MÄÄTTÄ JUULIA
TOIMINNALLINEN OPETTAMINEN VÄLINEENÄ OPPITUNTIEN AIKAISEN
ISTUMISEN VÄHENTÄMISESSÄ

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus
2015

Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Tiivistelmä opinnäytetyöstä
Thesis abstract

Luokanopettajankoulutus

Tekijä/Author

Luokanopettajankoulutus

Määttä Juulia

ver
Toiminnallinen opettaminen välineenä oppituntien aikaisen istumisen vähentämisessä
Työn nimi/Title of thesis

Pääaine/Major subject

Työn laji/Type of thesis

Aika/Year

Sivumäärä/No. of pages

Kasvatustiede

Pro gradu

Marraskuu 15

68 + 17

Tiivistelmä/Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten toiminnallinen opettaminen vaikuttaa oppituntien
aikaiseen istumiseen. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin toiminnallisia oppitunteja ja selvitettiin,
mistä osa-alueista toiminnallinen oppitunti rakentuu. Aiempien tutkimusten valossa suomalaiset
sekä liikkuvat liian vähän, että istuvat paljon. Näillä molemmilla on negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Syksyllä 2016 voimaan astuvassa, Opetushallituksen (2014) laatimissa Opetussuunnitelman
perusteissa painotetaan opetuksen eheyttämistä ja oppilaan kokonaisvaltaista huomioimista opetusoppimisprosessissa. Toiminnallisen opetuksen voidaan nähdä vastaavan koululaisten liian vähäisestä
liikkumisesta johtuviin haasteisiin. Toiminnallinen opetus tukee myös opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena keväällä 2011. Aineisto koostuu Polar Active -aktiivisuusmittareista saaduista aktiivisuusluvuista sekä tutkijan havainnoista. Tutkimusjakso oli neljän päivän mittainen ja tutkimusjoukko käsitti kaksi rinnakkaista nelosluokkaa. Tutkimusjakson aikana koeryhmää opetettiin toiminnallisesti ja kontrolliryhmää tavanomaisesti seitsemän tutkimustunnin ajan.
Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan vertaamalla tutkimusryhmien aktiivisuustuloksia sekä
analysoimalla toiminnallisten tutkimustuntien sisältöjä.
Kerätty aineisto analysoitiin siten, että aktiivisuusmittareista saaduista aktiivisuusluvuista laskettiin
oppilas- ja luokkakohtaiset keskiarvot tutkimustuntien ja tutkimusjakson osalta. Saatuja lukuja verrattiin koe- ja kontrolliluokan kesken ja niistä esitettiin havainnollistavia kuvioita. Aktiivisuuskeskiarvojen vertailussa ilmeni, että tutkimustuntien aikainen toiminnallinen opetus vähensi oppituntien aikaista istumista. Analyysin perusteella voidaan todeta koeryhmän aktiivisuuden olleen jokaisen tutkimustunnin aikana kontrolliryhmää suurempi. Tutkimustuntien aikaisen toiminnan, sisällön
analyysin periaatteita noudattavan, analyysin tuloksena syntyi kolme toiminnallisen opetuksen osaaluetta. Ne ovat toiminta, oppimisympäristö ja toimintatapa, jota tutkimuksessa kuvataan myös
motivointikeinona. Kun toiminnalliseen opetukseen otetaan aineksia jokaisesta osa-alueesta, toiminnan aktivoiva vaikutus kasvaa ja oppituntien aikaista istumista saadaan vähennettyä.
Tulokset antavat myönteisen kuvan toiminnallisen opetuksen vaikutuksista oppituntien aikaiseen
istumiseen. Tuloksista ilmenee myös, että opetuksesta saadaan hyvin pienillä ja helposti toteutettavilla muutoksilla toiminnallista. Oppilaat kokevat toiminnalliset työskentelytavat mielekkäinä. Opetuksen järjestäminen toiminnalliseksi vastaa uudistuvan opetussuunnitelman tavoitteita.
Asiasanat/Keywords Liikkuminen, vähäinen liikunta, istuminen, toiminnallisuus, opetussuunnitelma

Sisältö
1

JOHDANTO............................................................................................................................................ 1

2

LIIKKUMISEN MERKITYS KOULULAISELLE ............................................................................ 4
2.1 Vähäinen liikkuminen ............................................................................................................................. 8
2.2 Liikkumisen arviointi ja mittaaminen .................................................................................................... 10

3

KOULU OPETTAA JA LIIKUTTAA ................................................................................................ 16
3.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys ........................................................................................................ 18
3.2 Opetussuunnitelma ................................................................................................................................ 20
3.3 Toiminnallinen opetus ........................................................................................................................... 24
3.4 Motivaatio oppimisen taustalla .............................................................................................................. 28

4

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................................................................... 31
4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusjakson kulku...................................................................................... 33
4.2 Muu tutkimusjaksoon liittyvä toiminta .................................................................................................. 37

5

ANALYYSI JA TULOKSET ............................................................................................................... 39
5.1 Toiminnallisen opetuksen vaikutus oppilaan oppitunnin aikaiseen istumiseen ..................................... 39
5.2 Vähän liikuttavista oppitunneista kohti liikuttavampia oppitunteja ...................................................... 47

6

JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 55
6.1 Reflektio ................................................................................................................................................ 56
6.2 Luotettavuus ja etiikka .......................................................................................................................... 59
6.3 Lopuksi .................................................................................................................................................. 61

LÄHTEET ...................................................................................................................................................... 64
LIITTEET

1 JOHDANTO
Tämä tutkimus sai alkusysäyksensä syksyllä 2009. Osallistuin tuolloin tiedekuntamme ja
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan yhteistyössä järjestämälle kurssille Liikunta oppimisen ja
yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa. Kurssin lopputyönä toteutimme lähialueen alakouluille Liikuttava lauantai -toimipäiviä. Päivät sisälsivät tietoa ja käytäntöä liikunnan vaikutuksista terveyteen, oppimiseen ja yhteisöllisyyteen. Kurssin tuomat kokemukset ajoivat minut tutkimaan liikunnan hyödyntämistä opetus-oppimisprosessissa ja keväällä 2011 valmistui kandidaatintutkielmani Liikunnan integrointi alakouluopetukseen, jonka tein yhdessä
Stiina Kinnusen kanssa. Tutkielma oli kirjallisuuskatsaus, jota aioimme laajentaa empirian
tasolle pro gradu -tutkielmassa.
Lukuvuonna 2010–2011 suoritin opinnoissani myös liikunnan sivuainetta. Sivuaineopintojen myötä sain mahdollisuuden tutustua Polar Electron kehittämään, alakouluikäsille suunnattuun Polar Active -aktiivisuusmittariin. Mittarin tarkoituksena on havainnollistaa lapselle, minkä verran ja millä intensiteetillä hän liikkuu päivässä. Innostuin mittarin hyödyntämisestä koulumaailmassa ja, kun Polar Electro tarjosi mahdollisuutta käyttää aktiivisuusmittareita tutkimustyössä, en empinyt tarttua siihen. Olimme jo päättäneet Kinnusen kanssa
jatkaa tutkimusta kumpikin tahoillamme erilaisten elämäntilanteiden takia, ja niin minä päädyin keräämään pro gradu -aineistoni aktiivisuusmittareiden avulla. Suoritin aineiston keräämisen keväällä 2011 neljän päivän mittaisella tutkimusjaksolla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten liikunnan integrointi opetukseen vaikuttaa oppilaiden oppituntien
aikaiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Lisääkö toiminnallinen opettaminen oppilaiden fyysistä
aktiivisuutta ja jos lisää, ovatko käytetyt menetelmät tarkoituksenmukaisia?
Pian tutkimusjakson päättymisen jälkeen jäin äitiyslomalle, joka venyi kahden lapsen myötä
lopulta kolmen lukuvuoden mittaiseksi. Palatessani opintojen ja tutkimukseni pariin syksyllä
2014, paljon oli muuttunut. Kun aihe oli kolme vuotta aiemmin tuntunut ajankohtaiselta,
enää se ei sitä ollut. Myös omaa opettajuutta ja suhtautumista aiheeseen oli tarpeen pohtia
uudelleen. Niinpä, vaikka minulla oli paljon valmiina, jouduin aloittamaan kaiken alusta.
Jouduin määrittelemään itselleni kuka olen, mistä kasvatus- ja opetuslähtökohdista käsin
teen tutkimusta ja mitä haluan tutkimuksellani saavuttaa. Kesti useamman kuukauden perata
ja käydä läpi olemassa olevaa materiaalia, joka ei sellaisenaan tuntunut enää ihan omalta
eikä liioin ajankohtaiseltakaan.
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Omien lasten myötä tiesin entistä konkreettisemin, että lapsi on liikkuva luonnostaan. Toisaalta olin nähnyt hieman vanhempien sukulaislasten kohdalla, että jo kouluikään mennessä
tästä innosta on osa saatu kitkettyä pois. Istuvaa työskentelyä sekä passiivista vapaa-aikaa
painottava yhteiskuntamme ei kannusta lasta liikkumaan. En enää ajatellut, että liikuntaa
pitäisi sellaisenaan tuoda tunneille, vaan että oppituntien aikaista istumista olisi vähennettävä. Niinpä käänsin alkuperäisen tutkimustehtäväni päälaelleen ja käsillä olevaa tutkimusta
ohjaa tutkimuskysymys: Miten toiminnallinen opettaminen vaikuttaa oppitunnin aikaiseen
istumiseen?
Lasten ja nuorten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta on tutkittu melko paljon. Vuosina
2001–2003 toteutetussa LAPS SUOMEN -tutkimuksessa tarkastellaan valtakunnallisesti 3–
12-vuotiaiden lasten aktiivisuutta. Tutkimusaineisto on kerätty kyselylomake- ja päiväkirjamenetelmillä, joten vastaukset ovat subjektiivisia. (Nupponen et al. 2010, 5.) Ehkä juuri subjektiivisuuden vuoksi tutkimustulokset ovat varsin positiivisia, joskin niistäkin käy ilmi arkija hyötyliikunnan vähentyminen. Tutkimuksen mukaan 3–12-vuotiaista aktiivisimpia ovat
10-vuotiaat pojat, jotka liikkuvat vuorokaudessa keskimäärin 2 h 27 min. Tutkimuksen mukaan myös muut ikäryhmät liikkuvat vähintään Nuoren Suomen ja Opetusministeriön (2008)
laatimien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisen vähimmäismäärän, eli 1,5 tuntia vuorokaudessa. (Ibid. 5; Fyysisen aktiivisuuden suositus 2008, 18.)
Tutkimustulokset osoittavat, suomalaiset lapset liikkuvat, mutta kenties eri tavalla kuin ennen. Liikkuminen profiloituu liikuntaharrastuksiin, jonne vanhemmat ovat velvollisia lapsiaan kuljettamaan (Laakso 2007, 17). Toisaalta juuri harrastustoimintaan painottuvan liikkumisen takia erot liikkuvien ja vähän liikkuvien lasten ja nuorten välillä kasvavat. Tuloksena
on eriarvoisuutta ja polarisoitumista. (Berg & Piirtola 2014, 8–9.) Vaikka koululaiset liikkuvat näennäisesti riittävästi suosituksiin nähden, liikkumaton aika lisääntyy koko ikäryhmällä. Juuri liikkumaton aika onkin tällä hetkellä tutkijoiden suurin huolenaihe.
Liian vähäistä liikkumista vastaan käynnistettiin vuonna 2010 valtakunnallinen Liikkuva
koulu -hanke, joka jatkui vuodesta 2012 Liikkuva koulu -ohjelmana. Mainitsemani Liikunta
oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa -kurssi oli osa Liikkuva koulu -hanketta. Ohjelma pyrkii lisäämään kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta muuttamalla koulujen
toimintakulttuuria lasten hyvinvointia edistäväksi. Ohjelman tavoitteena on jalkauttaa fyysisen aktiivisuuden suositukset kaikkiin Suomen peruskouluihin lisäämällä koulupäiviin
liikkumista. (Tammelin et al. 2013, 7, 12.)
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Koska tämän päivän liikunnan ja terveyden yhteyttä tutkivalla tutkimuskentällä ollaan huolissaan nimenomaan istumisen terveydelle epäedullisista vaikutuksista, haluan tutkimuksellani osaltani pureutua tähän haasteeseen. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten toiminnalliset opetusmenetelmät vaikuttavat oppituntien aikaiseen istumiseen. Oppituntien aikaista
liikkumista lisäämällä voidaan vaikuttaa tasavertaisesti koko ikäryhmän aktiivisuuteen. Tutkimuksessani analysoin myös tutkimuksessa käytettyjä, toiminnallisia opetusmenetelmiä ja
selvitän, mistä osa-alueista toiminnallinen oppitunti rakentuu. Käytetty aineisto koostuu aktiivisuusmittareista saaduista aktiivisuusluvuista (MET) sekä omista havainnoistani.
Tutkimukseni teoriaosuuden tarkoitus on saada lukijat ymmärtämään, miksi oppituntien aikaiseen istumiseen tulee kiinnittää huomiota. Toisessa luvussa määrittelen fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen. Lisäksi kirjoitan liikunnan tärkeydestä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Tarkastelen myös tällä hetkellä pinnalla olevia käsitteitä liikkumattomuus ja inaktiivisuus, sekä perustelen termin vähäinen liikkuminen käytön
tässä tutkimuksessa. Luon katsauksen liikkumiseen arviointiin ja mittaamiseen ja aukikirjoitan aktiivisuusmittarin toimintaperiaatteen.
Luvussa kolme tarkastelen oppimista alakoulun ja -koululaisen näkökulmasta. Kirjoitan
opettamisesta, oppimisesta ja konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Luon katsauksen toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja perustelen toiminnallisuuden hyödyntämistä alakoulukouluopetuksessa erilaisten oppijoiden, 1.8.2016 voimaanastuvan opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja motivaation näkökulmista.
Luvussa neljä kerron tutkimuksen toteutuksesta ja kirjoitan toimintatutkimuksesta sekä sen
roolista osana käsillä olevaa pro gradu -tutkielmaa. Luvussa viisi etenen aineiston analyysiprosessin kautta tutkimustuloksiin ja luvussa kuusi asetan tutkimukselle pisteen. Tarkastelen tuloksia teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta, ilmaisen esille nousseet kriittiset ajatukset ja tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi esittelen mahdolliset jatkotutkimusaiheet ja sen, mitä koen tämän prosessin aikana oppineeni.
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2 LIIKKUMISEN MERKITYS KOULULAISELLE
Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus (physical activity) ovat rinnakkaiskäsitteitä. Molemmilla tarkoitetaan mitä tahansa lihasvoimalla tuotettua ja hermoston ohjaamaa liikettä, joka
ylittää lepoenergiankulutuksen ja tuottaa energiaa. (World Health Organization 2011a.)
Liikkuminen on usein väline suorittaa niin välttämättömiä kuin valinnaisiakin tehtäviä, kuten vaikkapa syödä aamupala ja kävellä tai pyöräillä kouluun. Liikkumisen taustalla voi
myös olla halu vaikuttaa omaan terveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin tai halu kokea elämyksiä. Liikkuminen -termiä käytetään myös silloin, kun puhutaan fyysisen aktiivisuuden edistämisestä ja inaktiivisuuden vähentämisestä, energiankulutuksen lisäämisestä ja terveyshaittojen ehkäisemisestä. (Nupponen et al. 2010, 14; Suni et al. 2014, 31; Sääkslahti 2012, 5.)
Liikkumisen tavoitteet voivat olla monenkirjavia, samoin kuin se toimintaympäristö ja tapahtumapaikka, missä liikkuminen tapahtuu. Liikkuminen voi olla täysin omaehtoista, spontaania tai ohjattua. Lisäksi se voi yhtä hyvin olla arkiliikuntaa, hyötyliikuntaa kuin harrasteurheiluakin Kuitenkin, liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus viittaavat pelkästään fyysisiin
ja fysiologisiin tapahtumiin eivätkä käsitteet sisällä liikunnan harrastamisen käsitettä. (Nupponen et al. 2010, 14; Sääkslahti 2012, 5.)
Liikunta (exercise) on yksi liikkumisen osa-alue ja sana liitetään usein omaehtoiseen vapaaajan reippailuun ja harrastamiseen. Lihasvoimalla tuotettu liike määritellään liikunnaksi silloin, kun se on suunnitelmallista, toistuvaa, tavoitteellista ja se tähtää harkittuihin liikesuorituksiin sekä suorituksesta seuraaviin kokemuksiin. Tavoitteena pidetään yhden tai useamman kunto-ominaisuuden ylläpitämistä tai kohentamista ja samaa asiaa kuvaa suomenkielen
sana liikuntaharjoittelu. (Suni et al. 2014, 31; Vuori 2012, 18, 20.) Myös koulun liikuntatunneista puhuttaessa käytetään sanaa liikunta. Tässä tutkimuksessa käytän termiä koululiikunta
puhuessani liikuntaoppiaineesta (Laakso 2007, 18–22).
Liikunta on tärkeää varsinkin kasvavalle lapselle ja nuorelle, koska se vahvistaa lihaksia ja
luustoa. Keuhkojen, sydämen ja verenkierron toiminta tehostuu liikkuessa ja liikuntaa pienentää monien sairauksien sekä ylipainon vaaraa. Myös muisti ja keskittymiskyky kohenevat liikunnan vaikutuksesta ja unenlaatu paranee. Unen kautta liikunta tukee myös uusien
asioiden oppimista ja auttaa tietysti jaksamaan koulussa ja vapaa-ajalla. Lisäksi liikunnalla
on usein positiivinen vaikutus itsetuntoon, mielialaan ja sosiaalisiin suhteisiin. (Liikunnan
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vaikutukset 2010–2013.) Liikkuminen ja liikunta voidaan nähdä myös oppimisväylänä (Syväoja et al. 2012, 9) ja viime vuosina tehtyjen tutkimukset osoittavat positiivisen yhteyden
liikkumisen ja oppimisen välillä (Jaakkola et al. 2013, 22). Paitsi terveyden tavoittelu, ihmisiä ajaa liikunnan pariin myös sen tuoma hyvä olo ja parempi kunto. Vapaa-ajan liikunnan
on todettu olevan yhteydessä elämänmyönteisyyteen ja hyvinvoinnin tunteeseen ja vähentävän ahdistuneisuutta. Liikunnan voidaan nähdä siis tukevan positiivista mielialaa. (Nupponen, 2005, 53.) Suomalaisten suositusten mukaan kouluikäisen tulisi liikkua 1–2 tuntia päivässä (Fyysisen aktiivisuuden suositus 2008, 18).
Vuosina 2009–2010 tehdyn Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 92 % 3–18-vuotiaista
harrastaa liikuntaa tai urheilua. Määrä on suurin piirtein sama kuin edellisessä, vuosina
2005–2006 tehdyssä Liikuntatutkimuksessa, mutta lähes kaksikymmentä prosenttiyksikköä
suurempi kuin vuoden 1995 tutkimuksessa. Muutos on positiivinen, mutta hämmentävä, sillä
toisaalta lasten ja nuorten arvioidaan olevan nyt huonompikuntoisia kuin koskaan ennen.
Ristiriita selittyy kuitenkin peruselämän kuormittavuuden vähentymisellä. (Kansallinen liikuntatutkimus 2010, 6.)
Tilastokeskuksen vuonna 2009 teettämän ajankäyttötutkimuksen mukaan television katselu
on aikaa vievin vapaa-ajan toiminto, vaikka sen suosio onkin kaventunut, uskoakseni muun
viihdemedian vallatessa aikaamme. Yhtä kaikki, tarkasteltaessa 10–64-vuotiaita yhtenä kohderyhmänä, televisiota katsottiin syksyn 2009 aineiston mukaan yli kaksi tuntia päivässä.
Saman ikäryhmän tietokoneen ja internetin käyttöaika päivässä oli 45 minuuttia, kun Opetusministeriön ja Nuoren Suomen (2008) laatimien suositusten mukaa 7–18-vuotiaiden tulisi
viettää ruudun äärellä maksimissaan kaksi tuntia vuorokaudessa. Hieman yllättäen, liikunta
ja ulkoilu ovat kuitenkin pitäneet pintansa suomalaisten vapaa-ajassa. Tämä on hyvä uutinen, mutta 10–64-vuotiaiden ikäryhmän keskiarvo 40 minuuttia päivässä ei ole riittävästi
varsinkaan lasten ja nuorten kohdalla, joille olisi suositeltavaa liikkua vähintään 1–2 tuntia
päivässä. (Ajankäyttötutkimus 2011, 9; Fyysisen aktiivisuuden suositus 2008, 17–18.)
Opetushallituksen (2012) julkaisussa Liikunta ja oppiminen referoidaan useita kansainvälisiä tutkimuksia, jossa oppilaiden oppimistulokset ovat parantuneet liikkumisen vaikutuksesta. Selittävänä tekijänä pidetään liikunnan vaikutusta aivoihin; niiden terveyteen, rakenteeseen ja toimintaan Osassa mainituista tutkimuksista liikkuminen oli integroituna akateemisten oppiaineiden oppisisältöön, osassa verrattiin vapaa-ajan liikunnan yhteyttä oppimis-
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tuloksiin. Suuressa osassa tutkimuksista liikunnan lisäämisellä oli positiivinen yhteys oppimistuloksiin. Erityisen huomionarvoista on, että liikunnan lisääminen akateemisiin oppiaineisiin käytettävän ajan kustannuksella myös vahvisti oppimista. Liikunnalla näyttäisikin
olevan vaikutusta muistiin ja tätä käsitystä tukevat ne tutkimustulokset, jotka ovat todenneet
liikunnan ylläpitävän vaikutuksen puhuttaessa ikääntyvien tiedollisista suoriutumisista. (Syväoja et al. 2012, 12–13, 17, 19.)
Syväojan tutkimusryhmineen esittelemien tutkimusten valossa liikuntasuoritusten välittömistä vaikutuksista oppimiseen on toistaiseksi olemassa vähänlaisesti tietoa ja tulokset ovat
osin ristiriitaisia. Erään tutkimuksen mukaan toiminnanohjausta vaativaa tehtävää edeltänyt
reipas liikkuminen paransi vastaustarkkuutta. Voidaan päätellä, että akuutti liikuntasuoritus
vaikuttaa nimenomaan tarkkaavaisuuteen ja sit kautta suoritukseen. (Syväoja et al. 2012,
16.) Tämän tutkimuksen viitekehyksessä ajattelen, että tämä on juuri yksi oppituntien aikaisen liikkumisen tavoitteista.
Sen lisäksi, että liikkuminen parantaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, se vaikuttaa oppimiseen myös epäsuorasti. Puhutaan niin kutsutuista välittävistä tekijöistä. Liikunta voi esimerkiksi parantaa oppilaan minäkäsitystä, joka vaikuttaa myönteisesti koulunkäynti-innokkuuteen ja siten oppimistuloksiin. (Syväoja et al. 2012, 9, 20.) Lisäksi liikkuminen kehittää
laajasti muita oppimisen kannalta tärkeitä taitoja, kuten hahmottamista, eri kehonosien yhteistyötä, silmä-käsikoordinaatiota sekä rytmien ja ajallisten rakenteiden tunnistamisesta.
(Huisman & Nissinen 2005, 32–33.)
Liikunnalla luodaan perustaa myös kielelliselle, matemaattiselle ja akateemiselle opiskelulle, kun kehollisen toiminnan yhteydessä opitaan suuntia, etäisyyksiä, käsitteitä, rajoja, sijainteja ja niin edelleen. Lisäksi liikkuminen edistää opetustilanteissa tarvittavien havaintomotoristen taitojen hallintaa. Esimerkiksi visuomotorinen ja auditiivinen hahmottaminen kehittyvät liikunnallisissa harjoitteissa, joista edellinen tarkoittaa näkö- ja jälkimmäinen kuulohavaintojen yhdistämistä toimintaan, liikkeeseen. Liikunta tarjoaa kanavan myös taktiilisen havaitsemisen eli tuntoaistin ja kinesteettisen, kehollisen tietoisuuden harjaannuttamiseen. Kaikki edellä mainitut ovat lukemisen ja kirjoittamisen rakennuspalikoita. Kun liikkeiden hallinta etenee karkeamotorisesta hienomotoriseen ja harjaantuminen tapahtuu luonnollisesti liikunnan avulla, voidaan todeta, että lapsen liikkuminen ja sen mukanaan tuoma
motorinen kehitys ovat yhteydessä oppimiseen. (Huisman & Nissinen 2005, 32–33, 36.)
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Liikkumisen avulla yksilö voi kokea hallinnan ja vahvistumisen tunnetta. Liikunnallisten
harjoitusten yhteydessä usein myös luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita, koetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. (Paronen & Nupponen, 2005, 208, 210.) Juuri yhteisöllisyydestä
johtuen liikkuminen edistää sosiaalisten ja eettisten taitojen kehittymistä ja tukee inhimillistä
kasvua. Toisaalta peleissä ja leikeissä eteen tulevissa tilanteissa on luontevaa pohtia, mikä
on oikein ja väärin, mikä taas itsekästä tai oikeudenmukaista. (Laakso 2007, 20.)
Liikunnallisissa harjoitteissa tulee lisäksi kuin huomaamatta edistettyä ryhmätyötaitojen kehittymistä. Ryhmänä toimittaessa tavoitellaan yhteisiä päämääriä ja työskennellään ongelmanratkaisun kautta niiden saavuttamiseksi. Yhteistoiminnallisuuden kautta lapsen sosiaaliset taidot paranevat ja se vaikuttaa positiivisesti sosiaalisen kehityksen lisäksi itsetuntemukseen. (Huisman & Nissinen 2005, 32; Sääkslahti 2012, 5.)
Itsetuntemus ja myönteinen, johdonmukainen käsitys itsestä on yksi keskeisistä kehitystehtävistä ja myös persoonallisuuden kehityksen kulmakivi. Hyvään minäkäsitykseen kuuluu
luottamus itseen, omiin taitoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Keskeinen piirre on myös positiivinen suhtautuminen omaan kehoon. Tarkoituksenmukaisen, ohjatun liikkumisen avulla voidaan tukea lapsen minäkäsityksen kehittymistä. Huomionarvoista on korostaa harjoitteissa
itsevertailua, yrittämistä ja uuden oppimista. Tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle onnistumisen kokemuksia ja saada aikaan kehitystä ja edistymistä. Myös liikunnan tuottama
riemu ja sen mukana tuomat pätevyyden kokemukset vahvistavat persoonallisuuden suotuisaa kehitystä. (Jaakkola et al. 2013, 21.)
Liikunnallisten harjoitteiden avulla voidaan käsitellä ja harjoitella myös nyky-yhteiskunnan
kovasti painottamia tunnetaitoja. Liikkuminen ja liikunta herättävät usein voimakkaita tunteita ja opettajan ohjauksen avulla tunteiden tunnistaminen, kokeminen, nimeäminen ja hallinta voi helpottua. Myös tunnetaidot vaikuttavat lapsen sosiaaliseen kyvykkyyteen ja sitä
kautta itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Hyvät kaverisuhteet puolestaan lisäävät koulussa
viihtymistä, parantavat opiskelumotivaatiota ja vaikuttavat siten myös koulumenestykseen
positiivisesti. Liikunnalliset harjoitukset, pelit ja leikit kehittävät sosiaalisuudenkin näkökulmasta oppimisvalmiuksia. (Huisman & Nissinen 2005, 32; Sääkslahti 2012, 5.)
Liikkumisesta ja liikunnasta voidaan erottaa erillisenä vielä liikuntakasvatus, liikuntapedagogiikka. Liikuntakasvatus on ennalta suunniteltua toimintaa, jolla pyritään tukemaan yksilön normaalia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hyvinvointia. Liikunnan ope-
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tus on perustunut terveyden edistämiseen jo koko sen 170-vuotisen historian ajan. Liikuntakasvatuksen yksi selkeä tavoite on synnyttää liikunnallinen elämäntapa. Liikuntakasvatuksen tavoitteet on kuitenkin aina 1900-luvun lopulta saakka nähty myös laajempina, kaksijakoisina: kasvattaa liikuntaan ja kasvattaa liikunnan avulla. Tämän voidaan ajatella merkitsevän sitä, että liikunnalla on sekä itseisarvo, että voimakas välinearvo. (Jaakkola et al. 2013,
18; Laakso 2007, 17–18).
Liikuntaan kasvattaminen tarkoittaa liikuntamotivaation synnyttämistä ja edistämistä. Tämä
tapahtuu tarkoituksenmukaisten liikuntapaikkojen ja -tilanteiden luomisella, joissa osallistujilla on mahdollisuus saada myönteisiä emotionaalisia kokemuksia. Tavoitteena ovat liikuntakiinnostuksen herättäminen ja elinikäisen fyysisen aktiivisuuden luominen. Liikunnan
avulla kasvattaminen sen sijaan näkee liikunnan välineenä koululaisten suotuisan kasvun ja
kehityksen tukemisessa. Liikuntatilanteissa voidaan harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä liikunnan terveydellisten ja eettisten merkitysten ymmärtämistä. Myös keholliseen
ilmaisuun rohkaiseminen, sekä kinesteettiselle estetiikalle arvon antaminen kuuluvat liikunnan avulla kasvattamiseen. (Jaakkola et al. 2013, 18.)
Riittävät ja tarkoituksenmukaiset liikkumis- ja liikuntataidot ovat edellytyksenä sille, että
lapsi, ja myös aikuinen, selviytyy arkielämän fyysistä ponnistelua vaativista haasteista. Koululiikuntatunnit eivät yksin riitä liikuntataitojen oppimiseen, saati sitten fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen. Koululiikunta tarjoaa kuitenkin hyvän ympäristön taitojen harjoitteluun ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. (Jaakkola et al. 2013, 21.) Koulussa tapahtuvaa
liikkumista ei pidäkään nähdä ainoastaan liikuntatuntien aikaisena toimintana, vaan liikkumisen avulla voidaan harjoitella eri oppiaineiden sisältöjä. Liikuntaan kasvattamisen tavoite
voidaan taas nähdä erityisen tärkeänä nyky-yhteiskunnassa, jossa elämäntapa on muuttunut
fyysisesti aktiivisesta istuvampaan suuntaan. (Laakso 2007, 17–18.) Tässä tutkimuksessa
haluan jaksottaa ja vähentää koululaisten oppituntien aikaista istumista. Haluan osaltani olla
kasvattamasta opilaita vähemmän istuvaan, mutta toivottavasti jopa liikkuvaan, elämäntapaan.

