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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi hiihto on useille alakoulun oppilaille epä-

mieluisa koululiikuntamuoto. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan lisätä myönteisiä 

hiihtokokemuksia koululiikunnassa. Saatuja tietoja voidaan soveltaa myös muiden liikuntala-

jien opetukseen ja saada koululiikunnassa oppilaille myönteisempiä kokemuksia liikkumisesta. 

Tutkimus on laadullinen, fenomenologista ja fenomenografista tutkimusotetta yhdistävä ta-

paustutkimus, jossa on myös määrällinen osuus. Tutkimukseen osallistui 64 viides- ja kuudes-

luokkalaista tyttöä ja poikaa oululaisesta alakoulusta. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 

2015. Epämieluisimman lajin selvittämiseksi kerättiin kaikilta oppilailta määrällinen kyselylo-

makeaineisto, joka käsiteltiin taulukoimalla Excel-tiedostona. Hiihdon epämieluisuuden syiden 

selvittämiseksi kerättiin haastatteluaineisto yhdeksältä oppilaalta, joille hiihto oli epämieluisin 

koululiikuntalaji. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät ovat tuottaneet mieluisia kokemuksia hiih-

dosta ja mitä toiveita oppilailla on hiihdonopetuksesta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Kyselylomakeaineistosta ilmeni, että oppilaille epämieluisin koululiikuntalaji on maastohiihto. 

Haastatteluaineistosta selvisi, että hiihdon epämieluisuutta aiheuttavat tekijät jakautuivat sisäi-

siin tekijöihin, joita olivat riittämättömät pätevyydenkokemukset, autonomian puute ja epämiel-

lyttävät fyysiset tuntemukset, sekä ulkoisiin tekijöihin, joita olivat ympäristö, välineet ja olo-

suhteet, opettaja ja opetussisältö sekä muiden oppilaiden käyttäytyminen. Mieluisia kokemuk-

sia hiihdosta olivat tuottaneet ulkoiset olosuhteet, hiihtotuntien sisältö, sosiaaliset seikat ja suu-

rempi autonomia hiihtotuntien ulkopuolella. Oppilaiden toiveet hiihtotunneista liittyivät ope-

tuksen toteutukseen, tunteisiin ja olosuhteisiin. 

Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaiden riittävään hiihtotekniikan osaamiseen tulisi kiinnit-

tää huomiota ja hiihtoympäristöön sekä hiihtotuntien sisältöön pyrkiä tuomaan vaihtelua. Tut-

kielman tuloksia voi parhaiten hyödyntää tutkimuskoulussa hiihdonopetuksen kehittämiseen, 

mutta ne tarjoavat näkökulman hiihdonopetuksen mielekkyyden tarkasteluun myös muissa ala-

kouluissa.  

Avainsanat: koululiikunta, koululiikuntakokemus, liikuntalajit, hiihto 
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1 Johdanto 

Liikuntakasvatuksen tärkein tavoite on antaa eväät liikunnalliselle elämäntavalle (Telama, Hir-

vensalo & Yang 2014). Aikuisuuden liikunnallisuuden juurten nähdään olevan lapsuudessa ja 

siten myös koululiikunnalla olevan merkittävä mahdollisuus vaikuttaa jokaisen kansalaisen lii-

kuntasuhteeseen. Oletettavasti myönteiset kokemukset liikunnasta lisäävät kiinnittymistä lii-

kuntaan, kun taas kielteiset kokemukset ovat omiaan vierottamaan yksilöä liikunnan maail-

masta (Koski 2004). Samaan aikaan seitsemän prosenttia yhdeksäsluokkalaisista kokee koulu-

liikunnan vastenmielisenä (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Heidän kohdallaan liikun-

nallisen elämäntavan syntymistä ja säilymistä voidaan siis pitää epätodennäköisempänä kuin 

koululiikunnasta pitävien oppilaiden kohdalla. Mikä johtaa siihen, että koululiikunta muodos-

tuu joidenkin oppilaiden mielessä vastenmieliseksi? Miten kielteisiä koululiikuntakokemuksia 

voitaisiin vähentää, jotta edistettäisiin myönteisiä kokemuksia ja liikunnalliseen elämäntapaan 

kasvamista? 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella epämieluisten koululiikuntakokemusten syn-

tymistä liikuntalajien näkökulmasta, sillä ihmiset usein mieltävät liikuntakokemuksensa lajei-

hin liittyviksi (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Pyrkimyksenä on selvittää, minkä lajin 

opetus on oppilaille epämieluisinta ja mistä syistä. Tästä saatuja tietoja voitaisiin hyödyntää 

siinä, että kyseisen lajin opetuksesta pyrittäisiin saamaan vähemmän epämieluisaa ja sitä kautta 

myös koululiikuntakokemuksista yleisesti mieluisampia. Kun koululiikunnassa on kuitenkin 

tärkeää harjoitella eri liikuntamuotoja monipuolisesti, on arvokasta selvittää, miten oppilaille 

epämieluisimmat liikuntamuodot voisivat olla mieluisampia. Tutkimuksesta saatuja tietoja voi-

taisiin mahdollisesti hyödyntää myös soveltamalla niitä muiden liikuntalajien opetukseen. 

Tutkimuksen teoriataustan muodostavat osaltansa liikuntakokemus, liikuntamotivaatio ja yksi-

lön liikuntasuhde. Fox (1998) on luonut teoreettisen mallin liikuntakokemuksen syntymisestä. 

Liikuntamotivaation syntymistä voidaan tarkastella kahden merkittävän teorian, itsemäärää-

misteorian (Deci & Ryan 2000, 2017) ja tavoiteorientaatioteorian (Nicholls 1989) kautta, joita 

ovat käsitelleet tekstissään esimerkiksi Liukkonen & Jaakkola (2013). Liikuntakokemukset ja 

liikuntamotivaatio sisältyvät ja vaikuttavat osaltaan Pasi Kosken (2005, 2013) luomaan käsit-

teeseen ja teoriaan yksilön liikuntasuhteesta, joka kuvaa yksilön asettautumista suhteessa lii-

kunnan sosiaaliseen maailmaan. 
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Tutkimuksia lasten suhtautumisesta koululiikuntaan, koululiikunnan epämieluisuutta aiheutta-

vista tekijöistä sekä epämieluisimmista koululiikuntalajeista ovat tehneet useat tutkijat (Palo-

mäki & Heikinaro-Johansson, 2011; Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008). Erityisesti Nupponen 

ym. (2010) ovat tutkineet myös sitä, miten koululiikuntakokemukset vaikuttavat aikuisuuden 

liikunnallisuuteen ja mitkä ovat niitä koululiikunnan tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet myöhem-

pään liikuntaan suhtautumiseen tai liikunnallisuuteen. Merkittävimmäksi koululiikunnan epä-

mieluisuuden aiheuttajaksi on nimetty usein jokin laji tai liikuntamuoto (Palomäki & Hei-

kinaro-Johansson 2011). Valtakunnallisissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2004) lajit olivat aikaisemmin suuremmassa roolissa kuin uudemmissa, vuonna 2016 käyttöön 

otetuissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014), joissa lajien sijaan korostuvat 

liikuntamuodot, joita käytetään monipuolisesti erilaisiin taitotavoitteisiin pääsemiseksi.  

Tutkimus on rajattu käsittelemään vain kaikista epämieluisinta lajia ja toteutettu tapaustutki-

muksena yhdessä oululaisessa alakoulussa, jossa aineistonkeruu tapahtui keväällä 2015. Tutki-

muksen kohteena olivat koulun viides- ja kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat. Tutkin tämänikäisiä 

oppilaita siksi, että heillä on kokemusta liikunnanopetuksesta useamman vuoden ajalta. Lisäksi 

he ovat pian siirtymässä yläkouluun ja tässä iässä tapahtuu tutkimusten mukaan laskua niin 

myönteisessä suhtautumisessa koululiikuntaan kuin yleisessä fyysisessä aktiivisuudessakin 

(Yli-Piipari, Jaakkola & Liukkonen 2009; Yli-Piipari 2011; Nupponen ym. 2010; Telama 

2014a, 2014b). Heidän ikäistensä käsityksiä on kuitenkin tutkittu melko vähän. Niitä ja heidän 

kokemuksiaan tutkimalla voitaisiin kenties löytää keinoja lieventää ainakin myönteisen koulu-

liikuntaan suhtautumisen laskua yläkoulun alkupuolella. 

Tutkimuksessa selvitettiin ensin kyselylomakkeella, mitkä ovat alakoululaisille epämieluisim-

pia koululiikuntalajeja. Määrällinen aineisto analysoitiin käsittelemällä Excel-ohjelmalla tar-

kastellen eri lajien esiintyvyyksiä epämieluisimpina lajeina. Osoittautui, että kaikista epä-

mieluisin laji oppilaille oli hiihto. Tämän jälkeen valittiin haastatteluun yhdeksän oppilasta, 

tyttöä ja poikaa, joille hiihto oli epämieluisin laji. Haastattelussa selvitettiin, mitkä tekijät ai-

heuttavat hiihdon epämieluisuuden, mitkä asiat ovat tuottaneet myönteisiä kokemuksia hiih-

dosta ja millaisia toiveita oppilailla on hiihdonopetuksesta. Haastatteluaineisto analysoitiin si-

sällönanalyysin keinoin. Tulokset antavat viitteitä siitä, mitkä asiat aiheuttavat hiihdon epä-

mieluisuutta oppilaille koululiikunnassa ja miten näitä asioita voisi pyrkiä korjaamaan. Tulok-

set ovat parhaiten hyödynnettävissä tutkimuskoulussa hiihdonopetuksen kehittämiseen, mutta 

ne voivat tarjota näkökulmia hiihdonopetuksen mielekkyyden tarkasteluun oppilaan näkökul-

masta myös muissa alakouluissa. 
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2 Koululiikunta liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä 

Tässä luvussa käsittelen koululiikunnan vaikutusta liikunnallisen elämäntavan muodostumi-

seen. Suhde liikuntaan lähtee liikuntakokemuksesta, jota käsittelen ensimmäisessä alaluvussa. 

Tämän jälkeen luon katsauksen liikuntamotivaatioon koululiikunnan näkökulmasta. Näitä laa-

jempi tapa suhtautua liikuntaan on yksilön liikuntasuhde, jota kolmas alaluku käsittelee. Vii-

meisessä alaluvussa tutkiskelen liikunnallisuuden kehitystä kouluiästä aikuisuuteen sekä kou-

luliikunnan ja aikuisiän liikuntasuhteen välistä yhteyttä.  

2.1 Liikuntakokemus koululiikunnassa 

Se, miten opettaja toteuttaa liikuntakasvatusta, vaikuttaa suuresti siihen, millaisia liikuntakoke-

muksia oppilaat saavat. Foxin (1998, 1-2) liikuntakokemusmallin mukaan yksilön liikuntako-

kemukseen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisiin tekijöihin kuuluu kokemus 

siitä, kuka minä olen. Se pitää sisällään fyysisen kunnon (geeniperimä, kypsyysaste ja harjoitus) 

sekä psykologisen minän. Nämä yhdessä vaikuttavat liikuntaan asennoitumiseen. Liikuntako-

kemukseen vaikuttavat lisäksi ulkoiset tekijät, kuten ihmiset ja ulkoiset olosuhteet. Näitä ihmi-

siä voivat olla opettajat, vanhemmat, valmentajat sekä ikätoverit ja olosuhteita esimerkiksi lii-

kuntapaikka ja vallitseva sää (kuvio 1). (Fox 1998, 1-2) 

 

KUVIO 1. Liikuntakokemusmalli Foxia (1998, 1-2) mukaillen 

MITÄ AJATTELEN LIIKUNNASTA JA 
MILTÄ SE MINUSTA TUNTUU?

nautinto ja palkkiot
pätevyyden kokemukset

luottamus
tunnetilat

KUKA MINÄ OLEN?
fyysinen ja psykologinen

MITÄ LIIKUNNASSA 
TAPAHTUU?

ihmiset ja paikat

MITÄ LIIKUNNASSA TEEN?
päätökset

omistautuminen ja sinnikkyys
motivaatio

suoritus

<- LIIKUNTAKOKEMUS 
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Foxin mallin mukaan liikuntakokemus koostuu nautinnosta, palkkioista, pätevyyden kokemuk-

sista, luottamuksesta ja niistä tunnetiloista, joita yksilö kokemuksessaan tuntee. Nämä koke-

mukset muodostavat asteittain yksilön liikuntahistorian ja vaikuttavat yhdessä siihen, mitä yk-

silö liikunnassa tulevaisuudessa tekee, hänen päätöksiinsä, omistautumiseen ja sinnikkyyteen, 

motivaatioon sekä suoritukseen. Yksilö siis kysyy itseltään, kykeneekö tehtävään ja onko se 

vaivan arvoista. (Fox 1998, 1-2) Omiin kokemuksiin perustuvat vastaukset kertovat yksilölle, 

miten hän haluaa osallistua liikuntaan. Mallin mukaan siihen, mitä yksilö liikunnassa tekee, 

vaikuttaa hänen kokemuksensa liikunnasta. Koululiikunnalla pyritään herättämään omistautu-

minen ja sinnikkyys sekä motivaatio liikuntaa kohtaan niin, että oppilas omaksuisi liikunnalli-

sen elämäntavan (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 148, 273). Kun halutaan 

vaikuttaa omistautumiseen ja motivaatioon, täytyy pohtia, mitä niille voidaan koululiikunnassa 

tehdä. Koulu muovaa oppilaan käsitystä itsestään (kuka minä olen), mutta suuremmat ja välit-

tömämmät vaikutukset koululiikunnalla on kuitenkin liikuntakokemuksen ulkoisiin tekijöihin 

(mitä liikunnassa tapahtuu) sekä liikuntakokemukseen itseensä: siitä saatavaan nautintoon ja 

palkkioihin, pätevyyden kokemuksiin, luottamukseen sekä tunnetiloihin.  

Liikuntanautinto on merkittävä osa liikuntakokemusta ja vaikuttaa vahvasti siihen, millainen 

kiinnostus liikuntaa kohtaan on jatkossa. Scanlania ja Lewthwaite (1986; Scanlan ym. 1993) 

määrittelevät liikuntanautinnon yksilön positiivisena affektiivisena vastineena omiin urheilu-

kokemuksiinsa, jotka heijastavat mielihyvän, pitämisen ja hauskuuden tunteita. Heidän mu-

kaansa liikuntanautinto pohjautuu samanlaiseen perustaan kuin sisäisen motivaation malli eikä 

siihen välttämättä aina liity pätevyyden ja hallinnan kokemuksia. Scanlan ja Lewthwaite ovat 

luoneet liikuntanautintomallin, jossa on kaksi pääulottuvuutta, jolle liikuntanautinto sijoittuu 

(kuvio 2). 
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KUVIO 2. Liikuntanautintomalli Scanlania ja Lewthwaitea (1986) mukaillen 

Kuvion 2 vaaka-akselin sisäinen-ulkoinen-akseli tarkoittaa sitä, liittyykö nautintoa synnyttävä 

tekijä liikuntaan sinänsä (sisäinen) vai sen ulkopuolisiin, sosiaalisiin tekijöihin (ulkoinen). Pys-

tyakselilla saavutus-ei-saavutus kuvataan sitä, liittyykö tekijä saavutuksen tunteeseen vai ei. 

Ensimmäisessä kentässä liikuntanautinto liittyy saavutuksiin liikunnassa ja liikunnasta nautti-

miseen sen itsensä vuoksi, yksilö esimerkiksi nauttii urheilusta kokiessaan itsensä päteväksi ja 

kehittyessään. Toisessa kentässä nautinto liittyy kilpailullisuuteen, yksilö saa nautintoa saavu-

tuksistaan joko verratessaan itseään muihin tai saadessaan muilta kannustusta. Kolmannessa 

kentässä liikuntanautinto liittyy liikuntaan itseensä, mutta ei ole sidoksissa saavutuksiin. Tämä 

kuvaa puhdasta liikunnan iloa liikkumisen vuoksi. Neljännessä kentässä liikunnan ilo syntyy 

ulkoisista tekijöistä eikä ole sidoksissa saavutuksiin. Käytännössä tätä voi tarkoittaa esimerkiksi 

liikuntanautinnon syntyminen joukkueeseen eli ryhmään kuulumisesta ja kavereiden tapaami-

sesta harrastuksen yhteydessä. (Scanlan & Lewthwaite 1986) 

Jotta oppilas kokisi iloa koululiikunnassa, Scanlanin mallin mukaan koululiikunnan tulisi myös 

tarjota liikuntanautintoa jollain edellä mainituista kentistä (Scanlan & Lewthwaite, 1986). 

Kaikki neljä eri kenttää voivat saada oppilaan nauttimaan liikuntakokemuksesta, mutta jotta 

hän pitkällä tähtäimellä sitoutuu liikunnalliseen elämäntapaan, näkisin sen tapahtuvan varmim-

min, jos liikuntanautinto liittyisi jollain tavalla liikuntaan itseensä, eli se syntyisi sisäisestä te-

kijästä. Mitä enemmän liikunta rakentuu ulkoisten motiivitekijöiden varaan, sitä heikompaa 

siihen sitoutuminen on (Liukkonen & Jaakkola 2013, 151, Vallerandin 1997 ja Vallerandin & 

I. pätevyys ja kontrolli liitty-

neenä oppimissidonnaisten ta-

voitteiden saavuttamiseen 

II. pätevyys ja kontrolli johdetaan 

muista ihmisistä (vanhemmat, 

valmentajat, opettajat, ystävät) 

III. liikunnan elämyksiä ja kil-

pailumieltä 

IV. näkökohtia, jotka eivät liity 

suoritukseen, kuten kuuluminen 

johonkin ryhmään 

SAAVUTUS 

SISÄINEN  

 EI-SAAVUTUS 

 ULKOINEN  LIIKUNNASTA 

NAUTTIMINEN 
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Ratellen 2002 mukaan). Jos liikuntanautinto ei liity sinänsä liikuntaan itseensä, voi yksilö mah-

dollisesti etsiä samanlaisia nautinnon tunteita myös jonkin muun harrastuksen tai toiminnan 

parista. Jos taas hänen kokemansa liikuntanautinto liittyy liikuntaan itseensä, on oletettavaa, 

että hän haluaa jatkaa sen harrastamista.  Esimerkiksi Takalon (2016, 171) tutkimuksessa ha-

vaittiin, että kun nuoret saivat löytämästään liikuntamuodosta nautintoa, se toi elämään muita 

sisältöjä eikä jäänyt pelkäksi kokeiluksi.  

Liikunnasta saatavat palkkiot voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiin palkkioihin kuuluvat 

yksilön itsensä kokemat positiiviset tunteet, kuten liikkumisen ilo, tehtävänhallinta sekä päte-

vyys. Ulkoiset palkkiot ovat yksilön itsensä ulkopuolelta tulevia, kuten esimerkiksi palkkaa, 

palkkioita tai arvosanoja. Ulkoinen palkkio voi myös olla arvostus jonkun henkilön silmissä. 

Sisäisen ja ulkoisen palkkion välille voivat sijoittua esimerkiksi hyvältä näyttäminen ja voitta-

minen, joissa voi olla piirteitä kummastakin, sisäisestä ja ulkoisesta palkkiosta. Sisäiset palkkiot 

ovat tutkimusten mukaan yhteydessä vahvempaan motivaatioon. Palkkioiden - sisäisten tai ul-

koisten - saaminen on yhteydessä siihen, kuinka päteväksi oppilas kokee itsensä liikunnassa, 

sillä ne vahvistavat hänen käsitystä kyvykkyydestään. (Fox 1998, 16-17) Sisäiset palkkiot li-

säävät sisäistä motivaatiota ja ulkoiset palkkiot ulkoista motivaatiota (Ryan & Deci 2017). Mo-

tivaatiotyyppejä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Foxin malliin kuuluvilla pätevyydenkokemuksilla tarkoitetaan yksilön kokemuksia omista ky-

vyistään ja niiden riittävyydestä eri tehtävissä (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149). Myös näistä 

kerrotaan lisää liikuntamotivaation yhteydessä seuraavassa alaluvussa. Viimeisinä osatekijöinä 

liikuntakokemuksessa Foxin mallin mukaan ovat luottamus ja tunnetilat (Fox 1998, 1-2). Lii-

kunnanopetuksessa pyritään luomaan kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri sekä iloa ja virkistystä 

tuottavien liikuntatehtävien kautta myönteisiä tunteita, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuk-

sia ja myönteistä minäkäsitystä (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 275).  

2.2 Liikuntamotivaatio koululiikunnassa 

Liikunnallisen elämäntavan keskiössä on motivaatio liikuntaa kohtaan. Liukkonen ja Jaakkola 

(2013) määrittelevät motivaation liittyvän aina siihen, että yksilö osallistuu tavoitteelliseen toi-

mintaan, jossa hän tulee arvioiduksi tai hän pyrkii saavuttamaan suorituksessaan jonkin tietyn 

tason. Samalla hän on itse vastuussa tuloksesta ja tehtävään liittyy haastetta. Motivaatio näkyy 

käyttäytymisessä kahdella tavalla. Ensimmäiseksi, se toimii energian lähteenä ja saa yksilön 

toimimaan tietyllä innokkuudella. Toiseksi, se suuntaa hänen käyttäytymistään: hän toimii niin, 
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että saavuttaa tavoitteensa. Motivaatio ilmenee toiminnan voimakkuutena, pysyvyytenä sekä 

tehtävien valintana, eli yrittämisenä, sitoutumisena ja haasteiden valintana. Kun tarkastellaan 

motivaatiota hierarkkisena rakenteena, voidaan huomata, kuinka motivaatio persoonallisuuden 

osana vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen eri tilanteissa ja toisaalta, kuinka kokemukset eri ti-

lanteista voivat ajan myötä sisäistyä osaksi persoonallisuuden tason motivaatiota. Esimerkiksi 

yleinen motivoituneisuus liikuntaa kohtaan saa oppilaan todennäköisesti motivoitumaan liik-

kumaan erilaisissa tilanteissa. Samoin esimerkiksi innostavia liikuntatilanteita liikuntatunneille 

luomalla opettaja voi ajan mittaan vahvistaa oppilaan myönteistä käsitystä itsestään liikkujana 

ja liikunnallisuus muodostuu positiivisten kokemusten kautta osaksi oppilaan persoonallisuutta. 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 145-146) Näin positiiviset liikuntakokemukset vaikuttavat suo-

raan positiiviseen liikunta-asenteeseen. 

Koululiikunnassa voidaan vaikuttaa positiivisen liikuntamotivaation syntyyn. Decin ja Ryanin 

(2000; Ryan & Deci 2017) itsemääräämisteorian mukaan positiivinen motivaatio syntyy, kun 

oppilaan kolme psykologista perustarvetta täyttyvät liikunnassa: koettu pätevyys, koettu auto-

nomia sekä koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Koetulla autonomialla tarkoitetaan oppilaan 

mahdollisuutta vaikuttaa omaan toimintaansa, mikä on erittäin keskeistä siinä, muodostuuko 

oppilaan motivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi. Opettajan vastuun antaminen oppilaille sekä op-

pilaiden osallistuttaminen tukevat autonomian kokemusta oppilaissa. Vahva autonomian koke-

mus on yhteydessä sisäiseen motivaatioon ja koettuun fyysiseen pätevyyteen liikuntatunneilla 

sekä liikunta-aktiivisuuteen liikuntatunneilla ja niiden ulkopuolella. (Deci & Ryan 2000; Ryan 

& Deci 2017) Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on merkittävä motivaation lähde. Sillä tarkoitetaan 

kokemusta ryhmään kuulumisesta, sekä turvallisuutta ja hyväksytyksi tulemista ryhmässä. To-

veriryhmän lisäksi siihen vaikuttaa koululiikunnassa myös opettajan kokeminen välittävänä ja 

lämpimänä. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147-148) 

Pätevyyden kokemuksilla tarkoitetaan sitä, kuinka kyvykkääksi ja hyväksi yksilö kokee itsensä. 

Pätevyyden kokemukset muodostuvat hierarkkisesti: yleinen itsearvostus koostuu useista ala-

pätevyysalueista. Näitä ovat muun muassa sosiaalinen pätevyys, tunnepätevyys, älyllinen päte-

vyys ja fyysinen pätevyys, joita voidaan jakaa yhä eriytyneempiin alueisiin. Yksilöt kokevat eri 

tavalla eri osa-alueiden tärkeyden, mikä on tärkeää niiden merkitykselle yleiseen itsearvostuk-

seen. Jos yksilö esimerkiksi kokee jonkin osa-alueen itselleen tärkeäksi, mutta ei itseään ky-

vykkääksi sillä, vaikutus yleiseen itsearvostukseen on kielteinen. Toisaalta onnistumisen koke-
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mukset yhdellä osa-alueella voivat vastaavasti voimistaa yleistä itsearvostusta. Pätevyyden ko-

kemuksia voimistavat tai heikentävät oppilaan tehtävästä itsestään, ympäristöstä tai opettajalta 

saama palaute. (Liukkonen & Jaakkola, 2013, 148-150) 

Koettua pätevyyttä voidaan pitää yhtenä avaintekijänä fyysisesti aktiivisen elämäntavan omak-

sumiselle. Sen on todettu olevan yhteydessä sisäiseen motivaatioon liikuntatunneilla, aikomuk-

seen olla fyysisesti aktiivinen vapaa-ajalla, liikuntatuntien fyysiseen aktiivisuuteen sekä koulun 

ulkopuoliseen liikuntaan osallistumiseen. (Liukkonen & Jaakkola, 2013, 148-150) Yli-Piiparin 

(2011) tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että oppilaiden suoriutumisuskomuksia tuke-

malla koululiikunnassa voitaisiin vaikuttaa myönteisesti nuoren fyysiseen aktiivisuuteen, aina-

kin, jos oppilaat arvostavat koululiikuntaa. Nämä suoriutumisuskomukset olennainen osa koet-

tua pätevyyttä, sillä koettuun fyysiseen pätevyyteen sisältyvät myös yksilön käsitykset mahdol-

lisuuksistaan suoriutua onnistuneesti erilaisista ympäristön haasteista (Yli-Piipari ym. 2009).  

Liikunnallisen elämäntavan kannalta on siis tavoiteltavaa, että oppilas saataisiin kokemaan fyy-

sinen pätevyys sekä muut liikunnan harrastamiseen mahdollisesti liittyvät pätevyyden osa-alu-

eet tärkeinä, sekä varmistaa, että oppilas saa kokea pätevyyttä näillä osa-alueilla. 

Decin & Ryanin (2000) itsemääräämisteorian mukaan motivaatio ilmenee jatkumona, jonka 

toisessa päässä on motivaation puuttuminen, eli amotivaatio ja toisessa päässä sisäinen moti-

vaatio. Näiden välissä on neljä ulkoisen motivaation astetta, jotka ovat ulkoinen motivaatio, 

pakotettu säätely, tunnistettu säätely ja integroitu säätely. (Deci & Ryan 2000) Amotivaatiossa 

motivaatio puuttuu täydellisesti ja osallistuminen toimintaan on ulkoapäin kontrolloitua. Seu-

raavissa motivaation asteissa motivaation ulkoiset tekijät vähentyvät ja sisäiset tekijät lisäänty-

vät asteittain. Asteikon toisessa päässä on tavoiteltavimmaksi nähty motivaation taso, sisäinen 

motivaatio. Se on puhtaasti autonominen, eli yksilö osallistuu toimintaan sen itsensä vuoksi 

ilman ulkoisia pakotteita. Toiminnan motiiveja ovat sen tuottama ilo ja myönteiset tunteet. Op-

pilaan itsemääräämisen tunne on korkealla ja hän jaksaa epäonnistumisista huolimatta harjoi-

tella. Sisäinen motivaatio sitouttaa tekemään liikuntaharrastusta tukevia valintoja ja on yhtey-

dessä fyysiseen aktiivisuuteen liikuntatunneilla ja koulun ulkopuolella. (Liukkonen & Jaakkola 

2013, 151-152) 

Motivaatio muuttuu ulkoa säädellystä sisäiseksi, eli sisäistyy, kun ympäristö tyydyttää oppilaan 

pätevyyden, autonomian ja yhteenkuuluvuuden tunteita (Ryan & Deci 2017). Mikäli koululii-

kuntaympäristö ei tue näitä tunteita, motivaatio muodostuu yleensä enemmän ulkoiseksi (Liuk-

konen & Jaakkola 2013, 151-153). Yksilö voi päätyä harrastamaan liikuntaa myös ulkoisten 
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motiivien takia, mutta sisäinen motivaatio tekee liikunnan harrastamisesta paljon todennäköi-

sempää niin, että hän haluaa osallistua siihen useammin, mutta myös omistautuneemmin.  

Toinen yleinen teoria motivaation muodostumisesta on Nichollsin (1989) luoma tavoiteorien-

taatioteoria, jonka mukaan toiminnan pääasiallinen motiivi on viime kädessä pätevyyden osoit-

taminen. Siihen ja itsensä onnistuneeksi kokemiseen on kaksi tapaa: tehtävä- ja minäsuuntau-

tunut. Oppilas, jonka motivaatio on tehtäväsuuntautunut, kokee pätevyyttä omasta kehittymi-

sestään ja yrittämisestään. Hän keskittyy enemmän yrittämiseen, oppimisprosessiin ja kehitty-

miseen kuin muihin vertailemiseen. Oppilas, jonka motivaatio on minäsuuntautunut, saa päte-

vyydenkokemuksensa vertaamalla suoritustaan muiden suorituksiin. (Nicholls 1989; Liukko-

nen & Jaakkola 2013, 153-155) Jos tällainen oppilas ei ole liikunnallisesti lahjakas, hän saa 

liikuntatilanteista usein itsetuntoa heikentäviä kokemuksia ja motivaatio toimintaa sekä lopulta 

koko liikuntaa kohtaan alkaa kadota. Todellisuudessa jokaisessa on piirteitä kummastakin mo-

tivaatiotyypistä. Motivaation kannalta on tärkeää, että tehtäväsuuntautuneisuus on riittävän 

vahva riippumatta siitä, kuinka vahva yksilön minäsuuntautuneisuus on. Riittävän tehtäväsuun-

tatuneisuuden edistäminen koululiikunnassa onkin siksi tärkeää. Tehtäväorientaation on todettu 

olevan yhteydessä sisäiseen osallistumismotivaatioon ja liikuntaan osallistumiseen, sekä liikun-

tatunneilla viihtymiseen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen (mm. Dufva 2004). (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 153-155) Tässä tutkielmassa hyödynnetään kumpaakin edellämainituista moti-

vaatioteorioista, itsemääräämis- ja tavoiteorientaatioteoriaa. 

