saamastaan palautteesta sekä miten he kokevat 

palautteen vaikuttaneen koettuun fyysiseen pätevyyteensä ja liikunnalliseen 

minäkäsitykseensä. Tutkimusaineisto antoi monipuolisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Tässä luvussa kokoan tutkimusaineistosta saamani rajalliset tulokset. Lähestyn tuloksia 

viiden alaluvun avulla. Alalukuihin olen jäsentänyt tutkimusaineistosta nousseet keskeiset 

sisältöalueet. Sisältöalueet ovat pitkälti samoja ja samassa järjestyksessä kuin 

aineistonkeruun tehtävänannon kysymykset ja tutkittavien vastaukset. 

 

Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan yleisesti sitä, millaisia muistoja liikunnanopettajan 

antamasta palautteesta tutkittaville on jäänyt. Toisessa alaluvussa käsittelen tutkittavien 

varhaisimpia muistoja peruskoulun liikunnanopetuksessa saamastaan palautteesta. 

Kolmannen alaluvun teema on palautteen antamisen periaatteet. Siinä esittelen, millaisia 

kokemuksia tutkittaville on jäänyt esimerkiksi opettajan tavasta antaa palautetta, palautteen 

laadusta ja palautteen kohteesta sekä miten he ovat nämä erilaiset periaatteet kokeneet.  

 

Tutkittavien käsityksiä siitä, miten liikunnanopettajan antama palaute on vaikuttanut 

heidän liikunnalliseen minäkäsitykseensä, esittelen luvussa 6.4. Erottelen palautteen 

vaikutukset tutkittavien koettuun fyysiseen pätevyyteen omaksi kokonaisuudekseen, 

vaikka se on osa liikunnallista minäkäsitystä. Sitä käsittelen luvussa 6.5. Edellä mainituissa 

alaluvuissa esittelen tutkimustuloksia tuomatta vielä esiin aiempaa tutkimustietoa ja -

kirjallisuutta tai omia näkemyksiäni. Näitä tuon esiin viimeisessä alaluvussa 6.6. 
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Kaikissa alaluvuissa tuen esittämiäni tuloksia suorin sitaatein tutkimusaineistosta. 

Sitaattien perässä on tunnistekoodi, josta käy ilmi, kenen tutkittavan kirjoitelmasta sitaatti 

on. Sulkeissa olevat lisäykset sitaattien sisällä ovat tutkijan tekemiä. Tuloksissa esitetyt 

suhdeluvut kuvaavat, kuinka moni tutkittavista on kirjoitelmassaan tuonut esille kyseisen 

asian.  

 

 

6.1 Yleiset muistot opettajan antamasta palautteesta 

 

Peruskoulun päättäneillä opiskelijoilla on paljon muistoja peruskouluajoilta. Tämä on 

ymmärrettävää, sillä koulunkäynti muodostaa suuren osan lasten ja nuorten elämästä. 

Usein on niin, että suuria tunteita herättäneet tapahtumat jäävät parhaiten mieleen. 

Kokemukset voivat olla sekä negatiivisia että positiivisia, molemmat muistetaan vielä 

pitkälle aikuisuuteenkin. Tutkimusaineistoni perusteella käy ilmi, että tämä koskee myös 

koululiikuntaa ja liikunnanopettajan antamaa palautetta. Yleisesti aineistosta voi nähdä, 

että suurin osa opiskelijoiden kokemuksista liikunnanopettajan antamasta palautteesta on 

ollut myönteisiä. Muistetaan esimerkiksi opettajan kannustus, palaute hyvästä suorituksesta 

sekä rohkaisut jatkamaan samalla tavalla.  

 

Jo se, että opiskelijat muistivat peruskouluajoilta konkreettisia tilanteita, joissa opettaja oli 

antanut palautetta, kertoo, että palaute on ollut merkityksellistä. Eräs tutkittava kertoo 

merkittävästä tapauksesta näin:  

 

 Meidän piti tehdä liikuntatunnilla punnerruksia ja polvessani oli iso haava enkä 

 voinut mennä polvilleen. Kun muut tekivät naistenpunnerruksia, tein saman 

 määrän miestenpunnerruksia opettajan ehdotuksesta. Opettaja kehui kaikkien 

 kuullen. (15) 

 

Toiselle tutkittavalle ovat jääneet mieleen opettajan huumorintajuiset kannustukset, ja hän 

kertoo niistä seuraavasti:  

 

 Jos joku onnistu tosi hyvin kuulu oppilaan sukunimi ja show, esimerkiksi ”Jaakkola 

 show!” ja se tuntui hyvältä. (9) (nimi muutettu) 
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Yksi yleisimmistä muistoista opettajan antamasta palautteesta koskee sitä, että opettaja on 

kannustanut ja antanut positiivista palautetta hyvistä suorituksesta (17/20). Tutkittavat 

kokivat kannustamisen ja positiivisen palautteen tärkeäksi, koska se tuntui hyvältä, 

kannusti yrittämään paremmin ja osallistumaan. Toisaalta tutkittavat olivat tyytyväisiä 

myös siihen, että opettaja antaa korjaavaa palautetta silloin kun siihen on aihetta. Yksi 

tutkittava kirjoittaa näin: 

 

 Opettajat kertoivat rehellisesti mielipiteensä siitä, millaiselta urheilu on näyttänyt. 

 Myös se, että kun onnistumisia tulee opettajat ovat kyllä kehuneet, ja vastoin jos 

 epäonnistumisia on tullut, opettajat eivät ole haukkuneet, vaan ovat kertoneet 

 rakentavasti missä on parannettavaa. – – Se on paras tapa kehittää itseä, kun 

 tietää heti missä on vika ja mitä kannattaa korjata. (19) 

 

Muutama tutkittava mainitsi tärkeäksi sen, että palaute annetaan suoraan niin, että oppilas 

varmasti ymmärtää palautteen (4/20). Tähän liittyen pidettiin tärkeänä, että palaute on 

perusteltua. Eräs tutkittava antaa tällaisen esimerkin: 

 

 Huonoina (kokemuksina) mielessä on vain tahattomat epäonnistumiset josta voi 

 tulla sanomista. (9) 

 

Vaikka kokemukset liikunnanopettajan antamasta palautteesta ovat pääosin olleet 

positiivisia, ikäviäkin kokemuksia löytyy. Eräs tutkittava muistelee ala-asteen 

liikuntatunteja seuraavasti: 

 

 Ala-asteelta on jäänyt mieleen se, ettei juuri koskaan saanut kehuja. Jos oli 

 esimerkiksi nopea hiihtämään ja kiersi nopeasti sen matkan minkä piti, niin 

 ”palkinnoksi” sai hiihtää saman verran uudestaan. Se tuntui inhottavalta, koska 

 tuntui, ettei ollut mitään järkeä olla ahkera, kun sai vaan kaksinkertaisesti työtä 

 lisää eikä kannustusta ja positiivista palautetta kuulunut. (17) 

 

Palautteen saaminen koettiin tärkeäksi useasta eri syystä. Yleisin syy oli se, että 

positiivinen palaute kannusti jatkamaan ja yrittämään enemmän. Positiivisen palautteen 

koettiin myös vahvistavan itsetuntoa. Tutkittavista oli tärkeää, että joku kertoi heille, missä 

he olivat onnistuneet. Myös korjaava palaute koettiin tärkeäksi, sillä sen avulla omaa 
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suoritusta pystyi parantamaan. Moni tutkittavista koki, että he osaavat nyt monia taitoja 

paremmin opettajan antaman palautteen ansiosta. Opettajan ammattitaitoon palautteen 

antamisen suhteen luotettiin.  

 

 Mielestäni opettajan palautteet vahvistivat itsetuntoani, koska sillä tavalla tiedon 

 olevani parempi liikunnassa. Opettaja on ammattilainen, ja hän tietää milloin joku 

 tekee hyvän tai huonon asian liikuntatunneilla. (7) 

  

 Palautteiden saamisen hyvä puoli on se että tietää et mitä on tehnyt oikein ja mitä 

 ei niin tietää missä on hyvä ja mitä voisi vielä parantaa. – – ja loppujen lopuksi 

 uskon että liikunnanopettaja tietää paremmin että milloin pitää antaa palautetta ja 

 milloin ei. (3) 

 

Eräs tutkittava tiivisti liikunnanopettajan antaman palautteen merkityksen yhteen 

lauseeseen seuraavasti: 

 

 Palautteen jälkeen tuntui mukavalta, koska tiesi että suoritus oli nähty ja 

 huomioitu.(6) 

 

Eräällä tutkittavalle on jäänyt ikävänä muistona peruskoulun liikuntatunneista se, että 

palautetta ei saanut juuri ollenkaan. Hän kirjoittaa muun muassa näin: 

 

Se, että en saanut palautetta, vaikutti minuun siten, että ajattelin, että opettaja ei 

 arvioinut minua yksilönä, vaan tunsin olevani vain ”joku”. – – Olisin toivonut 

 saada opettajalta edes jonkunlaista palautetta. Koska nyt minusta tuntui, että 

opettaja vaan veti tyyliin hatusta kaikki numerot. (14) 

  

 

6.2 Varhaisimmat muistot 

 

Tutkittavien ala-asteajoista on kulunut jo monta vuotta. Silti muutama tutkittava nosti 

kirjoitelmissaan esiin muistoja erityisesti koskien ala-asteen liikunnanopetusta ja 

liikunnanopettajan antamaa palautetta (5/20). Nämä kaikki mainitut kokemukset ovat olleet 

huonoja. Muistosta nousee esiin palautteen mielekkyyden tärkeys myös pienille lapsille. 
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Jos suoritus ei ole oikein, tutkittavat toivovat, että siitä annettaisiin korjaavaa palautetta eli 

sellaista, että oppilas voi korjata suoritustaan ja yrittää uudestaan. Eräs tutkittava on 

pahoillaan ala-asteella saamastaan palautteesta ja kirjoittaa siitä näin: 

 

 – – joskus ala-asteella palaute ei välttämättä ollut aina hyvää vaan sellasta että 

 piti vaan tehä se asia mitä tehtiin ja jos ei tehnyt oikeen nii sitten sanottiin vaan 

 siitä ja jatkettiin. (12) 

 

Parin tutkittavan kokemusten mukaan ala-asteella liikunnanopettaja antoi vain vähän 

palautetta. Jos palautetta annettiin, se kohdistui useimmiten käyttäytymiseen. Tämä 

koettiin huonona asiana.  

 

 Ala-asteella ku liikuntatunneilla se oma asenne oli vielä suoritusta suuremmassa 

 roolissa, palaute koski lähes aina käyttäytymistä. – – Yläasteella palaute sitte 

 keskitty enemmän suoritukseen, mikä oli hyvä. (16) 

 

 Ala-asteella meille ei annettu palautetta, mikä oli minusta huono juttu. (14) 

 

Suurin osa tutkittavista ei kuitenkaan maininnut erikseen ala-asteella saamaansa palautetta.  

 

  

6.3 Palautteen antamisen periaatteet 

 

Palautetta voi antaa monella tapaa. Kirjoitelman tehtävänannossa oli kolme kysymystä 

liittyen palautteen antamisen periaatteisiin (kysymykset 2, 3 ja 4, ks. liite 1). Lisäksi 

kysymyksessä 8 liikutaan samassa aiheessa. Aineistosta käy ilmi, että liikunnanopettajat 

antavat palautetta useimmiten perinteisellä tavalla. Käsityksissä julkisesta ja yksityisestä 

palautteesta on hieman vaihtelua. Palautteen kohde vaihtelee myös. Tutkittavat ovat 

pääasiassa tyytyväisiä liikunnanopettajalta saamansa palautteeseen, mutta myös monia 

parannusehdotuksia löytyy. Seuraavissa alaluvuissa esittelen palautteen antamisen 

periaatteisiin liittyviä tuloksia.  
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Julkinen ja yksityinen palaute 

 

Yksi muutamista tekijöistä, joista lähes kaikki asiasta maininneet tutkittavat olivat samaa 

mieltä, oli suhtautuminen julkiseen ja yksityiseen palautteeseen. Tutkittavilla oli hyvin 

selvä näkemys siitä, missä tilanteissa palautetta tulee antaa yksityisesti ja missä tilanteissa 

julkisesti. Julkinen palaute oli tutkittavien mielestä hyväksi silloin, kun opettaja haluaa 

kehua oppilasta hyvästä suorituksesta ja kun hän haluaa oppilaan näyttävän mallia 

muillekin.   

 

Sen sijaan tilanteissa, joissa oppilas on epäonnistunut suorituksessa tai käyttäytynyt 

huonosti ja opettaja antaa korjaavaa palautetta tai moitteita käytöksestä, tutkittavien 

mielestä palaute on ehdottomasti annettava yksityisesti. Muutamalla tutkittavalla oli 

huonoja kokemuksia siitä, että opettaja oli muiden oppilaiden kuullen antanut moitetta tai 

negatiivista palautetta (3/20). 

 

 Ja myös on sellasia muistoja että ope on kaikkien kuullen sanonu jotaki moitetta, ja 

 ne moitteet tietysti on lisänny inhoa sitä opea ja sen opettamia tunteja kohtaan. 

 (16) 

 

 Ala-asteella palaute oli lähinnä sellaista että opettaja käski tehdä jotain ja sitten ei 

 antanu kauheesti hyvää palautetta, sanoi vaan kaikkien edessä jos joku meni 

 huonosti. (12) 

 

 Itselle on ihan sama, sanotaanko palaute kahden kesken vai kaikkien kuullen. Jos 

 minua olisi haukuttu, en olisi halunnut, että se sanottaisiin kaikkien kuullen. (7) 

 

Toisaalta jotkut tutkittavat kokivat, että korjaavan palautteen antaminen toisten kuullen on 

hyväksi esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa toiset voivat oppia lisää suorituksesta 

oman suorituksen korjaamisella (3/20).  

 

 Yleensä palaute annettiin kaikkien kuullen. Itseäni se ei haitannut ollenkaan, ja 

 usein kun kuuli opettajan antavan palautetta muille, pystyi itsekin oppimaan 

 paremmin. (18) 
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Tämä oli kuitenkin vain muutaman tutkittavan mielipide. Sen selvittäminen, mitkä 

taustatekijät tähän vaikuttavat, vaatisi lisää tutkimista.  

 

Yksityinen palaute koettiin tärkeäksi (11/20). Tutkittavat olivat sitä mieltä, että yksityisen 

palautteen avulla saa tarkemman kuvan omasta suorituksesta ja siitä, mitä korjattavaa 

suorituksessa mahdollisesti on. Yksityinen palaute nähtiin siis liittyvän tehokkaampaan 

oppimiseen. 

 

 Opettajilta olisin toivonut enemmän henkilökohtaista palautetta suullisesti, 

 erityisesti siitä, missä olisi vielä parannettavaa. Tämä olisi auttanut tekemään 

 paremmin liikuntasuoritukset. (18) 

 

 Mun mielestä se on aika tärkeetä, että ne sanottas kaksin, tai ei ainakaa pelkästää 

 niin, että tunnin aikana ope karjuu jostai kauempaa asiansa. Ite ainaki otan enempi 

 tosissaan jos opettaja sanoo (palautteen) kahden kesken. (16) 

 

Yksityisellä palautteella katsotaan aineiston perusteella olevan kuitenkin muutakin 

merkitystä kuin vain liikuntasuorituksen paraneminen. Se nähdään osoituksena siitä, että 

opettaja välittää ja pitää oppilaita yksilöinä (4/20).  

 

 Koska en saanut ikinä henkilökohtaista palautetta, ei se minuun sen kummemmin 

 vaikuttanut. Jos olisin saanut itse palautteen, se olisi ollut hienoa. Se, että en 

 saanut palautetta, vaikutti minuun siten, että ajattelin, että opettaja ei arvioinut 

 minua yksilönä, vaan tunsin olevani vain ”joku”. (14) 

 

 Olisi se voinut tietenkin olla paljo sellasta kunniakkaampaa jos se ois sanonut sen 

 (palautteen) yksityisesti, ku siitä ois tullu sellanen olo et se oikeesti halus sanoo sen 

 ja ois tullu tosihyvä fiilis. (12) 

  

 

Tapa antaa palautetta 

 

Liikunnanopettajan antama palaute peruskoulun liikuntatunneilla on tutkimustulosten 

mukaan ollut lähes aina sanallista ja tapahtunut suullisesti. Kaikki tutkittavat muistelevat, 
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että palaute on ollut suullista. Tutkittavat ovat tyytyväisiä tähän perustapaan antaa 

palautetta muun muassa siksi, että suullinen palaute tuntuu luonnolliselta ja on hyvä, että 

palautteen saa heti suorituksen jälkeen, jolloin se on helppo sisäistää ja yhdistää 

suoritukseen. Eräs tutkittava tiivistää asian näin: 

 

 Palaute on melkeimpä aina ollu suullista, ja se on kiva koska sillon ollaan 

 kasvotusten. Ois erittäin tylsää, jos huonosta käytöksestä ei tunnilla sanottas 

 mitään, mutta opettajalta tulis vanhemmille viestiä jotaki kautta. (9) 

 

Vaikka sanallinen palaute koetaankin ensisijaiseksi ja hyväksi tavaksi, myös ilmeiden ja 

eleiden tärkeys tulee ilmi aineistosta. Useat tutkittavat mainitsevat, että palautteen antoon 

on liittynyt ilmeitä ja eleitä, esimerkiksi peukalon nosto, nyökkäys tai hymy (11/20). Eleet 

ja ilmeet sanojen lisäksi koettiin tärkeiksi muun muassa siksi, että ne kertovat opettajan 

olevan aidosti läsnä ja kiinnostunut oppilaan suorituksesta. Palautteeseen on muutaman 

tutkittavan mukaan liittynyt usein myös opettajan tai jonkun oppilaan näyttämä esimerkki 

suorituksesta (4/20).  