2.1 Vähäinen liikkuminen
Viime vuosikymmeninä elämäntapamme ovat passivoituneet merkittävästi. Muiden eläinten
lailla ihmislaji oli aluksi fyysisesti aktiivinen, joka liikkui ravinnon perässä huomattavia
määriä. Vielä maanviljelyspainotteisessa yhteiskunnassa elämäntavat säilyivät liikkuvina, ja
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edelleen yhteiskunnan kehittyessäkin työ ja arkitoimet olivat fyysisesti kuormittavia. Elinolosuhteet ovat kuitenkin vähitellen muuttuneet vähemmän kuormittaviksi ja me ihmiset sen
myötä passiivisemmiksi. Enää ei puhuta vain vähän liikkuvista ihmisistä vaan sedentaarisista eli runsaasti istuvista, jopa liikkumattomista ihmisistä. (Nupponen et al. 2010, 160–
161.)
Liikkumattomuudesta puhuttaessa ei tarkoiteta täydellistä lihasten käyttämättömyyttä tai lepotilaa vastaavaa aineenvaihduntaa, vaan hyvin vähäistä fyysistä aktiivisuutta, joka ei edistä
elimistön toimintojen ja rakenteiden pysymistä vakaina. Liikkumattomuutta voidaan tarkastella myös liikkumista kuvaavan janan häntäpäänä. Liikkumisen tutkimus onkin viime vuosina keskittynyt liikkumattomuuden (sedentary behavior) ympärille. (Suni et al. 2014, 31;
Vuori 2012, 20.) Koska liikkumattomuus käsitetään kuitenkin helposti totaaliseksi liikkumattomuudeksi, jollaista ei käytännössä elävässä elämässä ole edes olemassa, pyrin tässä
tutkimuksessa välttämään liikkumattomuus-termin käyttöä. Sen sijaan käytän Kauravaarankin (2013) suosittelemaa termiä vähäinen liikkuminen. (Kauravaara 2013, 11.)
Liikkumattomuuden ja vähäisen liikkumisen rinnalla puhutaan vielä fyysisestä inaktiivisuudesta. Tällä termillä ei oteta kantaa liikkumisen laatuun tai intensiteettiin, vaan sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti liian vähän liikkuvaa ihmistä. (Suni et al. 2014, 31; Vuori 2012, 20.)
Käytännössä inaktiivisuus tarkoittaa sellaista fyysisen aktiivisuuden määrää, josta elimistön
rakenteet eivät saa tarpeeksi ärsykkeitä niiden säilyttämiseksi normaaleja tehtäviään vastaavina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liian heikkoja tai harvoja lihassupistuksia, jotka eivät riitä
turvaamaan lihasten uusiutumista eivätkä lihasvoiman ja -kestävyyden säilyttämistä saavutetussa tasossa. (Vuori 2012, 20.) Fyysinen inaktiivisuus on maailman laajuisessa tarkastelussa neljänneksi merkittävin elintapasairauksiin liittyvä kuolleisuutta aiheuttava tekijä. Arviolta 3,2 miljoona ihmistä kuolee vuosittain inaktiivisuudesta johtuen. (World Health Organization 2011b.)
Fyysinen inaktiivisuus voi olla myös aineenvaihdunnan niukkaa kuormittamista, joka ei riitä
pitämään hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaa toimintakykyisenä ja terveyttä edistävällä
tasolla. Eri henkilöille ja elimistön eri osille fyysinen inaktiivisuus merkitsee eriasteista, vähäistä fyysistä aktiivisuutta. On todettu, että fyysisen inaktiivisuuden suuri määrä vaikuttaa
terveyteen negatiivisesti, vaikka henkilö olisi myös osaltaan fyysisesti aktiivinen. Myös istumisella on negatiivisia vaikutuksia terveyden eri osa-alueisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin
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kannalta on siis syytä sekä välttää inaktiivisuutta että olla fyysisesti aktiivinen. (Vuori 2012,
20.)
Vähäiseen liikkumiseen on syytä kiinnittää huomiota myös koulumaailmassa ja pyrkiä konkreettisillä menetelmillä katkaisemaan ja lyhentämään istumajaksoja. Koulupäivän aikana lyhyetkin toiminnalliset tuokiot oppitunneilla lisäävät fyysistä aktiivisuutta. Esimerkkeinä
mainittakoon viittaaminen seisten, työskentely jumppapallon päällä tai eri puolille koulua
sijoitetut pistetyöskentelypaikat. Liikkumattomuuden purkamiseen voi siis osallistua jokainen opettaja koulupäivän aikana, opetettavasta aineesta ja aihealueesta riippumatta. (Tammelin et al. 2013, 28, 75.)
Abzetz (2013) nostaa esiin Liikunta ja Tiede -lehden artikkelissaan myös ajattelutapojen ja
asenteiden vaikutuksen liikkumiseen. Suurimmaksi osaksi liikunta-aktiivisuusmittausten tuloksia analysoitaessa tuloksia katsotaan näkökulmasta ”suomalaiset eivät liiku tarpeeksi”.
Entäpä, jos tilastoja katsottaisiinkin toisesta näkökulmasta, siis siitä, kuinka suuri osa kansalaisista liikkuu tarpeeksi? Positiivinen suhtautuminen ja palautteesta saatavat hyvät kokemukset voisivat ainaisen voivottelun sijaan kannustaa liikkumaan jopa enemmän. Ohjauksella voidaan tunnistaa ihmisessä oleva hyvä, jonka päälle on helppo rakentaa lisää hyvää.
Hyvän tunnistamisen ohjaus lisää ohjattavan pystyvyyden tunnetta ja valmiutta vahvistaa jo
olemassa olevaa hyvää. Ohjaus myös rohkaisee kokeilemaan uutta. (Absetz 2013, 5–6.) Lapsille ja nuorille suunnatut aktiivisuusmittarit soveltuvat hyvin myös koulukäyttöön ja niiden
antama välitön palaute liikkumisesta voisi olla yksi positiivinen töytäisy koululaisen liikkumispolulla.

2.2 Liikkumisen arviointi ja mittaaminen
Koska liikkumiseksi ja fyysiseksi aktiivisuudeksi määritellään kaikki energiaa tuottava liike,
on liikkumisen arvioinnillekin olemassa useita näkökulmia. Arvioinnin näkökulma valitaan
sen mukaan, mitä liikkumisesta halutaan selvittää. Yleisimmät ja helpoiten ymmärrettävät
arvioinnin näkökulmat lienevät kesto ja useus. Kesto tarkoittaa yksinkertaisesti tiettyyn liikuntaharjoitukseen käytettyä aikaa minuutteina ja useus harjoitusten määrää tietyllä aikavälillä. Varsinkin koululiikunnassa kesto voi antaa hyvin virheellisen kuvan liikkumisesta, sillä
45 minuutin liikuntatunnista kuluu luvattoman paljon aikaa myös muuhun kuin liikunnallisiin toimintoihin. Myöskään useus ei välttämättä kerro sen tarkemmin, mitä liikkuminen itse
asiassa pitää sisällään. (Shephard 2003, 197–198, 200.)
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Onkin tarpeen arvioida liikkumista myös sen laadusta käsin. Liikkumisen laatua kuvaillessa
voidaan esimerkiksi listata tietynlaisten liikuntakertojen määrää tiettynä ajanjaksona. Tarkastelujaksoksi on syytä ottaa suhteellisen pitkä aikaväli, kuten viikko tai kuukausi. Listauksen tuloksista on nähtävissä liikkumisen eri laadut. Liikkumisen intensiteetistä eli rasittavuudesta puhuttaessa voidaan kuvailla harjoituskertojen määrää viikossa tai esimerkiksi aikaa, joka kuluu tietyn matkan uimiseen. Liikkumisen intensiteetti kertoo liikkumisen rasittavuudesta tarkemmin kuin vain pelkän liikuntakertojen määrän ja niihin käytetyn ajan. Työtai koulupäivän aikaista liikkumisen intensiteettiä voidaan kuvailla eri toimintoihin käytetyllä ajalla. Esimerkiksi kuinka kauan on istuttu, kuinka kauan seisottu ja kuinka pitkä aika
on käytetty portaiden kävelemiseen. Tuloksista voidaan nähdä suuntaa-antavasti, minkälaisella intensiteetillä on liikuttu. (Shephard 2003, 198–200.)
Liikkumisen intensiteettiä arvioitaessa käytetään usein suuretta MET, metabolinen ekvivalentti. 1 MET eli lepoaineenvaihdunnan kerrannainen vastaa elimistön perusaineenvaihdunnan aiheuttamaa hapenkulutusta ja arvon oletetaan olevan saman suuruinen henkilön iästä,
kehon koosta ja koostumuksesta riippumatta. (Helajärvi et al. 2013, 51; Kutinlahti 2012;
Nupponen et al. 2010, 160–161; Suni et al. 2014, 31; Tammelin et al. 2008, 6; Vuori 2012,
20.)
MET-arvo kertoo, kuinka paljon jokin toiminta kuluttaa energiaa lepotilaan verrattuna.
Aiemmin mainitsemaani vähäiseen liikkumiseen lasketaan kaikki valveilla ollessa tapahtuva
istuminen tai makaaminen, jonka aikainen energiankulutus on enintään 1,5 MET. Paikallaan
seisominen ei sisälly nykyiseen vähäisen liikkumisen määritelmään, vaikka sen energiankulutus on korkeintaan 1,5 MET. Seistessä joudutaan kuitenkin käyttämään esimerkiksi keskivartalon lihaksia, joten seisomisen terveysvaikutukset ovat erilaiset kuin istumisen, vaikka
niiden energiankulutuksissa ei eroa olekaan. Esimerkiksi seisomisen energiankulutus on 1,2
kertaista lepoaineenvaihduntaan verrattuna (1,2 MET) ja liikkumisen MET-arvot voivat yltää aina 20:een saakka. Tyypillisimmin liikkuminen luokitellaan sen rasittavuuden perusteella kolmeen intensiteettiryhmään, jotka ovat kevyt, reipas ja rasittava. Energiankulutus on
sitä suurempaa, mitä rasittavampaa liikkuminen on. Taulukko 1 esittää yleisesti hyväksytyt
MET-arvot liikkumisen intensiteettiryhmille. (Helajärvi et al. 2013, 51; Kutinlahti 2012;
Nupponen et al. 2010, 160–161; Suni et al. 2014, 31; Tammelin et al. 2008, 6; Vuori 2012,
20.)
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TAULUKKO 1. Liikkumisen intensiteettiluokat viitteellisinä MET-arvoina.
Intensiteetti luokka

MET-arvo

Lepotila

1

Kevyt

1,6–2,9

Reipas

3,0–5,9

Rasittava

>6,0

Liikunta-aktiivisuuden arviointimenetelmät jaetaan yleisesti kahteen luokaan, subjektiivisiin
ja objektiivisiin. Subjektiivisia menetelmiä ovat esimerkiksi kysely, haastattelu, päiväkirja
ja havainnointi. Näihin arviointimenetelmiin liittyy tiedon näkemyseroista ja puolueellisuudesta aiheutuva virhemahdollisuus. Objektiivisissa menetelmissä ei ole samoja virhemahdollisuuksia, koska tiedon tuottaminen ja tallentaminen on mekaanista tai elektronista, ja
siten yksilöstä riippumatonta. Objektiivisia mittausmenetelmiä ovat askelmittari, kiihtyvyysmittari sekä sykemittari. Kehitteillä on myös uudempia menetelmiä. Näistä esimerkkinä
mainittakoon satelliittipaikannusjärjestelmä (Global positioning system, GPS) ja paikkatietojärjestelmä (Geographic Information System, GIS), sekä näiden yhdistämistä muun muassa kiihtyvyysmittariin. (Aittasalo et al. 2010, 12.)
Fyysisen aktiivisuuden, liikkumisen ja vähäisen liikkumisen ainoa täsmällinen arviointitapa
on liikuntamittarin käyttö. Usein yksilön omat, subjektiiviset arviot omasta liikkumisestaan
ovat turhan positiivisia ja kaukana totuudesta. Koulumaailmaan peilatessa subjektiivisten
arviointimenetelmien käyttöä hankaloittaa myös alakouluikäisten fyysisen aktiivisuuden
luonne, erityisesti verrattuna aikuisten fyysiseen aktiivisuuteen. Lasten fyysinen aktiivisuus
on usein pyrähdyksenomaista, jossa liikkumisjaksot voivat olla alle 10 sekunnin mittaisia.
Liikkuminen on myös runsasjaksoista, moniulotteista ja tempoltaan hyvin vaihtelevaa. (Aittasalo et al. 2010, 12.) Käytän tutkimuksessani aktiivisuusmittaria juuri tulosten luotettavuuden takia. Haluan saattaa huomion kohteeksi oppilaiden lyhyetkin liikkumisjaksot, kuten
tuolilta ylösnousemisen ja opiskelutavaroiden hakemisen luokan eri puolilta.
Askelmittari mittaa nimensä mukaisesti yksilön päivittäistä askelmäärää. Lisäksi sillä voidaan mitata myös kuljettua matkaa ja energiankulutusta. Askelmittarin toiminta perustuu
mittarin sisällä olevaan heiluriin, joka heilahtaa pystysuoran liikkeen vaikutuksesta. Heilurin
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osuessa sen liikettä rajoittaviin tappeihin heilurin jousi palauttaa heilurin takaisin lepoasentoon. Yksi heilurin liike rekisteröityy joko mekaanisesti tai hammasrattaan avulla elektronisesti. Valtaosa askelmittareista toimii tänä päivänä elektronisesti. Kiihtyvyys- eli kansankielellä aktiivisuusmittari on huomattavasti askelmittaria kalliimpi vaihtoehto ja siksi sen käyttö
suuremmissa tutkimuksissa on vasta yleistymässä. Lisäksi kiihtyvyysmittari vaatii tuekseen
myös tietokoneohjelman mittarien keräämän datan purkamista varten, joten saavutettujen
mittatulosten seuranta ja arkistointi eivät ole aivan yksinkertaista. (Aittasalo et al. 2010, 15–
16.)
Kiihtyvyysmittari toimii yksinkertaistaen siten, että se mittaa sen kehonosan kiihtyvyyttä,
johon mittari on kiinnitetyt. Mittari voidaan kiinnittää ranteeseen, nilkkaan, selkään, reiteen
tai lantiolle. (Aittasalo et al. 2010, 15–16.) Tässä tutkimuksessa käytetty Polar Active -aktiivisuusmittari on suunniteltu kiinnitettäväksi ranteeseen, ja näiden ohjeiden mukaan sitä on
käytetty. Mittari mittaa kiihtyvyyttä sen sisällä olevan sensorin avulla. Sensori koostuu pietsosähköisestä kiteestä ja seismisestä massasta. Sensorin altistuessa liikkeen aiheuttamalle
kiihtyvyydelle, pietsosähköinen kappale taipuu tai puristuu kasaan, mittarin rakenteesta riippuen. Tämä muodonmuutos aiheuttaa sähköisen signaalin, jota voi verrata liikkeen kiihtyvyyteen ja joka rekisteröityy laitteeseen. (Ibid, 15–16.)
Liikunnan intensiteetin eli tehon määrittelemiseksi mittarissa täytyy olla asetettuna tietyt
raja-arvot (cut points), jotka määrittelevät sykäysten intensiteettiä. Raja-arvot eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, ja niistä ollaan montaa mieltä. Tiettyä mittaria käytettäessä tutkimuskäytössä tulisikin aina ilmoittaa kyseisen mittarin raja-arvot, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Signaalin ja raja-arvojen yhteen sovittamaa numeraalista arvoa kutsutaan aktiivisuusluvuksi tai vastaavasti sykäykseksi. Laite laskee sykäykset yhteen lyhyissä jaksoissa
(epoch). Lapsille suunnattuihin mittareihin suositellaan aikuisia lyhempiä, alle minuutin mittaisia jaksoja. Yleisemmin käytetty jakson pituus on 10 sekuntia, tosin selkeää näyttöä tarkoituksenmukaisemmasta jakson pituudesta ei vielä ole. (Aittasalo et al. 2010, 16, 19–21.)
Tässä tutkimuksessa käytetyssä Polar Active -aktiivisuusmittarissa jakso on 30 sekuntia
pitkä. Sykäysten kokonaismäärä tarkastellun ajanjakson, esimerkiksi koulutunnin, aikana
kuvaa fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärää ja sykäysten määrä minuutissa (counts per
minute, cpm) fyysisen aktiivisuuden tehoa. Aktiivisuusmittari mahdollistaa sekä liikkumiseen käytetyn ajan että intensiteetin mittaamisen, mutta myös vähäisesti liikutun ajan määrittelyn. (Aittasalo et al. 2010, 16; Sievänen 2013, 19–21.)
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Liikuntamittari mittaa kehon liikettä ilman subjektiivista vaikutusta. Jokainen lyhytkestoinenkin liike tai liikkeen pysähtyminen aiheuttaa tietyn suuruisen kiihtyvyyden tai hidastavuuden ja tämä tallentuu laitteiseen sekunnintarkasti. Liikkumatonta aikaa ei kuitenkaan nykylaitteilla pystytä vielä jakamaan sen eri toimintamuotojen, kuten makuulla olon, istumisen, seisomisen ja matkustamisen kesken. Ei myöskään voida sanoa, kuinka relevantteja
kiihtyvyysdatasta määritetyt yksilölliset piirteet ja niistä lasketut muuttujat ovat, eikä sitä,
kuinka hyvin ne ennustavat sairastavuutta tai kuolleisuutta. Voidaan kuitenkin olettaa, että
kuormittavuudeltaan vähäiselläkin liikkumisella sekä istumajaksojen keskeytyksellä on positiivinen yhteys terveyteen. Onkin oletettavaa, että valtakunnalliset liikuntasuositukset tulevat täsmentymään, kunhan istumisen vähentämisellä saadaan tutkimuksen avulla omat
suosituksensa. (Aittasalo et al. 2010, 16; Sievänen 2013, 19–21.)
Polar Active -aktiivisuusmittarin käyttämä mittayksikkö on MET (metabolinen ekvivalentti)
ja mittari jaottelee aktiivisuuden MET-arvon perusteella viiteen eri tasoon: tosi kevyt, kevyt,
reipas, tehokas ja tehokas+ (taulukko 2). Jokaista aktiivisuusluokkaa kuvaa kellon näytössä
näkyvä hahmo ja näin ollen käyttäjän on mahdollista seurata omaa aktiivisuuttaan reaaliaikaisesti. (Polar Active -käyttöohje 2012, 5–8; Virtanen & Kinnunen 2010.)

