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1 JOHDANTO 

Tilastot kertovat kolmasosan koko maailman väestöstä elävän fyysisesti passiivista elämää 

(Hallal et al., 2012). Samaan aikaan noin joka toinen suomalainen nuori ei liiku terveytensä 

kannalta riittävästi (Liimakka, Jallinoja & Hankonen, 2013). Tutkimusten mukaan fyysisen 

epäaktiivisuuden on todettu aikojen saatossa aiheuttavan muun muassa kroonisia sairauksia 

sekä masennusta (Booth, Roberts & Laye, 2012). 

Yksi yhteiskunnan tavoitteista on kannustaa lapsia ja nuoria kohti liikunnallisempaa elämän-

tapaa koulun ulkopuolella (Heikinaro-Johansson et al., 2007). Asia on huomioitu perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa, jotka asettavat vuosiluokkien 1-2 liikunnan oppiai-

neen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisen. Sama 

koskee 3-6 vuosiluokille suunnattuja opetuksen tavoitteita, joiden lisäksi painotetaan pitkä-

jänteistä itsensä kehittämistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kannustavat 

myös liikuntateknologian käyttöön 3-6 vuosiluokkien liikunnanopetuksen tavoitteisiin py-

rittäessä. (POPS 2014) Tästä syystä voitaneen tulkita sekä motivaation että teknologian liit-

tyvän vahvasti liikunnan opetussuunnitelman perusteiden toteutukseen. 

Psykologia on kiinnostanut minua lukion ensimmäisestä vuodesta lähtien. Liikunta ja tek-

nologia ovat sen sijaan olleet aina lähellä sydäntäni. Näin ollen päädyin tekemään kandidaa-

tintutkielmani aiheesta, jossa yhdistyvät motivaatio, liikunnanopetus ja teknologia. Huoma-

sin aiheen olevan moniulotteinen ja päätin syventyä siihen Pro gradu -työssäni. Valitsin tar-

kemman tarkastelun kohteeksi yhden psykologisen perustarpeen, jonka tyydyttymisen väi-

tetään ajavan ihmistä kohti sisäistä motivaatiota, mitä ikinä hän tekeekin. Kyseinen perus-

tarve on koettu autonomia. (Deci & Ryan, 1985) 

Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa oppilaan koetun autonomian tukeminen teknologian 

avulla liikuntatunnilla. Tässä tutkimuksessa korostetaan oppilaan autonomiaa viidesluokka-

laisten liikuntatunneilla. Tämä toteutetaan antamalla oppilaille merkittävästi päätösvaltaa ja 

vastuuta liikuntatuntien suunnittelussa sekä esimerkiksi antamalla heille valinnan mahdolli-

suuksia liikuntasuorituksiin liittyen tunnin aikana. Oppilaslähtöinen oppiminen on myös uu-

dessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa vahvasti esillä ja oppilaita halutaan vastuuttaa 

oppimiseen entistä enemmän ottamalla heitä mukaan opetuksen suunnitteluun (POPS 2014). 

Juuri oppilaiden osallistuminen tuntien suunnitteluun on yksi erittäin tehokas keino tukea 
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koetun autonomian psykologisen perustarpeen tyydyttymistä (Gråsten, Liukkonen, Jaakkola 

& Yli-Piipari, 2010). 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu ensisijaisesti Ryanin ja Decin itsemää-

räämisteorian varaan. Liikunnan kontekstissa tarkasteltavia käsitteitä lähestytään liikuntape-

dagogiikan teorioiden kautta, ja teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen tuovat kolman-

nen ja viimeisen osan tämän tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Aiheesta tehdyt aiem-

mat tutkimukset puolestaan näyttävät suuntaviivoja uuden tiedon tuottamiselle. 

Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää puolistrukturoitujen teemahaastat-

telujen avulla oppilaiden omia ajatuksia autonomiaa tukevasta teknologiatuetusta liikunta-

tunnista, sillä oppilaiden kokemusten ja ajatusten tiedostaminen on yksi parhaista tavoista 

luoda pohjaa lapsen autonomiaa tukevien oppituntien suunnittelulle (Reeve & Jang, 2006). 

Tarkoituksena on selvittää oppilaiden mielipiteitä siitä, että kokivatko he liikuntatunneilla 

toteutettujen autonomian tunnetta tukevien asioiden vaikuttavan heidän fyysiseen aktiivi-

suuteensa. Autonomian tunteen tiedustelu on naamioitu haastatteluissa kysymyksiin, kuten: 

“Miten koit tuntien suunnittelun vaikuttavan aktiivisuuteesi tunnilla tai koulun ulkopuo-

lella?” 

Lisäksi tutkimuksessa halutaan selvittää oppilaiden kokemuksia teknologian merkityksestä 

aktiivisuuden muutoksessa, jos muutosta oli tapahtunut. Saatuja tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa nykyaikaista, oppilasta osallistavaa, motivoivaa ja fyysisesti ak-

tiivisempaan elämäntapaan kannustavaa liikunnanopetusta suunniteltaessa.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu motivaation, liikunnan ja teknologian 

käsitteiden varaan. Nämä kolme tutkittavaa kohdetta valikoituivat tämän tutkielman teoreet-

tiseen viitekehykseen, koska toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemuk-

sia liikuntamotivaatiosta ja sen mahdollisesta muutoksesta teknologiatuetuilla liikuntatun-

neilla. Motivaation käsitettä lähestytään Ryanin ja Decin itsemääräämisteorian (Self-Deter-

mination Theory, SDT) näkökulmasta. Lisäksi syvennytään tarkemmin teoriassa esitettyyn 

motivaation kehittymiseen sekä kolmeen psykologiseen perustarpeeseen, joista koetun au-

tonomian perustarve otetaan vielä tarkemman tarkastelun kohteeksi ja luomaan teoreettista 

perustaa tälle tutkielmalle aiheesta tehtyjen aiempien tutkimusten avulla. Liikunnan osiossa 

käsitellään liikuntapedagogiikkaa yleensä, mutta tämän lisäksi myös liikunnanopetusta ja 

oppilaan liikuntamotivaatioon vaikuttamista hieman tarkemmin. Teknologiatuetun oppimi-

sen ja opettamisen sekä liikuntateknologian teorioihin syvennytään teoreettisen viitekehyk-

sen viimeisissä kappaleissa. 

2.1 Itsemääräämisteoria 

Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin laatimaa itsemääräämisteoriaa (Self-Determination 

Theory, SDT) pidetään nykyaikaisen motivaatiotutkimuksen kivijalkana. Teoria esittää, että 

ihmisen luonnollisten psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen on välttämätön sisäisen 

motivaation toteutumisen edellytys (Deci & Ryan, 2000). Nämä kolme synnynnäistä perus-

tarvetta ovat koettu pätevyys, koettu autonomia ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus (Deci 

& Ryan, 1985). Ntoumanisin (2001) mukaan yhteistyö sisältyy kuuluvuuden tunteeseen, ke-

hitys pystyvyyden tunteeseen ja valinnan mahdollisuus autonomian tunteeseen. Nämä kolme 

perustarvetta ovat Decin ja Ryanin (2000) mukaan tärkeitä tekijöitä tutkittaessa ihmisen pe-

rustoimintoja tavoitteiden saavuttamisessa tai vastaamaan kysymyksiin, kuten: Mitä ihmi-

nen tekee ja miksi? 

Itsemääräämisellä viitataan yksilön toimintaan, joka sisältää kokemuksen valinnan mahdol-

lisuudesta sekä syysuhteisuudesta. Samalla se toimii sisäsyntyisen motivaation perustana. 

Sisäsyntyinen tai toisin sanoen sisäinen motivaatio kumpuaa osaltaan vieteistä, jotka ovat 

tärkeimpiä ihmisen toimintaa ohjaavia luontaisia ja perustavanlaatuisia sisäisiä tarpeita. It-

semääräämisteorian mukaan ihminen on kykenevä valikoimaan ja kohdentamaan toimin-

taansa ja käyttäytymistään myös vieteistä tai ärsykkeistä riippumatta. (Deci & Ryan, 1985) 
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Näin ollen esimerkiksi synnynnäisten tarpeiden ollessa tyydytetyt yksilö voi aktivoitua pel-

kästä mielenkiinnosta asiaa kohtaan (Deci & Ryan, 2000). 

Itsemääräämisteoria keskittyy itsesäätelyyn vaikuttaviin prosesseihin, joiden pohjalta ihmi-

nen toimii tietyllä tavalla ja jotka määräytyvät ihmisen sosiaalisten toimintaympäristöjen 

vaatimusten ja ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden välisen tasapainoilun tuloksena (Deci & 

Ryan, 2000). Teorian mukaan ihmisen on tunnettava olonsa ulkoisista palkkioista riippumat-

tomaksi ja paineettomaksi ollakseen sisäisesti motivoitunut toimintaa kohtaan. Tällöin toi-

minta on myös autonomista eikä ulkoinen kontrolli ole läsnä saati yksilön toimintaa merkit-

tävästi ohjaava tekijä. Itsemääräämisteoria auttaa myös analysoimaan eroja ihmisten tavoit-

teiden ja niiden kontekstien välillä, joissa tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu. (Deci & 

Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a) 

2.1.1 Motivaation kehittyminen 

Suuri osa ihmisen toiminnasta ei ole sisäisesti motivoitunutta, vaan ihminen joutuu esimer-

kiksi noudattamaan erilaisia kulttuurisia, sosiaalisia ja laissa määrättyjä sääntöjä spontaanin 

toiminnan sijaan (Ryan, 1995). Tästä syystä ihminen säätelee toimintaansa sisäisten ja ul-

koisten intressien ristipaineessa. Yksilö voi sisäistää ulkoisen säätelyn osittain tai täysin si-

säiseksi säätelyksi. (Deci & Ryan, 1985) 

Kuviossa 1 kuvataan itsemääräämisteorian viitekehystä, joka sisältää toiminnan säätelyn si-

säistämisen (internalization) kehityksen. Toiminnan säätelyn sisäistämisestä on olemassa 

useita teorioita, mutta itsemääräämisteorian näkökulmasta se on luonnollinen ja aktiivinen 

prosessi, jossa yksilö ottaa omakseen ja osaksi itsesäätelyään ulkopuolisia arvoja ja toimin-

toja. Sen ääripäissä ovat amotivaatio ja sisäinen motivaatio. (Deci & Ryan, 1985; Deci & 

Ryan, 2000) Kokemus autonomiasta kasvaa siirryttäessä amotivaatiosta kohti sisäistä moti-

vaatiota (Pelletier, Fortier, Vallerand & Briere, 2001). Täydellisesti sisäistetty toiminta on 

tällöin sekä sosiaalisten normien mukaista että omasta tahdosta syntyvää. Sisäistäminen voi 

kuitenkin tapahtua vain tietyin osin tai asteittain, jolloin säätely jää enimmäkseen ulkoiseksi 

eikä toteudu täysin sisäisesti, vaikka siinä voi samalla esiintyä sisäisen motivaation piirteitä. 

(Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000) 
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Kuvio 1. Itsemääräämisteorian viitekehys (Jaakkola et al., 2013, 147; Deci & Ryan 2000) 

Sisäisen motivaation vastakohtana pidetään amotivaatiota. Kun ympäristö ja olosuhteet eivät 

salli yksilön itsemääräämistä eivätkä tarjoa osaamisen kokemuksia, yksilöstä voi tulla amo-

tivoitunut kyseistä toimintaa kohtaan. Amotivoituneeseen yksilöön yhdistetään myös välin-

pitämättömyyden, avuttomuuden ja itsensä aliarvioimisen piirteitä. Amotivaatio voi johtua 

suoritusten liian korkeasta vaatimustasosta tai jatkuvasta negatiivisesta palautteesta ja epä-

onnistumisesta. (Deci & Ryan, 1985) 

Sisäistämisen toisessa vaiheessa yksilö toimii ulkoisen motivaation pohjalta. Ulkoinen mo-

tivaatio (external regulation) on sitä, että ihminen ohjaa toimintaansa ulkoisten palkkioiden 

saavuttamisen tai negatiivisen asian välttämisen vuoksi (Deci & Ryan, 2000). Toiminnan 

aikaisen tai sen jälkeisen palkitsemisen on useissa tutkimuksissa todettu vähentävän yksilön 

sisäistä motivaatiota (Deci & Ryan, 1985) etenkin lasten kohdalla (Deci, Koestner & Ryan, 

2001). Toisaalta Cameron (2001) on kritisoinut Decin ym. (2001) johtopäätöksiä ulkoisten 

palkkioiden negatiivisista vaikutuksista motivaatioon, eikä hän näe palkkioiden olevan läh-

tökohtaisesti sisäiseen motivaatioon negatiivisesti vaikuttava tekijä. 

Seuraava vaihe, pakotettu säätely (introjection), on osaltaan ihmisestä itsestä lähtevää käyt-

täytymisen ohjaamista, mutta siinä ulkopuolisilla tekijöillä on vielä merkittävä vaikutus. Pa-

kotetussa säätelyssä yksilö hillitsee tunnetta ja halua toimia täysin oman tahtonsa mukaan 

Koettu autonomia 

Koettu pätevyys 

Koettu sosiaalinen yh-

teenkuuluvuus 

Psykologiset perustarpeet Motivaatio Motivaatioseuraukset 

Sisäinen motivaatio 

Integroitunut säätely 

Tunnistettu säätely 

Pakotettu säätely 

Ulkoinen motivaatio 

Amotivaatio 

A
U

T
O

N
O

M
IA

 

Kognitiiviset vaikutukset, 

kuten uskomus harjoitte-

lun merkityksestä ja aiko-

mus olla fyysisesti aktiivi-

nen tulevaisuudessa 

Tunteet, kuten viihtymi-

nen tai ahdistuneisuus 

Käyttäytyminen, kuten 

yrittäminen ja fyysinen ak-

tiivisuus 
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esimerkiksi ylpeyden säilyttämisen takia tai häpeän tunteen pelossa. Tämä näyttäytyy käy-

tännössä muun muassa sosiaalisten normien mukaan toimimisena. (Deci & Ryan, 1985; Deci 

& Ryan, 2000) 

Tunnistettu säätely (identification) on autonomisempaa ja sisäisesti motivoituneempaa toi-

mintaa kuin pakotettu säätely (Deci & Ryan, 1985). Tässä toiminnan säätelyn sisäistämisen 

vaiheessa yksilö on hyväksynyt ulkopuolelta annetun arvon tai asenteen omakseen. Tunnis-

tettua säätelyä on muun muassa urheileminen omaa terveyttä ylläpitääkseen (Deci & Ryan, 

2000). 

Lähimpänä sisäistä motivaatiota, mutta kuitenkin vielä ulkoiseksi luokiteltua säätelyä, on 

integroitunut säätely (integration) (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a). Tämä tapah-

tuu silloin, kun yksilö on sekä tunnistanut ulkoiseksi luokitellun toiminnan hyödyt että in-

tegroinut ne omaan arvomaailmaan sopivaksi. Tässä tapauksessa lähtökohtaisesti ulkoisesta 

arvosta ja säätelystä on tullut osa itsesäätelyä sillä seurauksella, että tuloksena on itsemää-

rättyä ulkoista säätelyä. (Deci & Ryan, 2000) Integraation toteutuminen vaatii Ryanin ja 

Decin (2000a) mukaan uuden asian vaivattoman assimilaation yksilön aiemmin opittujen 

arvojen ja tarpeiden kanssa. 

Lopulta, täysin sisäisesti motivoitunut yksilö toimii ulkoisista tekijöistä riippumattomana ja 

hän nauttii toimiessaan pätevyyden ja autonomian tunnetta (Deci & Ryan, 2000) sekä itse 

aktiviteetin tarjoamaa haastetta ja iloa (Ryan & Deci, 2000b). Sisäisesti motivoitunut toi-

minta on itsemääräämisen kulmakiveen, valinnan vapauteen, perustuvaa toimintaa (Deci & 

Ryan, 1985). 

2.1.2 Kolme psykologista perustarvetta 

Itsemääräämisteorian mukaan sisäisen motivaation toteutuminen edellyttää kolmen psyko-

logisen perustarpeen tyydyttymistä. Nämä ovat koetun pätevyyden, koetun sosiaalisen yh-

teenkuuluvuuden ja koetun autonomian tunne. (Deci & Ryan, 2000) Sisäinen motivaatio pe-

rustuu ihmisen tarpeeseen kokea eritoten pätevyyttä ja itsemääräämistä. Nämä kaksi tarvetta 

liitetään usein toisiinsa, mutta teoriassa on mahdollista ja hyödyllistä tarkastella niitä toisis-

taan irrallisina käsitteinä (Deci & Ryan, 1985) 

Pätevyyden kokemukset ovat rinnastettavissa onnistumisen kokemuksiin sosiaalisessa ym-

päristössä tai erilaisten suoritusten toteutuksessa. Pätevyys ei siis ole kykyä tai taitoa, vaan 
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enemmän tunnetta itsevarmuudesta ja saavutuksista käytännössä. (Deci & Ryan, 2002) Pä-

tevyyden kokemuksilla on tutkimusten mukaan suora yhteys sisäisen motivaation kehitty-

miseen. Ensiksi, sisäinen motivaatio paranee yksilön suoriutuessa sopivan haastavista tehtä-

vistä. Toiseksi, jotta koettu pätevyys voisi vaikuttaa sisäiseen motivaatioon, kyseisten koke-

musten tulisi tapahtua itsemääräytyneen toiminnan kontekstissa. (Deci & Ryan, 1985) Myös 

ihmisen tunne menestyksestä tai luottamus omiin kykyihin vahvistaa pätevyyden tunnetta. 

Fyysinen koettu pätevyys ja siihen yhteydessä oleva sisäinen motivaatio kehittyy yksilön 

omasta kehosta ja taidoista saatujen positiivisten kokemusten myötä. (Liukkonen, 1998) Pä-

tevyyden kokemusten on todettu määrittävän merkittävän paljon itsemääräytyvää motivaa-

tiota (Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003), mutta ne eivät välttämättä itsessään riitä sisäisen 

motivaation vahvistamiseen ja ylläpitoon, vaan yksilön on koettava myös myöhemmin esi-

teltävää autonomian perustarpeen tyydyttymistä eli valinnan vapautta omasta toiminnastaan 

(Ryan & Deci, 2000b; Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens & Petegem, 2015). 

Yllä mainitun toiminnan säätelyn sisäistämiseen vaikuttaa olennaisesti toinen psykologinen 

perustarve eli koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus (Niemiec & Ryan, 2009; Ryan & Deci, 

2000b). Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on välittämisen ja hyväksynnän tunteen saamista sekä 

yhteisöltä, johon ihminen kuuluu että muilta yksilöiltä. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on yk-

sinkertaisimmillaan muiden seurassa olemista (Deci & Ryan, 2002). Ihminen omaksuu hel-

pommin ulkoa annetun arvon tai toiminnan, jos hän tuntee olonsa arvostetuksi ja yhteenkuu-

luvaksi muun ryhmän kanssa tai kun hän tunnistaa ne omiksi ja haluaa kuulua toimintaa 

harrastavaan ryhmään. Koetun sosiaalisen yhteenkuuluvuuden jäädessä vähäiseksi yksilö 

voi motivoitua ainoastaan ulkoisista kannustimista toiminnan säätelyn sisäistämisen kustan-

nuksella. (Niemiec & Ryan, 2009) 

Kolmas psykologinen perustarve on koettu autonomia. Autonomia on kokemus sisäisesti 

kehittyvästä vapaasta tahdosta johtuvasta toimesta tai aikomuksesta toimia, johon liittyy 

olennaisesti myös valinnan mahdollisuus. Suuri määrä autonomiaa pohjustaa itsemääräävää 

toimintaa. (Deci & Ryan, 1985; Reeve & Jang, 2006) Autonomiasta puhuttaessa keskeistä 

on valinnan mahdollisuus. Autonomisesti toimivat ihmiset käyttävät saatavilla olevaa infor-

maatiota valitessaan itselle mieluisat toimintatavat itsenäisesti asettamiensa tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. (Deci & Ryan, 1985) Deci ja Ryan (2002) painottavat, että itsemääräämisteo-

riassa autonomian ja itsenäisyyden käsitteitä ei kuitenkaan tule sekoittaa, sillä ihminen voi 

autonomisesti soveltaa muiden tarjoamia arvoja ja toivottua käyttäytymistä, jotka kuitenkin 

ovat hänen itsensä hyväksymiä. Itsemääräämisteoria esittää autonomian käsitteen tutkimisen 
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mahdollistavan käyttäytymisen säätelyn paremman ymmärtämisen. Kuten aiemmin maini-

tussa kuviossa 1 esitetään, itsemääräämisteoria tarkastelee myös autonomian tunteen vah-

vistumista tai heikentymistä ja siihen vaikuttavia sosiaalisia ja biologisia tekijöitä. (Deci & 

Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2006)  

2.1.3 Koettu autonomia koulukontekstissa 

Ryanin ja Decin (2006) mukaan muun muassa oppimisen ja luovuuden tasoon vaikuttavien 

sisäisen motivaation lähteiden ja sitä heikentävien ilmiöiden selvittäminen on noussut kas-

vatuksen parissa tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Opettajan työnkuvaan kuuluu 

saada muut ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla (Ryan & Deci, 2000a), joten oppilaiden 

motivointi on tästä syystä väistämättä osa opettajan arkea. Tässä tutkielmassa keskitytään 

tarkemmin koetun autonomian psykologisen perustarpeen toteutumiseen käytännön koulu-

kontekstissa, ja vielä tarkemmin sen vaikutuksesta oppilaiden liikuntamotivaatioon. Tässä 

luvussa esitellään teorioita, jotka käsittelevät opettajan ja oppilaan näkökulmasta itsemää-

räämisteoriassa esiteltyä koettua autonomiaa ja sitä, miten opettaja voi kohottaa oppilaan 

liikuntamotivaatiota huomioimalla tämän perustarpeen. 