Anu Kangasniemi (2014) kirjoittaa, että arvo- ja tietoisuustaitoihin pohjautuvan lähestymista-

van mukaan motivaation merkitys käyttäytymistä ohjaavana tekijänä pohjautuu henkilön it-

sensä määrittelemään hyvään elämään sekä arvojen pohdintaan ja selkiyttämiseen. Arvot anta-

vat muutoksille suunnan, jolloin ne motivoivat päätöksiä, jotka tehdään tässä ja nyt. Näin ollen 

liikunnallisen elämäntavan omaksuminen myönteisellä tavalla edellyttää sitä, että yksilö omak-

suu liikunnan osaksi omaa arvomaailmaansa. Hän voi omaksua sen itseisarvona tai välinear-

vona, jolloin hän kokee liikunnan edistävän jotain muuta itselleen tärkeää arvoa. (Kangasniemi 

2014, 29)  

2.3 Koululiikunta liikuntasuhteen muotoutumisessa 

Motivaatio voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä, mutta sitä kestävämpänä tapana suhtautua lii-

kuntaan voidaan nähdä Pasi Kosken (2004; 2013, 97) luoma yksilön liikuntasuhteen käsite. 
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Koska käsite ja siihen liittyvä teoria ovat Kosken itsensä luomia, alaluvun aiheen käsittely no-

jautuu hänen teksteihinsä. Liikuntasuhde kuvaa sitä, millainen suhde yksilöllä on liikuntaan ja 

kuinka liikunnallinen hänen elämäntapansa on. Koski tarkoittaa sillä yksittäisen ihmisen suh-

tautumista ja asettumista suhteessa liikunnan sosiaaliseen maailmaan. Liikunta ja urheilu ovat 

hänen mukaansa kulttuurisesti rakentuva sosiaalinen maailma, johon jokaisella yksilöllä on jon-

kinlainen suhde, jota hän määrittää läpi elämänsä ja usein tiedostamattaan. Liikuntasuhteeseen 

kuuluvat niin henkilön konkreettiset liikuntasuoritukset kuin hänen muu asennoitumisensa ja 

suhtautumisensa liikuntakulttuuriin ja sen pienempiin osa-alueisiin. Se pitää näin sisällään 

myös yksilön tietoja ja käsityksiä erilaisista liikunnan osa-alueista. (Koski 2004) Liikuntasuh-

dekin on luonteeltaan dynaaminen ja voi siten vaihdella, mutta on silti pitkän prosessin aikana 

muotoutunut vakaa tai laaja määrittäjä valinnoillemme ja ajattelullemme liikuntaan liittyen 

(Koski 2013, 97). 

Liikuntasuhteen syntymisessä olennaista on merkitysten löytäminen liikunnan maailmasta ja 

niiden liittyminen omaan elämään. Merkityksiä voi olla monia erilaisia ja yhdessä niistä muo-

dostuu vyyhti, jolloin merkitysten määrä ja voimakkuus määrittävät sen, kuinka syvällä liikun-

nallisuuden maailmassa yksilö on ja kuinka suuren merkityksen liikunta yksilön elämässä saa. 

(Koski 2013) Tämä ennustaa sitä, kuinka intensiiviseksi ja kestäväksi liikuntasuhde muodostuu 

ja miten se ilmenee fyysisenä aktiivisuutena (Koski & Tähtinen 2005, Koski & Zacheus 2012). 

Liikunnan merkityksiä Koski (2013) luokittelee löytyvän kilpailun ja suorituksen, terveyden, 

ilmaisun, ilon, sosiaalisuuden ja yhdessäolon sekä itsen kautta. Koululiikunnan tulisi pyrkiä 

auttamaan oppilaita löytämään ja muodostamaan näistä eri luokista itselleen positiivisia liikun-

nan merkityksiä esimerkiksi linkittämällä niitä muilla elämänalueilla sisäistettyihin merkityk-

siin. Näihin hän lisää myös lajimerkitysten alaryhmän, sillä Koski näkee lajien sisältävän omia 

merkityssisältöjään, kun eri lajeissa korostuvat eri tavoin esimerkiksi notkeus, vahvuus, vaaral-

lisuus, kestävyys, taktisuus, miehekkyys tai naisellisuus. Kosken mukaan nämä ominaispiirtei-

den yhdistelmät ovat usein keskeisellä sijalla, kun mietitään kiinnostusta ja kiinnittymistä lii-

kuntaan sekä niiden vahvistumista ja säilymistä. Liikunnan lähestymisessa lajien kautta on puo-

lensa, kun eri lajien kautta voidaan näin päästä tutustumaan ja kohtaamaan liikunnan eri mer-

kityksiä monipuolisesti. (Koski 2013, 96-108, 116)  

Kosken (2013) mukaan kilpailulla on ollut merkittävä rooli liikuntakulttuurissamme ja se on 

suunnannut myös liikunnanopetuksen muotoutumista muun muassa lajilähtöisyyteen. Lajeja 

määrittävät lajien oikeat suoritustavat ja tarkat säännöt. Tämä johtaa suorituskeskeisyyteen, mi-
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näsuuntautuneeseen tavoiteorientaatioon ja suorituksen, kilpailun ja vertailun merkityksellisyy-

teen. Kosken mukaan omien suoritusten merkityksellistäminen onnistuu ennen kaikkea itseen 

vertailemalla, eli tehtäväorientaatiolla. Terveyden merkityksellistäminen on haastavaa, sillä 

nuoret eivät usein pysty käsittämään tai ajattele nykyisten valintojen merkitystä parin vuosi-

kymmenen päästä koettavan terveyden kannalta. Nuoria puhuttelevat enemmän ulkonäköön, 

painonhallintaan, hyvään oloon, virkeyteen ja jaksamiseen liittyvät asiat. Sosiaalisuuteen liitty-

vien merkitysten oivaltamiseen koululiikunta tarjoaa monia mahdollisuuksia, esimerkiksi mah-

dollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja syventää ihmissuhteita, luoda yhteenkuuluvuuden tun-

netta, kokea joukkuehenkeä tai lisätä yhteisöllisyyttä. (Koski 2013, 109-114) 

Ilmaisun merkitysalueen Koski (2013) huomauttaa keskittyneen perinteisesti naisellisina pidet-

tyihin lajeihin, kuten tanssiin tai taitoluisteluun, mutta korostaa ilmaisun olevan olennainen osa 

myös neutraaleissa tai miehekkäissä lajeissa, kuten arvosteluun perustuvissa lumilautailussa tai 

mäkihypyssä tai harhautuksia sisältävissä pallopeleissä tai kamppailulajeissa. Ilon merki-

tysulottuvuuden Koski näkee ehkä kaikkein haastavimpana, mutta mahdollisesti oleellisimpana 

liikunnallisen elämäntavan kannalta. Tällä alueella onnistuminen heijastuu todennäköisesti hel-

pottavana tekijänä myös muille osa-alueille. Liikunnan iloa voi kokea monella tavalla (esim. 

Scanlan & Lewthwaite 1986), mutta suuri kynnys liikunnan harrastamiselle ylittyy, kun harras-

taja kykenee kokemaan nautintoa fyysisestä rasituksesta, itsensä kanssa kamppailemisesta sekä 

iloa ponnistelustaan. Itsen tutkiskeluun ja itseen tutustumiseen liikunta tarjoaa mahdollisuuksia, 

joita ei välttämättä muualta saa, esimerkiksi aggressiivisuuden tai sosiaalisen toiminnan osa-

alueilla. Koski näkee sen kuitenkin sellaisena osa-alueena, johon opettajilla ei varmaankaan ole 

tarvittavaa osaamista. (Koski 2013, 109-114) 

Koski (2004) määrittelee liikuntasuhteelle neljä eri tyyppiä Unruhin (1979) sosiaaliseen maail-

maan osallistumisen teoriaa soveltaen. Näitä ovat muukalaiset, turistit, regulaarit eli vakio-osal-

listujat sekä insaiderit eli sisäpiiriläiset. Muukalaiset eivät juurikaan ymmärrä liikunnan sosiaa-

lisen maailman merkityksiä eivätkä varsinkaan yksittäisten merkitysten merkityksellisyyttä. He 

saattavat olla hetkellisesti mukana tai ovat mukanaolon raja-alueella ja suhtautuvat usein epäi-

levästi ja ennakkoluuloisesti liikunnan maailmaan. Heille siis liikunta on suhteellisen vierasta 

eikä kovin tärkeää. Turistit ovat kiinnostuneita liikunnan maailmasta ja he saattavat kokeilla 

siihen osallistumista. Osallistuminen jää kuitenkin hetkelliseksi. He havainnoivat jo jonkin ver-

ran merkityssisältöjä, jotka kuitenkin jäävät heille usein pinnallisiksi. (Koski 2004, 192) 
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Regulaarit eli vakio-osallistujat ovat integroituneet liikunnan sosiaaliseen maailmaan. Osallis-

tuminen on jatkuvaa, he ovat suhteellisen sitoutuneita ja ymmärtävät sosiaalista maailmaa ja 

sen merkityksiä, osallistumisen myötä enenevässä määrin. Insaiderit eli sisäpiiriläiset ovat sy-

vällä sisällä sosiaalisessa maailmassa ja sen merkityksissä ja jopa heidän identiteettinsä voi 

rakentua sen varaan. He ovat ylläpitämässä ja luomassa kyseisen sosiaalisen maailman merki-

tyksiä. Kosken (2004) mukaan jokaisen liikuntasuhdetta, eli osallistumista liikunnan sosiaali-

seen maailmaan voi kuvata edellä kuvatun jaottelun mukaan. On kuitenkin tärkeää huomata, 

että osallistuminen voi eri liikunnan osa-alueilla vaihdella ja olla jollain osa-alueella merkittä-

vämpää kuin toisella. Jonkin lajin osalta yksilö voi olla vaikkapa insaideri ja samalla toisen 

osalta muukalainen. (Koski 2004, 192) 

Tulkitsen, että kun liikunnanopetuksen tavoite on edistää liikunnallisuutta aikuisuudessa perus-

koulun päätyttyä, tarkoitus on se, että kenenkään liikuntasuhde ei jäisi täysin muukalaisen ta-

solle. Tavoite voisi olla se, että yleinen suhtautuminen liikuntaan on vähintäänkin turistin ta-

solla, jolloin yksilö on kiinnostunut liikunnan maailmasta ja on valmis kokeilemaan siihen osal-

listumista. Tämän jälkeen toivottavaa olisi, että heistä tulisi vähintään regulaareja eli vakio-

osallistujia ainakin joillain liikunnan osa-alueilla tai lajeissa. Se, että oppilaiden liikuntasuhde 

muodostuisi insaiderin eli sisäpiiriläisen tasolle, ei ole varsinaisesti enää koululiikunnan tavoit-

teissa. Siitä ei liene haittaa, mutta tällaisen liikuntasuhteen yksilö luultavasti omaksuu jossain 

peruskoulun ulkopuolella. Kosken (2013) mukaan opettajan on kuitenkin hyvä huomata, että 

jokaisen liikuntasuhde muotoutuu omanlaisekseen eikä oikeaa tai kaikille soveltuvaa mallia 

kannata lähteä tavoittelemaan. Olennaista on kuitenkin myös se, että liikunnan merkityksellis-

tyminen tapahtuu sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti, jolloin ryhmän merkitys on tärkeä. 

Koski näkisi tarpeellisena sen, että opettaja pääsisi käsiksi kunkin oppilaan yksilölliseen liikun-

tasuhteeseen ja sen merkitysulottuvuuksiin, mutta menetelmää tähän pääsemiseksi ei ole vielä 

kehitetty. (Koski 2013, 118-119) 

Koski (2004) hahmottelee liikuntasuhteen muodostuvan neljästä osa-alueesta, joita ovat oma-

kohtainen liikunta, penkkiurheilu, liikunnan tuottaminen sekä sportisointi. Omakohtaisen lii-

kunnan osa-alue kuvaa yksilön aktiivisuutta: mihin liikuntamuotoihin hän osallistuu, kuinka 

usein ja millaisin tavoittein. Se sisältää sekä vapaa-ajan harrasteliikunnan että arjessa liikkumi-

sen. Tällä osa-alueella näkyvät teot siis kuvastavat selkeästi liikuntasuhdetta. Penkkiurheilulla 

Koski kuvaa muiden ihmisten liikkumisen seuraamista kilpaurheilusta peleihin. Liikunnan tuot-

tamiseen voi osallistua aina kaveriporukan innoittamisesta kansalaistoimintaan ja ammattilai-
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sena työskentelyyn. Sportisoinnin osa-alue kuvaa sitä, kuinka liikunta ja sen merkitykset ulot-

tuvat muuhun elämään, joka ei sinänsä liity urheiluun. Sitä edustavat mm. liikuntaan liitetyt 

myönteiset merkitykset (aktiivisuus, nuorekkuus, trendikkyys jne.), urheilullinen pukeutumi-

nen ja muoti sekä liikuntaan liittyvä kulutus. (Koski 2004, 192) 

Kun tavoitteena on vaikuttaa erityisesti liikuntaa harrastamattomuuteen, vaikuttaa tärkeimmältä 

pyrkiä vaikuttamaan omakohtaisen liikunnan osa-alueeseen. Tässä tutkimuksessa tausta-ajatuk-

sena onkin, etteivät kouluaikaiset kielteiset liikuntakokemukset saisi vaikuttaa kielteisesti liik-

kumiseen (omakohtaisen liikkumisen osa-alueeseen) aikuisuudessa. Koululiikunnalla pyritään 

vaikuttamaan myönteisesti yksilön liikuntasuhteeseen tällä osa-alueella sekä kouluaikana että 

sen jälkeen. Koululiikunnan vaikutus liikuntasuhteen muihin osa-alueisiin jäänee pienemmäksi, 

sillä niihin ei pyritä vaikuttamaan, mutta myönteinen suhde yhdellä osa-alueella voi todennä-

köisemmin heijastua positiivisesti myös toisiin (Koski, 2004).  

Liikuntasuhde rakentuu erilaisissa kontakteissa liikuntaan ja sen sosiaaliseen maailmaan läpi 

elämän. Perusta sille luodaan siis jo lapsuudessa muun muassa vertaisten kanssa saatujen lii-

kuntakokemusten sekä vanhempien ollessa siihen merkittäviä vaikuttajia. Kouluiässä jokainen 

lapsi päätyy kohtaamaan liikuntaan liittyviä merkityksiä ainakin koululiikunnan yhteydessä. 

Useimmat pääsevät kokeilemaan koululiikunnassa aivan uusia lajeja ja saavat liikunnasta uusia 

elämyksiä. Samalla viimeistään kohdataan myös vertailu muihin, sillä koulussa vertailu aiem-

paa paljon suurempaan joukkoon helposti konkretisoi vertailun tulosta. Kuten Koski (2004) 

tiivistää, iloiset ja myönteiset merkitykset ja kokemukset todennäköisesti lisäävät kiinnittymistä 

liikunnan maailmaan ja lisäävät merkitysten positiivista latautumista. Vastaavasti kielteiset 

merkitykset ja kokemukset ovat omiaan vähentämään kiinnittymistä ja lataavat yksittäisiä mer-

kityksiä kielteisesti. (Koski 2004) Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on monivaiheinen 

ja pitkä, mutta myös yksilöllinen prosessi, johon liittyvät mm. tietojen saanti ja tietoisuuden 

herääminen liikunnan merkityksestä, motivaation ja positiivisen asenteen syntyminen liikuntaa 

kohtaan, liikuntataitojen oppiminen, liikunnan kokeileminen, kavereiden vaikutus, osallistumi-

nen liikuntaan ja lopulta harrastuksen pysyvä omaksuminen. (Lasten ja nuorten liikunnan asi-

antuntijaryhmä 2008, 47) Koululiikunnassa voisi siis pyrkiä tarjoamaan näitä kaikkia, jotta las-

ten liikunnallisen elämäntavan omaksuminen helpottuisi.  
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2.4 Liikunnallisuus kouluiästä aikuisuuteen 

Koski (2004) kokoaa, että monien tutkimushavaintojen perusteella lapsuudessa ja nuoruudessa 

kohdatuilla liikuntaan liittyvillä merkityksillä voi olla laajoja ja kauaskantoisia vaikutuksia lii-

kuntasuhteeseen myöhemmällä iällä. Erityisesti liikunnallinen passiivisuus vaikuttaa uhkaavan 

seurata yksilöä lapsuudesta aikuisuuteen liikunnallisuutta vahvemmin (Anderssen, Wold & 

Torsheim 2005; Matton ym. 2006). Koska kyseessä on kuitenkin hyvin moniulotteinen aihe, 

sen tutkiminen yhdellä tutkimusotteella on haastavaa. Kosken (2004) vertailemissa tutkimuk-

sissa on yleensä löytynyt yhteys lapsuuden ja aikuisuuden harrastuneisuuden välillä, mutta sen 

voimakkuus ei yleensä ole ollut suuri. Koski arvelee, että liikuntasuhteen muut osa-alueet kuin 

omakohtainen liikkuminen näyttävät siirtyvän vahvemmin lapsuudesta aikuisuuteen. Tällöin 

negatiivisten liikuntakokemusten saaminen lapsuudessa ei näyttäisi olevan niin vahva tuomio 

aikuisuuden liikuntasuhteelle ja liikkumiselle. (Koski 2004) Saman havainnon on tehnyt myös 

Takalo (2016) tutkimuksessaan. 

Lapsuuden liikunnallisuuden yhteyttä aikuisiän liikunnallisuuteen on käsitelty useissa tutki-

muksissa. Esimerkiksi Telaman ym. (2014a; 2014b) tutkimuksen mukaan aktiivinen elämän-

tapa alkaa kehittyä jo varhain lapsuudessa ja sen pysyvyys on keskitasoista tai korkeaa nuoruu-

desta aikuisuuteen. Heidän tutkimuksensa mukaan liikunnallisuus vaikuttaisi siirtyvän liikku-

mattomuutta hieman vahvemmin lapsuudesta aikuisuuteen. Kuitenkin myöhemmin aikuisuu-

dessa miehillä liikkumattomuus oli liikunnallisuutta pysyvämpää. Myös esimerkiksi Grahamin, 

Sirardin ja Neumark-Sztainerin (2011) tutkimuksen mukaan nuoren fyysisen aktiivisuuden 

määrä sekä liikunta-asenne olivat yhteydessä myöhempään liikunta-aktiivisuuteen. Takalon 

(2016) tutkimuksen mukaan paljon monipuolista liikuntaa lapsena harrastaneilla oli matala 

kynnys liikuntaan osallistumiselle varhaisaikuisuudessa vähemmän liikuntaa sisältäneen ajan-

jakson jälkeen.  

Koululiikunnalla voidaan vaikuttaa moniin kouluikäisen liikkumiseen vaikuttaviin tekijöihin: 

muun muassa monipuolinen laji- ja perustaitojen osaaminen helpottaa erilaisiin liikuntamuo-

toihin osallistumista ja tekee niistä miellyttävämpiä, sekä lisää sen todennäköisyyttä, että jokin 

liikuntamuoto säilyy myös aikuisiälle. Myös oikein toteutetun liikunnan synnyttämä liikunta-

myönteisyys edistää liikunnan pysyvyyttä, ja siinä koululiikunnalla on merkittävä osansa. (Las-

ten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 51-54) Koululiikunnan oppimistulosten seu-
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ranta-arvioinnissa havaittiin koululiikunta-asenteiden olevan yhteydessä liikunnan harrastami-

seen koulun ulkopuolella sekä korreloivan organisoidun liikunnan harrastamisen kanssa (Palo-

mäki & Heikinaro-Johansson, 2011, 72).  

Lasten fyysinen aktiivisuus vähenee kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä (Yli-Piipari 

2011). Yli-Piiparin, Jaakkolan ja Liukkosen (2009) oppilaiden itseraportointeihin perustuva tut-

kimus osoitti fyysisen aktiivisuuden vähentyvän oppilaiden siirtyessä kuudennelta luokalta kah-

deksannelle luokalle. Tutkimuksessa todettiin fyysisen aktiivisuuden laskun tapahtuneen aina 

kevät- ja syysmittausten välillä, eli lukuvuoden vaihtuessa, ei sen aikana. Telaman ym. (2014a, 

2014b) tutkimuksen mukaan liikunnan harrastaminen sekä koulumatkan kulkeminen jalan tai 

pyörällä vähenevät eniten 12 ja 15 ikävuoden välillä. Toisaalta Yli-Piipari (2011) havaitsi tut-

kimuksessaan, että myös oppilaan fyysinen aktiivisuuden nousu kuudennen ja yhdeksännen 

luokan välillä oli mahdollista ja yhteydessä koululiikunnan arvostamiseen ja suoriutumisusko-

musten vahvistumiseen alakoulusta yläkouluun siirtyessä. Kokonaisliikunnan määrä siis laskee 

nuoruudessa useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusten mukaan (Telama ym. 2014b; Yli-

Piipari ym. 2009; Anderssen ym. 2005). 

Myös kielteisyys koululiikuntaa kohtaan lisääntyy siirryttäessä ylemmille vuosiluokille. Nup-

posen ym. (2010) mukaan positiivisimmin liikuntaan suhtaudutaan luokilla 1-4, minkä jälkeen 

kielteisyys liikuntaa kohtaan alkaa lisääntyä ja saavuttaa huippunsa yläkoulun aikana. Vähiten 

vastenmielisenä liikunta koetaan keskimäärin toisella luokalla, jolloin sitä vastenmielisenä pi-

tää kolme prosenttia oppilaista. Vastenmielisyys lisääntyy tasaisesti, kunnes sen huippu on tut-

kimuksen mukaan 12 prosenttia seitsemännen luokan oppilailla. (Nupponen ym. 2010) Myös 

ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu kielteisen suhtautumisen koululiikuntaan lisääntyvän 

oppilaiden vanhetessa (esim. Robinson 2009).  

Liikuntaan osallistumista tulee tukea kaikissa elämänvaiheissa, mutta erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää elämän muutosvaiheisiin, jolloin liikunta usein vähenee. Yksi tällainen vaihe on ala-

koulusta yläkouluun, tai samoihin aikoihin tapahtuva, lapsuudesta murrosikään siirtyminen, jol-

loin useiden tutkimusten mukaan liikunnallisuus vähenee ja kielteisyys koululiikuntaa kohtaan 

on voimakkaimmillaan (mm. Yli-Piipari 2011; Nupponen ym. 2010, 89).  Tämä tekee tämän 

ikäisten oppilaiden liikuntasuhteen tarkastelusta erityisen hyödyllistä ja tärkeää, jotta heidän 

liikunnalliseen elämäntapaansa kiinnittymistä voidaan vahvistaa. (Lasten ja nuorten liikunnan 

asiantuntijaryhmä 2008, 52) Näin ollen esimerkiksi alakoulun lopulla olevien, viides- ja kuu-

desluokkalaisten oppilaiden tutkiminen voi antaa asiasta arvokasta tietoa. 



19 

 

Tutkimusten mukaan koululiikuntakokemukset voivat vaikuttaa liikunta-aktiivisuuteen myö-

hemmin elämässä (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008; Koivuniemi 2013). Joillakin vaikutuk-

set ovat olleet positiivisia, joillakin negatiivisia ja osa on kokenut koululiikuntakokemuksilla 

olevan kumpiakin vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteensa aikuisiässä. Nupponen ym. (2010, 82-

83) kysyivät seurantatutkimuksessaan 32-39-vuotiailta aikuisilta, kuinka he kokevat koululii-

kuntakokemusten vaikuttaneen heidän nykyiseen liikunta-aktiivisuuteensa. Vastaajista (n= 

935) 25 % mainitsi vain myönteisiä vaikutuksia, 18 % vain kielteisiä vaikutuksia ja 15 % sekä 

myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 42 % ei maininnut mistään vaikutuksesta. (Nupponen 

ym. 2010) Vastaukset saattoivat jäädä puuttumaan, koska asiaa kysyttiin avoimella kysymyk-

sellä, johon kaikki eivät ehkä ole jaksaneet vaivautua vastaamaan. Voi olla, että asia ei tällöin 

herättänyt suuria tuntemuksia kumpaankaan suuntaan. 

Aikuisiän liikuntaharrastukseen kielteisesti vaikuttaneista tekijöistä nousi selkeimmin esiin jo-

kin yksittäinen liikuntalaji, liikuntamuoto tai joistakin lajeista noussut yleinen kielteinen 

asenne. 54 % vastauksista kuului tähän luokkaan. Useimmat kielteisistä lajikokemuksista liit-

tyivät hiihtoon.  Kielteisiä vaikutuksia oli myös ryhmäliikuntatilanteilla ja voimistelukokemuk-

silla. Naisista 22 % ja miehistä 27 % koki koululiikuntaan liittyneen pakon tai pakonomaisuu-

den vaikuttaneen kielteisesti heidän liikunnallisuuteensa aikuisena. Joka neljäs nainen nimesi 

myös koululiikuntaan liittyneet kilpailut, mittaukset ja testit. Miehillä tätä esiintyi harvemmin. 

Noin viidesosan vastaajista aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen oli vaikuttanut kielteisesti 

opettaja. Viisi prosenttia naisista mainitsi koululiikunnassa käytetyt joukkuejaot, miehistä ei 

yksikään. Pohjoissuomalaisista noin kolmasosalle kilpailullisuudella oli kielteinen vaikutus, 

itäsuomalaisista vain 12 %:lle. (Nupponen ym. 2010, 83-84) 

Aikuisiän liikuntaharrastukseen vaikuttaneita kouluaikaisia tekijöitä kysyttiin myös luokitel-

luilla kysymyksillä (vastaukset asteikolla 1=vaikuttanut erittäin kielteisesti – 5=vaikuttanut 

erittäin myönteisesti). Mikään esillä ollut tekijä ei ollut vaikuttanut keskimäärin kielteisesti. 

Kouluun liittyvistä tekijöistä myönteisimmin olivat vaikuttaneet koulun liikuntaolosuhteet 

(3.30), koulumatkan pituus (3.29) sekä koululiikunnan sisällöt (3.24). Huonoimmillaankaan 

vaikutus ei ollut kielteinen eikä myönteinen opettajan käyttämien menetelmien (3.00) ja opet-

tajan toiminnan (3.10) kohdalla. Näihin numeerisiin tuloksiin on vaikuttanut se, että suureen 

osaan (tekijästä riippuen 27-56 %:in vastaajista) vaikutukset olivat myönteisiä ja usein suurim-

paan osaan (37-50 % tekijästä riippuen) ne eivät vaikuttaneet lainkaan. Kielteisiäkin vaikutuk-

sia annetuilla tekijöillä oli siis joihinkin ollut. Kouluun liittyvistä tekijöistä kielteisimmin vai-
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kuttivat opettajan toiminta (23 % vastanneista), opettajan käyttämät menetelmät (23 %), kou-

luliikunnan sisällöt (20%) ja tunneilla vallinnut ilmapiiri (20 %). Naisiin kouluun liittyvät teki-

jät olivat vaikuttaneet selkeästi poikia kielteisemmin aikuisiän liikuntaharrastukseen. Erilaisilla 

kouluun liittyvillä tekijöillä oli 14-29 prosenttiin naisista kielteinen vaikutus, pojista 8-17 pro-

senttiin tekijästä riippuen. (Nupponen ym. 2010, 84-85) 

Nupponen ym. (2010) tutkivat osaa tutkimusjoukosta kyselyaineistolla ja osaa haastatteluai-

neistolla (n=128). Haastatteluaineistossa kouluun liittyvien tekijöiden arvioitiin vaikuttaneen 

aikuisiän liikuntaharrastukseen kyselyaineistoa myönteisemmin. Arvelen, että kielteisten vas-

tausten antaminen vaatii suurempaa luottamusta haastateltavan ja haastattelijan välille kuin 

myönteisten vastausten, joten haastatteluissa on ehkä haluttu kaunistella vastauksia hieman. 

Haastatteluaineistossa kuitenkin saatiin enemmän vastauksia, vain 9 % ei maininnut mitään 

vaikutusta. Haastatteluaineistossa 43 % mainitsi vain myönteisiä vastauksia, 7 % vain kielteisiä 

ja 41 % sekä myönteisiä että kielteisiä. (Nupponen ym. 2010, 93) Haastatteluaineistossa siis 

kyselyaineistoa selkeästi pienempi osa antoi pelkästään kielteisiä vastauksia. Kyselytyypillä on 

siis vaikutusta vastauksiin. 

Haastatteluaineiston perusteella merkittävimmät vaikutukset liittyivät yksittäiseen liikuntalajiin 

tai liikuntamuotoon, joita yleisimmin olivat hiihto, voimistelu tai jokin ryhmäliikuntamuoto. 

Haastatteluaineistossa kielteisesti koetun lajin mainitsi 82 % vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä 

haastattelussa mainittuja kielteisesti vaikuttaneita asioita olivat koululiikunnassa koettu oma 

huonommuus (19%) ja erilaiset kilpailukokemukset (16%). Pakko mainittiin haastattelussa ky-

selyä harvemmin (8%, kyselyssä 24 %), samoin lannistavaksi koettu opettaja (8%, kyselyssä 

19 %) Haastattelussa naisten ja miesten välillä ei ollut merkitseviä eroja. (Nupponen ym. 2010, 

94) 

Koivuniemen (2013) pro gradu –tutkielmassa selvitettiin yhdeksäsluokkalaisten kielteisiä kou-

luliikuntakokemuksia. Tutkittaessa näiden kokemusten vaikutusta oppilaiden elämään kahdek-

san yhdestätoista haastatellusta kertoi negatiivisten kokemusten vaikuttavan heidän elämäänsä. 

Vastauksista ilmeni, että negatiiviset koululiikuntakokemukset vaikuttivat oppilaiden itsetun-

toon ja minäkuvaan, stressiin ja lintsaamiseen sekä liikunnan inhoamiseen ja välttelevään suh-

tautumiseen myös koulun ulkopuolella. Erästä oppilasta koululiikuntakokemukset ja siitä seu-

ranneet pelot ja käsitykset itsestä ja omista kyvyistä estivät aloittamasta liikuntaharrastusta, 

vaikka hän olisi muuten sitä halunnut. Negatiiviset koululiikuntakokemukset saivat siis oppilaat 
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välttelemään liikuntaa vapaa-ajalla, sillä he eivät luonnollisesti halunneet kokea uudelleen sa-

moja epämiellyttäviä tuntemuksia, joita he kokivat liikuntatunneilla. (Koivuniemi 2013, 84-87) 

Tällaisen tutkimuksen tuloksia ei voi suoraan yleistää suurempaan joukkoon, mutta on kuiten-

kin huomioitavaa, että tällaisiakin kokemuksia yksittäiset henkilöt ovat saaneet. Lasten ja nuor-

ten liikunnan asiantuntijaryhmän (2008) katsauksessa havaittiin, että yleisimpinä syinä lasten 

ja nuorten vähäiselle liikunnan harrastamiselle nimettiin kiinnostuksen puute ja erityisesti tiet-

tyjen lajien kiinnostamattomuus. Lisäksi epäonnistumisen pelko oli noussut osalla liikunnalli-

sesti epäaktiivisista yhdeksi syyksi olla harrastamatta liikuntaa. (Lasten ja nuorten liikunnan 

asiantuntijaryhmä 2008) Näihin kokemuksiin koululiikunnalla on todennäköisesti ollut osansa.  

Zacheus (2008) toteaa tutkimuksessaan, että koska koululiikunta on joillekin yksilöille ainoa 

fyysistä aktiivisuutta tarjoava ympäristö, ei ole mikään ihme, että siitä huonon kuvan saaminen 

antaa huonot eväät myöhemmille ikävuosille. Koululiikunta voi näin olla ainoa ympäristö, jossa 

yksilö saa kuvan siitä, millaista liikunta ja liikkuminen ovat. Koululiikunnan merkitys yksilön 

liikuntasuhteelle voi olla merkittävä, sillä se koskee jokaista suomalaista: osalle heistä se on 

merkittävin liikuntakokemusten tuoja ja ainoa järjestettyjen liikuntakokemusten antaja. Tällöin 

on vain luonnollista, että jos lapsi saa myönteisiä kokemuksia koululiikunnasta, itsestään liik-

kujana, ja erilaisista lajikokeiluista, hän on kiinnostunut niistä myös koulun ulkopuolella ja 

myöhemmällä iällä. Vastaavasti negatiiviset kokemukset saattavat synnyttää kuvan liikunnasta 

vain epämiellyttävänä, sillä muunlaisia kokemuksia ei pääse syntymään. (Zacheus, 2008, 128) 

Kaiken kaikkiaan useissa tutkimuksissa on todettu yhteys kouluiän liikunta-aktiivisuuden ja 

aikuisiän liikunta-aktiivisuuden välillä. Koululiikuntakokemuksilla on jonkin verran vaikutusta 

yksilöiden liikunta-aktiivisuuteen koululiikunnan ulkopuolella sekä aikuisuudessa koululiikun-

nan päättymisen jälkeen. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä (2008) summaa osu-

vasti: ”Liikunta vähenee luonnollisesti koko ajan vanhetessa, mutta aktiivinen liikunnan har-

rastaminen nuorena vaikuttaa myös aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen. Tämä on nähtävissä esi-

merkiksi siinä, että fyysisesti aktiivisten aikuisten joukossa on eniten niitä, jotka ovat olleet 

liikunnallisia jo kouluaikoina. Nuoruudessa opitut liikunnalliset perus- ja lajitaidot lisäävät to-

dennäköisyyttä aikuisiän liikunnan harrastamiselle sekä auttavat maksumaan uusia lajeja ja tai-

toja vielä aikuisenakin. Lapsena opittu liikuntamyönteisyys on myös erittäin merkittävä elin-

ikäisen liikunnan harrastamisen kannalta.” (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 

2008) 
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3 Kielteiset koululiikuntakokemukset 

Koululiikunta on erityinen liikunnan muoto, joka eroaa lasten muusta vapaa-ajan liikkumisesta. 

