
 

 

 

 

 

 

Mustonen Sonja & Posio Sofia 

Liikuntatuntien motivaatioilmastoon vaikuttavat tekijät 

Kasvatustieteen kandidaatintyö 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Laaja-alainen luokanopettajan koulutus 

2018 

 

 



 

 
 

Oulun yliopisto                                                                                                                    

Kasvatustieteiden tiedekunta                                                                                                  

Liikuntatuntien motivaatioilmastoon vaikuttavat tekijät (Sonja Mustonen & Sofia Posio)               

Kasvatustieteen kandidaatintyö, 33 sivua                                                                         

Toukokuu 2018 

 

Tutkielman tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat liikuntatuntien 

motivaatioilmastoon ja miten liikuntatunneista saisi luotua sellaisia, että ne motivoisivat ja 

kannustaisivat oppilaita liikkumaan myös vapaa-ajalla. Tutkielma vastaa kysymyksiin mitä 

motivaatiolla tarkoitetaan, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden liikuntamotivaatioon ja mistä 

tekijöistä liikuntatuntien motivaatioilmasto koostuu. Aihe on ajankohtainen, koska useiden 

tutkimusten mukaan lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Koululiikunnalla 

on suuri merkitys positiivisten liikuntakokemusten tarjoajana oppilaille, joten tutkielmasta on 

hyötyä kaikille liikuntaa opettaville opettajille. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka 

perustuu aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Motivaatio suuntaa ja ylläpitää toimintaa ja ilmenee liikuntatunneilla toiminnan 

voimakkuutena, pysyvyytenä ja tehtävien valintana.  Osaksi motivaatiotutkimusta kuuluvat 

keskeisesti itsemääräämisteoria ja tavoiteorientaatioteoria. Itsemääräämisteoriaan liittyy 

koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Koululiikunta voi 

joko mahdollistaa tai ehkäistä näiden psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen, mikä taas 

on yhteydessä oppilaan kokemaan positiiviseen sisäiseen motivaatioon. 

Tavoiteorientaatioteorian mukaan oppilaiden liikuntamotivaatioon vaikuttaa keskeisesti se, 

syntyykö fyysisen pätevyyden kokemus tehtäväsuuntautuneesti itsevertailuun perustuen vai 

minäsuuntautuneesti normatiiviseen vertailuun perustuen. Motivaatioilmastoon vaikuttaa 

pätevyyden kokemusten ja tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuden lisäksi kaikki opettajan 

tekemät pedagogiset ja didaktiset liikuntatuntiin liittyvät ratkaisut. Näitä ovat tehtävien 

toteuttamistapa, opettajan auktoriteetti, palautteen antaminen, oppilaiden ryhmittelyperusteet, 

toiminnan arviointi ja ajankäytön joustavuus. Motivaatioilmaston kannalta on tärkeintä, että 

se sopii yhteen lapsen omien tavoitteiden ja päämäärien kanssa. 

 

Opettajan on tärkeää ottaa liikunnan opetuksessa huomioon motivaatioilmastoon vaikuttavat 

tekijät. Opettajan haasteena onkin suunnitella liikuntatunneista sellaisia, että jokainen oppilas 

kokisi niiden kautta pätevyyden ja onnistumisen kokemuksia. Tehtäväsuuntautuneisuutta 

korostava turvallinen ja kannustava ilmapiiri auttaa näiden tavoitteiden toteutumisessa. 

Lisäksi innostavaa motivaatioilmastoa ja oppilaan sisäistä motivaatiota tukevat monipuoliset 

ja vaihtelevat tehtävät sekä opetuksen eriyttäminen oppilaiden taitotasoa vastaavaksi.  

  

Avainsanat: liikuntamotivaatio, motivaatio, motivaatioilmasto 
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1 JOHDANTO 

Nykyisin on paljon lapsia, jotka liikkuvat liian vähän ja joiden fyysinen toimintakyky on 

heikentynyt (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 25). Tulevina luokanopettajina meitä 

kiinnostaa, miten liikuntatunneista saisi luotua oppilaille mielekkäämpiä ja sellaisia, että ne 

motivoisivat ja kannustaisivat oppilaita liikkumaan myös vapaa-ajallaan. Oppilaita tulee niin 

monenlaisista kotitaustoista, ettei liikunnan harrastamiseen vapaa-ajalla ole aina 

mahdollisuutta tai oppilaalla ei ole vanhempien kannustusta ja tukea siihen takanaan. Liikunta 

on tärkeää, koska se vaikuttaa lasten kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja 

hyvinvointiin. Useiden tutkimusten mukaan hyvä yleiskunto on yhteydessä 

koulumenestykseen sekä arjessa ja koulutyössä jaksamiseen (Jaakkola 2013, 261; POPS 

2016). Lasten positiivista asennetta liikuntaa kohtaan tulisikin tukea kaikin mahdollisin 

tavoin. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukainen tavoite on kasvattaa lapsia 

liikkumaan sekä liikunnan avulla. On tärkeää, että lapset oppisivat liikunnallisen 

elämäntavan, joka jatkuisi vielä aikuisiälläkin. Koululiikunnan kautta oppilaat oppivat 

sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotka edesauttavat liikunnallisen elämäntavan 

omaksumista. Saadessaan onnistumisen kokemuksia ja iloa liikunnasta, oppilaiden sisäinen 

motivaatio liikuntaa kohtaan kehittyy, oppilaat viihtyvät liikuntatunneilla paremmin ja heidän 

fyysinen aktiivisuutensa lisääntyy niin liikuntatunneilla kuin vapaa-ajallakin. 