TAULUKKO 2. Polar Active -aktiivisuusmittarin intensiteettiluokat ja niiden MET-arvot.
Intensiteettiluokka

MET-arvo

Tosi kevyt

1–2

Kevyt

2–3,5

Reipas

3,5–5

Tehokas

5–8

Tehokas+

>8

Polar Active -aktiivisuusmittari kerryttää myös fyysistä aktiivisuutta siten, että aktiiviseksi
ajaksi lasketaan kolmen ylimmän tason summa. Liikunnan teho on tällöin ollut vähintään
reipasta (keskimäärin > 3,5 MET). Intensiteettiluokittelun lisäksi aktiivisuuden tuloksia on
mahdollista tarkastella myös yksittäisinä MET-arvoina. (Polar Active -käyttöohje 2012, 58; Virtanen & Kinnunen 2010.) Koska tässä tutkimuksessa pyrin vähentämään oppituntien
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aikaista istumista, toisin sanoen tavoitteena on vähintään >MET 1,6 (kevyt), jätän Polar Active -aktiivisuusmittarin ilmoittaman aktiivisuuslukeman (min) huomiotta ja keskityn analysoimaan MET-arvoja. On kuitenkin oletettavaa, että oppilaiden silmissä kellon näytössä liikkuva hahmo on voinut olla tärkeä ja motivoida heitä liikkumaan oppituntien toiminnallisissa
osuuksissa. Liitteessä 3 on nähtävissä tutkimusjaksolla pitämäni oppitunnit kehitysideoineen.
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3 KOULU OPETTAA JA LIIKUTTAA
Ihminen sopeutuu maailmaan oppimisen kautta. Hän rakentaa omaa maailmankuvaansa ja
kehittää toimintaansa hyödyllisten tulosten saavuttamiseksi. Elämä on jatkuva oppimisprosessi, jossa oppiminen kytkeytyy toimintaan ja palvelee sitä. (Järvilehto 1995, 164; RausteVon Wright et al. 2003, 51.) Kasvatustieteen käsitteistössä (1992) oppiminen määritellään
sellaisiksi käyttäytymisen pysyviksi muutoksiksi, jotka syntyvät yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Muutokseen voidaan päästä joko tahattomasti tai se voi olla systemaattisen
opetuksen tulosta. (Hirsjärvi 1992, 136.) Oppiminen etenee yksilön itsensä ehdoilla. Oppimista ei voi pakottaa, joten jonkun asian oppiminen vaatii yksilön kiinnostuksen opittavaa
asiaa kohtaan ja halun oppia. Oppiminen ei usein ole loogisesti etenevä prosessi, vaan pikemminkin sattumanvarainen, joka määräytyy oppilaan kunkin hetkisen mielenkiinnon ja
tavoitteiden mukaan. (Järvilehto 1995, 165.)
Oppimisen määrittely ei ole yksinkertaista ja siitä onkin olemassa erilaisia näkemyksiä.
Yleensä käsitykset oppimisesta jaetaan behavioristiseen ja kognitiiviseen teoreettisten perusteiden mukaan. 1920–1960-luvuilla oppimisen tutkimus oli behaviorismin eli kokeellisen
luonnontieteellisen psykologian ydinaluetta. Behavioristit selittävät oppimisen ärsyke-reaktio -sarjana, jossa oppiminen nähdään yksilön ulkoisen käyttäytymisen muuttumisena. Oppimista voidaan behavioristisen näkemyksen mukaan vahvistaa palkkioiden ja rangaistusten
avulla. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppilaan kykyyn valita oikeita asioita oppimisen kohteeksi ei luoteta, vaan opettaja nähdään tarvittavan jatkuvaan kannustamiseen ja
tyhmyyksien teon estämiseen. 1950-luvun lopulla behaviorismin haastajaksi nousi kognitiivinen psykologia, jonka puitteissa oppijaa tarkastellaan tiedon käsittelijänä. (Rauste-Von
Wright et al. 2003, 51; Sahlberg & Leppilampi 1994, 19–21.)
Kognitiivisen oppimisen perusajatus on, että ihminen oppii uutta liittämällä sen jollakin tavalla olemassa oleviin tietoihin tai taitoihin. Uusi tieto ankkuroituu siis oppijan ennakkokäsityksiin. Ennakkokäsitysten ollessa ristiriidassa uuden tiedon kanssa, oppiminen hankaloituu. Laadukas opettaminen edellyttääkin ennakkokäsitysten selvittämistä ja virheellisten käsitysten poisoppimista. Aiemmin saatettiin ajatella, että oppilas on kouluun tullessaan kuin
tyhjä taulu, jota aletaan koulussa täyttää. Nykytiedon ja oppimiskäsityksen mukaan on kuitenkin päivänselvää, että jo kouluun tullessaan oppilailla on käsityksensä eri asioista.
(Rauste-Von Wright et al. 2003, 51; Sahlberg & Leppilampi 1994, 19–21.)
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Koulumaailmassa oppiminen on usein opetuksen seurausta, vaikkakaan kaikki kouluissa tapahtuva toiminta ei ole opetusta (Kivi 1995, 94). Opettaminen määritellään kasvatustieteellisessä analyysissa tarkoituksellisena toimintana. Vaikka kukin yksilö omaksuu tietoa ja kehittää osaamistaan omista lähtökohdistaan käsin, toisen henkilön apu, opettaminen, usein
edistää oppimista ratkaisevalla tavalla. Jos oppimisen ajatellaan olevan yksi elämän elinehdoista, voidaan myös ajatella opetusta olleen olemassa yhtä kauan kuin on ollut ihmisiäkin.
Suomessa opetusta on usein tarkasteltu kouluun ja kasvatustavoitteisiin liittyvänä ilmiönä.
Kuitenkaan opetuksen käsitettä ei ole tarpeen rajoittaa koskemaan vain koulua. Opetusta voi
tapahtua missä tahansa, kunhan vähintään kaksi ihmistä toimii yhdessä. Ilman opettajaa tai
opetettavaa on turha puhua opettamisesta tai opetuksesta. Opettaminen liittyy läheisesti oppimiseen. Siksi analysoitaessa oppimista, ei opettamista voida sivuttaa. (Yrjönsuuri 1993,
15–21.)
Hirsjärvi (1992) määrittelee teoksessa Kasvatustieteen käsitteistö opetuksen kasvatustavoitteiden suuntaiseksi, tarkoituksenmukaiseksi vuorovaikutukseksi, jonka tarkoituksena on
saada aikaan oppimista (Hirsjärvi 1992, 131). Opetuksen on välttämätöntä olla intentionaalista, koska opettamista ei nähdä sattumanvaraisena, vaan opetustoiminta suuntautuu aina
oppimiseen. Opetuksen on myös oltava vähintään kahden yksilön välistä, jotka toimivat yhdessä. Toisen motiivi on oppia, toisen auttaa toista oppimaan. Vaikka oppimista ei opetustyön tuloksena tapahtuisikaan, opetuksen määritelmässä on silti oltava mukana oppiminen.
Ei ole opetusta ilman ajateltua oppimista. Opetustapahtuma voidaan käsittää myös usean
henkilön yhteisenä toimintana, jossa oppijoita, mutta myös opettajia voi olla enemmän kuin
yksi. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003, 62–63.)
Tiedon ja informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen 20–30 vuoden aikana
asettaen myös oppimiselle uusia haasteita. Kun aiemmin koululla oli yhteiskunnassa keskeinen rooli tiedon jakajana, on tieto tänä päivänä ihmisten saatavilla joka puolella, vain napin
painalluksen päässä. Koulun on entistä vaikeampi ratkaista, mikä tieto on tulevaisuuden kannalta tärkeää sekä mitä pitäisi opettaa. Lisääntyvän ja lähes äärettömän tietomäärän äärellä
tarvitaankin ennen kaikkea älyllistä tietämystä tiedon hankkimisesta, käsittelemisestä ja
käyttämisestä. On tiedettävä, mistä tietoa löytää ja mihin sitä voi käyttää. Entistä tärkeämpää
on ymmärtää tiedon rakentumisen luonne ja osattava arvioida sen luotettavuutta. Nykypäivän koulun tehtävänä voidaankin pitää ajattelun ja sosiaalisten taitojen kehittämistä, joihin
kuuluvat taidot käsitellä tietoa sekä toimia yhteistyössä toisten kanssa. Tiedollisten oppimis-
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tulosten ohella yhdessä oppimisella on todettu olevan huomattava vaikutus oppilaiden sosiaaliseen kasvuun, yhteistyötaitojen kehittymiseen ja itsetunnon kohoamiseen. (Sahlberg &
Leppilampi 1994, 17, 20.)
Edellä esittämäni mukaisesti opettaminen ja oppiminen voidaan jakaa yhtäältä opettajan
opetustoiminnaksi ja toisaalta oppilaan oppimistoiminnaksi. On kuitenkin tarkoituksenmukaista tutkia näitä kokonaisuutena, opetus-oppimisprosessina. Opetus-oppimisprosessiin
liittyy tietynlainen vuorovaikutussuhde, jossa luonnollisesti tulee näkyä niin opettajan opettamistoiminta kuin myös oppilaan oppimistoiminta. Opettajan ja oppilaan toiminnot ovat
vastavuoroisia, jotka tekevät toinen toisensa tarkoituksenmukaisiksi. (Varstala 2007, 125–
126.)

3.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Konstruktivismi on oppimisteoria, joka perustuu kognitiiviseen psykologiaan sekä konstruktiiviseen tieteenteoriaan. Se ei kuitenkaan ole mikään tietty, yhtenäinen teoria, sillä konstruktivismin juuret ovat useassa eri lähteessä, jonka vuoksi konstruktivismilla on useita eri suuntauksia. Suuntauksia yhdistää näkemys siitä, että tieto on aina riippuvainen tietäjästä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa havaintoja ja tietoa tulkitaan jo olemassa olevien tietojen ja kokemusten pohjalta. Oppimisprosessin aikana oppija rakentaa merkityksiä opeteltavan asian ja aikaisemman tietämyksen välille ja laajentaa kuvaansa maailmasta sekä opittavasta asiasta. Konstruktivismi ei siis ole oppimismenetelmä, vaan pikemminkin käsitys oppimisesta tapahtumana
(Lehto 2008, 61).
Konstruktivistien mukaan tieto ei ole koskaan täysin objektiivista, vaan se on yksilön tai
yhteisön itsensä rakentamaa. Konstruktivismia voidaan pitää oppimisteorian sijasta myös
tiedon olemusta käsittelevänä paradigmana. Konstruktivistit eivät korosta ulkoisen maailman informaatiota, vaan yksilön tietoa ja tietämistä toimintana. (Sahlberg & Leppilampi
1994, 24–25; Tynjälä 2002, 37–38, 43.) Toisaalta konstruktivistisen ajattelun mukaan ei puhuta vaan yksilön oppimisesta ja tiedon rakentumisesta, vaan oppiminen nähdään hyvin vahvasti yhteisöllisenä toimintana. Yhteisöllisyyden lisäksi toinen tärkeänä pidetty asia on kehollisuus. Etenkin lasten oppiminen on tehokkainta aidoissa oppimisympäristöissä, jossa
opeteltavia asioita pääsee kokemaan oikeasti. (Kritzenberg et al. 2002, 115.)
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Konstruktivistinen oppimiskäsitys näkyy opetustilanteissa ja siihen tulee kiinnittää huomiota
niitä suunniteltaessa. Oppimistilanteissa oppilasta ei siis voida pitää aiheesta mitään tietämättömänä, vaikka opetettava asia olisikin hänelle näennäisesti uusi. Opetettava aines tarttuu
aina johonkin jo olemassa olevaan ja käsitteille rakennetaan merkityksiä ja yhteyksiä suhteessa olemassa olevaan tietopohjaan. Oppimistilanteet tulee järjestää siten, että ne tukevat
oppilaan oppimisprosessia. Tehokkain keino ei todennäköisesti ole perinteinen opettajajohtoinen, tiedon siirtymistä henkilöltä toiselle tavoitteleva luentotyylinen opetus, vaan oppilaan omaa aktiivisuutta korostava vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Opettajan rooli on toki
tärkeä, mutta hänen tehtävänsä on pikemminkin ohjata prosessia kuin suorittaa se. Opetuksen lähtökohdaksi täytyy ottaa oppilaiden aiemmat käsitykset ja uskomukset opiskeltavasta
ilmiöstä. (Tynjälä 2002, 37–38, 60–64.)
Opettajan on hyvä tiedostaa, että ennakkotiedot voivat poiketa paljonkin kouluopetuksessa
käsiteltävästä tieteellisestä tiedosta. Ennakkotietojen esiin tuominen ja käsittely auttavat
paitsi oppilaita oppimaan, myös opettajaa ymmärtämään oppilaita ja näin kohdentamaan
opetuksen juuri heille sopivaksi. Opetuksessa tulee myös kiinnittää huomiota oppilaan metakognitiivisten taitojen kehittämiseen sekä asioiden ymmärtämiseen mekaanisen ulkoa
opettelun sijaan. Ongelmakeskeinen oppiminen tukee oppijan oman ajattelun kehittymistä
ja siihen olisikin hyvä panostaa. Lisäksi opetuksen tilannesidonnaisuuteen tulee panostaa.
(Tynjälä 2002, 37–38, 60–64.) Yksi helppo keino lisätä opetuksen tilannesidonnaisuutta on
rakentaa keinotekoisia ympäristöjä, jolloin oppimisesta tulee kokemuksellista. Kokemuksellisuus on tärkeää varsinkin alakoulumaailmassa, sillä erityisesti lapset tarvitsevat tunteiden
ja liikunnan kautta saatavia kokemuksia liittääkseen tiedon jo aiemmin opittuihin asioihin.
Usein vielä päiväkoti-ikäisille tarjotaan tunteita ja liikkumista käsittäviä oppimiskokemuksia, mutta alakouluun tullessa tällaiset oppimistilanteet vähenevät. (Kritzenberg et al. 2002,
116.)
Totuudenmukaisia, mutta kuvitteellisia oppimisympäristöjä voi kuitenkin luoda myös koulumaailmaan (Kritzenberg et al. 2002, 116). Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon tutkimusjaksolla pitämäni kauppapeli (liite 3). On aivan eri asia harjoitella matematiikan laskuja oppikirjan tehtäviä mekaanisesti tehden, kuin pelata kauppapeliä laskien samalla desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskuja. Ei kuitenkaan riitä, että laskutoimituksia harjoitellaan
vaan kauppaleikin yhteydessä. Vasta monipuoliset oppimisympäristöt takaavat, että opittua
ainesta osataan soveltaa elämän eri osa-alueille. Myös sosiaaliseen vuorovaikutuksen pai-
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nottaminen on keskiössä. Keskustelun ja muiden ajatusten kuulemisen kautta oppijan ajatukset reflektoituvat edelleen ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu vertaisoppimista
puolin ja toisin. Myös oppimisen arviointia on syytä miettiä uudelleen. Kun konstruktivismi
ei painota ulkoa opettelua ja tiedon siirtämistä opettajalta oppilaalle sellaisenaan, on tarkoituksen mukaista pohtia, toimivatko perinteiset kokeet enää oppimisen mittareina? Arviointi
onkin syytä laajentaa koskemaan koko oppimisprosessia, ei pelkästään niitä tiedollisia tuloksia, mitä oppimisesta on voinut seurata. (Tynjälä 2002, 64–66.)
Opettajan näkemys opettamisesta ja oppimisesta on avainasemassa oppimistilannetta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Opettaja valitsee opetettavan aineksen, menetelmät sekä ohjaa
opetustilannetta. Opetuksen suunnittelun taustalla on aina jokin teoria tai uskomus siitä, mitä
oppiminen on. Teoria antaa opettajalle työkalut järjestää ajatuksiaan, sekä mahdollisuuden
vertailla ja luokitella käsityksiään. (Kivi 1995, 20.)

3.2 Opetussuunnitelma
Peruskoulussa tapahtuvaa toimintaa ja opetusta ohjaa perusopetuksen ohjausjärjestelmä. Järjestelmän muodostavat perusopetuslaki, perusopetusasetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma lukuvuosisuunnitelmineen.
Näiden kaikkien yhteinen tavoite on paitsi taata tasa-arvoinen, laadukas koulutus, myös
luoda edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmä pyrkii
vastaamaan koulua ympäröivän maailman tarpeisiin ja olemaan mukana muutoksessa. Siksi
sen eri osat uusiutuvat, ja opetussuunnitelman perusteiden osalta uusi aikakausi alkaa
1.8.2016, kun joulukuussa 2014 hyväksytty opetussuunnitelman perusteet astuu käytäntöön.
(Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 9.)
Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja perusopetusasetuksen pohjalta.
Lisäksi laadinnan taustalla on valtionneuvoston asetus opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta.
Opetussuunnitelman perusteet, eli perusteasiakirja, on valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta kunnat valmistelevat paikalliset opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelman perusteet
taustoittaa opetuksen järjestämistä ja sen myötä koulutyötä sekä edistää koulutuksen yhdenvertaisuutta. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 9.)
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Opetussuunnitelman opetuskäsitys perustuu konstruktivismiin ja oppilas nähdään opetusoppimisprosessin aktiivisena toimijana. Perusopetus nähdään opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuutena, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt nivoutuvat yhteen muodostaen koulun toimintakulttuurin ja opetuksen perustan. Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan taas
pitää päivittäisessä käytössä olevana pedagogisena ja strategisena työkaluna, joka suuntaa
opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen tekemää työtä. Paikallista opetussuunnitelmaa
laadittaessa on otettava huomioon, että opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se voidaan
toteuttaa eheytettynä. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 9–10, 14.)
Perusopetus antaa oppilaille yleissivistävän pohjan. Perusopetus rakentuu kansainväliselle
arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. Näiden mukaan lapsuus nähdään itsearvoisena ja
jokainen oppilas arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. Lisäksi kulttuurinen moninaisuus
koetaan rikkautena. Oppilaita kannustetaan myös kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun
ja heitä tuetaan ihmisyyteen kasvussa. Vuorovaikutus toisten oppilaiden, opettajien ja muun
kouluväen kanssa on tärkeässä roolissa. Yhdessä tekemisen nähdään edistävän luovuutta ja
kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Se auttaa myös laajentamaan omia näkökulmia ja kiinnostuksen kohteita. Opetussuunnitelma korostaa myös oppimaan oppimisen taitoa ja siten elinikäistä oppimista. Oppilaita pyritään ohjaamaan oman oppimistyylinsä tiedostamiseen sekä käyttämään tätä tapaa oppimisensa edistämiseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 14–17.)
Yksi uuden opetussuunnitelman perusteiden merkittävä uudistus on laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet. Ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, työelämätaidot
ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
muodostavat laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet. Laaja-alaisen osaamisen tarve on noussut
ympäröivän maailman muutoksista. Taito toimia muuttuvassa maailmassa edellyttää ennen
kaikkea yli oppiainerajojen menevää tietoa ja kykyä soveltaa sitä. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 20–24.) Erilaiset projektit ja eheytetyt ainekokonaisuudet luovat erinomaiset raamit laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien sisällyttämiseen opetuksessa. Eheyttämällä oppilaat oppivat yhdistämään eri tieteenalojen tietoja ja taitoja ja muodostamaan
niistä mielekkäitä kokonaisuuksia. Eheyttämisellä tavoitellaan myös opiskeltavien asioiden
suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtämistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 29–30.)
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Aiemmin mainitsemassani Liikkuva koulu -hankkeen raportissa kuvataan, että koulupäivien
aikaista liikkumista voidaan kasvattaa lisäämällä liikuntaa sekä koulumatkoihin että oppi- ja
välitunneille. Hankkeen tulosten mukaan objektiivisten mittausten perusteella alakoululaiset
liikkuivat keskimäärin 62 minuuttia päivän aikana. Koulupäivän aikana yhtä tuntia kohti
oppilaat istuivat 38 minuuttia. (Tammelin et al. 2013, 7.) Voidaan siis päätellä, että oppitunnit kuluvat mitä suurimmaksi osaksi pulpetin ääressä istuen ja juuri oppituntien aikaisella
liikkumisella voisi helposti vähentää koko koululuokan päivittäistä istuma-aikaa. Jaakkola
(2012, 60) mainitseekin, että luokkahuoneen liikunnallistaminen on mielenkiintoinen ja kokeilemisen arvoinen haaste pyrittäessä lisäämään liikuntaa.
Koska käsittelen tässä tutkielmassa liikkumisen myönteisiä vaikutuksia koulutyön näkökulmasta ja tutkin toiminnallista opetus-oppimisprosessia, on tässä vaiheessa luontevaa perehtyä myös koululiikunnan opetussuunnitelmalliseen sisältöön. Koululiikunta on toiminnallinen, virikkeellinen ja kokonaisvaltainen oppiaine, ja sen potentiaali oppimisvalmiuksien
edistäjänä on syytä tiedostaa (Jaakkola et al. 2013, 23).
Uudistuvassa Opetussuunnitelman perusteissa koululiikunnan tehtäväksi nimetään oppilaan
hyvinvoinnin tukeminen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kautta. Liikuntatunneilla saadut positiiviset kokemukset arvotetaan korkealle ja niillä pyritään tukemaan
liikunnallista elämäntapaa. Oppitunneilla korostetaan kehollisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja
yhdessä tekemistä. Koululiikunnan avulla pyritään myös edistämään yhdenvertaisuutta,
tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tukemaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus perustuu
vuodenaikojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siinä huomioidaan lähiympäristö monipuolisesti. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 273.)
Liikunta-oppiaineen tehtävä on kasvattaa oppilaita liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöinä nähdään oppilaan ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti
aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Liikunnan avulla kasvamiseen sitä vastoin kuuluu toisten kunnioittaminen, vastuullisuus, pitkäjänteisyys, tunnetaidot sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 273.)
Uudistunut opetussuunnitelma painottaa oppilaan erilaisia motorisia, sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja lajitaitojen sijaan. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan muun muassa havaintomotoriset taidot, tasapaino- ja liikkumistaidot, välineenkäsittelytaidot sekä uimataito.
Uinti onkin ainoa opetussuunnitelmassa nimetty liikuntalaji, tosin sekin on mainittu lähinnä
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uimataidon ja pelastautumisen näkökulmasta. Sosiaalisista taidoista nimetään ryhmätyötaidot, reiluus, vastuunkantaminen, oman toiminnan säätely sekä tunneilmaisu. Psyykkisissä
taidoista puhuttaessa korostetaan vastuuta omasta toiminnasta. Myös omasta itsestä ja kehosta huolehtiminen nähdään tärkeänä. Näihin kaikkiin pyritään vaikuttamaan myönteisen
palautteen kautta. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 274.)
Kansainvälisesti katsottuna suomalainen koululiikunta näyttäytyy hyvin monipuolisena ja
korkeatasoisena oppiaineena. Se edistää terveyttä, tukee hyvinvointia ja hyödyntää monipuolisesti suomalaista luontoa ja sen tarjoamia vuodenajanvaihteluita. (Jaakkola et al. 2013,
23.)
Kun toisaalla opetussuunnitelmassa korostetaan eheyttämistä (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 29), on koululiikunnan tavoitteisiin mahdollista ja luvallista päästä vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Liikunta koulussa voikin olla paljon muutakin kuin koululiikuntaa. Se
voi olla välituntiliikuntaa, koulumatkaliikuntaa tai yksinkertaisimmillaan istumisen välttämistä. Lisäksi koululiikunnan sisältöjä on mahdollista yhdistää lähes jokaiselle tunnille. Toiminnallinen ja osallistava opetus on tässä avaintekijänä. Koululiikunnan ulkopuolisesta liikkumisesta käytetään termiä koulun liikunta. Koulun liikunta tarjoaa oppilaille parhaimmillaan oivan toimintaympäristön liikuntakasvatuksen tavoitteiden omaehtoiseen harjoitteluun.
(Jaakkola et al. 2013, 23.)
Koulujen toimintakulttuurin muuttaminen liikunnallisemmaksi edesauttaisi monia opetussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista. Toimintakulttuuriksi voidaan laskea
kaikki kouluissa tapahtuva toiminta. (Kalaja 2013, 195.)
Valtioneuvos asettaa kullekin oppiaineelle vähimmäistuntimäärän vuosiviikkotunteina.
Tuntijaon mukaan koululiikunnan vähimmäistuntimäärä on alkuopetuksen aikana neljä vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 3–6 yhdeksän vuosiviikkotuntia. (Tuntijakotaulukko 2002.)
Lisäksi kouluilla on velvollisuus tarjota taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö,
liikunta) valinnaiskursseja vuosiluokilla 1–6 kuuden vuosiviikkotunnin edestä. Valinnaisten
tuntien käyttämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Valinnaiset tunnit ovat osa taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana niitä. (Perusopetuksen opetussuunnitelma
2014, 95.)
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Opetussuunnitelma velvoittaa myös ottamaan oppilaat mukaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin heidän kehitystasonsa sallimissa rajoissa (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 26). Taitava opettaja hyödyntää tätä velvoitetta tarkoituksenmukaisesti ja
kaikkien etua palvelevaksi. Uskon oppilaiden kykyyn ideoida nimenomaan poikkeavia toimintatapoja ja keksiä uusia oppimisympäristöjä. Kun oppilaat tulevat kuulluksi, oppiminen
voi tuntua myös mielekkäämmältä.
Opetussuunnitelma näkee siis liikkumisen sekä muun mielen hyvinvointiin vaikuttavan toiminnan osana jokaista koulupäivää. Työskentelyä tulisi säännöllisesti pyrkiä viemään luokkahuoneen ulkopuolelle ja käyttää näin opetuksessa monipuolisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan opetussuunnitelmassa tiloja, paikkoja ja yhteisöjä, joissa
opiskelu tapahtuu. Oppimisympäristöihin lasketaan myös ne välineet, palvelut ja materiaalit,
joita opiskelussa käytetään. Erilaisten, monipuolisten oppimisympäristöjen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua, oppimista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön koulun ulkopuolisten yhteisöjen kanssa. Oppimisympäristöjen valinnassa on kuitenkin otettava huomioon monia seikkoja. Niiden tulee muodostaa toistensa
kanssa pedagogisesti monipuolinen ja joustava kokonaisuus, jossa eri oppiaineiden erityistarpeet tulee huomioiduksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 14, 28.)
Seuraavassa luvussa kirjoitan toiminnallisesta opetuksesta ja liikkumisesta toiminnallisena
opetusmenetelmänä. Mielestäni liikunnan hyödyntäminen opetus–oppimisprosessissa tukee
sekä vastaa opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin että tukee konstruktiivista oppimiskäsitystä. Toiminnallisuus on myös toimiva väline pyrittäessä vähentämään oppituntien aikaista istumista. Totean, että toiminnallinen opetus vastaa nykypäivän haasteisiin ja tarpeisiin monella tapaa.