”Yhtäältä motivaatio on siis jotakin yksilöllistä, toisaalta taas siihen voidaan pyrkiä vaikut-

tamaan oppimistilanteen ja – tehtävien suunnittelulla.” (Järvelä et al., 2006, 78) 

Autonomian tukeminen on oppilaan psykologisten tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden ja ar-

vojen huomiointia ja niiden integrointia tuntisuunnitelmaan opettajan toimesta. Opettaja tu-

kee autonomiaa esimerkiksi sallimalla tehtävien ja ongelmien ratkaisun oppilaan omalla ta-

valla tunnin aikana. Tällöin oppilaiden mieltymykset ja ominaisuudet ohjaavat luokassa ta-

pahtuvaa toimintaa. (Reeve & Jang, 2006) Opettaja voi autonomiaa tukevalla toiminnallaan 

kohottaa oppilaan sisäistä motivaatiota, itsetuntoa ja tunnetta tiedollisesta pätevyydestä 

(Deci & Ryan, 1985). 

Kontrolloivaa opetusta pidetään autonomiaa tukevan opetuksen vastakohtana. Oppilaat voi-

vat kokea opettajan kontrolloivan opetustyylin painostavana, pystyvyyttä heikentävänä ja 

epämiellyttävänä. (Haerens et al., 2015) Autonomiaa tukevat opettajat esimerkiksi kuunte-

levat oppilasta enemmän kuin kontrolloivat opettajat, joiden opetustyyli on ohjailevaa. Kont-

rolloivassa opetuksessa sisäiset motivaatioresurssit asetetaan toissijaiseksi ja oppilaalle an-

netaan pääasiassa vain ulkoisia tavoitteita ja kannustimia, tehdään oppimisesta arviointikes-

keistä sekä vaikutetaan oppilaan ajattelutapoihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen (Reeve & 
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Jang, 2006), mikä osaltaan vähentää oppilaan sisäistä motivaatiota (Deci, Schwartz, Shein-

man & Ryan, 1981). Autonomiaa tukevat opettajat kuuntelevat oppilaiden ongelmia sekä 

tiedostavat heidän näkemyksiä ja tuntemuksia oppiainetta kohtaan (Bagøien, Halvari & 

Nesheim, 2010). Näitä ei toisaalta nähdä täysin toisiaan pois sulkevina opetustapoina (Ha-

erens et al., 2015; Pelletier et al., 2001). Esimerkiksi autonomiaa tukevat opettajat osaavat 

käyttää oppilaan palkitsemista siten, että ne palvelevat sisäistä motivaatiota parhaalla mah-

dollisella tavalla (Deci et al., 1981). Henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvä kes-

kustelu on myös tärkeää. Keskustelun pohjalta opettaja voi kannustaa oppilasta kehittämään 

omaa suhtautumistaan liikuntaa kohtaan omien tavoitteiden pohjalta ja henkilökohtaiset ke-

hityskohdat huomioon ottaen. (Bagøien et al., 2010) 

Oppilaan koettua autonomian tunnetta tukevat hänen kokemuksensa kuulluksi tulemisesta, 

itsenäisen työn mahdollisuudesta, kehuista, kannustuksesta sekä henkilökohtaisten pyyntö-

jen huomioinnista (Reeve & Jang, 2006). Esimerkiksi koululiikunnassa koetun autonomian 

tunne vahvistuu, kun oppilaat pääsevät suunnittelemaan liikuntatunteja sekä vaikuttamaan 

käytännön toteutuksen päätöksiin ja ratkaisuihin (Liukkonen & Jaakkola, 2013a). Krappin 

ja Lewalterin (2001) mukaan henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista juontuvat aktivi-

teetit ovat tarkoituksellista toimintaa sekä niihin liittyvä tavoitteen asettaminen on sen si-

säsyntyisen luonteen johdosta tasapainossa henkilön arvomaailman kanssa. 

Oppilaat kokevat autonomiaa persoonallisella tavalla (Tsai, Kunter, Lüdtke, Trautwein & 

Ryan, 2008), jolloin opettajan on hankala täyttää jokaisen oppilaan sisäisen motivaation to-

teutumisen vaatimuksia. Tästä syystä opettajan on oltava perillä ulkoisen säätelyn eri muo-

doista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymisen säätelyyn sekä huomioitava nämä asiat tuntien 

suunnittelussa. Näitä muotoja ovat aiemmin mainitut pakotettu säätely, tunnistettu säätely ja 

integroitunut säätely. Opettaja voi suunnitella sisäisesti aktivoivia ja vapautta tarjoavia suo-

rituksia, jolloin toiminnan ulkoisesta säätelystä tulee enemmän sisäisesti motivoitunutta toi-

mintaa. (Ryan & Deci, 2006) 

Lisäksi tukevan vuorovaikutussuhteen luominen oppilaisiin vahvistaa koetun autonomian 

tunnetta (Reeve & Jang, 2006). Itsemääräävän oppimisen toteutuminen vaatii kaikkien kol-

men psykologisen perustarpeen huomioimisen opetuksen järjestämisessä, jolloin sisäiset tar-

peet kuuluvuudesta, osaamisesta ja omaan toimintaan vaikuttamisesta toteutuvat (Ryan & 

Deci, 2000b). 
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2.2 Liikuntapedagogiikka 

Liikunnan käsite kattaa kaiken tarkoituksellisen ja energiaa kuluttavan toiminnan tai aktii-

visuuden (Heikinaro-Johansson et al., 2007). Pedagogiikalla puolestaan tarkoitetaan opetta-

misen tiedettä ja taidetta (Callcott, Miller & Wilson-Gahan, 2012). Liikunnan opetusta ja 

liikuntakasvatusta tutkivaa tieteenalaa kutsutaan liikuntapedagogiikaksi (Heikinaro-Johans-

son et al., 2007). Yksi liikuntapedagogiikan päätehtävistä on liikuntaan kasvattaminen, jonka 

tarkoituksena on kohottaa oppilaan liikuntamotivaatiota sekä opettaa hänelle omaan tervey-

teen ja henkilökohtaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. 

Yksi liikunnan oppiaineen tärkeimmistä tehtävistä on tarjota oppilaalle laaja valikoima eri-

laisia liikuntamuotoja ja perehdyttää hänet niihin liittyviin käsitteisiin, sääntöihin ja toimin-

tatapoihin. Liikuntatunnilla oppilaalla on mahdollisuus osallistua sellaiseen toimintaan, joka 

voi vapaa-ajalla olla hänelle mahdotonta. (Heikinaro-Johansson et al., 2007; Jaakkola, Liuk-

konen, & Sääkslahti, 2013) Oppilaiden aiemmat kokemukset liikunnasta voivat vaihdella 

merkittävästi, jolloin opettajan on suunniteltava ja toteutettava liikunnanopetus siten, että 

tunnilla tarjottaisi useita eri taitotasoja vastaavia haasteita sekä tarkkaa ja yksilöllistä palaut-

teenantoa (Byra, 2006). 

Opettajan rooli liikuntatuntien myönteisten kokemusten luojana on merkittävä. Demokraat-

tinen opettaja kohottaa tehtäväsuuntautunutta ilmastoa antamalla oppilaiden luoda pelisään-

töjä sekä suunnitella ja toteuttaa harjoitukset ja ratkaisut. Oppilaiden viihtyvyys ja kokemus 

autonomiasta kasvaa, kun heillä on tilaisuus vaikuttaa tunnin kulkuun. (Epstein, 1989) Vas-

taavasti liikunnanopettajan toimiessa tulos- tai vertailukeskeisesti tunneilla tapahtuvat tilan-

teet voivat tuntua oppilaista stressaavilta, mikä johtaa ennemmin tai myöhemmin liikuntain-

nostuksen hiipumiseen (Roberts, 2001). 

On olemassa useita tapoja opettaa liikuntaa. Oli opetustapa mikä tahansa, yleisesti huomi-

onarvoista on miettiä, kuka vastaa päätöksenteosta oppitunnin aikana, oppija vai opettaja. 

Yksi luokittelumenetelmä on jakaa opetustavat opettajajohtoisiin ja oppilaslähtöisiin. Opet-

tajajohtoisessa opetustavassa opettaja vastaa pääosin liikuntatunnin aikana tehtävistä pää-

töksistä. (Callcott et al., 2012) Oppilaslähtöisessä liikunnanopetuksessa opettaja sen sijaan 

ottaa oppilaita mukaan esimerkiksi päättämään, mitä varusteita ja välineitä käytetään, kuinka 

vaikeita suorituksia harjoitellaan sekä näiden lisäksi voidaan ratkaista liikuntaan liittyviä on-

gelmia oppilaiden kanssa (Byra, 2006). 
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Kuvio 2. Opetustapojen jatkumo (Dauer & Pangrazi, 1995, 81). 

Kuvion 2 jatkumon yläpuolelle on sijoitettu erilaisia opetustapoja, jotka ovat joko opettaja-

johtoisia tai oppilaslähtöisiä oppimisen tukemisen muotoja. Jatkumon vasemmassa reunassa 

ovat opettajajohtoisimmat opetustavat, joissa opettaja tekee enemmistön tunnin aikana ta-

pahtuvista päätöksistä. Oppilaiden osallistuminen päätöksentekoon kasvaa siirryttäessä ja-

nalla vasemmalta oikealle.  (Dauer & Pangrazi, 1995) Byran (2006) mukaan oppilaslähtöi-

nen liikunnanopetus, jossa oppilaalle annetaan enemmän päätösvaltaa, asettaa lapsen ikään 

kuin liikuntatunnin ohjaajaksi, mikä parantaa merkittävästi hänen oppimistaan ja viihtymistä 

tunnilla. Vastaavasti opettajaa vastaan kapinointi voi olla seurausta kontrolloivasta opetus-

tavasta (Haerens et al., 2015). 

Käsky-toiminta -tyyppinen opetustyyli erottuu muista opettajajohtoisimpana. Tässä tyylissä 

etenkin järjestys ja opettajan antamien käskyjen tarkka noudattaminen nähdään oppimisen 

kannalta tärkeimpänä. Suorituskeskeinen opetus eroaa edellisestä siten, että oppilaat eivät 

ole yhtä passiivisia eikä opettaja keskity järjestykseen ja asioiden organisointiin samalla ta-

valla, vaan pääpaino on liikkeiden oikeaoppisessa suorittamisessa. Taitokeskeisessä oppimi-

sessa lapsi etenee oman taitotasonsa mukaan opettajan antamissa haasteissa, jotka alkavat 

perustaidoista ja vaikeutuvat loppua kohden kohti opetettavan taidon hallitsemista. (Dauer 

& Pangrazi, 1995; Callcott et al., 2012) 

Yksilöllisen oppimisen tukeminen on ensimmäinen varsinainen oppilaslähtöinen opetus-

tyyli. Tässä tyylissä jokaisen oppilaan tarpeet selvitetään ennakkoon ja ne huomioidaan lii-

Käsky-toiminta         Taitokeskeinen         Yhteistyö               Rajattu tutkiva oppiminen 

      

Suorituskeskeinen         Yksilöllinen oppiminen    Ongelmanratkaisu             Vapaa tutkiva oppiminen 

        

Opettajajohtoinen opetus 

(Opettaja tekee enemmistön 

päätöksistä) 

Oppilaslähtöinen opetus 

(Oppilas tekee enemmistön 

päätöksistä) 
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kunnanopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opettajan tehtävä tässä tavassa on opetuk-

sen suunnittelu sekä opittavan asian kontrollointi ja säätely. Oppilasta kannustetaan oman 

oppimisen arviointiin sekä etsimään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kyseisten taitojen harjoit-

tamiseen. Yhteistyötä tukevassa opetustavassa oppilaspari- tai ryhmä työskentelevät opetta-

jan asettaman tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä. Ongelmanratkaisuun perustuvassa oppi-

misessa oppilas saa opettajalta ongelman ratkaistavaksi. Ongelmaan olisi oltava olemassa 

useampi kuin yksi oikea vastaus. Tätä kautta oppilas oppii ratkaisemaan ongelmia ja ajatte-

lemaan luovasti. (Dauer & Pangrazi, 1995) 

Oppiminen on itsemääräytyvintä tutkivassa oppimisessa, jota on olemassa ainakin kahden-

laista: rajattua ja vapaata tutkivaa oppimista. Rajattu tutkiva oppiminen on siltä osin vielä 

kontrolloitua, että opettaja tekee alkuvalmistelut ja päättää oppimisessa hyödynnettävistä 

materiaalivalinnoista sekä tehtävien vastauksiin liittyvistä yleisimmistä vastausvaihtoeh-

doista. Tällainen oppiminen tapahtuu esimerkiksi, kun opettaja pyytää oppilasta näyttämään 

erilaisia tapoja hyppiä lattialla olevan hyppynarun yli edestakaisin. Vapaa tutkiva oppiminen 

toteutuu puolestaan, kun ainoat opettajan kontrolloimat asiat ovat ohjemateriaalin valinta ja 

tutkittavan asian rajaus. Opettaja voi esimerkiksi ohjeistaa oppilaille, että he saavat valita 

annetuista välineistä yhden ja keksiä sille erilaisia käyttötapoja. Muita kuin turvallisuuden 

määräämiä rajauksia ei anneta. Opettajan rooli on rohkaista oppilaita kokeilemaan, vastata 

heidän kysymyksiin ja ohjata heitä ongelmatilanteissa yksilökohtaisesti. Liikunnassa käytet-

tävä tutkiva oppimistapa voi säännöllisesti hyödynnettynä kannustaa lapsia kokeilemaan eri-

laisia liikkumistapoja luonnostaan ja uteliaisuuttaan. (Dauer & Pangrazi, 1995) 

2.2.1 Liikunnanopetus ja liikuntamotivaatio 

Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on mainittu, liikuntamotivaation kehittäminen kuuluu 

olennaisesti liikuntapedagogiikkaan ja myös perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den liikunnan oppiaineen tavoitteisiin. Oppilaiden liikuntamotivaatioon voidaan vaikuttaa 

keskittymällä pedagogisiin ratkaisuihin, joita ovat muun muassa tehtävien monipuolisuus, 

opettajan demokraattinen toimintatapa, yksityinen ja kannustava palaute, heterogeenisiin 

ryhmiin jako, yksilöllisen kehittymisen ja parhaansa yrittämisen arviointi sekä ajankäytön 

joustavuus (Liukkonen & Jaakkola, 2013b). 

Vaikka Yli-Piiparin (2011) seurantatutkimuksen tulosten mukaan suomalaiset lapset ovat 

vahvasti sisäisesti motivoituneita koululiikunnassa, suomalaisten murrosikäisten liikunta-
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aktiivisuuden on todettu viime vuosina vähentyneen poikkeuksellisen paljon (Aira, Kannas, 

Tynjälä, Villberg & Kokko, 2013; Yli-Piipari, 2011). Kouluissa on herätty tähän todellisuu-

teen huomioimalla fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (POPS: 2014). Alakoulussa oppilaat opettelevat liikuntataitoja 

keskimäärin kahden 45 minuutin mittaisen oppitunnin verran viikoittain. Koulun mahdolli-

suudet vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ovat tästä syystä hyvin rajalliset. Yksi yh-

teiskunnan haasteista on kannustaa lapset ja nuoret liikunnallisempaan elämäntapaan koulun 

ulkopuolella (Heikinaro-Johansson et al., 2007). Aiheeseen liittyvää keskustelua halutaan 

herättää usein vetoamalla yleisesti asetettuihin fyysisen aktiivisuuden ja terveyteen liittyviin 

suosituksiin. Toisaalta Jallinoja (2014) ehdottaa liikuntasuositusten ynnä muiden tiedepoh-

jaisten terveydenedistämisohjeiden orjallisen noudattamisen sijaan liikkujan tunnemaailman 

arvottamista korkeammalle kuin mitä se nykyään on liikuntaan liittyvässä itsetarkkailussa. 

Tätä kautta pelkkä positiivisen liikuntakokemuksen vahvistaminen johtaa vastavuoroiseen 

kehään, jossa ilon kokemukset kannustavat sisäisesti motivoituneeseen liikuntaan jatkossa-

kin. Opetussuunnitelmassa (POPS: 2014) mainitaan liikunnan oppiaineen yhtenä tehtävänä 

juuri myönteisten liikuntakokemusten tarjoaminen lapselle. 

Sisäsyntyiset motiivit liikuntaa kohtaan ovat avainasemassa fyysisesti aktiivisen elämänta-

van muodostumisessa (Aaltonen, Leskinen, Morris, Alen, Kaprio, Liukkonen & Kujala, 

2012). Motivaatio toimii toiminnan käynnistäjänä ja energianlähteenä, joten opettajan on 

hallittava keinot herättää ja ylläpitää oppilaiden liikuntamotivaatiota, eikä sen merkitystä 

voida vähätellä liikunnan opetuksessa ja ohjaamisessa (Heikinaro-Johansson et al., 2007; 

Jaakkola et al., 2013). Opettaja voi vaikuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen 

esimerkiksi itsemääräämisteoriaan kuuluvien psykologisten perustarpeiden huomioimisella 

omassa opetuksessa. Käytännössä se tarkoittaa oppilaiden ottamista mukaan tuntien suun-

nitteluun, päätöksentekoon ja tavoitteiden asettamiseen. Esimerkiksi näillä tavoin oppilas 

voi kokea liikuntatunnin aikana sosiaalista yhteenkuuluvuutta, autonomiaa ja pätevyyden 

tunnetta. (Bagøien et al., 2010) Opettaja voi esimerkiksi tuoda esille omasta näkökulmasta 

lapselle edullisia arvoja ja näin vaikuttaa lapsen suhtautumiseen liikuntaan. Ryanin ja Decin 

(2000a) mukaan ihminen voi ottaa omakseen ulkoa annetun uuden asian, esimerkiksi lähei-

sen ihmisen ajattelumallin, aiemmin mainitun yhteenkuuluvuuden psykologisen perustar-

peen täyttämisen toivossa ja sisäistää sen lopulta omaksi ajatteluksi, jolloin sosiaalisen yh-

teenkuuluvuuden tarve tyydyttyy ja ihminen motivoituu sisäisesti. (Standage et al., 2003) 
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Aaltosen et al., (2012) mukaan tulevaisuudessa tulisi keskittyä liikuntamotivaatiota vähen-

tävien ja fyysistä aktiivisuutta estävien tekijöiden sijasta asioihin, jotka vaikuttavat myön-

teisesti liikuntamotivaation kehittymiseen. Aaltonen (2013) näkee, että syvemmän liikunta-

motivaatiotutkimuksen avulla voitaisi selvittää motivaation vaikutuksia vapaa-ajan aktiivi-

suuteen sekä aktiivisten ja epäaktiivisten liikkujien välisten aktiivisuuserojen syitä. Toisaalta 

Liimakan, Jallinojan ja Hankosen (2013) mukaan muista kuin liikunnallisista aktiviteeteista 

kiinnostuneelle ihmiselle liikunnan tuputtamisen sijaan hänen elämäntapoihinsa tulisi sisäl-

lyttää liikuntaa ja kuntoilua vähitellen ja hänen omilla ehdoillaan. 

2.3 Teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen 

Teknologiset laitteet ja sovellukset ympäröivät nykypäivän lasten arkea, mikä helpottaa tek-

nologian hyödyntämistä myös koulussa opetuksen tukena. Teknologiatuettu opettaminen 

tarjoaa oppilaalle tilaisuuden muun muassa syventyä työskentelemään häntä itseä kiinnosta-

vien aiheiden parissa, asettaa omia tavoitteita sekä edetä tehtävissä yksilöllisesti omien val-

miuksien ja taitotasonsa mukaan (Järvelä et al., 2006).  

Teknologian käyttö opetuksen tukena tulee aina perustella tarkoituksenmukaisena toimin-

tana, esimerkiksi apuvälineenä jonkin asian oppimisessa (Järvelä et al., 2006). Teknologian 

avulla voidaan tukea oppilaan itsesäätelyn kehitystä, mutta sen suoranainen parantaminen 

on teknologia-avusteiselle opetukselle haastava tehtävä (Banyard, Underwood, Twiner, 

2006). Useat tutkimukset osoittavat lasten aktiivisuustasojen nousseen teknologiainterven-

tion johdosta ainakin hetkellisesti (Kang & Brinthaupt 2009). 