Sillä on omat piirteensä, joiden sisällön ja rajat antavat valtakunnalliset perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet. Tässä luvussa käsittelen ensin näitä koululiikunnan erityispiirteitä pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kautta sekä tarkastelen liikuntamuotoihin liitty-

viä ohjeistuksia opetussuunnitelmissa. Vaikka yleisesti koululiikuntaan suhtautuminen on hy-

vin positiivista, osa oppilaista kokee sen myös kielteisesti, mitä käsittelen toisessa alaluvussa. 

Viimeisenä tarkastelen tutkimuksia eri koululiikuntalajien epämieluisuudesta. 

3.1 Koululiikunnan erityispiirteet opetussuunnitelmissa 

Koululiikunta on jokaista kansalaista koskeva liikunnan muoto. Se on järjestetty, säännöllinen 

ja tavoitteellinen. Koska jokainen osallistuu koululiikuntaan vähintään yhdeksän vuoden eli 

oppivelvollisuutensa ajan, se voi parhaimmillaan tarjota jokaiselle siihen osallistuvalle laajoja 

ja monipuolisia kokemuksia liikkumisesta. Se saavuttaa kaikki kouluikäiset riippumatta heidän 

terveydestään, liikunta-aktiivisuudestaan ja motivaatiostaan (Lasten ja nuorten liikunnan asian-

tuntijaryhmä 2008, 47). Koska liikkumisella on huomattava merkitys aina yksilön hyvinvoin-

nista kansantalouteen saakka ja liikuntasuhteen ja liikunnallisen elämäntavan perusta luodaan 

jo lapsuudessa, koululiikunnan vaikutusmahdollisuudet ovat ensisijaisen tärkeät hyödyntää.  

Raamit koululiikunnalle, sen tavoitteille ja sisällölle, antavat perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet (OPS), joita on noudatettava kaikissa Suomen kouluissa (Perusopetuslaki 

628/1998). Niiden vaikutuksia seurataan ja opetussuunnitelman perusteita päivitetään jatku-

vasti arviointien sekä yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden pohjalta. Uusimmat opetussuunnitel-

man perusteet on laadittu vuonna 2014 ja ne otettiin pääosin käyttöön syksyllä 2016. Edelliset 

opetussuunnitelman perusteet olivat vuodelta 2004 ja ne olivat voimassa uudempien käyttöön-

ottoon saakka. Tarkastelen seuraavassa edellistä, vuoden 2004 OPS:ia, sillä tekemäni tutkimuk-

sen oppilaiden koululiikuntakokemukset perustuvat sen mukaan toteutettuun liikunnanopetuk-

seen. Teen myös katsauksen uuteen OPS:iin, sillä murrosvaiheessa katsaus siihen ja sen anta-

maan tulevaan suuntaan lienee myös antoisa. Uusi OPS myös heijastellee tämän ajan arvoja, 

jolloin tutkimus on toteutettu. 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden liikunnan osiossa todetaan ensimmäisenä liikun-

nanopetuksen päämääränä olevan vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja 
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sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Siinä pyritään ohjaamaan oppilasta ymmärtä-

mään liikunnan terveydellinen merkitys ja tarjoamaan sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, 

joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunnassa edetään leikin 

ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. (Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2004, 248) Tärkeimmät tavoitteet ovat siis auttaa oppilasta luomaan myön-

teinen suhde liikuntaan ja saada aikaan halu ylläpitää sitä myös koulun ulkopuolella ja tulevai-

suudessa. Esiin nostetaan se, että liikunnanopetuksen on tarjottava sellaisia kokemuksia, joiden 

pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Nämä kokemukset voivat varmasti 

olla moninaisia, mutta yhteistä niille lienee oltava se, että niiden on oltava myönteisiä, kuten 

aiemmin on jo todettu.  

Lisäksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) vaaditaan liikunnan oppiai-

neessa huomioitavan yksilölliset tarpeet ja kehitysmahdollisuudet. Pyrkimyksenä on vahvistaa 

oppilaan itsensä tuntemista ja suvaitsevaisuutta, sekä korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, 

reiluutta ja turvallisuutta. Liikunnanopetuksen tulee pohjautua kansalliseen liikuntaperintee-

seen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 248) Sikäli OPS siis pyrkii vaali-

maan kulttuuriperintöä liikunnan kautta ja näin liikunnanopetuksessa on noustava esiin suoma-

laisille perinteisten, historian saatossa tutuksi tulleiden lajien. Tämä voisi tuoda liikunnanope-

tuksen sisältöihin ainakin yleisurheilua, pesäpalloa, jalkapalloa, hiihtoa, luistelua ja jääpelejä, 

suunnistusta sekä kansantansseja (esim. Ilmanen & Itkonen 2000, 93, 107). Liikunnanopetus ei 

tämän perusteella voi siis koostua esimerkiksi vain siitä, mikä oppilaita sattuu kiinnostamaan 

nykypäivänä, jos sitä on esimerkiksi sähly, zumba tai parkour, jotka eivät ainakaan vielä kuulu 

kansalliseen liikuntaperinteeseen. Sitä, mitä kansalliseen liikuntaperinteeseen todella tulisi si-

sältyä, ei kuitenkaan tarkemmin määritellä, vaan se jää opettajan tulkittavaksi. 

Lisäksi opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, pai-

kalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 248). Näin ollen OPS jättää melko paljon valinnanvaraa ja 

joustoa kouluille, mikä vaikuttaa hyvältä asialta ottaen huomioon koulujen ominaispiirteiden 

vaihtelun ja maantieteellisestä sijainnista syntyvät erot. Esimerkiksi mahdollisuudet talviurhei-

lulajien toteuttamiseen ovat todennäköisesti ilmasto-olosuhteiden vuoksi heikommat Etelä-

Suomen kuin Pohjois- ja Itä-Suomen kouluissa (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 88). 

Uintiakin opetetaan Pohjois-Suomessa harvemmin kuin muualla Suomessa ja ainakin osasyynä 

lienee uintimahdollisuuksien hankalampi saavutettavuus (Palomäki & Heikinaro-Johansson 
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2011, 88). Koulujen liikuntaympäristöt ovat keskenään hyvin erilaisia, osalla yhteen lajiin liit-

tyvät ovat helposti saavutettavissa, toisilla toiset. Myös käytettävissä olevat liikuntavälineet ja 

niiden laatu vaihtelevat. Siten eri koulujen liikuntakäytänteet ja mahdollisuudet voivat olla kes-

kenään hyvin vaihtelevia ja myös jokseenkin eriarvoisia.    

 Liikunnalle määrätyt vuosiviikkotunnit vuoden 2004 OPS:issa olivat 8 vuosiviikkotuntia nel-

jännen luokan loppuun mennessä ja 10 vuosiviikkotuntia luokkien 5.-9. aikana. Yksi vuosiviik-

kotunti on 38 oppituntia ja vuodessa on noin 38 viikkoa koulua, jolloin yksi vuosiviikkotunti 

tarkoittaa yleensä yhtä tuntia kyseistä oppiainetta viikossa lukuvuoden ajan. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004) Käytännössä nämä liikunnan vuosiviikkotunnit useimmi-

ten jakautuivat tasaisesti eri vuosiluokille niin, että jokaisena vuonna oppilailla on kaksi oppi-

tuntia liikuntaa viikossa. Ne on toteutettu joko kahtena erillisenä liikuntatuntina tai yhtenä kak-

soistuntina. Tämä ei ole kovin suuri määrä ja onkin ollut tärkeää huomata, ettei näin vähäisellä 

määrällä liikuntaa voida parantaa oppilaiden kuntoa. Esimerkiksi liikuntasuositusten suhteen 

koululiikuntaan osallistuminen täyttää lapsilla vain yhden päivän liikkumisen tarpeen (Lasten 

ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008). Siksi liikunnanopetuksen painopisteen tulee olla 

muualla – liikuntaan innostamisessa. Liikunnan hyvinvointietujen saavuttamiseksi lasten tulisi 

siis välttämättä olla innostuneita liikkumaan myös koulun ulkopuolella.  

Uudessa, vuonna 2014 laaditussa OPS:issa korostuvatkin yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät 

positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Edelleen liikunnanopetuksen 

tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä 

toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppilaiden tulee kasvaa liikku-

maan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamiseen kuuluvat ikä- ja kehitystason mukainen 

fyysinen aktiivisuus, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitte-

leminen. Liikunnan avulla kasvamiseen taas sisältyvät toisia kunnioittava vuorovaikutus, vas-

tuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myön-

teisen minäkäsityksen kehittyminen. Lisäksi liikunnan tulee tarjota mahdollisuuksia iloon, ke-

holliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun 

ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Oppilas saa myös valmiuksia terveytensä edistämi-

seen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 148) Liikunnanopetus ja sen tavoit-

teet ovat siis laaja-alaisia, monipuolisia ja oppiainerajat ylittäviä. Tärkeää on liikunnan mielek-

kyys siihen osallistuvalle. Tavoitteena näyttää olevan oppilaan hyvinvointiin ja taitoihin vai-

kuttaminen perustavanlaatuisesti liikkumisen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.  



25 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa liikunnalle on myönnetty kaksi vuosiviikkotuntia lisää perus-

koulun ajalle: yksi lisätunti 3.-6. luokan ajalle ja toinen 7.-9. luokan ajalle (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014). Koulut voivat itse päättää, miten vuosiviikkotunnit toteu-

tetaan, mutta käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että liikuntaa on yhden lukuvuoden 

ajan yksi lisätunti viikossa. Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 oppituntia, joten sen verran op-

pilaat saavat lisää liikuntaa 3.-6. luokan aikana entiseen opetussuunnitelmaan (ennen syksyä 

2016) verrattuna. 

Liikuntamuodoista ja –lajeista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan 

liikunnanopetuksen etenevän motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja 1.-4. luokkien ajalla. 

Keskeisissä sisällöissä sekä kuvauksessa oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 

mainitaan jonkin verran lajeja, mutta enemmän lajityyppejä, joita liikunnanopetuksen tulisi pi-

tää sisällään. Näihin tulisi kuulua voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä, musiikki- 

ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja, palloilulajeja, uintia, luistelua, hiihtoa sekä suunnistusta.  Kes-

keistä on kuitenkin myös pelaaminen, leikkiminen sekä motoristen perustaitojen harjoittelemi-

nen (juoksut, hypyt ja heitot) eri liikuntamuodoissa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2004, 248-249) 

Vuosiluokilla 5-9 taitojen kehitys jatkuu edelleen, mutta lajien merkitys korostuu, kun tavoit-

teena on, että oppilas oppii liikunnan lajitaitoja. Keskeiset sisällöt ovat kuitenkin hyvin saman-

kaltaiset aiempien vuosiluokkien kanssa: voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä, 

musiikki- ja ilmaisuliikuntaa, tanssia, pallopelejä, suunnistusta ja retkeilyä, talviliikuntaa sekä 

uintia ja vesipelastusta. Lisäksi kuitenkin mainitaan juoksut, hypyt ja heitot eri liikuntalajeissa. 

Päättöarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8 korostuu se, millaisia lajitaitoja oppilaan on tullut 

oppia. Hänen tulee osata ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa; osata voimistelun, väline-

voimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä; osoittaa ymmärtävänsä rytmin merkitys liikunnassa 

ja tanssissa; osata yleisimpien pallopelien perusteet ja pelata niitä sääntöjen mukaan; osata 

suunnistaa; osata luistella sujuvasti; hallita hiihdon perustekniikat sekä hallita uimataito ja ve-

sipelastamisen taitoja. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 249-250) Niinpä 

liikunnanopetuksessa tulee tähdätä lajitaitojen kehittymiseen mm. yleisurheilussa, eri voimis-

telumuodoissa, tanssissa, pallopeleissä, suunnistuksessa, luistelussa, hiihdossa sekä uinnissa ja 

vesipelastamisessa. OPS siis sitoo kaikkia kouluja tämän verran liikuntalajien valinnan suhteen. 

Kuitenkin mukaan voi mahtua muutakin. 
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Uudessa, vuoden 2014, OPS:ssa lajit itsessään jäävät edellisiä opetussuunnitelman perusteita 

pienempään rooliin. Liikuntatuntien sisältöä määritellään tavoitteiden näkökulmasta ja keinot, 

eli eri liikuntamuodot tai -lajit, voi opettaja itse valita päästäkseen tavoitteisiin. Ylipäätään uu-

sissa opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) pu-

hutaan lajien sijaan enimmäkseen liikuntamuodoista. Tavoitteet on määritelty fyysisen, sosiaa-

lisen ja psyykkisen toimintakyvyn näkökulmasta. Lisäksi uusi OPS on jaoteltu ikäryhmien ta-

voitteiden suhteen eri tavalla kuin edellinen. Tavoitteet alakoululaisille on asetettu 1.-2.-luok-

kalaisille sekä 3.-6.-luokkalaisille. 1.-2.-luokkalaisten liikunnassa korostuu ”lajeista” vain pe-

laaminen ja leikkiminen. 3.-6.-luokkalaisten kohdalla OPS:ssa mainitaan lajeja, kun kerrotaan, 

miten eri tavoitteita voi saavuttaa, esimerkiksi opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitys-

vaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotai-

toja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri 

vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja väli-

neenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, mu-

siikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 274) Näin uudessa opetussuunnitelmassa jää edellistä 

enemmän tilaa valita liikuntalajeja ja muotoja fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten tavoitteiden 

puitteissa sekä oppilaiden mieltymysten mukaan. 

Tutkimuskoulun omassa, koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa liikunnanopetuksen keskei-

senä ajatuksena on, että oppilas hallitsee liikunnan perustaitoja monipuolisesti, oppii liikunnan 

lajitaitoja ja voi pitää yllä omaehtoista liikuntaharrastusta. Toisaalta tavoitteena ovat monipuo-

liset liikunnan perustaidot, mutta lajitaidot on kuitenkin mainittu erikseen. Opetusohjelman ker-

rotaan koostuvan hiihdosta, luistelusta, suunnistuksesta, yleisurheilusta, uinnista, voimistelusta, 

ilmaisullisesta liikunnasta sekä eri sisä- ja ulkopalloilulajeista. Jokaiselle vuosiluokalle on näi-

den liikuntamuotojen tai -lajien suhteen tarkemmin määritellyt tavoitteet. Näiden lisäksi tar-

kempia lajeja määritellään palloilulajien sekä yleisurheilun suhteen vasta kolmannen luokan 

kohdalla, kun ensimmäiset kaksi vuosiluokkaa keskittyvät perusliikunta- ja palloilutaitojen 

opetteluun. Myös koulun omaan opetussuunnitelmaan on kirjattu perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteista löytyvä tavoite ylläpitää omaehtoista liikuntaharrastusta. Lisäksi liikun-

nanopetuksella pyritään antamaan ja välittämään oppilaalle sellaiset tiedot, taidot, kokemukset 

ja asenteet, että liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on mahdollista. Oppilaan omaehtoi-

seen liikunnan harrastamiseen pyritään toiminta- ja työkykyisyyden ylläpitämiseksi ja henkisen 



27 

 

ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on liikunnanopetuksen kenties merkittävin ta-

voite. 

3.2 Kielteinen suhtautuminen koululiikuntaan  

Yleisesti koululiikunta koetaan mieluisana oppiaineena (Nupponen ym. 2010; Palomäki & Hei-

kinaro-Johansson 2011). Esimerkiksi Nupposen ym. (2010) tutkimuksessa aikuiset antoivat 

koululiikunnan mieluisuudelle arvon 3.84 asteikolla 1-5. Useissa tutkimuksissa havaitaan, että 

valtaosa kokee koululiikunnan mieleisenä, osa melko neutraalisti ja vähemmistö, joka on kui-

tenkin useimmiten huomattava, kokee sen kielteisesti. Esimerkiksi liikunnan oppimistulosten 

seuranta-arviointitutkimuksen (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) mukaan jopa 78% po-

jista ja 65% tytöistä pitää koululiikunnasta. Neutraalisti koululiikuntaan suhtautui 27% tytöistä 

ja 16% pojista. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) Nupposen ym. (2010) Koululiikunnan 

vaikuttavuus -tutkimuksessa vastaavat luvut olivat samansuuntaiset, 69 % piti koululiikunnasta 

ja 20 % ei pitänyt sitä vastenmielisenä eikä mukavana. Liikunnasta pitämättömien tai liikuntaa 

vastenmielisenä tai erittäin vastenmielisenä pitävien osuus vaihtelee eri tutkimuksissa, mutta 

on yleensä noin kymmenen prosentin luokkaa (Nupponen ym. 2010: 11 %; Zacheus 2008: 9 %, 

Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011: 7 %).  Jälkikäteen aikuiset arvioivat kokeneensa kou-

luliikuntansa yleisesti mieleisenä. Heistä miehet arvioivat sen hieman naisia mieleisempänä. 

(Nupponen ym. 2010) 

Liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnissa (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) tut-

kittiin myös yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä liikunnan oppiaineesta. Vaikka se on pääsääntöi-

sesti pidetty, runsas 30% oppilaista ei pidä liikunnan tehtäviä ja harjoituksia yleensä kiinnosta-

vina. Pojista 12% ja tytöistä 21% pitää liikuntaa ikävystyttävänä oppiaineena. Lisäksi tytöistä 

reilu neljännes ja pojista noin viidennes ei usko omaan osaamiseensa liikunnassa. Koululii-

kunta-asenteet olivat yhteydessä myös liikunnan arvosanaan. (Palomäki ym. 2011, 71-72) Ku-

ten on jo käynyt ilmi, tyttöjen suhtautuminen koululiikuntaan on useiden tutkimusten mukaan 

Suomessa poikia kielteisempää (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008; Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011). Nupposen ym. (2010, 73-74) tutkimuksessa naisista 14 %:lle liikunta oli vas-

tenmielistä tai erittäin vastenmielistä, kun miehistä sen koki vastaavasti vain 9 %. Myös ulko-

maisissa tutkimuksissa on havaittavissa tyttöjen pienempää kiinnostusta koululiikuntaa kohtaan 

(esim. Robinson 2009). 
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Yli-Piipari ym. (2009) jakoivat tutkimuksessaan 6. luokan oppilaat kolmeen koululiikuntapro-

fiiliin: negatiiviseen, ristiriitaiseen ja positiiviseen. Positiiviseen koululiikuntaprofiiliin kuului 

tutkimukseen osallistuneista lähes puolet. Huolestuttavaa kuitenkin on, että negatiiviseen kou-

luliikuntaprofiiliin kuului noin joka viides oppilas. Näille oppilaille koululiikunta tuotti pääasi-

assa negatiivisia kokemuksia. Yli-Piipari ym. näkevät keskeisenä sen, että opettaja mahdollis-

taa pätevyydentunteen sekä onnistumisen kokemukset näillekin oppilaille. Vajaa kolmannes 

tutkimukseen osallistuneista nuorista kuului ristiriitaiseen koululiikuntaprofiiliin. He kokivat 

pätevyyttä osaamisestaan, mutta viihtyivät liikuntatunneilla vain kohtalaisesti. Myös heidän 

osaltaan tutkijat päättelivät, etteivät he kokisi tarpeeksi positiivisia koululiikuntakokemuksia 

viihtyäkseen koulun liikuntatunneilla. (Yli-Piipari ym. 2009) Tällaisia oppilaita tulisi tutkia li-

sää, jotta ristiriitaista kokemusmaailmaa voitaisiin ymmärtää paremmin.  

Nupposen ym. (2010) tutkimuksessa vastaajat arvioivat lisäksi erilaisten liikuntatuntikokemus-

ten yleisyyttä itselleen kyselyssä. Vain yksi prosentti vastaajista ei koskaan kokenut koulun 

liikuntatunteja miellyttävinä, mutta todella harvoin tai harvoin ne koki miellyttävinä 25 % vas-

taajista.  Vain yksi prosentti ei koskaan kokenut koulun liikuntatuntien tuottavan itselleen iloa, 

harvoin tai todella harvoin näin koki 27 % vastaajista. Kaksi prosenttia ei koskaan kokenut 

tunneilla opetettuja asioita hyödyllisinä, mutta jopa 44 % koki ne hyödyllisinä vain harvoin tai 

todella harvoin. Neljä prosenttia koki, että liikuntatunneilla opettajat eivät koskaan kannusta-

neet heitä. Opettajan kannustusta harvoin tai todella harvoin koki saavansa 43 %. Siispä vaikka 

niitä, jotka eivät koskaan kokeneet kysyttyjä positiivisia asioita liikuntatunneilla, oli hyvin vä-

hän, merkittävä osuus (25-43%) oppilaista koki näitä positiivisia asioita vain harvoin tai todella 

harvoin. 

Lauritsalon (2014) väitöskirjatutkimuksessa, jossa tutkittiin, miten suomalaiset kirjoittavat in-

ternetin keskustelupalstoille koululiikunnasta, havaittiin koululiikunnasta kirjoitettavan sekä 

myönteisiä, kielteisiä että kumpiakin näitä sisältäviä kommentteja. Vuonna 2007 kerätyssä ai-

neistossa jopa 64 % viesteistä oli voimakkaan kielteisiä. Vuonna 2012 kerätyssä aineistossa 

joko ihmisten suhtautuminen oli lieventynyt, tai nettietiketti miedontanut mielipiteiden kärk-

käyttä. Tällöin noin puolet aineiston viesteistä sisälsi sekä kielteisiä että myönteisiä lausumia 

ja pelkästään kielteisiä tai myönteisiä kumpiakin sisälsi noin neljäsosa aineistosta. (Lauritsalo 

2014) Näiden tutkimustulosten ei voida katsoa kuvaavan vääristymättä koko väestön kokemuk-

sia, vaan on huomioitava, ketkä koululiikuntakokemuksistaan ovat päätyneet nettiin kirjoitta-

maan ja millaiset motiivit näillä henkilöillä on mahtanut olla. On kuitenkin mielenkiintoista, 
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että hyvin useille henkilöille koululiikunta on aiheuttanut niin kielteisiä kokemuksia, että he 

haluavat jakaa inhoamansa kokemukset muille internetin keskustelupalstalla.  

Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty syitä liikunnan kokemiseen epämieluisana. Yksi laaja 

tutkimus, jossa tätä selvitettiin, on Liikunnan seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010 (Palo-

mäki & Heikinaro-Johansson 2011). Tutkimuksessa oppilaat nimesivät yleisimmin epämielui-

saksi asiaksi koululiikunnassa jonkin tietyn lajin (82% vastauksista). Palomäen ja Heikinaro-

Johanssonin mukaan onkin tavallista, että ihmiset mieltävät liikunnan lajien kautta ja siksi il-

maisevät myös käsityksiään niiden kautta. Tämän jälkeen eniten epämieluisuutta aiheuttavat 

tekijät järjestyksessä olivat kielteiset kokemukset ja ongelmat ryhmän kanssa, alhainen koettu 

pätevyys, opettaja, fyysinen aktiivisuus, monipuolisuuden ja autonomian puute sekä olosuhteet. 

Kielteisiä kokemuksia ryhmän toiminnasta olivat mm. huono ryhmähenki, työrauhaongelmat, 

muut eivät yrittäneet parhaansa mukaan tai pelleilivät, ulkonäön haukkuminen ja poikien pitä-

minen tyttöjä huonoina eivätkä siksi syötelleet. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) 

Alhainen koettu pätevyys, eli oma koettu huonommuus on aiheuttanut monelle koululiikunnan 

epämieluisuutta (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 80-81; Nupponen ym. 2010). Osalle 

kielteisyyttä on aiheuttanut pelko tehtäviä kohtaan (Nupponen ym. 2010) ja tästä mainintoja on 

muun muassa telinevoimistelun osalta (Zacheus 2008). Liikuntatunnit eivät olleet innostavia 

eivätkä kannustavia ja sisällöt ovat olleet tiukasti laadittuja. Myös joukkuejaot ja erityisesti vii-

meisenä valituksi tuleminen ovat jättäneet kielteisiä kokemuksia monelle. (Zacheus 2008) Eri-

laiset kilpailut, mittaamiset ja testit ovat myös merkittävä kielteisyyden aiheuttaja osalle. Muun 

muassa kuntotestit, joiden avulla liikuntanumero muodostettiin, koettiin epämiellyttävinä ja 

niistä saadut huonot numerot harmittivat. (Zacheus 2008; Palomäki & Heikinaro-Johansson 

2011, 80-81) Ylipäätään liikkumisesta numeron antaminen oli epämiellyttävää. Jotkut ovat ko-

keneet liikunnanopetukseen liittyvän ainaisen testaamisen ja suorituksen mittaamiseen tähtää-

misen. (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008) 

Kolmantena listalla liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnissa oli opettaja, ja tähän luok-

kaan liittyivät myös opetusmenetelmät (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Opettajiin liit-

tyen on tutkimuksissa tuotu esiin muun muassa tylyt ja ivaavat opetusmenetelmät, oppilaiden 

moittiminen, arvostelu ja kannustamattomuus. Joidenkin liikunnanopettajat ovat olleet ammat-

titaidottomia tai suunnitelleet tunnit huonosti etukäteen. Opettajat eivät ole puuttuneet peliin tai 

joskus edes yrittäneet opettaa. Myös epätasa-arvoisuus oppilaita kohtaan ja liikunnallisesti tai-
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tavien suosiminen ovat aiheuttaneet kielteisiä kokemuksia. Opettajat ovat jakaneet oppilaat lii-

kunnallisiin ja ”sohvaperunoihin”, mikä on varmasti omiaan voimistamaan osaamattomuuden 

kokemusta. Miesopettajat ovat myös pitäneet tyttöjä poikia huonompina. Liian tiukan kurin 

pitäminen ja opettajan kireys ovat myös olleet kielteisiä ominaisuus liikunnanopettajassa. (Nup-

ponen ym. 2010; Zacheus 2008; Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 80-81) 

Jotkut oppilaat kokivat fyysisen aktiivisuuden epämieluisana ja samalla toiset kokivat sen mie-

luisana. Toisista hikinen liikunta ja rankat tunnit olivat epämieluisia, kun taas toisille tunnit, 

joilla ei tule edes hiki olivat tällaisia (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 80-81). Se, että 

jotkut asiat, kuten fyysinen aktiivisuus, saatetaan kokea sekä mieluisana että epämieluisana te-

kee opetuksen toteutuksesta miellyttävänä entistä haastavampaa. 

Monipuolisuuden ja autonomian puute vaivaavat myös oppilaita jonkin verran (Palomäki & 

Heikinaro-Johansson 2011, 80-81). Autonomian puute on tullut esille muissa tutkimuksissa, 

mutta yleensä tällöin epämieluisuuden syyksi on kerrottu jonkinlainen pakko tai pakonomai-

suus. (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008; Koivuniemi 2013) Aikaisemmin opettajat ovat ehkä 

tähdänneet liikuntatunneilla kunnon parantamiseen tai tietyn suoritustason saavuttamiseen ja 

siksi pakottaneet oppilaita erilaisiin suorituksiin ja vaatineet heiltä liikaa. Joka tapauksessa on 

mielenkiintoista pohtia, mitä tälle pakolle ja pakonomaisuuden tunteelle olisi liikunnanopetuk-

sen suhteen tehtävissä. Koulussa on tyypillistä se, että eri oppiaineissa asioita on pakko tehdä, 

koska opettaja on niin suunnitellut. Valinnanvapauden määrä tehtävien suhteen kuitenkin vaih-

telee, jolloin niiden tekeminen voi tuntua mielekkäämmältä juuri itselle. Onko kuitenkin niin, 

että liikunnassa tekemään pakottaminen on voimakkaammin kielteistä kuin esimerkiksi äidin-

kielessä tai matematiikassa? Herää kysymyksiä siitä, onko fyysinen toiminta ehkä pakotettuna 

vastenmielisempää kuin kognitiivinen ja johtuuko tämän pakotuksen kielteisyys esimerkiksi 

siitä, että oma suoritus on liikunnassa niin selvästi kaikkien nähtävillä. Lisäksi voisi pohtia, 

voisiko tätä pakonomaisuuden tunnetta vähentää riittävästi tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja 

suoritustavasta tai sen intensiteetistä. 

Olosuhteet ja lukujärjestysratkaisut olivat myös aiheuttaneet epämieluisuutta oppilaille. He 

mainitsivat muun muassa liian pienen liikuntasalin, suihkujen huonouden, varusteiden vähyy-

den, liikuntatunnit keskellä koulupäivää, liian lyhyet oppitunnit sekä liian paljon ihmisiä. (Pa-

lomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 80-81) Kanadalaisessa väitöskirjatutkimuksessaan avoi-

mia vastauksia luokittelemalla Robinson (2009) havaitsi sikäläisten 4.-10. luokan oppilaiden 
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negatiivisten kokemusten jakautuvan kuuteen luokkaan. Näitä olivat loukkaantumiset/epämu-

kavuus, pätevyyden kokemusten puute, koulutovereiden väärinkohtelu (vastaajat uskoivat to-

vereiden olevan vihaisia heidän osaamattomuutensa vuoksi tai ajattelevan, etteivät he ole ur-

heilullisia), toistuvat aktiviteetit (jonkin lajin toistuminen liikaa, esimerkiksi ”pelasimme vain 

koripalloa”), juoksu/kestävyysliikunta sekä opettajan väärinkohtelu (opettajan turhautuminen 

oppilaan osaamattomuuteen, lahjakkaiden urheilijoiden suosiminen ja epäreilut liikunnalliset 

rangaistukset). Myös ulkomaisissa tutkimuksissa esiintyy siis samantyyppisiä kielteisiä teki-

jöitä kuin suomalaisissa tutkimuksissa. Mielenkiintoista on, kuinka kanadalaistutkimuksessa 

tuli lajina esiin juoksu/kestävyysliikunta. Yleisesti ottaen kielteisyys koululiikuntaa kohtaan on 

sukupolvien myötä lisääntynyt, havaitsi Zacheus (2008) väitöskirjatutkimuksessaan, jossa 1477 

vuosina 1923-1988 syntynyttä aikuista arvioi suhtautumistaan koululiikuntaan. Kielteisyys oli 

huipussaan 70-luvulla syntyneiden joukossa, mutta on jo alkanut vähentyä 80-luvulla syntynei-

den kohdalla. (Zacheus 2008) 

3.3 Koululiikuntalajien epämieluisuus 

Koululiikuntalajien kokeminen vaikuttaa tutkimusten mukaan merkittävältä osalta lasten ja 

nuorten kokemuksissa ja suhtautumisessa liikuntaan (Nupponen ym. 2010, Palomäki & Hei-

kinaro-Johansson 2011). On tavallista, että omia liikuntakokemuksia ja –mieltymyksiä ilmen-

netään lajien kautta. Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2011, 69-77) tutkimuksessa laji-

sisältö oli tärkein tekijä, joka määritteli koululiikunnan kiinnostavuutta oppilaalle. Yli 80 pro-

sentille yhdeksäsluokkalaisista itseä kiinnostava laji oli kiinnostavaa tai erittäin kiinnostavaa 

liikuntatunnilla. Vastaavasti epämieluisuuteen vaikuttavista tekijöistä yleisin oli juuri laji, 82 

% vastaajista nimesi kolmen epämieluisimman tekijän joukkoon jonkin liikuntalajin. Lajit, joita 

oppilaat eivät hallinneet hyvin, tuntuivat ikäviltä, eli ikävyyden kokemus liittyi pätevyyden ko-

kemuksiin tai onnistumisiin noissa lajeissa. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 78-81) 

Myös Nupposen ym. (2010, 83) tutkimuksessa aikuisiän liikuntaharrastukseen kielteisesti vai-

kuttaneista koululiikunnan tekijöistä nousi selkeimmin esiin jokin tietty, yksittäinen, liikunta-

laji tai –muoto, tai joistakin lajeista noussut yhteinen kielteinen asenne. Useampi kuin joka toi-

nen kielteisiä vaikutuksia kokenut nimesi tällaisen tekijän. (Nupponen ym. 2010) 

Nupposen ym. (2010) tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajille mieluisia ja epämieluisia kou-

luliikuntalajeja. Pesäpallo oli mieluisin yksittäinen koululiikuntalaji eri puolilla maata, mutta 
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muiden lajien suosiossa oli vaihtelua alueittain. Mieluisissa lajeissa miesten ja naisten vastauk-

sissa oli useimpien lajien kohdalla merkitseviä eroja. Naisille useimmiten mieluisia lajeja olivat 

pesäpallo, uinti, luistelu ja voimistelu. Miehille mieluisimpia olivat jalkapallo, pesäpallo, jää-

pelit sekä salibandy. Epämieluisimpia lajeja olivat kaikille voimistelu ja hiihto. Voimistelun oli 

sijoittanut kolmen epämieluisimman (=vähiten mieluisan) lajin joukkoon 48 % ja hiihdon 40 % 

vastaajista. Naisista hiihto oli 44 %:lla vastaajista kolmen epämieluisimman ja 19 %:lla kolmen 

mieluisimman lajin joukossa. Miehillä vastaavat luvut olivat 36 % ja 16 %. Epämieluisuudes-

saan voimistelu ja hiihto erosivat selkeästi muista lajeista. Naisille kolme epämieluisinta lajia 

tässä tutkimuksessa olivat järjestyksessä voimistelu, hiihto ja koripallo. Miehille epämieluisim-

pia olivat voimistelu, hiihto, lenkkeily ja suunnistus. (Nupponen ym. 2010, 76-79)  

Erityisesti hiihtäminen on synnyttänyt monelle tuskaisia koululiikuntakokemuksia (Zacheus 

2008, 127). Hiihtokokemuksiin liittyi Zacheuksen (2008) tutkimuksen mukaan pakonomaisuus. 