3.3 Toiminnallinen opetus
Toiminnalliset oppimismenetelmät (action teaching methods), joista käytetään myös nimitystä tekemällä oppiminen (learning by doing, learning by action, action learning) (Vuorinen
2005, 179), ovat yksi ratkaisu konstruktivistisen oppimiskäsityksen huomioimiseen opetuksessa sekä koululiikunnan tavoitteiden eheyttämisessä läpi koko oppiainekirjon. Termi toiminnallinen oppiminen tarkoittaa ja kuvaa oppimistapahtumaa, jossa opetus-oppimisprosessi tapahtuu toiminnan ja tekemisen kautta (McGill & Beaty 1992, 18).
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Vaikka toisin voisi luulla, toiminnallisuus on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Aikojen saatossa toiminnan, käytännön, kautta oppimista on käytetty paljon esimerkiksi työelämässä, jossa uusi työtekijä on perehdytetty työhön yksinkertaisesti laittamalla hänet töihin riittävien tukitoimien kanssa. Koulumaailmassa oppimistilanteiden reaalisuuden aste ei
tietysti voi olla aivan vastaava kuin työelämässä, mutta sen ei tarvitse olla toiminnallisuuden,
saati oppimisen este. Erilaisten demonstraatioiden ja simuloinnin avulla teorian ja käytännön
välistä kuilua voidaan kaventaa ja tuoda ne hyvin lähellä toisiaan. Koulumaailmaan toiminnalliset opetusmenetelmät ovat rantautuneet alaluokkien kautta, jossa on alettu hyödyntää
leikkiä opetuksessa. (Sura 1999, 223; Vuorinen 2005, 179–180.)
Toiminnallisuuden näkökulmasta parhaana opettajana pidetään kokonaisvaltaista toimintaa,
jolla on mahdollisimman paljon yhtymäkohtia opetuksen kohteena oleviin asioihin. Toiminnallisuus onkin yksi tapa konkretisoida opetusta. (Vuorinen 2005, 179–180.) Toiminta ei
siten korvaa kognitiivista prosessia tai ole sen vastakohta, vaan pikemminkin kognitiot saavat toiminnan kautta konkreetin ja havaittavan merkityksen. Puhutaan myös niin sanotusta
douple descriptionista, jolla tarkoitetaan kognitioiden toiminnallista ulkoistamista, eksternalisaatiota. Opittava asia saa kaksoismerkityksen, kun ensin ymmärrämme sen sisäisesti ajattelemalla, jonka jälkeen ilmaisemme opitun asian ulkoisen, havaittavissa olevan toiminnan
kautta. Parhaimmillaan toiminnallisessa opetus-oppimisprosessissa ollaan osa opeteltavaa
asiakokonaisuutta tutustuen, kokeillen, osallistuen ja harjoitellen. Toiminnan kautta oppiminen on tehokasta, koska siinä oppiminen perustuu omiin kokemuksiin ja palaute oppimisesta
tulee välittömästi. Toiminnallisuuden käsitettä voi avata myös integrointikäsitteen avulla,
jolloin puhutaan kognitiivisten prosessien integroimisesta toiminnalliseen työskentelyyn.
Tällöin verbaalisuutta ei pidetä pääkanavana opetus-oppimisprosessissa, vaan oppija nähdään moniaistisena yksilönä. (Sura 1999, 225–227; Vuorinen 2005, 180.)
Toiminnallisia opetusmenetelmiä ovat erään jaon mukaan draama, seikkailukasvatus, leikki
ja liikkuminen. Draama on alkuperäisin ja luultavasti tunnetuin toiminnallisista opetusmenetelmistä. (Sura 1999, 123, 227, 229.) Kreikan kielessä sana draama, josta se alun perin on
kotoisin, merkitsee itsessään toimintaa. Toiminta onkin draaman luonteenomaisin piirre.
Draaman avulla voidaan esittää useita toiminnan ja tunteen tasoja yhtä aikaa. Se on myös
apukeino konkreettiseen ajatteluun. (Esslin 1980, 16, 20, 24.)
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Toiminnalliset opetusmenetelmät tarjoavat myös oivan keinon huomioida oppilaiden erilaisuus ja ainutkertaisuus. Puhutaan oppimistyylistä, kun halutaan tarkastella sellaisia synnynnäisten ja opittujen käytäntöjen järjestelmiä, jotka suuntaavat oppimista. Yksilön oppimistyyliä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, joita ovat emotionaaliset tekijät, sosiologiset tekijät, psykologiset tekijät ja fyysiset tekijät. Yhtä kaikki, oppimistyylikuvaa oppijan
tyyliä lähestyä tehtävää ja suorittaa se. Oppimistyylien tunnistaminen erityisesti oppimisvaikeuslapsilla on tärkeää ja se helpottaa oppimista. Oppimistyylin vaikutuksesta tietyt opetuksessa käytetyt olosuhteet ja menetelmät ovat toisille oppijoille tehokkaampia kuin toiset.
Oppimistyyli voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat yksilön tapa vastaanottaa ja
käsitellä tietoa sekä ne olosuhteet, joissa tiedon vastaanotto ja tallennus onnistuu sujuvimmin. (Huisman & Nissinen 2005, 37; Leino & Leino 1990, 32; Saloviita 2009, 257.)
Tässä tutkimuksessa painotan oppimistyylien jaottelussa fyysisiä tekijöitä. Tällaisessa luokittelussa on tarkkuudesta riippuen kolme tai neljä eri oppimistyyliä, jotka kertovat, minkä
aistikanavan kautta oppilas oppii parhaiten. Aistikanavat ovat kuuloaisti, näköaisti, kosketusaisti ja liikeaisti, joista käytetään myös termejä auditiivinen, visuaalinen ja taktiilinen ja
kinesteettinen aistikanava (tai oppija). Joissain jaotteluissa kinesteettis-taktiilinen aistikanava luokitellaan yhdeksi kokonaisuudeksi kahden erillisen sijaan. Auditiivinen oppija oppii
sanallisesti ilmaistusta tiedosta ja hänellä on hyvä kuulomuisti. Auditiivinen ihminen varastoi aivoihinsa kuulemansa sanat nauhurin tavoin ja niiden mieleen palauttaminen on kivutonta. Auditiiviset oppijat menestyvät koulussa useimmiten hyvin, koska keskimäärin 75
prosenttia oppitunneista sisältävät puhetta jossain muodossa. Koska auditiiviselle oppijalle
musiikki ja äänet ovat tärkeitä, hän on usein musiikillisesti lahjakas. Visuaalinen oppija oppii
näkemällä. Visuaalisella oppijalla on hyvä näkömuisti ja hänelle asioiden mieleen palauttaminen onnistuu miettimällä näkemiään asioita. Usein ne ihmiset, joilla oikea aivopuolisko
on hallitseva, ovat visuaalisia oppijoita. (Saloviita 2009, 157; Töyrylä et al. 2009, 34; Carbo
et al. 1986, 13–15.)
Kinesteettiselle eli kokovartalo-oppijalle itse tekeminen, liikkuminen ja sen myötä lihasmuisti, ovat tärkeitä oppimisessa (Kurvinen 2009, 11). Usein juuri ne oppilaat, joilla on ongelmia perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä, ovat kinesteettisiä. Kinesteettisten oppijoiden hahmotuskyky kypsyy keskimääräistä hitaammin, jonka vuoksi heidän on hankala muistaa kuulemaansa ja näkemäänsä. Heidän oppimista helpottaa taktiilisen ja kinesteettisen kokemuksen yhdistäminen; kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja osallisuus. Sen sijaan taktii-
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liselle oppijalle oppiminen on tehokkainta käsillä tekemisen, kuten kirjoittamisen, piirtämisen ja rakentamisen kautta. Taktiilinen oppija onkin usein helppo tunnistaa luokkahuoneesta;
hän on se paperiin töhertäjä ja pulpetin naputtaja. Taktiiliset oppijat ovat monesti luovia ja
lahjakkaita kädentaitoja vaativissa asioissa. (Carbo et al. 1986, 14–15.)
Jokaisessa luokkahuoneessa on neljän edellä mainitun oppimistyylin edustajia ja lisäksi oppimistyylien sekoituksia (Hakala 1999, 96). Voidaan jopa sanoa, että jokaisella henkilöllä
on oma, yksilöllinen tapansa oppia. Sormenjälki-vertaus kuvastaa hyvin eri oppimistyylien
runsautta samankaltaisuuksineen ja toisaalta eroavaisuuksineen: usein ne näyttävät hyvin samoilta, mutta lähemmällä tarkastelulla niistä löytyy eroja ja voidaan osoittaa, mikä kuuluu
kenellekin. (Carbo et al. 1986, 2.)
Vahvimman vastaanottokanavan hyödyntäminen opetuksessa tukee oppilaan keskittymistä
ja auttaa kohdistamaan tarkkaavaisuuden olennaisiin asioihin. Oppimistyylin varhainen toteaminen ja sen hyödyntäminen opetuksessa auttaa oppimistulosten saavuttamisessa. (Huisman & Nissinen 2005, 38.) Toisaalta opetus-oppimisprosessin luokalliselle erilaisia oppijoita voisi tehdä mielekkäämmäksi, tehokkaammaksi ja pysyvämmäksi se, jos siinä huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti erilaiset tavat oppia ja tarjottaisiin tieto laajasti eri aistikanavien
kautta. Oppilaan saadessa informaation useamman eri aistin kautta, myös oppimiskokemus
on vahvempi ja tiedon ymmärtäminen ja omaksuminen helpompaa. Eri oppimiskanavia integroivaa opetusta kutsutaan moniaistilliseksi opetukseksi. (Ibid. 37.)
Esimerkkinä monikanavaisesta opetuksesta mainittakoon Virpi Louhela-Risteelän ja Sari
Koskenkarin kehittämä NeliMaali -malli, johon pääsin tutustumaan johdannossa mainitsemani Liikunta oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa -kurssin puitteissa lukuvuonna 2009–2010. NeliMaali -opetusmetodin ydin on, että kaikki oppilaat opiskelevat
kaikilla aistikanavapisteillä. Opetus sisältää niin auditiivista, visuaalista kuin taktiilista aistikanavaa stimuloivaa opetusta. Toinen ominaispiirre on liikunnan avulla oppiminen. Näin
ollen kinesteettisyys, eli se, että omaa kehoa käytetään kokonaisvaltaisesti oppimisen työkaluna, on läsnä kaikessa opetuksessa. Perinteinen pulpettityöskentely muuttuu siis toiminnallisemmaksi. (Louhela & Koskenkari, 2013.)
Työpari Louhela–Koskenkarin innovatiivinen ja innostunut ote opettamiseen, ja oppimiseen,
sekä eritoten liikunnan yhdistäminen eri oppiaineisiin avasi aikoinaan silmäni liikunnan hyödyntämiselle opetus-oppimisprosessia. Heidän esimerkkinsä rohkaisi minua yhdessä Kinnusen kanssa kandidaatin tutkielman tekoon aiheesta Liikunnan integrointi alakoulussa ja nyt
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saan heidän työtään muistellessani energiaa käsillä olevan pro gradu -tutkielman viimeistelyyn. Esimerkkinä NeliMaali -mallin mukaisesta opetuksesta kerrottakoon äidinkielen tunnin kulusta Koskenkarin ja Louhelan luokassa. Tunnin aikana oppilaat harjoittelivat aakkosia monin eri tavoin edeten kirjaimen muodon tunnistamisesta sen muodostamiseen. Ensimmäiseksi oppilas valitsi pussista yhden kirjaimen ja nimesi sen tunnustelemalla sitä sormin.
Seuraavaksi kirjainta piirrettiin ilmaan, kaverin selkään sekä hiekkaan. Sitten oppilas sai
muodostaa kirjaimen muodon narusta ja kävellä muodostuneen kirjaimen päältä. Viimeiseksi oppilas vielä muodosti kirjaimen omasta vartalostaan. Jokaisessa vaiheessa harjoiteltiin rinnan myös kirjaimen nimeämistä ja sen äänteen ääntämistä.
Kokoavasti totean, että liikunnan avulla opettamalla voidaan tarjota eri aistikanavia stimuloivaa opetusta. Näin opetuksesta saadaan jokaiselle lapselle sopivaa. Koska oppimamme ja
hankkimamme tiedon avulla rakennamme kuvaa meitä ympäröivästä maailmasta, on luontevaa oppia asioita aidoissa ympäristöissä itse tekemällä ja kokemalla – siis liikkumalla.

3.4 Motivaatio oppimisen taustalla
Sana motivaatio tulee latinankielen verbistä liikkua (movere, eng. to move). Suomenkielessä
motivaation kantasana on motiivi, joka tarkoittaa päämäärään suuntautuvaa voimaa. Motivaatio-sana taas viittaa päämäärään suuntautuvaan käyttäytymiseen. Sanan käännöksen ja
alkuperän kautta on ehkä helppoa nähdä motivaatio jonain sellaisena, joka laittaa ihmiset
liikkeelle ja auttaa meitä saattamaan tehtävät loppuun. Motivaatio on prosessi, ei tuote, jossa
on olennaista yksilön sille asettamat tavoitteet. Tavoitteet ja siten myös motiivi, voivat muuttua tehtävän aikana, mutta olennaista on, että sen avulla halutaan saattaa jokin asia valmiiksi.
(Hirsjärvi 1992, 119; Pintrich & Schunk 2002, 5.)
Motivaatiokuvailuilla on kautta aikain pyritty vastaamaan kysymykseen, miksi ihmiset kiinnostuvat juuri jostain tietystä toiminnosta. Toinen olennaisesti motivaatioon liittyvä kysymys on, miksi yksilö käyttää eri tilanteissa ja tehtävissä erilaisia kognitiivisia strategioita, ja
miten hän pystyy säätelemään toimintaansa tehtävien aikana. Näiden kysymysten kautta ymmärrämme motivaation liittyvän olennaisesti opetus-oppimisprosessiin. (Lehtinen et al.
2007, 178.) Motivaatio liittyykin aina tavoitteelliseen toimintaan, jossa yksilöä arvioidaan
tai jossa hän yrittää saavuttaa tietyn toiminnalle asetetun normin (Liukkonen & Jaakkola
2013, 145.)
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Motivaation tutkimuskenttä on osaltaan hyvin kirjava ja hajanainen. Tämä on johtanut joidenkin tutkijoiden kohdalla jopa siihen, että motivaatio-käsitteen käytöstä on luovuttu kokonaan. Tässä tutkimuksessa nojaan Lehtisen, Kuusisen ja Vauraan (2007) motivaatio-käsitykseen, jonka mukaan motivaatio on sisäinen tila, joka sekä aiheuttaa, ohjaa että ylläpitää
toimintaa. Motivaatio vaikuttaa oppilaan tekemiin valintoihin ja sitä kautta oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Motivaatio vaikuttaa myös tehtävien tekemisen luonteeseen eli
kuinka intensiivisesti ja pitkäjänteisesti oppilas niihin keskittyy. Motivaatio vaikuttaa myös
oppilaan tuntemuksiin tehtävän suorittamisen aikana. Toinen oppilas voi esimerkiksi tuntea
ahdistuneisuutta, kun toinen taas tuntee itsevarmuutta ja kyvykkyyttä. (Lehtinen et al. 2007,
177–179.)
Useimmat motivaatioteoriat ottavat jollain tavoin kantaa yksilön henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä uskomuksiin vaikuttaa omaan toimintaansa. Motivaatio voidaan nähdä myös persoonallisena, pysyvänä ominaisuutena, joka muuttuu tilanteen mukaan. Motivaatio voidaan
jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon, joista edellinen tarkoittaa jonkun asian tekemistä
sen itsensä vuoksi ja jälkimmäinen yksilöstä lähtevää sitoutumista asiaan. Motivaatiota voidaan jaotella myös lähestymis- ja välttämismotivaatioon. Tällä jaottelulla viitataan yksilön
pyrkimykseen lähestyä mielihyvää tuottavia asioita ja vastaavasti välttää negatiivisia kokemuksia. (Lehtinen et al. 2007, 177–179.) Esimerkiksi koulumatkan kulkeminen joko itse
pyöräillen tai vanhemman autokyydistä nauttien voidaan selittää lähestymis- ja välttämismotivaation avulla. Toinen oppilas nauttii pyöräilystä, ehkä raikkaan ulkoilman ja vauhdin
takia, kun taas toisen oppilaan kohdalla pyöräilemisestä aiheutuva hiki voi saada hänet välttämään sitä ja saada hänet valitsemaan mieluummin autokyydin.
Pedagogisissa tilanteissa motivaatio voidaan liittää myös palkkioiden merkitykseen motivointikeinona. Usein puhutaan positiivisesta vahvistamisesta, jolla tarkoitetaan oikean suorituksen jälkeen annettavaa, mielihyvää tuottavaa palkintoa. Myös sosiaalista vahvistamista
käytetään paljon. Se tarkoittaa, että opettaja antaa oppilaalle positiivista palautetta aina oikean toiminnan jälkeen. Palkkioiden tarkoituksena on tehdä tavoitteiden saavuttaminen tavoiteltavammaksi. Vahvistavan toiminnan edellytyksenä on, että käytetty palkkio on oppilaalle mieleinen, se on mahdollista saavuttaa ja, että palkkio seuraa välittömästi toivotun
toiminnan jälkeen. Koulumaailmassa näiden seikkojen varmistaminen ei aina ole yksinkertaista, sillä motivaatio-ongelmainen usein kieltää ne arvot, joihin tarjotut palkkiot perustuvat. (Lehtinen et al. 2007, 179–180.)
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Vaikka palkkioiden käytön hyödystä on selviä näyttöjä, vaikutukset voivat olla harmittavan
lyhytaikaisia ja niihin voi liittyä myös negatiivisia oheisvaikutuksia. Esimerkiksi aineelliset
palkkiot menettävät usein merkityksensä ajan kuluessa. Vahvistamiseen perustuvassa motivoinnissa ei aina onnistuta luomaan itse toiminnasta mielekkäämpää, eikä oppilas saa toiminnasta tarvitsemaansa mielihyvää. Tämän motivointikeinon voidaankin nähdä rakentuvan
behavioristisen oppimiskäsityksen varaan, mutta oikein aseteltuna sillä on paikkansa myös
konstruktivismiorientoituneessa yhteiskunnassa. Ulkoisella palkkiolla voidaan lisätä sisäistä
motivaatiota etenkin sellaisissa tilanteissa, joihin ei liity sosiaalista vertailua ja epäonnistumisen pelkoa. Jos ulkoinen palkkio lisää yksilön autonomien tunnetta, se yleensä lisää myös
motivaatiota. (Lehtinen et al. 2007, 180–183.)
Ajattelen, että juuri ryhmää koskeva, palkkioon perustuva motivointi voi herättää sisäisen
motivaation ja, että toiminnallinen opetus voi olla omiaan taas lisäämään oppimisprosessin
yhteisöllisyyttä. Tutkimukset osoittavatkin, että nimenomaan sosiaalinen kiinnittyminen pitää yllä sisäistä motivaatiota ja vahvistaa sitä (Lehtinen et al. 2007, 184).
Opetus-oppimisprosessissa motivaatiolla on kolme tehtävää: suunnata oppilas kohti tavoitteita, varustaa oppilas tavoitteiden ja tehtävän edellyttämällä tavalla sekä ohjata ärsykkeiden
ja reaktioiden yhdistämiseen, ratkaisuun ja hallintaan tehtävän aikana (Heinonen & Kari
1978, 70). Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen motivoi kohti seuraavia tavoitteita ja uusia
suorituksia. Näin oppiminen ja motivaatio ovat välittömässä vaikutuksessa toisiinsa. (Jääskeläinen et al. 1985, 130.) Kun koulumaailma pitää väistämättä sisällään asioita, joita eri
auktoriteetit määräävät oppilaita tekemään, mutta joita oppilas ei välttämättä haluaisi tehdä,
korostuu motivointi entisestään. On osin oppimisen tulosta, osaako oppilas antaa ulkoisen
tekijän aiheuttamalle toiminnalle sisäisen merkityksen. On lohdullista ja loogistakin ajatella,
että ihmiset voivat motivoitua myös ulkopuolelta tulleisiin toimintoihin. Ulkoisen motivaation kääntäminen sisäiseksi motivaatioksi onnistuu parhaiten positiivisessa ja avoimessa ympäristössä, jossa toiminnasta saa myönteistä palautetta. (Lehtinen et al. 2007, 184.)
Puhuttaessa 2000-luvun konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä ja sitä heijastelevasta opetussuunnitelmasta, on selvää, että koulussa olisi tarkoituksenmukaista herättää oppilaiden
sisäinen motivaatio sekä oppimiseen, että opittaviin sisältöihin ja tavoitteisiin. Tämän tutkimuksen näkökulmasta ajattelen, että toiminnalliset opetusmenetelmät motivoivat lapsia
työskentelemään koulussa. Tällöin voidaan puhua toiminnallisuuden olevan ulkoinen motiivi ja väline tavoitteiden saavuttamiseen.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Olen toteuttanut käsillä olevan pro gradu -tutkielman empiirisen osuuden toimintatutkimuksena. Tutkimus ajoittuu vuosille 2009–2015 ja kuvioon 1 olen kuvannut tutkimusprosessin
etenemisen vaihe vaiheelta. Toimintatutkimuksen taustalla on yleensä käytännön ongelma,
johon tutkija hakee ratkaisua tai parannusta. Toimintatutkimus sijoittuu useimmiten kentälle:
kouluun, luokkaan tai muuhun kasvatusympäristöön, jossa tutkimus etenee jatkuvana, vaiheittaisena prosessina. Toiminnan lomassa ja eri toimintajaksojen välissä tutkija pohtii ja
analysoi toimintaansa sekä tekee siihen muutoksia seuraavaa toimintavaihetta varten. (Syrjälä 1994, 30–31.) Tässä tutkimuksessa käytännönongelmana voidaan nähdä huoli lasten vähäisestä liikkumisesta. Heräsin ajatukseen lukuvuonna 2009–2010 Liikunta oppimisen ja
yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa -kurssilla, jonka aikana opin liikunnan kokonaisvaltaisesta merkityksestä ja koulupäivien sekä opetuksen toiminnallistamisesta.
Toimintatutkimuksessa suunnitelmaa seuraa toiminta (Syrjälä 1994 30–31, 33), ja niinpä
kurssin päätteeksi toteutimme Liikuttava lauantai -päivän muutamalla lähialueen koululla.
Päivien tarkoituksena oli tarjota koulujen oppilaille ja heidän vanhemmilleen tietoa liikunnan tärkeydestä sekä näyttää monipuolisia toimintatapoja koulupäivän aikaiseen liikkumisen
lisäämiseen. Toimintapäivien aikana oppilaat kiersivät yhdessä vanhempiensa kanssa neljällä eri puolille koulua sijoitetulla toimintapisteellä. Käytännönliikuntapisteellä he pääsivät
kokeilemaan kahta välituntiliikunnaksi sopivaa toimintamuotoa, frisbeegolfia ja norsuntopsy-sählyä. Uusille välituntiliikuntamuodoille on tarvetta, sillä verrattuna omiin kouluaikoihimme oppilaat eivät ole enää niin omatoimisia ja liikkuvaisia koulun ulkoalueilla (Fyysisen aktiivisuuden suositus 2008, 18).
Ravinto ja lepo - sekä liikunnan vaikutus terveyteen -pisteillä käytiin toiminnallisten tehtävien avulla läpi riittävän unen, oikeanlaisen ravinnon sekä liikunnan vaikutusta jaksamiseen
ja hyvinvointiin. Liikunnan integrointi oppiaineisiin -pisteellä liikuntaa yhdistettiin eri oppiaineiden oppisisältöihin. Minä suunnittelin integrointipisteen harjoituksineen muutaman
muun opiskelijan kanssa ja toimin pisteen ohjaajana kolmena lauantaipäivänä. Nämä kolme
liikuttava lauantai -toimintapäivää olivat toimintatutkimukseni ensimmäinen toimintavaihe
(Syrjälä 1994, 40).
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KUVIO 1. Tutkimusprosessin eteneminen Syrjälää (1994) mukaillen.
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Toimintatutkimuksessa tutkija toimii itse tutkimassaan käytännössä, jossa hän ei kuitenkaan
yleensä ole yksin. Heikkisen (2007) mukaan toimintatutkimuksella pyritään muokkaamaan
ja kehittämään kasvatuksellisia ja sosiaalisia käytäntöjä. Tutkimuksen kohde on ihmisten
toiminta ja aiheet ovat usein tarkasti aikarajattuja. Tutkija osallistuu toimintatutkimukseen
aktiivisesti ja pyrkii saamaan toiminnallaan aikaan tarkoituksellisen muutoksen. jota havainnoidaan ja muutetaan saatujen kokemusten perusteella. (Heikkinen 2007, 16–22.)
Liikuttava lauantai -päivien tavoitteena oli lisätä koulupäiviin liikuntaa. Erityisesti integrointipisteellä suoritettujen harjoitusten avulla halusimme tarjota uudenlaisia toimintamalleja liikunnan lisäämiseen. Liikuttava lauantai -kurssin jälkeen valmistui minun ja Kinnusen
kandidaatin tutkielma aiheesta Liikunnan integrointi alakouluopetukseen. Kandidaatin tutkielmaa seurasi tämän pro gradu -tutkielman pohjalla oleva opetuskokeilujakso, jonka toteutin keväällä 2011. Opetuskokeilu oli toimintatutkimukseni toinen toimintavaihe (kuvio 1) ja
kutsun jaksoa tutkimuksessani tutkimusjaksoksi. Yksi toimintatutkimuksen keskeinen piirre
on tutkijan havainnot, joiden avulla toimintaa muutetaan ja kehitetään (Syrjälä 1994, 31–33,
34). Tutkimukseni eri vaiheet sijoittuivat pitkälle aikavälille ja on selvää, että toiminnan havainnointi ja siitä saadut kokemukset ovat vaikuttaneet seuraavissa vaiheissa.