2.3.1 Teknologiset laitteet ja sovellukset motivoinnin tukena 

Opetuksen ja oppimisen tueksi on kehitetty lukuisia teknologian käyttötapoja. Teknologian 

avulla voidaan esimerkiksi luoda viihtyisiä, oppilaita stimuloivia, sisäiseen motivaatioon 

kannustavia, palkkiottomia, kontrolloimattomia sekä oppilaita eri tavoin motivoivia oppi-

misympäristöjä, joissa oppiminen on hauskaa (Järvelä et al., 2006). Useat psykologit ja kas-

vatusalan ammattilaiset ovat jo pitkään rohkaisseet edellä kuvattujen oppimisympäristöjen 

käyttöönottoon kasvatuksen alan parissa (Deci & Ryan, 1985). Tällaiset ympäristöt tarjoavat 

esimerkiksi kameroiden käytön myötä välitöntä visuaalista palautetta oppijalle, mikä auttaa 

erityisesti motoristen taitojen oppimisessa (Wang, Myers & Yanes, 2010). 
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Olennainen tehtävä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimi-

sessa on luoda oppilaalle psykologisesti, pedagogisesti ja didaktisesti optimaaliset olosuhteet 

oppimiseen. Tämän toimiessa eriyttäminen toteutuu edistyneiden oppilaiden edetessä opit-

tavassa asiassa omaan tahtiin, jolloin opettajan tukea enemmän tarvitsevat oppilaat myös 

saavat sitä. Teknologia voi auttaa oppilaan henkilökohtaisen oppimistason hahmottamisessa 

ja itsemääräävän oppimisen tuessa. (Mooij, Dijkstra, Walraven & Kirschner, 2014). Myös 

Järvelän ym. (2006) mukaan oppilaan motivaatiotasoihin ja kognitiiviseen työskentelyyn on 

mahdollista vaikuttaa pedagogisesti harkitulla ja tarkoituksenmukaisella teknologian käy-

töllä. 

2.3.2 Liikuntateknologia 

Teknologialla ja liikunnalla on alati kehittyvässä, digitalisoituneessa ja teknologisoituneessa 

maailmassa monisyinen ja aktiivisesti tutkittu suhde, jossa ristiriidoilta ei olla vältytty. Tek-

nologiaa pidetään yhtäältä syynä ihmisten passivoitumiseen, toisaalta tutkimuksissa on ha-

vaittu sen mahdollisuudet kannustaa ihmisiä liikkumaan. (Aaltonen et al., 2012) 

Teknologian nopea kehittyminen on johtanut erilaisten laitteiden halpenemiseen ja niiden 

koko on myös pienentynyt. Tämän johdosta teknologia on saanut jalansijaa elämän eri osa-

alueilla, kuten arkisessa urheilun harrastamisessa. Liikuntateknologia on nykyään käytän-

nössä huippu-urheilijoiden lisäksi myös kaikkien kunto- ja terveysliikkujien saatavilla. 

(Moilanen, 2014) 

Liikuntateknologia on erittäin laaja käsite, joka käsittää sekä liikunnan harrastamisessa hyö-

dynnettävät välineet, teknologian, testauksen ja valmennuksen että suoritusten mittaami-

seen, tallentamiseen ja analysointiin käytettävät informaatioteknologiset sovellukset, lait-

teet, ohjelmistot ja palvelut (Moilanen, 2014). Nykyaikainen teknologia tarjoaa liikuntaan 

erilaisia välineitä, joiden avulla esimerkiksi ihmisen liikkeitä, niiden nopeutta ja voimak-

kuutta, reaktioaikaa ja kiihtyvyyttä voidaan mitata tarkasti (Staiano & Calvert 2011). Länsi-

mainen urheilukulttuuri onkin viime aikoina kehittynyt yksilö- ja mittauskeskeisen liikunnan 

suuntaan. Siitä johtuen myös kaupalliset liikuntateknologialaitteet painottuvat motivoinnin 

osalta itsemittausteknologioihin, tv-formaatteihin ja “kehoselfieihin”. (Jallinoja, 2014) Sy-

kemittari on kuitenkin edelleen suomalaisille yleisin käsite liikuntateknologisesta laitteesta 

(Moilanen, 2014). 
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Liikuntateknologiaa tulee Moilasen (2014) mukaan tutkia teknologiana, jossa teknologian 

käyttämisen seurausten sijaan tulisi keskittyä käyttäjään, käyttöön ja käytettävyyteen. Moi-

lanen alleviivaa erottelua, jossa huomioidaan teknologian käyttäjä, teknologian käyttötar-

koitus ja -tapa sekä teknologian mahdollisuus täyttää käyttäjän odotukset. 

On olemassa sekä teknologian käyttöä estäviä että sen käyttöä edistäviä tekijöitä. Nämä te-

kijät ovat yksilötasolla esiintyviä uskomuksia, jotka johdattavat käyttäjää joko hyödyntä-

mään tai hylkäämään teknologian käytön tietyssä kontekstissa. (Cenfetelli & Schwarz, 2011) 

Van Der Heijdenin (2004) mukaan teknologian hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys edesaut-

tavat teknologian käyttöönottoa. Teknologian käyttöä estävinä tekijöinä pidetään muun mu-

assa laitteen yllättävää toimintahäiriötä kesken liikuntasuorituksen, vaikeaselkoisuutta, tek-

nologian tungettelevuutta ja toiminnan epäloogisuutta. Käyttäjä voi joskus olla pettynyt lait-

teen tuottamaan tietoon. (Cenfetelli & Schwarz, 2011) 

Käyttöä edistävä liikuntateknologinen laite on Moilasen (2014) mukaan teknisesti luotettava 

ja ominaisuuksiltaan monipuolinen liikuntalajista riippumatta. Laitteen taustalla olevan jär-

jestelmän on tämän lisäksi toimittava ongelmitta (Cenfetelli & Schwarz, 2011). Visuaalisesti 

ja käyttökokemukseltaan miellyttävä laite jättää käyttäjälleen positiivisen kokemuksen ky-

seisen teknologian käytöstä, jolloin sen pitkäaikainen hyödyntäminen, jota yleensä valmis-

tajan puolesta toivotaan, on todennäköistä (Van Der Heijden, 2004). Myös laitteen ja muiden 

siihen liittyvien palveluiden tarjoaman suorituksen aikaisen informaation tarkkuus ja moni-

puolisuus nähdään liikuntateknologian käyttöä edistävinä tekijöinä. (Cenfetelli & Schwarz, 

2011; Moilanen, 2014) 

Pyykkönen (2014) näkee, että esimerkiksi tietokoneen ruutu ei tapa liikuntakipinää, vaan 

sitä vastoin liikunnan sisältöjen ja käytäntöjen jäädessä vetovoimattomiksi ne eivät yksin-

kertaisesti ole tarpeeksi kiinnostavia lapsille ja nuorille. Liikuntateknologia toimii Moilasen 

(2014) mukaan varsinaista liikunnassa tapahtuvaa toimintaa tukevana ulottuvuutena, joka 

epäonnistuessaan tehtävässään voi jopa aiheuttaa käyttäjässään turhautumista, jolloin liik-

kumisen halu ehtyy. 

Moilasen (2014, 16) mukaan nykyihmiset eivät enää “hanki liikuntateknologiaa, vaan tek-

nologiaan perustuvia liikunnan seurannan, ohjauksen ja motivoinnin ratkaisuja.”  
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3 AIHEESTA TEHTY AIEMPI TUTKIMUS 

Tämä luku sisältää tutkimuksia, joissa sekä liikuntamotivaatio että teknologiatuettu oppimi-

nen ja opetus ovat olleet merkittäviä tekijöitä. Liikuntamotivaatioon liittyviä käsitteitä näissä 

tutkimuksissa esiintyy tarkemmin esimerkiksi koetun autonomia ja fyysisesti aktiivisen elä-

mäntavan tutkimisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu muun muassa teknologian eri 

mahdollisuuksia ja tapoja vaikuttaa motivaation kehittymiseen liikunnan kontekstissa. 

Wilsonin ym. tutkimuksessa tutkittiin neljä viikkoa kestäneen oppilaskeskeisen intervention 

vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen vähävaraisten perheiden nuorilla (n = 28). Interventiot 

toteutettiin koulun jälkeen kolmena päivänä viikossa, kaksi tuntia kerrallaan ja neljän viikon 

ajan. Tutkimuksessa nuoret saivat äänestää erilaisista aktiviteeteista mieluisimmat, joita he 

seuraavalla viikolla harjoittelisivat sekä kehittivät keinoja fyysisen aktiivisuuden paranta-

miseksi itselle ja muille. Interventiojakson jälkeen tutkittavien oppilaiden fyysinen aktiivi-

suus oli kasvanut vertailuryhmän oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen verrattuna. (Wilson, 

Evans, Williams, Mixon, Sirard, & Pate, 2005) 

Kaksosten fyysistä aktiivisuutta on tutkittu yhdessä kolmekymmentä vuotta kestäneessä pit-

kittäistutkimuksessa. Tulokset osoittivat, että pitkäaikaisesta fyysisestä aktiivisuudesta pu-

huttaessa nautinto, kunnon kohottaminen ja psykologiset vaikutukset toistuivat liikunnalli-

seen elämäntapaan kannustavina asioina. Vastaavasti kipu, erilaiset terveysongelmat ja ajan-

puute koettiin yleisimmin esteeksi liikunnan harrastamiselle vapaa-ajalla. (Aaltonen et al., 

2012) 

Soinin (2006) väitöskirjassa tutkittiin yhdeksäsluokkalaisten liikuntatunnin motivaatioil-

mastoa ja sen vaikutusta nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja viihtymiseen koulun 

liikuntatunneilla. Tutkimuksessa sisällytettiin Decin ja Ryanin itsemääräämisteoriaan auto-

nomiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisäävien tekijöiden lisäksi tavoiteorientaatioteorian 

kaksi koetun pätevyyden kriteeriä, jotka ovat minä- ja tehtäväsuuntautuneisuus. Motivaa-

tioilmaston mittareina käytettiin väittämiä, jotka liittyivät oppilaiden mahdollisuuksiin vai-

kuttaa liikuntatuntien toteutukseen ja tunnin kulkuun, heidän valinnan vapauden määrään 

tunnin aikana, harjoitteiden valintaan oman mielenkiinnon mukaan sekä merkittävään pää-

tösvaltaan liikuntatunnin aikana. Tässä tutkimuksessa luotiin koettua autonomiaa tukeva il-

masto osaltaan näiden väitteiden pohjalta. Tulosten mukaan oppilaat arvioivat viihtyvänsä 

hyvin liikuntatunneilla sekä kokivat itsensä fyysisesti aktiivisiksi. Koetulla autonomialla 
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nähtiin yhteys viihtymiseen ja fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin liikuntatunnilla. Tulok-

sissa huomattiin myös opettajan tai opetusryhmän vähäinen vaikutus oppilaiden viihtymi-

seen ja koettuun motivaatioilmastoon. 

Eräässä tutkimuksessa tutkittiin yksin ja ryhmässä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin askelmittareita ja tavoitteet asetettiin askelmäärissä. Tulok-

sissa huomattiin, ettei keskivertoaktiivisten ja erittäin aktiivisten oppilaiden välisissä askel-

määrissä ollut suuria eroja. Aktiivisimmat oppilaat saavuttivat tosin ryhmissä laaditut tavoit-

teensa todennäköisemmin kuin vähemmän aktiiviset oppilaat. Lähtökohtaisilla aktiivisuus-

eroilla ei nähty olevan merkitystä yksin asetettuihin tavoitteisiin, sillä kaikki pääsivät tavoit-

teeseensa. Mielenkiintoinen huomio oli sen sijaan se, että epäaktiivisimmat oppilaat pääsivät 

ryhmissä asetettuihin tavoitteisiinsa paremmin kuin heidän yksin asettamiin. Kaiken kaikki-

aan oppilaiden yhteenlaskettu askelmäärä kasvoi 19 prosenttia lähtötasosta. (Kang & Brint-

haupt, 2009) 

Eräs tutkimus selvitti automaattisesti toimivan teknologisen ohjelman käytön vaikutuksista 

ihmisen fyysiseen aktiivisuuteen yhdeksän viikon aikana. Iso-Britanniassa toteutettuun tut-

kimukseen osallistui 77 tervettä, keski-iältään noin 40-vuotiasta aikuista. Sattumanvaraisesti 

muodostetulle testiryhmälle (n = 47) annettiin käyttöön internet- ja mobiilipohjainen liikun-

taohjelma, joka tarjosi muun muassa räätälöityjä vinkkejä pulmatilanteisiin, viikkokohtaisen 

liikuntasuunnitelman puhelimeen, sähköpostimuistutuksia, keskustelupalstan, jossa jakaa 

kokemuksia sekä fyysisen aktiivisuuden palautejärjestelmän. Kontrolliryhmä (n = 30) ei saa-

nut lainkaan tukea. Molempien ryhmien jäsenet saivat jakson ajaksi aktiivisuusrannekkeet, 

mutta vain testiryhmällä oli tilaisuus käyttää reaaliaikaista palautejärjestelmää. Tutkimustu-

losten mukaan testiryhmän jäsenet kasvattivat fyysistä aktiivisuuttaan alku- ja loppumittaus-

ten välillä merkittävästi enemmän verrattuna kontrolliryhmän jäseniin. Tuloksista vedettyjen 

johtopäätösten mukaan teknologiaperusteisella liikuntaohjelmalla on mahdollista vaikuttaa 

terveidenkin aikuisten fyysisen aktiivisuuden määrään positiivisesti. (Hurling, Catt, De 

Boni, Fairley, Hurst, Murray, Richardson & Sodhi, 2007). 

Haggerin, Chatzisarantisin, Culverhousen ja Biddlen (2003) tutkimuksessa tutkittiin nuorten 

oppilaiden vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta ja asenteita liikuntaa kohtaan koulussa pidetty-

jen koettua autonomiaa tukevien liikuntatuntien jälkeen. Tutkimuksessa pidettiin 295 ylä-

kouluikäisille oppilaille autonomiaa tukevia liikuntatunteja koulussa ja viiden viikon jälkeen 

oppilailta kysyttiin, olivatko he kokeneet muutoksia fyysisessä aktiivisuudessaan. Tuloksista 
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selvisi, että liikuntatunnilla toteutunut sisäinen motivaatio vaikutti hieman tunnistettuun sää-

telyyn myös koulun ulkopuolella. Liikuntatunneilla koetun autonomian tunteen ja sisäisen 

liikuntamotivaation todettiin vaikuttaneen positiivisesti vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen 

ja asenteisiin liikuntaa ja liikkumista kohtaan. 

Gråstenin ym. ja Haggerin ym. tutkimuksissa on tutkittu samoja aiheita ja tutkimusten tu-

lokset vahvistavat toisiaan. Gråsten et al., (2010) analysoivat 639 koululaisen fyysisen aktii-

visuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutoksia yläkoulun aikana. Tämän lisäksi 

selvitettiin koetun autonomian yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen. Tuloksissa havaittiin tilas-

tollisesti merkittävä korrelaatio liikuntatuntien koetun autonomian ja fyysisen aktiivisuuden 

välillä (r = 0,157, p = 0,000), mutta tutkimuksen tulosten mukaan fyysisen aktiivisuuden ja 

koetun autonomian välinen yhteys oli heikko. 

Eräässä tutkimuksessa haastateltiin oppilaita erilaisia pelejä sisältäneen autonomiaa tukevan 

liikuntatunnin jälkeen. Tuloksissa huomattiin 75% haastateltavien vastauksista keskittyvän 

arvioimaan tuntia joko hauskaksi tai tylsäksi. Toisaalta oppilaiden kokema optimaalinen 

vaatimustaso (F = 30.031), pätevyyden tunteet (F = 24.673) sekä nautinnollisuus (F = 10.35) 

erottuivat oppilaiden vastauksissa ennen autonomian (F = 6.610) tai sosiaalisen yhteenkuu-

luvuuden (F = 3.724) kokemuksia. (Mandigo, Holt, Anderson, & Sheppard, 2008) 

Byran (2006) mukaan viime aikoina ollaan syvennytty tutkimaan tarkemmin oppilasläh-

töistä liikuntatuntia, jossa oppilaat opettelevat samanaikaisesti motoristen tehtävien kanssa 

kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja. Tulokset puhuvat lapsen osallistamisen puolesta oman op-

pimisen aktiivisena vaikuttajana. Toisaalta teknologisten innovaatioiden positiivisesta vai-

kutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn on vasta vähäisesti tieteellistä näyt-

töä. (Sjögren, Haapakoski, Kosonen & Heinonen, 2013)  
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaat kokevat autonomian kokemusta 

tukevan liikuntajakson, jonka aikana opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään teknologiaa, 

vaikuttavan heidän fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tule-

vaisuudessa suunniteltaessa omaehtoiseen liikuntaan kannustavia liikuntatunteja. Gråsten et 

al., (2010) ehdottaa, että kyseistä aihetta tulisi lähestyä tutkimuksin, joissa oppilaiden koet-

tua autonomiaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja fyysistä pätevyyttä tuetaan muun muassa 

antamalla oppilaille valinnan mahdollisuuksia koululiikunnassa. Laadullisella tutkimuksella 

saataisi Gråstenin ym. mukaan tietoa liikunnan harrastuneisuuteen kannustavista tekijöistä. 

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu koettua autonomiaa tukevalla opetustavalla olevan 

pieni vaikutus vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen (Hagger et al., 2003). Tutkielman teoreet-

tisen viitekehyksen ja aiheesta tehtyjen aiempien tutkimusten pohjalta ensimmäinen tutki-

musongelma muotoutui seuraavanlaiseksi: 

1. Mitkä asiat autonomiaa korostavaa liikunnanopetusta koskien erottuvat oppilaiden pu-

heessa? 

Tarkoituksena tässä tutkimuksessa on haastatella lapsia heidän kokemuksistaan liikuntatun-

neista, ja ottaa samalla selvää, mitkä asiat vaikuttavat lasten näkökulmasta autonomian tun-

teen tyydyttymiseen sekä sitä kautta mahdollisesti liikuntamotivaation kehittymiseen. Decin 

& Ryanin (1985) mukaan sisäisten mieltymysten ja kokemusten tutkimisen hankaluuden 

vuoksi ne ovat jääneet suoriutumisen ja käyttäytymisen tutkimisen varjoon. Urheilun osalta 

yksilön kokemukset ovat kuitenkin sittemmin saaneet jalansijaa liikuntamotivaatiota käsit-

televissä tutkimuksissa. Itsemääräämiseen liittyvistä sisäisistä kokemuksista tarvitaan vielä 

lisää tutkimusta, jonka avulla voitaisi selvittää liikuntamotivaation kehittymiseen ja syntyyn 

vaikuttavia merkittäviä tekijöitä. Gråstenin et al., (2010) mukaan autonomian tunnetta voi-

daan kohottaa, mutta tarkempaa tietoa tarvitaan etenkin niistä tekijöistä, jotka ovat lisäänty-

neen autonomian kokemuksen taustalla. Esimerkiksi opettajan puheiden, sanavalintojen, te-

kojen ja eleiden vaikutusta oppilaan koettuun autonomiaan tulisi Reeven ja Jangin mukaan 

empiirisesti kokeilla laboratorio-olosuhteiden sijaan autenttisessa ympäristössä, kuten luok-

kahuoneessa (Reeve & Jang, 2006). Oppilaiden autonomiaa tukevan oppimisympäristön on 

todettu vaikuttavan myönteisesti liikuntamotivaation rakentumiseen (Standage et al., 2003). 

Gråstenin ym. mukaan koululiikuntaa koskevat tutkimukset kaipaavat interventioita, jotka 

tukevat kolmea psykologista perustarvetta eli koettua pätevyyttä, autonomiaa ja sosiaalista 
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yhteenkuuluvuutta. Muun muassa valinnan mahdollisuuden korostaminen on yksi tapa lisätä 

autonomian tunnetta. Nimenomaan laadullisten tutkimusten kautta saataisi tietoa niistä teki-

jöistä, jotka ovat oppilaiden koetun autonomian tunteen ja liikunnan harrastuneisuuden ta-

kana. (Gråsten et al., 2010) Tämä Pro gradu –tutkimus selvittää liikuntamotivaation kehitty-

miseen ja autonomian kokemukseen vaikuttavia tekijöitä teknologiatuetuilla liikuntatun-

neilla viidesluokkalaisten näkökulmasta. 

Toisessa tutkimusongelmassa keskitytään liikuntateknologisiin laitteisiin ja sovelluksiin ja 

selvitetään niiden merkitystä jakson toteutuksessa. Teknologiatuetusta oppimisesta ja opet-

tamisesta on tehty jonkin verran tutkimuksia, joiden tulokset ovat yleensä viitanneet moti-

voinnin osalta siihen, että teknologian avulla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti muun 

muassa oppimismotivaatioon lyhyellä aikavälillä (Järvelä et al., 2006). Toisesta tutkimuson-

gelmasta muotoutui seuraavanlainen: 

2. Mitä liikuntateknologiaan liittyviä huomioita oppilaiden puheessa erottuu koettua autono-

miaa tukevassa liikunnanopetuksessa? 