Kielteisyyttä aiheutti myös muihin vertailu, kun oppilas oli hiihtokisoissa aina viimeinen. Muita 

syitä hiihdon inhoamiselle olivat pärjäämättömyys sekä huonot olosuhteet, kuten hiihtäminen 

vetisellä jäällä. (Zacheus 2008, 127,136-153) Hiihtäminen tuli esille myös Nupposen ym. 

(2010, 95) tutkimuksessa yhtenä kielteisen koululiikunta-asenteen syynä kaikilla luokka-as-

teilla, sekä 1-4 että vanhemmilla. Samassa tutkimuksessa lajit mainittiin useimmin aikuisiän 

liikuntaharrastukseen kielteisesti vaikuttaneina koululiikunnan tekijöinä ja näistä useimmat 

kielteiset kokemukset liittyivät hiihtoon (Nupponen ym. 2010, 83). 

Zacheuksen (2008) tutkimuksessa ilmenee, että hiihdon suosio sekä koululiikuntalajina että 

koulun ulkopuolella on romahtanut. Ennen vuotta 1970 syntyneiden joukossa hiihto on ollut 

suosituin tai toisiksi suosituin liikuntalaji alle 20-vuotiaana, kun 1980-1988 syntyneiden jou-

kossa hiihto ei mahtunut enää 10 suosituimman lajin joukkoon. 80-luvulla syntyneistä noin 

kymmeneosa harrasti hiihtoa vapaa-ajallaan, ja Zacheus pohtiikin tämän vuoksi, kuinka suuri 

osa nykyajan nuorisosta edes osaa hiihtää. Tämä varmaan onkin yhteydessä hiihdon epämielui-

sena kokemiseen. Zacheuksen tutkimukseen osallistuneen nuorimman ikäryhmän vastaukset 

osoittavat liikuntakulttuurin muutosta yksilölajeista kohti joukkuelajeja ja ulkolajeista kohti si-

sälajeja. Kaupungistumisen myötä ulkolajeille sopivimmat liikuntaympäristöt löytyvät yleensä 

kaupungin ulkopuolelta ja rakennetut sisäliikuntaympäristöt ovat lähellä ja miellyttävämpiä 

kuin melun ja liikenteen seassa ulkoliikunnan harrastaminen. Nämä suuntaukset ovat yhden-

mukaisia hiihdon suosion vähenemisen kanssa. (Zacheus 2008, 136-153, 157) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä koululiikuntalaji aiheuttaa oppilaille epämieluisim-

pia koululiikuntakokemuksia. Tämän jälkeen tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä teki-

jät vaikuttavat kyseisen lajin epämieluisuuteen. Tuloksia hyödyntämällä voisi olla mahdollista 

poistaa joidenkin oppilaiden epämieluisimpia koululiikuntakokemuksia ja tehdä epämieluisim-

man lajin oppimisesta mielekkäämpää. Lisäksi voi pohtia, voisiko tuloksia hyödyntää myös 

muiden lajien opetuksen kehittämiseen. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitkä koululiikuntalajit ovat epämieluisimpia 5. ja 6. luokkien oppilaille?  

2. Miten oppilaat kuvaavat hiihdon epämieluisuutta aiheuttavia asioita? 

3. Miten oppilaat kuvaavat hiihtoon liittyviä mieluisia asioita? 

4. Millaisia toiveita oppilailla on hiihdosta koululiikunnassa?  

4.1 Tutkimusjoukko 

Toteutin tutkimuksen toukokuussa 2015 erään oululaisen alakoulun kaikille viidennen ja kuu-

dennen luokan tytöille ja pojille, jotka halusivat osallistua kyselyyn. Viittaan tutkimuksessa 

kyseiseen kouluun tutkimuskouluna. Tutkimukseen osallistui yhteensä 64 oppilasta. Valitsin 

tutkimusjoukokseni viidensien ja kuudensien luokkien oppilaat, sillä heillä on kokemusta eri 

koululiikuntalajeista useamman vuoden ajalta ja tämän vuoksi henkilökohtaisia mielipiteitä eri 

lajeista on jo päässyt muotoutumaan selkeämmin kuin nuoremmilla oppilailla. Lisäksi tämän-

ikäisten tutkiminen on sikäli mielenkiintoista, ettei tutkimusta alakoululaisten koululiikuntako-

kemuksista juuri ole, vaan tutkimusten kohteena ovat useimmiten yläkoululaiset tai sitä van-

hemmat henkilöt (esim. Nupponen ym. 2010). Alakouluikäisten osalta on tutkittu enemmän 

vapaa-ajan liikkumista ja yleistä suhtautumista liikuntaan (esim. Haanpää, af Ursin & Matarma 

2012). Sisällyttämällä tutkimukseen kuudesluokkalaisten lisäksi viidesluokkalaiset sain aineis-

ton määrälliseen tarkasteluun lisää luotettavuutta, kun tutkimukseen osallistuvien määrä saatiin 

suuremmaksi. 

Kyselytutkimukseen oli tarkoitus ottaa kokonaisotanta koulun 5.- ja 6.-luokkalaisista, mutta 

koska kaikki eivät halunneet osallistua, tai eivät palauttaneet tutkimuslupia, otantana olivat 

kaikki tutkimukseen halukkaat osallistujat. Haastatteluun osallistui yhdeksän oppilasta, jotka 

edustivat oppilasjoukkoa, jolle hiihto oli epämieluisin koululiikuntalaji. Haastattelun otanta va-

littiin harkinnan mukaan, sillä halusin haastatella tutkimuksen kannalta oleellisia henkilöitä 
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(Metsämuuronen 2006, 45). Jotta tutkittavien määrä ja tutkimuksen laajuus pysyi hallittavana 

pro gradu –tutkielman laajuuteen nähden, päätin kohdistaa tutkimuksen yhden koulun oppilai-

siin. Tämä antoi myös mahdollisuuden tutkia kyseistä tapausta syvemmin. Halusin tutkimuk-

seen osallistuvan sekä tyttöjen että poikien, jotta toisaalta voitaisiin nähdä, onko sukupuolten 

välisissä vastauksissa eroja, mutta myös, jotta saataisiin kaikkia oppilaita koskevaa tietoa lii-

kunnanopetuksen mieluisuuteen vaikuttavista tekijöistä.    

4.2 Fenomenografinen ja fenomenologinen tutkimusote tässä tutkimuksessa 

Tutkimuksessa on piirteitä sekä fenomenografisesta että fenomenologisesta tutkimusotteesta. 

Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen empiirinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten käsi-

tyksiä ja kokemuksia ympäröivän maailman ilmiöistä (Järvinen & Järvinen 2004, 83). Nämä 

ilmiöt ovat luonteeltaan psyykkisiä: tunteita, ajatuksia ja käsityksiä (Niikko 2003, 13, Turusen 

1995 mukaan). Fenomenografiassa todellisuus käsitetään sellaiseksi kuin siinä osallisina olevat 

henkilöt sen kokevat. Tutkimusotteessa painottuu toisten ihmisten tapa kokea jotakin, tutkijan 

orientoituminen siihen ja päätelmien tekeminen toisten ihmisten ajatuksista. Tarkoituksena on 

kuvata todellisuutta sellaisena kuin tietty joukko ihmisiä sen ymmärtää, eli ymmärtää, kuinka 

jokin ilmiö koetaan ja minkä laatuisia kokemukset ovat.  Pyrkimyksenä on etsiä ja kuvata eroja 

ihmisten tavoissa kokea ilmiö. (Niikko 2003, 15-24) Tämän tutkimuksen tutkimusote on feno-

menografinen siltä osin, että siinä ollaan kiinnostuneita löytämään ja ymmärtämään oppilaiden 

erilaiset tavat kokea hiihdon epämieluisuus. Pyrin tuomaan esiin toisen asteen näkökulman, eli 

oppilaiden tavan kokea hiihdon epämieluisuus.  

Fenomenografiassa pyritään kuvaamaan erilaiset näkemykset, mutta ei olla kiinnostuneita 

syistä eikä tulosten edustavuudesta tutkimusjoukossa. Tämä näkökulma kuuluu ensimmäisen 

asteen näkökulmaan, eli fenomenologiaan. (Niikko 2003, 25-26, Uljensin 1991 mukaan) Feno-

menologisessa tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään kokemuksen olemus, ilmiön rakenteet 

ja paljastamaan ne (Niikko 2003, 13). Fenomenologiassa ympäröivän maailman ilmiöt käsite-

tään faktisiksi, jolloin tutkijan katsotaan voivan kuvata todellisuutta sellaisena kuin se ilmenee 

yleensä, eli oman kokemuksensa kautta. Ensimmäisen asteen kuvauksessa katsotaan maailmaa 

kuvattavan ilman, että otetaan huomioon henkilön tapaa kokea se. (Niikko 2003, 24, Martonin 

ja Boothin 1997 mukaan). Tässä tutkimuksessa henkilöiden tavat kokea hiihdon epämieluisuus 

ovat olennaisen tärkeitä. Kuitenkin tulkitsen oppilaiden näkemyksiä siitä, miksi hiihto on heille 
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epämieluisaa ja pyrin sitä kautta kuvaamaan ilmiötä, eli hiihdon epämieluisuutta. Fenomeno-

grafiassa taas voidaan ajatella Martonin toteamuksen mukaisesti (1981, teoksessa Järvinen & 

Järvinen 2004, 83), että on jo riittävän kiinnostavaa löytää ne erilaiset tavat, joilla ihmiset ku-

vaavat, tulkitsevat, ymmärtävät ja käsitteellistävät erilaisia ilmiöitä. Tässä tutkimuksessa pide-

tään arvokkaana sitä, että oppilaiden tavat kokea hiihto epämieluisena paljastuvat, mutta kiin-

nostavana nähdään myös se, mikä on saanut aikaan kyseiset käsitykset, sillä pyrkimyksenä olisi 

voida muuttaa kokemuksia epämieluisista mieluisammiksi. Näkemysten syistä siis ollaan kiin-

nostuneita fenomenologian mukaisesti. Myös tulosten edustavuus kiinnostaa sen vuoksi, että 

useimmin esiintyviä syitä voisi olla tärkeintä pyrkiä muuttamaan ensimmäisenä, sillä silloin 

hiihto voisi muuttua useammalle oppilaalle vähemmän epämieluisaksi.  

4.3 Tutkimusaineistot 

Keräsin tutkimustani varten kaksi aineistoa. Lomakeaineisto vastasi tutkimuskysymykseen 1 ja 

haastatteluaineisto tutkimuskysymyksiin 2-4. Koska tavoitteeni oli tutkia, mikä koululiikunta-

laji on alakoulun oppilaille epämieluisin ja sen jälkeen selvittää, miksi näin on, päädyin yhdis-

tämään tutkimusmenetelmässäni sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. Määrällisellä tut-

kimuksella selvitin, mitkä ovat oppilaille epämieluisimpia lajeja. Laadullisessa tutkimusessa 

pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja antamaan mielekäs tulkinta ilmiöstä, minkä vuoksi se 

sopi sen selvittämiseen, miksi jokin laji on oppilaille epämieluisin (Kananen 2008, 24). Tarkoi-

tus oli kuvata epämieluisuutta aiheuttavia syitä, ymmärtää niitä ja siten pyrkiä saamaan käsitys 

siitä, miten lajin oppiminen voisi olla oppilaille miellyttävämpää. Kanasen (25, 2008) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita merkityksistä, eli siitä, kuinka ihmiset koke-

vat ja näkevät reaalimaailman. Laadullinen tutkimus on usein kuvailevaa, sillä tutkija on kiin-

nostunut ilmiön ymmärtämisestä sanojen, tekstien ja kuvien avulla. Tässä tutkimuksessa pyrin 

kuvailemaan ja ymmärtämään hiihdon epämieluisuuden ilmiötä oppilaiden sanojen kautta. Ala-

suutarin (145, 2005) mukaan kvalitatiivisen haastattelun on katsottu voivan tuoda esiin lasten 

oman äänen ja näkökulman. Tässä tutkimuksessa tärkeää onkin pyrkiä tuomaan esiin lasten 

kokemus ja näkemys jonkin koululiikuntalajin epämieluisuuden kokemisesta, sillä opettajan 

näkökulmasta sama tilanne voi näyttäytyä hyvin erilaisena. 

Tutkimukseni on tapaustutkimus. Sillä voidaan saada tietoa erityisistä ja ainutlaatuisista tutki-

muskohteista ja paljastaa sellaisten monimuotoisten ilmiöiden dynamiikkaa, joiden ymmärtä-
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minen yksinkertaisen, kausaalisuuteen perustuvan tutkimusasetelman avulla olisi vaikeaa (Aal-

tio & Puusa 2011, 164). Tapaustutkimus on perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus tutkimuk-

sen kohteena olevasta ilmiöstä, joka on pieni joukko tapauksia tai usein vain yksi tietty tapaus. 

Sen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja olosuhteista, joiden lopputu-

loksena tapauksesta tuli sellainen kuin tuli, joten se soveltuu hyvin vastaamaan miten- ja miksi 

–kysymyksiin. Tarkoitus on siten oppia tapauksesta jotain. Tärkeää on myös kysymys ”Mistä 

tämä tapaus on tapaus?”, joka kertoo tapauksen olevan osa jotakin laajempaa tapausta. (Laine, 

Bamberg & Jokinen 2007, 9-11) Tällöin tutkimus ei ole pelkkä kuvaus tapahtumien kulusta tai 

ilmiön sisällöstä, vaan pyrkii tapauksen kautta ymmärtämään ilmiötä laajemmin. Tämän tutki-

muksen tapaus on yhden alakoulun oppilaiden kokemus epämieluisimmista koululiikuntamuo-

doista ja se taas vuorostaan osa laajempaa ilmiötä, jossa yleisesti alakoululaisille jotkut koulu-

liikuntamuodot ovat epämieluisampia kuin toiset ja epämieluisuudelle on olemassa joitakin 

syitä.  

Vaikka lähtökohtaisesti tapaustutkimuksen tavoitteena ei ole tiedon yleistäminen, yhteisiä piir-

teitä voi paljastua siinä määrin, että tutkimus toimii yhtenä askeleena kohti yleistämistä. Tulok-

sia voidaan joissain tapauksissa soveltaa myös muissa konteksteissa. (Aaltio & Puusa 2011, 

163) Se, minkä tyyppinen tapaustutkimus on, antaa yhden näkökulman tulosten yleistettävyy-

teen. Tutkimuksen tyyppi antaa yleistettävyydelle rajat ja määrää sen, mitä tapauksesta voidaan 

sanoa. Tyypillinen tapaus on sellainen, joka oletetaan tutkittavilta seikoiltaan keskimääräiseksi 

ja näin tuloksia voidaan yleistää laajemmalle. Kriittinen tapaus on ilmiön kannalta epätodennä-

köisin tai todennäköisin tapaus. Tällöin voidaan ajatella, että jos väite pitää paikkansa kriitti-

sessä tapauksessa, niin se pitää paikkansa myös kaikissa muissa tapauksissa, tai päinvastoin ei 

pidä paikkaansa kriittisessä eikä siten muissakaan tapauksista. (Laine ym. 2007, 32) Tässä tut-

kimuksessa oletus oli, että tutkimuskoulu voisi olla tyypillinen tapaus, jolloin tuloksia voitaisiin 

yleistää laajasti. Tutkimuksen aikana kuitenkin selvisi, että esimerkiksi suhtautumisessaan kou-

luliikuntaan oppiaineena erityisen positiivisesti kohdejoukko olikin poikkeuksellinen. Siksi 

voisi ajatella, että tutkimuksen kohde edustikin kriittistä tapausta, eli tapausta, jossa oppilaiden 

kokemus lajien epämieluisuudesta ja niiden syistä olisi epätodennäköisin siten, että oppilaat 

suhtautuivat liikuntaan niin positiivisesti, että epämieluisuutta ei pitäisi juurikaan olla. Näin 

ollen, kun epämieluisuutta aiheuttavia syitä löytyy jopa liikunnasta kovasti pitävien joukosta, 

niitä täytyisi löytyä myös vähemmän pitävien joukosta.  
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4.3.1 Tiedonkeruu 

Suoritin ensin määrällisen kyselytutkimuksen, jolla selvitin oppilaille kolme epämieluisinta 

koululiikuntalajia. Olin itse paikalla keräämässä kyselyaineistot oppilaiden oman opettajan ol-

lessa yleensä läsnä. Kyselyt kerättiin oppituntien alussa tai lopussa. Liitteenä 2 on kyselylo-

make, jonka tein tätä varten. Luotettavuuden varmistamiseksi kävin kyselylomakkeen oppilai-

den kanssa läpi, jotta jokaiselle oli ennen aloittamista selvää, miten se tuli täyttää. Oppilaiden 

tuli kirjoittaa viivoille järjestyksessä kolme itselleen epämieluisinta koululiikuntalajia. Apuna 

heillä oli kyselylomakkeeseen kirjattu lista 23 koululiikuntalajista ja lisäksi vaihtoehto ”muu, 

mikä?”. Käytin samaa listaa lajeista, kuin Palomäki ja Heikinaro-Johansson (2011) Opetushal-

lituksen tutkimuksessa ”Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010”, 

jossa myös tutkittiin mm. oppilaille mieluisimpia ja epämieluisimpia koululiikuntalajeja. Op-

pilaat merkitsivät lisäksi raksilla kunkin lajin kohdalta, kuinka usein lajia oli heille koko ala-

koulun aikana opetettu (vaihtoehtoina Ei juuri koskaan, Harvoin, Jonkin verran ja Usein) sekä 

kuinka usein he haluaisivat lajia opetettavan (vaihtoehtoina Vähemmän kuin nykyään, Kuten 

nykyään ja Enemmän kuin nykyään).  

Kyselytutkimuksen jälkeen keräsin tutkimuskysymyksiin 2-4 tietoa haastattelun avulla. Valit-

sin haastattelun tiedonkeruumenetelmäksi, sillä se on joustavaa, antaa mahdollisuuden suunnata 

tiedonhankintaa, selventää, syventää ja tulkita vastauksia sekä pyytää esimerkkejä. Näistä syistä 

haastattelu oli kyselylomaketta joustavampi ja sopivampi tapa kerätä tietoa tutkimukseeni. 

Haastattelussa on myös suuremmat mahdollisuudet motivoida osallistujia kuin kyselyssä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 35-36) Lasten kohdalla tämä oli erityisen tärkeää, sillä haastattelussa 

oppilaat todennäköisesti antoivat paljon enemmän tietoa tutkimastani aiheesta kuin olisivat itse 

hoksanneet ja jaksaneet kyselylomakkeessa antaa. Kyselystä selvisi, että useimmin epämielui-

saksi lajiksi mainittiin hiihto ja seuraavaksi useimmin suunnistus. Valitsin haastateltavikseni ne 

oppilaat, jotka olivat maininneet epämieluisimmaksi lajikseen hiihdon ja joko toiseksi tai kol-

manneksi epämieluisimmaksi lajikseen suunnistuksen. Näin pystyin haastattelemaan sellaisia 

oppilaita, joiden vastaukset vastasivat parhaiten yleistä tulosta, sekä saamaan samalta tutkitta-

valta vastauksia kahden yleisesti inhotuimman lajin osalta. Aluksi halusin myös pitää mahdol-

lisuuden tutkia, onko kahden epämieluisimman lajin kesken yhteisiä epämieluisuutta aiheutta-

via piirteitä. Myöhemmin päätin rajata tutkimukseni koskemaan vain epämieluisimmaksi osoit-

tautunutta lajia, jotta tutkimuksen laajuus ei muodostuisi liialliseksi pro gradu –tutkielmaa var-

ten. Näin jätin analysoimatta osan keräämästäni haastatteluaineistosta. 
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Haastatteluun valikoitui osallistujiksi yhdeksän oppilasta, joista kuusi oli tyttöjä ja kolme poi-

kia. Lyhin haastattelu kesti 12 minuuttia 38 sekuntia ja pisin 42 minuuttia 35 sekuntia. Haastat-

telujen keskimääräinen pituus oli 20 minuuttia 26 sekuntia. Valitsin tiedonkeruumenetelmäk-

seni teemahaastattelut, jotka tehtiin yksilöhaastatteluina. Teemahaastattelu voidaan pitää puo-

listrukturoituna haastattelun menetelmänä, sillä se on vapaamuotoinen, mutta sen teemat on 

etukäteen määritelty ja ovat kaikille haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). Näin 

pyrin saamaan tietoa, joka auttaisi vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Teemahaastattelu mah-

dollisti tutkimustilanteessa lisätietojen kysymisen ja sen varmistamisen, että haastateltava on 

ymmärtänyt kysymykset. Koska laadullisessa tutkimuksessa analyysi ohjaa jo tiedonkeruuta, 

myös näissä haastatteluissani oli tarpeen jättää tilaa sille, että haastateltavien vastaukset saatta-

vat tuottaa sellaista uutta tietoa, johon tutkimuskysymysten valossa haluan pureutua tarkemmin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 35) 

Ennen haastattelun tekemistä olin jo perehtynyt jonkin verran tutkimuksiin siitä, mitkä eri seikat 

ovat tehneet koululiikunnasta oppilaille epämieluisaa. Tämän pohjalta suunnittelin teemahaas-

tattelulleni rungon (liite 3). Tein näin siksi, että pystyisin olemaan valmistautunut siihen, mil-

laisia teemoja haastatellessani keskustelussa voisi nousta esille. Pääteeman alle suunnittelin 

alateemoja, joiden alle suunnittelin alustavia haastattelukysymyksiä rajaamaan ja tarkentamaan 

haastattelun aiheita. (Raittila, Vuorisalo & Rutanen 2017, 321) Joidenkin oppilaiden vastaukset 

haastattelussa esittämiini kysymyksiin olivat usein lyhyitä, yksinkertaisia ja kertoivat tutkitta-

vasta ilmiöstä vain vähän, mikä onkin joskus avoimen haastattelun haaste (Raittila ym. 2017, 

321). Siksi päädyin haastattelussa käyttämään enemmän valmiita kysymyksiäni, sillä avoi-

mempi, keskusteleva haastattelu ei tuottanut tarpeeksi tulosta. Tämän vuoksi joidenkin oppilai-

den kohdalla haastattelu oli osittain jo lähempänä strukturoitua haastattelua. 

Kun esitin haastattelussa kysymyksiä aiheista, joita oppilas ei itse ollut tuonut esiin, kysymyk-

set vaikuttivat välillä pääsevän ohjaamaan joidenkin haastateltavien ajattelua ja vastauksia. 

Koska huomasin tämän jo haastatellessani oppilaita, pyrin lisäkysymyksilläni selvittämään, oli-

vatko oppilaat aidosti itse sitä mieltä. Otin lisäksi tämän huomioon analysoidessani tutkimuksen 

tuloksia. Se, mikä hiihdosta tekee oppilaille mukavaa, ei ollut alun perin tutkimuskysymyksenä, 

mutta nousi haastatteluissa esiin jo ensimmäisten haastateltavien kohdalla. Koska heidän ker-

tomuksensa antoivat lisää tukea sille, miten hiihdosta voisi tehdä mieluisampaa, aloin kysyä 

asiasta myös muilta haastattelemiltani oppilailta. 
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4.3.2 Analyysi 

Tutkimuskysymykseen 1 vastaamiseksi käsittelin kyselyaineiston Excel-ohjelmalla. Kävin läpi 

kyselylomakkeet yksitellen ja merkitsin ylös kunkin oppilaan ensimmäiseksi, toiseksi ja kol-

manneksi merkitsemät epämieluisimmat koululiikuntamuodot. Aineiston käsittely oli kuvaile-

vaa, sillä esitin taulukoissa eri lajien esiintyvyyttä epämieluisimpina lajeina lukumäärällisesti. 

Analyysini tutkimuskysymyksiin 2-4 vastaamiseksi noudattaa sisällönanalyysin tekotapaa. 

Tein analyysin aineistolähtöisesti, jotta tutkimus tuottaa uutta tietoa eikä vain testaa muiden 

teorioita käytännössä. Litteroin ensin haastatteluaineistoni (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). 

Haastateltavat merkittiin tunnisteilla T=tyttö ja P=poika, sekä niiden perään liitetyllä numerolla 

erottamaan eri vastaajat toisistaan. Tämän jälkeen etsin tutkimuskysymysteni valossa aineis-

tosta merkityksellisiä ilmauksia ja tein niistä pelkistetyt ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

111). Tarkastelin ilmaisujen esiintyvyyksiä aineistossa myös määrällisesti, sillä olin kiinnostu-

nut siitä, mitkä epämieluisuuden ja mieluisuuden aiheuttajat sekä toiveet esiintyivät oppilaiden 

vastauksissa useimmin. Tämä vastaa sisällönerittelyä, jota voidaan pitää osana sisällönanalyy-

sia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 106-109) Analyysia varten pelkistin ilmauksia kahteen kertaan, 

sillä huomasin, että ilmausten luokittelu ryhmiin (klusterointi) on hankalaa, jos ilmaukset eivät 

ole tarpeeksi yksinkertaisia. Olin ensin pelkistänyt oppilaan sanoman asian yksinkertaisem-

maksi, käyttäen samanlaisia sanoja kuin oppilas itse, jotta minulle olisi selvää, mitä oppilas 

halusi sanoa. Sen jälkeen pelkistin ilmauksen ydinasian yleiskielelle. 

Esimerkki 1: 

”Joo, ku mähän, mä en osaa hiihtää nii hyvin ja ku mää hiihdän ni joskus mulla 

menee se ku on ne sauvat ni niissä on ne ympyräjutut nää, ni ne menee siihen 

suksen ni siihen, tarttuu kiinni ja sitte ku takana, mulla on takana vielä ihmisiä, 

jotka oottaa ni sitte, sitte aina joku opettaja huutaa, että mun pitää mennä reu-

nalle ja sitte ottaa pois, mut se on hirveen vaikeeta mennä.” 

-Tulee hankaluuksia edetä hiihtämisessä, muut joutuvat odottamaan ja opettaja 

käskee sivuun, mutta se on hirveän vaikeaa. 

-> Huonon osaamisen takia hankala edetä ja vaikeaa väistää, muut joutuvat odot-

tamaan  
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Esimerkki 2: 

Poikien kans on ärsyttävä hiihtää, koska ne menee niin aivan sairaalla vauhilla 

ja ne menee aina siitä menee sillai just silleen niinku tämän senttimetrin päästä 

ohi sillee luisteluhiihtoa ni sit on aina sillee, vähä semmonen, että joo, eipä oikee 

jaksa, että ei tiiä minne menis, ku toinen tullee täältä ja toinen tullee tuolta ja yks 

tullee takkaa ja yks mennee eessä, ni niitte kanssa on vähä ärsyttävvää.  

- Poikien kanssa on ärsyttävää hiihtää, koska ne hiihtävät aivan sairaalla vauh-

dilla, menevät läheltä ohi eikä oikein tiedä minne menisi, kun joka puolelta tulee 

joku.  

->Poikien vauhti ja ohittelu ärsyttävät  

Ryhmittelin samaan asiaan liittyvät pelkistetyt ilmaukset yhteen ja nimesin nämä alaluokat 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 112-113). Alaluokkia muodostui yhteensä 36. Alla esimerkki pelkis-

tettyjen ilmausten yhteen ryhmittelystä ja yhteisen alaluokan nimeämisestä. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokan nimi 

Roskat ladulla Ladun huono kunto 

Jos ladut huonossa kunnossa 

Oksat ladulla hankaloittavat 

Oksat ladulla saattavat hidastaa 

Opettaja valittaa, jos pysähtyy Opettajan negatiiviset sanomiset 

Opettajatkin huutavat menemään reunaan 

Seuraavaksi pohdin, mitkä alaluokat liittyvät toisiinsa, sillä luokkien välille on tarkoitus löytää 

loogisia yhteyksiä rakenteiden paljastamiseksi (Kananen 2008, 88-95; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

112-113). Jotta luokat eivät olisi keskenään päällekkäisiä, tuli niiden muodostamiseen ja ni-

meämiseen kiinnittää erityistä huomiota. Yläluokkia muodostui yhteensä 14. Alla esimerkki 

alaluokkien yhdistämisestä ja yhteisen yläluokan nimeämisestä. 
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Alaluokan nimi Yhteisen yläluokan nimi 

Ladun huono kunto Käytetyn ladun ominaisuudet huonot 

Hiihtomatkan lyhyys 

Ladun huono sijainti 

Ladun ahtaus oppilasmäärälle 

Opettajan negatiiviset sanomiset Opettajan kielteiset ominaisuudet ja toimin-

tatavat Opettajan epämieluisuus  

Sijaisen tavallisesta poikkeavat opetustavat 

Kokemus siitä, että opettaja vaatii liian kovaa 

suoritusta 

Opetuksen koettu tarkoitus on hiihtää lujaa ja 

hengästyä 

Osa ryhmittelyistä ja yläluokkien nimeämisistä oli selkeitä, osaa jouduin miettimään ja muok-

kaamaan muutaman kerran uudelleen. Pohdin esimerkiksi, mihin alaluokka ”Paleleminen” yh-

distyy, sillä siihen toisaalta liittyvät sääolosuhteet, toisaalta kyse voi olla esimerkiksi pukeutu-

misesta. Lisäksi mietin, kuuluuko se yhteen alaluokan ”Hiihtäessä tulee kuuma” kanssa, mutta 

tulkitsin analyysissani, että ”Hiihtäessä tulee kuuma” liittyy hiihtämisen tuottamiin epämielui-

siin fyysisiin tuntemuksiin, paleleminen sen sijaan ei ole niinkään hiihtämisen tuottamaa, vaan 

liittyi enemmän sääolosuhteisiin ja siihen, että hiihtäminen on luonteeltaan kylmässä tapahtu-

vaa. Siksi ”Paleleminen”-alaluokka yhdistyi ”Epämiellyttävän sään” kanssa yläluokaksi ”Epä-

miellyttävät sääolosuhteet”. 