4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusjakson kulku
Toimintatutkimusta ei voida selkeästi erottaa omaksi tutkimustraditiokseen muista laadullisen tutkimuksen suuntauksista, sillä toimintatutkimukselle ominainen toiminnan arviointi
liittää sen kiinteästi muihin laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Toimintatutkimusta voidaan erityispiirteidensä takia kuvailla arkielämään liittyvänä tieteellisenä toimintana sekä
myös ammatillisena oppimisprosessina. (Syrjälä 1994, 31.) Tutkimusjakson tarkoituksena
oli tutkia toiminnallisen opetuksen vaikutusta oppilaiden oppituntien aikaiseen istuma-aikaan ja selvittää, minkälaisilla toiminnallisilla menetelmillä oppituntien aikaista vähäistä
liikkumista voidaan vähentää. Tutkimusta ohjasivat tutkimuskysymykset:
1. Miten toiminnallinen opettaminen vaikuttaa oppitunnin aikaiseen istumiseen?
2. Millaisilla toiminnallisilla menetelmillä oppituntien aikaista istumista onnistutaan vähentämään?
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Toteutin tutkimusjakson Oulun Normaalikoulussa viikolla 17 vuonna 2011. Kouluviikko
käsitti pääsiäispyhien takia neljä koulupäivää. Kaksi tutkimukseen osallistuvaa luokkaa valittiin mukaan harkinnanvaraisesti (Eskola & Suoranta 1999, 18) siten, että koeryhmä oli
minulle entuudestaan tuttu ja kontrolliryhmä rinnakkainen, samaa luokka-astetta edustava
ryhmä. Sekä koe- että kontrolliryhmä olivat alakoulun nelosluokkia. Harkinnanvarainen
otanta antaa tutkijalle mahdollisuuden osallistua tutkimusjoukon valintaan, jolloin tutkijan
teoreettiset perusteet ohjaavat myös aineiston hankintaa. Laadullisessa tutkimuksessa ei aina
ole hyödyllistä pyrkiä sattumanvaraiseen otantaan, sillä toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, tutkimusjoukko on usein varsin pieni ja sitä pyritään analysoimaan perusteellisesti.
Tällöin tutkimus kannattaa kohdistaa joukkoon, jonka kohdalla tutkittavaa ilmiötä on helppo
havainnoida. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoin tieteellisyyden kriteerinä pidetään käsitteellistämisen kattavuutta, ei aineiston määrää. (Eskola & Suoranta 1999, 18.)
Tutkimuksessani oppilaiden tuttuus helpotti minun työskentelyä, muilla oppilaiden ominaisuuksilla ei mielestäni ollut vaikutusta tutkimuksen validiteetin näkökulmasta. Kuten toimintatutkimuksessa on tapana, olin tutkijana aktiivisesti läsnä tutkimustunneilla. Tutkijapositioni oli tutkittaville selvillä.

TAULUKKO 3. Tutkimusjoukko ja sen jakautuminen tutkimusryhmien kesken.
Mukana tutkimuksessa Koeryhmä
(oppilaita 19)

Kontrolliryhmä

Yhteensä

(oppilaita 19)

Tyttö

7

6

13

Poika

10

5

15

Yhteensä

17

11

28

Ei osallistunut tutki-

2

8

10

mukseen

Kuten taulukosta 3 on nähtävissä, tutkimusjoukko käsitti yhteensä 28 oppilasta. Koeryhmän
tutkimukseen osallistunut oppilasaines koostui 17:sta oppilaasta ja kontrolliryhmän 11:sta.
Koeryhmän luokalla oli oppilaita 19, joten kaksi heistä ei halunnut/saanut vanhemmilta lupaa osallistua tutkimukseen. Samoin kontrolliryhmän täysilukuinen oppilasmäärä oli 19,
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joista kahdeksan ei ottanut osaa tutkimukseen. Kontrolliryhmän kohdalla tutkimukseen osallistumattomien oppilaiden määrä on varsin suuri verrattuna luokan kokonaisoppilasmäärään.
Eräs luokan oppilas oli kyseisellä viikolla harrastuksensa puitteissa kilpailumatkalla ja pieni
määrä oppilaista jätti osallistumatta saatekirjeessä (liite 1) mainitun mittarin korkean hinnan
takia. Lisäksi havaintojeni perusteella useampi oppilas jätti osallistumatta tutkimukseen vertaispaineen takia. Kun joku oppilas keksi, että hän ei halua osallistua tutkimukseen, saman
kaveriporukan oppilaat ottivat tästä mallia. Vaikka kontrolliryhmän luokanopettaja ohjeisti
oppilaita useampaan otteeseen pyytämälläni tavalla kehottaen oppilaita osallistumaan tutkimukseen, ei osallistujamäärä kasvanut.
Molempien ryhmien oppilaat pitivät tutkimusjakson ajan Polar Active -aktiivisuusmittareita,
joista osan sain tutkimuslainaan Polar Electrolta, osan Oulun yliopistolta. Mittareista saatavan aineiston avulla oli tarkoituksena todentaa, miten opetuksen toiminnallistaminen vaikuttaa oppilaiden oppituntien aikaiseen istuma-aikaan. Pyysin oppilaiden vanhemmilta ennakkoon kirjallisen luvan tutkimukseen osallistumiseen (liite 1) ja samalla lomakkeella kysyin
ennakkotietoja oppilaasta (sukupuoli, pituus ja paino) ennen tutkimusjaksoa tehtävää mittareiden yksilöintiä varten.
Jaoin mittarit oppilaille tutkimusjaksoa edeltävällä viikolla sillä ajatuksella, että oppilaat ehtisivät tutustua mittariin eikä sen käyttö aiheuttaisi enää tutkimusviikolla korostettua liikkumiskäyttäytymistä tai muuta normaalista poikkeavaa toimintaa. Mittareiden jaon yhteydessä
pidin demotunnin mittarin käytöstä. Tunnin tarkoituksena oli opastaa oppilaita mittareiden
oikeaoppisessa käytössä. Demotunti sisälsi teoriaosuuden sekä toiminnallisen, koulun kentällä suoritetun harjoituksen. Harjoite oli nimeltään Formula autot, jossa oppilaiden tehtävä
oli 10 minuutissa kiertää formularadaksi rajattu koulun kenttä mahdollisimman monta kertaa. Kiertämisessä haasteena olivat varikkokierrokset. Varikolla käydessä piti mittarissa näkyvä hahmo saada täysin liikkumattomaksi ja tässä kesti luonnollisesti sitä kauemmin, mitä
kovempaa oli kenttää kiertänyt. Myös fyysinen kunto vaikutti palautumisnopeuteen. Harjoituksen tarkoituksena oli tehdä eri intensiteettiluokat ja niihin vaadittu liikkumisen intensiteetti oppilaille tutuksi.
Tutkimusjakson aikana pidin koeryhmän kaikki oppitunnit noudattaen tuntijaossa luokan lukujärjestystä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeus aiheutui yhdessä opiskelukaverini
kanssa pidetystä, teknologiakasvatus-sisältöisestä ympäristö- ja luonnontieteen kaksoistun-
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nista, jolle löytyi lukujärjestyksestä paikka pienellä muuntelulla. Alun perin suunnittelin tutkimustunneiksi kaikki koeryhmän matematiikan, äidinkielen ja ympäristö- ja luonnontieteen
tunnit. Näiden oppiaineiden oppitunteja oli yhteensä 12. Käytin tuntisuunnittelun pohjana
Liikuttava lauantai -päivien integrointipisteen harjoitteita. En valinnut tutkimustuntien ympärille mitään yhteistä teemaa, vaan pyrin pitämään sisällöt normaalia työjärjestystä vastaavina. Ainoa tavoite oli luoda opetus-oppimisprosessista mahdollisimman toiminnallinen ja
sen myötä vähentää oppilaiden oppituntien aikaista istuma-aikaa. Tässä yhteydessä koen tarpeelliseksi mainita, että oppituntien toiminnallistaminen ei kuitenkaan ollut oppitunnin tavoitteissa kärkisijalla, vaan luonnollisesti tärkeimmät tavoitteet liittyivät opetettavaan sisältöön ja niistä johdettuihin tavoitteisiin.
Kontrolliryhmän oppitunnit ohjasi kontrolliryhmän opettaja. Myös kontrolliryhmän tutkimusviikko noudatti luokan normaalia työjärjestystä ja luokka käsitteli eri oppiaineiden tunnilla sellaisia oppisisältöjä, joita olisivat muutenkin käsitelleet. Koe- ja kontrolliryhmän oppituntien sisällöt eivät välttämättä olleet täsmälleen samoja. Luokilla oli kuitenkin käytössä
samat oppikirjat, joten on oletettavaa, että he olivat eri oppiaineissa menossa jotakuinkin
samoissa oppisisällöissä.
Tasatessani koe- ja kontrolliryhmien välisiä eri oppiaineiden tunteja jouduin karsimaan alkuperäisestä 12 tunnista viisi sellaista pois, joille ei löytynyt vastaavuutta kontrolliryhmän
tutkimusviikolta. Niinpä lopullisessa tutkimusasetelmassa tutkimustunteja on seitsemän ja
ne ovat 45 minuutin mittaista. Selostan koeryhmän tutkimustuntien kulun liitteessä 3. Nimesin tutkimustunnit niiden sisällön perusteella pyrkien mahdollisimman ytimekkääseen ilmaisuun. Tutkimustuntien nimet ovat mittaaminen, kauppapeli I ja II, toiminnallinen kielioppi,
toiminnallinen sanelu, valokuvasuunnistus ja pantomiimi. Käytän nimiä analysoidessani tutkimustunteja ja pohtiessani tutkimukseni tuloksia. Taulukossa 4 on esitetty kunkin oppiaineen tutkimustuntien määrä, nimi ja sisältö sekä koe- että kontrolliryhmän osalta. Tutkimustunnit 1 ja 4 käsittivät molempien ryhmien osalta vain puolet oppilasjoukosta, sillä tutkimustunti ajoittui jakotunnille.
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TAULUKKO 4. Tutkimustuntien nimet ja niiden sisällöt tutkimusryhmittäin.

4.2 Muu tutkimusjaksoon liittyvä toiminta
Tutkimusjakson viimeisenä päivänä keräsin oppilailta aktiivisuusmittarit pois. Erillisen telakka-aseman avulla siirsin mittareissa olevan aineiston selainpohjaiseen Polar Go Fit -ohjelmaan ja resetoin mittarit. Ohjelma tallensi aineiston käyttäjätunnukseni taakse ja piti tie-
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dot tallessa tulevaa analyysiprosessia varten. Tutkimusjakson viimeisen päivän aikana tarkastelimme oppilaiden kanssa heidän tutkimusjakson aikaisia tuloksia valkokankaalle heijastettuna. Uskon, että oppilaista oli mukava nähdä diagrammien avulla oma fyysisen aktiivisuuden määrä suhteutettuna muihin luokan oppilaisiin.
Tutkimusjakson jälkeisellä viikolla haastattelin vielä neljää koeryhmän oppilasta. Olin valinnut haastateltavat siten, että mukana oli aktiivisuusmittareiden tulosten perusteella sekä
vähän (oppilas 1), keskiverrosti (oppilas 2) että paljon liikkunut oppilas (oppilas 3), sekä
oppilas, joka ei ollut käyttänyt aktiivisuusmittaria lainkaan (oppilas 4). Haastattelujen tarkoituksena oli kuulla oppilaiden mielipiteitä niin mittarin käytöstä kuin toiminnallisesta opetuksestakin, sillä halusin saada tutkimuksessani myös oppilaiden äänen kuuluviin. Laadin
haastattelukysymykset (liite 2) itse enkä testannut niitä ennalta.
Vaikka haastattelu on Suomessa yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa (Eskola & Suoranta
1999, 86), tähän tutkimukseen haastatteluista saadut vastaukset tuovat vaan pienen lisämausteen oppilaiden mielipiteiden muodossa. Yleisesti haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä
jollakulla on mielessään. Pitämäni haastattelu noudattivat pääpiirteissään puolistrukturoitua
haastattelua, jossa kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille haastateltaville sama, mutta
kysymyksiin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. (Eskola & Suoranta, 1999, 86–87.) Haastattelut kestivät keskimäärin 8 minuuttia.
Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut kirjoittaen auki niiden aikaisen keskustelun. Litteroinnissa käytin fonttia Times New Roman, fonttikokoa 12 ja riviväliä 1,15. Aukikirjoitettujen haastattelujen pituus oli keskimäärin 3,5 A4-liuskaa. En analysoinut haastatteluja,
mutta johtopäätös-lukuun olen ottanut oppilaiden vastauksista suoria lainauksia. Uskon niiden tuovan mielenkiintoisen lisän toiminnallisten opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuutta pohdittaessa.
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5 ANALYYSI JA TULOKSET
Analyysilla tarkoitetaan empiirisessä tutkimuksessa aineiston läpikäymistä, järjestelyä, jäsentämistä ja pohtimista. Analyysin tarkoituksena on saada sisällöllisestä aineksesta jotain
irti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä tutkimuksessa analyysivaihe jakautuu
kahteen osaan tutkimuskysymysten ohjaamana.

5.1 Toiminnallisen opetuksen vaikutus oppilaan oppitunnin aikaiseen istumiseen
Analyysin ensimmäisessä osassa perehdyn aktiivisuusmittareista saatuun, tutkimusjakson
lopussa Polar Go Fit -ohjelmaan tallennettuun, aineistoon. Aktiivisuuslukujen vertailu koeja kontrolliryhmän oppilaiden kesken sekä tutkimustuntien aikaisten aktiivisuuskeskiarvojen
luokittelu vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni:
Miten toiminnallinen opettaminen vaikuttaa oppitunnin aikaiseen istumiseen?
Lähdin läpikäymään aktiivisuusmittareilla kerättyä aineistoa ajamalla tiedot Polar Go Fit ohjelmasta Excel-taulukkoon. Ajo on ohjelman sisäänrakennettu toiminto, jonka suorittaminen onnistuu napin painalluksella. Ajoin koe- ja kontrolliryhmän aineistot omiin Excel-taulukoihinsa, sillä aineistojen erillään olo auttoi lukujen läpikäynnissä, karsinnassa ja keskiarvolaskennassa. Polar Active -aktiivisuusmittari rekisteröi aktiivisuusluvun puolen minuutin
sykleissä ja mittayksikkö on MET (metabolinen ekvivalentti, lepoaineenvaihdunnan kerrannainen) (Aittasalo et al. 2010, 16). Niinpä jo yhden oppilaan yhden 45 minuutin tutkimustunnin aikainen aineisto sisälsi 90 MET-arvoa. Koska oppilaat käyttivät mittaria läpi koko
tutkimusjakson, myös vapaa-ajalla ja yöaikaan, karsimaton aineisto sisälsi lukemattomia
määriä ylimääräistä tietoa.
MET-arvojen analysointia helpottaakseni poistin Excel-taulukoista ylimääräiset tiedot. Tämän jälkeen poimin taulukoista kellonajan perusteella tutkimustuntien ajankohdat ja värikoodasin niistä jokaisen eri värillä. Ensimmäisen tutkimustunnin koodasin punaiseksi, toisen
vihreäksi, kolmannen siniseksi, neljännen keltaiseksi, viidennen ruskeaksi, kuudennen violetiksi ja seitsemännen oranssiksi. Värikoodaaminen helpotti aineiston hahmottamista olennaisesti ja koodivärin avulla kunkin tutkimustunnin MET-arvot (90 arvoa/oppitunti/oppilas)
oli helppo poimia keskiarvolaskentaa varten. Seuraavaksi koodasin oppilaat. Kunkin oppilaan tiedot olivat ajovaiheessa tulleet Excel-taulukkoon heidän nimiensä alla. Koska ei ollut
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tarkoituksenmukaista henkilöidä tuloksia tiettyyn oppilaaseen vaan tarkastella yleisellä tasolla toiminnallisuuden suhdetta MET-arvoihin, nimesin 28 oppilasta käsittävän tutkimusjoukon kirjaimilla A–Ä. Koeryhmän 17 oppilasta saivat kirjaimet välillä A–Q ja kontrolliryhmän 11 oppilasta kirjaimet välillä R–Ä. Kirjainkoodaus auttoi paitsi luokittelussa, niiden
avulla oli myös helppo esittää oppilaskohtaiset tiedot myöhemmissä kuvioissa.
Oppilaskoodauksen jälkeen laskin jokaiselle oppilaalle sekä yksittäisten tutkimustuntien että
koko tutkimusjakson aikaiset aktiivisuuskeskiarvot. Lisäksi laskin ryhmäkohtaiset aktiivisuuskeskiarvot niin ikään tutkimustuntien ja tutkimusjakson osalta. Keskiarvojen laskemiseen käytin apuna Excel-ohjelmaa. Taulukoin keskiarvot erilliseen Word-tiedostoon, jossa
on näkyvissä myös edellisessä vaiheessa tehty tutkimustuntien värikoodaus sekä oppilaiden
kirjainkoodaus. Samaan taulukkoon laskin vielä aktiivisuuskeskiarvojen ryhmäkohtaiset
erotukset sekä molempien ryhmien sisältä korkeimman ja alhaisimman aktiivisuusluvun erotukset jokaiselta tutkimustunnilta. Muutin saadut luvut prosenteiksi, jotta ymmärrettävyys
paranisi. Tämän jälkeen minulla oli kasassa tarvittavat numeraaliset tiedot, joiden avulla
pystyin vertaamaan koe- ja kontrolliryhmän tutkimustuntien aikaisia tuloksia toisiinsa sekä
analysoimaan eri tutkimustuntien aikaista aktiivisuutta.