Teknologia on luonnollinen osa nykyajan lapsen arkea, mikä helpottaa teknologian hyödyn-

tämistä opetuksessa ja oppimisessa. Teknologialla nähdään olevan monikäyttöisiä mahdol-

lisuuksia kasvatusalalla, mutta myös urheilussa ja liikunnassa.  Aiemman tutkimuksen mu-

kaan teknologia mahdollistaa esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisen oppilaan 

oman taitotason mukaan. (Järvelä et al., 2006) Henkilökohtaisten tavoitteiden ja autonomiaa 

tukevan opetustavan hyödyntäminen opetuksessa on johtanut muun muassa aidosti omistau-

tuneeseen oppimiseen oppilaiden toimesta (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci, 

2004). 

Tutkimusongelmia lähdettiin ratkaisemaan haastatteluissa kerätyn aineiston perusteella. 

Haastattelut toteutettiin viidessä kolmen - kuuden oppilaan ryhmässä puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Eskolan ja Suorannan mukaan tieteelliset haastattelut ovat viime aikoina alkaneet irtautua 

perinteisestä kysymys-vastaus -kaavasta siirtyen keskustelumaisempaan haastattelutyyp-

piin. Teemahaastattelussa keskustellaan haastattelijan ennalta määräämän aihepiirin alla, 

mutta tähän liittyvät kysymykset voivat vaihdella ja teeman osa-alueita voidaan käsitellä eri 

järjestyksessä ja erilaajuisina haastatteluista riippuen. (Eskola & Suoranta, 1998) 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelu valittiin aineiston keruun menetelmäksi, koska tutki-

muksen tarkoitus on saada monitahoisia vastauksia oppilaiden autonomian kokemuksesta, 

ja saatuja vastauksia voitiin selventää haastattelun aikana (Fontana & Frey, 2000; Hirsjärvi 

& Hurme, 2008). 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui erään pohjoissuomalaisen koulun viides luokka (n = 

22). Oppilaista poikia oli 15 ja tyttöjä 7. Tutkimukseen sisältyneiden viiden liikuntatunnin 

jälkeiset puolistrukturoidut teemahaastattelut muodostivat tutkimuksen aineiston. Haastatte-

lut suunniteltiin toteutettavan lähtökohtaisesti 4-5 oppilaan ryhmissä, mutta sairastapausten 

vuoksi ryhmien koot vaihtelivat 3-6 oppilaan välillä. Myös Eskola & Suoranta (1998) pitävät 

haastatteluryhmän sopivana kokona neljästä kahdeksaan henkeä. Jokainen pienryhmä haas-

tateltiin yhden kerran. 

5.1.1 Konteksti 

Tutkijan ja luokanopettajan tehtävänä tämän liikuntajakson aikana oli koota lasten ideat, oh-

jata heidän suunnitteluprosessia ja -tuotoksia käytännössä toteutettaviksi liikuntatunneiksi, 

laatia ja valmistella oppilaiden suunnitelmien pohjalta liikuntatuntien tarkka kulku sekä oh-

jata toimintaa liikunnan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi. Toiminnan tuli olla 

myös tarkoituksenmukaista siten, että kyseisen koulun opetussuunnitelman liikunnan osion 

tavoitteisiin päästäisi sekä harjoitettaisi niitä lajitaitoja, joita luokan oppilaiden tulisi opetus-

suunnitelman mukaan tutkimuksen ajankohtana harjoitella. Tutkimusjakso sijoittui ajankoh-

taan, jolloin koulun opetussuunnitelman mukaan viidesluokkalaisilla oli liikunnassa urhei-

lumuotoina perus-, kunto- ja telinevoimistelua sekä koripalloa. Tästä syystä tutkimukseen 
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sisältyvät liikuntatunnit olivat voimistelupainotteisia. Koripallon heittotekniikkaa ja muita 

pallonheittotaitoja harjoiteltiin myös. 

5.1.2 Välineet 

Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin opetuksen ja motivoinnin tukena erilaisia tekno-

logisia laitteita, kuten tablet-tietokoneita, älypuhelimia, GoPro -toimintakameroita, video-

tykkiä ja aktiivisuusmittareita. Tutkimukseen kuuluvien liikuntatuntien suunnittelu toteutet-

tiin Microsoft Office 365 -pilvipalveluun luodussa tekstitiedostossa. Tutkimusaineisto ke-

rättiin haastatteluissa, jonka jälkeen se litteroitiin, käsiteltiin ja analysoitiin tietokoneavus-

teisesti NVivo-ohjelmalla. 

5.1.3 Tutkimusjakso 

Tutkimus käynnistettiin tutkimukseen osallistuvan viidennen luokan oppitunnilla pidetyllä 

teemapäivällä, joka johdatti luokan oppilaat “Teknoliikuntajaksoon”. Oppilaille kerrottiin 

jakson kestävän siitä hetkestä syyslukukauden viimeiseen liikuntatuntiin. Heidät viriteltiin 

aiheeseen Power Point -esityksen avulla ja heiltä tiedusteltiin kokemuksia teknologian käy-

töstä liikunnan oppiaineessa. He olivat tutustuneet muutamaan mobiilisovellukseen sekä 

käyttäneet tablet-tietokoneita aiemmin liikuntatunneilla. Oppilaille kerrottiin myös, että ky-

seessä olevan jakson aikana heillä on merkittävä rooli liikuntatuntien suunnittelussa. 

Esityksen jälkeen luokan oppilaat jaettiin ryhmiin luokanopettajan oppilastuntemusta hyö-

dyntäen. Sekä teemapäivän aikana tehty tuntien suunnittelu että myöhemmin toteutetut lii-

kuntatuntien jälkeiset haastattelut toteutettiin lähtökohtaisesti näissä neljän-viiden oppilaan 

pienryhmissä. Liikuntatuntien suunnittelu järjestettiin pistetyöskentelynä luokkahuoneessa, 

jossa sijaitsi viisi eri työpistettä, joista jokaisella paitsi yhdellä pisteellä oli yksi laite ja A4-

paperi. Yhdellä pisteellä oli vain paperi. Neljä laitetta olivat GoPro -toimintakamera, iPad, 

älypuhelin ja aktiivisuusranneke. Jokainen pienryhmä sai aloituspisteen, jossa ryhmän teh-

tävä oli suunnitella kyseisen pisteen laitteelle erilaisia käyttötapoja liikuntatunnin konteks-

tissa. Noin viiden minuutin suunnittelun kuluttua laitteet ja paperit jätettiin paikoilleen ja 

oppilasryhmät siirtyivät seuraaville pisteille. Tarkoituksena oli luoda pistekohtainen ajatus-

kartta kunkin laitteen käyttötavoista liikunnan oppiaineessa. Tyhjälle paperille oppilaat sai-

vat ehdottaa mitä tahansa lajia, laitetta tai sovellusta, mitä he haluaisivat liikuntatunnilla 

päästä kokeilemaan. 
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Ryhmät ideoivat ja suunnittelivat teknologian käyttötapoja ja eri liikuntamuotoja aktiivisesti 

noin puolen tunnin ajan, jonka jälkeen pidettiin lounastauko. Tauon päätyttyä laitteille luo-

dut ajatuskartat käytiin yhdessä läpi ja niiden pohjalta oppilaat saivat valita itseään kiinnos-

tavimmat lajit liikuntatunneille sekä laitteet, joita he tulevilla liikuntatunneilla tulisivat käyt-

tämään. Teemapäivän aikana ehdittiin suunnitella suuntaviivat tuleville tunneille, mutta 

opettaja lupautui saattamaan suunnitelmat loppuun oppilaiden kanssa ennen ensimmäistä lii-

kuntatuntia. 

Ensimmäinen liikuntatunti 

Ensimmäiselle liikuntatunnille oppilaat olivat suunnittelupäivänä päättäneet valita pelatta-

viksi peleiksi pudotuskoripallon, amerikkalaisen polttopallon sekä kaupunkisodan. Tunnin 

aikana opetuksen ja motivoinnin tukena käytettiin neljää GoPro -kameraa, kahta tablet-tie-

tokonetta ja videotykkiä. 

Tunti käynnistyi lyhyellä oppilaiden perehdytyksellä uuteen käytettävään laitteeseen eli toi-

mintakameraan. Perehdytyksen jälkeen oppilaat jaettiin kolmeen pudotuskoripalloryhmään. 

Go Pro -kameroista yksi oli kiinnitetty yhden oppilaan pääpantaan. Toinen kamera kuvasi 

korin taustalevyyn kiinnitettynä hetken ajan jokaisen ryhmän toimintaa. Pudotuskoripallo 

keskeytettiin muutaman minuutin jälkeen ja opettaja piti hetken opetustuokion koripallon 

heittotekniikasta hyödyntäen oppilaan tabletilla kuvaamaa videota, joka heijastettiin video-

tykillä seinälle. Tauon jälkeen oppilaat jatkoivat vielä pudotuskoripallon pelaamista koettaen 

keskittyä tarkemmin omaan heittotekniikkaan. 

Seuraavana vuorossa oli amerikkalainen polttopallo. Oppilaat pitivät amerikkalaisessa polt-

topallossa Go Pro -kameroita päässään kaksi oppilasta kerrallaan. Kaksi muuta kameraa ku-

vasivat toimintaa kolmijalkatukien varassa lattiatasossa. Kameroita käytettiin samalla ta-

valla myös viimeisessä leikissä eli kaupunkisodassa. Tunnin jälkeen haastateltiin ensimmäi-

nen haastatteluryhmä. 

Toinen liikuntatunti 

Ennen jakson toista liikuntatuntia oppilaille oli aikaisemmin päivällä jaettu askelten määrää 

ja kalorinkulutusta mittaavat aktiivisuusrannekkeet, joihin he olivat jo hieman päässeet tu-

tustumaan. Oppilaille opastettiin tunnin aluksi, kuinka he pääsevät seuraamaan henkilökoh-

taista askelten määrää rannekkeen päiväkirjasta. 
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Tälle tunnille oppilaat olivat valinneet liikuntamuodoiksi kuntopiirin ja musiikkiliikunnan. 

Sen jälkeen, kun oppilaat oli perehdytetty seuraamaan askelten määrää rannekkeistaan, jo-

kainen oppilas kirjoitti pienelle lapulle oman nimen sekä välitavoitteen päivittäiselle askel-

määrälleen. Välitavoitteen toteutuminen tultaisi tarkastamaan puolen tunnin päästä. Oppilai-

den rannekkeet olivat tallentaneet vaihtelevan määrän askeleita ennen liikuntatunnin alkua, 

joten oppilaat asettivat henkilökohtaiseksi välitavoitteekseen askelten yhteismäärän, jonka 

he halusivat saavuttaa puolen tunnin päästä tapahtuvaan välimittaukseen mennessä. Välita-

voitteet vaihtelivat 1000 ja 8000 askeleen välillä oppilaiden kesken. 

Seuraavaksi käynnistettiin yhdeksän liikkeen pistekuntopiiri. Tuntia varten oli tulostettu 

kymmenen kuntopiiriliikkeen kuvitetut ohjeistukset valmiiksi, yksi A4-kokoinen paperille 

mahtuva ohjeistus yhtä liikettä kohden. Valitut liikkeet olivat ojentajapunnerrus, hauis-

kääntö jumppapallolla, suora vatsalihasliike parin kanssa, epäkäsnosto, hartianosto, nousu 

käsilläseisontaan, luisteluloikka paikallaan, hyppynaruhyppely, selkälihasliike ja pari-

kyykky selät vastakkain. Oppilaat muodostivat kahdeksan paria ja yhden kolmen hengen 

ryhmän ja kukin ryhmä valitsi kymmenestä kuntopiiriliikkeestä yhden liikkeen, jota heidän 

ryhmä suorittaisi ensimmäisenä liikkeenä. Oppilaat valitsivat kuntopiiriin kaikki edellä mai-

nitut liikkeet lukuun ottamatta ojentajapunnerrusta. Aluksi oppilaat kokeilivat valitsemaansa 

liikettä, jonka jälkeen käytiin mallisuorituskierros, jotta kaikille selvisi, mitä milläkin pis-

teellä tuli tehdä. Mallisuoritusten jälkeen toistettiin ensimmäistä kuntopiiriliikettä 45 sekun-

nin ajan, jonka jälkeen pillin vihellyksestä tapahtui pisteen vaihto siten, että salissa liikuttiin 

myötäpäivään, ja kukin pari tai ryhmä pääsi uudelle pisteelle. Näin jatkettiin, kunnes yhdek-

sän kuntopiiriliikkeen kierros tuli täyteen. 

Kuntopiirin jälkeen oppilaat kirjoittivat omille lapuilleen ylös välimittaustuloksen askelten 

määrästä. Välimittauksen tulokset vaihtelivat 3000 ja 7000 askeleen välillä. tämä kertoo 

siitä, että alhaisimmat välitavoitteet saavutettiin reilusti, mutta suurimmat välitavoitteet saat-

toivat jäädä hieman odotettua alhaisemmaksi. Välimittauksen jälkeen oppilaat asettivat uu-

den henkilökohtaisen tavoitteen liikuntatunnin loppupuoliskolle. Uudet tavoiteluvut vaihte-

livat 4800 ja 10000 askeleen välillä. 

Seuraavaksi oppilaita pyydettiin kokoontumaan teemapäivän ryhmiin eli haastatteluryhmiin. 

Oppilaiden tehtävä oli annetun musiikkikappaleen rytmiä hyödyntäen suunnitella ja esittää 

lyhyehkö tanssiesitys. Aikaa esityksen suunnitteluun ja harjoitteluun annettiin viidestä kym-

meneen minuuttia. Tämän jälkeen yksi ryhmä kerrallaan ensin näytti liikkeet, jotka kuuluvat 
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esitykseen ja sitten musiikin tahtiin esittivät tanssiesityksen muiden ryhmien toistaessa ko-

reografiaa esimerkin mukaan. Seuraava ryhmä näytti omat liikkeet ja oman koreografian, 

kun ensimmäinen tanssi oli ohi. Näin edettiin, kunnes jokaisen ryhmän tanssikoreografiat 

oli toteutettu kahteen kertaan. 

Tanssiosuuden jälkeen oli askelten loppumittauksen aika. Loppumittauksessa askelten mää-

rät vaihtelivat 5500 ja 10300 askeleen välillä. Liikuntatunti päätettiin rentoutumisharjoituk-

seen, jonka jälkeen haastateltiin toinen haastatteluryhmä. 

Suunnittelutunti 

Tutkimuksen kannalta koettiin parhaaksi pitää teemapäivää muistuttava yhden oppitunnin 

mittainen suunnittelutunti ennen kolmatta liikuntatuntia. Syy tähän oli se, että teemapäivän 

aikana ehdittiin ideoida vain muutamia asioita koskien kolmatta liikuntatuntia. Tällä oppi-

tunnilla näitä ideoita tarkennettiin sekä oppilaiden uusia suunnitelmia kirjattiin paperille 

haastatteluryhmittäin. Tällä tavoin varmistettiin koetun autonomian toteutumista myös jak-

son kolmannella liikuntatunnilla. Tuntisuunnitelmien tekoa varten luotuun One Drive -tie-

dostoon kirjoitettiin tarkempia suunnitelmia koskien kolmatta, neljättä ja viidettä liikunta-

tuntia. Näitä suunnitelmia muokattiin jakson edetessä. 

Kolmas liikuntatunti 

Kolmannella liikuntatunnilla opetuksen ja motivoinnin tukena käytettiin oppilailla viikon 

ajan käytössä olleita aktiivisuusrannekkeita sekä tablet-tietokoneita. Oppilaat olivat yhdessä 

päättäneet alkulämmittelypeliksi vyörypallon, jossa salin vastakkaisilla seinillä olevien 

joukkueiden pelaajat koettavat vierittää kahta isoa jumppapalloa toisen joukkueen puolelle 

heittäen isoja jumppapalloja pienemmillä jumppapalloilla. 

Alkulämmittelyn jälkeen oppilaat jaettiin seitsemään 2-3 hengen ryhmään ja jokaiselle ryh-

mälle määrättiin numeronsa mukainen aloituspaikka seitsenpaikkaisessa voimisteluympy-

rässä. Liikuntasalissa oli seitsemän pistettä, joissa jokaisella pisteellä oli vaihtoehtoina kaksi 

erilaista liikettä. Pisteellä yksi oli parkour ja dippipunnerrus. Parkour-liike toteutettiin hyp-

päämällä salin lavalta trampoliinille ja trampoliinin kautta tuetulle pystyssä olleelle patjalle 

ja siitä alas jumppamatolle. Toisella pisteellä vaihtoehtoina olivat koordinaatiotikkaat ja pal-

lon käsittely. Oppilaat saivat valita tyylin, miten he käyttävät tikkaita ja millä tavoin käsitte-

levät palloa. Kolmannen pisteen kaksi liikettä olivat estejuoksu ja karhukävely. Neljännellä 
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pisteellä oppilaat saivat valita suoritettavaksi liikkeeksi kärrynpyörän, kuperkeikan tai pol-

vennosto- ja pakarajuoksun. Viides piste oli vatsa- ja selkälihasliike-piste, jolla tehtiin eri 

tavoin vatsa- tai selkälihasliikkeitä. Kuudennella pisteellä oppilaat harjoittelivat käsil-

läseisontaa tai tasapainokävelyä puomilla. Seitsemännellä pisteellä vaihtoehtoina olivat 

jumppapallon heittely kaverin kanssa tai punnertaminen. Kaikki edellä mainitut liikkeet oli-

vat oppilaiden liikuntatuntia edeltäneen suunnittelutunnin aikana ehdottamia liikkeitä. Jo-

kainen ehdotus otettiin huomioon. Koetun autonomian tunnetta pyrittiin korostaa antamalla 

oppilaille valinnan mahdollisuuksia liikuntatunnin aikana. Tämä näkyi siten, että oppilaat 

saivat jokaisella pisteellä valita vähintään kahdesta liikkeestä mieluisamman, jota he toisti-

vat pisteellä ollessaan. 

Tablet-tietokoneita käytettiin video-ohjeistuksen kuvaamiseen. Kun luokka oli jaettu seitse-

mään ryhmään, jokainen ryhmä siirtyi omalle numeroidulle paikalleen ja luki, mikä liike 

heidän ensimmäiseksi liikkeeksi valikoitui. Kukin ryhmä harjoitteli ensin liikkeen tekoa ja 

kysyi neuvoa, jos heillä oli epäselvyyttä sen oikeasta suoritustavasta. Tämän jälkeen kuusi 

tablet-tietokonetta jaettiin jokaiselle pisteelle. Yksi piste, joka jäi ilman tablettia, oli vatsa- 

ja selkälihas-piste. Ryhmille ohjeistettiin, että heidän oli valittava ryhmästään yksi mallisuo-

rittaja ja yksi kuvaaja. Jokainen ryhmä alkoi yhtäaikaisesti kuvata malliohjeistusta oman pis-

teen tabletille. Tämän jälkeen oli vielä hetki aikaa voimistella omalla aloituspisteellä. Parin 

minuutin jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa kiertäen salissa myötäpäivään. Kun ryhmä saa-

pui uudelle pisteelle, heidän oli ensin katsottava pisteen tabletille kuvattu video-ohjeistus 

pisteellä suoritettavista kahdesta eri liikkeestä. Ohjeistuksen katsomisen jälkeen kukin ryh-

män jäsen sai itse päättää, mitä liikettä hän toistaa kyseisellä pisteellä. Oppilaiden oli mah-

dollista suorittaa kumpaakin pisteen liikettä niin halutessaan. Muutaman minuutin jälkeen 

siirryttiin seuraavalle pisteelle. 

Kun jokainen ryhmä oli käynyt kaikilla seitsemällä pisteellä, oppilaille esitettiin vaihtoeh-

toinen tilaisuus suorittaa 20 metrin viivajuoksu. Testissä juostaan kahdenkymmenen metrin 

matkaa edestakaisin äänimerkin mukaan. Kaksi suunnitteluryhmää olivat suunnittelutunnilla 

ehdottaneet viivajuoksua tälle liikuntatunnille. Oppilaille tarjottiin toiseksi vaihtoehdoksi sa-

libandyn pelaaminen. Halukkaat kuusi oppilasta saivat suorittaa viivajuoksun sillä välin, kun 

muut oppilaat keräsivät edellisessä harjoituksessa käytetyt välineet varastoon ja valmisteli-

vat kaksi salibandykenttää pelivalmiuteen. Salibandyjoukkueita tehtiin neljä, jotka jaettiin 

kahdelle kentälle, harraste- ja kilpapeleihin. Oppilaat valitsivat itse, kummalla kentällä he 
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pelasivat. Myös viivajuoksun suorittaneet oppilaat ehtivät salibandy-peleihin mukaan. Lii-

kuntatunnin päätyttyä haastateltiin kolmas haastatteluryhmä. 