Viimeinen, abstrahointivaihe yleistää tutkimuksen tuloksia ja luo näin teoreettisen käsitteistön 

(Kananen 2008, 88-95). Yhdistin samankaltaiset yläluokat pääluokiksi abstrahoinnissa (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 114-115). Pääluokkia muodostui seitsemän. Pääluokkiin sisältyi yhdestä kol-

meen yläluokkaa. Alla esimerkki pääluokan muodostumisesta. 

Yläluokan nimi Pääluokka 

Käytetyn ladun ominaisuudet huonot Ympäristö 

Aina sama hiihtoreitti tylsistyttää 

Opettajan kielteiset ominaisuudet ja toimin-

tatavat 

Opettaja ja opetussisältö 

Opetuksen sisällön puutteellisuus 
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Pääluokat kertovat yleisellä tasolla vastauksen päätutkimuskysymykseen: mitkä asiat tekevät 

hiihdosta oppilaille epämieluisimman koululiikuntalajin. Vastaavat sisällönanalyysin vaiheet 

toteutuivat myös sivututkimuskysymysten, hiihdosta mukavaa tekevien asioiden sekä hiihdosta 

ilmaistujen toiveiden analysoinnissa. Muodostin oppilaiden kertomista, hiihdosta mukavaa te-

kevistä tai tehneistä asioista pelkistetyt ilmaukset, yhdistin ne alaluokiksi, jonka jälkeen alaluo-

kat yhdistyivät yläluokiksi.  

4.4 Eettisyys ja luotettavuus 

Pyysin ensin tutkimuskoulun rehtorilta luvan tutkimuksen toteutukseen kyseisessä alakoulussa. 

Tämän jälkeen pyysin oppilailta heidän huoltajiensa allekirjoittamat tutkimusluvat (liite 1) en-

nen tutkimuksen aloittamista (Nurmenniemi 2010, 12; Nieminen 2010). Kaikki oppilaat eivät 

kuitenkaan palauttaneet tutkimuslupaa, jolloin he eivät myöskään voineet osallistua tutkimuk-

seen. Palautettuja tutkimuslupalappuja oli yhteensä 83, joista 19 oli kielteisiä ja 64 myönteisiä. 

Viidensien ja kuudensien luokkien oppilaita oli koulussa tutkimuksen tekohetkellä yhteensä 

104. Tutkimukseen on siis sisällytetty vain suostumuksen antaneiden tutkimusluvan palautta-

neiden oppilaiden vastaukset. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja oppilailla oli 

mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa (Nieminen 

2010, 35; Mäkelä 2010, 69). Tutkimukseen liittyvät kyselylomakkeet ja haastattelut on säily-

tetty luottamuksellisesti ja ne ovat olleet vain tutkijan käytössä. Valmiista tutkielmasta yksit-

täiset oppilaat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimus noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan (2012) hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. 

Validiteetti kuvaa perinteisesti tutkimuksen luotettavuutta sen suhteen, mittaako tutkimus sitä, 

mitä sen on tarkoitus mitata ja tutkia. Tutkimuksessa saatetaan kuvitella mittaavansa jotakin 

tekijää, mutta todellisuudessa mitataankin siihen liittyvää välillistä tekijää. Validiteettia voi-

daan parantaa merkittävästi hyvällä tutkimusasetelmalla, käsitteenmuodostuksella, teorian joh-

tamisella sekä otannalla. (Metsämuuronen 2006, 48) Sisäinen validiteetti laadullisessa tutki-

muksessa merkitsee tutkimuksen päättelyketjujen läpivalaisua (Aaltio & Puusa 2011, 155). Re-

liabiliteetti viittaa tutkimuksen luotettavuudessa sen toistettavuuteen, eli siihen, saadaanko tut-

kimuksesta samoja tuloksia, jos se toistetaan. Tämä voi tapahtua joko niin, että kaksi arvioijaa 

päätyy samaan tulokseen, kahdella eri tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos, tai että sama 

tulos saadaan toistettua samalle kohdejoukolle kahdella tutkimuskerralla. Jos kuitenkin olete-

taan ihmisen käytöksen olevan sidoksissa kontekstiin, ei voida olettaa, että sama tulos saataisiin 
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eri menetelmillä. Jos tutkimus toistettaisiin jonkin tietyn ajan kuluttua, on mahdollista, että tut-

kimukseen osallistuva henkilö tai tutkittava ilmiö ovat muuttuneet tutkimuskertojen välillä. 

Tämä muodostaa haasteen tutkimuksen toistamiselle. (Metsämuuronen 2006, 58-60) Tämän 

tutkimuksen toistettavuus on mahdollista lähinnä niin, että toinen arvioija päätyy kanssani sa-

maan tulokseen. 

Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden käyttöä on kritisoitu laadullisen tutkimuksen piirissä, 

sillä ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja vastaavat lähinnä sen tarpeita (Aaltio 

& Puusa 2011, 154-155; Tuomi & Sarajärvi 2002, 131-138). Laadullisessa tutkimuksessa kä-

sitteet on kuitenkin mahdollista määritellä eri tavalla. Siirrettävyyden idea vastaa laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin: siihen sisältyy sen pohtiminen, voisivatko tutkimustu-

lokset olla mahdollisia toisessa ympäristössä tai voitaisiinko samankaltaisiin tuloksiin päätyä 

uudelleen sekä tutkijan päättelypolun tekeminen näkyväksi. (Aaltio & Puusa 2011, 155-156) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita, mutta tärkeää 

on, että tutkimuksen lukijoille annetaan riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta he 

voivat arvioida sen tuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131-138). Näin tehdään siksi, että laa-

dullisessa tutkimuksessa luotettavuus on aina sidoksissa juuri kyseisen työn erityislaatuun ja 

ainutkertaisiin ratkaisuihin, jotka ovat usein tilannesidonnaisia, kuten Aaltio ja Puusa (2011) 

kirjoittavat. Aineistoa kerätessä tulee ottaa myös vallitsevat tilannetekijät huomioon luotetta-

vuuden lisäämiseksi. (Aaltio & Puusa 2011, 164-165) Aaltion ja Puusan mukaan luotettavuu-

den varmistamiseksi keskeisiä vaikutusmahdollisuuksia ovat tutkijan refleksiivisyys, omien va-

lintojen ja vaikutuksen pohtiminen sekä näiden kuvaaminen tutkimuksen luotettavuutta käsit-

televässä osassa. (Aaltio & Puusa 2011, 164-165) Tutkimukseni raportoinnissa olen pyrkinyt 

kuvaamaan riittävän tarkasti sitä, miten tutkimuksen lähtökohdat on valittu, tiedonkeruu toteu-

tettu ja tuloksia analysoitu. Pyrin lisäksi selventämään, mikä on roolini tutkimuksen toteutuk-

sessa ja analyysissa. Tavoitteenani on siis tutkimusprosessin avoimuus, jotta luotettavuuteen 

vaikuttavien tekijöiden arviointi on lukijalle mahdollista.  

Luotettavuutta heikentää se, että erään luokan oppilaista suurin osa päätti, ettei halua osallistua 

kyselyyn epämieluisimmista koululiikuntalajeista. Tämä ilmeni, kun olin keräämässä koteihin 

aiemmin lähetettyjä tutkimuslupalappuja ennen kuin aloin teettää kyselyä luokalle. Keskustelin 

asiasta koulun liikunnanopettajan ja kyseisen luokan oman opettajan kanssa, jotka pitivät asiaa 

valitettavana, mutta sanoivat, että oppilaat joskus yhdessä päättävät, miten toimivat ja nyt he 

olivat jostain syystä päättäneet olla osallistumatta kyselyyn opettajien kehotuksista huolimatta. 

En voinut enää yrittää muuttaa oppilaiden mieltä ja saada heitä osallistumaan tutkimukseen, 
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sillä tutkimusluvissa oli jo heidän vanhempiensa allekirjoittama kieltäytyminen. Yhteensä osal-

listumatta tutkimukseen jätti 40 oppilasta (38 % oppilaista), kun osallistuneita oli 64 (62 % 

oppilaista), mikä vähentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuslupien kirjallinen kerääminen 

lasten vanhemmilta on osoittautunut muillekin tutkijoille ongelmaksi ja lupien puuttuminen tai 

osallistumisen kieltäminen on vaikuttanut otosten edustavuuteen (Nurmenniemi 2010, 19-20). 

Osallistuneita kuitenkin oli sen verran, että tutkimuksen tulosten voidaan katsoa kertovan jo-

tain. Huomioitavaa on kuitenkin se, että erityisesti yhden luokan vastauksista suuri osa, 17 kah-

destakymmenestäkahdesta puuttuu. 

Lisää ristiriitaa tutkimuslupien ja osallistumishalukkuuden välillä lisää se, että myönteisiä tut-

kimuslupasuostumuksia palautettiin vain 64, mutta kyselyyn vastasi kuitenkin 79 oppilasta. 

Näiden oppilaiden joukossa oli sellaisia, jotka eivät palauttaneet tutkimuslupaa ollenkaan to-

dennäköisesti unohduksen tai huolimattomuuden vuoksi, ja sellaisia, jotka olivat palauttaneet 

kielteisen tutkimuslupalapun, mutta eivät joko muistaneet asiaa, tai halusivat siitä huolimatta 

osallistua. Oppilailla oli kuitenkin halukkuutta osallistua kyselyyn, sillä se vaikutti mielenkiin-

toiselta, kun muutkin luokan oppilaat osallistuivat ja siitä tuli useissa luokissa oppilaille yhtei-

nen kokemus. Oppilaat tuskin ymmärsivät, kuinka tärkeää tutkimusluvan palauttaminen oli mi-

nun ja tutkimuksen toteuttamisen kannalta, vaikka minä ja heidän opettajansa yritimme sitä 

heille tähdentää. Myös Nurmenniemen (2010, 20) nuoriso- ja lapsuudentutkijoiden tutkimus-

etiikkaan liittyvän kyselyn raportissa tuli esiin, että muutkin tutkijat ovat joutuneet joskus jät-

tämään aineistoa käyttämättä tiukkojen kirjallisen suostumuslomakkeen palauttamista edellyt-

tävien säädösten takia, vaikka se olisi eettiseltä kannalta ajateltuna vaikuttanut ongelmatto-

malta, esimerkiksi juuri silloin, kun suostumus on jäänyt saamatta vain huoltajan tai tutkittavan 

unohduksen takia. 

Lapsia koskevien, muiden kuin lääketieteellisten tutkimusten lupakäytännöt ovat ylipäätään hy-

vin vaihtelevia ja esimerkiksi Mäkelän (2010) mukaan lapsen oma suostumus riittäisi tutkimuk-

seen osallistumisessa, jos aihe ei ole erityisen arkaluontoinen. Tällöin riittäisi vanhempien in-

formointi tutkimuksesta ja pyyntö ilmoittaa, mikäli lapsi ei saa osallistua tutkimukseen (myös 

Nieminen 2010). Mäkelän mukaan on vahvat perusteet katsoa, että 12-vuotias kykenee päättä-

mään tämäntyyppisiin tutkimuksiin osallistumisestaan ja vanhemman suostumuksen vaatimus 

vaikuttaisi jopa oudolta. (Mäkelä 2010) Osa oppilaista oli kuitenkin hieman alle 12-vuotiaita, 

joten tutkimusluvan pyytäminen vaikutti olennaiselta. Mikäli tutkimuslupa olisi pitänyt palaut-
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taa vain vanhemman kieltäessä lasta osallistumasta, ei olisi ollut varmuutta siitä, onko van-

hempi saanut lupakyselyä ollenkaan, jos lapsi on esimerkiksi unohtanut näyttää sen tai muuta 

vastaavaa. 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin toukokuussa 2015. Voi olla, että tällöin tutkittavilla on 

ollut paremmin muistissa ne lajit, joita heillä oli koululiikunnassa ollut äskettäin, ja niistä oli 

voimakkaampia mielikuvia kuin esimerkiksi syksyllä opetetuista lajeista. Näin ollen tutkimuk-

sen tulokset olisivat voineet olla hieman erilaisia, jos aineisto olisi kerätty syyslukukaudella 

esimerkiksi ennen talviliikuntaa. Toisaalta keväällä oppilaat ovat käyneet läpi koko vuoden la-

jikirjon. Heillä saattoi myös olla enemmän mielipiteitä asiasta siinä tilanteessa kuin olisi esi-

merkiksi ollut elokuussa heti kesäloman jälkeen, jolloin edellisen lukuvuoden koululiikuntako-

kemukset eivät välttämättä olisi olleet heillä muistissa. Kyselylomakkeet tekivät mahdolliseksi 

sen, että oppilaat saivat kirjoittaa vastauksensa tarvitsematta välittää muiden suhtautumisesta 

niihin. Eräässä luokassa oppilaat olivat kuitenkin alkamassa keskustella valitsemistaan lajeista 

jo kyselyn täyttämisen aikana, jolloin pyysin oppilaita keskittymään omiin papereihinsa ja kes-

kustelemaan valinnoistaan vasta kyselyn täyttämisen jälkeen. Pyrin näin minimoimaan sitä, että 

jotkut oppilaat saattaisivat haluta vastata samalla tavalla kuin kaverinsa.  

Haastatteluaineiston otannassa pyrittiin siihen, että haastattelujoukko kuvaa mahdollisimman 

hyvin haluttua tutkimusjoukkoa (Metsämuuronen 2006, 45). Haastateltavat valittiin sen perus-

teella, että he olivat valinneet epämieluisimmaksi lajikseen maastohiihdon ja toiselle tai kol-

mannelle sijalle suunnistuksen, koska aluksi haluttiin pitää mahdollisuus tutkia epämieluisuutta 

sekä hiihdon että suunnistuksen osalta. Liiallisen laajuuden vuoksi suunnistus jätettiin kuiten-

kin tästä tutkimuksesta pois. Tämän tutkimusjoukon näkemykset siis voivat olla keskenään sa-

mantyyppisiä, sillä heillä epämieluisuuteen saattoi liittyä se, että epämieluisimmat lajit olivat 

ulkoliikuntalajeja. Jos tutkimusjoukko olisi ollut satunnaisotanta niitä oppilaita, joille hiihto on 

epämieluisin laji välittämättä toiseksi ja kolmanneksi epämieluisimmasta lajista, tutkimuksessa 

olisi saattanut tulla esiin jotain hieman erilaista. Kuitenkin tutkimukseen osallistui 9 oppilasta, 

joille hiihto oli epämieluisin laji ja tämä vastaa noin kolmannesta kaikista oppilaista, joille 

hiihto oli epämieluisimpien lajien joukossa. Haastatteluaineisto oli siis suhteellisesti melko 

laaja. 

Vaikka tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin lasten näkökulma, on huomioitava, että yli-

päätään lapsen haastattelu on läpikotaisin sellainen vuorovaikutuksellinen tilanne, että niin 

haastattelija kuin lapsikin tuottavat keskustelun sisällöt, jolloin ei voida olettaa, että tutkimus 
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voisi tuoda esiin lapsen äänen ja näkökulman sellaisenaan. Haastattelun esiin tuomat kokemuk-

set ovat haastattelijan ja lapsen yhdessä tuottamaa todellisuutta. Tutkijan on kuitenkin tärkeää 

pyrkiä toimimaan lapsen kielellä, rakentaa keskustelua hänen maailmastaan käsin sekä olla 

herkkä ja refleksiivinen vuorovaikutuksen tapahtumille haastattelussa. Näin myös lapsen kehi-

tysvaihe ja lapseus tulee huomioiduksi. (Alasuutari 2005, 162) Haastatteluissa pyrin toimimaan 

näin, huomioimaan sitä, miten lapsi rakensi keskustelua kanssani ja pyrin siihen, että olisin itse 

kuitenkin mahdollisimman neutraali sen suhteen, ettei lasten tarvitsisi antaa tietynlaisia, ”oi-

keiksi” uskomiaan vastauksia (Alasuutari 2005, 152-153, 44-45). Myös Hirsjärven (2002, 193) 

mukaan haastatteluissa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia, mikä saattaa hei-

kentää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Pyrin olemaan lasten kohtaamisen tilanteissa tur-

vallisuutta ja luottamusta herättävä, jotta lasten olisi helppoa kertoa minulle ajatuksistaan re-

hellisesti (Alasuutari 2005, 41-42).  

Tutkielman tutkimusasetelma ei ollut eettisesti erityisen arveluttava, sillä se ei täytä Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan (2009, 1-2) kriteerejä tutkimuksesta, jolle tulisi tehdä ennakkoon 

eettinen arviointi. Haastattelussa pohdin kuitenkin, olisiko joillekin oppilaille vaikeaa kertoa 

täysin rehellisesti siitä, etteivät he pidä hiihdosta koululiikunnassa, sillä joillakin saattaisi olla 

sellainen käsitys, ettei ole suotavaa tuoda esiin näkemyksiä, joissa suhtautuu kielteisesti johon-

kin koulun toimintaan tai opetussisältöön. Tämä voisi korostua erityisesti oppilaan oman luo-

kanopettajan kanssa tai liikunnanopettajan kanssa. Yleensä koulussa kuitenkin korostetaan 

myönteisen asenteen olevan tärkeää esimerkiksi arvioinnin kannalta.  Pyrin haastattelussa häl-

ventämään varsinkin oppilaan mahdollista käsitystä opettaja-oppilas-suhteesta tilanteessa, jotta 

oppilaat eivät kokisi, että minulle täytyy antaa samanlaisia vastauksia kuin heidän omille opet-

tajilleen (Alasuutari 2005, 152-153).  
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5 Tulokset 

Tämän luvun alaluvut vastaavat järjestyksessä aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. En-

simmäisessä alaluvussa vastataan siihen, mitkä ovat oppilaille epämieluisimpia koululiikunta-

lajeja. Toisessa alaluvussa tarkastellaan niitä seikkoja, jotka tekevät hiihdosta oppilaille epä-

mieluisimman koululiikuntalajin. Kolmannessa alaluvussa tuodaan esiin niitä hiihtoon liittyviä 

asioita, joita oppilaat ovat kuitenkin kokeneet mieluisina. Viimeisenä, neljännessä alaluvussa 

kerrotaan vielä, millaisia toiveita oppilailla oli hiihdosta koululiikunnassa. 

5.1 Epämieluisimmat koululiikuntalajit 

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaille epämieluisimpia lajeja on useita. Kolme 

epämieluisinta liikuntalajia kuitenkin erottuvat muista liikuntalajeista selvästi. Epämieluisin 

laji oppilaille oli maastohiihto 29:llä vastauksellaan. Tämä tarkoittaa, että maastohiihto oli 29 

oppilaalle joko 1., 2. tai 3. epämieluisin laji. Toiseksi epämieluisin laji oppilaille oli suunnistus 

27 vastauksellaan. Kolmannella sijalla oli tanssi-/musiikki- ja ilmaisuliikunta 23 vastauksella. 

Tämän jälkeen seuraavaksi epämieluisin laji, luistelu, sai selkeästi vähemmän vastauksia, joita 

oli kymmenen kappaletta. Seuraavaksi epämieluisimpia olivat järjestyksessä aerobic (9 vas-

tausta), koripallo (9 vast.), kuntovoimistelu/kuntopiiri (8 vast.), jääkiekko (8 vast.), rentoutus-

harjoitukset (7 vast.), telinevoimistelu/parkour (6 vast.), yleisurheilu (6 vast.) ja retkeily (6 

vast.). Loput lajit saivat viisi vastausta tai vähemmän. Lajeja, joita ei näy kuviossa 3, ei mainittu 

epämieluisimpien lajien joukkoon. Kuvio 3 kuvaa sitä, kuinka monelle oppilaalle kyseinen kou-

luliikuntalaji on ollut kolmen epämieluisimman joukossa. 
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KUVIO 3. Oppilaille epämieluisimmat koululiikuntalajit. 

Maastohiihto oli 15 oppilaalle kaikista epämieluisin koululiikuntalaji, 12:lle toiseksi epämielui-

sin ja kahdelle kolmanneksi epämieluisin laji. Suunnistus oli vain neljälle oppilaalle kaikista 

epämieluisin koululiikuntalaji, mutta 12:lle toiseksi epämieluisin ja 11:lle kolmanneksi epä-

mieluisin. Tanssi-/musiikki- ja ilmaisuliikunta sai listauksessa kolmannen sijan. Sen valitsi kai-

kista epämieluisimmaksi lajiksi 18 oppilasta, mutta toiseksi epämieluisimmaksi vain kolme ja 

kolmanneksi epämieluisimmaksi lajiksi sen sijoitti kaksi oppilasta, kuten voidaan nähdä myös 

kuviosta 4. 
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KUVIO 4. Epämieluisimmat lajit. 

5.2 Hiihdon epämieluisuutta aiheuttavat asiat 

Oppilaiden ilmoittamat hiihdon epämieluisuutta aiheuttavat asiat jakautuivat seitsemään pää-

luokkaan (kuvio 5). Nämä pääluokat voitiin vielä jakaa sisäisiin sekä ulkoisiin hiihdon epä-

mieluisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Sisäisiin tekijöihin lukeutuvat riittämättömät pätevyyden 

kokemukset, autonomian puute sekä epämiellyttävät fyysiset tuntemukset. Ulkoisia tekijöitä 

puolestaan olivat ympäristö, välineet ja olosuhteet, opettaja ja opetussisältö sekä muiden oppi-

laiden käyttäytyminen. Vastausten ulkopuolelle jäi lisäksi ryhmä vastauksia, jotka saivat ni-

mekseen ”Ei vain pidä siitä, ei osaa selittää syytä”, josta kerrotaan lisää tämän alaluvun lopussa. 

 

KUVIO 5. Oppilaiden ilmaisemia hiihdon epämieluisuutta aiheuttavia asioita. 

Yhteensä aineistossa oli 76 ilmaisua asioista, jotka aiheuttavat hiihdon epämieluisuutta. Eniten 

ilmaisuja haastattelussa tuotiin esiin riittämättömiin pätevyydenkokemuksiin liittyen, 21 il-

mausta, mikä vastasi 28 %:a ilmauksista. Ilmaisujen lukumäärään on laskettu erilaiset ilmaisut 

sekä eri oppilaiden ilmaisemat samat asiat. Jos siis eri oppilaat ilmaisivat saman asian haastat-

teluissaan, ne on laskettu erikseen, mutta jos sama oppilas kertoi saman asian useita kertoja 
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haastattelussaan, se on laskettu vain yhdeksi asiaksi. Seuraavaksi useimmin hiihdosta epä-

mieluisimman lajin tekeviä asioita ilmaistiin opettajaan ja opetussisältöön liittyen, joiden 15 

ilmaisua muodostivat 20% vastauksista. Ympäristöön liittyi kolmanneksi eniten vastauksia, 13 

kappaletta, eli 18 % vastauksista. Epämiellyttävät fyysiset tuntemukset muodostivat neljänneksi 

suurimman luokan kymmenellä vastauksella, 14 %:lla vastauksista. Kolmeen pienimpään vas-

tausluokkaan liittyi kuhunkin alle kymmenen prosenttia vastauksista. Suuruusjärjestyksessä 

nämä luokat olivat muiden oppilaiden käyttäytyminen (7 ilmausta, 10 % vastauksista), välineet 

ja olosuhteet (4 ilmausta, 5 % vastauksista) sekä autonomian puute (4 ilmausta, 5 %vastauk-

sista). Ilmausten jakautumista luokkiin havainnollistaa kuvio 6, jossa näkyy luokan nimi, sen 

jälkeen ilmaisujen lukumäärä ja siitä puolipisteellä erotettuna luokan ilmaisujen osuus kaikista 

ilmaisuista prosentteina. 

 

KUVIO 6. Oppilaiden ilmaisemat hiihdon epämieluisuutta aiheuttavat asiat piirakkadiagram-

missa. 
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Alla oleva kuvio (kuvio 7) havainnollistaa pääluokkiin sisältyviä vastausten yläluokkia, jotka 

kertovat tarkemmin, mitkä asiat varsinaisesti tekevät hiihdosta oppilaiden mielestä epämielui-

simman koululiikuntalajin. Joihinkin pääluokkiin kuului vain yksi yläluokka, enimmillään 

kolme yläluokkaa. 

Sisäiset tekijät Riittämättömät pätevyydenkokemuk-

set 

Osaamattomuuden kokemukset 

Muihin vertailun aiheuttamat huonom-

muuden kokemukset 

Paine pätevyyden osoittamisesta 

Autonomian puute Valinnanvapauden puute oman toiminnan 

suhteen 

Opetuksen strukturoitu luonne rajoittaa si-

säisiin tavoitteisiin pyrkimistä 

Epämiellyttävät fyysiset tuntemukset Hiihtämisen tuottamat epämiellyttävät fyy-

siset tuntemukset 

Ulkoiset tekijät Ympäristö Aina sama hiihtoreitti tylsistyttää 

Käytetyn ladun ominaisuudet huonot 

Välineet ja olosuhteet Ongelmat välineiden kanssa 

Epämiellyttävät sääolosuhteet 

Opettaja ja opetussisältö Opetuksen sisällön puutteellisuus 

Opettajan kielteiset ominaisuudet ja toi-

mintatavat 

Muiden oppilaiden käyttäytyminen Muiden oppilaiden epämieluisa käyttäyty-

minen 

KUVIO 7. Epämieluisuutta aiheuttavien tekijöiden jakautuminen pää- ja yläluokkiin. 

Riittämättömiin pätevyydenkokemuksiin liittyivät osaamattomuuden kokemukset (11 il-

mausta), muihin vertailun aiheuttamat huonommuuden kokemukset (kahdeksan ilmausta) sekä 

paine pätevyyden osoittamisesta (kaksi ilmausta). Osaamattomuuden kokemuksiin liittyviä il-

mauksia oli aineistossa eniten. Tähän yläluokkaan sisältyvät asiat olivat oma osaamattomuus, 

se, että hiihtäminen on hankalaa sekä hiihdon tekniikan tuntuminen hankalalta. Oma osaamat-

tomuus, eli se, ettei osaa hiihtoa omasta mielestään tarpeeksi hyvin, ilmeni haastatteluissa viisi 

kertaa. 

”…esimerkiks minä, mää oon siinä niin huono, että se ei tunnu kivalta…” 

Muihin vertailun aiheuttamat huonommuuden kokemukset pitävät sisällään kilpailullisuuden, 

muiden ohittelun, oman huonommuudenkokemuksen verrattuna muihin sekä ryhmäpaineen 
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hiihtämisen etenemisnopeudesta. Viimeisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa oppilas koki, että hä-

nen täytyy hiihtää nopeammin muiden oppilaiden takia, esimerkiksi siksi, etteivät muut joudu 

odottamaan, tai ettei itse ole nopeampien hiihtäjien tiellä. 

”Ja sitte seki varmaan ku tota, se tasoero on niin kova, että jotku hiihtää luiste-

luhiihtoa jotain kakstoista, kolmetoista kierrosta ja sitten mä meen semmoset viis 

kuus. Nii seki on ku, muut vilistää siitä ohi, nii sitte se ei oo kovin kivaa kateltavaa 

mun mielestä ainakaa.”  

Paine pätevyyden osoittamisesta oli pieni vastausluokka kahdella ilmaisullaan. Eräs oppilas 

koki jonkin verran tarvetta näyttää opettajalle arvosanan takia, mutta tätä enemmän, että hänen 

on muihin vertailun takia hiihdettävä nopeasti, koska hän ei halua vaikuttaa huonoimmalta. 

Opetuksen sisältöön ja opettajaan liittyvä pääluokka piti sisällään seitsemän vastausten yläluok-

kaa. Opetuksen sisällöstä moni oppilas kertoi tunnin sisältöjen olevan yksipuolisia (7 mainin-

taa) ja monen mielestä siksi tylsää. Kaksi koki tekniikan opetuksen puutteen tekevän hiihdosta 

epämieluisaa ja se myös liittyi hiihdon kokemiseen tylsänä.  

”No, mun mielestä se on vaan tylsää, ja sitte jos sen jo osaa, siinä voi kyllä kehit-

tyä, mutta silti niin, sillon jos sen osaa, niin se on vähän tylsää, ku kiertää vaan 

samaa lenkkiä.” 

”No jos tekniikkaa opetettais ni sit se ois varmaa kivempaa ku sitte osaa 

mennä...”  

Opettajaan liittyviä tekijöitä oli kuusi ilmaisua kolmelta vastaajalta. Näitä olivat muun muassa 

opettajan negatiiviset sanomiset, kun opettaja hoputti oppilaita eteenpäin tai käski siirtymään 

reunaan ladulta muiden tieltä. Opettajan epämieluisuus sekä sijaisen tavallisesta poikkeavat 

opetustavat aiheuttivat myös epämieluisuutta.  

”…joskus on ollu joku sijainen ja sitte on tullu vähä semmonen tympee olo, ku et 

sillo jos, jos me tehää vaikka siihen sillä tunnilla erillä tavalla mitä - tolla oman 

opettajan tunnilla, ni sit tulee vähän semmonen miks meijän pitää tehä näin.”  

Eräs oppilas koki opetuksen tarkoituksen olevan hiihtää lujaa ja hengästyä sekä koki, että opet-

taja vaatii liian kovaa suoritusta ja nämä aiheuttivat hänelle hiihdon epämieluisuutta. 

"…sun pitää hiihtää nopeasti. Se on se idea, ”idea”. Mun mielestä hiihdon idea 

on se, että hiihdetään, ei se, että pitäis hiihtää kauheen nopeesti ja hengästyttää 
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ittensä. Mun mielestä liikuntatunnilla ei oo tarkotus, että hengästyttäis kauheesti 

ja hikoiltais ja tehtäis kaikkea niinku, että tulis kauhea hiki ja lihakset kipeiks 

huomenna, vaan mun mielestä sen tarkotus on se, että siel on hauskaa ja että 

siellä liikutaan. Että sä saat lisää kuntoa, ei se, että sulle tulee, sun pittää tehä 

esimerkiks vaikka punnerruksia sata, vaikka sä et jaksais. --- Mun mielestä tun-

tuu, et siinä pittää tehä just sitä, hiihtää, ei sitä, et sä oppisit hiihtämään siinä.” 

Kolmanneksi suurimpaan ryhmään, ympäristöön, liittyivät se, että aina sama hiihtoreitti tylsis-

tyttää sekä se, että käytetyn ladun ominaisuudet koettiin huonoiksi. Seitsemän oppilaista kertoi 

reitin tylsistyttävän, sillä oppilaat kiertävät kokemuksensa mukaan aina samaa hiihtolenkkiä.  

” Varmaan ku pitää kiertää sitä samaa rataa koko ajan ympäri, koska me ei olla 

päästy nytten tänä vuonnakaan ei päästy tonne jäälle. Nii me jouduttiin kiertää 

sitä pientä ympyrää.” 

Neljä oppilasta ilmaisi ladun ominaisuuksien olevan huonot ja sen tekevän hiihdosta epämielui-

saa. Tällaisia asioita olivat ladun huono kunto, esimerkiksi roskat tai oksat ladulla, hiihtomatkan 

lyhyys, sijainti autotien vieressä sekä ladun ahtaus oppilasmäärälle. 