TAULUKKO 5. Koeryhmän tutkimustuntien aktiivisuuskeskiarvot järjestettynä vähiten aktiivisesta aktiivisempaan.
Tutkimustunti

Koeryhmän aktiivisuuskeskiarvo
(MET)

Kauppapeli I

1,963

Mittaaminen

1,990

Toiminnallinen sanelu

2,041

Toiminnallinen kielioppi

2,078

Pantomiimi

2,270

Kauppapeli II

2,311

Valokuvasuunnistus

2,740
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Taulukossa 5 on esitetty koeryhmän aktiivisuuskeskiarvot jokaisen tutkimustunnin osalta.
Matalin aktiivisuuskeskiarvo oli kauppapeli I -tunnilla (1,963 MET) ja korkein valokuvasuunnistustunnilla (2,740 MET). Matalimman ja korkeimman aktiivisuuskeskiarvon erotus
oli vain 0,78 MET. Taulukko 5 havainnollistaa, että erot tutkimustuntien aikaisissa aktiivisuuskeskiarvoisa eivät olleet suuria. Edempänä esitetyt kuviot voivat luoda aktiivisuuslukujen suuruuseroista osin harhaanjohtavan mielikuvan. Taulukkoon 5 on helppo tarvittaessa
palata tarkistamaan, mikä olikaan tutkimustuntien keskinäinen suhde aktiivisuuskeskiarvojen viitekehyksestä katsottuna.
Koe- ja kontrolliryhmän tulosten vertailun apuvälineeksi ja havainnollistamiseksi loin Excel-ohjelmalla viisi erilaista kuviota (kuviot 2–6). Niiden piirtämistä varten kopioin tarvittavat tiedot aiemmin luodusta Word-tiedostosta, jonka jälkeen diagrammit piirtyivät tietyllä
komennolla. Etäämpänä esitettyjen kuvioiden 2–6 tulkinnassa käytin apuna luvussa 2.2 olevaa taulukkoa 1, jossa on esitettynä fyysisen aktiivisuuden intensiteettiluokat. Luokat ovat
lepotila (1 MET), kevyt (1,6–2,9 MET), reipas (3,0–5,9 MET) ja rasittavat (>6). Koska tutkimusjakson tavoite oli vähentää oppituntien aikaista istumista, tavoittelin toiminnallisilla
harjoitteilla vähintään kevyttä rasittavuutta (1,6–2,9 MET).
Ensimmäiseksi visualisoin koe- ja kontrolliryhmän tutkimustuntien aikaiset aktiivisuuskes-

Aktiivisuuskeskiarvo (MET)

kiarvot.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

koeryhmä

kontrolliryhmä

KUVIO 2. Koe- ja kontrolliryhmän aktiivisuuskeskiarvot tutkimustunneittain.
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Kuviosta 2 käy ilmi, että tarkasteltaessa koeryhmää luokkana, se ylsi jokaisella tutkimustunnilla yli kevyen intensiteettiluokan viitearvojen alarajan. Kuviosta 2 on nähtävissä myös, että
koeryhmä oli jokaisen tutkimustunnin aikana aktiivisempi kuin kontrolliryhmä. Erot koe- ja
kontrolliryhmien välisissä aktiivisuuskeskiarvoissa vaihtelivat kauppapeli I -tunnin 17,6
prosentista valokuvasuunnistus-tunnin 39,8 prosenttiin. Kauppapeli I -tunnilla oppilaat hinnoittelivat myytäviä tuotteita ja askartelivat kauppakylttejä. Kontrolliryhmän vastaavalla
tunnilla harjoiteltiin murto- ja sekalukuja. Vaikka koeryhmän tutkimustunnin aikainen toiminta noudatteli pitkälti normaalia pulpettityöskentelyä, tuli siinä kuitenkin liikuttua eri pisteiden välillä ja aktiivisuuskeskiarvossa päästiin tavoitellulle, kevyelle tasolle. Liikkuminen
saattoi esimerkiksi olla myytävien tuotteiden hakemista luokan eri puolilta ja niiden kuljettamista kotisoluun pystytettyihin kauppoihin hinnoittelun jälkeen.
Valokuvasuunnistustunnista noin 30 minuuttia kului koulun piha-alueella. Uskon, että ulkona olo ja siellä liikkuminen ovat vaikuttaneet aktiivisuuskeskiarvoon positiivisesti. Kontrolliryhmän vastaava tunti kului ympäristö- ja luonnontiedon koetta tehden. Voidaan ajatella, että tämä selittää ryhmien aktiivisuuskeskiarvojen erotusta. Kuitenkin kontrolliryhmän
koetunnin aikainen aktiivisuuskeskiarvo 1,653 MET on linjassa ryhmän muiden aktiivisuuskeskiarvojen kanssa, sillä ne kaikki sijoittuvat välille 1,543–1,762 MET. Kontrolliryhmän
aktiivisuuskeskiarvoista puhuttaessa on helppo ymmärtää, miksi käytän tässä tutkimuksessa
termiä vähäinen liikkuminen termin liikkumattomuus sijaan. Liikumme aina jonkun verran.
Ratkaisevaa on kuitenkin, pääsemmekö, ja kuinka paljon, kevyen intensiteettiluokan rajaarvon yläpuolelle.
Aktiivisimman ja vähiten aktiivisen tutkimustunnin väliin jäi viisi tutkimustuntia. Niiden
aktiivisuuskeskiarvot vaihtelivat koeryhmän sisällä välillä 1,990–2,311 MET. Tuntien aikainen toiminta oli hyvin monimuotoista ja se poikkesi toisistaan niin oppimisympäristön
(luokka, solu, koulun piha) kuin toiminnan muodonkin osalta.
Tutkimustuntien sisällä myös oppilaiden väliset aktiivisuuskeskiarvot vaihtelivat. On selvää,
että oppilasryhmä pitää sisällään eritavalla käyttäytyviä oppilaita. Toisten oppilaiden aktiivisuus saattaa jo lyhyissä toiminnallisissa osuuksissa nousta hyvinkin korkeaksi, kun taas
toiset oppilaat suorittavat liikkumista vaativatkin tehtävät pienellä intensiteetillä. Seuraavaksi vertailin koeryhmän sisäisiä aktiivisuuskeskiarvoja saadakseni selville, innostivatko
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tutkimustuntien sisällöt yleisesti oppilaita liikkumaan vai onko aktiivisuuskeskiarvojen sijoittuminen kevyeen luokkaan vain parin aktiivisen oppilaan ansiota. Kuvio 3 havainnollistaa koeryhmän sisäistä aktiivisuuskeskiarvon jakaantumista.
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KUVIO 3. Koeryhmän oppilaskohtaiset aktiivisuuskeskiarvot tutkimustunneittain
Kuviosta 3 käy ilmi, että vaikka tutkimusryhmän tutkimustuntien aktiivisuuskeskiarvoissa
oli hajontaa, erot oppilaiden välillä eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. Jokaiselta tutkimustunnilta erottuu yhden, joskus kahden oppilaan aktiivisuuskeskiarvopylväät muita selvästi
korkeampina, mutta valtaosa oppilaista liikkuu melko samalla intensiteetillä. Matalimmat,
korkeimmat ja keskiarvoiset (suluissa) aktiivisuuskeskiarvot olivat seuraavat: mittaaminen
1,679 / 2,465 (1,990) MET, kauppapeli I 1,726 / 2,474 (1,963) MET, kauppapeli II 1,749 /
3,096 (2,311) MET, kielioppi 1,886 / 2,428 (2,078) MET, sanelu 1,713 / 2,95 (2,041) MET,
valokuvasuunnistus 2,278 / 3,493 (2,740) MET ja pantomiimi 1,669 / 2,851 (2,270) MET.
Kuvio 3:n perusteella totean, että koeryhmän aktiivisuuskeskiarvo kuvaa ryhmän aktiivisuutta hyvin sen sijaan, että se olisi vain laskennallinen keskiarvo hyvin korkeista ja hyvin
matalista aktiivisuusarvoista.
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Tutkimusjakson korkeimman aktiivisuuskeskiarvon rekisteröi oppilas B valokuvasuunnistustunnilla ja se oli 3,5 MET. Luku sijoittuu intensiteettiluokittelussa reipas-ryhmään. Tämä
vahvistaa näkemystäni, että oppimisympäristön laajentuminen lisää oppilaiden liikkumista.
Koeryhmän matalin aktiivisuuskeskiarvo sitä vastoin rekisteröitiin kauppapeli I -tunnilla ja
se oli 1,5 MET. Luku jäi yhden kymmenesosan alle kevyen luokan viitearvojen alarajan ja
se oli ainut koeryhmän tutkimustuntien aktiivisuuskeskiarvoista, joka ei yltänyt kevyeen tai
sitä rasittavampaan luokkaan. Koska MET-arvojen suuruutta on hankala käsittää ilman vertailukohtaa, kuvio 4 esittää vastaavasti kontrolliryhmän aktiivisuuskeskiarvojen jakaantumisen tutkimustuntikohtaisesti.
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KUVIO 4. Kontrolliryhmän oppilaskohtaiset aktiivisuuskeskiarvot tutkimustunneittain.
Tarkasteltaessa kontrolliryhmän tunteja käytän koeryhmän tuntien nimiä, jotta ryhmien keskinäinen vertailu olisi sujuvampaa. Kuviosta 4 käy ilmi, että kontrolliryhmän oppilaskohtaiset tutkimustuntien aikaiset aktiivisuuskeskiarvot jakaantuivat hyvin samaan tapaan, kuin
koeryhmän arvot. Jokaiselta tutkimustunnilla erottuu 1–2 muita korkeampaa tai matalampaa
aktiivisuuskeskiarvopylvästä, mutta valtaosat tuloksista ovat hyvin lähellä samaa lukua.
Kontrolliryhmän matalimmat, korkeimmat ja keskiarvoiset (suluissa) aktiivisuuskeskiarvot
olivat seuraavat: mittaaminen 0,875 / 2,065 (1,543) MET, kauppapeli I 0,875 / 2,085 (1,618)
MET, kauppapeli II 1,479 / 1,792 (1,649) MET, kielioppi 1,596 / 1,975 (1,762) MET, sanelu
0,875 / 1,903 (1,609) MET, valokuvasuunnistus 0,875 / 2,510 (1,653) MET ja pantomiimi
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0,875 / 1,779 (1,558) MET. Tämä todentaa, että myös kontrolliryhmän aktiivisuuskeskiarvot
kuvaavat ryhmää hyvin.
Selvä ero tarkasteltaessa koe- ja kontrolliryhmän oppilaskohtaisia aktiivisuuskeskiarvoja tutkimustunneittain on se, että vain 62 prosenttia kontrolliryhmän aktiivisuuskeskiarvoista ylsi
yli kevyen-luokan alaraja-arvon 1,6 MET, kun koeryhmän vastaavista vain yksi jäi alle 1,6
MET. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa seuraava seikka. Toisin kuin koeryhmän vastaavissa
tuloksissa, kontrolliryhmän kuviosta erottuu sekä kahden ensimmäisen, että kahden viimeisen tutkimustunnin (eli yhteensä neljällä tutkimustunnilla seitsemästä) osalta muutama oppilas, jolla aktiivisuus on ollut hyvin vähäistä (tarkalleen 0,875 MET). Näin alhaisten ja eksaktien lukujen kohdalla on syytä epäillä, että mittarin käytössä on tapahtunut jotain normaalista poikkeavaa. Oppilas on esimerkiksi voinut unohtaa mittarin kotiin tai hän on voinut
olla jostain muusta syystä käyttämättä mittaria ollenkaan. Koska minulle ei ole ilmoitettu
mistään poikkeavasta, mikä liittyisi mittarin käyttöön, nämä ovat vain pohdintaa ja kyseiset
arvot ovat yhä edelleen osa kontrolliryhmän aineistoa. On kuitenkin hyvä huomioida tämä
mahdollinen virhemarginaali tuloksia tarkasteltaessa.
Kuviosta 4 käy ilmi, että kontrolliryhmän korkein aktiivisuuskeskiarvo rekisteröitiin valokuvasuunnistustunnilla. Luku oli 2,51 MET. Toisin kuin koeryhmän korkein oppilaskohtainen tutkimustuntikohtainen aktiivisuuskeskiarvo, kontrolliryhmän vastaava ei yltänyt reipas-luokkaan, vaikka arvo olikin selvästi keskivertoa suurempi. Kontrolliryhmällä oli tällä
tunnilla jo mainittu ympäristö- ja luonnontiedon koe, joten tulos on hieman yllättävä. Koe
oli tavanomainen, vastauslomakemuotoinen oppimisentestaus, joka oli tarkoitus tehdä itsenäisesti oman pulpetin ääressä. Samaisen tunnin aktiivisuuslukujen keskiarvo oli 1,7 MET
ja alin aktiivisuuskeskiarvo 0,9 MET.
Jos edellä mainittuja, muutaman eri oppilaan kellottamia 0,875 MET tuloksia ei oteta huomioon, kontrolliryhmän tutkimustuntien alhaisin 1,456 MET aktiivisuuskeskiarvo rekisteröitiin kauppapeli I -tunnilla. Kontrolliryhmällä tämän tunnin aiheena oli murto- ja sekaluvut
ja toimintamuotona kirjan tehtävien itsenäinen tekeminen. Tämä tulos on hyvin uskottava
sekä linjassa ennakko-oletusteni kanssa.
Seuraavaksi asetin lähempään tarkasteluun kunkin tutkimustunnin pienimmän ja suurimman
aktiivisuuskeskiarvon tutkimusryhmäkohtaisesti. Kuvio 5 havainnollistaa koeryhmän osalta
näiden lukujen välistä eroa.
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KUVIO 5. Koeryhmän korkein ja matalin aktiivisuuskeskiarvo tutkimustunneittain.
Vaikka aktiivisuuskeskiarvoissa oli hajontaa myös koeryhmän sisällä, on huomionarvoista,
että jokaisen koeryhmän oppilaan aktiivisuuskeskiarvot olivat jokaisella tutkimustunnilla yli
kevyen intensiteettiryhmän viitearvon alarajan. Ero korkeimman ja alhaisimman tutkimustuntikohtaisen aktiivisuuskeskiarvon kohdalla vaihteli 22 prosentista 44 prosenttiin. Lisäksi
katson tarpeelliseksi mainita, että korkein aktiivisuusarvo oli kahta poikkeusta lukuun ottamatta saman oppilaan rekisteröimä, ja toisessa näistä tapauksista ero oli vain neljä sadasosaa
toisen oppilaan hyväksi. Matalimman aktiivisuusarvon saanut oppilas sen sijaan vaihteli lähes jokaisen tutkimustunnin kohdalla. Tämä tukee mielikuvaa, että valtaosa koeryhmästä
liikkui hyvin samalla intensiteetillä. Kuvio 6 esittää kontrolliryhmän aktiivisinta ja vähiten
aktiivisinta oppilasta tutkimustuntien aikana.
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KUVIO 6. Kontrolliryhmän korkein ja matalin aktiivisuuskeskiarvo tutkimustunneittain.
Kuvio 6 osoittaa, että yhtälailla kontrolliryhmän sisällä oli eroja tutkimustuntien korkeimman ja alhaisimman aktiivisuuskeskiarvon välillä. Suurimmillaan ero oli jopa 65 prosenttia
(valokuvasuunnistus) ja pienimmilläänkin 17,5 prosenttia (kauppapeli II). Osaltaan eroja selittää jälleen edellä mainitut muutamat hyvin alhaiset aktiivisuuskeskiarvot sekä myös se,
että kontrolliryhmän tutkimusjoukko käsitti vain 11 oppilasta. Siksi kontrolliryhmän tulosten keskiarvoihin on syytä suhtautua hieman varoen. Yhtä kaikki, silmämääräisesti koe- ja
kontrolliryhmien kuviot, joissa on listattuna korkein ja alhaisin aktiivisuuskeskiarvo, eivät
vaikuta poikkeavan toisistaan merkittävästi. Päättelen tästä, että myös muut seikat opetuksen
toiminnallistamisen lisäksi vaikuttavat aktiivisuuslukuun

5.2 Vähän liikuttavista oppitunneista kohti liikuttavampia oppitunteja
Seuraavaksi luokittelen toiminnallisen opetuksen eri muotoja ja vastaan toiseen tutkimuskysymykseen:
Millaisilla toiminnallisilla menetelmillä oppituntien aikaista istumista onnistutaan vähentämään?
Lähdin rakentamaan vastausta sisällönanalyysin vaiheita mukaillen. Halusin selvittää, voiko
tutkimustuntien aikaista toimintaa jotenkin kategorisoida ja luokitella siten, että tietyn toi-

48
mintamuodon valitseminen tuottaisi tietynlaista aktiivisuutta. Luin tutkimustuntisuunnitelmia ja tutkimustuntien jälkeen kirjoittamiani havaintoja ja pohdintoja läpi uudelleen ja uudelleen. Yritin löytää tutkimustunneista yhtäläisyyksiä sekä niiden toimintamuodon että oppimisympäristön osalta. Laadullisen aineiston analyysissa on olennaista, että aineisto ei anna
tutkijalle valmiita vastauksia, vaan vastausten saaminen vaatii aineiston perusteellista läpikäymistä. Tutkijan on etsittävä tutkimusaineistosta sellaisia asioita, jotka liittyvät käsillä olevaan tutkimustehtävään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)
Huolellisen lukemisen jälkeen loin ensimmäisen analyysivaiheen taulukon (taulukko 6), johon merkitsin tutkimustunnin aiheen, toiminnallisuuden muodon ja toimintaympäristön.
Merkitsin tutkimustuntien kohdalle myös tunnin sijoituksen aktiivisuusvertailussa siten, että
numero 1 on merkitty sen tunnin kohdalle, jonka aktiivisuuskeskiarvo oli suurin ja numero
7 sen kohdalle, jonka aktiivisuuskeskiarvo oli pienin. Ajattelin, että siitä olisi apua analyysin
myöhemmässä vaiheessa, kun järjestäisin tuntisisältöjä niiden aktivoivan vaikutuksen mukaan.

TAULUKKO 6. Tutkimustuntien analyysi taulukoimalla, vaihe 1.
Tutkimustunti / ak- Toiminta

Toimintaympäristö

tiivisuussijoitus
Mittaaminen /

Välimatkojen liikkuminen kävellen.

6

Oma pulpetti, luokka
ja koulu.

Kauppapeli 1 /

Tuotteiden järjestely ja hinnoitteleminen, Oma pulpetti, luokka

7

kylttien ja hinnastojen piirtäminen ja kir- ja kotisolu.
joittaminen  istuminen ja nouseminen,
pieni liikkuminen.

Kauppapeli 2

Pelaaminen pelilaudalla ja kaupassa asi- Oma pulpetti ja koti-

2

ointi. Kauppojen purkaminen.

Toiminnallinen kie- Pistetyöskentely:
lioppi /

- Lattiamuotoruudukolla hyppääminen

4

- Ilmapallojen järjestely tilassa  nostelu,
heittäminen, liikkuminen

solu.
Luokka ja kotisolu.

49
- Käytävällä ja luokassa sijaitsevien lauseiden yhdistämien  liikkuminen tilojen
välillä
Toiminnallinen

sa- Luokan edessä/takana olevan tekstin luke- Oma

pulpetti

ja

nelu /

minen  liikkuminen pulpetin ja luokan luokka.

5

etu-/takaosan välillä

Valokuvasuunnistus

Valokuvasuunnistus  reipas liikkumi- Oma pulpetti ja kou-

/

nen isossa tilassa.

lun piha.

Pantomiimi-leikki: ruumiillinen ilmaisu.

Oma pulpetti, luokka

1
Pantomiimi /
3

ja koulun piha.

Ensimmäisen analyysivaiheen jälkeen oli tarpeen pysähtyä tarkastelemaan taulukon sisältöä.
Oli selvää, että taulukko 6 ei sellaisenaan vielä kerro mitään uutta, vaan sen tehtävä oli tässä
vaiheessa selkeyttää ajatuksia ja koota tietoa. Analyysi ei ole pelkkää pilkkomista, vaan aineistoa täytyy aktiivisesti eheyttää ja täydentää. Laadullisen tutkimuksen analyysin taustaajatuksena onkin, että pilkkomisen jälkeen pienistä paloista saataisiin aikaan jotakin suurempaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)
Luin taulukkoa 6 läpi kerta toisensa jälkeen. Lukukertojen välissä taulukon sarakkeiden otsikot täsmentyivät, sarakkeiden sisällöt tarkentuivat ja muuttuivat osin kokonaan. Lopulta
sisällöt olivat haluamassani muodossa otsikkojen toiminta ja toimintaympäristö alla. Tämän
jälkeen siirryin analyysissa toiseen vaiheeseen ja poimin taulukosta 6 kaikki erilaiset toiminnan muodot sekä eri toimintaympäristöt. Kokosin ne uuteen taulukkoon (taulukko 7).
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TAULUKKO 7. Tutkimustuntien analyysi taulukoimalla, vaihe 2.
Toiminta

Toimintaympäristö
(oppimisympäristö)

Kevyt jaloittelu välillä

Pulpetti

Välimatkojen kulkeminen kävellen

Luokka

Kehollinen ilmaisu

Solu (luokan lähiympäristö)

Hypyt, heitot

Koulun sisätilat

Hölkkä, juokseminen

Koulun piha ja mahdolliset lähialueet

Aluksi toiminnan eri muodot ja toimintaympäristöt olivat taulukossa 7 satunnaisessa, tutkimustuntien mukaisessa järjestyksessä. Analysoidessani taulukkoa ajattelin, että sisältöjen
järjestäminen vähiten aktivoivasta eniten aktivoivaan konkretisoisi sitä. Järjestäminen perustui pääasiassa maalaisjärkeen: onhan esimerkiksi selvää, että kevyt jaloittelu on kevyempää kuin välimatkan kulkeminen kävellen. Epäselvissä kohdissa käytin apuna taulukossa 6
olevaa aktiivisuussijoitus-lukua.
Taulukossa 6 kevyellä jaloittelulla tarkoitan lähinnä pulpetin äärellä tapahtuvaa tekemistä,
jossa kuitenkin tarkoituksellisesti välillä noustaan ylös. Ylösnouseminen voi johtua jonkun
työvälineen hakemisesta tai määrätyn työvaiheen suorittamisesta luokan toisessa osassa. Esimerkiksi toiminnallisella sanelutunnilla suoritettu oikeinkirjoitusharjoitus aiheutti runsaasti
lyhytkestoista pulpetin äärestä ylösnousemista ja edelleen takaisin istumaan asettumista. Välimatkojen kävelemisellä tarkoitan siirtymistä eri puolilla oppimisympäristöä olevien tehtävien ääreen. Esimerkiksi mittaaminen-tunnilla oppilaat kulkivat 20 minuutin ajan eri puolella koulurakennusta, kun heidän tehtävänä oli mitata määrättyjä paikkoja.
Kehollisella ilmaisulla tarkoitan toimintaa, jossa on laajasti koko keho mukana, mutta joka
voi kuitenkin olla hyvin rauhallista. Tutkimustuntien sisällä tällaista toimintaa harjoitettiin
pantomiimitunnilla, jossa tehtävänä oli selittää sana ilman sanoja. Hölkkä ja juokseminen
taas tarkoittavat juoksemista, joka voi tapahtua oppilaasta riippuen hieman eri intensiteetillä.
Edellä mainittujen neljän toimintamuodon lisäksi taulukossa 7 oli aluksi toimintamuotona
myös istuminen, mutta lopullisesta taulukoinnista jätin tämän kohdan kokonaan pois. Ajattelin, että istumista ei voi pitää liikkumista lisäävänä toimintana ja perustelin istumisen poisjättämisen yksinkertaisesti näin
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Toimintaympäristö-sarakkeen oppimispaikat järjestyivät seuraavasti: pulpetti, luokka, luokan lähiympäristö (solu), koulu, koulun piha ja koulun lähiympäristö. Havaintojeni perusteella suuremmassa oppimisympäristössä aktiivisuus nousee luonnostaan.
Uudelleen järjestämisen jälkeen taulukko tuntui edelleen hieman vajaalta ja toisaalta jotkut
olennaiset asiat jäivät tyystin ilman mainintaa. Koin, että joku tutkimustunnin kulkua määrittävä seikka ansaitsee vielä huomion ja paikan toimintatavan ja toimintaympäristön rinnalla. Palasin jälleen taulukkoon 6 ja luin tarkemmin toiminta-saraketta. Siirryin analyysissa
kolmanteen vaiheeseen ja loin vielä uuden taulukon (taulukko 8). Taulukko 8 käsittää kolme
saraketta, jotka ovat toiminta, toimintaympäristö ja motivointikeino. Tiesin, että kolmannen
sarakkeen nimi tulisi vielä täsmentymään ja muuttumaan, vaikka tällaisenaankin se mielestäni kuvasti sarakkeen sisältöä.