 

 Opettaja antoi palautteen sanoin, elein tai ilmein. Tapa oli mielestäni erittäin 

 sopiva, kun opettaja oli aidosti mukana. (10) 

 

 Ilmeet kertoivat, että opettaja rehellisesti halusi auttaa ja opettaa tekemään asiat 

 oikein, jos puutteita oli. (19) 

 

Kaksi tutkittavaa mainitsee, että olisi hyödyllistä joskus saada palautetta myös kirjallisesti, 

esimerkiksi pari kertaa jakson aikana. Heidän mukaansa kirjallinen palaute auttaisi 

yrittämään enemmän ja se kertoisi, missä oppilas on pidemmällä aikavälillä onnistunut 

hyvin ja missä taas on parannettavaa. Tutkittavilta heruu kuitenkin ymmärrystä sille, että 

opettajan resurssit ovat rajalliset ja kirjallisen palautteen tuottaminen jokaiselle oppilaalle 

aiheuttaisi paljon lisätyötä. 
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Palautteen kohde 

 

Aineistoni perusteella liikunnanopettajan antama palaute kohdistuu pääasiassa 

liikuntasuorituksiin. Kaikki tutkittavat kirjoittivat, että palautetta annettiin yleisimmin 

suorituksesta. Opettaja kehui onnistunutta suoritusta, antoi konkreettisia neuvoja 

suorituksen korjaamiseen tai näytti itse tai pyysi toista oppilasta näyttämään suorituksen. 

Tutkittavat olivat yksimielisiä siitä, että palautteen kohdistuminen liikuntasuoritukseen on 

toivottavaa ja perusteltua. Heidän mukaansa palaute auttoi tekemään suorituksen paremmin 

ja toisaalta kertoi, jos suoritus onnistui hyvin. 

 

 Palautteet kohdistui yleensä liikuntasuoritukseen. Otan neuvot aina hyvillä mielin 

 vastaan ja yritän parantaa seuraavaan suoritukseen. (2) 

  

 Palaute kohdistui yleensä siihen, että jos jokin asia meni vähän väärin tai jos jokin 

 asento oli vähän huonosti tai opettaja muutenvain halusi kertoa vinkkejä miten 

 pelata paremmin. Palaute oli hyvää, koska sai varmuutta sitten siihen, että tekis 

 asian oikein. (12) 

 

Palautetta annettiin kuitenkin myös muusta. Liikuntasuorituksesta seuraavaksi eniten 

mainittiin käyttäytyminen palautteen kohteeksi (9/20). Tutkittavat olivat saaneet palautetta 

sekä hyvästä että huonosta käyttäytymisestä. Opettajan antama palaute käyttäytymisestä sai 

myös ymmärrystä tutkittavilta. Kolme tutkittavaa mainitsi opettajan antaneen palautetta 

liikuntavarusteista. Yksi tutkittava kertoi saaneensa palautetta kehittymisestä eli siitä, jos 

suoritus onnistui paremmin kuin edellisellä kerralla. Lisäksi yksi tutkittava muisti opettajan 

antaneen yksityistä palautetta koskien koko lukukautta ja kertoneen siinä yhteydessä, mitä 

tutkittava voisi vielä parantaa ja missä oli onnistunut. Tämän tutkimukseni aineistossa ei 

tullut esiin tapauksia, joissa liikunnanopettajan antaman palautteen kohteena olisi ollut 

oppilaan luonne tai persoonallisuus tai vastaavasti kehoon liittyvät ominaisuudet.  

 

 

Tutkittavien toivoma palaute 

 

Tässä tutkielmassa saamani aineisto osoittaa, että tutkittavat ovat yleisesti tyytyväisiä 

liikunnanopettajalta saamaansa palautteeseen. Tutkittavat ovat kokeneet hyvänä sen, että 
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palaute on ollut kannustavaa ja että se on kohdistunut liikuntasuorituksiin ja 

käyttäytymiseen. Aineistonkeruun tehtävänannon kysymyksessä kahdeksan (ks. liite 1) 

kysyin, millaista palautetta tutkittavat olisivat toivoneet saavansa liikunnanopettajaltaan. 

Alakysymyksissä pyysin vielä tarkentamaan, miten ja mistä asioista he olisivat toivoneet 

saavansa palautetta ja miksi. 

 

Tutkittavista yhdeksän oli tyytyväisiä saamaansa palautteeseen, eivätkä löytäneet siitä 

mitään korjattavaa. Eniten toivottiin lisää palautetta asenteesta, yrittämisestä ja yleisestä 

aktiivisuudesta. (8/20) Näihin liittyen mainittiin myös palaute reilusta pelistä ja 

joukkuehengestä. Tällaista palautetta toivottiin, koska se olisi kannustanut yrittämään 

enemmän ja olemaan aktiivisempi. Erityisesti liikunnallisesti heikommille oppilaille se 

olisi antanut onnistumisen kokemuksia ja tunteen siitä, että he ovat jossakin hyviä. 

 

 Palautteesta jäi hyvä mieli, mutta se hieman ärsytti, ettei asenteella voittanut 

 yhtään mitään. Jos ei osannut lajia kunnolla, niin numerokaan ei voinut olla kovin 

 hyvä. Sellaset oppilaat saivat helpommin paremman numeron, jotka kuukuivat 

 esimerkiksi johonkin joukkueeseen tai muuten harrastivat vapaa-ajalla vaikka 

 asenne ois ollu huono. (17) 

 

 Olisin toivonut saavani enemmän palautetta joukkue- tai urheiluhengestä. Myös 

 reilusta pelistä olisi voinut antaa enemmän palautetta. Jos oppilas ei ole hyvä 

 liikunnassa, mutta pelaa rehdisti, niin se olisi tärkeää, jos heitä kehuttaisiin. (7) 

 

 Myös aktiivisuudesta olisi voinut antaa enemmän palautetta. Itse huomasin 

 aktiivisuuteni liikuntatunneilla paranevan, kun opettaja kertoi arvosanan 

 nousevan, jos olisin aktiivisempi tunnilla. (18) 

 

 Hyvää palautetta voisi antaa jos oppilas on selvästi yrittänyt parhaansa. (15) 

 

Kahdeksan tutkittavaa olisi toivonut yleensäkin enemmän palautetta. Heidän mielestään 

palautetta olisi voinut olla enemmän, oli se sitten positiivista, kannustavaa tai korjaavaa. 

Perusteluiksi annettiin muun muassa se, että runsaampi palaute olisi auttanut arvioimaan 

omia taitoja ja kertonut, missä olisi vielä kehitettävää. Toisaalta positiivinen ja kannustava 

palaute olisi innostanut liikkumaan ja kohottanut itsetuntoa. Yksityistä palautetta toivottiin 
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myös enemmän (5/20). Kuviossa 2 on koottuna aiheita, joista oppilaat olisivat toivoneet 

saavansa enemmän palautetta liikunnanopettajaltaan.  

 

 Palautetta voisi antaa jokaisen hyvin onnistuneen tunnin lopussa sanallisesti, sillä 

 se saisi innostumaan liikunnasta ja omien liikunnallisten vahvuuksien löytäminen 

 olisi helpompaa. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Tutkittavien toivoma palaute liikunnanopettajaltaan. 

 

 

Palautteen luokat 

 

Tutkittavat kuvailivat vastauksissaan liikunnanopettajan antaman palautteen olleen 

pääasiassa arvottavaa tai korjaavaa palautetta. Arvottavaa palautetta kuvattiin termeillä 

positiivinen, myönteinen ja hyvä palaute, kannustaminen ja tsemppaaminen ja toisaalta 

negatiivinen ja huono palaute. Korjaavasta palautteesta käytettiin lisäksi nimityksiä 

rakentava palaute ja neuvominen. 

 

Kaikki tutkittavat kahta lukuun ottamatta kertoivat liikunnanopettajan antaman palautteen 

olleen yleensä positiivista ja kannustavaa. Positiivista palautetta annettiin useimmiten 

hyvistä ja onnistuneista suorituksista. Muutama tutkittava on saanut positiivista palautetta 

myös hyvästä käyttäytymisestä, asenteesta tai aktiivisuudesta (3/20).  

Palaute toisten  

huomioimisesta ja  

ryhmähengestä 

Oppilaiden 

toivoma palaute 
 

Yksityinen palaute 

Yleinen 

kannustaminen 

Suora ja spesifi  

palaute 

Palaute asenteesta 

ja 

aktiivisuudesta 

Palaute 

yrittämisestä 
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Positiivisen palautteen kerrottiin vaikuttavan monella tavalla. Yleisin syy, miksi 

positiivinen palaute nähtiin tärkeäksi oli se, että sen perusteella oppilas saa tietää, mitä hän 

on tehnyt oikein, missä on onnistunut ja minkä asian osaa hyvin (11/20). Positiivinen 

palaute koettiin motivoivaksi ja sen koettiin kannustavan jatkamaan ja yrittämään 

enemmän (8/20). Positiivisen palautteen kerrottiin tuottavan hyvää mieltä ja iloa (7/20). 

Kolmen tutkittavan mielestä positiivinen palaute on tärkeää lisäksi siksi, että se kertoo 

opettajan olevan tyytyväinen heidän suorituksiinsa ja että opettaja on nähnyt suorituksen. 

Kaksi tutkittavaa kertoi positiivisen palautteen saavan lisäksi innostumaan enemmän siitä 

lajista, mistä positiivista palautetta saa. Positiivisen palautteen vaikutuksia on koottuna 

kuvioon 3. Sektorien suuruudet kuvaavat sitä, kuinka suuri osa tutkittavista mainitsi 

vastauksessaan kyseisen positiivisen palautteen vaikutuksen.  

 

(Positiivisen) palautteen jälkeen itselleni jäi onnistumisen tunne. – – on mukava tuntea 

onnistuneensa. (10) 

 

Olin iloinen, kun kuulin mitä olin tehnyt hyvin. (1) 

 

Palaute oli hyvää, koska sai varmuutta sitten siihen, että tekis asian oikein. (12) 

 

KUVIO 3. Liikunnanopettajan antaman positiivisen palautteen vaikutuksia. 
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Edellisten lisäksi positiivinen palaute vahvistaa tutkittavien mukaan itsetuntoa, vaikutta 

myönteisesti liikuntasuhteeseen ja positiivisen liikunnallisen minäkäsityksen 

muodostumiseen sekä parantaa koettua fyysistä pätevyyttä. Näitä avaan tarkemmin 

alaluvussa 6.5. 

 

Positiivinen palaute nostaa hieman itsetuntoa ja tsemppaa sitä kautta, kun taas 

negatiivinen palaute saa yrittämään enemmän. (8) 

 

Korjaava palaute kohdistui tutkittavien mukaan useimmiten liikuntasuoritukseen. Opettaja 

antoi korjaavaa palautetta esimerkiksi jostakin liikuntasuorituksen osasta tai koko 

suorituksesta. Joukkuelajeissa korjaavaa palautetta annettiin koskien esimerkiksi 

peliajatusta ja pelinlukua.  

 

Liikuntasuoritusta koskeva korjaava palaute osattiin tutkimusaineistosta päätellen ottaa 

rakentavasti vastaan. Kaikki tutkittavat olivat sitä mieltä, että korjaava palaute on tärkeää 

ja toivottavaa. Perusteluksi annettiin useita syitä. Eniten mainittiin se, että korjaava palaute 

kertoo oppilaalle, miten suoritusta voi vielä parantaa (12/20). Tutkittavien mielestä on 

tärkeää, että opettaja kertoo, mitä korjattavaa suorituksessa on, koska oppilaat eivät aina 

itse osaa arvioida, miten suoritus onnistui. Kahdeksan tutkittavaa mainitsi, että korjaava 

palaute kannustaa yrittämään uudestaan ja pyrkimään parempaan suoritukseen. Jos palaute 

on perusteltua, se motivoi ja kehittää omaa arviointikykyä.  

 

 On tuntunu hyvältä vaikka ei aina oiskaan ollu niin positiivista koska sitte ainaki 

 tietää että on jotain kehitettävää. (20) 

 

 Jos on saanu huonoa palautetta niin kyllähän siinä saattaa olla vähän semmonen 

 ”aijaa...”-fiilis jos on vaikka oikeesti yrittäny, mutta kyllä sitä hetken päästä taas 

 tajuaa että omaks parhaaks se on tullu. (20) 

 

 Yritän ottaa palautteen rakentavasti vastaan. Jos suorituksessa meni jokin vikaan 

 niin sitä pitää yrittää vain parantaa eikä palautetta pidä ottaa niin vakavasti.(6) 

 

Vaikka korjaava palaute nähdään yleisesti hyvänä, kolme tutkittavaa mainitsi sen joskus 

olevan epämiellyttävää. He kirjoittivat, että jos korjaava palaute on jatkuvaa tai tietystä 
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suorituksesta saa aina vain korjaavaa palautetta, se alkaa tuntua turhauttavalta ja 

lannistavalta.  

 

 Jos palaute oli huonoa, esim. väärästä tavasta pelata tai vaikka jatkuvaa palautetta 

 väärästä asennosta tms. niin tuli sellainen turhauttava olo. Tietenki se on hyvä jos 

 antaa palautetta, että miten vois parantaa, mutta jos siitä jankkaa koko ajan nii 

 sitte se on tosi inhottavaa. (12) 

 

 Jos neuvottiin, mikä ei mennyt niin hyvin ja mitä pitäisi korjata, niin ensimmäisillä 

 kerroilla haluisi yrittää uudelleen ja yrittää korjata virheitä. Kuitenkin jos opettaja 

 huomautti koko ajan samasta virheestä, saattoi kiinnostus loppua asiaa kohtaan ja 

 teki mieli luovuttaa. (18) 

 

 En ainakaa ite ees jaksais yrittää jotain semmosta mistä oisin saanu vaan 

 negatiivista palautetta. (20) 

 

 

6.4 Palaute liikunnallisen minäkäsityksen kehittäjänä 

 

Palautteen merkitystä liikunnallisen minäkäsityksen muodostumiseen kysyin tutkittavilta 

kysymyksessä 6. (ks. liite 1.) Aineistoon perehdyttyäni huomasin, että kaikki tutkittavat 

eivät olleet ymmärtäneet kysymystä täysin oikein. Lisäksi apukysymykset näyttävät 

ohjanneen vastauksia melko paljon. Siksi tulokset jäivät osittain vaatimattomiksi ja 

tulosten tulkitsemisessa on oltava varovainen. Aineistosta nousee kuitenkin esiin muutamia 

keskeisiä asioita. Ensinnäkin osa tutkittavista kokee, että liikunnanopettajan antama 

palaute on vaikuttanut merkittävästikin heidän liikunnalliseen minäkäsitykseensä. Näin 

kokee 12 tutkittavaa. Loput kahdeksan taas ovat sitä mieltä, että liikunnanopettajan 

antamalla palautteella ei ole ollut juurikaan merkitystä heidän liikunnallisen 

minäkäsityksensä kehittymiseen. 

 

Aineistossa useimmin mainittuja liikunnanopettajan antaman palautteen vaikutuksia 

liikunnalliseen minäkäsitykseen olivat itsetunnon vahvistuminen, myönteisen kuvan 

muodostuminen itsestä liikkujana sekä myönteisen liikuntasuhteen muodostuminen 

positiivisen palautteen seurauksena. Itsetunnon vahvistuminen mainittiin kuusi kertaa ja 



64 
 

positiivinen vaikutus liikuntasuhteeseen kahdeksan kertaa. Itsetunnon vahvistumista 

perusteltiin muun muassa siten, että tuntuu hyvältä kuulla, että on hyvä jossakin ja 

onnistunut, mikä vahvistaa itsetuntoa. Opettajan antama palaute antoi usealle tutkittavalle 

kuvan siitä, että hän on hyvä liikunnassa, mikä vahvisti myönteistä minäkäsitystä.  

 

Liikunnanopettajan antama palaute vaikutti tutkittavien liikuntasuhteeseen useilla tavoilla. 

Opettajan antama palaute muun muassa sai kokeilemaan uusia lajeja ja innostumaan niistä 

(2/20), suhtautumaan myönteisemmin liikuntatunteihin ja osallistumaan tunneilla 

aktiivisemmin (4/20), antoi iloa liikkumiseen sekä kannusti harrastamaan enemmän 

liikuntaa myös vapaa-ajalla (3/20). Suurin osa heistä, jotka mainitsivat opettajan antaman 

palautteen vaikuttaneen liikuntasuhteeseensa, kokevat sen vaikuttavan edelleen heidän 

suhtautumiseensa liikuntaan (6/20). 