”…ei se latu oo sillee, tai se missä voi ohittaa ja se missä voi mennä luisteluhiih-

too ei se oo hirveen iso, ni sit se on varmaa siitäki ja sit ku meitä on niin paljo, 

jos, meillä on kaks kutosluokkaa on liikunnassa yhessä, ni sit meitä on helposti 

joku, meit on jotai nelkyt. Ni sit se tulee vähä semmoseks ahtaaks se.” 

Neljänneksi suurin vastausryhmä liittyi epämiellyttäviin fyysisiin tuntemuksiin. Neljän oppi-

laan mielestä hiihtäminen on fyysisesti rankkaa tai väsyttävää ainakin joskus. Kaksi oppilasta 

koki suksien tuntuvan ylipäätään hankalilta ollessaan kiinni jaloissa.  

”Emmää tiiä, koska sukset. Ei niillä pysty, niillä ei pysty kunnolla liikkumaa, se 

ärsyttää mua. --- …sitte ku on ne sukset jalassa ja sitte tuntuu hirveen semmoselta 

ahtaalta ja ei pysty liikkuu ja sit ku mulla on vielä ahtaan paikan kammo, ni sit 

tulee semmonen, että, semmone vähä semmone apua-tunne, että ku, että ku hir-

veen ahasta eikä pysty oikee liikkuu.” 

Kahta oppilasta häiritsi se, että hiihdossa tulee kuuma.  

”No, ainaki se, että… että ku mää hikoilen hirveesti, se on mulla geeneissä, mun 

isä hikoilee paljon, mun isovanhemmat hikoilee tosi paljon, niin sitte vaikka on 
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kylmä, on talvi, nii silti tulee kuuma.--- mä hikoilen ihan hirveesti, niin sit on 

märkä takki märkä ja sit seuraavalla välkällä pittää laittaa märkä takki päälle” 

Yhdelle pakkasella hiihtäminen aiheutti hengenahdistusta. Yksi oppilas ilmaisi hiihdon tuntu-

van fyysisesti epämiellyttävältä väärän tekniikan, ts. huonon tekniikkaosaamisen vuoksi. 

”…ku me hiihetään, kyllä mä tietenki iha ossaan hiihtää ja silleen, mutta se on 

aina silleen raskasta, nii se.” 

Viides pääluokka, muiden oppilaiden käyttäytyminen piti sisällään muiden oppilaiden epä-

mieluisan käyttäytymisen. Näitä ilmaisuja oli aineistossa seitsemän kappaletta, neljältä vastaa-

jalta, joista kaikki olivat tyttöjä. Muiden oppilaiden epämieluisaa käyttäytymistä olivat muun 

muassa muiden kärsimättömyys omaan hitauteen, mikä johti myös negatiiviseen kommentoin-

tiin, sekä toisten (eräälle vastaajalle erityisesti poikien) vauhdikas ohittelu ja kiinnostumaton 

asenne.  

”…kaikki muut mennee niin nopeeta, nii sitte ne – on kärsimättömiä, ne ei oota 

sua. Tai siis, ku sä hiihdät siellä, nii sitte ne niinkun tullee sun perrään silleen, 

niin se ei, ku, kaikki ei saa hiihtää omaa tahtia silleen…---…ku monet ohittaa, ja 

jos sä kaadut, niin -- kaikki tullee sun päälle melkeinpä. Että, sitten ne suuttuu 

sulle, ku sä kaadut siihen ja ne joutu pysähtymään, ku niillä oli hyvät vauhit ja 

näin.” 

Tähän luokkaan kuului myös se, että eräs vastaaja oli joutunut hiihtämään yksin. 

”…entisessä koulussa kaikki muut hiihti mua nopeammin --- kerran mä menin 

mun kaverin kaa, ni mä hiihdin niin kovaa ku pystyin ja se otti henkeen. Ja se oli 

epämieluisaa. Sitte, mut et mä hiihdin aina yksin. Ja mun mielestä se ei ollu kivaa, 

koska se ei ainakaan tuonu siihen sitä mukavuutta lissää.” 

Kuudes vastausluokka oli välineet ja olosuhteet, johon kuului neljä vastausta. Kaksi oppilasta 

koki käytännön ongelmia välineiden kanssa, kun suksien kantaminen oli hankalaa ja toiselle 

liian pitkät sukset aiheuttivat hankaluutta. Olosuhteista tuulinen sää sekä kylmyys ja palelu häi-

ritsivät kahta vastaajaa.  

”…mä en oo mikää ylin talven ystävä, mä en tykkää kaikesta kylmästä ja tämmö-

sestä ja sit ku hiihtää, ni, sitte rupee sormia ja varpaita palelee, ja sit se o vähä 

sellasta epämielusta juttua” 
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Seitsemäs vastausluokka myös neljällä ilmaisullaan oli autonomian puute. Kolme vastaajaa 

koki, että heillä on huonot mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten hiihtävät. Hiihtämisen tahtiin 

sekä paikkaan olisi haluttu vaihtelua. Yksi koki, että häneltä jäivät joskus omat tavoitteet tun-

nille saavuttamatta (esimerkiksi montako kertaa kiertää hiihtolenkin tunnin aikana), koska tunti 

loppui, ja tämä saattoi ärsyttää häntä. Tulkitsin tätä epämieluisuuden syytä niin, että opetuksen 

strukturoitu luonne saattoi rajoittaa sisäisiin tavoitteisiin pyrkimistä, sillä tunnin päättymisen 

takia oppilaan sisäinen kilvoittelu itseään vastaan jäi kesken. Tämä voi toisaalta kertoa siitäkin, 

että oppilas on asettanut itselleen liian korkean tavoitteen, mutta kyse voi kuitenkin olla myös 

siitä, että koska tunti päättyy, on lopetettava. Koska koulussa on melko tiukat aikarajat tekemi-

selle, täytyy noudattaa ensisijaisesti niitä eikä voi jäädä täyttämään omia tavoitteitaan ja jatkaa 

hiihtämistä niin kauaa kuin haluaa.  

Liitteenä 4 oleva taulukko summaa erilaisten vastausten määrän eri oppilaiden kohdalla vas-

tausten yläluokissa. ”X” vastaa yhtä oppilaan ilmaisua kyseisessä yläluokassa ja näin esimer-

kiksi ”xxx” sitä, että oppilas ilmaisi kolme kyseiseen yläluokkaan kuuluvaa hiihdosta epäielui-

saa tekevää asiaa. Taulukosta voidaan nähdä, että erilaiset riittämättömät pätevyydenkokemuk-

set koskivat lähes jokaista haastateltua. Opettajaan tai opetussisältöön liittyvät tekijät häiritsivät 

myös seitsemää yhdeksästä haastatellusta ja ympäristöön liittyvät kahdeksaa yhdeksästä. 

Kuutta yhdeksästä häiritsivät hiihdon tuottamat epämiellyttävät fyysiset tuntemukset. Nämä 

neljä ryhmää aiheuttivat hiihdon epämieluisuutta yli puolelle haastatelluista. Taulukosta näkee 

myös, että eri oppilaat ilmaisivat eri määrän ja jokseenkin erilaisia asioita, jotka tekevät hiih-

dosta heille epämieluisimman koululiikuntalajin. Tytöt ilmaisivat yleensä poikia enemmän te-

kijöitä, jotka tekevät hiihdosta heille epämieluisaa. Enimmillään yksi haastateltava ilmaisi 17 

eri asiaa ja vähimmillään kolme. 

Haastatteluissa toistui lisäksi usein sen tyyppinen vastaus, jossa oppilas kertoi, että ei vain pidä 

hiihdosta eikä tuntunut osaavan kertoa sen tarkempaa syytä. Tätä ilmeni viiden oppilaan koh-

dalla. Joskus oppilas alkoi kysymyksen jälkeen pohtia tarkemmin jotakin hiihtotunnin osateki-

jää, mutta kun ei tuntunut osaavan vastata, sanoi, ettei tiedä, hän ei vain pidä hiihdosta. Usein 

kokemus hiihdon epämieluisuudesta tuntui siis liittyvän lajiin ilman, että osattiin eritellä tar-

kempaa syytä tuntemukselle. Haastattelun kautta löytyi kuitenkin jokaisen oppilaan kohdalla 

jonkin verran epämieluisuutta aiheuttavia tekijöitä, joten oppilas ei ehkä ollut vain itse ajatellut 

aiemmin, miksi hiihto on hänelle epämieluisaa. Se ei välttämättä ole ollut oppilaalle tarpeellis-

takaan. 
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”Emmä oikein tiedä, mikä siinä on tylsää, se ei, mä en vaan tykkää siitä.” 

Eräs oppilas kertoi, ettei tiedä, miksi ei pidä hiihdosta, mutta samalla antoi monta vastausta 

siihen, miksi mahdollisesti ei pidä siitä. 

”No en yhtään tiiä miks, onko se siks, ettei saa valita, että missä hiihtää tai että 

onko ladut huonossa kunnossa vai että kun se on sitä samaa ympyrää koko ajan, 

mut mä en vaa jostain syystä tykkää hiihtää…” 

Näillä oppilailla vaikutti olevan hiihdosta lajina sellainen tunnekokemus, että he eivät pidä siitä. 

5.3 Hiihtoon liittyvät mieluisat asiat 

Haastatellut oppilaat kertoivat yhteensä 13 asiaa, jotka ovat tehneet hiihdosta heille koululii-

kunnassa mieluisaa. Vastaukset voitiin jakaa neljään luokkaan: ulkoisiin olosuhteisiin, sosiaa-

lisiin seikkoihin, hiihtotuntien sisältöön sekä suurempaan autonomiaan koululiikunnan ulko-

puolella liittyviin mainintoihin (kuvio 8).  

 

KUVIO 8. Hiihtoon liittyvät mieluisat asiat. 

Hiihtoon liittyvät mieluisat 
asiat

Ulkoiset olosuhteet

Miellyttävä sää

Eri hiihtoympäristöt

Hiihtotuntien sisältö

Tehtävät tunnilla

Kokemukset hiihtoretkistä

Sosiaaliset seikat

Hiihtäminen seurassa

Opettajan osallisuus

Suurempi autonomia 
koululiikunnan ulkopuolella

Mahdollisuus vaikuttaa 
tekemiseensä hiihtäessä 

koulun ulkopuolella
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Ulkoisiin olosuhteisiin liittyen oppilaat kertoivat miellyttävän, aurinkoisen sään tehneen hiih-

dosta mukavaa.  

”…no, yleensä on ollu aurinkoista ni se on ollu kivaa…” 

Eri hiihtoympäristöt olivat myös olleen mieluisia, kun paikka on ollut erilainen, maisemat vaih-

tuneet ja reitti ollut vähemmän tuttu. Hiihtotuntien sisällöstä mukavina oltiinkin koettu koke-

mukset hiihtoretkistä muun muassa Virpiniemessä.  

”… sillon hiihto oli kivaa ku me oltiin Virpiniemessä ja siellä oli kaks semmosta reittii, oli 

semmonen pitempi ja sit oli semmonen lyhyempi reitti, ni sit sai ite valita, että kumman 

menee ja sit me mentiin kavereitten kanssa se pitempi kai, nii sit se oli ihan kivaa.” 

Sisällöstä mieluisina koettiin myös erilaiset tehtävät tunnilla, kuten viesti, kummulta laskemi-

nen ja opettajan pitelemän riman alta laskeminen alamäessä. 

”… ni sillo viimesellä kerralla ku oli [muu kuin oma opettaja], ni ne keksi niinku viestin. 

Nii et piti mennä erilaisilla tavoilla niillä suksilla ja näi, ni sit se oli aika kivaa, mut mä en 

osallistunu siihen, mut mä olin kattomassa ja se näytti kivalta. Ja sitte joskus me niinku 

mennään siitä, siitä lasketellaan siitä – (H: Nii siitä kummultako?) – Nii, ni sit se on kivaa 

myös. Mut tällä kertaa ei pystyny, koska siellä oli liikaa lunta.” 

Sosiaalisista seikoista oppilaat kertoivat hiihtämisestä kaverin kanssa ja juttelemisesta hiihtä-

essä. 

”No, se on kivvaa, jos saa mennä jonku hyvän kaverin kanssa.” 

Myös opettajan osallistuminen hiihtämiseen oppitunnilla sekä opettajan kannustus oltiin koettu 

mukavina. Suuremmasta autonomiasta koululiikunnan ulkopuolella kertoi yksi oppilas, joka 

koki hiihdon olevan mukavampaa koulun ulkopuolella, koska silloin saa tehdä mielensä mu-

kaan ja valita hiihtopaikkansa. 

”…kyllä se on vapaa-ajalla varmaan kivempaa, ku saa tehä vähä oman mielen mukaan, 

missä hiihtää…” 
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5.4 Toiveet hiihdosta koululiikunnassa 

Oppilaat ilmaisivat hiihtotunteihin liittyen yhteensä 33 toivetta, jotka jakautuivat kolmeen ryh-

mään. Näitä olivat opetuksen toteutus, tunteet ja olosuhteet (kuvio 9).  

 

KUVIO 9. Toiveet hiihdosta koululiikunnassa. 

Eniten toiveita oppilaat esittivät opetuksen toteutukseen liittyen, 20 kappaletta, mikä vastasi 

noin kolmea viidesosaa vastauksista (kuvio 10). Seuraavaksi eniten toiveita liittyi olosuhteisiin, 

yhdeksän kappaletta, mikä oli vajaa kolmasosa vastauksista. Vähiten vastauksia liittyi tuntei-

siin, neljä kappaletta, eli vähän enemmän kuin joka kymmenes vastaus. 

 

Toiveet hiihdosta 
koululiikunnassa

Opetuksen toteutus

Monipuolisempi 
opetussisältö

Vaihtelua hiihtoympäristöön

Palaute opettajalta

Erilaiset oppilasjärjestelyt

Tunteet

Omat 
vaikutusmahdollisuudet

Oppilaiden keskittyminen 
itseensä, vähemmän 

vertailua

Olosuhteet

Oppitunnin erilainen kesto

Hiihdon vähempi määrä 
koululiikunnassa

Hiihtäminen lämpimämmällä 
säällä
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KUVIO 10. Hiihtoon liittyvien toiveiden jakautuminen. 

Opetuksen toteutus -luokan sisältämät toiveet liittyvät suoraan siihen, miten opettaja suunnitte-

lee ja toteuttaa liikuntatunnit. Tähän sisältyi muun muassa hiihtoympäristön vaihtelevuus, jo-

hon liittyviä toiveita oli kahdeksan, mikä oli kaikista toiveiden alaluokista eniten. Oppilaat toi-

voivat reitin hiihtämistä muualla, hiihtämistä metsäympäristössä, vaihtelua hiihtopaikkaan sekä 

pidempää matkaa hiihdettäväksi. 

” Mä toivoisin, et me mentäis jonnekki muualle hiihtämään. Niinku hiihettäis joku reitti, 

joku pitkä reitti…” 

Oppilaat toivoivat lisäksi monipuolisempaa opetussisältöä, kuten leikkejä, pelejä sekä jonkin-

laisia haasteita. Näitä toiveita oli seitsemän, toiseksi eniten kaikista alaluokista. 

”…ois jotain pieniä tota, haasteitaki siellä. Ja jotain… yks kierros pitää mennä tietyllä 

tavalla tai jotain. --- Tai sitte jotain, että pitää pyrkiä menee mahollisimman monta kier-

rosta neljänkymmenen viien minuutin aikana. Tai sitte just sillee, että mäkeä lasketaan, nii 

on joku raja, jonka alta pitää mennä, niinku nyt onki ollu vähän, mutta siis, ihan semmosta 

pientä haastetta niinkö se kierrosjuttu.” 

Kolme oppilasta toivoi enemmän hiihdon tekniikan opetusta, jotta hiihto voisi olla mukavam-

paa sujuvamman tekniikkaosaamisen myötä. Eräs oppilas toivoi, että hiihtotunti käytettäisiin 

Opetuksen toteutus; 
20; 61 %

Tunteet; 4; 12 %

Olosuhteet; 9; 27 %

Hiihtoon liittyvien toiveiden jakautuminen

Opetuksen toteutus Tunteet Olosuhteet
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hiihtämisen harjoitteluun, jotta se alkaisi sujua paremmin. Yksi oppilas kertoi, että haluaisi 

saada enemmän palautetta opettajalta. 

Erilaisiin oppilasjärjestelyihin liittyviä toiveita ilmaistiin kolme kappaletta. Yksi oppilas toivoi, 

että tyttöjen ja poikien liikunta järjestettäisiin erikseen. Toisen oppilaan toive oli saada hiihtää 

oman kaverin kanssa. Kolmas toivoi, että eritasoisille oppilaille voisi olla eri vaihtoehtoja, jotta 

vertailu ja huonommuudentunne vähenisi. Hän kuitenkin pyörsi vastauksensa, koska arveli, 

ettei heikommantasoisten vaihtoehtoa kukaan oppilas haluaisi käyttää: 

”…ne jotka haluaa, tai tietää, ettei ne jaksa esimerkiks hiihtää niin kovaa kun ne muut, 

niin ne muut vois mennä jonnekin hiihtämään niin nopeesti kun voi ja haluaa, tai toiselle 

ladulle esimerkiks. Ja sitten… tosin siinäkin tulis se, että kun jakaudutaan kahteen ryh-

mään, niin toiset on huonompia ja toiset on parempia. Niin että sille ei oikeastaan voi 

tehdä mittään. Että onko se niinkun joko sitä ei olis ollenkaan, tai sitten se vaan pyssyy 

samana, koska varmaan just sen takia sitä ei oo jaettu, että ku ihmiset kokee, että ne on 

sitte huonompia, jos ne menee siihen toiseen ryhmään. Sitä ei kukkaan käyttäis.”  

Toiveisiin tunteista kuuluivat omat vaikutusmahdollisuudet sekä oppilaiden keskittyminen it-

seensä, vähemmän vertailua -toive. Omiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyivät toive mahdolli-

suudesta toivoa sisällön suhteen sekä toiveet vapaudesta hiihtää omaan tahtiin ja rauhassa. Jäl-

kimmäisen toiveen esitti haastatelluista kolme. 

”Toivoisin, että siellä vois hiihtää sellasta omaa tahtia ja katella ympärilleen, jos haluaa, 

että tietenki saa mennä nopeasti, jos haluaa.”  

Oppilas siis vaikuttaa kokeneen, että omaan tahtiin hiihtäminen ja ympärilleen katselu ei ole 

ollut mahdollista tai jostain syystä suotavaa. Eräs oppilas toivoi, että kaikki keskittyisivät vain 

omaan hiihtämiseensä ja vertailisivat vähemmän itseään muihin.  

”No ehkä sillee, että --- kaikki keskittyis ihan sillee kunnolla siihen omaan eikä kattois 

muilta ja silleen, et menee ihan omaan tahtiin ja kunnolla.” 

Kolmanteen luokkaan, olosuhteisiin, kuuluivat toiveet oppitunnin erilaisesta kestosta, hiihdon 

vähemmästä määrästä koululiikunnassa sekä hiihtämisestä lämpimämmällä säällä. Kuusi haas-

tatelluista oli sitä mieltä, että jos saisivat toivoa, olisiko hiihtoa vähemmän kuin nykyään, saman 

verran kuin nykyään vai enemmän kuin nykyään, he haluaisivat, että hiihtoa olisi vähemmän 
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kuin nykyisin. Kolmen toive oli, että hiihtoa olisi saman verran kuin nykyisin. Oppitunnin kes-

ton toivottiin olevan sekä pidempi että lyhyempi. Eräs oppilas toivoi, että hiihtotunnin voisi 

lopettaa halutessaan 5-10 minuuttia aikaisemmin. 

”Tai ehkä joku viis, kymmenen minuuttia aikasemmin, jos vois lähtä, niin ois ihan kiva. 

Koska kuitenki, niinku, että eihän se oo siitä kiinni, että haluaako hiihtää vai ei, vaan se 

on siitä kiinni, että mitä me siellä tunnilla tehhään. Ni sitte hiihtää sen puol tuntia, kol-

kytviis minsaa, sitte vois lähtä, jos tuntuu, että riittää. Mut jos tuntuu, et haluaa mennä 

vielä kierroksia, haluaa vielä hiihtää, ni sittehän sitä voi vielä jatkaa. Että mun mielestä 

se ois vähän parempi systeemi.”  

Toinen oppilas toivoi, että hiihtotunti kestäisi pidempään. 

”No, se nelkytviis minuuttia on tosi pieni määrä mun mielestä, et se vois olla vähän pi-

dempi.”  

Viimeinen tähän ryhmään kuuluva toive oli toive hiihtämisestä lämpimämmällä säällä, jotta ei 

palelisi.  
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimus on tuottanut lisää tietoa siitä, mitkä ovat alakoululaisille epämieluisimpia kou-

luliikuntalajeja ja mikä tekee hiihdosta heille epämieluisimman koululiikuntamuodon. Tutki-

muksen mukaan tutkimuskoulun 5.- ja 6.-luokkalaisille epämieluisimpia koululiikuntalajeja 

olivat maastohiihto, suunnistus ja tanssi- ja musiikkiliikunta. Maastohiihdosta epämieluisim-

man koululiikuntalajin tekevät asiat olivat riittämättömät pätevyydenkokemukset, opettaja ja 

opetussisältö, ympäristö, epämiellyttävät fyysiset tuntemukset, muiden oppilaiden käyttäyty-

minen, välineet ja olosuhteet sekä autonomian puute. Asiat, jotka tekivät tai olivat tehneet hiih-

dosta oppilaille mukavaa, liittyivät ulkoisiin olosuhteisiin, hiihtotuntien sisältöön, sosiaalisiin 

seikkoihin tai suurempaan autonomiaan koululiikunnan ulkopuolella. Oppilaiden toiveet hiih-

dosta jakautuivat kolmeen luokkaan: opetuksen toteutukseen, tunteisiin ja olosuhteisiin. Tutki-

muksen tuloksia voi hyödyntää erityisesti hiihdonopetuksen kehittämisessä tutkimuskoulussa, 

mutta ne tarjoavat myös lisämateriaalia, jonka valossa voi arvioida hiihdon- ja liikunnanope-

tusta yleisesti muissakin alakouluissa. Yhteenvetona voisi sanoa, että suurimpia epämieluisuu-

den syitä olivat riittämättömät pätevyydenkokemukset, eli hiihtotekniikan riittämätön hallinta 

sekä hiihtotuntien sisällön yksipuolisuus. Tulokset antavat paljon vihjeitä ja tietoa siitä, kuinka 

hiihdonopetuksesta voisi tehdä tutkimuskoulussa oppilaille mielekkäämpää. Ne voivat myös 

antaa viitteitä hiihdonopetuksen mielekkyyden tarkasteluun oppilaiden näkökulmasta muissa-

kin alakouluissa. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten tuloksia koululiikunnan epämielui-

suuteen vaikuttavista tekijöistä. Epämieluisuutta aiheuttavat tekijät tämän tutkimuksen mukaan 

ovat samansuuntaisia kuin aiemmissakin tutkimuksissa, mutta niiden esiintyvyys hieman eri-

laista (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Tutkimuksen tulokset myös vahvistavat teorian 

sekä aiempien tutkimusten mukaisesti pätevyydenkokemusten tärkeyden liikuntamotivaatiossa 

(Decin ja Ryan 2000; Ryan & Deci 2017). Tämän tutkimuksen tulokset siitä, mikä tekee oppi-

laille hiihdosta epämieluisimman koululiikuntalajin, ovat melko spesifisti hiihtoon liittyviä te-

kijöitä. Siksi tuloksia on vaikea yleistää muihin koululiikuntalajeihin. Samantyyppiset ongel-

mat voivat esiintyä muissakin liikuntalajeissa, sillä tämän tutkimuksen lajikeskeiset epämielui-

suutta aiheuttavat tekijät olivat samansuuntaisia kuin muissa tutkimuksissa löydetyt yleiset kou-

luliikunnan epämieluisuutta aiheuttavat syyt. Pienellä haastattelujoukolla pyrittiin tuomaan 

esiin laadullisesti erilaisten epämieluisuuteen liittyvien syiden kirjoa. Kuitenkin pienessäkin 
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haastattelujoukossa oli havaittavissa useasti esiintyviä samoja syitä, kuten ympäristön ja oppi-

tunnin sisällön vaihtelemattomuus. Tästä voitaneen tehdä päätelmä, että ainakin nämä syyt kos-

kettavat myös useaa haastatteluun osallistumatonta oppilasta ja niitä muuttamalla voitaisiin 

muuttaa hiihtoa oppilaille mieluisammaksi. Muuten yksittäisten oppilaiden ilmaisemista syistä 

(esimerkiksi oman tavoitteen saavuttamatta jääminen tai paine olla yhtä hyvä kuin muut) on 

vaikea päätellä, kuinka suurta oppilasjoukkoa samat perustelut voisivat koskea. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena ei lähtokohtaisesti ole yleistäminen, vaan tiedon saaminen 

kyseisestä erityisestä tutkimuskohteesta ja dynamiikan esiintuominen monimuotoisesta ilmi-

östä. Tutkimus voi kuitenkin toimia yhtenä askeleena kohti yleistämistä ja tuloksia voidaan 

soveltaa joissain tapauksissa myös muissa konteksteissa. (Aaltio & Puusa 2011, 163-164). Tut-

kimuskoulun oli tarkoitus edustaa tyypillistä tapausta, jolloin tuloksia voisi yleistää myös mui-

hin alakouluihin (Laine ym. 2007, 32). Kun kävi ilmi, että oppilaiden suhtautuminen koululii-

kuntaan oli tavallista positiivisempaa, selvisi, että tämän tutkimuksen tulokset voivat olla vä-

hemmän päteviä muissa suomalaisissa alakouluissa. Arvokasta tietoa on kuitenkin se, että myös 

koululiikunnasta yleisesti paljon tai melko paljon pitävät oppilaat kokivat hiihdon epämielui-

simmaksi koululiikuntalajiksi ja he pystyivät nimeämään sille syitä. Koululiikuntaan yleisesti 

positiivisesti suhtautuville oppilaille hiihdon epämieluisuutta aiheuttivat huono hiihdon osaa-

minen sekä oppitunnin sisällön ja hiihtoympäristön vaihtelemattomuus. Voi siis olla, että kun 

nämä aiheuttivat hiihdon epämieluisuutta jopa koululiikunnasta pitäville oppilaille, ne aiheut-

tavat sitä myös muille oppilaille kriittisen tapauksen yleistyksen tavoin (Laine ym. 2007, 32).  

Tutkimuksen tulokset ovat parhaiten hyödynnettävissä tutkimuskoulussa liikunnanopetuksen, 

erityisesti hiihdonopetuksen, kehittämiseen, mutta voivat mahdollisesti antaa tarkastelulle ja 

kehitykselle suuntaa myös muissa alakouluissa, erityisesti sellaisissa, joissa oppilaiden yleinen 

suhtautuminen koululiikuntaan on tavallista positiivisempi. Muiden liikuntalajien kehittämi-

seen tutkimuksen tulokset tarjoavat lähinnä sen tiedon, että ne korostavat pätevyydenkokemus-

ten ja liikuntatunnin sisällön monipuolisuuden tärkeyttä osana liikuntanautintoa. 

Vastaukset siitä, mikä tekee hiihdosta mukavaa, olivat yhdensuuntaisia sen kanssa, mikä hiih-

dosta tekee epämieluisaa, eli niitä asioita, joita koettiin epämieluisina, ilmaistiin mukavina, kun 

ne olivat oppilaan toivomalla tavalla ja päinvastoin. Osa oppilaista kertoi, mikä on ollut joskus 

huonosti ja vertasivat sitä sellaiseen asiaan, josta ovat pitäneet. Esimerkiksi hiihtoympäristön 

vaihtumattomuuteen ja tylsyyteen verraten oppilas kertoi siitä, kuinka hiihtäminen on ollut mu-

kavaa Virpiniemessä, jossa oppilaat olivat saaneet hiihtää reittiä kavereidensa kanssa. Asioita, 
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jotka ovat tehneet hiihdosta mukavaa, ilmeni haastattelussa kuitenkin määrällisesti vähän, vain 

13 verrattuna hiihdon epämieluisuudesta kerrottuihin tekijöihin, joita oli 76. Oppilailla oli siis 

melko vähän kokemuksia siitä, mikä hiihdosta tekee mieluisaa. Kun haastattelun aikana oppi-

laat sekä luonnostaan kertoivat että minulle haastattelijana tuli luonnolliseksi kysyä, mikä hiih-

dosta on tehnyt heille mukavaa, heräsi kysymys, olisiko pitänyt tutkia laajemmin muiltakin, 

myös hiihdosta pitäviltä oppilailta, mikä hiihdosta tekee mukavaa. Jos kuitenkin halutaan tehdä 

epämieluisista hiihtokokemuksista enemmän mieluisia, lienee arvokasta tutkia juuri niitä oppi-

laita, joille hiihto on yleensä epämieluisaa. Kun heille hiihto on kuitenkin joskus onnistunut 

olemaan heille myös mukavaa, näitä kokemuksia tuntemalla voidaan jatkossa pyrkiä lisäämään 

samanlaisia hyviä kokemuksia niille, jotka eivät muuten oikein pidä hiihdosta. Toisen puolen 

tarinasta toki kertoisi se, mikä saa hiihdosta pitävät oppilaat pitämään siitä. 

Myös toiveet olivat samansuuntaisia epämieluisten asioiden kanssa, eli niitä asioita, jotka ko-

ettiin epämieluisina, esitettiin toiveissa korjattuina. Jonkin verran oppilaat kuitenkin ajattelivat, 

ettei epämieluisuudelle voi tehdä mitään, koska he olivat saaneet sellaisen käsityksen, että 

hiihto vain on sellaista. Esimerkiksi yksi oppilas pohti hiihdon olevan tylsää, koska tunneilla 

vain hiihdetään, mutta ajatteli, että sellaistahan hiihto oikeastaan vain on, siinä ei voi tehdä 

muuta kuin hiihtää. Kuitenkin erityisesti lasten kanssa kouluhiihdossa voi hyvin toteuttaa eri-

laisia pelejä ja leikkejä suksilla. Myös liikunnanopettajat ovat ehkä osanneet perustella oppi-

laille joitakin epämieluisuutta aiheuttavia tekijöitä. Esimerkiksi yksi oppilas pohti hiihtopaikan 

olevan tylsä, mutta ajatteli, ettei ole järkeä kävellä suksien kanssa kauemmas, koska se veisi 

suurimman osan liikuntatunnista eikä aikaa jäisi juuri hiihtämiselle. Oppilas saattoi toki itsekin 

olla tätä mieltä. Oppilaat ilmaisivat yhteensä 33 toivetta, mikä on huomattava määrä. Toiveet 

kertovat suoraan, miten oppilaat toivoisivat asioiden olevan hiihtotunneilla toisin. Toisaalta op-

pilaat eivät varmaankaan ole yhtä kykeneviä kuin opettajat arvioimaan, mitä kaikkea hiihdon-

opetuksessa voisi muuttaa ja mikä kaikki on mahdollista, joten sikäli on hyödyllistä huomioida 

myös oppilaiden kokemat epämieluisat sekä mukavat asiat hiihdossa, sillä ne tarjoavat oman-

laisensa lisätiedon opetuksen kehittämiseen. 