TAULUKKO 8. Tutkimustuntien analyysi taulukoimalla, vaihe 3.
Toiminta

Toimintaympäristö

Motivointikeino

(oppimisympäristö)
Kevyt jaloittelu välillä

Pulpetti

Välimatkojen kulkeminen Luokka

Aikaraja
Pari- / ryhmätyö

kävellen
Kehollinen ilmaisu

Solu (luokan lähiympäristö) Huolellisuus

Hypyt, heitot

Koulun sisätilat

Hölkkä, juokseminen

Koulun piha ja mahdolliset Kilpailuasetelma

Peli, leikki

lähialueet

Oppilaan motivoinnilla on merkitys kaikessa oppimisessa. Järvilehdon (1995, 165) mukaan
oppilas oppii vain, jos hän kokee opetetun asian mielekkääksi. Myös motivointi-sarakkeen
sisällön järjestin siten, että ensimmäisenä oleva tuottaa vähiten aktiivisuutta ja viimeisenä
oleva eniten. Järjestämisessä käytin apuna taulukossa 6 esitettyjä tutkimustuntien aktiivisuussijoituksia.
Alhaisin aktiivisuuskeskiarvo oli kauppapeli I tunnilla, jossa motivointikeinona oli ryhmätyö. Toiseksi alhaisin aktiivisuuskeskiarvo oli mittaamisen tunnilla, jossa toimittiin sekä pa-
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reittain, että suoritettiin tehtävää aikarajaa vastaan. Kolmanneksi alhaisin aktiivisuuskeskiarvo oli sanelutunnilla, jota tehtäessä korostettiin huolellisuuden merkitystä. Neljänneksi
aktiivisimmalla tunnilla harjoiteltiin äidinkielen kielioppia kiertäen pienryhmissä eri toimintapisteillä. Paitsi, että tehtäviä tehtiin ryhmissä, niissä kaikissa oli myös mukana leikillisyyttä
ja pelillisyyttä. Kolmanneksi aktiivisimmalla tunnilla oli pantomiimiharjoitus, jonka olen
asettanut motivointikeinoista peli- ja leikkikategoriaan. Toiseksi aktiivisimmalla tunnilla pelattiin kauppapeliä (kauppapeli II) ja aktiivisimmalla tunnilla oli valokuvasuunnistusta. Uskon, että valokuvasuunnistus innosti oppilaita, koska harjoitus suoritettiin pareittain ja parit
kisasivat toisiaan vastaan. Vaikka motivointikeinon lisäksi myös moni muu asia vaikuttaa
tutkimustuntien aktiivisuuskeskiarvoihin, järjestin edellä esitetyillä perusteilla motivointikeinot seuraavaan aktiivisuusjärjestykseen: aikaraja. pari- ja ryhmätyö, huolellisuus, peli ja
leikki sekä kilpailuasetelma. On syytä muistaa, että tämän järjestyksen taustalla on vain yksi,
korkeintaan kaksi tutkimustuntikokeilua. Taulukon 8 tulokset ja tulosten järjestys eivät ole
yleistettävissä ja on selvää, että taulukon 8 eri osa-alueet ovat vaikutuksissa keskenään. Toivon kuitenkin, että näin järjestettynä taulukko avautuu lukijoille paremmin.
Taulukko 8 ei kuvaa enää yksittäisten tutkimustuntien aikaista toimintaa, vaan siihen on
koottuna ja luokiteltuna tutkimustuntien elementit. Koostin taulukosta 8 kuvion 7, jossa samat asiat on esitetty havainnollisemmassa muodossa. Tarkensin tässä vaiheessa toimintaympäristön nimeksi oppimisympäristö ja vaihdon motivointikeino-osa-alueen nimeksi toimintatapa. Nyt kolme osa-aluetta ovat myös nimellisesti paremmin linjassa keskenään. Yhä kuitenkin ajattelen, että näistä kolmesta osa-alueesta juuri toimintatavan valinnalla voidaan eniten vaikuttaa oppilaiden motivaatioon kyseistä harjoitetta ja sitä kautta koko oppituntia kohtaan.
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KUVIO 7. Toiminnallisen opetus-oppimisprosessin suunnittelutyökalu.
Kuviolla 7 haluan havainnollistaa käsillä olevan pro gradu -tutkielman tutkimustuloksia ja
toiminnalliselle opetukselle esittämiäni kolmea osa-aluetta. Osa-alueet ovat lopullisessa
muodossaan toiminta, oppimisympäristö ja toimintatapa. Toiminnallista opetusta suunnitteleva ja järjestävä opettaja voi valita kuviosta 7 erityyppistä toimintaa erilaisiin toimintaympäristöihin riippuen oppitunnille asetetuista tavoitteista. Kuviota 7 on tarkoituksenmukaista
käyttää siten, että valitsee kustakin kolmiosta yhden tai useamman osion. Mitä lähempänä
kolmion kantaa valittu osio on, sitä enemmän sen oletan tuottavan aktiivisuutta. Kuvio 7 ei
siis anna varsinaisia toimintamalleja, vaan esittää ikään kuin kysymyksiä toiminnallisen opetus-oppimisprosessin eri osa-alueilta:
-

Minkälaista toimintaa?

-

Missä oppimisympäristössä?

-

Millä toimintatavalla?

Kuten varmasti kaiken opetuksen, niin myös toiminnallisten tuntien onnistumiseen vaikuttaa
olennaisesti myös opettajan ohjaus. Kun oppilaiden vastuu omasta oppimisestaan kasvaa
toiminnan tuoman lisätilan ja opettajajohtoisuuden vähentymisen takia, on entistä tärkeämpää, että opettaja tietää oppitunnin tavoitteet ja tuo ne myös oppilaiden tietoon. Siten toiminnallisuus ei saisi koskaan olla oppituntia suunniteltaessa itseisarvo, vaan pikemmin väline
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oppitunnin aikaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuorisen (2005, 179–180) mukaan parhaana opettajana pidetään kokonaisvaltaista toimintaa, jolla on mahdollisimman paljon yhtymäkohtia opetuksen kohteena oleviin asioihin. Uskon, että oikein suunniteltuna toiminnallisuus sekä palvelee tarkoitusta, että oheistuotteena vähentää oppituntien aikaista istumaaikaa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Hirsjärvi (2013a, 229) kirjoittaa, että tutkimustulosten analysoinnin jälkeen niitä on vielä
selitettävä ja tulkittava. Tulosluvun jälkeen onkin tarpeen selkiyttää ja pohtia aineistosta
esiinnousseita asioita sekä tarkastella tutkimustuloksia suhteessa tutkielman alussa esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko toiminnallisia opetusmenetelmiä
käyttämällä vähentää oppituntien aikaista istumista. Tavoitteena oli myös tarkastella ja arvioida tutkimustunneilla käytettyjä toiminnan muotoja sekä tuottaa toimintamalleja käytännön
koulutyöhön. Kuvio 8 kokoaa yhteen tämän tutkimuksen tulokset.

KUVIO 8. Istumista vähentävä, toiminnallinen oppitunti.
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Kuviossa 8 oleva ympyrä kuvaa sellaista toiminnallista oppituntia, jolla pyritään vähentämään oppituntien aikaista istuma-aikaa. Ympyrän ulkopuolelle on sijoitettu oppitunnin sisältö ja tavoitteet, jotka ovat ohjaamassa oppitunnin suunnittelua ja sen rakentumista. Astuttaessa tavoitteista oppitunnin sisälle, ympyrän sisälle, päästään toiminnallisuuden näkökulmasta itse asiaan. Ympyrän sisäinen toiminta etenee valitun toiminnan kautta, valitussa oppimisympäristössä ja valittua toimintatapaa käyttäen. Käytännössä opetettavaa asiasisältöä
ja oppitunnin tavoitteita lähestytään ja harjoitellaan toiminnallisten harjoitusten avulla. Oppiminen voi tapahtua eri puolilla koulua mukaan lukien ulkoalueet ja innostavana tekijänä
toimii valittu toimintatapa. Tuloksena syntyy tavoitteellinen, motivoiva ja istumista vähentävä toiminallinen oppitunti, joka voi käytännössä olla minkä oppiaineen tunti vaan.
Edellä esitetyn mukaisesti koostettu tunti vastaa uudistuvan opintosuunnitelman tavoitteisiin
nivoa eri oppiaineiden ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita yhteen ja tarjota
oppilaalle aktiivinen rooli opetus-oppimisprosessissa. (Perusopetuksen opetussuunnitelma
2014, 9–10, 29.) Kuvion 8 mukainen oppitunti tuottaa aktiivisuuden lisäksi myös muita hyötyjä. Se kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, vahvistaa heidän käsitystä itsestään ja lisää
itse ohjautuvuutta. Toiminnallinen oppitunti vahvistaa myös oppimista oppimisen tapahtuessa käytännössä ja jopa todentuntuisessa ympäristössä.
Tutkimustehtäviin liittyvien tavoitteiden lisäksi minua ohjasi tämän pro gradu -prosessin aikana myös henkilökohtaiset tavoitteet. Niistä tärkeimpänä lienee ollut toiminnallisten opetusmenetelmien käytön tarpeellisuuden perusteleminen ja aiheesta lisää oppiminen. Mielestäni tutkimukseni täyttää sille asettamani itselleni tavoitteet. Tässä vaiheessa tutkimuksen
tekoa puhun mielelläni toiminnallisten opetusmenetelmien puolesta. En arkaile kertoa niiden
moninaisista, myönteisistä vaikutuksista ja olen iloinen voidessani tarjota kiinnostuneille
niin oppituntiesimerkkejä kuin suunnittelutyökalunkin.

6.1 Reflektio
Luvussa 5.1 esitetyn kuvion 2 mukaan jokaisella suunnittelemallani tutkimustunnilla aktiivisuuslukema kipusi yli kevyen intensiteettiluokan viitearvon alarajan. Tulos oli ilahduttava
varsinkin, kun olen pitänyt tutkimustunnit lähes viisi vuotta sitten ja uskon, että tänä päivänä
toimisin monen tunnin kohdalla toisin. On jopa todennäköistä, että en käyttäisi alkuperäisistä
tuntisuunnitelmista sellaisenaan mitään. Uskon tämän kuitenkin kertovan tutkimuksen onnistumisesta. Onhan jo toimintatutkimuksen tavoitteena muuttaa ja parantaa kasvatuksellisia
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käytäntöä (Syrjälä 1994, 30). Saavutetut aktiivisuustulokset rohkaisevat ajattelemaan, että
pienikin toiminnallinen tuokio oppitunnin aikana on merkityksellinen halutessa vähentää
oppitunnin aikaista istumista. Lähestyvän työelämän sekä sitä seuraavan suunnittelu- ja opetustyön näkökulmasta käsin tämä on miellyttävä uutinen; pieni toiminnallinen tuokio on
helppo järjestää. Toiminnallisuus voi olla oppitunnin sisältöön integroitu toiminnallinen harjoitus, mutta se voi yhtä hyvin myös sisällöstä irrallaan. Pro gradu -tutkielmaa työstäessäni
ja koneen ääressä istuessani olen saanut oman kehon kautta konkreettisesti kokea, että taukojumppa on aika ajoin paikalleen. Sama pätee eittämättä niin pieniin, kuin meihin isompiinkin koululaisiin.
Luvussa 5.2 esitin kuvion 7, jonka on tarkoitus toimia toiminnallisen opetuksen järjestämisen suunnittelutyökaluna. Vaikka tässä tutkimuksessa panostettiin toiminnalliseen opetukseen siksi, että onnistuttaisiin vähentämään oppituntien istuma-aikaa, on opetuksen järjestämisessä toiminnalliseksi myös muita hyötyjä. Toiminnallinen opetus palvelee erilaisia oppijoita tarjoten opiskeltavan aineksen eri aistien havainnoitavaksi ja käsiteltäväksi (Huisman
& Nissinen 2005, 37–38). Toiminnallisuus on alakouluikäiselle lapselle myös luonteenomainen toimintamuoto (Sura 1999, 223). Oppilashaastatteluista saadut tulokset tukevat tätä väitettä.
O3: ”..kyllä siinä enemmän liikuntaa tulis ja erilaisia niinkö, niinku oppis erillä tavalla. Ei niinku
kirjan kautta vaan ihan niinku liikunnan kautta ja liikkumisen.”
O1:”No siinä kuitenkin yhdistetään hauskuus, tolleen liikunta ja oppiminen samaan aikaan.”

Liikkuminen ja sitä hyödyntävät toiminnalliset työskentelymuodot tukevat Laakson (2007,
20) mukaan myös lapsen sosiaalista kehitystä ja edistävät ryhmätyötaitoja. Näiden osa-alueiden kehittymisen tarkasteluun tarvittaisiin pidempiaikainen tutkimus, mutta tutkimusjakson aikaisten kokemusteni perusteella toiminnallisten harjoitusten aikana luokan yhteisöllisyyden voi nähdä ja aistia. Toki koeryhmä oli toiminut yhdessä ja saman luokanopettajan
kanssa jo reilun puolentoista vuoden ajan ja tiedän luokan sisäisen ilmapiirin olleen hyvä.
Lähtötilanne onkin syytä ottaa vaikutuksia arvioidessa huomioon. Kuitenkin, toiminnallinen
opettaminen väistämättä parantaa ryhmätyötaitoja ja edistää ryhmähenkeä. Tämä johtuu
siitä, että toiminnalliset harjoitukset suosivat kuin automaattisesti yhteisöllisiä toimintamalleja. Oppimistilanteiden muuttamisella yhteisöllisemmäksi voidaan saada aikaan myös positiivinen ryhmäpaine. Oppilashaastatteluissa oppilas, joka ei pitänyt tutkimusjakson aikana
aktiivisuusmittaria, sanoi, että koska muutkin liikkuvat, ei itselläkään ollut muuta tekemistä
kuin liikkua (oppilas 4). Ryhmäpaine ja tunne, että on pakko liikkua voi jossain tilanteissa
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tuntua oppilaasta myös ahdistavalta. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä näen sen kuitenkin
positiivisena seikkana varsinkin, kun oppilaita ei missään nimessä pakotettu liikkumaan,
vaan suurimmassa osassa harjoitteita liikkuminen tapahtui kuin huomaamatta ja ehdottomasti ilman pakotusta.
Oppilaat myös kokivat, että varsinkin ulos sijoittuneet toiminnalliset harjoitteet vaikuttivat
jaksamiseen ja paransivat keskittymistä.
O1: ”..kun saa purkaa sitä energiaa muutenkin kuin vain välitunneilla, niin sitten jää kuitenkin, voi
keskittyä sitten paremmin siihen muuhun.”

Tutkimusjakson aikana paljon liikkunut (oppilas 3) kertoi haastattelussa, että tutkimusjakson
aikana luokka oli hänen mielestään aktiivisempi eikä oppilaat olleet yhtä väsyneitä kuin normaalisti. Oppilas 4 sitä vastoin sanoi, että ulkoilmassa aivot saivat jumpata. Oppilas 2 mainitsi, että suunnistuksen jälkeen tuntui kivalta alkaa tehdä tehtäviä. Vastauksista on mielestäni aistittavissa, että tutkijapositioni on vaikuttanut myös oppilaiden ajatteluun ja mielipiteisiin. Myös kysymykset (liite 2) ja haastattelun aikana esitetyt lisäkysymykset saattoivat
johdatella oppilaita tietyn tyyppisiin vastauksiin. Yhtä kaikki, vielä vuosien jälkeenkin kuulen oppilaiden vastauksista innostuksen toiminnallisia harjoituksia kohtaan.
O1: ”Ja tuollaisia oppitunteja voisi sitten kyllä pitää joskus muulloinkin.”

Juuri oppilailta saatu, positiivinen palaute rohkaiseekin jatkamaan kehitystyötä ja jalkauttamaan uudenlaisia toimintatapoja koulumaailmaan. Jotta ideoistani saisi jatkossa mahdollisimman suuren hyödyn irti, olen koonnut liitteeseen 3 tutkimustuntien toteutetut sisällöt sekä
tutkimuksen myötä esille nousseet, kehitettävät asiat.
Tutkimustuntiesimerkkien ja niistä juonnettujen kehittelyideoiden lisäksi asiasta kiinnostuneet opettajat voivat hyödyntää kuviota 7 suunnitellessaan toiminnallista opetusta. On hyvä
muistaa, toiminnallisen opetuksen takana voi olla muitakin perusteita kuin oppilaiden aktivointi. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että opettajalla on tärkeä tehtävä opetus-oppimisprosessissa oppimisen ohjaajana. Oppilaat ovat aina jollain tavalla aktiivisia ja opettajan tehtävä
on kanavoida aktiivisuus palvelemaan oppimistilannetta.
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6.2 Luotettavuus ja etiikka
Tutkimusta arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota tutkimustulosten luotettavuuteen. Luotettavuutta arvioidaan yleensä käsitteiden reliaabelius ja validius kautta. Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta, siis sitä, ovatko tulokset sattuman kauppaa. Validius taas
tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Käytännössä validius arvioi, onko tutkimuksella onnistuttu todentamaan sitä, mitä oli tarkoitus. (Hirsjärvi 2013b, 231.) Tämän tutkimuksen aineiston ollessa verrattain pieni, ei tuloksia voida yleistää. Tämä tarkoittaa, että toistettaessa tutkimus saataisiin tuskin samanlaisia tuloksia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että aktiivisuuslukujen suuruuteen vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät, kuten työrauhan rikkoontuminen, keskittymisen herpaantuminen tai oppituntien ulkopuolella tapahtuneet, mieltä painavat asiat. Todelliseen maailmaan sijoittuvassa tutkimuksessa häiriötekijöitä on mahdotonta eliminoida eikä se olisi tutkimuksen kannalta edes tarkoituksenmukaista. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius saavat muutenkin erilaisia tulkintoja (Hirsjärvi 2013b, 232). Puhuttaessa koulumaailmaan sijoittuvasta toimintatutkimuksesta on selvää, että tulokset ovat aina riippuvaisia ihmisten, sekä tutkijan, että tutkittavien, toiminnasta.
Niinpä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritäkään samanlaiseen toistettavuuteen kuin
kvantitatiivisessa tutkimuksessa.
On myös huomionarvoista, että tutkimusjakso oli vain neljän päivän mittainen opetuskokeilu
ja, että toimin tutkimusjakson aikana koeryhmän opettajan sijaisena. Luvussa 4 esitetyn mukaisesti koeryhmä oli minulle entuudestaan tuttu ja olin valinnut luokan tutkimukseen mukaan lisätäkseni tutkimuksen luotettavuutta. Sijaiskokemukseeni peilaten uskon, että tutun
luokan kanssa työskentely teki toiminnastani hitusen helpompaa ja luonnollisempaa. Näin
ollen uskon tutkimustulosten kautta johdettujen toimintamallien olevan paremmin hyödynnettävissä kentällä.
Oppituntien aikaisen istumisen vähentämisen näkökulmasta käsin taas voitaneen ajatella,
että jos tutkimusjakson kaltaista opetusta jatkettaisiin saman ryhmän kohdalla pidempään,
toimintamallit tulisivat oppilaille tutummiksi ja luultavasti myös aktiivisuus nousisi entisestään. Tällöin ei kuluisi turhaa aikaa harjoitteiden selittämiseen ja läpikäymiseen, vaan itse
asiaan päästäisiin nopeammin. Toimintamuotojen ollessa tuttuja liitteessä 3 esitetyt oppituntien kehittelyideat olisi myös luontevampi ottaa käytäntöön. Näin ollen on mielestäni oikein
ja jopa hyvä todeta, että tutkimustulokset eivät olisi samoja, mikäli tutkimus toistettaisiin.
Opetus kehittyy, oppilaiden toiminta kehittyy ja vaikutukset ovat eittämättä monen kirjavat.
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Mielestäni tämä on ajatuksena positiivinen ja jopa lohdullinen. Kun toimintatutkimuksen
tarkoitus on muuttaa käytäntöä, olisiko tutkimus ylipäätään onnistunut, jos tutkimus olisi
toistettavissa sellaisenaan?
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on tarpeen kiinnittää huomio myös tutkijan ennakkokäsityksiin ja -asenteisiin. Koska toimintatutkimus on tutkijalähtöistä ja hän on itse mukana toiminnassa, on lähes mahdotonta suorittaa tutkimusta täysin objektiivisesti. Niinpä
tässä tutkimuksessa omat kokemukseni ja ajatukseni toiminnallisuuden myönteisistä vaikutuksista näkyvät epäilemättä tulosten raportoinnissa. Toisaalta, ilman asian tutkimistakin
voitaisiin todeta itsestään selvyytenä, että oppituntien aikainen toiminnallisuus vähentää oppituntien istuma-aikaa. Ennakkokäsitysten ja oman, varsin myönteisen suhtautumiseni takia
olikin hyvä, että tutkimusmateriaali sisälsi myös numeraalista aineistoa. Sen sisältöön kun
en tutkijana voinut vaikuttaa. Toisaalta esitin tutkimustulokset tarkoituksenmukaisesti positiivisessa valossa Abzetzin (2013, 5–6) innostamana. Haluan uskoa positiivisuuden ruokkivan itseään. Siis, että myönteinen kuva oppitunnin aikaisesta toiminnallisuudesta lisäisi sitä
entisestään. Kukapa ei haluaisi petrata liikkumiskäyttäytymistään entisestään, jos jo tehdystä
työstä saa positiivista palautetta?
Aktiivisuusmittareista saatujen aktiivisuustulosten luotettavuuteen olin kiinnittänyt huomiota hyvissä ajoin ennen tutkimusjaksoa. Olin saanut mittarin itselleni koekäyttöön ja näin
päässyt tutustumaan ja havainnoimaan mittarin toimintaa päivittäisissä askareissa. Tunsin
mittarin toimintaperiaatteen hyvin ja olin myös havainnut sen ongelmakohdat, kuten rekisteröinnissä tapahtuvan viiveen. Osasin opastaa oppilaita mittareiden oikeanlaisessa käytössä
ja tämän vaikuttaneen mittauksen onnistumiseen. Ennen tutkimusjaksoa pidetyllä demotunnilla ohjasin oppilaiden huomion relevantteihin seikkoihin ja itse tutkimusjakson aikana
tarkkailin koeryhmän oppilaiden mittarin käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Valitettavasti
aikani ei riittänyt kontrolliryhmän mittarikäyttäytymisen tarkkailuun ja tämän ryhmän kohdalla mittarin käytössä oli epäselvyyttä.
Tutkimuksen validiteettia, eli mittaustulosten tarkoituksenmukaisuutta, tarkasteltaessa on
syytä todeta, että Polar Active -aktiivisuusmittarin toiminta ei ole ongelmatonta. Koska mittari rekisteröi liikkeen ranteeseen kiinnitettävän mittalaitteen avulla (Aittasalo et al. 2010,
15–16), se jättää huomiotta sellaisen liikkeen, jossa käsi ei liiku ollenkaan. Voidaankin ajatella, että mittari jättää huomiotta penkiltä ylösnousemisen kaltaisen liikkumisen vaikutuksen oppitunnin aikaiseen aktiivisuuskeskiarvoon. Koska suunnittelemani toiminnat olivat
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pääasiassa juuri kyseisen kaltaista, pientä puuhastelua, herää tässä vaiheessa tutkimusta kysymys, olisiko jollain muulla menetelmällä saatu paikkaansa pitävämpiä tutkimustuloksia.
Lisäksi Polar Active -aktiivisuusmittaria on kritisoitava siitä, että se mittaa aktiivisuutta 30
sekunnin mittaisissa jaksoissa. Kun lapsen liikkuminen on pyrähdyksenomaista ja aktiiviset
hetket saattavat välillä kestää vain 10 sekuntia (Ibid, 15–16) on mahdollista, että kyseinen
mittari ei kykene havaitsemaan kaikkea tapahtuvaa aktiivisuutta.
Tämän tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään tekemällä lukijoille selväksi, miten olen menetellyt tutkimuksen eri vaiheissa ja mitä aineiston karsimiseen liittyviä ratkaisuja olen tehnyt. Tutkimusprosessin läpinäkyvyys lisää tulosten luotettavuutta (Hirsjärvi
2013b, 232). Täten rohkenen esittää tutkimustulokseni tosina; sellaisena kuin minä tutkijana
olen ne havainnut. Tulosten perusteella totean, että opetuksen toiminnallistaminen vähentää
oppituntien aikaista istumista ja, että huomioimalla toiminnallisuuden eri osa-alueet oppituntien aikaista aktiivisuutta voidaan lisätä entisestään.
Tutkimusta arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota myös eettisyyteen. Eettisyys on tärkeää
etenkin tutkittaessa alaikäisiä lapsia. Tässä tutkimuksessa huomioin eettisennäkökulman ennen tutkimusjakson alkua. Pyysin oppilaiden vanhemmilta kirjallisen luvan osallistua tutkimukseen (liite 1), jossa tein selväksi, että oppilaiden tietoja ei missään tutkimusvaiheessa
käytetä siten, että yksittäinen oppilas olisi niistä tunnistettavissa. Analyysivaiheessa kirjainkoodasin oppilaat, jolloin heidän vähäinenkin tunnistettavuus tutkimustuloksista katosi. Sen
sijaan en katsonut tarpeelliseksi jättää kertomatta tutkimusajankohtaa, -koulua ja -luokkaastetta. Kun tutkimuskokeilusta on jo lähes viisi vuotta aikaa, tutkimuksen yhdentäminen
tiettyyn luokkaan saati sen oppilaaseen ei ole todennäköistä. Toisaalta en usko, että siitä
koituisi luokan oppilaille suurta haittaa.