 

 Palaute vaikutti myös positiivisesti suhteeseeni liikuntaan, sillä se kannusti minua 

 kokeilemaan uusia lajeja, joka auttoi minua löytämään telinevoimistelun. Tämä 

 johtuu luultavasti opettajan kannustuksesta vapaa-ajan liikuntaa kohtaan. (18) 

 

Pidän koulun liikunnantunneista edelleen ja se voi olla osaksi sen (opettajan 

antaman palautteen) ansiota. Koitan valita mahdollisimman paljon liikunnan 

kursseja. (9) 

 

 Palaute vaikuttaa osittain nykypäivänkin liikuntasuhteeseen, kun muistaa vaikka 

 jonkin jutun missä oli hyvä tai minkä teki hyvin, niin sitä voi aina hyödyntää tms. ja 

 jos tuli jostain lajista huonoa palautetta, niin se ei oo nykypäivänä niin sellanen 

 suosikki laji. (12) 

 

Liikunnanopettajan antaman palautteen koettiin vaikuttavan liikunnalliseen 

minäkäsitykseen myös sitä kautta, että sen perusteella oppilaat tietävät omat vahvuutensa 

ja saavat kannustusta niiden kehittämiseen. Toisaalta korjaava palaute kertoi, missä voi 

vielä parantaa ja näin oppia lisää. Tämän mainitsi kolme tutkittavaa.  

 

 Palaute vaikutti useimmiten positiivisesti itseeni liikkujana, koska on aina mukava 

 tietää jos tekee jotain todella hyvin. (11) 
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Kahdeksan tutkittavaa koki, että liikunnanopettajan antamalla palautteella ei ole ollut 

suurta merkitystä heidän liikunnalliseen minäkäsitykseensä. Kolme tutkittavaa perusteli 

kokemuksensa siten, että heille liikunta on muutenkin ollut aina mieluista ja mukavaa, 

joten opettajan antama palaute ei ole tuntunut niin olennaiselta. Kaksi heistä arveli 

kuitenkin, että jos olisivat saaneet opettajaltaan negatiivista palautetta, olisi se saattanut 

heikentää liikunnallista minäkäsitystä. Kaksi tutkittavaa kertoi harrastavansa urheilua ja 

pitävänsä valmentajan antamaa palautetta merkityksellisempänä kuin liikunnanopettajan 

antamaa palautetta, eivätkä he siksi kokeneet liikunnanopettajan antamalla palautteella 

olevan suurta merkitystä. Lisäksi kaksi vastaajaa kertoi vielä, että koska opettaja ei antanut 

heille henkilökohtaista palautetta, se ei juurikaan vaikuttanut heidän liikunnalliseen 

minäkäsitykseensä.   

 

 En koe palautteen siltikään vaikuttaneen minuun kovin paljoa. Saattoi vahvistaa 

 itsetuntoa hieman, mutta ei kauheasti. En pitänyt palautetta kovin suuressa arvossa 

 siihen aikaan. (2) 

 

Koululiikunta on kuitenki ollu vaan pieni osa sitä liikuntaa, jota koko elämässä 

harrastan, ni ei sitä kautta tullut palaute senkään takia kauheesti ole vaikuttanut. 

(16) 

 

 

6.5 Palaute koetun fyysisen pätevyyden muokkaajana 

 

Palautteen ja koetun fyysisen pätevyyden yhteyksiä kysyin tutkittavilta tehtävänannon 

kysymyksessä 7 (ks. Liite 1.). Koettu fyysinen pätevyys on osa liikunnallista 

minäkäsitystä, joten niin kysymyksessä kuin vastauksissakin on päällekkäisyyttä 

kysymyksen 6 kanssa eli liikunnallisen minäkäsityksen ja palautteen yhteyksien kanssa. 

Esittelen tässä pääasiassa tutkittavien vastauksia kysymykseen 7. Myös käsite koettu 

fyysinen pätevyys oli ymmärretty aineistossa melko laajasti, joten myös näiden tulosten 

käsittelyn kanssa on oltava varovainen. 

 

Neljä tutkittavaa koki, että opettajan antama palaute ei ole vaikuttanut heidän koettuun 

fyysiseen pätevyyteensä. Nämä kaikki kuuluivat siihen joukkoon, jotka eivät uskoneet 

opettajan antamalla palautteella olleen vaikutusta myöskään heidän liikunnalliseen 
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minäkäsitykseensä. Yksi näistä tutkittavista perusteli kokemuksensa sillä, että opettaja ei 

antanut henkilökohtaista palautetta ja julkinen palaute ei juurikaan kohdistunut fyysisiin 

taitoihin ja kykyihin, vaan oli lähinnä yleistä palautetta tunnin kulusta. Yksi heistä 

harrastaa urheilua ja koki, että valmentajan antamalla palautteella on enemmän merkitystä 

hänen koettuun fyysiseen pätevyyteensä. Yhdelle opettaja ei ollut antanut palautetta, joten 

se ei voinut vaikuttaa, mutta hän on aina liikkunut paljon ja kokee, että tietää itse 

vahvuutensa ja taitonsa. Neljäs tutkittava ei perustellut kokemustaan. 

 

En koe niiden (opettajan antaman palautteen) vaikuttaneen juurikaan, koska ei 

opettaja ole kommentoinut fyysistä pätevyyttäni. Yleisesti on tullut tunnin lopuksi 

koko ryhmälle ”hyvinhän te jaksoitte!” mutta ei semmoinen vaikuta, koska se ei ole 

henkilökohtaista. (16) 

 

Loput 16 tutkittavaa arvioivat liikunnanopettajan antaman palautteen vaikuttaneen heidän 

koettuun fyysiseen pätevyyteensä jollain tavalla. Yleisin kokemus oli, että positiivinen 

palaute on auttanut oppilasta näkemään ja tunnistamaan, missä on hyvä, eli vahvistamaan 

koettua fyysistä pätevyyttä (9/20). Toisaalta korjaavan palautteen koettiin vaikuttaneen 

samalla tavalla. Moni tutkittava kirjoitti, että on tärkeää kuulla opettajalta, missä taidoissa 

on hyvä ja missä on parannettavaa, koska omien taitojen arviointi ja tunnistaminen itse ei 

ole helppoa (6/20). Ilmiöstä käytettiin muun muassa käsitteitä tulkita, tunnistaa ja 

tunnustaa omia taitoja ja fyysistä pätevyyttä. Muutamalle tutkittavalla liikunnanopettajan 

antamalla palautteella oli merkitystä ylipäätään siinä, että hän kokee olevansa 

liikunnallinen ja osaavansa edes jotain (4/20).  

 

 On mukavampi pelata kun tietää ettei ole niin huono kuin itse luulee – –. (6) 

 

 Koen, että olen saanut vahvistusta omiin taitoihini ja niiden tulkitsemisiin oikein. 

 (3) 

  

 Piän itseäni ihan hyvänä urheilijana ja opettajien palautteet ovat olleet osana tätä, 

 että miksi tunnen näin. (19) 

 

 Osaan (palautteen avulla) tunnustaa, että olen hyvä liikunnan eri lajeissa. Tiedän 

 myös, missä lajeissa en ole niin hyvä. (7) 
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 Myönteinen palaute sai minut tuntemaan itseni taitavaksi liikkujaksi. Aloin 

 uskomaan omiin liikunnallisiin kykyihin niiden seurauksena. (11) 

 

Kolme tutkittavaa koki, että liikunnanopettajan antama palaute vaikutti joissakin 

tapauksissa heikentävästi heidän koettuun fyysiseen pätevyyteensä. Eräs tutkittava 

kirjoittaa esimerkiksi näin: 

 

 Joskus tietyissä lajeissa palaute taas vaikutti siten, että vaikka kuinka yritti, niin 

 siltikään se ei ollut opettajalle tarpeeksi hyvää ja riittävää ja siitä tuli turhauttava 

 oli ja ei ehkä jaksanut sitte enää yrittää niin paljon kuin ennen sitä palautetta ja 

 tunsi olevansa huono siinä lajissa. (11) 

 

Kaksi heistä oli kokenut liikunnanopettajan antaman palautteen heikentävän heidän koettua 

fyysistä pätevyyttään sen vuoksi, että asenteesta ja yrittämisestä ei saanut palautetta, vaan 

palaute kohdistui aina suoritukseen. Jos oppilas oli huono liikunnassa, hyvää palautetta 

suorituksista sai vain harvoin, mikä entisestään heikensi koettua fyysistä pätevyyttä.  

 

En tunne itseäni hirveän taitavaksi, mutta mielestäni asenteeni liikuntaa kohtaan 

ovat hyviä. Tuntemukseni ovat tulleet siitä, kun tunneilla arvioitiin aina osaamista 

eikä asennetta. Minusta myös hyvällä asenteella ja itsensä täysillä likoon 

laittamisestakin pitäisi tulla hyvää palautetta ja hyvä numero. Osaaminen ei saisi 

olla ainoa mittari. (17) 

 

 

6.6 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Olen edellä tässä luvussa esitellyt aineistosta saamiani tuloksia. Tässä luvussa teen lyhyen 

yhteenvedon tutkimustuloksista sekä käsittelen niitä tutkielmani viitekehyksen valossa. 

Nostan esille keskeisimpiä tuloksia ja peilaan niitä aiempaan teoria- ja tutkimustietoon 

aiheesta. Samalla esittelen tuloksista tekemiäni rajallisia johtopäätöksiä. 

 

Peruskoulun päättäneiden opiskelijoiden kokemukset peruskoulun liikunnanopetuksessa 

saamastaan palautteesta ovat pääasiassa myönteisiä. Liikunnanopettajat olivat kannustavia, 
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antoivat positiivista palautetta hyvistä suorituksista ja korjasivat rakentavasti 

epäonnistuneita suorituksia. Opettajat antoivat palautetta lähes aina sanallisesti, mutta 

myös ilmeillä ja eleillä oli merkitystä. Oppilaat olivat tyytyväisiä opettajan tapaan antaa 

palautetta. Palaute oli useimmiten yleistä, mutta myös yksityistä palautetta annettiin jonkin 

verran. Yksityinen palaute koettiin tärkeäksi, koska se auttoi paremmin korjaamaan 

suoritusta ja antoi tunteen siitä, että opettaja välitti suorituksesta ja oppilaasta ylipäätään. 

Palaute kohdistui useimmiten liikuntasuoritukseen, mutta opettaja antoi palautetta myös 

käyttäytymisestä ja liikuntavarusteista.  

 

Oppilaat olisivat toivoneet enemmän palautetta asenteesta liikuntaa ja liikuntatunteja 

kohtaan, hyvästä yrittämisestä ja aktiivisuudesta sekä joukkuehengestä. Erityisesti 

yksityistä palautetta toivottiin enemmän, koska se olisi antanut oppilaille tunteen, että 

heillä on merkitystä yksilönä. Lisäksi toivottiin suoraa ja spesifiä palautetta, jolloin 

oppilaalle ei jää epäselväksi, miten suoritusta tulee korjata tai mikä siinä vastaavasti on 

hyvää.  

 

Liikunnanopettajan antaman palautteen sekä koettiin että ei koettu vaikuttavan fyysiseen 

minäkäsitykseen. Ne, jotka kokivat, että palaute ei vaikuttanut siihen, arvioivat syiksi 

muun muassa vähäisen palautteen, muussa kuin koululiikunnassa saadun palautteen 

merkittävämmän roolin sekä valmiiksi myönteisen fyysisen minäkäsityksen, johon 

opettajan antamalla palautteella ei juurikaan ole vaikutusta. Liikunnanopettajan antaman 

palautteen taas koettiin vaikuttavan fyysiseen minäkäsitykseen muun muassa siten, että 

positiivinen palaute vahvisti itsetuntoa ja sai tuntemaan hyväksi liikkujaksi ja paransi 

liikuntasuhdetta. Liika korjaava tai negatiivinen palaute taas saattoi hetkellisesti lannistaa 

ja saada tuntemaan huonoksi tietyssä lajissa.  

 

Koettuun fyysiseen pätevyyteen liikunnanopettajan antaman palautteen koettiin 

vaikuttavan ennen kaikkea siten, että palautteen avulla oppilas osasi paremmin arvioida 

omia kykyjään ja taitojaan ja palaute kertoi, missä asioissa oppilas on hyvä ja missä on 

vielä kehitettävää. Liikunnanopettajan antama palaute heikensi koettua fyysistä pätevyyttä 

sellaisissa tapauksissa, joissa yrittämisestä ja asenteesta ei saanut kannustusta, vaan vain 

suorituksia arvioitiin ja niistä annettiin palautetta. Liika korjaava palaute sai tuntemaan, 

että oppilas ei ole hyvä tietyssä suorituksessa tai lajissa.  
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Varhaiset muistot 

 

Tutkittavista viisi toi kirjoitelmissaan esiin erityisiä muistoja ala-asteen (nyk. alakoulun) 

liikuntatunneista ja liikunnanopettajan antamasta palautteesta. Määrä on sinänsä vähäinen, 

25 % tutkittavista, mutta tarkastelen silti kysymystä tarkemmin, koska näistä kokemuksista 

voi tehdä muutamia mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Ensinnäkin, kaikki mainitut muistot 

olivat ikäviä. Kaksi tutkittavaa muisteli, että ala-asteella liikunnanopettaja antoi vain vähän 

tai ei lainkaan palautetta. Tämä on merkillepantavaa muun muassa siitä syystä, että 

liikunnallisen minäkäsityksen ja siihen liittyvän koetun fyysisen pätevyyden perusta on 

nimen omaan lapsuudessa muodostuneessa käsityksessä itsestä liikkujana ja omista 

fyysisistä kyvyistä (Niemi, 2013, s. 15). Lisäksi useissa tutkimuksissa on havaittu, että 

lapset tukeutuvat ensisijaisesti aikuiselta saatuun palautteeseen arvioidessaan fyysistä 

pätevyyttään (Horn ja muut, 1993; Horn & Weiss, 1991; McKiddie & Maynard, 1997). 

Myös Sarlinin (1995, s. 110–111) mukaan ensimmäiset kouluvuodet ovat positiivisen 

minäkäsityksen muodostumisen herkkyyskautta. Oppilaan liikunnallisen minäkäsityksen ja 

koetun fyysisen pätevyyden suotuisan kehityksen kannalta olisi siis tärkeää, että juuri 

ensimmäisillä koululuokilla positiivista palautetta annettaisiin runsaasti. 

 

Kirjoitelmista kävi ilmi, että silloin kun palautetta liikunnanopettajalta ala-asteella sai, se 

kohdistui useimmiten käyttäytymiseen, minkä tutkittavat kokivat huonoksi asiaksi. 

Pangrazin ja Dauerin (1995, s. 37, 42) ja Schmidtin ja Wrisbergin (2008, s. 286) mukaan 

liikuntasuorituksista tulisi antaa paljon ulkoista palautetta varsinkin lapsille, joilla erilaisten 

taitojen opettelu on vielä alkuvaiheessa ja joiden kehontuntemus ei vielä ole kehittynyt 

valmiiksi. Heillä ei välttämättä ole vielä vertailukohtaa tavoiteltavaan suoritukseen, jolloin 

ulkoisen palautteen merkitys korostuu. Liikunnallisten taitojenkin kehittymisen kannalta 

liikunnanopettajan tulisi antaa pienille oppilaille runsaasti palautetta myös suorituksista. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ala-asteen liikunnanopetuksessa pääpaino 

on ollut liikunnan riemussa ja tekemisessä, mitkä ovat tietysti tärkeitä asioita. Ei pitäisi 

kuitenkaan aliarvioida pienten oppilaiden kykyä tarkkailla omia suorituksiaan ja taitojen 

oppimisen tärkeyttä. Eräs tutkittava kirjoittaa, että suorituksia ei juurikaan korjattu, vaan 

opettaja kertoi jos suoritus ei ollut onnistunut mutta ei antanut ohjeita suorituksen 

korjaamiseen.  
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Tutkittavien ensimmäisistä kouluvuosista on jo kulunut paljon aikaa. Muistot ovat varmasti 

haalenneet, ja kirjoitelmia kirjoitettaessa viimeisimpien kouluvuosien kokemukset olivat 

varmasti suuremmassa osassa. Muutaman tutkittavan muistot ala-asteelta kertovat 

kuitenkin, että varhaisimmat kokemukset koululiikunnasta ja siellä saadusta palautteesta 

ovat tärkeitä. Voi myös olla, että jos pyydettäisiin peruskoulun päättäneitä opiskelijoita 

muistelemaan erityisesti ala-asteen liikuntatunteja ja palautetta, muistot olisivat pääosin 

positiivisia. Tämän tutkielmani aineistossa esiin tulleet ikävät kokemukset antavat 

kuitenkin tärkeää tietoa siitä, millaisilla keinoilla alakoulujen liikunnanopettajat voisivat 

välttää ikävien kokemusten syntymisen ja lisätä entisestään oppilaiden liikunnan ilon ja 

riemun kokemuksia sekä ylpeyttä uusien taitojen ja tietojen oppimisesta. 

 

 

Palautteen antamisen periaatteet 

 

Palaute on tärkeä osa oppimista. Oppilaalla on oikeus saada todenmukaista ja jatkuvaa 

palautetta oppimisestaan ja opettajalla on velvollisuus antaa palautetta (Atjonen, 2007, s. 

88–89; Opetushallitus, 2004, s. 262).  Tutkimustulosten perusteella tämä oikeus näyttäisi 

yleensä toteutuvan perusopetuksen liikunnanopetuksessa. Suurin osa tutkittavista koki 

saaneensa riittävästi palautetta liikunnanopettajaltaan.  