6.1 Hyödynnettävyys opettajan toiminnan näkökulmasta 

Jotta tämän tutkimuksen tuloksia voisi hyödyntää niin, että hiihto olisi oppilaille mieluisampaa, 

tulisi oppilaiden ilmaisemia epämieluisia asioita pyrkiä vähentämään, heidän mieluisina koke-
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miaan asioita lisäämään ja toiveitaan toteuttamaan. Tarkastelen seuraavaksi tutkimuksen tulok-

sia siitä näkökulmasta, miten opettaja voi näitä kolmea asiaa toteuttaa. Ensimmäisenä tarkaste-

len niitä asioita, joihin opettaja voi vaikuttaa suoraan. Ne liittyvät usein oppitunnin suunnitte-

luun ja toteutukseen. Opetuksen sisällön puutteellisuus kuului toiseksi yleisimpään vastaus-

luokkaan tässä tutkimuksessa. Monipuolisuuden puute oli myös Palomäen ja Heikinaro-Johans-

sonin (2011, 80) tutkimuksessa yksi liikunnan epämieluisuutta aiheuttava tekijä oppilaille. 

Hiihdon yksipuolisuutta ja tekniikan opetuksen puutetta opettaja voi pyrkiä muuttamaan suun-

nittelemalla hiihtotunneille vapaasta hiihtämisestä tutulla lenkillä poikkeavaa sisältöä. Muu-

tama oppilas olikin kokenut tehtävät tunnilla mukavina ja oppilaat toivoivat oppitunneille 

enemmän leikkejä ja pelejä, haasteita tai tekniikan opetusta. Scanlanin ja Lewthwaiten (1986) 

liikuntanautintomallin mukaan nämä voisivat tuottaa oppilaalle liikuntanautintoa sisäisellä, ei-

tavoitteeseen liittyvällä saralla. Leikkien tuomat mielekkäät kokemukset suksilla liikkumisesta 

opettavat suksilla liikkumisen taitoja, mutta saattavat myös jättää kiinnostuksen ja mukavia 

mielikuvia, jotka innostavat hiihtämiseen. 

Muutama oppilas toivoi erilaisia oppilasjärjestelyjä, kuten tyttöjen ja poikien hiihtoa erikseen 

tai erilaisia vaihtoehtoja eri tasoisille hiihtäjille. Nämä toiveet liittyvät kielteisiin kokemuksiin 

ryhmän kanssa, mikä oli esimerkiksi Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2010) tutkimuksessa 

yleisin syy koululiikunnan epämieluisuudelle. Toisaalta erilaisia tasovaihtoehtoja saatettiin kai-

vata myös muihin vertailun, eli riittämättömien pätevyydenkokemusten takia. Erilaiset vaihto-

ehdot eritasoisille hiihtäjille voisivat todennäköisesti olla toteutettavissa. Oppilaiden valvonta 

voi muodostua ongelmaksi, mutta kun hiihdossa poikien ja tyttöjen liikunta tapahtuu samassa 

paikassa samaan aikaan, on myös valvovia opettajia paikalla kaksi, jolloin kahden eri ryhmän 

valvominen olisi mahdollista. Ongelmana voi olla myös tilankäyttö, kun käytössä voi olla vain 

lyhyt hiihtolenkki, jossa on tilan vähyyden takia hankala erottaa ryhmät, esimerkiksi tytöt ja 

pojat toisistaan. Toisaalta tilan vähyys oli käytännössä myös syy, jonka vuoksi tyttöoppilas toi-

voi, että tytöt ja pojat hiihtäisivät erikseen, sillä pojat ohittelivat pienellä hiihtolenkillä usein ja 

vauhdikkaasti. Pidemmällä hiihtoreitillä tämä ongelma voisi poistua. Oppilaiden erottelua voi 

joutua pohtimaan muiden taustalla olevien arvojen perusteella, sillä toisaalta tyttöjen ja poikien 

tai eritasoisten oppilaiden halutaan yleensä tottuvan yhdessäolemiseen ja oppivan kunnioitta-

maan ja huomioimaan toisiaan (esim. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 273-

275).  
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Opettajaan liittyvät epämieluisuutta aiheuttavat tekijät ovat periaatteessa suoraan opettajan vai-

kutuspiirissä. Useissa tutkimuksissa opettajan havaittiinkin vaikuttavan merkittävästi koululii-

kuntakokemusten epämieluisuuteen (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008; Palomäki & Hei-

kinaro-Johansson 2011, 80-81). Opettajaan liittyvien tekijöiden kokeminen on kuitenkin yksi-

löllistä, jolloin kaikkia oppilaita voi olla vaikeaa miellyttää, vaikka opettaja siihen pyrkisikin. 

Oppilaat saattavat myös joskus kokea opettajan viestit eri tavalla kuin opettaja on niitä tarkoit-

tanut ja tällöin kyse voi olla opettajan epäselvästä tavasta kommunikoida tai oppilaan sisäisistä 

malleista, jotka ohjaavat hänen tulkintaansa. Yksi oppilas toivoi, että opettajalta olisi mukavaa 

saada enemmän palautetta, mitä opettaja voikin pyrkiä tekemään. Eräs oppilas oli kokenut mu-

kavana opettajan osallistumisen hiihtämiseen sen sijaan, että opettaja katsoisi sivusta. Tällöin 

oppilaan voi olla helpompaa kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta opettajan ja koko ryhmän 

kanssa kuin silloin, jos opettaja vaikuttaa arvioivan toimintaa katsomalla sivusta. Sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttaa nimittäin toveriryhmän lisäksi siihen vaikuttaa koulu-

liikunnassa myös opettajan kokeminen välittävänä ja lämpimänä. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

147-148) Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen täyttyminen vaaditaan itsemääräämisteorian 

mukaan, jotta positiivinen sisäinen motivaatio liikuntaa kohtaan syntyy (Liukkonen & Jaakkola 

2013, 147-148). Tämä voisi puoltaa opettajan osallistumista hiihtämiseen oppilaiden mukana. 

Tässä tutkimuksessa suoraan opettajaan liittyviä epämieluisuutta aiheuttavia tekijöitä oli kui-

tenkin vähän eivätkä ne olleet yhtä voimakkaan kielteisiä kuin aiemmissa tutkimuksissa (Nup-

ponen ym. 2010; Zacheus 2008; Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 80-81). 

Eräs oppilas koki, että hiihtotunnin tarkoituksena oli hiihtää lujaa ja hengästyä ja että häneltä 

vaadittiin liian kovaa suoritusta. Kumpikin tekijöistä liittyy opettajaan, mahdollisesti hänen aja-

tusmaailmaansa ja viestintäänsä, ja voivat olla asioita, joihin hän voi vaikuttaa. Opettaja saattaa 

esimerkiksi pitää tärkeänä sitä, että liikuntatunnilla lapset saadaan liikkumaan reippasti, ja hä-

nen oma liikunnallisuutensa ja mieltymyksensä vauhdikkaaseen hiihtämiseen voi aiheuttaa vai-

keuksia ymmärtää oppilaiden erilaisia mieltymyksiä liikkumisesta. Aiemmissa tutkimuksissa 

oppilaat ovat joskus kokeneet liikunnanopettajien suosineen liikunnallisia oppilaita ja luokitel-

leet vähän liikkuvia ”sohvaperunoiksi” (Zacheus 2008). Joillekin oppilaille voikin olla mie-

luista hiihdellä hitaasti kavereiden kanssa jutellen eivätkä esimerkiksi fyysiset kokemukset ole 

kaikille heistä yhtä tärkeitä. Oppilaiden painostamista nopeampiin tai parempiin suorituksiin 

tulisi siis välttää ja olla salliva erilaisille tavoille hiihtää. Moni oppilas olikin retkillä kokenut 

hiihdon olevan mukavaa, sillä silloin oppilaat ovat saaneet hiihdellä omaan tahtiinsa. Toiveis-

sakin korostui se, että oppilaat haluaisivat voida hiihtää omaan tahtiin kenen kanssa haluavat. 
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Toisaalta voi kuitenkin olla niin, että oppilaan kokemukset häneen kohdistetuista kovista vaa-

timuksista eivät perustu todellisuuteen ja tällöin lienee kyse niin syvistä henkilökohtaisista us-

komuksista, että opettajan on hankala niitä muuttaa.  

Opettaja voi vaikuttaa osaltaan myös ympäristön epämieluisuuteen pyrkimällä tuomaan siihen 

vaihtelua. Sen merkittävin osatekijä epämieluisuuden aiheuttajana oli se, että sama hiihtoreitti 

tylsistytti oppilaita. Monipuolisuuden puute kuului oppilaille epämieluisimpien asioiden jouk-

koon myös Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin tutkimuksessa (2011, 80), mutta oli vasta vii-

denneksi epämieluisin vastausluokka kuudesta. Tässä tutkimuksessa monipuolisuuden puuttee-

seen liittyi 14 oppilaiden vastausta sekä Ympäristö- että Opettaja ja opetussisältö-vastausluo-

kissa ja oli siis merkittävä epämieluisuutta aiheuttava tekijä. Toisaalta Palomäen ja Heikinaro-

Johanssonin (2011) tutkimuksessa oppilaat kertoivat kokemuksistaan liikunnan epämieluisuu-

desta yleensä, jolloin voi olla, että muut epämieluisuuden osa-alueet esiintyvät muissa liikun-

tamuodoissa enemmän kuin hiihdossa. 

Oppilaat olivat tässä tutkimuksessa kokeneet mukavina eri hiihtoympäristöt sekä hiihtoretket 

ja he toivoivat tuttuun ympäristöönsä vaihtelua. Opettajat ovat tutkimuskoulussa joskus pyrki-

neet käyttämään muita hiihtoreittejä, mutta esimerkiksi leudot talvet ovat aiheuttaneet sen, ettei 

koulun läheisen järven jäälle ole päästy hiihtämään. Noin kilometrin päässä kulkevalle ladulle 

käveleminen voisi kuitenkin olla käytetyn ajan arvoista vaihtelun vuoksi. Toisaalta hiihdonope-

tusta voisi toteuttaa esimerkiksi hiihtoretkipäivänä, jolloin saman päivän aikana tulee hiihdettyä 

useampi tunti. Tämä ei ole suoraan liikunnanopettajan käsissä, mutta hän voi edistää ja ehdottaa 

tällaisen vaihtoehdon toteuttamista. Retket voisivat tehdä hiihtokokemuksista myös muuten 

mielekkäämpiä ja vastata kokemuksena enemmän harrastehiihtoa, sillä niihin voisi liittyä esi-

merkiksi kaverin seuraa ja eväshetki. Kustannusten lisäksi ne voivat vaatia hieman enemmän 

suunnittelua ja vaivaa opettajilta, mutta niiden yhteydessä voisi olla mielekästä toteuttaa myös 

eheytettyä, muiden oppiaineiden sisältöä käsittävää opetusta. 

6.2 Opettajan osittaiset vaikutusmahdollisuudet 

Toisena ryhmänä tutkimuksen tuloksista tarkastelen niitä epämieluisuutta tai mieluisuutta ai-

heuttavia tekijöitä tai toiveita, joihin opettaja voi välillisesti tai osittain vaikuttaa. Näihin kuu-

luivat muiden muassa riittämättömät pätevyydenkokemukset, jotka olivat tämän tutkimuksen 

mukaan suurin hiihdon epämieluisuuteen vaikuttava tekijä. Foxin liikuntakokemuksen mallin 
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mukaan pätevyyden kokemukset muodostavat osan liikuntakokemuksesta, jolloin yksilön täy-

tyisi saada myönteisiä kokemuksia kyvykkyydestään (Fox 1998, 1-2). Itsemääräämisteorian 

mukaan koettu pätevyys on yksi kolmesta psykologisesta perustarpeesta, joiden täyttyessä syn-

tyy positiivinen motivaatio liikuntaa kohtaan, ja on siksi äärimmäisen tärkeä tunne täyttää 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 147-148). Tavoiteorientaatioteorian mukaan koko toiminnan 

pääasiallinen motiivi on pätevyyden osoittaminen (Liukkonen & Jaakkola 2013, 153-155). 

Näin ollen pätevyydenkokemusten mahdollistaminen voisi olla keskeisin osa-alue toimintaan 

motivoimisessa. Oppilaiden kokemuksia omasta huonoudestaan lajissa sekä kokemuksia hiih-

don ja hiihtotekniikan hankaluudesta voisi olla mahdollista parantaa siten, että hiihtotekniikan 

opetus olisi perusteellisempaa. Haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että hiihtoa on opetettu 

alakoulun ensimmäisillä luokilla, muttei juurikaan sen jälkeen. Tämän jälkeen oppilaat hiihtä-

vät kukin erilaisilla taidoillaan. Kuten eräs haastatelluista sanoikin, hiihdosta voisi tulla miel-

lyttävämpää, jos sitä osaisi paremmin. Tämä puoltaa sitä, että hiihdon tekniikkaa tulisi opettaa 

tai kerrata ylemmilläkin alakoulun luokilla enemmän kuin nykyisin. 

Tavoiteorientaatioteorian mukaan yksilö pyrkii osoittamaan pätevyytensä joko tehtävä- tai mi-

näsuuntautuneella tavalla. Tehtäväsuuntautuneesti motivoitunut kokee pätevyyttä omasta ke-

hittymisestään ja yrittämisestään ja minäsuuntautuneesti motivoitunut vertaamalla suoritustaan 

muiden suorituksiin (Liukkonen & Jaakkola 2013, 153-155). Tässä tutkimuksessa jotkut oppi-

laista kokivat huonommuutta verrattuna muihin oppilaisiin. He olivat siis minäsuuntautuneita, 

mutta heidän osaamisensa ei riittänyt tuottamaan pätevyydenkokemusta verrattuna muihin. Osa 

oppilaista kertoi, ettei pidä kilpailullisuudesta. Jotkut oppilaat sanoivat osin ristiriitaisestikin, 

ettei heitä haittaa se, että muut ovat heitä parempia. He eivät kuitenkaan kokeneet riittävästi 

pätevyyttä omasta kehittymisestään ja yrittämisestään, sillä he eivät olleet tyytyväisiä osaami-

seensa ja pitäneet hiihdosta. 

Muihin vertailun aiheuttamat huonommuudenkokemukset voisivat helpottua joko niin, että op-

pilaan omat taidot kehittyvät tai niin, että oppilas lakkaa vertailemasta itseään muihin. Opettaja 

voi siis yrittää auttaa oppilasta kehittymään taidoissaan, mutta tämä ei ehkä aina onnistu tai 

riitä. Vertailu muihin on kuitenkin alakouluikäiselle tavallista. Opettaja voi siksi pyrkiä luo-

maan tehtäväsuuntautuneempaa motivaatioilmastoa, jolloin oppilaat olisivat kiinnostuneempia 

omasta suorituksestaan ja kehityksestään kuin vertailusta muihin. Erään oppilaan toive olikin 

se, että oppilaat keskittyisivät kunnolla itseensä ja omaan tekemiseensä, mikä kertookin hänen 

kaipuustaan tehtäväsuuntautuneeseen ilmastoon hiihtotunneilla. 
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Lisäksi vertailun aiheuttamissa huonommuudenkokemuksissa on kyse myös oppilaan itsetun-

nosta, minäkäsityksestä ja siitä, kuinka tärkeänä lapsi pitää menestymistään ja osaamistaan lii-

kunnan osa-alueella (Liukkonen & Jaakkola 2013, 148-150). Tähän liittyy myös haastattelussa 

esiin tullut paine pätevyyden osoittamisesta, eli tarve näyttää osaamistaan opettajalle sekä hiih-

tää nopeasti, jotta ei vaikuta huonoimmalta muihin oppilaisiin verrattuna. Tällaisissa tapauk-

sissa voisi auttaa se, että opettaja selventäisi oppilaille, miten heitä arvioidaan, mikä onkin opet-

tajan tehtävä opetussuunnitelman perusteidenkin mukaan (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 48). Uuden opetussuunnitelman mukaan arvioinnin kohteina ovat oppiminen ja 

työskentely, fyysisiä kunto-ominaisuuksia ei käytetä arvioinnin perusteina eikä oppilaita ja hei-

dän suorituksiaan verrata toisiinsa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 48, 

275). Ylipäätään liikunnan ilon tärkeyttä tulisi korostaa, kuten uudessa opetussuunnitelmassa-

kin ohjeistetaan. Ongelmana voi olla se, että tällaiset oppilaiden tunnekokemukset pätevyyden-

osoittamisen paineista tulevat ehkä harvoin ilmi ja selville opettajalle. Kun liikuntatunnilla ai-

kaa on rajallisesti ja opettajalla paljon huomioitavia asioita, on melko vaikeaa saada yksittäisiltä 

oppilailta tietoon näin henkilökohtaisia kertomuksia asioista, joita oppilas ei välttämättä mie-

lellään tunnusta. Lisäksi vaikka opettaja pyrkisi luomaan tehtäväsuuntautuneen motivaatioil-

maston, hän ei voi täysin estää vertailua ja kilpailua, jos yksilöt sitä haluavat tehdä. 

Hiihdon tuottamat epämiellyttävät fyysiset tuntemukset olivat myös merkittävä epämieluisuutta 

aiheuttava tekijä. Epämiellyttävien fyysisten tuntemusten voi ajatella kuuluvan liikuntakoke-

mukseen vaikuttavien tunnetilojen kategoriaan (Fox 1998, 1-2). Jotta liikuntakokemus olisi 

myönteinen, tulisi myös siihen liittyvien tunnetilojen olla myönteisiä. Hiihdon rankkuus tai vä-

syttävyys liittynevät usein huonoon tekniikkaosaamiseen, huonoon kuntoon tai liian kovaan 

ponnisteluun taitoihin tai kuntoon nähden. Tähän opettaja voisi vastata lähinnä tarjoamalla 

mahdollisuuden huolellisempaan tekniikan opetteluun sekä pyrkimällä ilmapiiriin, jossa oppi-

laat haastavat itseään sen verran kuin heistä itsestään tuntuu hyvältä. Omia tuntemuksia pitäisi 

saada kuunnella ja välillä levätä tuntematta olevansa muita huonompi. Tämä voisi helpottaa 

myös esimerkiksi oppilasta, jolle pakkasella hiihtäminen aiheutti hengenahdistusta. Palomäen 

ja Heikinaro-Johanssonin (2011, 80) tutkimuksessa havaittiin, että osa oppilaista koki fyysisen 

aktiivisuuden mieluisana ja osa oppilaista epämieluisana asiana koululiikunnassa. On vaikeaa 

sanoa, onko tämä luontainen, yksilöllinen taipumus, vai onko kyse kasvamisesta ja tottumisesta 

liikuntaan, ja olisiko tämän tutkimuksen epämiellyttävissä fyysisissä tuntemuksissa kyse tästä. 

Ylipäätään haastatteluun osallistuneet oppilaat eivät kuitenkaan vaikuttaneet kokevan fyysistä 

aktiivisuutta epämieluisana. 
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Muiden oppilaiden käyttäytyminen aiheutti osalle oppilaista hiihdon epämieluisuutta. Sosiaali-

siin suhteisiin liittyvät asiat vaikuttavat olennaisesti oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunteeseen, 

joka itsemääräämisteoriassa nähdään yhtenä kolmesta peruspilarista myönteisen motivaation 

syntymisessä (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147-148). Tässä tutkimuksessa haastateltavat ker-

toivat muiden oppilaiden olleen kärsimättömiä ja kommentoineen negatiivisesti esimerkiksi op-

pilaan hitautta. Tällaiset epämieluisuuteen vaikuttavat tekijät tulivat esiin myös Koululiikunnan 

oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa –tutkimuksessa (Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011). Muiden oppilaiden käyttäytyminen oli tämän tutkimuksen mukaan oppilaille 

vasta neljäs epämieluisuutta aiheuttava tekijä, kun liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioin-

nissa se oli merkittävin tekijä. Sen tutkimuskohteena olivat yhdeksäsluokkalaiset, mikä voisi 

mahdollisesti selittää jonkin verran tätä ja muitakin eroavaisuuksia tutkimustulosten välillä. 

Yläkouluiän ja teinivuodet kokeneille yhdeksäsluokkalaisille sosiaaliset suhteet ja kommuni-

kaatio ovat entistä tärkeämpiä asioita ja ovat muuttuneet verrattuna alakoulun ikävuosiin. Op-

pilaat olivat seuranta-arvioinnissa nimenneet tähän luokkaan paljon työrauhaan liittyviä ongel-

mia, jotka lienevät vielä yleisempiä yläkoulussa kuin alakoulussa. (Palomäki & Heikinaro-Jo-

hansson 2011) 

Yllä olevasta vertailusta voisi päätellä, että tähän tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokevat 

vähemmän ongelmia ryhmän kanssa kuin oppilaat yleensä. Tutkimukseen osallistuneiden iän 

eroavuus tosin hankaloittaa arviointia. Opettaja voi vaikuttaa sosiaalisiin seikkoihin jonkin ver-

ran välillisesti, sillä ne ovat asioita, joita koulussa ylipäätään harjoitellaan. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden (2014, 274-275) mukaan opetuksessa korostetaan kannustavaa 

vuorovaikutusta sekä toisten auttamista ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen tavoitteena on 

muun muassa oppia ottamaan toiset huomioon. Eräs haastatelluista oli haluamattaan joutunut 

hiihtämään yksin. Tähän liittyviä oppilasjärjestelyiden vaihtoehtoja voisi olla hyvä pohtia, jotta 

jokainen oppilaista voisi saada kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta ulosjäämisen sijaan (Liuk-

konen & Jaakkola 2013, 147-148).  Tämä oppilas oli kuitenkin ollut tutkimuskoulussa vasta 

reilun vuoden ja tämä kokemus perustui aikaisemman koulun hiihtotunteihin.  

Autonomian puute oli häirinnyt kolmea oppilasta. Itsemääräämisteorian mukaan koettu auto-

nomia on viimeinen kolmesta psykologisesta perustarpeesta, joiden täyttyessä syntyy positiivi-

nen motivaatio liikkumista kohtaan (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147-148). Tätä osa-aluetta 

voidaan sen vuoksi pitää yhtenä tärkeimmistä. Autonomian puute tai liikunnan pakko ja pakon-

omaisuus ovat tulleet esille useissa tutkimuksissa epämieluisuuteen vaikuttavina syinä (Nup-

ponen ym. 2010; Zacheus 2008; Koivuniemi 2013; Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). 
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Tässä tutkimuksessa hiihdon aiheuttama autonomian puute johtui lähinnä siitä, että oppilaat 

kokivat, etteivät saa päättää missä ja miten hiihtävät, esimerkiksi vauhdin suhteen. Näitä tun-

teita voisi helpottaa se, että oppilailla olisi ainakin välillä mahdollisuus tehdä valinta esimer-

kiksi hiihtopaikan suhteen tai tunnin sisällön suhteen, jos opettaja järjestäisi vaikka tekniikka-

opetusta ja oppilas voisi joko osallistua siihen, tai hiihtää vapaasti. Näin oppilaat saisivat jonkin 

verran vaikuttaa tekemisiinsä. 

Tutkittavien käyttämällä lyhyellä hiihtolenkillä oppilaista voi tuntua siltä, etteivät he voi hiihtää 

omaan tahtiinsa, sillä he ovat jatkuvasti opettajan silmien alla, jolloin heidän suoriutumistaan 

voi jatkuvasti arvioida. Myös vertailu muihin korostuu pienellä hiihtolenkillä, sillä oppilas voi 

esimerkiksi joutua ohitetuksi useita kertoja oppitunnin aikana ja saattaa tämänkin takia kokea, 

ettei voi vapaasti hiihdellä omaa tahtiaan. Hiihtäessä pidempää reittiä oppilaat voisivat kokea 

olevansa vapaampia, sillä tällöin oppilaat saavat yleensä hiihtää omaa tahtiaan valitsemassaan 

seurassa ilman jatkuvaa vertailua tai arviointia. Muutama oppilas kertoikin pitävänsä suurem-

masta autonomiasta koululiikunnan ulkopuolella, ja autonomiaa tulisi pyrkiä mahdollisuuksien 

mukaan tuomaan myös koulun liikuntatunnille. 

Itsemääräämisteorian mukaan positiivisen motivaation syntymiseksi oppilaan kolmen psykolo-

gisen perustarpeen – koetun pätevyyden, koetun autonomian sekä koetun sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden - tulee täyttyä liikunnassa (Liukkonen & Jaakkola, 2013, 147-148). Tässä tutki-

muksessa kaikilla kolmella osa-alueella ilmeni ongelmia, joten tämän teorian valossa on ym-

märrettävää, etteivät oppilaat olleet kovin innostuneita hiihdosta. Kaikkiin näihin kolmeen osa-

alueeseen opettaja voi pyrkiä vaikuttamaan ja hänen vaikutuksensa onkin merkittävä. Tarpei-

den toteutuminen ei ole kuitenkaan täysin yksin opettajasta kiinni. Kaikkiin osa-alueisiin liittyy 

sana ”koettu”, jolloin korostuvat yksilöiden omat tavat kokea ja kohdata maailmaa.  

6.3 Opettajan vähäiset vaikutusmahdollisuudet 

Kolmas ryhmä tutkimuksessa esiin tulleista asioista ovat ne asiat, joihin opettaja ei voi vaikut-

taa. Nämä asiat ovat lähinnä ulkoisia, välineisiin ja olosuhteisiin liittyviä. Ne aiheuttivat kui-

tenkin tämän tutkimuksen mukaan melko vähän epämieluisuutta. Myös liikunnan seuranta-ar-

viointi perusopetuksessa –tutkimuksen mukaan olosuhteet olivat oppilaille kuudesta vastaus-

luokasta vähiten epämieluisuutta aiheuttava vastausryhmä (Palomäki & Heikinaro-Johansson 

2011, 80-81). Tässä tutkimuksessa joitain oppilaita häirinneille ladun ominaisuuksille opettaja 

ei oikeastaan voi mitään. Hiihdonopetus toteutetaan niillä resursseilla ja niissä olosuhteissa, 
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jotka kulloinkin sattuvat olemaan. Hiihtomatkan lyhyys, sijainti autotien vieressä ja ladun ah-

taus oppilasmäärälle ovat kuitenkin tekijöitä, jotka olisivat periaatteessa korjattavissa siten, että 

oppilaat hiihtäisivät muualla. Oppilaat eivät sinänsä kokeneet käyttämäänsä hiihtolenkkiä eri-

tyisen huonona, mutta heitä kyllästytti se, että he joutuivat hiihtämään joka talvi useamman 

kerran peräkkäisillä liikuntatunneilla samaa, noin kilometrin lenkkiä.  

Eräälle oppilaalle suksien kantaminen oli hankalaa, sillä hän lainasi koulun hiihtovälineitä, 

jotka luultavasti eivät ole kuljettamista helpottavissa siteissä. Toiselle oppilaalle liian pitkät 

sukset aiheuttivat hankaluutta. Välineongelmia voisi ehkä jonkin verran vähentää esimerkiksi 

lähettämällä viestin koteihin, jossa ohjeistetaan suksien valintaa kertomalla sopivat suksien ja 

sauvojen pituudet sekä neuvotaan hankkimaan suksille kuljettamista varten siteet, vaikka nämä 

asiat voivatkin olla suurelle osalle vanhemmista täysin selkeitä asioita. Kaikille ne todennäköi-

sesti eivät kuitenkaan ole. Vaikka säähän ei voi vaikuttaa, olosuhteiden aiheuttamat epämielui-

suudet – tuulinen sää, kylmyys ja palelu, mutta myös se, että joillekin oppilaille tulee hiihtäessä 

liian kuuma – voivat olla korjattavissa erilaisella varustautumisella. Ongelmaksi sekä olosuh-

teisiin sopivan pukeutumisen että sopivien välineiden suhteen voi tulla se, ettei kaikissa per-

heissä ole varaa, tai toisissa ehkä kiinnostusta, hankkia lapsille aina sopivimpia urheiluvälineitä 

ja -varusteita. Opettajan on hankalaa vaikuttaa tällaisiin asioihin, sillä vaikka koteja voi ohjeis-

taa, mitään ei voi pakottaa ostamaan tai tekemään. Onneksi tällaisissa tilanteissa lainavarusteita 

löytyy usein jostain, esimerkiksi naapureilta, sukulaisilta tai koululta.  

Oppitunnin erilainen kesto – pidempi tai mahdollisuus lyhyempään kestoon – ovat myös asioita, 

joita opettaja ei voi suoraan tarjota. Käytännössä pidempi hiihtotunti saavutetaan vain järjestä-

mällä liikunnanopetus kaksoistunniksi. Tämä on kuitenkin yleensä koulun linjaus, joten sen 

muuttaminen vaatii yleistä pohdiskelua ja keskustelua sekä hyötyjen ja haittojen punnitsemista, 

mitä varmasti on jo nykyisen yksöistuntiopetuksen valitsemiseksi tehtykin.  Erään oppilaan toi-

veen toteuttaminen siitä, että hiihtämisen voisi halutessaan lopettaa 5-10 minuuttia ennen oppi-

tunnin päättymistä, voisi periaatteessa olla opettajan käsissä. Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin 

ehkä yleisiä ja yhteisiä koulun pohdintoja ja linjauksia siitä, täyttyvätkö liikuntatuntien tavoit-

teet, jos oppilaat voivat lopettaa tekemisen ennen oppitunnin päättymistä. Yleensä näkemyk-

senä on se, että liikuntatunneille pyritään saamaan mahdollisimman paljon liikettä. Siksi mie-

lekkäämpää voisi olla pyrkiä siihen, että oppilas jaksaa ja haluaa osallistua hiihtämisen 45-

minuuttisen oppitunnin loppuun saakka. Tähän pääsemiseksi oppitunnin tulisi olla kiinnostava 

ja rankkuudeltaan yksilöllisesti muokattavissa.  
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Moni oppilas toivoi, että hiihtoa olisi koululiikunnassa vähemmän. Myös tämä toive on kenties 

enemmän koulukohtaisesti arvioitava kuin yhden opettajan päätettävissä. Millaiset ovat koulun 

tavoitteet liikunnanopetuksen suhteen ja sopiiko hiihto esimerkiksi alueen liikuntasisältöihin? 

Pohjoisessa hiihto saatetaan kokea tärkeämpänä taitona ja harrastusmahdollisuutena kuin esi-

merkiksi etelässä, jossa olosuhteet hiihtämiseen ovat vähemmän suotuisat vähemmän lumimää-

rän ja lämpimämmän talven vuoksi. Tällöin etelämpänä hiihto voinee helpommin jäädä vähäi-

semmäksi osaksi koululiikuntaa. Toisaalta on kuitenkin melko selvää, että oppilaat toivoivat 

vähemmän hiihtoa sen vuoksi, ettei hiihto ole heille mieleinen laji. Jos hiihto olisi heille mie-

lekkäämpää, he voisivat olla kiinnostuneita hiihtämään nykyistä enemmänkin. 

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 274) liikunnanopetuksen oh-

jeena on valita sellaisia tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 

vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen 

(kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri 

liikuntalajien avulla. Näin ollen liikuntataitojen kehittäminen on tärkeää, mutta rivien välistä 

on luettavissa, että taitoja tulisi harjoittaa myös lumiliikunnassa, josta tulee mieleen hiihtämi-

nen. Hiihtämistä voisi siis pitää vahvasti suositeltuna liikuntamuotona eri liikuntataitojen har-

joitteluun, mutta ei täysin pakollisena, jolloin se olisi mahdollista, vaikkakin varmaankin hyvin 

poikkeuksellista, jättää pois tai vähäiseksi liikuntasisällöksi. 

Viimeisenä niistä asioista, joihin opettajan on hankala vaikuttaa, on se, että erään oppilaan koh-

dalla opetuksen strukturoitu luonne rajoitti sisäisiin tavoitteisiin pyrkimistä. Tätä oppilasta jäi 

ärsyttämään, jos häneltä joskus jäi tunnin päättymisen takia saavuttamatta itselleen asettama 

tavoite esimerkiksi hiihtämästään kierrosmäärästä. Tätä vastausta oli hieman haastavaa tulkita: 

toisaalta tavoitteessa kyse saattoi olla oppilaan itselleen asettamista liioista vaatimuksista, toi-

saalta esimerkiksi vertailusta muihin, jos oppilas oli esimerkiksi asettanut tavoitteensa muiden 

oppilaiden hiihtomäärien mukaan. Tulkitsin kyseessä olevan lähinnä sen, että liikuntatunnin 

päättyminen, eli tiukat aikarajat toiminnalle, keskeyttivät oppilaan kokeman flow’n eivätkä an-

taneet mahdollisuutta saavuttaa omaa tavoitetta. Opettaja voi toki antaa oppilaiden jatkaa hiih-

tämistä hieman välitunnin puolelle, jos hän itse ehtii heitä valvomaan. Muuten tähän asiaan on 

varmaankin hankalaa opettajan vaikuttaa, erityisesti kun sen perimmäistä syytä on vaikea ym-

märtää. 