Neljäs liikuntatunti 

Oppilaat tahtoivat tehdä Move! -mittauksen jakson neljännellä liikuntatunnilla. Move! on 

uuden opetussuunnitelman myötä käyttöönotettava perusopetuksen 5. ja 8. luokkalaisten 

fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Move! -mittauksin kerättävää 

tietoa hyödynnetään muun muassa terveystarkastuksissa, mutta tämän lisäksi sen keskeinen 

tavoite on kannustaa oppilasta huolehtimaan omasta fyysisestä toimintakyvystä ja sen oma-

toimisesta ylläpitämisestä. Move! -mittausosioilla on tarkoitus kartoittaa lapsen kestävyyttä, 

voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja sekä auttaa oppilasta ja 

hänen vanhempiaan ymmärtämään näiden asioiden vaikutuksia esimerkiksi omaan tervey-

teen, päivittäiseen hyvinvointiin ja opiskeluun. Move! -mittaukset ovat oppilasta itseä varten 

eikä niitä käytetä liikunnan oppiaineen arvioinnin perusteena. (Opetushallitus, 2015) 

Tällä liikuntatunnilla toteutettiin kahdeksasta Move! -mittausosioista vauhditon 5-loikka, 

ylävartalon kohotus, etunojapunnerrus, kyykistys, alaselän ojennus täysistunnassa, oikean ja 

vasemman olkapään liikkuvuus ja heitto-kiinniotto -yhdistelmä. Mittauksen kahdeksas osio, 

20 metrin viivajuoksu, jätettiin tällä kertaa ottamatta osaksi mittausta ajan ja tilan puutteen 

vuoksi. Oppilailla oli ollut edellisellä tunnilla mahdollisuus suorittaa kyseinen osio. Tunnilla 

hyödynnettiin tablet-tietokoneita liikkeiden ohjeistuksen kertaamiseen Move! -sivustolta. 

Tunnin jälkeen haastateltiin neljäs haastatteluryhmä. 

Viides liikuntatunti  

Viimeinen liikuntatunti oli jaettu kahteen osaan. Tämän kaksoistunnin ensimmäisellä tun-

nilla oppilaat opettelivat opettajan johdolla luistelua, joka oli sijoitettu tälle jaksolle koulun 

liikuntasuunnitelmaan. Luistelun jälkeen luokka jatkoi liikuntatuntia koulun kirjastossa, 

jossa oppilaat menivät pareittain tietokoneille. Teemapäivänä oli päätetty, että liikuntajakson 

tulee sisältää liikunta-aiheista QR-koodisuunnistusta. Viimeisen tunnin tehtävänä oppilaiden 

tuli luoda pareittain QR-koodisivustoa apuna käyttäen taukojumppa-aiheinen QR-koodi-

linkki koulun käytävälle. Oppilasparit etsivät YouTube-sivustolta mieleisen jumppavideon, 

jonka linkin he sisällyttivät luomaansa QR-koodiin. A4-kokoinen koodi tulostettiin tulosti-

mella, testattiin omalle älypuhelimelle tai koulun tablet-tietokoneelle asennetulla QR-koo-

diskannerilla ja kiinnitettiin sinitarralla koulun käytävän seinälle. Kun oma koodi oli kiinni-

tetty paikalleen, oppilaat pääsivät liikkumaan vapaasti koulun käytävillä skannaillen muiden 
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parien luomia QR-koodeja ja jumpaten niiden kautta avautuvien videolinkkien ohjeiden mu-

kaan. 

5.2 Aineiston keruu 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruumenetelmänä 

käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelu on molemminpuolinen vuoro-

vaikutustilanne tutkijan ja tutkittavan välillä (Eskola & Suoranta, 1998). Sitä pidetään myös 

yhtenä yleisimmistä ihmistieteissä käytetyistä tutkimusmenetelmistä riippumatta haastatte-

luista saatujen vastausten mahdollisesta monitulkintaisuudesta. Haastattelu voi muun mu-

assa auttaa ymmärtämään yksilön tai ryhmän näkökulmaa tutkittavaan asiaan. (Fontana & 

Frey, 2000) Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan tutkimushaastattelu tekee mahdolliseksi 

juuri lapsen elämysmaailman hahmottamisen. Puolistrukturoitu haastattelu mahdollistaa 

omin sanoin muodostetut vastaukset, koska valmiita vastausvaihtoehtoja ei anneta, vaikka 

kysymykset ovat kaikille samat (Eskola & Suoranta, 1998). 

Tutkimuksen aineisto kerättiin viidellä haastattelukerralla, jotka toteutettiin ryhmähaastatte-

luina liikuntatuntien jälkeen. Ryhmähaastattelu on formaalissa tai informaalissa asetelmassa 

toteutettava kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, joka perustuu usean yk-

silön yhtäaikaiseen ja systemaattiseen kuulusteluun (Fontana & Frey, 2000). 

Nykyään useat haastattelut toteutetaan niin sanottuina kohderyhmähaastatteluina. Tässä 

haastattelumuodossa haastattelija voi kysyä haastateltavilta tarkennettuja kysymyksiä tutkit-

tavasta aiheesta ja saada tutkittavilta tarkkoja vastauksia. (Fontana & Frey, 2000) Ryhmä-

haastattelun etuina nähdään muun muassa toisilta haastateltavilta saatava apu esimerkiksi 

mielipiteiden stimuloinnissa, jännityksen lievittämisessä, mieleen palauttamisessa ja väärin-

ymmärrysten vähentämisessä sekä aineiston keruun tehokkuus niin taloudellisesti kuin ajan-

käytöllisesti ajateltuna (Eskola & Suoranta, 1998; Fontana & Frey, 2000). 

Ryhmähaastattelussa haastattelijan rooli on ohjata keskustelua oikeille raiteille eli ennalta 

määrätyn teeman mukaiseksi ja varmistaa kaikkien haastateltavien yhtäläinen osallistumi-

nen. Ryhmähaastattelu sisältää sekä etuja että haittoja. Muihin menetelmiin verrattuna ryh-

mähaastattelu voi helpottaa haastattelutilannetta ujostelevan lapsen kokemusten selvittä-

mistä. Tässä aineistonkeruumenetelmässä haittana nähdään kutsuttujen haastateltavien pai-

kalle saapumisen epävarmuus. Toisaalta vahvat persoonat voivat ohjailla keskustelun kulkua 

tiettyyn suuntaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008) Haastattelijan tehtävä on hillitä esimerkiksi 
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yhden haastateltavan dominoivaa käyttäytymistä, mutta samalla varmistaa haastateltavien 

osallistuminen tilanteessa siten, että jokaiselta haastatteluryhmän jäseneltä saadaan vastaus 

esitettyihin kysymyksiin. Haastattelijan on samanaikaisesti sekä noudatettava ennalta suun-

niteltua kysymyksistä muodostuvaa haastattelurunkoa että reagoitava haastattelun aikana ke-

hittyvään ryhmän vuorovaikutukseen ja toimintaan. (Fontana & Frey, 2000) 

Tässä tutkimuksessa haastatteluun saatiin käytännön järjestelyapua kohdeluokan opettajalta. 

Näin varmistettiin kaikkien oppilaiden osallistuminen tutkimukseen. Haastatteluaineistoa 

kertyi yhteensä kaksi tuntia ja kaksikymmentäviisi minuuttia. 

5.3 Aineiston fenomenologinen analyysi 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin viidesluokkalaisten 

oppilaiden kokemuksia teknologiatuetusta liikuntajaksosta, jossa korostetusti tuettiin koetun 

autonomian tunnetta. Oppilaat saivat käytännössä suunnitella jakson viisi liikuntatuntia 

niiltä osin, mitä lajeja tunneilla harjoiteltaisi, mitä leikkejä ja pelejä pelattaisi sekä mitä tek-

nologiaa tunneilla hyödynnettäisi. Kaikkien oppilaiden toiveet pyrittiin huomioida parhaan 

mukaan, jotta jokaiselle oppilaalle olisi tullut tunne valinnan mahdollisuudesta ja osallisuu-

desta oppitunnin suunnittelussa. Myös liikuntatunnin aikana korostettiin valinnan mahdolli-

suutta muun muassa kuntopiirissä kahden liikkeen valitsemisen välillä. 

Fenomenologista lähestymistapaa käytetään etenkin silloin, kun tutkimuksessa pyritään ym-

märtää yksilöiden yhteisiä tai eriäviä kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä tai kun aineisto on 

koottu yksilöiltä, jotka ovat kokeneet ilmiön (Creswell, 2012). Tämän laadullisen tutkimuk-

sen lähestymistavaksi valittiin fenomenologinen tutkimus, koska oppilaat kokivat henkilö-

kohtaisesti tutkimusta varten luodun koettua autonomiaa tukevan ja teknologiatuetun liikun-

tajakson. Otos, jossa 5-25 ihmistä ovat kokeneet tutkittavan ilmiön, on Polkinghornen (1989) 

mukaan suositeltavaa fenomenologisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen aineiston keruussa 

haastateltiin yhteensä 22 oppilasta. 

Franz Brentanoa pidetään ensimmäisensä fenomenologina. Hänen käsitys kokemuksesta loi 

pohjan kokemuksen psykologiselle tutkimukselle. Saksalaista matemaatikkoa ja filosofia 

Edmund Husserlia pidetään fenomenologisen tutkimuksen perustajana. Amerikkalainen 

psykologi Amadeo Giorgi on puolestaan kehittänyt perustan empiiriselle fenomenologiselle 

tutkimukselle. Tässä tutkielmassa aineiston fenomenologinen analyysi suunniteltiin toteu-



31 

 

 

tettavan Giorgin kehittämän ja Juha Perttulan haastatteluaineistoihin laajentaman ja tarken-

taman menetelmän avulla. Perttulan menetelmässä analyysi tapahtuu kahdessa päävaiheessa, 

jotka molemmat sisältävät seitsemän vaihetta. (Metsämuuronen, 2006; Perttula, 1995; Pert-

tula & Latomaa, 2008) 

Kyseinen analysointimenetelmä osoittautui kuitenkin epäedulliseksi suhteessa tämän tut-

kielman aineistoon. Perttulan menetelmän ensimmäisessä vaiheessa luodaan jokaisesta haas-

tateltavasta tarkkoja yksilökohtaisia merkitysverkostoja, joita tässä tutkielmassa oli mahdo-

tonta muodostaa ryhmähaastatteluiden pohjalta. Tutkimustulosten luotettavuuden vahvis-

tukseksi menetelmä vaihdettiin Moustakasin (1994) Van Kaamin metodista soveltamaan 

analyysimenetelmään (ks. Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Fenomenologisen datan analyysi. Muunnelma Van Kaamin metodista. (Mousta-

kas, 1994) 

Melkein mitä tahansa ihmisen tiedostamaa kokemusta voidaan tutkia fenomenologisella tut-

kimuksella, jonka tarkoituksena on selvittää ihmisen arkisia merkityksiä hänen välittömässä 

1. Tehdään alustava luokittelu aineistosta 

2. Redusoidaan luokitellusta aineistosta pois tutkimuksen kan-

nalta merkityksetön data 

3. Teemoitellaan olennainen data 

4. Vahvistetaan olennainen data 

5. Kuvataan yksilökohtaiset kokemukset sanasta sanaan 

6. Tarkastellaan haastateltavien vastausten rakenteellisuutta 

7. Luodaan haastateltujen kokemusten pohjalta yleiskäsitys 

tutkittavasta ilmiöstä 
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todellisuudessa. Puhdas fenomenologinen ote pitää tajunnan psyykkisen toiminnan toteutu-

mista todellisuudessa tärkeämpänä kuin ihmisen henkistä reflektiivisyyttä ja itsetietoisuutta. 

Näin tutkija pyrkii selvittämään tutkittavan arkisia ja sen syvällisemmin asiaa ajattelematta 

mieleen tulevia kokemuksia tutkijaa kiinnostavasta aiheesta. Fenomenologisessa tutkimuk-

sessa tutkijan päämäärä on siis kuvata ja tutkia inhimillisen tietoisuuden kautta aidosti koet-

tua tutkittavaa ilmiötä niin tarkasti kuin mahdollista. (Perttula, 1995) Tämän tutkielman ai-

neistonkeruussa ei esimerkiksi kysytty oppilaiden yleisiä käsityksiä autonomiasta, liikunta-

motivaatiosta tai liikuntateknologiasta, vaan päätutkimuskohteina olivat oppilaiden koke-

mukset ja mietteet koetuista ja eletyistä liikuntatunneista heidän arkisessa ympäristössään 

eli koulussa. 

Moustakasin (1994) kehittämää fenomenologisen datan analyysiä sovellettiin tässä tutkiel-

massa seuraavaksi kuvatulla tavalla. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin vas-

tausten alustava luokittelu. Tämän tuloksena aineiston keskeisiksi sisältöalueiksi nousivat 

kokemukset liikuntatunneista, kokemukset teknologian merkityksestä jakson toteutuksessa 

ja kokemukset liikuntatuntien suunnittelusta. Kyseiset teemat ovat vahvasti esillä haastatte-

lujen tukilistassa (Liite 1). Syy siihen, että tukilistan teemat toistuvat haastattelujen keskei-

sissä sisältöalueissa, johtunee haastattelujen etenemisestä suunnitelmista poiketen kysymys-

vastaus -tyyppisesti vapaan keskustelun sijaan. Alustavasta luokittelusta muotoutuneet sisäl-

töalueet nähtiin kuitenkin mielekkäiksi tutkimusongelmien ratkaisun kannalta. 

Toisessa vaiheessa aineistosta supistettiin pois tutkimuksen kannalta merkityksetön data. 

Tätä vaihetta kutsutaan redusoinniksi. Kokemuksiin liittyneiltä vastauksilta kysyttiin tässä 

vaiheessa kaksi kysymystä: (1) Sisältääkö se kokemuksen hetkestä, joka on tarpeellinen ja 

riittävä osatekijä ilmiön ymmärtämisessä? (2) Onko sitä mahdollista abstrahoida ja loke-

roida? Jos vastaus täytti molempien kysymysten vaatimukset, se tulkittiin tutkimuksen kan-

nalta merkittäväksi vastaukseksi ja se lisättiin mukaan olennaiseen dataan. Kokemukset, 

jotka eivät vastanneet yllä mainittuja edellytyksiä, poistettiin. Myös itseään toistavat vas-

taukset poistettiin. Redusointia oli tapahtunut jo litterointivaiheessa, kun esimerkiksi ulko-

puolisten ihmisten aiheuttamat haastattelujen keskeytykset jätettiin huomioimatta litteroin-

nissa. Redusointia tapahtui myös niissä kohdissa, joissa haastateltavat olivat tiedustelleet 

haastattelijalta hänen henkilökohtaisia kuulumisia. Jäljelle jääneistä vastauksista muodostet-

tiin lopullinen olennainen data. 
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Kolmannessa eli olennaisen datan teemoitteluvaiheessa keskeisiin sisältöalueisiin syvennyt-

tiin yksityiskohtaisemmin. Tässä vaiheessa tapahtui vielä muutamia muutoksia muutamien 

vastausten lopullisessa teemoittelussa. Esimerkiksi yhdessä kysymyksessä haettiin vastausta 

mukavaan ja motivoivaan liikuntatuntiin, mutta vastauksessaan oppilas keskittyi kommen-

toimaan tunnilla hyödynnetyn teknologisen laitteen käyttökokemusta. Tämä vastaus päätyi 

alustavasta luokastaan eli “kokemukset liikuntatunnista” luokkaan “kokemukset teknologian 

merkityksestä jakson toteutuksessa”. 

Analyysin viimeisissä vaiheissa aineisto tulisi arvioida yhdessä tutkijaparin kanssa, ja mo-

lempien arvioinnin tuloksena vahvistettaisi olennainen data. Tässä tutkielmassa neljää vii-

meistä vaihetta muokattiin siten, että analyysi voitiin saattaa loppuun yhden tutkijan voimin. 

Tässä tutkimuksessa tutkija oli ollut vahvasti osallisena jokaisella liikuntatunnilla, suunnit-

telutunnilla ja haastatteluissa sekä litteroinut ääninauhat itse. Tätä voidaan pitää analyysin 

luotettavuutta vahvistavana tekijänä (Moustakas, 1994). Tiivistetysti viimeisessä kolmessa 

vaiheessa olennaisen datan vahvistamisen jälkeen aineistosta poimittiin sanatarkat lainauk-

set, jonka jälkeen kunkin keskeisen sisältöalueen leipätekstiosat rakennettiin tukemaan suo-

ria lainauksia ja viimeiseksi luotiin analyysin pohjalta luokan yleiskäsitys koetusta ilmiöstä 

eli koetusta autonomiasta teknologiatuetussa liikunnanopetuksessa. 

5.3.1 Kokemukset liikuntatunneista 

Yleisesti ottaen oppilaat kertoivat viihtyvänsä heidän oman luokanopettajan liikuntatun-

neilla, mutta uusia ja monipuolisempia lajeja ja pelejä he kertoivat haluavansa lisää koulu-

liikuntaan. Oppilaiden puheissa toistui sama mielipide jokaisessa haastattelussa koskien tut-

kimuksen liikuntajaksoa. Oppilaiden mielestä liikuntatunnit olivat “hauskoja”, “mukavia”, 

“kivoja”, “erilaisia”, “erityisen kivoja” ja “monipuolisia”. Kokemuksissa painottui selkeästi 

lajien monipuolisuuden ja mielekkyyden tärkeys myös liikuntamotivaation kannalta katsot-

tuna. Liikuntalajit ja -pelit, jotka koettiin mukavina ja mielekkäinä, koettiin aktiivisuuden 

kannalta motivoivaksi tekijäksi liikuntatunnilla. 

H: Joillaki saatto sitte enemmän liikuttaa se vai? 

Mikael: Joo. Koska kun jotkut (lajit), mitä me joskus tehään, niin ei oikeen kiinnosta, 

niin sitte ei niinku kiinnosta tehä. Niin sitten, kun me saatiin ite päättää, mitä me 

tehään ja sitte me just mietittiin, että mitähän me tehtäs kaikkea hauskaa. Ja sitte 

tehtiinki. 
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Mikaelin vastauksesta voidaan tulkita mukavien lajien herättävän kiinnostusta liikuntaa koh-

taan. Samalla rivien välistä voidaan lukea perinteisten koululiikuntalajien saattavan joskus 

olla vähemmän kiinnostavia ja aktivoivia. Toisaalta kaikkien oppilaiden mielestä tuntien eri-

laisuus ja lajien monipuolisuus ei vaikuttanut sen suuremmin käyttäytymiseen liikuntatun-

nilla. 

H: Joo moni onkin sanonut, että oli kivaa, kun oli erilaista. Miten se sitten vaikutti 

vaikka siihen, että mitä sää teit tuolla liikuntatunnilla? Verrattuna sitten vaikka nor-

maaliin tuntiin? 

Mikko: No ei se paljon mitenkään varmaan. 

H: Joo. Entä Jere? 

Jere: En tiiä, ei ehkä mitenkään. 

Sara: No ei se kauheesti. 

Voidaan ajatella, että oppilaat eivät tiedostaneet yhteyttä esimerkiksi lajien vaihtelevuuden 

ja liikuntamotivaation välillä, kun heiltä kysyttiin sitä haastattelussa. Harvinaiset lajit ja pe-

lit, joita oppilaat olivat itse ideoineet, tuntuivat lähes kaikkien haastateltavien mukaan innos-

tivat liikkumaan tunnin aikana. Haastattelujen edetessä oppilailta alettiin kysyä tarkentavia 

vastauksia sen jälkeen, kun he ensi alkuun olivat vastanneet jakson tuntien ja harvinaisten 

lajien olleen kivoja. Tarkempia perusteluja tarkasteltaessa voidaan tulkita samalla koetun 

autonomian tunnetta, kuten seuraavassa katkelmassa: 

H: Onko kaiken oltava hauskaa koulussa? Senkö takia sitä sitten liikkuu enemmän? 

Vai mikä siihen vaikuttaa? Jos kysyisin, että minkä takia olit aktiivinen äskeisellä 

liikuntatunnilla, niin mikä siinä olis ihan perimmäinen syy? Tommi? 

Tommi: Ai, että minkä takia minä liikuin viime tunnilla? 

H: Mmm. 

Tommi: Koska ope käski. Se on niinku se päällimmäinen... Se on niinku se syvin syy, 

että miksi mä siinä niin... Kyllä oikeestaan loppujen lopuksi edes liikuin. Ku jos ei 

olis ollu liikkatunti... Jos ei ois ope käskenyt tai jos ei ois ollu liikkatunti, vaan ihan 

normaali tunti, niin tuskin olisin siellä liikkunut. 

Tommin vastauksesta käy selvästi ilmi se, kuinka viidesluokkalainen oppilas on selvästi 

omaksunut koulussa vallitsevat yleiset säännöt ja rutiinit. Kun lukujärjestyksessä lukee, että 
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on liikuntatunti, silloin kuuluu liikkua. Myös muutama muu oppilas kertoi liikkuvansa läh-

tökohtaisesti sen takia, koska oli liikuntatunnin aika. 

Eemeli: Ja sen takia, et se oli liikuntatunti, niin liikuntatunnilla meidän pitää liikkua. 

-- 

Jarkko: No kun sen takia, koska ensinnäkin se oli liikuntatunti, niin tietenki sen takia, 

mutta sen takia, koska se oli... Koska sai ite suunnitella sen ja sitte sai tehä niitä 

asioita joista tykkää tosi paljon. 