 

 

Yksityinen ja julkinen palaute 

 

Liikunnanopettaja voi antaa oppilaille palautetta joko yksityisesti tai julkisesti. Käsitykset 

siitä, kumpi palaute on yleisempää, vaihtelevat. Esimerkiksi Mosston ja Ashworth (2008, s. 

43) arvioivat julkisen palautteen olevan yleisempää, kun taas Pehkosen (1998, s. 7–8) 

esittelemän Piéronin ja Cheffersin tutkimusten mukaan palaute olisi useammin yksityistä 

kuin julkista. Tässä tutkielmassani tulokset osoittavat julkisen palautteen olevan 

huomattavasti yleisempää. Julkinen palaute koettiin yleensä hyväksi ja perustelluksi. Kuten 

Shimon (2011, s. 86) toteaa, julkinen palaute on paikallaan esimerkiksi silloin, kun opettaja 

haluaa neuvoa ja korjata useaa oppilasta kerrallaan. Tämä pätee toki myös silloin, kun usea 

oppilas onnistuu tai opettaja haluaa kehua ja kannustaa yleisesti kaikkia.  
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Myös tämän tutkielman tulokset osoittivat samaa: opettajan antama palaute on ollut 

julkista muun muassa tilanteissa, joissa opettajalla on yleisesti sanottavaa kaikille tai 

toisaalta kun opettaja haluaa kehua vain yhtä oppilasta. Pangrazi ja Dauer (1995, s. 120) 

toteavatkin, että on tehokasta antaa positiivista palautetta yksittäiselle oppilaalle mutta niin, 

että muutkin sen kuulevat. Aineistostani nousi kuitenkin esiin se, että osa oppilaista ei pidä 

huonona sitäkään, että opettaja korjaa yksittäisen oppilaan suoritusta muiden kuullen, 

koska tällöin muutkin voivat ottaa oppia opettajan antamasta korjausehdotuksesta. Moni 

tutkittavista koki kuitenkin, että korjaava henkilökohtainen palaute tulisi antaa yksityisesti.  

 

Moni tutkittavista toivoi enemmän yksityistä ja henkilökohtaista palautetta. Perusteluissa 

tuli esiin muun muassa Pangrazin ja Dauerinkin (1995, s. 120) esittämä varoitus siitä, että 

julkiseen palautteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta: palaute saatetaan tulkita väärin, sitä ei 

ymmärretä tai se jätetään huomiotta. Osa tutkittavista esimerkiksi koki, että opettaja ei 

suhtaudu heidän suorituksiinsa vakavasti ja heidän suorituksillaan ei ole arvoa, kun palaute 

annettiin vain yleisesti ”huutamalla kentän laidalta”. Kaksi tutkittavaa koki, että he eivät 

saaneet palautetta liikunnanopettajaltaan. Tässä herää kysymys, onko opettaja huomioinut 

oppilaita yksilöinä vai onko käynyt juuri näin: koska palaute on ollut julkista ja yleistä, 

oppilas on kokenut, ettei palaute kosketa häntä ja näin ollen tulkinnut, ettei ole saanut 

lainkaan palautetta opettajaltaan. Tutkittavat arvioivat, että yksityinen palaute tehostaisi 

oppimista, kohottaisi itsetuntoa ja motivoisi enemmän kuin julkinen palaute. Yksityinen 

palaute on usein tarkempaa ja oppilaan on helpompi ymmärtää se.  

 

Vaikka liikunnanopettajan resurssit ovat rajalliset, oppilasryhmät ovat usein suuria ja 

heterogeenisiä ja opeteltavia taitoja ja lajeja on paljon, opettajan tulisi panostaa yksityiseen 

palautteeseen. Tämä onnistuu esimerkiksi organisoimalla tunnin toiminta ja erilaiset 

toimintapisteet siten, että aikaa ja tilaa yksityisen palautteen antamiselle jää. Eräs tutkittava 

mainitsi liikunnanopettajan antaneen kerran lukukaudessa oppilaille henkilökohtaista 

palautetta yksityisesti. Tämä on mielestäni hyvä tapa niin lisätä oppilaan kiinnostusta ja 

motivoida häntä, kehittää koettua fyysistä pätevyyttä kuin kehittää itsetuntemustakin. Se 

myös antaa oppilaalle selkeän kuvan siitä, missä asioissa on onnistunut ja mitä voi 

tulevaisuudessa kehittää. Vaikka tällainen palautetuokio vie aikaa, tulisi sen arvo 

mielestäni nähdä panostuksena tulevaisuuteen.  
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Tapa antaa palautetta 

 

Tutkimukseni mukaan lähes kaikki liikunnanopettajan antama palaute on sanallista ja 

suullista. Tulos on samansuuntainen, kuin Pehkosen (1998, s. 7–8) esittelemä Piéronin ja 

Cheffersin tutkimus, jonka mukaan 70–95 % palautteesta on sanallista. Suulliseen 

palautteeseen sisältyi kuitenkin myös ilmeet ja eleet, jotka tutkittavat kokivat tärkeiksi 

muun muassa siksi, että ne kertovat opettajan olevan aidosti mukana ja tarkoittavan sitä 

mitä sanoo. Mosston ja Ashworth (2008, s. 27–28) toteavat, että joskus suullinen sanallinen 

palaute voi olla ristiriidassa kehonkielen kanssa, minkä oppilaat aistivat herkästi. Tässä 

tutkimusaineistossa ei tullut esiin tällaisia kokemuksia. Tutkittavien kokemus kehonkielen 

tärkeydestä kertoo, että oppilaat haluavat opettajan olevan aidosti kiinnostunut heidän 

tekemisestään ja myös näyttävän sen luonnollisella tavalla. Peukalon nosto tai hymy ovat 

pieniä eleitä, mutta niillä voi olla oppilaalle suuri merkitys. Opettajan on oltava tarkkana 

siinä, ettei anna esimerkiksi turhautumisen tai lannistumisen näkyä omassa 

kehonkielessään seuratessaan esimerkiksi liikunnallisesti heikon oppilaan suoritusta ja 

antaessaan tälle palautetta. Oppilaat aistivat herkästi, tarkoittaako opettaja sitä mitä sanoo.  

 

Suullinen palaute koettiin hyväksi ja perustelluksi tavaksi antaa palautetta. Tätä perusteltiin 

esimerkiksi niin, että suullinen palaute on luontevaa ja se tapahtuu kasvokkain, jolloin on 

mahdollisuus vuorovaikutukseen. Suullinen palaute on myös nopeaa ja mahdollista antaa 

suorituksen aikana tai välittömästi suorituksen jälkeen, jolloin suoritus on vielä muistissa ja 

palautteen sisäistäminen on helpompaa. Toisaalta pari tutkittavaa mainitsi, että olisi silloin 

tällöin mukava saada myös kirjallista palautetta esimerkiksi pidemmän aikavälin 

suorituksista ja muusta toiminnasta liikuntatunneilla. Kirjallinen palaute voi olla myös 

esimerkiksi kunniakirja tai testitulos (Jääskeläinen, 1996, s. 51).  

 

Tässä toiveessa näkyy halu tarkkailla omaa kehittymistä ja toisaalta saada apua siihen, 

millaisia tavoitteita omalle toiminnalle voisi asettaa jatkossa. Yksi liikunnanopetuksen ja 

liikuntakasvatuksen tavoitteista on tukea oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja 

inhimillistä kasvua (Laakso, 2007, s. 21; Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti, 2013, s. 20). 

Tähän sisältyy kyky tarkkailla omaa toimintaa ja sen seurauksia sekä kyky kehittää  ja 

arvioida omia taitoja, mihin pari kertaa lukukaudessa tai -vuodessa annettava palaute olisi 

hyvä apuväline. Liikuntanumero on myös palautetta, mutta vain yksi tutkittava mainitsi 

tämän kirjoitelmassaan.  
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Palautteen kohde 

 

Tutkimustulosten mukaan suurin osa liikunnanopettajan antamasta palautteesta kohdistuu 

liikuntasuoritukseen. Opettaja antoi palautetta esimerkiksi lyöntitekniikasta, oikeasta 

venyttelyasennosta tai pelinluvusta. Opettaja kehui ja kannusti tai korjasi suoritusta. Nämä 

kokemukset kertovat, että liikunnanopettajan antaman palautteen lähtökohtana on 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin (Opetushallitus, 2004, s. 262) mainittu 

oppilaan taitojen ja tietojen tukeminen ja oppimisen edistäminen. Kirjoitelmista nousi esiin 

myös se, että opettajan antama palaute auttaa oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja 

toisaalta niitä asioita, joissa on vielä kehitettävää, mikä on yhtäpitävä Opetussuunnitelman 

perusteiden tavoitteiden kanssa. Tutkittavat kertoivat lisäksi, että palautetta antamalla 

opettaja kannusti ja motivoi jatkamaan ja yrittämään enemmän.  

 

Palautetta annettiin tutkittavien mukaan myös käyttäytymisestä ja oikeista 

liikuntavarusteista. Vastauksissa ei tullut esiin kokemuksia, joissa opettajan antama palaute 

olisi kohdistunut esimerkiksi oppilaan luonteeseen, kehoon tai ominaisuuksiin. Koppisen ja 

kumppaneiden (1994, s. 38–40) mukaan tämä on oikein, sillä palautteen tulee kohdistua 

sellaisiin asioihin, joita oppilas voi muuttaa.  Tutkimustulosten perusteella voidaan siis 

sanoa, että liikunnanopettajat ovat olleet tietoisia palautteen antamisen tavoitteista ja siitä, 

mistä asioista palautetta tulee antaa.  

 

Toisaalta osa tutkittavista olisi toivonut positiivista palautetta asenteesta, aktiivisuudesta 

yrittämisestä ja joukkuehengestä. Koska palaute kohdistui lähinnä vain suorituksiin, 

liikunnallisesti heikommat oppilaat saattoivat lannistua tai ainakaan heidän motivaationsa 

ei noussut, kun yrittämisestä ei saanut kannustusta ja positiivista palautetta. Jos palautetta 

annettaisiin myös asenteesta ja yrittämisestä sekä sosiaalisista taidoista, toteutuisi muun 

muassa Alppisen (2012, s. 3) ennustus siitä, että taidoiltaan heikompi oppilas, jolla 

kuitenkin on innostusta ja hyvä asenne liikkumista kohtaan, motivoituisi positiivisen 

palautteen avulla yrittämään enemmän ja näin taidot kehittyisivät. Palautteen saaminen 

lisää liikuntamotivaatiota ja parantaa koettua pätevyyttä (Autio & Kaski, 2005, s. 83). 

Tämä tutkittavien toive on perusteltu myös liikunnanopetuksen ja liikuntakasvatuksen 

tavoitteiden näkökulmasta. Liikuntakasvatuksen tavoitteet, liikuntaan kasvattaminen ja 

liikunnan avulla kasvattaminen, sisältävät muun muassa oppilaan sosiaalisten ja eettisten 

taitojen kehittämisen sekä inhimillisen kasvun tukemisen (Laakso, 2007, s. 20). Yksi tie 
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näiden tavoitteiden saavuttamiseen on antaa positiivista palautetta myös muista asioista 

kuin varsinaisesta liikuntasuorituksesta.  

 

Tutkimustuloksissa huomiota herättää se, että vain kaksi tutkittavaa mainitsi saaneensa 

palautetta kehittymisestään. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2004, s. 262) määritellään yhdeksi arvioinnin ja sitä kautta palautteen 

antamisen perusteeksi, että sen tulee kohdistua oppimiseen ja edistymiseen. Yksi 

arvioinnin tavoitteista taas on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen käsitys 

kehittymisestään, mikä tukee persoonallisuuden kasvua. Joko nämä perusteet ja tavoitteet 

ei näyttäisi toteutuvan tai sitten tutkittavat eivät ole hahmottaneet sitä, että palautetta 

antamalla opettaja samalla seuraa ja tuo esiin heidän edistymistään. Ehkä 

liikunnanopettajien olisi kuitenkin syytä panostaa lisää siihen, että oppilaille kerrotaan 

selkeästi tekemisen tavoitteet ja että palautteen avulla oppilas voi itsekin arvioida 

kehittymistään tavoitteeseen nähden. 

 

 

Arvottava ja korjaava palaute 

 

Ulkoinen palaute voi Mosstonin ja Ashworthin (2008, s. 28) jaon mukaan olla arvottavaa 

(positiivista tai negatiivista), korjaavaa, neutraalia tai tulkinnanvaraista. Tutkimustulosten 

mukaan suurin osa liikunnanopettajan antamasta palautteesta on arvottavaa positiivista tai 

korjaavaa. Positiivinen palaute oli useimmiten kannustamista ja ”tsemppaamista” sekä 

hyvän suorituksen kehumista. Vastausten perusteella palautteen tarkoituksena oli arvioida 

suoritusta ja antaa kuva hyvästä suorituksesta (Mosston & Ashworth, 2008, s. 28). Vain 

yksi tutkittava mainitsi saaneensa negatiivista arvottavaa palautetta, eli niin että opettaja 

sanoi että suoritus ei ollut hyvä, mutta ei korjannut sitä tai neuvonut tekemään oikein. 

Muuten tutkittavat eivät olleet saaneet negatiivista arvottavaa palautetta suorituksistaan, 

vaan se kohdistui käytökseen. Jaakkola (2013, s. 335) kehottaa välttämään liiallista 

arvottavan palautteen korostamista, koska se saattaa emotionaalisen latauksensa vuoksi 

tulla oppilaille itsetarkoitukseksi ja he hakevat sen avulla huomiota ja hyväksyntää 

opettajaltaan. Tämä tuli tutkimustuloksissani esille muutaman tutkittavan kohdalla, kun he 

kertoivat palautteen antavan kuvan, että opettaja on tyytyväinen suoritukseen. Palautteen 

arvoksi nähtiin siis opettajan tyytyväisyys suoritukseen oman oppimisen kehittämisen 

sijaan.  



75 

 

Korjaava palaute kohdistuu suorituksessa olleeseen mahdolliseen virheeseen, joka halutaan 

korjata seuraavassa suorituksessa. Opettaja paitsi kertoo miten suoritus epäonnistui, antaa 

myös ohjeet suorituksen parantamiseen. (Mosston & Ashworth, 2008, s. 34; Shimon, 2011, 

s. 84.) Tutkittavat kokivat opettajan antaman korjaavan palautteen tärkeäksi oppimisensa ja 

kehittymisensä kannalta. He pitivät korjaavaa palautetta hyvänä asiana ja kertoivat sen 

avulla voivansa parantaa suoritustaan ja näin kehittyä. Mosston ja Ashworth (2008, s. 34–

35) jatkavatkin, että korjaava palaute on motivoivaa ja edistää taitojen oppimista, kun 

oppilas saa tietää miten korjata suoritustaan. He kuitenkin varoittavat, että jos korjaavaa 

palautetta käyttää liikaa, oppilaat saattavat turhautua ja lakata yrittämästä ajatellessaan, että 

suorituksessa on kuitenkin taas jotakin korjattavaa. Tämä varoitus näyttäisi 

tutkimustulosten perusteella olevan aiheellinen. Muutama tutkittava oli kokenut, että kun 

opettaja aina vain korjaa suoritusta, se turhauttaa ja lannistaa. Olisi siis tärkeää, että 

opettaja huomaisi suorituksissa myös sen, mikä siinä onnistuu ja kertoisi myös sen 

oppilaalle. Lisäksi opettajalla tulisi olla taitoa tunnistaa tilanteet, joissa suorituksen 

paranemiselle ei sillä hetkellä välttämättä ole edellytyksiä: jos oppilas on esimerkiksi liian 

väsynyt tai turhautunut jo valmiiksi.  

 

Aineistossa ei noussut esiin selkeitä kuvauksia neutraalista palautteesta. Tämä ei 

todennäköisesti tarkoita sitä, etteivätkö liikunnanopettajat olisi antaneet neutraalia 

palautetta oppilaille, vaan syynä voi olla se, että oppilaat eivät osanneet tunnistaa ja eritellä 

neutraalia palautetta tai se ei ollut erityisesti jäänyt mieleen. Neutraali palaute on siinä 

mielessä tärkeää, että se aktivoi oppilasta itse arvioimaan suoritustaan ja sitä, miten 

suoritusta voi parantaa. Se myös mahdollistaa aidon keskustelun suorituksesta oppilaan ja 

opettajan välillä, mikä edistää tehokkaasti taitojen oppimista. (Mosston & Ashworth, 2008, 

s. 36–37.) Koska neutraali palaute ei ole jäänyt tutkittavien mieleen tai he eivät ole sitä 

tunnistaneet, voisi ehdottaa, että liikunnanopettaja kertoisi oppilaille erilaisista 

palauteluokista ja niiden merkityksestä. Näin oppilaat mahdollisesti motivoituisivat 

entisestään tarkkailemaan ja analysoimaan suorituksiaan lisänä opettajan antamalle 

palautteelle (vrt. sisäinen palaute). Tulkinnanvarainen palaute tuli esille aineistossa siten, 

että muutamat tutkittavat kokivat opettajan huutaman ”hyvä”-kannustuksen lähes turhana 

ja mitäänsanomattomana, lähinnä vain täytesanana, joka opettajalla on tapana antaa 

tarkoittamatta sillä välttämättä sitä, että peli tai suoritukset olisivat olleet erityisen hyviä.  
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Sekä positiivisella arvottavalla palautteella että korjaavalla palautteella on tulosten mukaan 

motivaatiota lisäävä merkitys. Tutkittavat kokivat positiivisen palautteen kannustavana ja 

kertoivat sen lisäävän innostusta ja halua jatkaa samaan malliin. Toisaalta korjaavalla 

palautteella koettiin olevan sama vaikutus: opettajan antama korjaava palaute sai tutkittavat 

yrittämään enemmän ja herätti halun yltää parempaan suoritukseen seuraavalla kerralla.  