Aineiston analyysissa toiseen tutkimuskysymykseen ”Mitä syitä oppilaat nimeävät hiihdon epä-

mieluisuudelle?” vastaamiseksi syntyi myös ryhmä oppilaiden vastauksia, kaatoluokka nimeltä 
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”Ei vain pidä siitä, ei osaa selittää syytä”. Tässä tutkimuksessa viiden haastatelluista oli jossain 

vaiheessa hankalaa selittää, miksi he eivät pitäneet hiihdosta. Kuten Palomäki ja Heikinaro-

Johansson (2011) totesivat tutkimuksessaan, on tavallista, että ihmiset mieltävät liikunnan la-

jien kautta ja siksi myös esimerkiksi liikunnan epämieluisuus ja mieluisuus ilmaistaan usein 

lajien kautta. Näillä oppilailla voi siis olla sellainen tunnekokemus, etteivät he vain pidä siitä, 

millaista hiihto on eivätkä ole tulleet ajatelleeksi tai nytkään osanneet selittää sille tarkempia 

syitä. Opettajan ja opetuksen kannalta tämä on kuitenkin hankalaa, sillä tällöin ei saada juuri 

aineksia siihen, mikä on pielessä ja mitä pitäisi muuttaa.  

Liikuntanautinnon voidaan ajatella sijoittuvan Scanlania ja Lewthwaitea (1986) mukaillen saa-

vutuksen ja ei-saavutuksen sekä sisäisen ja ulkoisen välisille akseleille. Tähän tutkimukseen 

osallistuneille hiihdosta mukavaa tehneet asiat jakautuivat ulkoisiin olosuhteisiin, sosiaalisiin 

seikkoihin, hiihtotuntien sisältöön sekä suurempaan autonomiaan koululiikunnan ulkopuolella. 

Kun nämä sijoitetaan liikuntanautintomalliin (kuvio 11), on nähtävissä, että näille oppilaille 

liikuntanautinto liittyi sekä sisäisiin että ulkoisiin, mutta vain ei-saavutukseen liittyviin tekijöi-

hin. Nämä oppilaat eivät vaikuttaneet saaneen hiihdosta juurikaan saavutuksen kokemuksia 

eikä heille liikuntanautinto siksi liittynytkään saavutuksen kokemuksiin. Sen sijaan sekä ulkoi-

set että sisäiset asiat olivat mukana tekemässä hiihdosta heille mielekästä. Näistä opettaja voi 

vaikuttaa hiihtotuntien sisältöön, vaikuttaa osittain sosiaalisiin seikkoihin ja siihen, että auto-

nomiaa koettaisiin enemmän myös koululiikunnassa ja vaikuttaa vain vähän ulkoisiin olosuh-

teisiin. Saavutuksen kokemusten saamista osaksi liikuntanautintoa, eli omien suoritusten mer-

kityksellistämistä, auttaisi Kosken mukaan ennen kaikkea toiminnan tehtäväsuuntatuneisuus 

(Koski 2013, 109-114).  
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KUVIO 11. Oppilaiden mieluisat hiihtokokemukset Scanlanin ja Lewthwaiten (1986) liikunta-

nautintomallissa. 

6.4 Tulosten luotettavuuden arviointia 

Tämä tutkimus koululiikuntalajien epämieluisuudesta ja epämieluisuutta aiheuttavista teki-

jöistä oli sikäli poikkeuksellinen, että tutkimuksen kohdejoukko, eli tutkimuskoulun 5.- ja 6.-

luokkalaiset, suhtautuvat koululiikuntaan tavallista positiivisemmin. Kun eri tutkimusten mu-

kaan noin 10 % oppilaista ei pidä koululiikunnasta (Nupponen ym. 2010; Zacheus 2008; Palo-

mäki ym. 2011), näistä oppilaista vain 1% piti liikuntaa vastenmielisenä eikä kukaan pitänyt 

liikuntaa erittäin vastenmielisenä. Jopa 94 % oppilaista piti liikunnasta tai piti siitä erittäin pal-

jon. Näiden oppilaiden suhtautuminen liikuntaan oli siis yleisesti ottaen positiivista ja maasto-

hiihto oli vain laji, josta he pitivät vähiten. Haastateltujen oppilaiden liikunnan arvosana oli 

ollut 8 tai 9 heidän oman ilmoituksensa mukaan, mikä sekin kertoo vähintäänkin kohtuullisen 

hyvästä liikunnallisesta osaamisesta. Vastaukset voisivat olla erilaisia, jos tutkimukseen osal-

listuisivat oppilaat, jotka eivät pidä koululiikunnasta, eivät ole siinä arvionnin mukaan yhtä 

hyviä ja joille hiihto olisi silloin epämieluisesta toiminnasta kaikista epämieluisin laji. Osalle 

haastatelluista epämieluisimpien lajien valinta ja järjestykseen laittaminen oli ollut aluksi hie-

man hankalaa, mutta kuitenkin heille oli yleisesti ottaen selkeää, mitkä ovat heille epämielui-

simpia koululiikuntalajeja.  

I.  II.  

III. Hiihtotuntien sisältö (tehtävät 

tunnilla, kokemukset hiihtoretkistä), 

suurempi autonomia koululiikun-

nan ulkopuolella 

IV. Ulkoiset olosuhteet (miellyttävä 

sää, eri hiihtoympäristöt), sosiaali-

set seikat (hiihtäminen seurassa, 

opettajan osallisuus) 

SAAVUTUS 

SISÄINEN  

 EI-SAAVUTUS 

 ULKOINEN  LIIKUNNASTA 

NAUTTIMINEN 
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Haastatelluista neljä oli käynyt koko peruskoulunsa samassa oppilaitoksessa, tutkimuskoulussa. 

Loppujen, viiden oppilaan tutkimuskoulussa käymä aika vaihteli tasaisesti reilusta vuodesta 

viiteen ja puoleen vuoteen. Heidän tutkimuskoulussa opiskelemansa aika vaikuttaa osaltaan 

haastattelutulosten arviointiin. Kun oppilaat esimerkiksi kertoivat, etteivät juuri ole saaneet 

hiihdonopetusta, tämä voi perustua osittain kokemuksiin edellisestä koulusta. He eivät kuiten-

kaan ole myöhemmin tutkimuskoulussakaan saaneet enää hiihdon tekniikkaopetusta. Lisäksi 

hiihdosta pitämättömyys voi enemmän perustua kokemuksiin aikaisemmasta koulusta, kuten 

erään oppilaan kohdalla, joka ei pitänyt hiihdosta monista syistä. Hän oli tullut tutkimuskouluun 

vasta reilua vuotta ennen haastattelua eikä ollut päässyt itse osallistumaan hiihdonopetukseen 

tutkimuskoulussa ensin terveydellisistä syistä ja lopuksi välineiden puuttumisen takia. Siksi hä-

nen arvionsa hiihdon epämieluisuudesta nykyisessa koulussa perustuivat aiemmin luotuihin 

mielikuviin hiihdosta eri koulussa, hiihtotuntien ulkopuolella syntyneisiin käsityksiin muiden 

oppilaiden ja opettajan ajatuksista, joiden uskoi pätevän edelleen myös hiihtotunneilla sekä 

kahtena talvena sivusta seurattuihin hiihtotunteihin tutkimuskoulussa. Toisaalta tällaiset ta-

paukset kertovat siitä, millaista opetus voi muualla olla ja kuinka aiemmat kokemukset siirtyvät 

uuteenkin kouluun oppilaan mukana vaikuttaen hänen näkemyksiinsä, vaikka siellä opetus on-

kin väistämättä jollain tavalla erilaista. 

Ylipäätään tämän tutkimuksen tuloksia pohtiessa on huomioitava se, miten viides-kuudesluok-

kalaiset osaavat vastata tutkimuksen kysymyksiin. Monelle oli jossain määrin vaikeaa miettiä, 

miksi he eivät pidä hiihdosta. Lapselle onkin usein vaikeaa vastata suoraan kysymykseen siitä, 

miltä jokin asia hänestä tuntuu (Alasuutari, 2005, 160). Heidän ei ole ehkä ollut aikaisemmin 

tarpeen miettiä, miksi he eivät pidä tietystä urheilulajista, erityisesti hiihdosta. Voi olla, että 

nämä oppilaat, jotka nyt kokivat, etteivät oikein tiedä, mikseivät tykkää hiihdosta, saattavat 

myöhemmin kyetä näkemään syyt selkeämmin. Omat mielipiteet sekä kykyä kertoa niistä ja 

perustella niitä todennäköisesti kirkastuvat ajan myötä ja siksi esimerkiksi yhdeksäsluokkalai-

set, joita liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnissakin (Palomäki & Heikinaro-Johansson 

2011) tutkittiin, voivat olla sinänsä hedelmällisempi tutkimuskohde. Näen kuitenkin arvok-

kaana tutkia myös jo viides- ja kuudesluokkalaisia, joiden mielipiteet ovat vielä muotoutumassa 

ja hakevat paikkaansa, sillä tässä vaiheessa heidän epämieluisuuden kokemuksensa olisi erityi-

sen hyödyllistä ottaa huomioon ennen kuin ne pääsevät kärjistymään ja vakiintumaan epä-

mieluisiksi. Heitä tutkimalla saadaan tietää, miltä oppilaista tuntuu sillä hetkellä, kun he ovat 



77 

 

vielä koulussa ja osallistumassa hiihdonopetukseen. Lasten kohdalla aika ole päässyt yhtä pal-

jon muovaamaan tai vääristämään muistoja, kuin joissain aikuisille toteutetuissa tutkimuksissa 

saattaa olla tapahtunut. 

Viides-kuudesluokkalaisten kyky sanallistaa vastauksensa oli vaihteleva. Lisäksi eri oppilaat 

uskalsivat eri lailla rentoutua minun, haastattelijan seurassa ja kertoa mielipiteistään ja koke-

muksistaan. Joidenkin oppilaiden vastaukset olivat lähinnä yhden tai muutaman sanan pituisia 

ja silloinkin he vastasivat mieluiten kysymyksiin, joihin pystyi vastaamaan lyhyesti. Esimer-

kiksi yksi haastateltava osallistui haastatteluun oman opettajansa suostuttelun jälkeen, vaikka 

ei itse ollut kovin halukas. Siksi hänen vastauksistaan sai sellaisen vaikutelman, että hän toivoi 

tilanteen olevan mahdollisimman nopeasti ohi. En kuitenkaan ennen haastattelua voinut tietää 

tätä ja esimerkiksi Hirsjärven ja Hurmeen (2015, 85) mukaan tutkittavia voi ja kannattaa joskus 

suostutella osallistumaan tutkimukseen, sillä heillä voi esimerkiksi olla taipumus yrittää välttää 

uusia tilanteita, joista he voivat kuitenkin innostua saadessaan tietää lisää. Oppilas kuitenkin 

esimerkiksi vastasi moniin kysymyksiini, ettei tiedä, kun kysymys olisi vaatinut vastauksen 

pohtimista ja todennäköisesti useampisanaista vastausta. Tällaiset lapsen runsaat ”en tiedä” tai 

”en muista”-tyyppiset vastaukset voivat olla myös merkki siitä, että lapsi käyttäytyy haastatte-

lutilanteessa opettaja-oppilas-suhteen kaltaisesti, jolloin hän yleensä pyrkii koulusta tuttuun ta-

paan oikeiden vastausten antamiseen (Alasuutari, 2005, 152-153). 

Aikuinen-lapsi-suhde ja heidän välisensä valtaero on tutkimustilanteessa väistämättä läsnä, 

mutta haastattelija voi pyrkiä tekemään selväksi roolinsa aikuisena olevan erilainen kuin lapsen 

arkipäivän kokemuksessa ja osoittamaan aitoa kiinnostusta lapsen mielipiteisiin. Keskeinen 

keino siihen on haastattelijan refleksiivisyys lapsen puheeseen ja puhetapoihin. (Alasuutari, 

2005, 152-153) Muutenkin lasten haastattelussa on tärkeää eläytyä lapsen elämään ja käyttää 

siihen sopivaa kieltä (Alasuutari, 2005, 162). Pyrin tekemään näitä kumpaakin. Jotkut oppilaat 

kertoivat rennosti omista kokemuksistaan omin sanoin. Kaikkien haastateltavien kohdalla ta-

voittelin omalla olemuksellani ja haastattelutavallani rennon tunnelman syntymistä, jotta haas-

tattelutilanne olisi oppilaille mahdollisimman mukava ja saisin myös mahdollisimman kattavia 

vastauksia. Oppilaat olivat kuitenkin erilaisia, ja osan kanssa tämä onnistui paremmin kuin tois-

ten kanssa.  

Luotettavuuden lisäämiseksi olisi ollut tärkeää saada suurempi osuus tutkimuskoulun viides- ja 

kuudesluokkalaisista osallistumaan tutkimukseen. Osa oppilaista kieltäytyi osallistumasta tut-
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kimukseen, kun tutkimuslupia haettiin. Näin oli erityisesti yhden luokan kohdalla, jossa suu-

rempi joukko ilmeisesti päätti yhdessä, ettei halua osallistua. Lisäksi osa saattoi kieltäytyä tut-

kimukseen osallistumisesta siksi, että tutkimuslupapyynnössä kerrottiin kyselyn lisäksi mah-

dollisesta jatkohaastattelusta. Ujommille oppilaille tämä saattoi olla tekijä, jonka vuoksi he ei-

vät halunneet osallistua. Luotettavamman tutkimustuloksen olisi voinut saada sillä, että tutki-

muslupapyynnössä olisi erikseen pyydetty suostumus kyselyyn ja haastatteluun, mutta tällöin 

haastattelusta kieltäytyminen olisi voinut muodostua liian helpoksi ja vaikeuttaa tutkimuksessa 

haastateltavien valintaa. Myös anonymiteetti kyselyyn osallistumisessa olisi voinut lisätä oppi-

laiden osallistumishalukkuutta, mutta olisi jälleen hankaloittanut haastatteluun osallistuvien va-

lintaa. Lisää suostumuksia tutkimuslupaan olisi voinut saada lupaamalla osallistumisesta jonkin 

pienen palkkion, esimerkiksi karkin tai muun vastaavan, mikä olisi voinut lisätä oppilaiden ha-

lukkuutta osallistua. Tällainen yksinkertainenkin asia olisi voinut auttaa merkittävästi.  

Lisäksi tutkimuslupien hakeminen oppilailta oli ongelmallista, sillä kaikki oppilaat eivät olleet 

tarpeeksi huolellisia palauttaakseen tutkimusluvan. Oppilailla oli noin viikko aikaa palauttaa 

tutkimusluvat ennen kyselyn tekemistä, mutta tämänkin jälkeen lappu oli mahdollista palauttaa 

ja oppilaita muistutettiin asiasta. Kaikki eivät silti palauttaneet tutkimuslupia. Viidensien ja 

kuudensien luokkien oppilaita oli koulussa tutkimuksen tekohetkellä yhteensä 104 ja palautet-

tuja tutkimuslupalappuja oli yhteensä 83, joista 19 oli kielteisiä ja 64 myönteisiä. 21 oppilasta 

ei siis palauttanut lupakyselyä. Kyselytutkimukseen kuitenkin osallistui 79 oppilasta, eli 15 

enemmän kuin myönteisen lupalapun palauttaneita, vaikka sanoin, että kyselyyn voivat osallis-

tua vain nämä henkilöt. Kävin hakemassa haastattelujen jälkeen palautettuja tutkimuslupalap-

puja, joita oli muutamia. Lappuja olisi voinut muuten käydä pyytämässä oppilailta pidempään-

kin, mutta toteutin tutkimukseni toukokuussa, jolloin kyselytutkimuksen ja haastattelujen jäl-

keen oppilailla oli koulua enää kaksi viikkoa ennen kesälomaa. Voi olla, että jos tutkimus olisi 

toteutettu aikaisemmin ja oppilailla olisi näin ollut enemmän aikaa palauttaa myöhästyneitä 

lupalappuja, olisin voinut saada muutaman lapun lisää. 

Muutamaa haastattelemistani oppilaista ujostutti haastattelun aikana, minkä vuoksi vastaukset 

saattoivat jäädä lyhyiksi. Tähän olisi voinut auttaa se, että olisin ollut oppilaille tutumpi. Osalle 

olin kuitenkin toiminut heidän luokanopettajansa sijaisena, joten en ollut heille täysin tuntema-

ton. Kaikki haastatellut olivat myös nähneet minut kaksi kertaa ennen haastattelua, tutkimuslu-

palappuja jakaessa sekä kyselytutkimusta tehdessä. Joiltakin oppilailta olisi periaatteessa voinut 

saada enemmän tietoa vastaukseksi haastattelukysymyksiini, jos niitä olisi kysytty kirjallisesti, 

jolloin ei olisi tarvinnut ujostella haastattelijaa (Hirsjärvi & Hurme 2015, 36). Tällöin oppilaat 
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olisivat kuitenkin todennäköisesti yleisesti antaneet lyhyempiä vastauksia ja kertoneet vähem-

män esimerkkejä, kuin haastattelussa. Harva todennäköisesti olisi jaksanut kirjoittaa enemmän 

kuin jaksoivat haastattelussa puhua. Yksi oppilas kuitenkin uskalsi enimmäkseen antaa ”joo”, 

”ei” ja ”en tiedä”-tyyppisiä vastauksia, jolloin hänelle olisi voinut olla mukavampaa vastata 

muutamaan kysymykseen kirjallisesti. Kirjallisena haastattelu ei kuitenkaan olisi voinut olla 

yhtä laaja kuin keskusteluna.  

Keräämääni tutkimusaineistoa voisi vielä tutkia lisää, eri näkökulmista. Mukaan tarkasteluun 

voisi ottaa aineistot toiseksi epämieluisimman lajin, suunnistuksen, epämieluisuudesta kerto-

vista syistä ja tutkia millaisia yhteneviä tekijöitä epämieluisimmissa lajeissa on. Lisäksi aineis-

toja voisi tarkastella laajemmin kvantitatiivisesti, esimerkiksi koululiikuntaan suhtautumisen, 

liikunnan arvosanan ja epämieluisimpien lajien yhteyksien suhteen. Myös tyttöjen ja poikien 

välisiä eroavuuksia olisi voinut tutkia tarkemmin, sillä ne eivät tässä tutkimuksessa pro gradu 

–tutkielmalle sopivan laajuuden vuoksi päässeet juurikaan esiin. Erityisen antoisaa voisi olla 

toimintatutkimuksen tekeminen epämieluisimpaan lajiin, kuten hiihtoon, liittyen, jolloin pyrki-

myksenä olisi tutkimuslöydösten avulla kehittää hiihdonopetusta mieluisammaksi. Tämän jäl-

keen suoritettaisiin mittaus, jossa arvioitaisiin kehittämisen onnistumista oppilaiden käsitysten 

kautta. Sama sykli voitaisiin toistaa vielä toisen tai kolmannenkin kerran. Tällaisessa tutkimuk-

sessa voisi löytyä hyvin toimivia tapoja muuttaa epämieluisimman lajin opetusta mieluisam-

maksi. Kun tänä päivänä kiinnostus on kääntynyt kohti sitä, kuinka lasten ja nuorten arjessa 

liikkumista voisi lisätä, tämän aiheen tutkimista voisi jatkaa enemmän siitä näkökulmasta, mitä 

yhteyksiä koululaisten kielteisillä koululiikunnassa syntyneillä lajikokemuksilla on samaan ai-

kaan heidän vapaa-ajan liikkumiseensa ja käsityksiinsä liikkumisesta. 

Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa löytyi hiihdon epämieluisuudelle koululiikunnassa aina-

kin muutama selkeä syy, joihin muutosta hakemalla oppilaiden koululiikuntakokemukset tämän 

lajin osalta voisivat oletettavasti muuttua mieluisammiksi. Epämieluisuuden kokemuksia vai-

kuttaisi siis olevan mahdollista muuttaa myönteisemmiksi, kun siihen on tahtoa. Tutkimuksen 

anti puoltaa sitä, että liikuntatuntien sisällön suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi on hyvä tie-

dustella oppilaiden kokemuksia koululiikunnan sisällöistä niin lajikohtaisesti kuin yleisestikin: 

kysyä, mikä on ollut hyvää, mikä huonoa ja mitä he toivoisivat. Tämä antaa paljon aineksia 

myönteisten koululiikuntakokemusten lisäämiseen ja siten mahdollisuuksia lisätä liikunnallisen 

elämäntavan syntymisen todennäköisyyttä. 
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Liite 1   Tutkimuslupa 

Hei kuudesluokkalainen ja kotiväki!    6.5.2015 

 

Olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu –tutkielmaa, jossa tutkin ala-

koululaisten epämieluisia koululiikuntakokemuksia. Selvitän, mikä on 6.-luokkalaisten mie-

lestä epämieluisin koululiikuntalaji ja syitä tähän kokemukseen, jotta kyseisen lajin oppiminen 

sekä yleisesti koululiikunnan kokeminen voitaisiin tehdä oppilaille mielekkäämmäksi. Pyrki-

myksenä on selvittää, miten koululiikunta aiheuttaisi oppilaille mahdollisimman vähän nega-

tiivisia liikuntakokemuksia eikä vieraannuttaisi lapsia liikkumisesta, vaan tuottaisi positiivisia 

oppimiskokemuksia ja elämyksiä liikunnasta. 

Tutkimukseen osallistuvia oppilaita pyydetään listaamaan kyselylomakkeelle itselleen epä-

mieluisimmat ja mieluisimmat koululiikuntamuodot. Muutamia kyselyyn vastanneita oppilaita 

tullaan myös haastattelemaan epämieluisimpaan lajiin liittyen. Kyselylomakkeen yhteydessä 

kysytään oppilaan halukkuus osallistua mahdolliseen haastatteluun. Oppilaan henkilöllisyys ja 

muut tiedot pidetään salassa ja tunnistamattomissa ja kaikkia annettuja tietoja käytetään vain 

tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta antaa 

opettajille arvokasta tietoa, jota pyritään käyttämään opetuksen kehittämiseen oppilaiden hy-

väksi. Oppilaalla on myös mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa missä tutkimuksen vai-

heessa tahansa ja valmis tutkimus on mahdollista lukea ennen sen julkaisemista. Kysely ja 

mahdolliset haastattelut toteutetaan viikkojen 21 ja 22 aikana. 

 

Lapseni ___________________________________________ (nimi) voi osallistua tutkimuk-

seen 

Kyllä_______ _ Ei_________ 

 

Huoltajan allekirjoitus __________________________________________________ 

 

Vastaan tarvittaessa mielelläni myös lisäkysymyksiin, jos jokin askarruttaa: 

kristiina.heiskanen@student.oulu.fi 

 

Terveisin, 

Kristiina Heiskanen 

mailto:kristiina.heiskanen@student.oulu.fi
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Liite 2   Kyselylomake 

  

 

 

Nimi:_______________________________________________ Sukupuoli:_______________ 

Luokka:____________ 

Olen käynyt samaa koulua koko peruskouluni ajan 

En ole käynyt koko peruskouluani samassa koulussa, olen käynyt tätä koulua nyt 

noin____________________ vuotta 

Liikunnan arvosana:_____________ 

 

1. Koululiikunta on mielestäni:  

erittäin vastenmielistä 

vastenmielistä 

ei vastenmielistä eikä mukavaa 

pidän siitä 

pidän siitä erittäin paljon 

 

Koululiikuntamuodot: 

aerobic 

perusvoimistelu 

kuntovoimistelu/kuntopiiri 

telinevoimistelu / parkour 

kuntosalityöskentely 

 

tanssi/ musiikki- ja ilmaisuliikunta 

jalkapallo 

koripallo 

pesäpallo 

lentopallo 

sähly/salibandy 

sulkapallo 

tennis/squash/pöytätennis 

ultimate 

käsipallo 

 

maastohiihto 

laskettelu 

lumilautailu 

luistelu 

jääkiekko 

ringette 

jääpallo/kaukalopallo 

yleisurheilu 

suunnistus 

retkeily 

 

lenkkeily kävellen tai juosten 

uinti 

rentoutusharjoitukset 

muu, mikä?_________________ 

 

2. Nimeä yllä olevaa listaa apuna käyttäen seuraavan sivun taulukkoon järjestykseen kolme 

liikuntamuotoa, jotka ovat sinulle koululiikunnassa epämieluisimpia. Merkitse raksilla (X) kunkin lajin 

kohdalta sarakkeisiin, kuinka usein kyseistä liikuntamuotoa on opetettu alakoulusi aikana liikunnassa ja 

kuinka usein haluaisit liikuntatunneilla harrastettavan kyseistä lajia. Merkitse toiseen taulukkoon 

vastaavasti sinulle kolme mieluisinta liikuntamuotoa. 
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Liite 3   Teemahaastattelurunko 

TEEMAHAASTATTELURUNKO: 

 

Nimi, luokka 

 

Oliko hankalaa valita, mitkä lajit ovat sinulle epämieluisimpia? Oliko hankalaa laittaa ne järjestyk-

seen? 

 

HIIHTO 

Valitsit sinulle epämieluisimmaksi koululiikuntamuodoksi hiihdon. Kerro omin sanoin, miksi valitsit 

juuri hiihdon ykköseksi. 

Mikä mielestäsi tekee hiihdosta epämieluisen liikuntamuodon? 

 

Millaisia epämiellyttäviä tunteita hiihto on sinussa herättänyt tai edelleen herättää? 

Tuleeko sinulle joku epämieluisa kokemus tai muisto mieleen tästä lajista? Kertoisitko sen? 

Oletko harrastanut hiihtoa koulun ulkopuolella? Tykkäätkö hiihdosta koulun ulkopuolella? 

 

Alhainen koettu pätevyys (lajit, joita ei hallitse hyvin, huonon tuloksen saaminen kuntotestistä, epäonnistu-

miset ja kilpailu) 

-Koetko olevasi hyvä hiihdossa? Missä et ole mielestäsi hyvä hiihdossa? 

-Koetko, että olet joskus epäonnistunut hiihdossa koululiikunnassa? 

-Onko hiihdossa koululiikunnassa mielestäsi jonkinlaista kilpailua? Miten se vaikuttaa siihen, miten 

mieleisenä koet hiihdon? 

 

Kielteiset kokemukset ja ongelmat ryhmän kanssa (muut eivät yritä parhaansa mukaan, pelleilevät oppi-

laat, pojat pitävät tyttöjä huonoina eivätkä syöttele, ulkonäön haukkuminen) 

-Miten muut oppilaat suhtautuvat hiihtoon koululiikunnassa? Vaikuttaako se siihen, miten mieluisana 

sinä koet hiihdon? Miten muut oppilaat vaikuttavat kokemukseesi? 

-Kuka liikuntatunnilla päättää, kuka hiihtää kenenkin kanssa? 

-Onko hiihtotunneilla mielestäsi hyvä tunnelma? 
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Opettaja (kireä opettaja, opettaja ei puutu peliin, tuntien huono etukäteissuunnittelu, opettaja ei edes yritä 

opettaa, miesopettajat pitävät tyttöjä huonompina) 

-Vaikuttaako opettaja mielestäsi hiihdon mieluisuuteen sinulle? Miten opettaja vaikuttaa siihen(, että 

koet hiihdon epämieluisena)? 

-Oletko saanut opettajalta mielestäsi hyvää hiihdonopetusta? Onko opettaja osannut neuvoa tekniik-

kaa hyvin? Onko opettaja antanut palautetta? 

-Miten opettaja arvioi oppilaita hiihdossa? Vaikuttaako se jotenkin sinun mielestäsi siihen, kuinka 

mieluista hiihto on sinulle? 

 

Monipuolisuuden ja autonomian puute 

-Voitko itse vaikuttaa siihen, mitä hiihtotunneilla teet? Ottaako opettaja toiveita huomioon tai ky-

syykö opettaja oppilaiden mielipiteitä? 

-Ovatko hiihtotuntien sisällöt mielestäsi tarpeeksi monipuolisia? Mitä toivoisit, että hiihtotunneilla 

tehtäisiin? 

 

Fyysinen aktiivisuus (hikinen liikunta, rankat tunnit, tunnit, joissa ei tule edes hiki) 

-Miltä hiihto tuntuu fyysisesti? Onko se rankkaa, haastavaa, liian kevyttä tai helppoa? Vaikuttaako se 

siihen, kuinka mieleinen koululiikuntamuoto hiihto on sinulle? 

 

Olosuhteet (liian pieni liikuntasali, huonot suihkut, varusteiden vähyys, liikuntatuntien ajoitus keskelle koulu-

päivää, liian lyhyet tunnit, liian paljon ihmisiä tunnilla) 

-Miten välineet vaikuttavat hiihdon mieluisuuteen koululiikuntamuotona? Onko sinulla mielestäsi hy-

vät hiihtovälineet? 

-Miten mielestäsi liikuntaympäristö vaikuttaa maastohiihdon mielekkyyteen? Onko paikka, jossa 

olette hiihtäneet, hyvä? 

-Onko liikuntatunnilla sopivan paljon aikaa hiihtämiselle? (Tuntuuko, että aikaa pitäisi olla enemmän 

tai että vähempikin riittäisi?) 

 

Lajin opetuksen useus 

Kerroit kyselylomakkeessa, että hiihtoa on ollut koululiikunnassa ________ (kuinka usein – oppilailla 

eri vastauksia). Vaikuttaako se siihen, miten epämieluisana koet hiihdon? 
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Olet merkinnyt, että haluaisit sitä opetettavan _______________ (vähemmän kuin nykyään tai kuten 

nykyään, riippuen oppilaan vastauksesta). Onko hiihtoa koulussa liikaa? Kuinka usein haluaisit, että 

hiihtoa on koululiikunnassa? 

Tekisikö se hiihdosta mieluisampaa sinulle, jos sitä olisi harvemmin? Tai voisiko hiihto olla mieluisam-

paa, jos sitä opetettaisiin useammin kuin nyt on opetettu? 
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Liite 4   Taulukko oppilaiden vastausten jakautumisesta 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 P1 P2 P3 Yht.

Osaamattomuuden 

kokemukset
xx xx xx x xx xx

11

Muihin vertailun 

aiheuttamat 

huonommuuden 

kokemukset

x x xxx x x x

8

Paine pätevyyden 

osoittamisesta
xx

2

Opetuksen sisällön 

puutteellisuus

x x x xx xx x x

9

Opettajan 

kielteiset 

ominaisuudet ja 

toimintatavat

x xx xxx

6

Aina sama 

hiihtoreitti 

tylsistyttää

x x x x x x x

7

Käytetyn ladun 

ominaisuudet 

huonot

xx xx x x

6

Hiihtämisen 

tuottamat 

epämiellyttävät 

fyysiset 

tuntemukset

x x xx xx xx xx

10

Muiden oppilaiden 

epämieluisa 

käyttäytyminen

xx x x xxx

7

Ongelmat 

välineiden kanssa
x x

2

Epämiellyttävät 

sääolosuhteet
x x

2

Valinnanvapauden 

puute oman 

toiminnan suhteen

x x x

3

Opetuksen 

strukturoitu 

luonne rajoittaa 

sisäisiin 

tavoitteisiin 

pyrkimistä

x

1

10 7 12 8 17 3 6 5 6