Haastatteluissa erottui poikien suhteellisen voimakas suhtautuminen menestymiseen ja itse-

tuntoon, toisin sanoen pätevyyden kokemuksiin liikuntatunneilla. Viidestä haastattelusta 

neljässä vähintään yksi poika nosti esille pätevyyden kokemukset koululiikunnan mukavuu-

desta puhuttaessa. 

Aapo: Mää tykkään sählystä, koska mää osaan pelata sitä. 

Jaakko: Mää ossaan ainaki pelata sählyä, kun mää oon harrastanu sitä Aapon kans 

samassa joukkueessa, enkä mää es sillon tuntenu Aapoa ollenkaan. 

-- 

Saku: Nii ja oli semmonen kivempi, ku sai valitsea iha ite ja sai tehä semmosia omia 

lajeja, missä voi niinku olla vaikka hyväki... Joku semmonen laji, missä on vaikka 

hyvä ja sitte niitä sai merkkailla ja… 

Toisaalta poikien kohdalla esiintyi myös sitä, että lajit, jotka eivät tarjoa pätevyyden koke-

muksia, eivät kiinnosta. Seuraavassa keskustelussa Kalle kertoo, ettei innostunut pelaamaan 

salibandya ja hänellä kipeytyi jalka kaiken lisäksi juuri ennen pelin aloittamista, joten Kalle 

seurasi sivusta lopputunnin. Haastattelussa häneltä kysyttiin kommenttia tästä tilanteesta: 

H: Joo. No sillä yhdellä tunnilla oli salibandya. Mitä Kalle oli siitä mieltä? 

Kalle: En tykkää. 

H: Et tykänny? 

Kalle: Meni jalka sitä ennen niin en päässyt pelaamaan. 

H: Etkö tykkää muutenkaan siitä? 

Kalle: En. Ehkä mää oon ihan semihyvä maalissa, mutta mää oon aikamoinen (--) 
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Kalle ikään kuin tasapainoilee oman mielipiteen ja minäpystyvyyden välillä. Hän ilmoittaa 

aluksi, ettei tykkää kyseisestä lajista, mutta lisää vielä, ettei edes pystynyt pelaamaan. Hän 

palaa vielä haastattelijan kysymyksen jälkeen mielipiteeseensä ja kuin minäpystyvyyttään 

vahvistaakseen kertoo kommentin omasta vahvuudestaan kyseisessä lajissa. 

Vastaavasti Ristolle oli tärkeää päästä pelaamaan tasaisilla joukkueilla jalkapallossa, jotta 

liikkuminen tunnilla olisi mielekästä. Usean pojan mielestä lajissa, jossa oli itse hyvä, oli 

mukava liikkua. 

H: Joo. Miten siitä liikunnasta saatas mukavaa? 

Risto: Sellasia mukavia lajeja, että puolet ei oo tyyliin jalkapallossa (luettelee “hy-

vien” pelaajien nimiä) vastaan loput. 

Riston vastauksesta voidaan nähdä, kuinka hän ensin vastaa kaipaavansa mukavia lajeja, 

mutta lähes samaan hengenvetoon muistuttaa, että puolten eli joukkueiden on oltava tasa-

vertaiset. Vaikka Risto ei sitä suoraan sanokaan, rivien välistä voidaan tulkita häviämisen 

pelkoa joukkueiden ollessa epätasaiset. Tästä voitaisi tulkita oppilaiden, etenkin poikien, 

tiedostavan omat ja vertaistensa taitotasot eri lajeissa. Huomattavaa on, että yksikään tyttö 

ei maininnut menestymistä, hyviä suorituksia tai muita pätevyyden kokemuksiin liittyviä 

ulottuvuuksia heidän vastatessa kysymykseen mukavasta liikuntatunnista. Heidän vastauk-

sissaan toistuivat lajien vaihtelevuus ja monipuolisuus mukavan liikuntatunnin elementtinä. 

5.3.2 Kokemukset jakson suunnittelusta 

Yksi tutkimuksen kannalta olennainen tehtävä oli selvittää, kuinka oppilaat kokevat liikun-

tatuntien suunnittelun vaikuttavan heidän fyysiseen aktiivisuuteen sekä koulun liikuntatun-

nilla että vapaa-ajalla. Oppilaan vastuuttaminen tunnin suunnittelussa on todettu aiemmin 

mainittujen tutkimusten mukaan kohottavan koetun autonomian tunnetta ja sitä kautta vai-

kuttavan positiivisesti fyysisen aktiivisuuden ja omaehtoisen liikunnan määrään. 

Tommi: Musta se (suunnittelu) oli ihan kivaa. Sai vaikuttaa asioihin. 

H: Niin. Miten se sitten käytännössä... Että liikuitteko vähemmän vai enemmän? 

Tommi: No kyllä sitä paljon enemmän liikkuu, kun on kaupunkisota, ku vaikka kori-

palloa. 

H: Niin sen lajin takia? 
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Tommi: Joo kun... Jos koripallo on vaikka jostain syystä tylsää... Ei oo oikeesti, mutta 

jos vaikka... Ihan vaan esimerkkinä... Jos vaikka koripallo olis musta tylsää, niin olis 

kivempi tehä sählyy ku koripalloa ja liikkua paremmin siinä kivemmassa lajissa. 

H: Niin eli se... Jos on hauskaa niin sitten myös liikkuu enemmän? 

Tommi: Joo. Juurikin niin. 

Monet oppilaat sanoivat pitävänsä liikuntatuntien suunnittelusta monesta syystä. Useimmat 

vastaukset liittyivät lajeihin, peleihin tai leikkeihin, jotka olivat erilaisia tai harvinaisempia 

koululiikunnassa. Esimerkiksi ensimmäisellä liikuntatunnilla pidetty kaupunkisota oli ollut 

enemmistön mielestä mukavaa, monipuolista ja sellaista, mitä ei monesti lukuvuoden aikana 

koululiikunnassa ole. Oppilaat valikoivat siis suunnitteluvaiheessa sellaisia lajeja, joita muu-

toin ei liikuntasuunnitelmassa olisi ainakaan useasti. Tämän lisäksi lajin tai leikin oli oltava 

hauska. Oppilaat eivät kuitenkaan kokeneet tai osanneet yhdistää tuntien ja koko jakson 

suunnittelun vaikutusta heidän oman fyysisen aktiivisuuden määrään. Kaksi oppilasta kertoi, 

että muiden oppilaiden ehdottamista lajeista voisi saada vinkkejä omaan vapaa-ajan liikun-

taan. 

H: Onko se tuntien suunnittelu sitten vaikuttanu millään tavalla teidän vapaa-ajan 

liikuntaan? 

Eemeli: No en tiiä. Ei ainakaan tuu mieleen, miten se vois vaikuttaa. 

H: Joo. Entä Anne? 

Anne: Ai silleen siis se suunnittelu? 

H: Niin. 

Anne: No... En mää kai kauheesti tiiä. 

Jarkko: Siinä tulee esille uusia liikuntalajeja, joita tekee mieli sitten kokeilla kotona-

kin. 

-- 

H: Luuletteko, että se että saitte suunnitella, vaikuttaa jollain tavalla teidän vapaa-

ajan liikkumiseen? Kun nyt meette koulusta kotiin. 

Jere: Ei se mun mielestä siihen vapaa-ajan liikkumiseen ainakaan vaikuta. 

H: Okei. Voitko perustella? 
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Jere: No kun yleensä mää pellaan jotain kahta eri peliä kotona. Niin liikuntatunneilla 

on vähä erejä. 

H: Niin justiin. Entä Mikko? 

Mikko: Ei se kyllä mullakaan mitenkään vaikuta. 

H: Joo. Entä Sara? 

Sara: No ei se niin kauheesti vaikuta. 

Yhdessä haastattelussa selvisi mielenkiintoinen huomio liittyen jakson suunnitteluun ja to-

teutukseen. Oppilaat eivät olleet tienneet, että heillä on käytännössä mahdollisuudet suunni-

tella mitä vain ja toteutettavaksi missä vain, vaikka koulun pihalla. Seuraavassa katkelmassa 

nähdään, kuinka Niina ja Jaakko eivät kokeneet täydellistä autonomian tunnetta liikuntajak-

son aikana. 

H: Että te saitte ite valita, mitä tehä. Tuntuiko teillä olevan paljon vaihtoehtoja? 

Niina: No ei. 

Kalle: Joo. 

Jaakko: No ei, kun se olis ollu ihan mukavaa jos välillä olis voinut olla ulkonakin, 

jos olis ollu vaikka kesällä tää juttu. 

Niina: Niin. 

H: Mutta tehän olisitte voinu olla ulkona. Tehän olisitte voinut päättää niitä tunteja 

ja suunnitella. 

Kalle: Niinpä. 

Aapo: Niin mut sitte olis ollu aika kylmä. 

Niina: Oisko saanu olla? No meille ei ollu kerrottu! 

Jaakko: Meille ei kerrottu! 

H: No mutta teillehän sanottiin, että mitä vaan haluatte tehä, niin olisitte voinut tehä. 

Aapo: Eikö opettaja sanonut, että pääasiassa sisällä? 

Niina: No me oltas oltu sitte piilosta koko koulussa. 

H: Olisitte te päässeet pihalle, jos olisitte halunneet. 

Niina: No me ei tiietty. 
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H: Tehän te suunnittelitte ne tunnit. 

Niina: Niin, mutta me luultiin, että niitten piti olla sisällä. 

Yllä oleva keskustelu auttaa arvioimaan tutkimuksen toteutuksen onnistumista. Kaksi oppi-

lasta kokivat voimakkaasti valinnan mahdollisuuksien jääneen vähäisiksi, koska he olivat 

käsittäneet suunnitellun liikuntatunnin toiminnan rajoittuvan koulun seinien sisälle. Oppi-

laille ei ollut tarpeeksi painotettu sitä tosiasiaa, että he voisivat suunnitella tunnit pidettäväksi 

esimerkiksi koulun pihalla siitä syystä, että lähtökohtaisesti haluttiin noudattaa myös koulun 

laatimaa opetussuunnitelmaa liikuntatuntien sisältöä mietittäessä. Toisaalta tarkoitus ei 

myöskään ollut tyrmätä oppilaiden ehdotuksia, ja joustaminen opetussuunnitelmasta olisi 

ollut mahdollista toteuttaa. 

5.3.3 Kokemukset teknologian merkityksestä jakson toteutuksessa 

Teknologian käyttöä koskevat kokemukset liittyivät oppilaiden puheessa enimmäkseen tek-

nologian vaikutukseen liikuntamotivaatioon, tavoitteen asettamiseen teknologian avulla ja 

teknologian käyttökokemukseen. Muutamat oppilaat olivat sitä mieltä, että teknologia kan-

nusti heitä liikkumaan jakson aikana enemmän kuin normaalisti. Varsinkin aktiivisuusmit-

tari nähtiin eräällä tapaa ylimääräisen liikunnan virikkeenä. 

H: Miten se on vaikuttanu muualla kuin nyt liikuntatunnilla... Onko huomannu, että 

on aktiivisuusrannekkeet koko luokalla? Onko minkäänlaista eroa? 

Anne: No liikkuuhan sitä sitte esim välitunnilla, eikä vaan juttele paikallaan. 

Risto: Ku mää lähes koko ajan tein jotain tällästä (heiluu ja hyppii) liikettä, kyllähän 

niitä askelia siitä tuli. 

H: Okei. Miten Annika? 

Annika: Mää oon alkanu liikkua enemmän. 

H: Joo! Millä tavalla liikkunu? 

Annika: No käyny niinku joka viikonloppu lenkillä ja alkanu leikkiin enemmän kaik-

kia pihaleikkejä. 
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Tutkimuksessa käytetyt aktiivisuusmittarit mittasivat käyttäjän askelten määrää. Mittaus ta-

pahtui käden tai jalan liikkeestä, riippuen mittarin olinpaikasta. Yleisesti ottaen oppilaat pi-

tivät aktiivisuusmittareista, koska ne toivat liikuntatunteihin jotain uutta, hauskaa ja mielen-

kiintoista lisää. Oppilaiden vastauksista voidaan päätellä, että tiedonkeruu askelten määrästä 

oli käyttäjän aktiivisuuteen vaikuttamisen kannalta olennainen ominaisuus. Osa oppilaista 

tunsi, että tavoitteiden asettaminen oli merkittävä motivaatiotekijä aktiivisuusmittarin käy-

tön yhteydessä. Joidenkin oppilaiden mukaan aktiivisuusmittaria voitiin hyödyntää kilpai-

lussa kaverin kanssa, toiset ajattelivat, että henkilökohtaisella tavoitteenasettamisella voi-

daan kilpailla itsensä kanssa ja jopa testata omia rajojaan. 

Eemeli: No aika hauskaa, ku pysty vaikka kilpailla kavereitten kans nii, että kuka saa 

eniten esim askeleita tai kalorin kulutuksia. 

Risto: Niin ja pysty kilpailla ittensä kanssa. 

-- 

H: Vaikuttiko se (tavoitteen asettaminen) jotenki siihen tekemiseen? 

Kalle: Vaikutti. 

Mikael: No. Kyllä kai se vaikutti, koska jos ei tavallaan oo niinku tavoitteita, niin 

sitte ei oo mihin pyrkiä. 

-- 

Sara: No se oli silleen, että niinku kun oli asettanu sen tavoitteen, niin sitten niinku 

yritti saavuttaa sen tavoitteen, että ei niinku vaan tehny silleen, että vaan tekis silleen 

vähäsen. Että yritti saaha sen tavoitteen oikeesti sitten. 

-- 

Jarkko: …Mutta kun tää (aktiivisuusranneke) tuli, niin sitte siinä on hyvä kattoa 

että... Voi laittaa niinku tavoitteita ja työntää itteä äärirajoille näissä, ku voi kattoo, 

miten paljo haluaa liikkua päivässä. 

-- 

Tommi: No se niinku... Jos se oli vähä alle niin se pani, että liikkukaa enemmän... 

Että tuli semmonen, että nyt on pakko tehä vähä enemmän. 
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Oppilaat pääsivät asettamaan itselleen askeltavoitteita sinä päivänä, kun he saivat aktiivi-

suusmittarit käyttöönsä. Tavoitteiden asettaminen oli osa kyseisen päivän liikuntatuntia. Op-

pilailta kysyttiin haastatteluissa, mitä he ajattelivat tavoitteen asettamisesta. Yleisimmät vas-

taukset puoltavat tavoitteiden asettamisen positiivista vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen ja 

liikuntamotivaatioon liikuntatunnilla ja sen ulkopuolella. Oppilaat olivat tutustuneet mitta-

reihin muutaman tunnin ajan ennen kuin heidän tehtävänä oli asettaa askeltavoitteet päivän 

liikuntatunnille. Oppilaat sanoivat haastatteluissa, että heidän oli vaikea asettaa tavoitteita, 

koska askelten kertymistä oli haasteellista hahmottaa muutaman tunnin laitteeseen tutustu-

misen perusteella. Oppilaille oli tärkeää saada henkilökohtaiset tavoitteet saavutettua ja 

muutama oppilas oli mielestään epäonnistunut tehtävässä, jos tavoiteltu askelmäärä oli jää-

nyt saavuttamatta. 

Kolmas oppilaiden vastauksissa yleisesti toistunut asia teknologiaan liittyen oli laitteiden 

käytettävyys. Oppilaat kokivat, että etenkin aktiivisuusranneke oli kätevä laite, josta pystyi 

tarkkailla omaa aktiivisuutta askelten ja kalorinkulutuksen muodossa. Yhden oppilaan mu-

kaan ranneke ei kuitenkaan mitannut viikonlopun koripalloturnauksessa kaikkea hänen har-

rastamaansa liikuntaa, mikä oli ollut turhauttavaa. Oppilaat toivat ilmi myös muita käytettä-

vyyteen liittyviä epäkohtia. 

H: Miltä se on tuntunu siinä kädessä? 

Jarkko: Se on vähä outoo kun... Se kun tässä joskus... Ei ku siis... Ku tätä pitää pit-

kään kädessä niin tulee jotain mömmöö tohon kädelle ja alkaa haiseen ihan hirveen 

pahalle. 

Tommi: Kun tän kerran ottaa pois, tässä on kauhee työ saada takas käteen. 

-- 

Jaakko: Mut se oli silleen vähän tyhmä, että se olis voinu olla vähä erilainen, kun 

mää pidin sitä jalkkisharkoissa, niin sitten kun mää laitoin sen jalkaan, niin se paino 

ihan älyttömästi. Sitten ku mää otin sen pois, niin mulla oli kauheen hikinen se jalka 

sieltä sen alta. 

Kalle: Joo se on tosi ärsyttävää. 

Jaakko: No niin onki, ku mää olin laittanu sen niin tiukalle, että se varmasti pysyy. 
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Yhtenä tutkimusongelman kannalta huomionarvoisena asiana voidaan pitää teknologian vä-

häistä merkitystä koetun autonomian tarpeen tyydyttymisessä. Oppilaat eivät kokeneet, että 

teknologialla olisi ollut suurta merkitystä esimerkiksi tuntien suunnittelun toteutuksessa 

saati liikuntatunnin aktiviteeteissa askeltavoitteiden asettamista lukuun ottamatta. Teknolo-

gian käyttöä pidettiin isona plussana ja mukavana lisänä liikuntatunnilla. Muutama oppilas 

kertoi esimerkiksi aktiivisuusmittarin olleen mukava lisä ja hyvä apuväline oman aktiivisuu-

den seuraamiseen, mutta mitään konkreettista vaikutusta omaan fyysiseen aktiivisuuteen 

yhtä oppilasta lukuun ottamatta he eivät kokeneet sillä olevan.  
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset, jotka näyttäytyvät vastauksina aiemmin esi-

tettyihin tutkimusongelmiin. Haastattelujen perusteella oppilaat olivat keskimäärin erittäin 

aktiivisia sekä vapaa-ajalla että koulussa. 22 oppilaasta jopa 19 ilmoitti harrastavansa liikun-

taa kahdesta viiteen kertaa viikoittain. Liikuntaa kyseisellä luokalla on yhtenä päivänä vii-

kossa kaksoistunnin verran. 

1. Mitkä asiat autonomiaa korostavaa liikunnanopetusta koskien erottuvat oppilaiden pu-

heessa? 

Tässä tutkimuksessa yhden pohjoissuomalaisen koulun viidesluokkalaiset suunnittelivat 

viisi liikuntatuntia kestäneen liikuntajakson, jossa hyödynnettiin teknologiaa opetuksessa ja 

oppimisessa. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman vahvasti oppilaiden autonomian tun-

netta tukeva jakso. Autonomian tunteen vahvistamiseksi oppilaat suunnittelivat tuntien si-

sällöt lajien, leikkien ja pelien osalta sekä tunneilla käytettävän teknologian. Suunnitelmat 

jalostettiin tutkijan ja luokanopettajan yhteistyöllä liikuntatunneiksi, joilla noudatettiin sekä 

valtakunnallisen että koulun oman opetussuunnitelman arvoja ja tavoitteita. Haastatteluin 

kerätyssä aineistossa selvisi, että oppilaat pitivät liikuntajaksosta. Heidän mielestä tunnit oli-

vat mukavia ja monipuolisia. He myös pitivät siitä, että he saivat itse vaikuttaa tuntien sisäl-

töön. Oppilaat kertoivat olleensa aktiivisia liikuntatunneilla, koska heidän itsensä päättämät 

mukavat lajit ja leikit motivoivat liikkumaan. Juuri leikkien ja lajien monipuolisuus oli mo-

nen oppilaan mielestä tervetullutta vaihtelua perinteisiin liikuntalajeihin ja -leikkeihin. Toi-

saalta osa oppilaista koki, että yhdellä tunnilla niitä oli ollut liikaa. Opittavia asioita ja teh-

täviä suorituksia ei siis haluttu liikaa yhdelle tunnille, vaan heidän ehdotuksen mukaan jo-

kaisella tunnilla olisi jokin teema, esimerkiksi heittäminen, ja kyseinen tunti sisältäisi heit-

tämistä vaativia pelejä ja leikkejä. 

Tuntien suunnittelu oli avainasemassa tässä tutkimuksessa. Aiemman tiedon perusteella op-

pilaiden vastuuttaminen tuntien suunnitteluun liittyy olennaisesti koetun autonomian tarpeen 

tyydyttymiseen ja sisäisen motivaation toteutumiseen. Oppilaiden vastausten perusteella 

suunnittelulla ei niinkään nähty olevan vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen liikuntatunnilla. Se 

koettiin kivana lisänä ja mahdollisuutena päästä valikoimaan mukavia lajeja. Toisaalta mu-

kavat lajit todennäköisesti aktivoivat oppilaita liikkumaan enemmän koska heitä “kiinnosti” 
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liikkua enemmän mukavassa lajissa, joten käytännössä voitaisi tulkita tuntien suunnittelun 

vaikuttaneen epäsuorasti, mutta positiivisesti oppilaiden liikuntamotivaatioon. 