Shimon (2011, s. 103–104, 108) sekä Pangrazi ja Dauer (1995, s. 98) kuvaavatkin, että 

erityisesti positiivinen, korjaava ja informatiivinen palaute lisää oppilaiden motivaatioita, 

sillä se rohkaisee heitä yrittämään entistä kovemmin saavuttaakseen tavoitteen.    

 

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että ei ole yhdentekevää, millaista palautetta 

liikunnanopettaja antaa oppilaiden suorituksista tai muusta toiminnasta liikuntatunneilla. 

Positiivista ja kannustavaa palautetta tarvitaan paljon, mutta yhtä tärkeää on korjaavan 

palautteen antaminen. Aineistosta nousi selvästi esiin se, että oppilaat pitävät myös 

korjaavaa palautetta tärkeänä, koska se auttaa oppilasta parantamaan suorituksiaan ja lisää 

pätevyyden kokemusta. Liikunnanopettajan tulisi tiedostaa tämä ja antaa rohkeasti 

korjaavaakin palautetta. Oppilaat näyttävät tutkimukseni perusteella osaavan ottaa 

korjaavan palautteen hyvin vastaan, kunhan se on perusteltua ja rakentavaa sekä selvästi 

annettu.  

 

 

Oppilaiden toivoma palaute 

 

Tutkimustulosten mukaan oppilaat ovat pääasiassa tyytyväisiä liikunnanopettajalta 

saamaansa palautteeseen. Palautetta annetaan yleensä riittävästi, se on perusteltua, 

kannustaa ja tukee uuden oppimista. Halusin tutkimuksessani selvittää, millaista palautetta 

tutkittavat olisivat lisäksi toivoneet opettajaltaan ja miksi. Aineistosta nousikin esiin 

muutamia toiveita opettajan antamalle palautteelle.  

 

Yleisin toive oli, että opettaja olisi antanut enemmän positiivista palautetta asenteesta, 

aktiivisuudesta ja yrittämisestä. Tällöin erityisesti liikunnallisesti heikommat oppilaatkin 

saisivat onnistumisen kokemuksia ja kokisivat olevansa hyviä jossakin. Ei liene 

keneltäkään pois, jos innokkaalle ja aktiiviselle oppilaalle annetaan positiivista palautetta 

innokkuudesta ja asenteesta, vaikka liikuntataidot olisivat heikot. Alppinen (2012, s. 3) on 

samaa mieltä huomauttaessaan, että liikunnan arviointi ei voi perustua pelkästään 
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liikuntataitoihin, koska koululiikunnan tavoitteena on liikuntaan kasvattamisen lisäksi 

liikunnan avulla kasvattaminen, mikä sisältää muun muassa liikunnan sosiaalisen, 

esteettisen ja eettisen ulottuvuuden. Tutkimustulosten mukaan myös oppilaat toivoisivat 

näiden ulottuvuuksien laajempaa huomioimista palautteen antamisessa.  

 

Toinen aineistossa noussut toive oli palaute ryhmähengen luomisesta ja ylläpitämisestä ja 

toisten huomioimisesta. Nämäkin toiveet ovat perusteltuja. Esimerkiksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004, s. 248–250) liikunnanopetukselle 

asetetuissa tavoitteissa on vahvasti esillä liikunnan sosiaalinen luonne sisältäen 

vastuullisuuden, toisten huomioon ottamisen, sopimusten noudattamisen ja reilun pelin 

periaatteen omaksumisen. Hyvä keino näiden asioiden opettamiseen oppilaille on antaa 

heille siitä positiivista palautetta, mikä kannustaa noudattamaan näitä periaatteita.  

 

Motivaatio on keskeinen tekijä liikunnan harrastamisessa. Motiivit ovat eri ihmisillä 

erilaisia. Toinen harrastaa liikuntaa fyysisen kunnon ja terveyden ylläpitämisen vuoksi, 

mutta toiselle on tärkeää liikunnan sosiaalinen tai esteettinen puoli. (Laakso, 2007, s. 21; 

Liukkonen & Jaakkola, 2013, s. 144.) Tutkittavien toivoma palaute on perusteltua tästäkin 

näkökulmasta. Liikunnanopetukseen tulisi sisällyttää kokemuksia liikunnan kaikista 

ulottuvuuksista, ja niiden pitäisi näkyä myös opettajan oppilaille antamassa palautteessa.  

 

Näistä tutkimustuloksista on nähtävissä se, että oppilaat suhtautuvat vakavasti 

liikunnanopettajan antamaan palautteeseen ja pitävät sitä merkityksellisenä. He toivoisivat 

opettajan kiinnittävän huomiota muuhunkin kuin liikuntasuorituksiin tai käyttäytymiseen ja 

antavan tunnustusta myös yrittämisestä, aktiivisuudesta, asenteesta ja yhteisöllisyyden 

luomisesta. Opettajien tulee siis huomioida oppilaat vakavasti otettavana ja 

merkityksellisenä osapuolena liikuntatuntien ilmapiirin luojina ja antaa siitä tunnustusta. 

Jotta kaikilla oppilailla fyysisistä ominaisuuksista ja taidoista riippumatta olisi yhtäläiset 

mahdollisuudet kokea onnistumisen iloa liikunnassa, opettajan tulee palkita hyvä asenne, 

aktiivisuus ja parhaansa yrittäminenkin positiivisella palautteella ja kannustamisella.  

 

 

Palaute ja fyysinen minäkäsitys 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että liikunnanopettajan antamalla palautteella sekä on (yli 
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puolet tutkittavista) että ei ole vaikutusta oppilaiden fyysisen minäkäsityksen 

kehittymiseen. Tutkittavien kokemukset olivat melko vaihtelevia tätä kysymystä koskien. 

Vaihtelevuutta selittää muun muassa tutkittavien erilaiset suhtautumiset liikuntaan ja 

kokemukset liikunnasta, mutta osaltaan luultavasti myös laajasti ymmärretty kysymys ja 

määritelmä käsitteelle fyysinen minäkäsitys. 

 

Yksilön fyysinen minäkäsitys on osa yleistä minäkäsitystä (Lintunen, 2000, s. 82). 

Fyysinen minäkäsitys syntyy Laakson ja kumppaneiden (2007, s. 42) mukaan yksilön 

liikkuessaan saamista kokemuksista ja tuntemuksista kehostaan ja sen toiminnasta. Se 

muodostuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koppisen ja 

kumppaneiden (1994, s. 116) mukaan minäkäsitys taas muovautuu ympäristöstä saadun 

palautteen ja kokemusten kautta. Olisi siis oletettavaa, että myös koululiikunnalla ja 

liikunnanopettajan antamalla palautteella olisi jonkinlainen vaikutus oppilaiden fyysiseen 

minäkäsitykseen, osallistuvathan se peruskoulun liikuntatunneille yhdeksän vuoden ajan. 

Ne, jotka kokivat ettei palautteella ole ollut merkitystä heidän fyysiseen 

minäkäsitykseensä, perustelivat kokemuksensa muun muassa jonkin toisen tahon (tässä 

tapauksessa esimerkiksi urheiluseura ja valmentaja) merkittävämmällä vaikutuksella 

fyysiseen minäkäsitykseen.  

 

Kokemuksia siitä, miten liikunnanopettajan antama palaute vaikuttaa fyysiseen 

minäkäsitykseen, on tämän tutkimuksen mukaan useita. Merkittävimpiä vaikutuksia olivat 

itsetunnon koheneminen, myönteisen kuvan muodostuminen itsestä liikkujana sekä 

liikuntasuhteen parantuminen positiivisen palautteen seurauksena. Itsetunto koheni, koska 

tutkittavien mukaan on mukava kuulla opettajan suusta onnistuneensa ja olevansa hyvä 

jossakin. Näyttäisi siltä, että oppilaat tarvitsevat kannustusta ja konkreettista viestiä siitä, 

että he ovat hyviä jossakin ja että he kelpaavat. Yksilön minäkäsitys muovautuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ympäristöstä saatujen kokemusten ja palautteen 

kautta (Koppinen ja muut, 1994, s. 116). Lasten  ja nuorten maailma voi toisinaan olla 

hyvinkin raaka, ja suoraa positiivista palautetta voi olla vaikea saada ikätovereilta. 

Liikunnanopettajan antama palaute liikuntataidoista ja -kyvyistä rohkaisee oppilasta 

luottamaan itseensä liikkujana ja omaan pätevyyteensä.  

 

Liikunnanopettajan antama positiivinen ja kannustava palaute antoi tutkittaville kuvan 

siitä, että he ovat hyviä liikunnassa. Tämä vahvisti myönteistä liikunnallista minäkäsitystä. 
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Eräs tutkittava mainitsi, että liikunnanopettajan antaman palautteen perusteella hän alkoi 

uskoa ja nähdä, että on liikunnallinen ihminen. Minäkäsitys koostuu niistä piirteistä, joita 

ihminen tietoisesti liittää kuuluvaksi itseensä (Koppinen ja muut, 1994, s. 115; Kronqvist 

& Pulkkinen, 2007, s. 34). Opettajan antamalla palautteella voi siis olla näinkin 

konkreettinen vaikutus, että oppilas alkaa liittää jonkin uuden ominaisuuden itseensä.  

 

Zimmer (2011, s. 49, 58) kuvaa minäkäsityksen ja uusien taitojen oppimisen välistä 

yhteyttä toteamalla, että minäkäsitykseen liittyy kokemus siitä, että asioihin, esimerkiksi 

omaan oppimiseen, pystyy vaikuttamaan ja niitä pystyy muuttamaan. Tämän tutkielmani 

tuloksista ilmenee, että positiivinen palaute liikuntasuorituksista motivoi oppilaita 

jatkamaan. Moni tutkittava kuvasi sitä, miten positiivinen ja korjaava palaute kannusti 

yrittämään suoritusta uudelleen. Tämä on Zimmerin mukaan merkki myönteisestä 

minäkäsityksestä: kun oppilas kokee kykynsä riittäviksi, hän luottaa selviytyvänsä uuden 

taidon oppimisesta. Aineistostani nousi esiin muutama sellainenkin kokemus, jossa liika 

korjaava palaute lannisti oppilasta ja sai hänet turhautumaan tai luovuttamaan. Zimmer 

jatkaa, että oppilas, jolla on heikko minäkäsitys, ei luota omien kykyjensä riittävyyteen ja 

luovuttaa epäonnistumisen pelossa. (Zimmer, 2011, s. 58.) Liikunnanopettajan antamalla 

palautteella on siis vaikutusta oppilaan liikunnallisen minäkäsityksen kehittymiseen, mistä 

opettajien tulisi olla tietoisia. Sekä positiivista että korjaavaa palautetta tarvitaan sopivassa 

suhteessa.  

 

Liikuntasuhde kuvaa liikunnan merkitystä ihmisen arjessa. Mitä enemmän liikunta 

kokonaisuutena (liikunnan kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus) saa merkityksiä yksilön 

kokemuksissa, sitä vahvemmaksi liikuntasuhde muodostuu. (Koski, 2013, s. 96–97.) 

Vaikka liikuntasuhteen ei yleisesti katsotakaan kuuluvan liikunnalliseen minäkäsitykseen, 

tarkastelen sitä kuitenkin tässä yhteydessä. Jos oppilaan liikuntasuhde on vahva, hän 

todennäköisesti harrastaa enemmän liikuntaa, minkä seurauksena hän saa paljon 

onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä liikunnasta, mitkä puolestaan vahvistavat 

myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Siksi liikuntasuhde on mielestäni tärkeä tekijä 

myönteisen fyysisen minäkäsityksen muodostumisessa. Aineistonkeruun tehtävänannossa 

kysyin fyysisen minäkäsityksen ja opettajan antaman palautteen yhteyksiä ja 

alakysymyksenä palautteen vaikutusta liikuntasuhteeseen. Kirjoitelmissa ilmeni, että moni 

vastaajista oli ensisijaisesti tarttunut tähän alakysymykseen, minkä vuoksi tulokset 

minäkäsityksen osalta jäivät niukoiksi. 
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Tutkimustulosten mukaan liikunnanopettajan antama palaute vaikuttaa oppilaiden 

liikuntasuhteeseen. Positiivinen palaute ja kannustaminen saa oppilaita suhtautumaan 

myönteisemmin koulun liikuntatunteihin ja osallistumaan tunneilla aktiivisemmin. 

Toisaalta se kannustaa harrastamaan liikuntaa myös vapaa-ajalla sekä tutustumaan uusiin 

lajeihin ja innostumaan niistä. Opettajan antaman palautteen vaikutus näyttäisi jatkuvan 

pitkään: tutkimustuloksista päätellen kannustavan ja positiivisen palautteen myönteinen 

vaikutus jatkuu yli peruskoulun. Tämä on hyvä tulos ajatellen perusopetuksen 

liikunnanopetuksen tavoitteita (Opetushallitus, 2004, s. 248): Yhtenä tavoitteena on 

kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, ja tämän tutkimuksen mukaan opettajan antaman 

palautteen positiivinen vaikutus ei lopu peruskouluun.  

 

 

Palaute ja koettu fyysinen pätevyys 

 

Koettu fyysinen pätevyys kuvaa ihmisen kokemusta omien fyysisten ominaisuuksiensa ja 

taitojensa riittävyydestä (Fairclough, 2003, s. 5; Liukkonen & Jaakkola, 2013, s. 149). 

Koettu fyysinen pätevyys syntyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Palaute on yksi 

tekijä tässä kokonaisuudessa. Muun muassa Deci kumppaneineen (1999) havaitsi 

tutkimuksessaan, että opettajalta saatu palaute vaikutti oppilaiden koettuun fyysiseen 

pätevyyteen. Palaute antaa signaaleja siitä, onnistuiko suoritus, ja nämä signaalit joko 

vahvistavat tai heikentävät koettua fyysistä pätevyyttä. Tämän tutkielmani tutkimuksen 

tuloksista voi tehdä samansuuntaisia päätelmiä. Tutkittavat kokivat, että liikunnanopettajan 

antaman palautteen perusteella he arvioivat ja analysoivat omia taitojaan ja kykyjään. 

Ennen kaikkea opettajan antaman palautteen koettiin vaikuttavan sitä kautta, että sen 

perusteella oppilaiden kyky tunnistaa omia vahvuuksia kasvoi.  

 

Liukkonen (2012, s. 28) on sitä mieltä, että edistymisestä saatu palaute ja suhtautuminen 

virheisiin oppimiskokemuksina ovat koetun fyysisen pätevyyden tukipilareita. Tämän 

tutkielmani tulokset tukevat Liukkosen ajatusta. Tutkittavat kokivat tärkeäksi sen, että 

opettaja antoi positiivista palautetta onnistumisista ja toisaalta korjaavaa palautetta 

seuraavaa suoritusta varten. Nämä palautteet helpottivat tutkittavia omien taitojen 

arvioinnissa. Toisaalta tuloksista nousi esiin myös se, että liiallinen virheiden korostaminen 

ja niihin puuttuminen saavat oppilaan tuntemaan itsensä huonoksi lajissa tai suorituksessa, 
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eli heikentävät koettua fyysistä pätevyyttä. Olisikin tärkeää, että opettaja viestisi 

antamallaan palautteella sitä, että virheet ja epäonnistumiset ovat avain oppimiseen eikä 

niitä tarvitse pyrkiä välttämään.  

 

Useiden tutkimusten mukaan koettuun fyysiseen pätevyyteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat 

iän myötä. On muun muassa havaittu, että aikuiselta saatu palaute vaikuttaa enemmän 

lasten koettuun fyysiseen pätevyyteen, kun taas nuorten kohdalla ikätovereiden ja 

itsearvioinnin merkitys koetun fyysisen pätevyyden muokkaajana kasvaa. (Horn ja muut, 

1993; Horn & Weiss, 1991; McKiddie & Maynard, 1997.) Tämän tutkielmani tulokset 

osoittavat kuitenkin, että liikunnanopettajan antama palaute on tärkeää myös 

yläasteikäisten nuorten koetun fyysisen pätevyyden kehittymisessä.  

 

Tutkittavat kokivat, että liikunnanopettajan antama positiivinen ja kannustava palaute 

motivoi heitä ja kannusti yrittämään enemmän, osallistumaan liikuntatunneilla sekä myös 

olemaan liikunnallisesti aktiivinen vapaa-ajallakin. Yksi tutkittava kertoi löytäneensä 

uuden harrastuksen opettajan antaman kannustavan palautteen perusteella ja muutama muu 

koki opettajan antaman palautteen innostavan heitä edelleen liikkumaan vapaa-ajalla. 

Muutama tutkittava koki liikuntatunnit mukaviksi ja halusi myös lukiossa valita 

mahdollisimman paljon liikunnan kursseja, ja he kokivat opettajan antaman palautteen 

olleen osaltaan vaikuttamassa tähän. Tulokset saavat tukea aiemmista samaa aihepiiriä 

käsittelevistä tutkimuksista. Oppilaiden koetun fyysisen pätevyyden on todettu olevan 

yhteydessä heidän motivaatioonsa liikuntatunneilla (Sas-Nowosielski, 2008). Carrolin ja 

Loumidisin (2001) tutkimus puolestaan osoitti, että korkea koettu fyysinen pätevyys lisää 

viihtyvyyttä koulun liikuntatunneilla ja liikunta-aktiivisuutta vapaa-ajalla. 