6.3 Lopuksi
Tutkimukseni teoriaosuuden tarkoitus on saada lukijat tietoisiksi siitä, miksi oppituntien aikaiseen istumiseen tulee kiinnittää huomiota. Tutkimukseni tulososiosta on nähtävissä,
kuinka helposti ja pienen keinoin lasten oppituntien aikaista istumista voidaan vähentää. Lisäksi tutkimukseni antaa ideoita ja oppituntiesimerkkejä omaan opetukseen sovellettavaksi
ja edelleen kehitettäväksi. Toiminnallisen opetuksen suunnittelutyökalu helpottaa ja auttaa
uudenlaisten toiminnallisten oppituntien suunnittelussa.
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Tämä tutkimus päättää Nuoren Suomen rahoittaman hankkeen Liikunta oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa puitteissa valmistuneet tutkimusraportit. Anne Jussila
(2011) kohdensi tutkimuksensa opettajien hankkeen aikana omaksumiin toiminnallisen opetuksen muotoihin. Katri Kesti (2012) totesi tutkimuksessaan toiminnallisuuden soveltuvan
hyvin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön perinteisten yhteistyötapojen rinnalle vanhempien kokemuksiin pohjautuen. Stiina Kinnunen (2012) puolestaan totesi toteuttamaansa opetuskokeiluun perustuen, että liikunnan avulla on mahdollista opettaa opetussuunnitelman sisältöjä ja, että liikkumisen avulla opettaminen vaikuttaa positiivisesti oppimistilanteiden tunnelmaan.
Tämä tutkimus on linjassa hankkeen muiden tutkimusraporttien kanssa siinä, että toiminnallinen opetus tukee sekä oppimista ja yhteisöllisyyttä. Liikkuva koulu -hanke ohjaa kouluja
liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen, ylläpitämiseen ja omalta osaltaan vie myös tämän hankkeen ja näiden tutkimusten sisältöä koulumaailmaan.
Tämä tutkimusprosessi on ollut pro gradu -tutkielmaksi varsin pitkä. Ei liene yllättävää, että
yli viisi vuotta kestäneen tutkimusprosessin jälkeen tekisin nyt monta asiaa toisin. Myönnän,
että välillä tutkimukseen tarttuminen on ollut työlästä ja, että on ollut aikoja, jolloin olen
ollut lähellä hylätä tutkimusaiheen kokonaan. Alkuperäisen tutkimusasetelman kääntäminen
päälaelleen ja tutkimuskysymysten uudelleen asettelu muuttivat kuitenkin asenteeni tutkittavaa asiaa kohtaan ja tässä vaiheessa on helppo hymyillä. Totean kliseisesti, että periksiantamattomuus ja sinnikkyys palkittiin. Pro gradu -prosessin lähennellessä loppuaan ymmärrän
entistä paremmin tutkimuksen teon merkityksen nimenomaan lopputyönä. Tutkimusta tehdessäni olen oppinut paitsi sisällöllisiä ja teknisiä asioita, olen oppinut myös valtavasti itsestäni. Tunnen, että alan olla valmis työelämään, enkä vain suoritusmerkintöjen osalta. Pro
gradu -tutkielma on auttanut minua jäsentämään opettajuuttani sekä tapaani olla ja oppia.
Uskon, että oppiminen on avain onneen myös, ja varsinkin, opettajan ammatissa. Jotta tästä
tutkielmasta oppiminen ei jäisi tähän, tarkastelen vielä kriittisesti tutkimusvaiheessa tehtyjä
ratkaisua ja esitän mahdollisia kehitysehdotuksia.
Oppilaat käyttivät aktiivisuusmittareita tutkimusjakson aikana omatoimisesti. Kuten kontrolliryhmän tuloksista huomattiin, joidenkin oppilaiden kohdalla mittarin käytössä oli ollut
puutteita. Uskon, että tarkentamalla ohjeistusta, motivoimalla oppilaat vielä paremmin toimintaan sekä tehostamalla valvontaa aktiivisuustuloksista saataisiin entistä luotettavimpia.
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Motivointikeinoja tulisi pohtia yhdessä oppilaiden kanssa, ja esimerkin omaisesti totean, että
ylimääräinen tunti luokan valitsemaa liikuntalajia voisi toimia sellaisena.
Tutkimustulosten monipuolistamiseksi oppilaat olisivat voineet pitää aktiivisuusmittareita
pidemmän ajan. Vaikka tässä tutkimuksessa tutkimusjakson kesto oli perusteltu ja en näe
näin jälkeenpäinkään, että sen pidentäminen viikolla tai kahdellakaan olisi tuonut sen luotettavampia, tai jollain tapaa poikkeavia, tuloksia, olisi mahdollinen kontrolliviikko avannut
mittareista saatuja tuloksia enemmän. Kun tutkimusjakson aikaisia tuloksia olisi verrattu kuvitteellisen kontrolliviikon tuloksiin, olisi saatu ehkä todempi tieto, onko toiminnallinen opetus vähentänyt oppituntien istuma-aikaa. Tässä vaiheessa on ehkä tarpeen myös pohtia, oliko
käytetty mittausmenetelmä tutkimuskysymysten kannalta toimiva. Toisaalta, mittareista saadut tulokset poikkesivat ennakko-oletusten mukaisesti koe- ja kontrolliryhmien kesken. Uskon kuitenkin, että ranteeseen asetettava mittari jätti monta olennaista aktiivisuuspiikkiä
huomiotta.
Ajattelin, ja ajattelen edelleen, että opetuksen toiminnallistaminen ei saa olla itseisarvo. Oppituntien sisällölliset tavoitteet eivät saa jäädä toiminnan jalkoihin, vaan opetusmenetelmien
on tuettava oppilaan oppimista. Olkoonkin, että tässä tutkimuksessa toiminnallisella opetuksella pyrittiin ensi sijaisesti vähentämään oppilaiden oppitunnin aikaista istumista. Jatkossa
olisikin mielenkiintoista ja tarpeellista tutkia pitempiaikaisen opetuskokeilun yhteydessä, tukevatko toiminnalliset opetusmenetelmät oppimista ja edistääkö niiden käyttö opetuksessa
oppilaiden ryhmätyötaitoja ja sosiaalista kyvykkyyttä, sekä motivoivatko ne oppilaita.
Työelämään siirtyminen tulee kohdallani ajankohtaiseksi tammikuussa 2016, kun tämän pro
gradu -tutkielman ja sitä seuraavan maisterivaiheen koulutyöskentelyn jälkeen saan tutkintoni viimeisteltyä. Näin ollen uusi, pitkäkestoinen toimintatutkimus voi olla mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa jopa omassa koululuokassa. Tulevassa tutkimuksessa jättäisin
aktiivisuusmittarit suosiolla syrjään ja havainnoisin tuloksia muilla tavoin. Oppituntien videointi ja niiden analysointi sekä oppimistulokset toisivat varmasti pitkäkestoisessa tutkimuksessa totuudenmukaisimmat vastaukset kysymyksiini.
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LIITTEET
LIITE 1: Tutkimuslupa ja saatekirje.

(jatkuu)

LIITE 2: Oppilashaastattelu kysymykset

LIITE 3. Tutkimustunnit.

1) Mittaaminen
Toteutunut tunti:
Tunti alkoi aiheeseen orientoivalla, toiminnallisella harjoituksella, jossa tehtävänä oli kiertää
koulurakennusta ja mitata viivaimella tehtävämonisteeseen kirjatut paikat (LIITE 4). Aikaa
mittaustehtävien suorittamiseen oli 20 minuuttia, jonka jälkeen mittatulokset käytiin opettajajohtoisesti läpi. Tähän yhteyteen liitettiin myös opetustuokio desimaalilukujen muuntamisesta
murtolukuihin sekä desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskusta. Tunnin lopuksi oppilaat
harjoittelivat käsiteltyä asiaa oppikirjan tehtävien avulla.
_______________________________________________________________________
+/Koulun sisätiloihin sijoitettu mittausharjoitus oli mielestäni toimiva ja se johdatti luokan kivasti desimaalilukujen äärelle. Harjoitukseen voisi käyttää enemmän aikaa ja tällöin mittauskohteita voisi etsiä myös luonnosta. Näin saataisiin jälleen lisää aktiivisuutta. Oppilaille voisi
antaa myös valtaa mittauskohteiden valinnassa, jolloin vastauspaperiin kirjattaisiin mittaustuloksen lisäksi myös mitattava kohde. Mittaustulosten tarkistamisen ja läpikäymisen voisi opettajajohtoisuuden sijaan hoitaa kahden työparin muodostamissa pienryhmissä, jolloin oppilaiden vastuu omasta oppimisesta kasvaisi. Tämä harjaannuttaisi myös erikokoisissa ryhmissä
toimimista ja kehittäisi monipuolisesti ryhmätyötaitoja. Pienryhmissä voitaisiin myös keksiä
omasta kehosta mittaustulosta havainnollistavia kohtia (esimerkiksi muurin leveys = vaaksa)
ja esittää näitä muulle luokalle.

2 ja 3) Kauppapeli I ja II
Toteutunut tunti:
Koska arkielämässä desimaalilukuja esiintyy tunnetuimmin hinnoissa ja ostostenteon yhteydessä pitää hallita desimaaliluvuilla laskeminen, olin suunnitellut toisella ja kolmannelle tutkimustunnille toiminnallisen kauppaleikin. Oppilaat olivat jo edellisenä päivänä
saaneet ideoida neljä erilaista kauppaa, jotka olivat urheilu-, ruoka-, sekatavara- ja lelukauppa. Jokainen oppilas oli ideoinnin pohjalta ottanut kotoa mukaansa myytäviä tuotteita
(esimerkiksi tyhjiä elintarvike- ja pesuainepakkauksia, leluja ja asusteita), joita leikinomaisen harjoituksen edetessä sitten ostettiin. Kaupoille piirrettiin pienryhmissä kyltit,
kirjoitettiin hinnastot ja lisäksi tuotteet hinnoiteltiin. Tämän jälkeen kaupat pystytettiin eri
puolille luokan kotisolua ja toisella tunnilla oltiin valmiit aloittamaan varsinainen kauppapeli.
Kauppapeliä pelattiin pienryhmissä, jotka oli jaettu valmiina olevien pulpettiryhmien mukaan. Pulpettiryhmä toimi myös ryhmän pelilaudan pelialustana. Jokaiselle ryhmälle jaettiin oma pelilauta sekä – ohje (LIITE 5). Ryhmä valitsi keskuudestaan yhden oppilaan
oman kauppansa kauppiaaksi ja lopuille oppilaille jaettiin opettajan laatimat ostoslistat
(LIITE 6), joiden mukaan heidän tuli asioida kaupoissa. Jokaisen oppilaan listalla oli erihintaisia ja eri kauppojen tuotteita. Jotta kaupassa asiointi ei olisi mennyt ainoastaan oppilaiden päättömäksi juoksenteluksi kaupasta toiseen, asiointia ohjasi ryhmissä pelattava
kauppalautapeli. Oppilaiden tehtävänä oli heittää vuorotellen noppaa ja liikuttaa pelinappulaa pelilaudalla nopan osoittaman silmäluvun verran. Tavoitteena oli päästä pelilaudalla
sellaisen kaupan kohdalle, josta oppilaan olisi mahdollista ostaa ostoslistalla oleva ostos.
Kun tällaiseen ruutuun päästiin, oppilas sai nousta paikaltaan ja lähteä asioimaan kauppaan oikeasti. Oppilaalla oli käytössään leikkieurot, joita oli jaettu jokaiselle sama määrä.
Ostokset maksettiin siis oikeaan tyyliin rahalla ja niiden tekemisen yhteydessä harjoiteltiin
desimaalilaskuja. Kauppalistan tiettyyn sarakkeeseen tuli kirjata ylös ostostenteon yhteydessä suoritetut laskut; tämä sen takia, että oppilaat joutuivat oikeasti keskittymään ostostapahtumaan.
Kaksoistunnin lopuksi kaupat purettiin pois ja tuntien sisältöä käytiin yhdessä läpi.

+/Kauppapelin organisointitunnin olisi voinut suunnitella toimivammaksi.
Nyt työtehtävät jaettiin ryhmän oppilaiden kesken siten, että yksi piirsi kaupan kylttiä, toinen
kirjoitti hinnastoa ja kaksi muuta hinnoittelivat tuotteita. Jos hinnoitteluprosessi olisi toteutettu
liukuhihnamallin omaisesti ja kyltti- ja sekä hinnastotehtävät suoritettu tietokoneen ääressä,
olisi peliaikaa jäänyt enemmän. Uudet toimintamallit olisivat myös tukeneet toiminnallisen
työskentelyn tavoitteita kehittäen ryhmätyötaitoja. Niiden myötä uskoakseni myös istumisaika
olisi vähentynyt ja luokan motivaatio tehtävää kohta noussut, kun pelivaiheeseen olisi päästy
nopeammin.

4) Toiminnallinen kielioppi
Toteutunut tunti:
Tunnin alussa oli opettajajohtoinen opetustuokio, jossa kertasimme yhdyssanat, pää- ja sivulauseet sekä yleis- ja erisnimet. Tämän jälkeen oppisisältöä siirryttiin harjoittelemaan pienryhmissä toiminnallisten pistetyöskentelypisteiden muodossa. Yksi ryhmän jäsenistä nimettiin kirjuriksi, joka täytti opettajan jakamaa tehtävämonistetta (LIITE 7) kunkin pisteen vaatimalla tavalla. Tunnin jälkeen moniste kopioitiin ryhmän muille jäsenille ja liimattiin vihkoihin. Näin harjoitteet eivät jääneet irrallisiksi ja niihin oli mahdollista palata myöhemmin uudelleen.
Ensimmäisellä pisteellä harjoiteltiin yhdyssanoja. Olin kirjoittanut ilmapalloihin sanoja, täyttänyt pallot ja koonnut ne luokan lukunurkkaukseen. Oppilaiden tehtävänä oli löytää pallojen
joukosta sellaiset parit, jotka sopivat yhteen ja muodostivat yhdyssanan. Kirjuri kirjasi löyde(jatkuu)
tyt sanat ryhmän tehtävämonisteeseen.
Toisella pisteellä harjoiteltiin yleis- ja erisnimiä. Olin tehnyt soluun kirjain-lattiamuodoista
ruudukon. Oppilaat heittivät vuorotellen isoa arpakuutiota ja liikkuivat hyppimällä ruudukossa silmäluvun osoittaman määrän. Kulkusuunnan sai itse valita. Liikkumisen jälkeen oppilaan tehtävänä oli muodostaa sillä kirjaimella alkava yleis- ja erisnimi, mihin ruutuun hän
oli jäänyt seisomaan. Jälleen kirjuri kirjasi muodostuneet sanat ylös.
Kolmannelle pisteellä harjoiteltiin pää- ja sivulausetta. Luokassa eräällä pulpettiryhmällä oli
pino lausekortteja, joilta puuttui virkkeen alku- ja loppuosia. Luokan ulkopuolella olevassa
naulakossa sitä vastoin roikkui pussi, jossa oli näiden virkkeiden toiset puoliskot. Oppilaat
kävivät vuorotellen hakemassa pussista yhden lausekortin ja tehtävänä oli yhdistää oikeat lauseparit toisiinsa. Muodostuneet lauseet kirjattiin ylös.
Tunnin lopuksi oppilaat palasivat luokkaan omille paikoilleen ja suoritetut pisteet tehtävineen
käytiin yhdessä läpi.

+/Äidinkielen kielioppiasioiden kertaaminen toiminnallisilla pisteillä oli mielestäni mielekästä. Ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista, että ryhmissä oli sama kirjuri läpi kaikkien
pisteiden, sillä se kuormitti ja ehkä myös passivoi yhtä oppilasta liikaa. Kirjurin olisikin
voinut vaihtaa joka pisteellä tai vastaavasti kirjaaminen olisi voinut olla kaikkien yhteinen
tehtävä.
Tämä olisi lisännyt myös ryhmän toiminnan kannalta tärkeää yhteisen edun tavoittelua.
Yhdyssanaharjoituksen sijoittaisin isompaan tilaan ja asettaisin pallojen järjestelylle tarkemmat säännöt. Järjestely voisi esimerkiksi pitää sisällään sovitun määrän palloilla kopittelua ennen kuin yhdyssanan saisi muodostaa. Oman pienryhmän sisällä voisi ottaa myös
leikkimielisen kilpailun, kuka löytää pallokasasta nopeimmin sanaparin. Sanaparin löytämisen jälkeen tehtävänä voisi olla pallojen heitto eritasoisesti pisteytettyihin maaleihin.
Yleis- ja erisnimiruudukkohyppely oli oppilaille mieleinen, vaikka sen aikainen toiminta
oli hieman töksähtelevää. Olisi mielekkäämpää muodostaa ruudukko isommalle alueelle,
ehkä jopa ulos, jossa edettäisiin kierros kierrokselta pidemmälle. Tehtävän mielenkiintoisena pysymistä edistäisi myös se, että ruudukon eri kohtiin yhdistettäisiin muita harjoiteltavia kielioppisisältöjä. Silloin harjoite ei toistaisi niin paljon itseään, vaikka kertauksellakin
on paikkansa.
Pää- ja sivulausetehtävää muuttaisin siten, että oppilaiden pitäisi itse keksiä virkkeelle jatko.
Lisämauste tehtävään saataisiin, kun muodostettujen virkkeiden pitäisi liittyä toisiinsa ja
muodostaa pieni tarina. Tarinat voitaisiin myöhemmin myös dramatisoida.

5) Toiminnallinen sanelu
Toteutunut tunti:
Luokan etu- ja takaosaan oli asetettu esille malliteksti, joka oppilaiden tuli kirjoittaa
vastauspaperille mahdollisimman tarkasti ja oikein. Oppilailla oli lupa käyttää kirjoittamiseen koko tunti ja he saivat käydä katsomassa mallitekstiä niin monta kertaa kuin
halusivat tai kokivat tarpeelliseksi.
___________________________________________________________________
+/Sanelun tulokset, eli oppilaiden onnistuminen oikeinkirjoituksessa, olivat hyviä, joten
toimintamuoto vaikuttaisi toimivalta ja tarkoituksenmukaiselta. Kuitenkin, osa oppilaista kävi tekstipaperin luona jatkuvasti. Vaikka tämä lisäsikin heidän aktiivisuuttaan
tunnin tavoitteiden mukaisesti, ei se ehkä kehittänyt muita tehtävälle asetettuja osa-alueita, kuten keskittymistä ja muistia. Katselukertojen määrää olisi voinut haastaa siten,
että vaikkapa viiden katselukerran jälkeen olisi tullut sakkokierros, joka olisi pitänyt
konkreettisesti tehdä. Sakkokierros olisi myös vaikuttanut sanelun tulosten arvosteluun.
Tämän avulla oppilaat olisivat luultavasti sitoutuneet tarkempaan lukemiseen ja uskon,
ett tulokset ja sitä myötä oppiminen olisivat parantuneet entisestään.

6) Valokuvasuunnistus
Toteutunut tunti:
Lyhyen ohjeistuksen jälkeen oppilaat jaettiin pareihin ja jokaiselle parille annettiin numeroruudukko ja kirjekuori ulkona suoritettavaa valokuvasuunnistusta varteen. Oppilaiden puettua
ulkovaatteet päällensä kokoonnuimme ulos tukikohtaan. Valokuvarasteja oli 10 ja niiden kiertäminen eteni niin, että tukikohdassa katsottiin valokuvataulusta aina yksi numeroitu kuva kerrallaan, suunnistettiin kuvan paikkaan ja otettiin rastilta tehtäväliuska (LIITE 8) kirjekuoreen.
Tämän jälkeen palattiin tukikohtaan katsomaan seuraava kuvavihje ja niin edelleen. Numeroruudukkoon laitettiin merkki aina jokaisen käydyn rastin jälkeen, jolloin pysyttiin perillä
suoritetuista rasteista. Kun kaikki rastit oli suoritettu onnistuneesti, palattiin sisälle, riisuttiin
vaatteet ja mentiin omalle paikalle. Tehtäväliuskat liimatiin omaan vihkoon ja niihin alettiin
etsiä vastauksia kirjan kappaleesta. Vastaukset kirjoitettiin vihkoon.
__________________________________________________________________________
+/Oppilaat tykkäsivät tästä tehtävästä kovasti ja siitä jäi myös itselleni hyvät muistot. Kun valokuvasuunnistus materiaalit on kerran tehnyt, niitä voi käyttää monipuolisesti eri oppiaineiden
tunneilla. Tämä työskentelytapa ei siis juurikaan kuormita opettajaa ja harjoituksen avulla oppilaat saavat myös kaivattua raitista ilmaa ja liikkumisen vapautta rytmittämään koulupäivää.

7) Pantomiimi
Toteutunut tunti:
Olin kirjoittanut välitunnin aikana liitutaululle ohjeistuksen: lähdemme ulos. Pukemisen ja
ulossiirtymisen jälkeen tunti käynnistettiin toiminnallisella, kuumailmapalloaiheeseen
orientoivalla harjoituksella. Ensin pyysin oppilaita tarkkailemaan taivasta ja miettimään,
mitä taivaalla näkyy tai vaihtoehtoisesti, mitä siellä voisi näkyä. Sen jälkeen kokoonnuimme piiriin, jossa jokainen sai vuorotellen tehdä pantomiimiesityksen havaitsemastaan
asiasta. Muiden tehtävänä oli arvata, mistä asiasta on kyse. Harjoituksen jälkeen siirryimme
takaisin luokkaan, jossa pidin opetustuokion tunnin aiheesta. Opetustuokion puolivälissä
oppilaat pääsivät aktiiviseen rooliin, kun vuorossa oli saippuakuplien puhaltaminen. Oppilaat väänsivät rautalangasta puhaltimet ja muutamaan isoon astiaan sekoitettiin saippuakuplavettä. Harjoituksen tarkoituksena oli herättää oppilaat pohtimaan, miksi saippuakuplat
nousevat ylöspäin ja näin johdatella heitä ymmärtämään kuumailmapallon teknologia. Teoriaosuus eteni tämän harjoituksen myötä kuumailmapallon lentämiseen.
________________________________________________________________________
+/Oppitunnin aikainen toiminta oli mielestäni onnistunutta, mutta toiminnallisuuden lisäämiseksi ja oppilaiden motivoinniksi pantomiimileikkiä olisi voinut kehittää seuraavasti.
Kun vuorossa oleva oppilas olisi esittänyt havainnoimansa asian ja luokka arvannut, mistä
on kyse, koko luokka olisi yhtynyt liikkeeseen ja sitä olisi suoritettu juosten piirissä, vaikkapa kaksi kierrosta. Myös tässä tehtävässä voisi ottaa sakkokierroksen käyttöön. Mikäli
luokka ei arvaa määräaikaan mennessä, mistä asiasta on kyse, yhdessä juostavia kierroksia
tulisi lisää. Nopeasta arvauksesta taas palkittaisiin vain yhdellä juoksukierroksella. Ajanottovälineenä voisi olla esimerkiksi tiimalasi.

LIITE 4. Mittaaminen-tehtävämoniste.

LIITE 5. Kauppapelin ohjeet ja kuva pelilaudasta.

LIITE 6. Kauppapelin ostoslista.

LIITE 7. Toiminnallisen kieliopin tehtävämoniste.

(jatkuu)

LIITE 8. Valokuvasuunnistuksen tehtävämoniste.