Toinen autonomiaan olennaisesti liittyvä asia oli valinnan mahdollisuus. Tämä huomioitiin 

jo suunnitteluvaiheessa, mutta konkreettisemmin se toteutui tuntien aikana, kun oppilailla 

oli tilaisuus valita vähintään kahdesta liikuntasuorituksesta harjoiteltava liike. Oppilaat sai-

vat myös valita kesken tunnin esimerkiksi salibandyn ja piip-testin väliltä sen, kumpaa he 

halusivat kokeilla. Tutkimuksessa varmistettiin, että oppilaiden tunne autonomiasta olisi 

mahdollisimman vahva, mutta täydellinen kokemus autonomiasta oli mahdotonta saavuttaa, 

koska oppilaiden oli osallistuttava liikuntatunneille, vaikka he eivät sitä haluaisi. Oppilailta 

kysyttäessä: “Miksi liikuit äskeisellä liikuntatunnilla?” Useat heistä vastasivat: “Koska oli 

liikuntatunti.” 

Mielenkiintoinen ja aavistuksen odottamaton huomio tässä tutkimuksessa oli se, että etenkin 

pojat pitivät haastattelujen perusteella pätevyyden kokemusten saavuttamista mielekkään lii-

kuntatunnin ehtona. Yksi poika koki mukavan liikuntatunnin edellytyksenä tasaisten jouk-

kueiden muodostamista jalkapallossa. Toinen poika kertoi, ettei välitä salibandyn pelaami-

sesta, mutta kertoi olevansa “semihyvä” maalissa. Kolmas poika kertoi, että oli mukava 

päästä valitsemaan liikuntatunneille lajeja, joissa oli hyvä. Myös muutama muu poika mai-

nitsi, että oli mukava pelata salibandya, koska he “osaavat pelata sitä”. Yksikään tyttö ei 

maininnut mitään pätevyyden kokemuksiin liittyvää merkityksellisenä asiana mukavassa lii-

kuntatunnissa. Yleisesti heille oli tärkeintä lajien ja leikkien monipuolisuus. 

2. Mitä liikuntateknologiaan liittyviä huomioita oppilaiden puheessa erottuu koettua au-

tonomiaa tukevassa liikunnanopetuksessa? 

Teknologian käyttöön liittyvät kokemukset painottuivat teknologian vaikutukseen liikunta-

motivaatioon, tavoitteen asettamiseen teknologian avulla ja teknologian käyttökokemuk-

seen. Lähtökohtaisesti tutkimuksessa ei ollut tarkoitus arvioida oppilaiden vastauksia oppi-

laskohtaisesti, vaan tarkoituksena oli luoda hyvin yleinen kuva teknologian vaikutuksesta 

liikuntamotivaatioon koettua autonomiaa tukevasta liikuntajaksosta. Tästä huolimatta tek-

nologian kannalta erittäin mielenkiintoinen huomio tehtiin juuri teknologian vaikutuksesta 

liikuntamotivaatioon, tarkemmin vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Kuten jo aiemmin to-

dettiin, tutkijan oli äärimmäisen hankalaa ja samalla hieman epäolennaistakin arvioida op-

pilaiden vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta nojautuen hyvin vähäiseen tietoon aiheesta. Joka 
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tapauksessa haastattelujen ja askeltavoitteiden asettamisen yhteydessä voitiin tulkita tekno-

logian vaikuttavan fyysiseen aktiivisuuteen passiivisesti vapaa-ajallaan liikkuvien oppilai-

den kohdalla. Valtaosa luokan oppilaista harrasti jotain urheilulajia kahdesta viiteen kertaa 

viikossa. Heidän vastauksissa toistui erimielisyys teknologian vaikutuksesta vapaa-ajan ak-

tiivisuuden lisääntymiseen. Useat heistä sanoivat, että harjoituksista kotiin tullessaan he ha-

luavat vain levähtää. He mainitsivat myös, että siihen mennessä aktiivisuustavoite (puoli-

toista tuntia päivässä) oli jo ylittynyt moninkertaisesti kyseisen päivän osalta. Sitä vastoin 

ne oppilaat, jotka eivät liikkuneet vapaa-ajallaan yhtä aktiivisesti, kertoivat muun muassa 

alkaneen käydä vapaaehtoisesti juoksu- tai pyöräilylenkeillä saadakseen askeltavoitteet saa-

vutetuksi. 

Teknologian mahdollisuus vaikuttaa lapsen vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen nojautuu tä-

män tutkielman tulosten perusteella paljolti teknologisen laitteen tavoitteen asettamisen omi-

naisuuteen. Tutkimuksessa lähes kaikki oppilaat kokivat tavoitteen asettamisen liikuntaan 

kannustavana tekijänä, mutta osa myös koki vaikeana hahmottaa oma aktiivisuus askelina 

tai aktiivisuusmittarin datana. Tästä syystä tavoitteen asettaminen aktiivisuusmittarin käyt-

töönottopäivänä oli usealle oppilaalle haastava tehtävä. 

Kolmas oppilaiden kokemuksissa toistunut teema oli teknologian käyttökokemus. Oppilaat 

saivat muutaman minuutin perehdytyksen aktiivisuusrannekkeen perusominaisuuksista jak-

son toisella liikuntatunnilla, jolla rannekkeet otettiin käyttöön. Oppilaat oppivat nopeasti na-

vigoimaan mittarin valikoissa ja he olivat alusta asti innokkaita tutustumaan mittarin kerää-

mään dataan. Haastatteluista voitiin päätellä aktiivisuusrannekkeen olleen yleisesti ottaen 

mieluisin oppilaiden käyttämä teknologinen laite jakson aikana. Oppilaat pitivät erityisesti 

mahdollisuudesta päästä tarkkailemaan omaa päivittäistä aktiivisuutta helposti ja nopeasti. 

Askel- ja kalorinkulutusluvut mahdollistivat myös kilpailun itsensä tai kaverin kanssa. En-

nen kaikkea aktiivisuusranneke tarjosi vaihtelevuutta perinteiseen koululiikuntaan. Go Pro -

toimintakameraa oppilaat kommentoivat kivaksi lisäksi tunneille. Sen ei kerrottu vaikutta-

van suoraan omaan fyysiseen aktiivisuuteen merkittävästi. Jonkun oppilaan mukaan kamera 

kannusti tekemään suoritukset kunnolla, jotta siitä jäisi hyvä video. Muutamat oppilaat eivät 

halunneet pitää kameraa päässään tai rinnallaan. Jälkeenpäin asiasta kysyttäessä yksi oppilas 

kertoi kameran tuntuvan epämukavalta päässä. Samaa sanottiin myös aktiivisuusrannek-

keesta. Jotkut oppilaat kertoivat rannekkeen painaneen kättä tai jalkaa, koska se oli kiristet-

tävä kunnolla, ettei se putoaisi. Yksi oppilas kertoi, ettei pitänyt siitä, kuinka iho hikoili ran-

nekkeen alla pitkäaikaisen käytön yhteydessä. 
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6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu Perttulan (1995) mukaan parhaiten tutkimukseen, jossa 

tutkittavien ilmiöiden perusta on ihmisten tajunnassa, heidän välisessä vuorovaikutuksessa 

ja sitä jäsentävässä kielessä. Hänen mukaan kvalitatiivisen tutkimusotteen sovellusalue on 

jaettavissa kahteen ryhmään, fenomenologian perusajatuksiin ja sosiaalisen konstruktionis-

min perusajatuksiin. Koska tämän tutkielman painopiste sijoittui selkeästi tajunnallisiin ja 

subjektisiin ilmiöihin ihmisen koetussa maailmassa ennemmin kuin diskursseissa rakentu-

viin sosiaalisen todellisuuden ilmiöihin, fenomenologisen tutkimusotteen nähtiin olevan luo-

tettavuuden kannalta soveltuvin vaihtoehto tämän tutkielman aineiston analyysiin. 

Metsämuurosen (2006) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa puhutaan usein si-

säisestä ja ulkoisesta luotettavuudesta. Sisäinen luotettavuus tarkoittaa tutkijan tieteenalan 

hallintaan liittyviä taitoja ja ulkoinen luotettavuus viittaa tutkijan tekemien tulkintojen py-

syvyyteen.  

Tässä tutkielmassa tutkija oli perehtynyt kyseisen aiheen lähdekirjallisuuteen ja aiempiin 

tutkimuksiin jo kandidaatin työssään ja sitä kautta valinnut vahvan teoreettisen viitekehyk-

sen tälle Pro gradu -tutkielmalle. Tutkija myös osallistui tutkimusjakson jokaiselle liikunta-

tunnille, mikä puolestaan takasi sen, että liikuntatunnit olivat vahvasti oppilaiden autono-

miaa tukevia. Tutkijan ja luokanopettajan tehtävänä tämän liikuntajakson aikana oli koota 

lasten ideat, ohjata heidän suunnitteluprosessia ja -tuotoksia käytännössä toteutettaviksi lii-

kuntatunneiksi, laatia ja valmistella oppilaiden suunnitelmien pohjalta liikuntatuntien tarkka 

kulku sekä ohjata toimintaa liikunnan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi. Vaikka 

analyysimenetelmässä olisi suotavaa käyttää vertaisarviointia, tässä tapauksessa sitä ei ko-

ettu välttämättömäksi tutkijan vahvan ja jatkuvan läsnäolon johdosta. Ulkoinen luotettavuus 

vastaavasti taattiin johtopäätöksissä, jotka tehtiin tutkielman viitekehyksessä esitettyyn teo-

reettiseen taustaan pohjautuen. 

Sisäisen ja ulkoisen luotettavuuden arvioinnin lisäksi laadullisessa tutkimuksessa on myös 

muita tapoja arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Kokemuksellisesta eli fenomenologisesti 

suuntautuneesta tutkimuksesta puhuttaessa on nostettu esille kriteerejä (Perttula, 1995), joi-

den toteutuminen parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

Yksi kriteereistä on tutkimusprosessin johdonmukaisuus. Sillä tarkoitetaan loogista yhteyttä 

tutkittavan ilmiön, aineiston hankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetel-

män ja tutkimuksen raportointitavan välillä (Metsämuuronen, 2006). Tässä tutkimuksessa 
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tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi edullisimpana aineiston hankintatapana nähtiin haastat-

telut, koska kyse oli oppilaiden henkilökohtaisista kokemuksista. Haastattelut toteutettiin 

kolmen - kuuden oppilaan ryhmissä, jotta kaikki oppilaat saatiin haastateltua mahdollisim-

man tuorein muistikuvin heti liikuntatuntien jälkeen. Haastattelujen avulla fenomenologisen 

tutkimuksen aineistosta saatiin rikkaampi kuin esimerkiksi lomakepohjaisesti toteutetun ky-

selyn avulla olisi saatu. Toisaalta pienryhmähaastatteluissa dominoivat oppilaat ja etenkin 

pojat olivat eniten äänessä. Vaikka haastattelija pyrki ottamaan kaikki haastateltavat huomi-

oon, joka ikiseltä oppilaalta ei saatu kattavaa kuvausta liikuntatunneilla heränneistä koke-

muksista. Osalle oppilaista haastattelu saattoi olla myös jännittävä tilanne, jolloin he vasta-

sivat vain “en tiedä” tai myötäilivät muiden vastauksia. 

Tutkimusprosessin johdonmukaisuutta lisäsi myös teoreettisen lähestymistavan valinta. Ry-

anin ja Decin itsemääräämisteoriaa on käytetty lukemattomien sisäistä motivaatiota käsitte-

levien tutkimusten teoreettisena pohjana, kuten esimerkiksi kaikissa tässä tutkielmassa mai-

nituissa aiheesta tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa. Itsemääräämisteoria oli käytännössä 

ainoa vaihtoehto teoreettisen viitekehyksen rungoksi, koska tässä tutkielmassa tutkittiin ko-

ettua autonomiaa, joka on olennainen osa kyseistä teoriaa. 

Analyysimenetelmän valinta oli iso askel kohti luotettavia tutkimustuloksia. Tässä tutkiel-

massa analyysi toteutettiin vaihe vaiheelta systemaattisen huolellisesti, jotta kaikki olennai-

nen tieto aineistosta päätyisi tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Luotettavuutta lisää 

vielä se, että eri analyysimenetelmien soveltuvuutta kyseisen tutkielman aineiston analyysiin 

vertailtiin ennen kuin itse analysointi aloitettiin. Analyysimenetelmäksi ei siis valittu sitä, 

joka ensimmäisenä kirjallisuudesta vastaan tuli, vaan päätös tehtiin menetelmän ja aineiston 

yhteensopivuutta ajatellen tieteellisesti katsottuna parhaan lopputuloksen saamiseksi. 

Sopivan analyysimenetelmän valinnan jälkeen vuorossa oli tulosten raportointi. Tutkittavan 

ilmiön ja raportointitavan välillä on aina oltava looginen yhteys, joka tukee tutkimusproses-

sin johdonmukaisuutta ja sitä kautta tutkimuksen luotettavuutta. Tämän tutkimuksen tulok-

set luokiteltiin siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat laadittuihin tutkimus-

ongelmiin, jotka puolestaan olivat muotoutuneet teoreettisen viitekehyksen ja aiempien tut-

kimusten pohjalta. Tuloksissa esiteltiin oppilaiden kokemuksia liikuntatunneilta, niiden 

suunnittelusta sekä teknologiatuetusta opetuksesta eli toisin sanoen tutkielman eri osa-alu-

eilta tutkittavaa ilmiötä lähestyen. 
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Tutkimusprosessin johdonmukaisuuden lisäksi on olemassa muita kriteereitä, jotka täytty-

essään nostavat fenomenologisesti suuntautuneen laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 

Yksi näistä on reflektointi ja tutkimusprosessin kuvaus. Tämä edellyttää tutkijalta perustel-

tujen valintojen tekoa ja niiden yksityiskohtaista kuvausta tutkimuksen teon jokaisessa vai-

heessa. Etenkin analyysinkuvaukseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. (Metsämuuronen, 

2006) Tämän tutkimuksen luvussa 5 on kerrottu yksityiskohtaisesti tutkimuksen toteutus 

vaihe vaiheelta. Jokaisen tunnin kulku ja tutkimuksen kannalta tärkeimmät asiat on tuotu 

selvästi esille. Myös aineiston keruun ja analysoinnin vaiheet on selitetty tarkasti. Tutkija 

reflektoi aktiivisesti tutkimusjakson aikana koetun autonomian toteutumista liikuntatun-

neilla ja varmisti, että oppilaat saavat suunnittelussa ja tuntien aikana mahdollisimman pal-

jon valinnanvapautta. 

Alasuutarin (1993) mukaan laadulliset tutkimusmenetelmät tuottavat syvällistä tietoa, joka 

on huonosti yleistettävää. Yleistettävyys sisältää yleensä esiolettaman, jonka mukaan tutki-

muksessa ei etsitä selitystä ainutlaatuiselle ilmiölle, vaan että tutkimustulokset olisivat rin-

nastettavissa muuhunkin tapaukseen kuin kyseiseen tutkimukseen. Alasuutarin mukaan näin 

ei kuitenkaan aina tarvitse olla, sillä eri tieteenaloilla voi olla tärkeää etsiä selityksiä yksit-

täisille tapahtumille suurempien tapahtumaketjujen tutkimisessa. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tehtävä systemaattinen aiempaan tutkimukseen viittaaminen itsessään ratkaisee yleis-

tettävyysongelmaa. Lisäksi kvalitatiiviseen tutkimukseen valitaan tutkittavaksi kohteeksi 

usein ilmiö, joka on helppo yleistää, jolloin tärkeimmäksi tehtäväksi tutkimukselle jää ilmiön 

selittäminen ja selventäminen sen olemassaolon todistamisen sijaan. 

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää monesta syystä. Yksi syy on se, että tutkimuk-

seen osallistunut luokka oli yleisesti ottaen liikunnallisesti erittäin aktiivinen. Esimerkiksi 

liikunnan oppiaineen vaikutus vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen jäi hyvin pieneksi, koska 

suuri osa luokan oppilaista harrasti vapaa-ajallaan jotain urheilulajia ja liikkuivat reilusti 

enemmän, kuin mitä heidän ikäluokalle asetetut liikuntasuositusten tuntimäärät olivat. 

6.1 Tutkimuksen eettisyys 

Eettisesti hyvä tutkimus edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluvat olennaisesti 

muun muassa rehellisyys, avoimuus, huolellisuus, asianmukainen suunnittelu, toteutus ja ra-

portointi, tarkkuus tutkimustyötä käsittelevissä asioissa sekä eettisesti kestävät menetelmät 

(Hirvonen, 2006). 
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Tutkimusetiikka, kansainväliset sopimukset ja Suomen lait velvoittavat tutkijaa suojaamaan 

tutkittavien yksityisyyttä. Yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeimpiä tutkimuseettisiä 

normeja. Tähän liittyvät anonymiteetin turvaaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittami-

nen ja tietojen luottamuksellinen turvaaminen tietosuojakäytäntöjä noudattaen. (Kuula, 

2006) 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien anonymiteetti turvattiin poistamalla tunnisteet eli vaihta-

malla oppilaiden oikeat nimet peitenimiin. Tutkittavien koululaitosta tai luokkaa ei myös-

kään kerrottu, jolloin tutkittavia on vaikeampi paikantaa. Itsemääräämisoikeutta kunnioitet-

tiin siten, että ketään oppilaista ei pakotettu osallistumaan tutkimukseen. Koska tutkimuk-

seen osallistuneet ihmiset olivat alaikäisiä, heidän vanhemmilta pyydettiin suostumus lapsen 

osallistumisesta tutkimukseen (ks. Liite 3). Tietojen luottamuksellinen turvaaminen varmis-

tettiin sillä, että lasten oikeita nimiä ei missään vaiheessa kirjoitettu pilvipalveluun, jossa 

kyseistä tutkielmaa työstettiin. Tutkielman viimeistelyn päätteeksi kaikki aineiston muodos-

taneet ääni- ja tekstitiedostot hävitettiin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli ymmärtää viidesluokkalaisten liikuntamoti-

vaatioon vaikuttavia tekijöitä koulukontekstissa. Tarkemmin tässä tutkielmassa tutkittiin si-

säisen motivaation kehittymisen kannalta olennaisessa asemassa olevan koetun autonomian 

psykologisen perustarpeen täyttymistä teknologiatuetussa liikunnanopetuksessa. 

Tutkielman viitekehys pohjautui Ryanin ja Decin Itsemääräämisteoriaan sekä useisiin lii-

kuntapedagogiikkaan ja teknologiatuettuun opettamiseen ja oppimiseen keskittyneisiin tut-

kimuksiin. Aiemmat tutkimukset näyttivät tutkijalle suuntaviivoja, joiden mukaan edetä 

kohti tieteellisesti tarkoituksenmukaista tulosta. Niiden mukaan kyseinen aihe kaipasi tutki-

musta, joka toteutettaisi koulussa laboratorio-olosuhteiden sijaan (Gråsten et al., 2010). 

Tämä tutkimus toteutettiin autenttisessa ympäristössä. Samalla pyrittiin yksinkertaisesti ym-

märtämään viidesluokkalaisten suhtautumista koululiikuntaan ja etenkin sitä, mikä heitä mo-

tivoi liikkumaan. Tutkimuksessa pyrittiin selvittää myös perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteisiin (POPS: 2014) asetettuja tavoitteita vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen vai-

kuttamisen toteutumista käytännössä. 

Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla pohjoissuomalaisen koulun 22 vii-

desluokkalaista viidessä haastattelussa. Kukin oppilas haastateltiin yhden kerran. Haastatte-

lut etenivät tukilistan (Liite 1.) teemojen mukaan, mutta omassa ennalta määräämättömässä 

järjestyksessä. Haastatteluissa ilmenneet oppilaiden kokemukset tutkimusjakson liikunta-

tunneista auttoivat ymmärtämään lapsen silmin ne asiat, jotka toimivat motivoivina tekijöinä 

koululiikunnassa. 

Tutkielman pääongelmana oli selvittää oppilaiden kokemuksia koettua autonomiaa koroste-

tusti tukevista ja teknologiatuetuista liikuntatunneista. Haastatteluissa kerättiin tietoa oppi-

laiden mielestä motivoivasta liikuntatunnista sekä teknologian merkityksestä liikuntatunnin 

toteutuksessa. 

Tässä tutkimuksessa liikuntatunteja pidettiin yleisesti ottaen “hauskoina”, “mukavina” ja 

“kivoina”. Tältä osin nämä tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia, sillä myös 

Mandigon et al., (2008) tutkimuksessa 57,9% oppilasta piti autonomiaa tukevia liikuntatun-

teja hauskoina. Positiivisena asiana nähtiin se, että tunneilla olleet pelit, lajit ja leikit olivat 

monipuolisia ja koululiikunnassa harvinaisia. Osa tutkittavista tunsi kuitenkin tuntien sisäl-

lön olleen liian täynnä erilaista tekemistä ja vaihtoehdoksi ehdotettiin, että yhdellä tunnilla 
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voisi olla teemana esimerkiksi heittäminen ja tunnilla pelattavat pelit ja leikit tukisivat heit-

tämisen motorisen taidon harjoittelua monipuolisesti. Autonomian kokemuksen kannalta 

ajateltuna opettajan tulee tarjota mahdollisuuksia monipuolisiin valinnan mahdollisuuksiin, 

mutta esimerkiksi Iyengarin & Lepperin (2000) tutkimuksessa todettiin niin sanotun vaihto-

ehtojen ylitarjonnan toimivan jopa motivaatiota vähentävänä tekijänä. 