 

Muun muassa Fredenburg kumppaneineen (2001),  Nicaise kumppaneineen (2006) sekä 

Koka ja Hein (2002) ovat aiemmin tutkineet liikunnanopettajan antaman palautteen ja 

oppilaiden koetun fyysisen pätevyyden välisiä yhteyksiä. Niiden perusteella erityisesti 

liikunnanopettajan antamalla informatiivisella palautteella on myönteinen vaikutus 

oppilaiden koettuun fyysiseen pätevyyteen. Runsas kehuminen ja vähäinen kritiikki 

suorituksen jälkeen vahvistivat koettua fyysistä pätevyyttä erityisesti tytöillä. Tässä 

tutkielmassa tulokset olivat samansuuntaisia. Tutkittavat kokivat tärkeiksi sekä 

kannustamisen ja hyvän suorituksen kehumisen että korjaavan palautteen, joka kertoo 

tarkasti ja suoraan, miten suoritusta voi parantaa. Ne kertovat oppilaille suoritusten ja 
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taitojen vahvuudet ja heikkoudet ja auttavat tulkitsemaan ja tunnistamaan taitoja ja kykyjä, 

mikä vahvistaa koettua fyysistä pätevyyttä.  

 

Ensimmäiset kouluvuodet ovat Sarlinin (1995, s. 110–111) mukaan erityisen tärkeitä siinä, 

millaiseksi oppilaan koettu fyysinen pätevyys alkaa muodostua. Koettu fyysinen pätevyys 

muovautuu koko perusopetuksen ajan, mutta vakiintuu Sarlinin mukaan yläkouluiässä. 

Tästä näkökulmasta koko perusopetuksen ajan koetun fyysisen pätevyyden vahvistaminen 

on tärkeää. Tutkielmani mukaan näyttäisi siltä, että liikunnanopettaja voi vielä 

perusopetuksen viimeisinä vuosinakin vahvistaa oppilaidensa koettua fyysistä pätevyyttä, 

sillä moni tutkittava koki erityisesti yläkoulussa saamansa palautteen olleen kannustavaa ja 

auttaneen parantamaan suorituksia. Liikunnanopettajan tulisi siis panostaa sekä 

ensimmäisinä kouluvuosina että yläkouluiässä oppilaiden koetun fyysisen pätevyyden 

tukemiseen palautteen kautta. Tämä toteamus saa tukea myös Liimataisen (2000) 

tutkimuksesta, jonka mukaan koettu fyysinen pätevyys on erityisesti nuorilla tärkeä 

itsearvostuksen mittari. 

 

Nämä tulokset kertovat, että koululiikunta voi onnistua tavoitteessaan sytyttää kipinä 

liikunnalliseen elämäntapaan. Wallhead ja Buckworth (2004, s. 286) väittävät koetun 

fyysisen pätevyyden olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä liikunnallisen elämäntavan 

omaksumisessa. Lintunen (2000, s. 83) yhtyy tähän väitteeseen todetessaan, että ihminen, 

joka kokee itsensä liikunnallisesti päteväksi, jatkaa todennäköisemmin liikunnan 

harrastamista kuin sellainen, jonka koettu fyysinen pätevyys on heikko. Tutkimukseni 

perusteella näyttää siltä, että liikunnanopettajalla on palautteen kautta hyvä mahdollisuus 

vahvistaa oppilaidensa koettua fyysistä pätevyyttä, mikä taas edistää oppilaiden 

liikunnallisen elämäntavan omaksumista.  

 

Tutkimustulosten perusteella oppilailla on moninaisia kokemuksia ja muistoja 

liikunnanopettajan antamasta palautteesta peruskoulussa. Kokemukset ovat suurimmaksi 

osaksi myönteisiä. Niistä näkyy, että liikunnanopettajan antama palaute koetaan tärkeäksi 

ja se vaikuttaa niin oppilaiden taitojen oppimiseen, motivaatioon, liikunnalliseen 

minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen kuin aktiivisuuteen ja asenteeseenkin.  

 

Tutkimuksen tuloksia leimaa se, että liikunnanopettajan antamaan palautteeseen sisältyy 

paljon muutakin kuin tavoite hyvistä liikuntasuorituksista. Palautteen katsotaan muun 
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muassa kannustavan, kohottavan itsetuntoa, luovan myönteistä oppimisilmapiiriä ja 

lisäävän motivaatiota, kohottavan ryhmähenkeä sekä yksilöivän oppilaita. Lisäksi palaute 

antaa oppilaalle kuvan siitä, että opettaja välittää minusta ja olen tärkeä. Nämä kokemukset 

muodostavat palautteen antamisesta ja saamisesta kokonaisuuden, joka kuuluu olennaisesti 

koko koululiikunnan ja liikuntakasvatuksen järjestelmään. Palautteen antaminen tuleekin 

nähdä olennaisena osana liikunnanopetusta, ja sillä tulisi järjestää aikaa ja tilaa. Palautteen 

saaminen on oppilaan oikeus ja opettajalla on velvollisuus sitä antaa. Palautteen tulee olla 

todenmukaista ja sillä tulee olla sekä oppilaan suorituksia parantava että motivaatiota ja 

itsensä tuntemista lisäävä ja persoonallisuutta kehittävä vaikutus. Sen avulla voidaan 

parantaa liikunnallista minäkäsitystä ja koettua fyysistä pätevyyttä ja tätä kautta kannustaa 

liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen.  

 

Tutkielmani perusteella näyttää siltä, että liikunnanopettajat ovat pääsääntöisesti 

ammattitaitoisia ja heillä on hyvä tunneäly. He antavat yleensä monipuolista palautetta ja 

tunnistavat, mikä on tärkeää oppilaille. Taustalla voi olla laadukas opettajankoulutus, jossa 

perehdytään syvällisesti liikunnanopetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan. Opintoja 

tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää uuden tutkimustiedon perusteella. 

Opettajankoulutuksessa tulee edelleen laajentaa ja syventää perehtymistä kaikkiin niihin 

oppimisen ja opettamisen osa-alueisiin, joita liikunnanopetus ja liikuntakasvatus koulussa 

sisältää. Palautteen antaminen on yksi merkittävä osa-alue, jolla tämän tutkielmani mukaan 

voidaan oleellisesti vaikuttaa liikunnanopetuksen ja liikuntakasvatuksen tavoitteiden 

toteutumiseen.  

 

Sanotaan, että opettajan tärkein työväline on hänen oma persoonallisuutensa. Opettaja 

tekee työtään koko olemuksellaan, mikä tuli ilmi myös tutkielmassani. Oppilaat kokevat 

tärkeäksi sen, että opettaja on aidosti läsnä opetustilanteissa. Tätä opettaja tuo esille myös 

antaessaan palautetta. Ilmeet ja eleet sanojen lisäksi viestivät, että opettaja on aidosti 

kiinnostunut. Samalla se, että opettajan antama palaute on tarkoituksenmukaista ja 

perusteltua sekä liittyy aidosti oppilaan suoritukseen tai tekemiseen, antaa kuvan opettajan 

todellisesta läsnäolosta ja kiinnostuksesta oppilaan oppimista kohtaan.  
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7 POHDINTA 

 

 

 

Pro gradu -tutkielmaraporttini viimeisessä luvussa on pohdinnan aika. Aluksi kokoan vielä 

kertaalleen tutkimukseni tulokset ja johtopäätökset yhteen, arvioin tutkielmani 

ajankohtaisuutta ja pohdin, mikä merkitys tutkimuksellani on koulutuksen kentässä. 

Seuraavaksi tarkastelen ja arvioin omaa työskentelyäni tutkimusprosessin aikana: mistä 

prosessi lähti liikkeelle, miten se eteni, mitä asioita opin ja mitä tekisin nyt toisin. Samalla 

arvioin tutkimusprosessin merkitystä opettajuuteni kehittymisen näkökulmasta. Toisessa 

alaluvussa arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Kolmannessa alaluvussa esittelen 

mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita, jotka nousivat tästä tutkimuksesta.  

 

Tutkielmani teemaksi valikoitui koululiikuntakokemukset. Koululiikunta on viimeaikoina 

puhututtanut ihmisiä useista syistä. Ensinnäkin erilaiset ammattiryhmät kuten opetusalan ja 

terveydenhoito- ja hyvinvointialojen ammattilaiset ovat huolissaan lasten ja nuorten 

vähentyneestä liikkumisesta ja sitä seuranneista ikävistä vaikutuksista lasten ja nuorten 

terveyteen ja kehitykseen. Ratkaisuja on etsitty muun muassa koululiikunnasta. Samaan 

aikaan erilaiset keskustelupalstat täyttyvät koululiikuntaa koskevista muistelmista, jotka 

ovat turhan usein negatiivissävytteisiä. Perusopetuksen kehittäminen on jatkuvasti 

meneillään oleva prosessi, ja myös koululiikunnan asemaa ja osuutta siinä pohditaan. 

Ympäristöstä tulee monenlaisia vaatimuksia: koululiikunnan tulee olla laadukasta ja 

tehokasta, sen tulee saada lapset liikkumaan niin koulussa kuin vapaa-ajalla ja 

koululiikunnan ohella tulisi painottaa koulun liikuntaa, jossa liikuntaa sisällytetään 

muuhunkin koulun toimintaan kuin vain liikuntatunneille. Esimerkiksi tällaisten 

keskustelujen keskellä liikunnanopettaja miettii, miten saisi tietyn oppilaan osallistumaan 

liikuntatunnilla edes muutaman minuutin verran.  
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Tämän tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia ja muistoja peruskoulun 

päättäneille opiskelijoille on jäänyt peruskoulun liikuntatunneista ja tarkemmin 

liikunnanopettajan antamasta palautteesta. Painopiste oli liikunnanopettajan tavassa antaa 

palautetta ja sen vaikutuksesta oppilaiden fyysiseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen 

pätevyyteen. Lisäksi halusin selvittää, millaista palautetta oppilaat olisivat toivoneet 

saavansa, jos eivät olleet tyytyväisiä saamaansa palautteeseen, ja miksi. Saamieni 

tutkimustulosten perusteella tein johtopäätöksiä muun muassa siitä, millaista palautetta 

liikunnanopettajat pääasiassa antavat ja miten oppilaat palautteen kokevat sekä millainen 

mahdollisuus liikunnanopettajalla on palautteen kautta vaikuttaa oppilaiden fyysiseen 

minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen ja sitä kautta osallistumiseen 

liikuntatunneilla ja liikunta-aktiivisuuteen vapaa-ajalla.  

 

Tutkimustuloksista päätellen oppilaat kokevat liikunnanopettajan antaman palautteen 

useimmiten tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Positiivista ja kannustavaa palautetta antamalla 

opettaja antaa oppilaille kuvan siitä, että he ovat hyviä liikunnassa, mikä innostaa oppilaita 

osallistumaan enemmän ja harrastamaan liikuntaa myös vapaa-ajalla. Toisaalta korjaava 

palaute auttaa ja kannustaa parantamaan suorituksia, mikä lisää koettua fyysistä pätevyyttä 

ja sitä kautta liikunta-aktiivisuutta ja motivaatiota harrastaa liikuntaa. Yksityinen palaute 

on erittäin tärkeää, koska se viestii oppilaalle, että opettaja on aidosti kiinnostunut juuri 

hänen oppimisestaan. Oppilaiden liikuntasuhde paranee, kun liikuntatunneilta saadaan 

positiivisia kokemuksia liikkumisesta. Opettajan antama palaute näyttelee merkittävää osaa 

positiivisten kokemusten syntymisessä.  

 

Näiden tulosten ja johtopäätösten perusteella palautteenanto tulee nähdä olennaisena osana 

oppimista ja kehittymistä liikuntatunneilla. Sen avulla opettaja ohjaa liikuntasuorituksia, 

neuvoo missä on vielä parannettavaa ja kertoo, mikä onnistui hyvin. Tämä ei kuitenkaan 

vielä riitä, vaan palautteella on paljon laajempikin merkitys: se voi muun muassa 

kannustaa, innostaa ja rohkaista tai vastaavasti lannistaa ja aiheuttaa epäonnistumisen 

tunteita. Sillä ylläpidetään suotuisaa oppimisilmapiiriä tai vastaavasti se voi myrkyttää 

liikuntatuntien ilmapiirin. Palaute vaikuttaa oppilaan itsetuntoon ja itsearvostukseen, 

liikunnalliseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Parhaassa tapauksessa 

liikunnanopettajan antama palaute nostaa oppilaan jaloilleen ja saa hänet tuntemaan itsensä 

tärkeäksi.  
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Näiden ja monien muiden tutkielmassani esiin tulleiden kokemusten valossa palautteen 

antaminen tulee nähdä merkittävänä osana liikunnanopetuksen kokonaisuutta. Siihen tulee 

jatkossakin kiinnittää huomiota opettajankoulutuksessa ja sen moniulotteisia vaikutuksia 

tulee tuoda esiin liikuntaa opettaville opettajille. Jokaisen liikuntaa opettavan opettajan 

tulee myös jatkuvasti tarkastella omia palautteenantamisen periaatteitaan ja niiden 

vaikutusta oppilaisiin. Omia tapoja ja tottumuksia on jatkuvasti reflektoitava oppilaiden 

kokemuksiin ja oppimiseen. Se, mikä toimii toisen oppilaan tai oppilasryhmän kohdalla, ei 

välttämättä tuota toivottua tulosta toisten kohdalla. Kun opettajalla on halu ja aito 

kiinnostus antaa oppilailleen mahdollisimman hyvät eväät oppimiseen ja kehittymiseen, 

lopputuloksena on parhaimmillaan myönteisen liikunnallisen minäkäsityksen omaava 

nuori aikuinen, jolla on halua jatkossakin harrastaa liikuntaa.  

 

Eräs tutkittavistani kirjoitti kirjoitelmansa loppuun näin: ”Miten helppoa onkaan kannustaa 

toista ja miten kivalta se tuntuukaan, varsinkin opettajan suusta.” Tähän kommenttiin 

tiivistyy paljon. Palautteen antaminen ei sinänsä ole helppoa, vaan opettajan on jatkuvasti 

tarkkailtava suorituksia, tehtävä oikeita havaintoja ja kerrottava ne selkeästi oppilaalle. 

Palaute ei aina ole positiivista ja kannustavaa, vaan ikävistäkin asioista on annettava 

palautetta. Silti kannustamiselle tulisi aina löytyä sijansa, eikä se ole vaikeaa. Kun opettaja 

itse tekee työtään positiivisella asenteella ja aidosti tavoitteenaan auttaa oppilasta 

omaksumaan liikunnallinen elämäntapa, oppilaat aistivat sen opettajan tekemisestä ja 

sanomisista, ja positiivisuuden kehä lähtee pyörimään.  

 

 

7.1 Tutkimusprosessin eteneminen 

 

Tämä tutkimusprosessi on ollut kohdallani varsin pitkä. Opintojen alkuvaiheesta asti pro 

gradu -tutkielma on pyörinyt mielessä, aluksi liittyen sopivan aiheen etsimiseen. 

Kandidaatin tutkielman jälkeen päätin valita aiheeksi jotakin aivan muuta kuin kieliteemaa, 

joka oli kandidaatin tutkielmani aihe. Lopulta liikunnan sivuaineen opinnot aloitettuani 

liikunta-aihe alkoi kiinnostaa. Lopullinen aihe muotoutui kuitenkin vasta, kun 

tutkimusprosessi lähti konkreettisesti käyntiin tutkimussuunnitelman kirjoittamisella. Toki 

aihe hieman tarkentui vielä tutkimussuunnitelman kirjoittamisen jälkeenkin.  
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Tutkimusprosessi lähti liikkeelle aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymällä. 

Tutustuin muun muassa aiempiin samasta aihepiiristä tehtyihin pro gradu -tutkielmiin sekä 

muuhun teoriatietoon. Aiheen tarkennuttua ryhdyin suunnittelemaan tutkimukseni 

viitekehystä. Kokosin tarpeelliseksi katsomaani lähdekirjallisuutta, mikä oli vaativa 

prosessi, koska tiedekirjastot olivat kaukana. Kirjoitin viitekehyksen lähes valmiiksi ennen 

aineistonkeruuta. Aineistonkeruun toteutin tammikuussa 2015. Saatuani aineiston 

konkreettisesti käteeni tutkimusprosessi eteni huomattavasti nopeammin kuin ennen sitä. 

Aihe alkoi uudelleen kiinnostaa ja paneuduin aineiston analyysiin uudella innolla. 

Analyysin ja tuloskirjauksen jälkeen johtopäätösten teko oli antoisaa ja tutkimusprosessin 

tässä vaiheessa, pohdintaa kirjoittaessani tuntuu, kuin olisin vasta pääsemässä vauhtiin ja 

prosessi loppuu ikään kuin kesken.  