Decin & Ryanin (1985) mukaan termit “täytyy”, “on pakko” ja “pitäisi” viittaavat kontrol-

liorientoituneeseen toimintaan, eivätkä siitä syystä saisi esiintyä puheessa, jossa keskiössä 

on itsemääräävä toiminta. Tämän tutkimuksen haastatteluissa kerrottiin liikunnan tapahtu-

neen liikuntatunnilla siitä syystä, että “ope käski”. Kognitiivisesta näkökulmasta tarkastelta-

essa valinta tapahtuu joka kerta, kun yksilö päättää toimia tietyllä tavalla. Sama ei päde kui-

tenkaan, kun tarkastellaan toimintaa motivaation näkökulmasta. Valinta toteutuu sanan mo-

tivaatioon liittyvässä merkityksessä vain silloin, kun ihminen tuntee aitoa vapautta osallistua 

kyseiseen toimintaan. (Deci & Ryan, 1985) Esimerkiksi, kun tässä tutkimuksessa oppilaat 

osallistuivat liikuntatunnille siksi, koska heidän oli pakko, motivaation näkökulmasta heillä 

ei ollut aitoa vapautta valita, sillä tässä tapauksessa esiintyy tunnusmerkkejä enemmän kont-

rolloidusta toiminnasta kuin itsemääräytyvästä toiminnasta. Ryanin ja Decin määrittelemän 

toiminnan säätelyn sisäistämisen (Kuvio 1.) kannalta katsottuna koululiikunnassa voitaisi 

tulkita oppilaiden itsesäätelyn tasapainoilevan pakotetun ja tunnistetun säätelyn välillä tä-

män tutkimuksen tulosten perusteella. 

Lähtökohtaisesti oppilaan henkilökohtaisen tavoitteen asettamisen ja liikunnan kokemusten 

reflektion tulisi kuitenkin tapahtua niin sanotusti ei-kontrolloidusti eli siten, että oppilas itse 

ymmärtää olla aloitteellinen valintojen tekemisen ja tavoitteiden asettamisen suhteen, jotta 

autonomia toteutuisi täydellisesti. (Bagøien et al., 2010) Tässä tutkimuksessa oppilaiden 

kannalta täydellistä autonomiaa oli lähes mahdotonta saavuttaa, koska oppilaiden oli osal-

listuttava liikuntatunneille lain opettajalle ja oppilaille määräämin velvoittein. 

Tämän tutkielman yksi päätarkoitus oli selvittää keinoja, joilla oppilaita voidaan motivoida 

fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan liikunnan oppiaineessa. On selvää, että ihmiset motivoi-

tuvat kuntoilemaan ja liikkumaan eri syistä.  Yleisesti voidaan ajatella, että ihminen ryhtyy 

sellaiseen toimintaa, jota hän pitää hauskana tai palkitsevana. Tämä voitiin todeta myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimusjakson liikuntatuntien kerrottiin olleen hauskoja ja tunneilla pelatut 

pelit ja leikit olivat olleet kiinnostavia. Puute tekemisen nautinnollisuudessa tai toisin sanoen 
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sisäisessä kiinnostuksessa on aiempien tutkimusten mukaan vaikuttanut samalla oppilaiden 

autonomian kokemuksiin negatiivisesti (Wang, Ng, Liu & Ryan, 2016). 

Aaltosen (2013) väitöskirjan tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä sisäisten motivaatioteki-

jöiden myönteisestä vaikutuksesta omaehtoiseen ja aktiiviseen vapaa-ajan fyysiseen aktiivi-

suuteen. Tämän lisäksi autonomiaa tukevan opetustavan on todettu vaikuttavan myönteisesti 

suoraan etenkin oppilaan sisäiseen ja tunnistettuun liikuntamotivaatioon liikuntatunnilla, 

mutta tämän lisäksi vaikutusta on ollut hieman myös vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen 

(Hagger et al., 2003). 

Tässä tutkimuksessa osa oppilaista kertoi liikkuneensa aktiivisemmin vapaa-ajalla aktiivi-

suusrannekkeen käytön seurauksena. Toisaalta autonomiaa tukevan opetustavan ei koettu 

olleen yhteydessä tähän, koska oppilaat eivät kokeneet liikuntatuntien suunnittelulla olevan 

suoraa vaikutusta vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkittavat saivat päättää liikuntatun-

tien lajit, pelit, leikit ja hyväksi käytettävän teknologia. He valitsivat hauskoja asioita oppi-

tunnille, jolloin liikkuminen oli kivaa ja kiinnostavaa. Lisäksi oppilaat keksivät liikuntatun-

tien aikana ylimääräisiä liikkeitä aktiivisuusrannekkeen mittaamaa aktiivisuuden määrää 

kerryttääkseen. Voidaan siis väittää tutkimuksen jakson liikuntatuntien ja autonomiaa tuke-

van opetustavan edistäneen osaltaan oppilaiden itsemääräämistä ja kohottaneen liikuntamo-

tivaatiota ainakin hetkellisesti. 

Autonomiaa tukeva opetustapa voi parantaa oppilaiden psykologisten perustarpeiden tyy-

dyttymistä, kohottaa minäpystyvyyttä ja edesauttaa itsemääräytyvää oppimista (Wang et al., 

2016). Tässä tutkimuksessa tavoitteen asettaminen oli yhden liikuntatunnin keskeinen asia 

oppilaiden motivoinnissa. Tavoitteiden asettamisen katsotaan liittyvän vahvasti pätevyyden 

kokemuksiin, sillä sisäistä pätevyyttä vahvistavat signaalit, kuten menestyminen kovien 

ponnistelujen johdosta, kohottavat myös hallinnan tunnetta ihmisen omien tavoitteiden aset-

tamisessa. Tämän lisäksi pätevyyden kokemukset määrittävät paljon itsemääräytyvää moti-

vaatiota. (Roberts, 2001; Standage et al., 2003) 

Tutkimustuloksissa huomattiin, että erityisesti pojat kokivat pätevyyden kokemukset liikun-

tamotivaation kannalta merkittävänä asiana. Pojille oli muun muassa tärkeää, että he saivat 

valita liikuntatunneille niitä lajeja, joissa he olivat hyviä. Yksikään tyttö ei maininnut päte-

vyyden kokemuksia tai niihin viittaavia asioita lainkaan. Myös Mandigon et al., (2008) tut-

kimuksessa pojat kokivat tyttöjä enemmän pätevyyden tunteita liikuntasuorituksistaan auto-

nomiaa tukevalla liikuntatunnilla. On kuitenkin huomioitava, että luokan oppilaista vain 
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noin kolmasosa oli tyttöjä ja heidät jaettiin tasaisesti viiteen haastatteluryhmään, jolloin kol-

messa ryhmässä oli vain yksi tyttö ja kahdesta neljään poikaa. Tämä vaikutti jossain määrin 

haastattelutilanteeseen siten, että pojat dominoivat hetkittäin ja tytöt ujostelivat tai eivät 

osanneet sanoa vastausta kysymykseen. Tästä syystä oli erittäin vaikeaa saada selville kaik-

kien oppilaiden liikuntamotivaatioon vaikuttavista tekijöistä eikä esimerkiksi siitä syystä 

kaikkia tämän tutkimuksen tuloksia voida luotettavasti yleistää. Opettajan autonomiaa tuke-

van opetustavan vaikutuksesta koettuun pätevyyteen ja sisäiseen motivaatioon tarvitaan lisää 

pitkittäistutkimusta, kuten Guay, Boggiano & Vallerand (2001) ovat kirjoittaneet. 

Yksi tämän tutkimuksen tehtävistä oli selvittää teknologian merkitys koettua autonomiaa 

tukevan liikuntajakson toteutuksessa. Jakson aikana hyödynnettiin erilaisia teknologisia lait-

teita ja sovelluksia, kuten kameroita, tablet-tietokoneita ja aktiivisuusrannekkeita. Haastat-

teluissa selvitettiin haastateltavien kokemuksia teknologian käytöstä. 

Teknologisista laitteista aktiivisuusranneke oli enemmistön mielestä ainoa liikkumaan kan-

nustava laite. Osa oppilaista oli alkanut jakson aikana käydä lenkeillä ja leikkiä pihaleikkejä 

enemmän vapaa-ajallaan saadakseen puolentoista tunnin päivittäisen aktiivisuuden tavoit-

teen täyteen. Voidaan siis väittää teknologian kannustaneen osaltaan joitakin oppilaita fyy-

sisesti aktiivisempaan elämäntapaan. Jatkuvalla aktiivisuusrannekkeen käytöllä sen ominai-

suudet tulevat tutummaksi ja aktiivisuusmäärät hahmottuvat käyttäjälle tarkemmin. Tässä 

vaiheessa kyseinen teknologia on kuitenkin jo voinut menettää uutuudenviehätyksen, mikä 

vastaavasti vähentää huomattavasti sen merkitystä liikuntakannustimena. Teknologian mer-

kitys koetun autonomian tunteen toteutumisessa koettiin vähäiseksi. 

Luotettavia johtopäätöksiä teknologia-avusteisesta passiivisten oppilaiden motivoitumisesta 

ja aktiivisten oppilaiden vähäisestä motivoitumisesta ei voida tehdä, koska tutkijalla oli käy-

tössään vain haastattelujen litteroinnit ja yhden koulupäivän aikana kerätty aktiivisuusmitta-

rin data kunkin oppilaan vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden hahmottamisessa. 

Yksi turhauttava tekijä aktiivisuusrannekkeen käyttöön liittyen oli sen epälooginen toimin-

taperiaate aika ajoin. Rannekkeen kerrottiin mitanneen vain osan askelista ja sen takia saatiin 

virheellisiä tuloksia viikonlopun aktiivisuudesta, kun mittareiden tiedot synkronoitiin tieto-

koneelle koulussa. Myös aiemmissa tutkimuksissa teknologian epälooginen toiminta tai toi-

mintahäiriö on johtanut turhauttavaan käyttökokemukseen, millä on katsottu olevan tekno-

logian käyttöä estävä vaikutus (Cenfetelli & Schwarz, 2011). Yleisesti ottaen teknologiaa 

pidettiin enimmäkseen vain hauskana lisänä liikuntatunneilla. 
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Ryanin & Decin (2000b) mukaan sopivat haasteet, rakentava palaute ja arviointivapaa ym-

päristö oletettavasti parantavat sisäisen motivaation toteutumista. Teknologian avulla on ole-

massa kaikki keinot luoda nämä puitteet. Teknologian merkitystä autonomian kokemukseen 

ei kuitenkaan nähty merkittäväksi tässä tutkimuksessa. Sen sijaan teknologian tarjoamaa 

mittausominaisuutta hyödynnettiin henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa tai kaverin 

kanssa kilpailtaessa, ja tämän lisäksi se tehosti ajankäyttöä mahdollistamalla yhtäaikaisen 

ohjeistuksen esimerkiksi pistetyöskentelyssä.  
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8 YHTEENVETO 

Yksi valtakunnallisen opetussuunnitelman liikunnan oppiaineen tavoitteista on kannustaa 

lasta omaehtoiseen liikuntaan vapaa-ajalla. Liikuntaa opetetaan nykyään keskimäärin kaksi 

45 minuutin viikkotuntia alakoulussa, jolloin koulun mahdollisuudet vaikuttaa lasten fyysi-

seen aktiivisuuteen ovat hyvin rajalliset. 

Liikuntakipinän sytyttäminen vaatii lasta motivoivien opetustapojen käyttöä liikunnanope-

tuksessa, jonka tulisi tarjota oppilaille mahdollisuuksia vaikuttaa liikuntatuntiin. Ihmiset mo-

tivoituvat omalla persoonallisella tavallaan erilaisista asioista ja koulukontekstissa voi olla 

jopa mahdotonta motivoida samanaikaisesti kaikkia oppilaita tasavertaisesti. Yksi vaatii kil-

pailua itsensä, toinen muiden kanssa. Jollekin kilpailu voi toimia koko liikuntainnostuksen 

tappajana. Toiselle voi liikuntamotivaation kohottamisen kannalta olla tärkeää menestyä 

tunnilla pelatuissa peleissä ja leikeissä. Joka tapauksessa opettajan tulisi pyrkiä käyttämään 

erilaisia keinoja oppilaiden motivointiin monipuolisesti jokaisella liikuntatunnilla. 

Vaikka tässä tutkimuksessa tuloksista ilmeni, ettei koululiikunta vaikuta merkittävästi oppi-

laiden vapaa-ajan aktiivisuuteen, olisi väärin ajatella, että liikunnanopettajan ei tarvitsisi 

työssään ajatella oppilaiden liikuntamotivaation parantamista. Monipuoliset lajit, pelit, leikit 

ja ylipäätään miellyttävät aktiviteetit johtavat parhaassa tapauksessa flow -tilaan, eli moti-

voituneen toiminnan parhaaseen mahdolliseen ilmiöön. Tätä kautta positiiviset kokemukset 

yhdistäen osaksi liikuntatuntia koulu voi muuttaa oppilaan suhtautumista liikuntaa kohtaan 

myönteisemmäksi. 

Kun sanat liikunta ja teknologia esiintyvät samassa lauseessa, teknologia mielletään usein 

negatiivisesti varautuneena muuttujana, joka toimii liikuntaa estävänä tai sitä vähentävänä 

tekijänä. Myönnettäköön, että valtava annos teknologiaa lopulta väistämättä ottaa aikaa lii-

kunnalta, ottaen huomioon asioiden hoitamisen ja itsensä viihdyttämisen vaivattomuuden 

nykyaikana juuri teknologian avulla. Olemme oikealla suunnalla, jos osaamme katsoa asiaa 

siitä näkökulmasta, että nämä kaksi muuttujaa eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä ihmis-

ten arjessa. Liikuntateknologia avaa kuitenkin useampia ovia kuin se sulkee. 

Ihmiset voivat tänä päivänä valita vapaa-ajan aktiviteettinsa laajasta kirjosta ja moni saattaa 

helposti tyytyä toimintaan, joka ei vaadi liikuntaa. Teknologian käytön tarkoituksenmukai-
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suuden arviointi kuuluu luonnollisesti teknologiatuetun opettamisen suunnitteluun. Tekno-

logiaa ei koskaan pidä pitää itse tarkoituksena liikkumiselle. Se on vain apuväline. Eikä tek-

nologia itsessään tee mahdollista muutosta, mutta toisaalta raportoi siitä tehokkaasti. 

Tämä tutkielma tarjosi laboratorio-olosuhteiden sijaan koulukontekstissa toteutetun tutki-

muksen, jossa tutkittiin koetun autonomian tunteen vaikutuksia liikuntamotivaatioon kou-

lussa ja koulun ulkopuolella. Tutkimuksen aikana tutkija kuitenkin huomasi, kuinka vaikeaa 

on luoda täydellistä autonomian tunnetta tukeva ilmasto kouluympäristöön, jossa oppilaat 

ovat vuosien saatossa tottuneet koululaitoksen yleisiin käytäntöihin, jotka tässä tapauksessa 

toimivat osittain autonomiaa estävinä tekijöinä. Tutkimuksen alussa olisi ehdottomasti täy-

tynyt painottaa sitä, että oppilailla on käytännössä täysi valta tehdä mitä ikinä he tahtovat-

kaan, jotta koettu autonomia olisi toteutettu täydellisesti. Kuten aiemmin on mainittu, tutki-

muksen tekemistä koulukontekstissa rajoittivat luonnollisesti opettajan lain määräämät vel-

vollisuudet. Nämä seikat huomioiden tutkimus toteutettiin niin huolellisesti kuin mahdol-

lista. 

Täysin samanlaisen tutkimuksen voisi kohdistaa sellaiseen luokkaan, jossa oppilaiden päi-

vittäinen fyysinen aktiivisuus ei yllä liikuntasuositusten asettamiin tuntimääriin. Tähän tut-

kimukseen osallistuneen luokan oppilaat olivat ennestään erittäin aktiivisia liikkujia vapaa-

ajallaan, joten koululiikunnassa koettujen autonomian tunteiden vaikutusta vapaa-ajan toi-

mintaan ei niin selkeästi voitu edes kokea, kuin jos oppilaat olisivat vapaa-ajallaan epäaktii-

visia. 

Yleisesti ottaen oppilaan autonomiaa koulumaailmassa olisi mielenkiintoista tutkia lisää. 

Seuraavia kysymyksiä voisi pohdiskella muissakin kuin liikunnan oppiaineissa: Kuinka pal-

jon autonomiaa on mahdollista tai tarpeellista antaa oppilaille esimerkiksi oppimisen kan-

nalta ajateltuna nykypäivän koulussa? Palveleeko täydellinen autonomia enää oppimiselle 

asetettuja tavoitteita?  
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LIITTEET 

LIITE 1 Teemahaastattelujen tukilista. 

Avoimet kysymykset 

- Olin aktiivinen/epäaktiivinen liikuntatunnilla, koska... 

- Liikuntatunnilla on tärkeintä… 

- Liikuntatunnin suunnitteleminen luokkakavereiden kanssa oli... 

Liikuntatunnin arviointi 

- Liikuntajakson tuntien eroavuus omista tunneista 

- Oman aktiivisuuden reflektointi 

- Tunnin hyviä ja huonoja puolia 

- Vertailua oppilaan ja opettajan suunnittelemien tuntien välillä 

Teknologian käyttötapojen arviointi 

- Teknologian käyttö yleisesti 

- Teknologia koulussa ja erityisesti liikunnassa 

- Käyttökokemuksia laitteista 

- Teknologia valinnan vapauden ja autonomian näkökulmasta. Mitä se mahdollistaa? 

Teemapäivän ja koko jakson arviointi 

- Mielipiteitä, mietteitä, vaihtoehtoisia ratkaisuja 

- Mikä oli parasta jakson aikana? 

- Mitä tekisitte toisin? 

Koetun autonomian arviointi 

- Tunnin suunnittelun arviointi 

- Suunnittelun hyviä ja huonoja puolia 

- Osallisuus tunnilla ja suunnittelussa 

- Vaikutus aktiivisuuteen 

- Ryhmätyötoiminnan arviointi 

- Liikuntatunnin suunnittelun vaikutus omaehtoiseen liikuntaan vapaa-ajalla  
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LIITE 2 Tutkimuksen aikataulu. 

Kuukausi Työvaihe Tiivistettynä 

Marraskuu 2015 Tutkimussuunnitelma val-

miiksi 

 

Tutkimuslupalomakkeiden lä-

hetys 

 

Google Forms -kysely 

 

Teemapäivä 

 

Liikuntatunti 17.11. 

 

Liikuntatunti 24.11. 

Hoidetaan lupa-asiat kuntoon 

ja suunnitelma selväksi. Odo-

tetaan marraskuun loppuun 

asti liikunnanopettajilta vas-

tauksia kyselyyn. Suunnitel-

laan teemapäivän aikana lii-

kuntatunnit oppilaiden 

kanssa. Aloitetaan aineiston-

keruu kahden ensimmäisen 

liikuntatunnin jälkeisillä 

haastatteluilla. 

Joulukuu 2015 Liikuntatunti 1.12. 

 

Liikuntatunti 8.12. 

 

Liikuntatunti 10.12. 

Jatketaan aineistonkeruuta. 

Tarkennetaan teoreettista vii-

tekehystä. Päätetään aineis-

tonkeruu. 

Tammikuu 2016 Aineiston litterointi 

 

Aineiston analyysi 

Voidaan aloittaa litterointi jo 

joulukuussa aikataulun sal-

liessa. 

Helmikuu 2016 Aineiston analyysi Aineiston ja teoreettisen viite-

kehyksen välinen keskustelu 

Maaliskuu 2016 Aineiston analyysi + tulokset Aineiston ja teoreettisen viite-

kehyksen välinen keskustelu. 

Listataan tulokset. 

Huhtikuu 2016 Johtopäätökset + pohdinta  

Toukokuu 2016 Työn viimeistely  
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LIITE 3 Tutkimuslupa oppilaiden vanhemmille allekirjoitettavaksi. 

Tutkimuslupa lapsen osallistumisesta tutkimukseen Oulussa 6.10.2015 

 

Hyvät vanhemmat,  

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja olen tekemässä graduani ai-

heesta ”Koettu autonomia teknologiatuetussa liikunnanopetuksessa”. Oppilaat 

osallistuvat tutkimuksessani liikuntatuntien suunnitteluun ja päätöksentekoon 

tuntien kulun suhteen. 

Lapsenne henkilötietoja ei kysytä ja ne pysyvät salassa tutkimuksessani. Las-

tanne ei havainnoida yksilöllisesti, vaan ryhmän toimintaa kokonaisuutena. 

Tutkimusaineistoni koostuu haastatteluista. Tutkimusaineisto on salassa pidet-

tävää ja säädetyn ajan kuluttua se hävitetään. 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen 

kyllä    / ei 

____________________________________  

Vanhemman allekirjoitus 

Luokanopettajaopiskelija  

Joonas Junttila 

joonas.junttila@student.oulu.fi 
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