 

Jälkeenpäin ajateltuna aineisto olisi ollut hyödyllistä kerätä jo huomattavasti 

varhaisemmassa vaiheessa kuin mitä tässä tutkielmassa tein. Näin kiinnostus aiheeseen 

olisi luultavasti säilynyt paremmin koko tutkimusprosessin ajan. Toisaalta lähes valmiin 

viitekehyksen pohjalta oli helpompi lähteä suunnittelemaan aineistonkeruuta ja sitä, 

millaisella aineistolla ja kysymyksillä saisin parhaiten vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Tutkimuksen tekeminen ja tutkimusraportin kirjoittaminen on opettanut paljon. Lähteiden 

etsiminen johdatti usein kauemmas ja kauemmas pääraiteesta eli omasta, kun kiinnostus 

vei mukanaan. Koen, että nämä polulta poikkeamiset olivat tärkeä osa prosessia: ne 

herättivät uusia ajatuksia, toivat uusia näkökulmia omaan aiheeseen ja opettivat paljon 

tutkimuksen tekemisestä yleensä. Lähdekritiikin merkitys korostui etenkin siinä, että 

käytin paljon Internetin kautta saatavilla olevaa materiaalia.  

 

Oman tutkielmani aiheesta ja sen tuloksista opin paljon tulevaa työtäni ajatellen. Vielä ei 

tietenkään ole varmaa, tulenko koskaan opettamaan liikuntaa, mutta niin palautteen 

antamista ja minäkäsityksen muodostumista koskeva teoriatieto kuin oman tutkimukseni 

tulokset antoivat paljon myös luokanopettajan työhön. Erityisen antoisana pidin aineistoon 

tutustumista: oli sykähdyttävää lukea tutkittavien kokemuksia liikunnanopettajan antaman 

palautteen merkityksestä sekä hyvässä että pahassa. Halu kehittää omaa tulevaa 

opettajuutta ja omia toimintatapoja kasvoi. Haluan jatkossa pitää mielessä sen, että 

opettajan sanat tai sanomatta jättämiset, ilmeet ja eleet sekä koko olemus välittää aina 

jonkinlaisen viestin oppilaille. Tutkielmani mukaan ainakin liikunnanopettajalla on hyvät 

mahdollisuudet vaikuttaa tähän viestiin: antamalla runsaasti sekä positiivista että korjaavaa 
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palautetta oppilaille niin suorituksista kuin muustakin toiminnasta liikuntatunneilla sekä 

huomioimalla oppilaat yksilöinä opettaja voi parhaassa tapauksessa sytyttää kipinän 

elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. 

 

 

7.2 Luotettavuuden arviointia 

 

Tutkimuksen tekemisen hyviin käytäntöihin kuuluu tutkimuksen luotettavuuden arviointi. 

Se on tarpeellista jokaisen yksittäisenkin tutkimuksen kohdalla, jotta vältyttäisiin virheiltä 

laajemmassa mittakaavassa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). Tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaa moni asia. Yleisesti tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan muun 

muassa reliabiliteetin ja validiteetin valossa (Hirsjärvi ja muut, 2009, 231). Tutkimuksen 

reliabiliteetilla tarkoitetaan saatujen tulosten toistettavuutta eli sitä, että tulokset eivät ole 

sattumanvaraisia. Tutkimuksen validiteetista puhuttaessa arvioidaan sitä, edustavatko 

tutkimustulokset sitä päämäärää, mihin niillä on pyritty, toisin sanoen onko mitattu sitä 

mitä on aiottu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133; Hirsjärvi ja muut, 2009, 231.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkastelu reliabiliteetin ja validiteetin 

käsitteiden avulla ei aina anna täysin oikeaa kuvaa sen luotettavuudesta. Esimerkiksi Patel 

ja Davison (2013, 105–107) huomauttavat, että kvalitatiivisen tutkimuksen luonteesta 

johtuen aineisto on usein ainutkertaista. Vaikka haastateltavan vastaus samaan 

kysymykseen eroaisi kysyttäessä sitä useaan kertaan, se ei välttämättä kerro mittarin 

epäluotettavuudesta vaan haastateltava on voinut muuttaa mieltään aiheesta. Näin ollen 

reliabiliteetin arviointi ei usein ole tarkoituksenmukaista.  

 

Tämän tutkielmani kohdalla reliabiliteettia ja validiteettia on mielestäni mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista arvioida. Reliabiliteetin vaatimukseen tutkielmani vastaa siinä 

mielessä, että tutkittavien kirjoittamat kokemukset ja näkemykset eli tutkimuksen tulokset 

ovat ”totta” senhetkisessä tilanteessa, jossa aineisto on kerätty. Jos aineistonkeruu 

toteutettaisiin uudestaan samassa joukossa, tulokset tuskin muuttuisivat paljoakaan, vaan 

luultavasti vain laajentuisivat, jos tutkittaville tulisi mieleensä lisää ajatuksia aiheesta. Jos 

aineisto sen sijaan kerättäisiin jostakin toisesta lukiosta toiselta paikkakunnalta, saattaisi se 

olla erilainen johtuen esimerkiksi eritaustaisista tutkittavista tai liikunnanopettajista. Se, 

että tutkittavat kirjoittivat kirjoitelman, jossa saivat vapaasti kirjoittaa aiheesta, lisää 
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tutkimuksen reliabiliteettia. Aineisto ja tulokset eivät voi olla sattumanvaraisia, kun 

tutkittavat saivat itse kirjoittaa omassa rauhassaan ja esimerkiksi aikaa oli käytettävissä 

runsaasti. Muutamassa tapauksessa vierustoverit saattoivat haitata työskentelyä, joten 

aineiston kerääminen yksittäin jokaiselta tutkittavalta olisi lisännyt entisestään aineiston 

luotettavuutta. Tämä ei kuitenkaan ollut ajankäytöllisesti mahdollista.  

 

Tutkielmani validiteetin tarkastelu on hieman kaksijakoista. Kirjoitelman tehtävänannossa 

esittämäni kysymykset ja apukysymykset olivat varsin suoria ja konkreettisia ja 

pohjautuvat suoraan tutkimuskysymyksiini (liite 1). Näin ollen saamani tulokset vastaavat 

pääasiassa sitä mitä halusinkin tutkia. Toisaalta liikunnallista minäkäsitystä ja koettua 

fyysistä pätevyyttä koskevat tulokset ovat siksi hieman tulkinnanvaraisia, että osa 

tutkittavista oli käsittänyt niihin liittyvät kysymykset laajasti, eivätkä kaikkien tutkittavien 

vastaukset näin ollen vastanneet täysin tavoitteeseen. Huomioin tämän kuitenkin aineiston 

analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä, ja jätin esimerkiksi vähemmälle huomiolle 

sellaisia vastauksia, joissa väärinymmärrys oli ilmeinen.  

 

Hirsjärven ja kumppaneiden (2009, 232) mukaan tutkimuksen toteuttamisen tarkka 

selostus vaihe vaiheelta lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Tässä 

tutkimusraportissa olen pyrkinyt luvussa 5 selittämään tutkimukseni toteutuksen vaiheet 

mahdollisimman tarkasti. Kerroin esimerkiksi aineistonkeruusta käytännössä, 

analyysivaiheesta ja olen pyrkinyt perustelemaan aineistosta tekemiäni päätelmiä ja 

antamaan tulkintaperusteita. Olen myös poiminut aineistosta muutamia sitaatteja ja 

kirjoittanut ne näkyviin raporttiin, kuten muun muassa Hirsjärvi kumppaneineen (2009, 

233) suosittelee. Näin lukija voi itse nähdä, millä perusteella päätelmiä ja  tulkintoja on 

tehty ja arvioida, ovatko ne perusteltuja.  

 

Olen tutkimuksen toteutuksessa pyrkinyt ottamaan huomioon myös muita tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yksi oleellinen tekijä on tutkittavien valinta. Valitsin 

lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tutkimukseni kohdejoukoksi muun muassa 

siitä syystä, että arvioin heidän ilmaisukykynsä ja itsetuntemuksensa riittävän 

analysoimaan ja arvioimaan omia kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia liikunnallisen 

minäkuvansa kehittymiseen. Pyysin lisäksi opettajaa mainitsemaan tutkittaville noin 

viikkoa ennen aineistonkeruuta, että tutkimus koskee peruskoulun liikunnanopettajan 

antamaa palautetta. Opettaja pyysi oppilaita palauttamaan mieliin kokemuksia ja muistoja 
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aiheeseen liittyen. Näin ollen uskon tutkittavien saaneen jokseenkin hyvin muistojaan ja 

kokemuksiaan paperille.  

 

Toinen tutkimuksen kohdejoukkoon liittyvä luotettavuuskysymys on se, ymmärsivätkö 

tutkittavat kirjoitelman tehtävänannossa olevat kysymykset ja erityisesti käsitteet oikein. 

Tähän haasteeseen vastasin ensinnäkin tekemällä aineistonkeruumenetelmän esitestauksen 

muutamalla opiskelijalla. Näin sain selville, onko käsitteet ymmärretty oikein. Varmistin 

asian vielä avaamalla käsitteitä tutkittaville ennen varsinaista aineistonkeruuta. Silti 

aineistossa on joitakin tapauksia, joissa kysymykset ja käsitteet on ymmärretty hieman 

väärin tai varsin laajasti. Tästä johtuen aineiston analysointi ja johtopäätösten teossa näiden 

kysymysten osalta on oltava varovainen ja niitä on arvioitava kriittisesti.  

 

Tutkielmaani varten keräämäni aineisto on siinä mielessä melko suppea, että yhden 

tutkittavan vastaus on keskimäärin vain yhden sivun mittainen. Näin pienestä aineistosta ei 

voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Silti tekemäni johtopäätökset ovat siinä mielessä 

”oikeita” ja perusteltuja, että ne ovat tutkimusjoukon aitoja muistoja, kokemuksia ja 

mielipiteitä. Jälkikäteen ajateltuna minun olisi tutkijana pitänyt enemmän kannustaa 

tutkittavia perustelemaan hyvin vastauksiaan ja vastaamaan mahdollisimman 

monisanaisesti. Ilmeisesti pelkkä sanallinen kehotus ja toive ei riittänyt. 

 

Aineisto on kerätty yhdestä lukiosta yhden luokan opiskelijoilta. Tämä tarkoittaa, että 

opiskelijoiden kokemukset perustuvat pääasiassa yhden kaupungin sisällä järjestettyyn 

opetukseen. Toisaalta lukioon tulee opiskelijoita useista peruskouluista, jolloin heillä ei 

kuitenkaan ole ollut sama liikunnanopettaja. Jatkotutkimuksia ajatellen nousee 

mielenkiintoisena asiana esille se, olisiko opiskelijoiden kokemuksissa eroja eri kuntien 

välillä. Erityisesti minua kiinnostaisivat sellaiset kunnat ja koulut, joissa 

liikunnanopetukseen on tietoisesti panostettu (esim. Liikkuva koulu -hankkeessa mukana 

olevat koulut). 

 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tämä pro gradu -tutkielmani on yksi lukuisista samasta teemasta tehdyistä tutkimuksista. 

Aihetta on tutkittu melko paljon, mutta edelleenkin paljon on vielä tutkimatta. Tästä 
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tutkielmasta ja sen tuloksista nousi useita kiinnostavia tutkimusaiheita, joita tutkimalla 

saisi mahdollisesti lisää tietoa ja vinkkejä liikunnanopettajien työhön.  

 

Ensinnäkin, jo tästä tutkimuksesta oli havaittavissa, että sukupuolten välillä on eroja siinä, 

miten liikunnanopettajan antama palaute koetaan ja miten se vaikuttaa, vaikka en 

sukupuolten eroja varsinaisesti tutkinutkaan. Sukupuolten välillä on jo useissa 

tutkimuksissa (mm. Kokkonen, Kokkonen & Liukkonen, 2009; Liimatainen, 2008; 

Liukkonen, Telama, Jaakkola & Sepponen, 1997; Sarlin, 1995) todettu olevan 

merkittäviäkin eroja koetussa fyysisessä pätevyydessä. Olisi mielenkiintoista tutkia, 

eroavatko tyttöjen ja poikien omat kokemukset liikunnanopettajan antaman palautteen 

merkityksestä heidän koettuun fyysiseen pätevyyteensä ja mistä mahdolliset erot johtuvat. 

Toinen kiinnostava sukupuoliin liittyvä tutkimusaihe voisi olla se, onko opettajan 

sukupuolella merkitystä siinä, miten hänen antamansa palaute koetaan: eroavatko 

esimerkiksi miesopettajan antaman palautteen vaikutukset tyttöjen koettuun fyysiseen 

pätevyyteen naisopettajan antaman palautteen vaikutuksista. 

 

Tämän tutkielmani aineistossa tuli muutamaan otteeseen esille se, että liikunnallisesti 

eritasoisten ja eri tavalla liikuntaan suhtautuvien tutkittavien kokemuksissa oli 

havaittavissa eroja siinä, miten he kokevat liikunnanopettajan antaman palautteen 

vaikutukset liikunnalliseen minäkäsitykseensä ja koettuun fyysiseen pätevyyteensä. Olisi 

mielenkiintoista tutkia tarkemmin, onko esimerkiksi liikuntanumeron tai 

liikuntaharrastusten ja liikunnanopettajan antaman palautteen vaikutusten välillä 

havaittavissa yhteyksiä. Tutkimuksen pohjalta voisi miettiä, miten eri tasoisia ja eri tavalla 

liikunnan harrastamiseen suhtautuvia oppilaita voisi tukea, jotta kaikki saisivat positiivisia 

kokemuksia liikuntatunneista ja opettajan antamasta palautteesta. Valitsin tähän pro gradu -

tutkielmaani tutkimusjoukoksi yhden luokan kaikki oppilaat, mutta aihetta voisi lähestyä 

myös käyttämällä harkinnanvaraista otantaa ja valitsemalla tutkimusjoukoksi esimerkiksi 

liikunnallisesti heikkoja oppilaita ja toisaalta taitavia liikkujia tai urheilua harrastavia 

oppilaita. 

 

Erilaiset painotuskoulut ja -luokat ovat viime aikoina nousseet pinnalle. Myös esimerkiksi 

Liikkuva koulu -hanke, jonka tavoitteena on muuttaa koulujen toimintakulttuuria ja -tapoja 

liikunnallisemmiksi ja lisätä liikuntaa lasten koulupäiviin, on ollut otsikoissa 

(Opetushallitus, 2015). Näitä koskien olisi kiinnostavaa selvittää, löytyykö näiden 



92 
 

painotettujen koulujen ja niin sanottujen tavallisten koulujen välillä eroja siinä, millaista 

palautetta liikunnanopettajat antavat tai miten oppilaat palautteen kokevat. Voisiko 

mahdollisesti näistä kouluista ja niiden tavoista ottaa jotakin oppia myös perinteisen 

koulun liikunnanopetukseen? 

 

Tämä tutkimukseni toteutettiin oppilaiden näkökulmasta. Kiinnostavaa olisi tutkia 

vastaavaa aihetta liikunnanopettajien suunnasta käsin: millaista palautetta 

liikunnanopettajat antavat ja miten he kokevat sen vaikuttavan oppilaiden liikunnalliseen 

minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen sekä kohtaavatko oppilaiden toivoma 

palaute ja liikunnanopettajan hyvänä pitämä palaute toisensa? Tällainen tutkimus saattaisi 

konkreettisesti valaista sitä, onko opettajilla ja oppilailla samankaltainen näkemys 

tarkoituksenmukaisesta ja toimivasta palautteenantomekanismista, joka vaikuttaa 

positiivisesti oppilaiden liikunnalliseen minäkäsitykseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen 

ja on sitä kautta taustalla liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. 

 

Koska tutkimani aihe on ajankohtainen ja sillä on merkitystä niin yksilötasolla kuin 

kansanterveydellisestä ja hyvinvoinnin näkökulmastakin, uskon, että aiheesta tehdään 

vastaisuudessakin paljon tutkimusta. Tarvitaan jatkuvasti lisää tietoa niistä mekanismeista, 

joilla ihmiset saadaan liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja ennen kaikkea 

motivoitumaan sisäisesti liikkumisesta. Kuten monet tutkimukset osoittavat, liikkumisen ja 

liikunnan harrastamisen taustalla on valtava joukko eri tekijöitä, jotka yhdessä vaikuttavat 

siihen, lähteekö ihminen liikkumaan vai ei. Liikunnanopettajan antama palaute 

liikuntatunneilla on muun muassa tämän tutkielmani mukaan yksi näistä.  



93 

 

 

 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

 

 

Aho, S. (1996). Lapsen minäkäsitys ja itsetunto. Helsinki: Edita. 

 

Alppinen, P. (2012). Ahdistaako arviointi? Liikunnan ja terveystiedon opettaja 1/2012, 3. 

 

Antikainen, A. (1998). Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Porvoo: WSOY. 

 

Atjonen, P. (2007). Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. 

 

Autio, T. & Kaski, S. (2005). Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren 

 kasvua. Helsinki: Edita. 

 

Bell, J. (2011). Introduktion till forskningsmetodik. Käännös B. Nilsson. Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Carrol, B. & Loumidis, J. (2001). Children's perceived competence and enjoyment in 

 physical education and physical activity outside school. European Physical 

 Education Rewiew, 7(1), 24–43. 

 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

 behavior. New York: Plenum Press. 

 

Deci, E. L., Koestner, R. & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments 

 examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological 

 Bulletin, 125(6), 627–668. 

 

Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: Norton & Company. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

 Vastapaino. 

 

Fairclough, S. (2003). Physical activity, perceived competence and enjoyment during high 

 school physical education. European Journal of Physical Education, 8(1), 5–18. 

 

Fredenburg, K. B., Lee, A. M. & Solmon, M. (2001). The effects of augmented feedback 

 on students' perceptions and performance. Research Quarterly for Exercise and 



94 
 

 Sport, 72(3), 232–242. 

 

Gallahue, D. L. (1996). Developmental physical education for today's children. 3. painos. 

 Madison: Brown & Benchmark. 

 

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (1998). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 

 Helsinki: Edita. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. 

 Helsinki: Tammi. 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

 kvantitativa metoder. Käännös B. Nilsson. Lund: Studentlitteratur.  

 

Horn, T. S., Glenn, S. D. & Wentzell, A. B. (1993). Sources of information underlying 

 personal ability judgements in high school athletes. Pediatric Exercise Science, 

 5(3), 263–274. 

 

Horn, T. S. & Weiss, M. R. (1991). A developmental analysis of children's self-ability 

 judgments in the physical domain. Pediatric Exercise Science, 3(4), 310–326.  

 

Ihme, I. (2009). Arviointi työvälineenä: lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Jyväskylä: 

 PS-Kustannus. 

 

Iltasanomat. (2012a). Koululiikunta tappaa tyttöjen halun liikkua. Lainattu 24.9.2014, 

 saatavilla: http://www.iltalehti.fi/perhe/2012050215522283_pr.shtml 

 

Iltasanomat. (2012b). Jäätäviä muistoja tyttöjen koululiikunnasta. Lainattu 24.9.2014, 

 saatavilla: http://www.iltalehti.fi/perhe/2012050315526641_pr.shtml 

 

Jaakkola, T. (2013). Opetustapahtuman ohjaaminen: ohjeet, näytöt ja palautteen antaminen.  

 Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. 

 Opetus 2000 -sarja. Jyväskylä: PS-kustannus, 330–343. 

 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (2013). Johdatus liikuntapedagogiikkaan. 

 Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. 

 Opetus 2000 -sarja. Jyväskylä: PS-kustannus, 17–27. 

 

Jaakkola, T., Sääkslahti, A., Yli-Piipari, S., Manninen, M., Watt, A. & Liukkonen, J. 

 (2013). Student motivation associated with fitness testing in the physical education 

 context. Journal of Teaching in Physical Education, 32(3), 270–286. 

 

Jääskeläinen, L. (1996). Oppiminen ja opettamisen perustaidot. Nuori Suomi ry. 

 

Kalaja, T. & Kalaja, S. (2007). Fyysinen toimintakyky ja sen kehittäminen 

 koululiikunnassa.  Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) 

 Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 232–

 254. 

 

Keltinkangas-Järvinen, L. (2008). Hyvä itsetunto. Helsinki: WSOY. 



95 

 

 

Koka, A. & Hein, V. (2003). Peceptions of teachers' feedback and learning environment as 

 predictors of intrinsic motivation in physical education. Psychology of Sport and 

 Exercise, 4(4), 333–346. 

 

Koka, A. & Hein, V. (2006). Perceptions of teachers' positive feedback and perceived 

 threat to sense of self in physical education: a longitudinal study. European 

 Physical Education Review, 12(2), 165–179. 

 

Kokkonen, J., Kokkonen, M. & Liukkonen, J. (2009). Yhdeksäsluokkalaisten koululaisten 

 raportoima liikuntatuntien motivaatioilmasto ja koherenssin tunne koetun fyysisen 

 pätevyyden selittäjinä. Liikunta & Tiede, 46(1), 45–50. 

 

Koppinen, M.-L., Korpinen, E. & Pollari, J. (1994). Arviointi oppimisen tukena. Opetus 

 2000 -sarja. Juva: WSOY. 

 

Koski, P. (2013). Liikuntasuhde ja liikuntakasvatus. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & 

 A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Opetus 2000 -sarja. Jyväskylä: PS-

 kustannus, 96–124. 

 

Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. (2007). Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. 

 Helsinki: WSOY. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Laine, T. (2001). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. 

 Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 

 Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja 

 analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 26–43. 

 

Laakso, L. (2007). Johdatus liikuntapedagogiikkaan ja liikuntakasvatukseen. Teoksessa P. 

 Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 

 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 16–24. 

 

Laakso, L., Nupponen, H. & Telama, R. (2007). Kouluikäisen liikunta-aktiivisuus.  

 Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia 

 liikuntapedagogiikkaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 42–63. 

 

Liimatainen, E. (2000). Prososiaalinen käyttäytyminen, minäkäsitys ja liikuntaharrastus 

 11- ja 17-vuotiailla nuorilla. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 126. 

 Jyväskylä: LIKES. 

 

Lintunen, T. (1995). Self-perceptions, fitness, and exercise in early adolescence: a four-

 year follow-up study. Studies in Sport, Physical Education and Health 41. 

 Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Lintunen, T. (1999). Development of self-perceptions during the school years. Teoksessa: 

 Y. V. Auweele, F. Bakker, S. Biddle, M. Durand & S. Seiler (eds) Psychology for 

 physical educators. Champaign, USA: Human Kinetics, 115–134. 



96 
 

 

Lintunen, T. (2000). Millainen rooli liikunnalla on minäkäsityksen kehittymisessä? 

 Teoksessa: M. Miettinen (toim.) Haasteena huomisen hyvinvointi. Miten liikunta 

 lisää mahdollisuuksia? Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu II. Liikunnan ja 

 kansanterveyden julkaisuja 124. Jyväskylä: LIKES, 81–90. 

 

Liukkonen, J. (2012). Miten motivoida ihminen liikkumaan? Liikaha -seminaari. Lainattu 

 12.11.2014, saatavilla: http://www.liikaha.fi/aineistopankki/seminaarimateriaalit/ 

 

Liukkonen, J. & Jaakkola, T. (2013). Liikuntamotivaatio elinikäisen liikuntaharrastuksen 

 edellytyksenä. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) 

 Liikuntapedagogiikka. Opetus 2000 -sarja. Jyväskylä: PS-kustannus, 144–161. 

 

Liukkonen, J., Telama, R., Jaakkola, T. & Sepponen, K. (1997). Itsevertailu lisää 

 liikuntamotivaatiota. Liikunta & Tiede, 6, 13–15. 

 

Luopa, P., Lommi, A., Kinnunen, T. & Jokela, J. (2010). Nuorten hyvinvointi Suomessa 

 2000-luvulla. Kouluterveyskysely 2000-2009. Raportti 20/2010. Helsinki: 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 

Mahler, M. S., Pine, F. & Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human 

 infant. Symbiosis and individuation. New York: Basic Books. 

 

McKiddie, B. & Maynard, I. W. (1997). Perceived competence of schoolchildren in 

 physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 16(3), 324–339. 

 

Metsämuuronen, J. (2011). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa J. 

 Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. E-kirja. Helsinki: 

 International Methelp, 83–151. 

 

Mosston, M. & Ashworth, S. (2008).  Teaching physical education. 5. painos. New York: 

 Benjamin Cummins. 

 

Nicaise, V., Cogérino, G., Bois, J. & Amorose, J. (2006). Students' perceptions of teacher 

 feedback and physical competence in physical education classes: Gender effects. 

 Journal of Teaching in Physical Education, 25(1), 36–57. 

 

Niemi, P. (2013). Resuinen ja rikas: itsetunto, identiteetti, tunteet, tahto. Hämeenlinna: 

 Päivä. 

 

Nuori Suomi ry. (2008). Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. 

 Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä. Helsinki: Opetusministeriö ja Nuori 

 Suomi ry. 

 

Nygård, J. & Smedman, T. (2012). Verklig, observerad och upplevd elevaktivitet under 

 gymnastiklektioner.  Pro gradu -tutkielma. Åbo Akademi, Turku. 

 

Opetushallitus. (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: 

 Opetushallitus. 

  



97 

 

Opetushallitus. (2014). OPS 2016 – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman 

 perusteiden uudistaminen. Perusteluluonnokset. Lainattu 21.10.2014, saatavilla: 

 http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset 

 

Opetushallitus. (2015). Liikkuva koulu. Lainattu 10.3.2015, saatavilla: 

 http://www.liikkuvakoulu.fi/  

 

Opetusministeriö. (2010). Liikkuva koulu -hanke. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 

 selvityksiä 4. Helsinki: Opetusministeriö. 

 

Pangrazi, R. P. & Dauer, V. P. (1995). Dynamic physical education for elementary school 

 children. 11. painos. Massachusetts: Allyn & Bacon.  

 

Patel, R. & Davidson, B. (2013). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

 och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pehkonen, M. (1998). Opettajan ja oppilaan toiminta peruskoulun telinevoimistelutunnilla. 

 Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 

 27. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

 

Pehkonen, M. (1999). Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen. Telinevoimistelutaidot ja 

 peruskoulun liikunnanopetus. Liikuntakasvatuksen julkaisu. Jyväskylä: Jyväskylän 

 yliopisto. 

 

Pehkonen, M. (2010). Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen teesejä. Opetushallitus. 

 Lainattu 6.11.2014, saatavilla: http://edu.fi/teemat/laatualiikuntakasvatukseen/ 

 liikuntataitojen_oppimisen_ teeseja  

 

Perttula, J. (2005). Kokemus ja kokemuksen tutkimus: Fenomenologisen erityistieteen 

 tieteenteoria. Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. 

 Merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Tartu: Dialogia, 116–162. 

 

Perusopetuslaki 628/1998. Suomen säädöskokoelma. 

 

Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. (1996). Oppiminen ja koulutus. Juva: WSOY.  

 

Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. (2001). Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? 

 Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin 

 valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-

 kustannus, 158–169. 

 

Sarlin, E.-L. (1995). Minäkokemuksen merkitys liikuntamotivaatiotekijänä. Studies in 

 Sport, Physical Education and Health 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Sas-Nowosielski, K. (2008). Participation of youth in physical education from the 

 perspective of self-determination theory. Human Movement, 9(2), 134–141. 

 

Schmidt, R. A. & Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and performance. A situation-

 based learning approach. 4. painos. Champaign: Human Kinetics. 

 



98 
 

Shimon, J. M. (2011). Introduction to teaching physical education. Principles and 

 strategies. Champaign: Human Kinetics. 

 

Soininen, M. (1995). Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku: Turun yliopisto. 

 

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

 S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari (toim.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. 

 Helsinki: Kirjayhtymä, 10–66. 

 

Sääkslahti, A., Huotari, P., Luukkonen, E., Huotari, K. & Luukkonen, U. (2008). 

 Kuudennen luokan oppilaiden itsearvioidun ja mitatun fyysisen kunnon väliset 

 yhteydet. Liikunta & Tiede, 46(2–3), 22–25. 

 

Telama, R. (1989). Urheilu kasvuympäristönä. Teoksessa T. Pyykkönen, R. Telama & J. 

 Juppi (toim.) Liikkuvat lapset. Lapset liikunnan harrastajina ja urheilijoina. 

 Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 114. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 87–96. 

 

Telama, R. & Laakso, L. (1995). Liikunta ja urheilu lasten ja nuorten sosiaalis-eettisen 

 kehityksen ympäristönä. Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen 

 (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY, 

 275–288. 

 

Telama, R., Yang, X., Viikari, J., Välimäki, I., Wanne, O. & Raitakari, O. (2005). Physical 

 activity from childhood to adulthood. A 21-year tracking study. American Journal 

 of Preventive Medicine, 28(3), 267–273. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

 Tammi. 

 

U.S. Department of Health and Human Services (2010). Strategies to improve the quality 

 of physical education. Lainattu 15.10.2014, saatavilla: www.cdc.gov/healthyyouth/ 

 physicalactivity/pdf/quality_pe.pdf 

 

Varstala, V. (1996). Opettajan toiminta ja oppilaiden liikunta-aktiivisuus koulun 

 liikuntatunnilla. Studies in Sport, Physical Education and Health 45. Jyväskylä: 

 Jyväskylän yliopisto. 

 

Varstala, V. (2007). Liikunnanopettajan toiminta eri työtavoissa. Teoksessa P. Heikinaro-

 Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. uudistettu 

 painos. Helsinki: WSOY, 125–139. 

 

Virta, A. (1999). Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. 

 Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B, 65. Turku: Turun yliopisto. 

 

Wallhead, T. L. & Buckworth, J. (2004). The role of physical education in the promotion of 

 youth physical activity. Quest, 56(3), 285–301. 
 
Weiss, M. R., Ebbeck, V. & Horn, T. S. (1997). Children's self-perceptions and sources of 

 physical competence information: A cluster analysis. Journal of Sport and Exercise 

 Psychology, 19(1), 52–70. 



99 

 

 

Whitehead, J. R. & Corbin, C. B. (1991). Youth fitness testing: the effect of percentile-

 based evaluative feedback on intrinsic motivation. Research Quarterly for Exercise 

 and Sport, 62(2), 225–231. 

 

Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2002). Development of achievement motivation. San Diego: 

 Academic Press. 

 

World Health Organization (2010). Global recommendations on physical activity for 

 health. Lainattu 26.9.2014, saatavilla: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/ 

 9789241599979_eng.pdf?ua=1 

 

Yli-Piipari, S. (2011). The development of students' physical education motivation and 

 physical activity: A 3.5-year longitudinal study across grades 6 to 9. Studies in 

 Sport, Physical Education and Health 170. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

 

Zimmer, R. (2011). Psykomotoriikan käsikirja – teoriaa ja käytäntöä lasten 

 psykomotoriseen tukemiseen. Käännös M. Koljonen & J. Myllymäki. Keuruu: 

 Otava. 



 
 

LIITE 1 

Tehtävänanto 

    Arvoisa lukiolainen! 

 

Teen tutkimusta peruskoulun päättäneen opiskelijan peruskoulun liikuntatunneilla 

saamasta palautteesta. Tavoitteenani on selvittää, millaisia kokemuksia palautteesta on 

jäänyt ja miten palaute on vaikuttanut oppilaan liikunnallisen minäkuvan muodostumiseen 

eli siihen, millaisena liikkujana oppilas itseään pitää. 

 

Tutkimus toteutetaan täysin luottamuksellisesti eli henkilöllisyytesi ei missään vaiheessa 

tule ilmi. Vastaukset tulevat vain tutkimukseni käyttöön.  

 

Toivon sinulta vapaamuotoista kirjoitelmaa, jossa pohdit rehellisesti kääntöpuolella 

esittämiäni kysymyksiä. Voit joko vastata kysymyksiin suoraan tai kirjoittaa vapaammin.  

Voit lisäksi pohtia ja kirjoittaa muitakin aiheeseen liittyviä kokemuksia ja muistoja. 

Muista, että voit kirjoittaa täysin rehellisesti ja avoimesti. Toivon sinulta 

mahdollisimman laajoja ja hyvin perusteltuja vastauksia.  

 

 

KIITOS  

osallistumisesta tutkimukseeni!  

Saan sinulta varmasti arvokasta tietoa, josta on paljon hyötyä tutkimuksessani! 

 

 

Mukavia kirjoitushetkiä! 

 

 

Terveisin, 

Ida Autio 



 

 

1. Millaisia kokemuksia sinulle on jäänyt liikunnanopettajan antamasta palautteesta 

liikuntatunneilla? Kerro mielellään sekä hyviä että huonoja kokemuksia, mikäli niitä on.  

Miksi kokemus on hyvä/huono? 

 

2. Missä tilanteissa opettaja yleensä antoi palautetta? (esim. liikuntasuorituksen aikana/   

  suorituksen jälkeen/oppitunnin jälkeen) 

- Tapahtuiko palautteenanto yksityisesti kahden kesken vai yleisesti kaikkien kuullen? 

- Miltä se tuntui? 

 

3. Mihin palaute kohdistui? (esim. liikuntasuoritukseen/käyttäytymiseen/omaan kehoosi/muuhun)  

- Miltä se tuntui? 

 

4. Millä tavalla opettaja antoi palautetta? (esim. sanallisesti/ilmein/elein/kirjallisesti)  

- Tuntuiko tapa mielestäsi perustellulta? 

 

5. Millainen ”fiilis” sinulle jäi palautteesta? 

- Miltä sinusta tuntui palautteen saannin jälkeen? Miksi sinusta tuntui siltä? 

 

6. Miten koet palautteen vaikuttaneen käsitykseesi itsestäsi liikkujana eli liikunnalliseen 

minäkäsitykseesi? 

- Voit kertoa esimerkiksi vahvistiko se itsetuntoasi ja vaikuttiko se positiivisesti liikuntasuhteeseesi  

vai päinvastoin. 

- Miksi palaute vaikutti sillä tavalla? 

- Koetko opettajan antaman palautteen vaikuttavan liikuntasuhteeseesi edelleen? Millä tavalla? 

 

7. Miten koet palautteen vaikuttaneen koettuun fyysiseen pätevyyteesi eli siihen, kuinka 

hyviksi ja riittäviksi koet omat liikunnalliset taitosi ja kykysi? 

- Miksi palaute vaikutti sillä tavalla? 

- Millainen palaute erityisesti vaikutti koettuun fyysiseen pätevyyteesi? (esim. korjaava/   

  positiivinen/neutraali/yksityinen/yleinen jne) 

 

8. Millaista palautetta olisit toivonut saavasi opettajaltasi? 

- Miten olisit toivonut saavasi palautteen? Miksi? 

- Mistä asioista olisit toivonut saavasi palautetta? Miksi? 