 

Kouluikäisten liikuntasuosituksen mukaan “kaikkien 7–18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 

1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia 

istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi 

tuntia päivässä” (Tammelin 2008, 6). Koululiikunta on yksi tekijä, joka auttaa näiden 

tavoitteiden toteutumisessa. Tämä olikin tärkeä peruste sille, miksi halusimme perehtyä 

tarkemmin liikuntatuntien motivaatioilmastoon liittyviin tekijöihin. Tämän tutkielman kautta 

myös muut liikuntatunteja suunnittelevat ja ohjaavat opettajat saavat tietoa siitä, miten 

liikuntatunteja voisi kehittää entistä motivoivimmiksi. 

Tutkielmamme on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu aiemmin aiheesta tehtyihin 

tutkimuksiin. Tutkielmamme kannalta merkittävimpiä tutkijoita ovat suomalaisista 
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kirjailijoista Jaakkola, Liukkonen ja Soini. He ovat kaikki kirjoittaneet useiden teosten 

yhteydessä oppilaiden liikuntamotivaatiosta, tavoiteorientaatioteoriasta, 

itsemääräämisteoriasta sekä motivaatioilmastosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Englanninkielisistä lähteistä merkittävimpiä tutkijoita ovat Deci ja Ryan, jotka ovat tutkineet 

laajasti motivaatiota ja kehittäneet motivaatiotutkimuksessa käytetyn itsemääräämisteorian, 

sekä Nicholls, joka on kehittänyt tavoiteorientaatioteorian. Lisäksi olemme etsineet useita 

muita lähteitä tutkielmaamme niin englannin kuin suomen kielelläkin. 

Tutkielman päätavoitteena on vastata varsinaiseen tutkimuskysymykseen, eli siihen, mitkä 

tekijät vaikuttavat liikuntatuntien motivaatioilmastoon. Tutkimustehtävä on rajattu koskemaan 

nimenomaan liikuntatunteja, eikä esimerkiksi yleisesti kaikkea koulun liikuntaa, johon 

kuuluisi lisäksi muun muassa toiminnallinen opetus ja taukojumpat. Tutkimuskysymyksen voi 

jakaa pienempiin osakysymyksiin: 

1. Mitä motivaatiolla tarkoitetaan? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden liikuntamotivaatioon? 

3. Mistä tekijöistä liikuntatuntien motivaatioilmasto koostuu? 

  

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on siis selvittää niitä tekijöitä, jotka oppilaat kokevat 

liikuntatunneilla liikkumisen ja oppimisilmapiirin kannalta mielekkäiksi ja motivoiviksi. 

Pyrimme kartoittamaan mahdollisimman perusteellisesti sellaisia motivaatioon vaikuttavia 

tekijöitä, joita voimme myös tulevassa työssämme liikunnan opetuksessa hyödyntää ja 

huomioida. Tutkielmassamme tarkastelemme ensin motivaation ja liikuntamotivaation 

käsitteitä, sekä liikuntamotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen avaamme tarkemmin 

kahta keskeisintä motivaatiotutkimusta, eli itsemääräämisteoriaa ja tavoiteorientaatioteoriaa. 

Lisäksi käsittelemme tehtävä- ja minäsuuntautunutta motivaatioilmastoa sekä 

motivaatioilmastoon vaikuttavia pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja niin kutsutun TARGET-

mallin kautta.  
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2 MOTIVAATIO 

Motivaatiolla tarkoitetaan toiminnan ärsykettä, joka saa ihmisen toimimaan joko oman tai 

yhteisönsä tavoitteen saavuttamiseksi (Jaakkola 2010, 117-118; Soini 2006, 21). Motivaatio 

ohjailee käyttäytymistä usealla eri tavalla. Nämä käyttäytymiseen vaikuttavat funktiot voidaan 

jakaa pääasiassa kolmeen. Ensinnäkin motivaatio antaa käyttäytymiselle energiaa ja saa 

ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. Toiseksi motivaatio toimii käyttäytymistä suuntaavana 

mekanismina. Mikäli tavoitteena on saavuttaa tietty standardi tai normi, motivaatio ohjailee 

käyttäytymistä tähän suuntaan. Kolmanneksi motivaatio ohjailee käyttäytymistä niin, että 

yksilö alkaa arvioida omaa pätevyyttään tietyssä tilanteessa sekä kyseisen tilanteen merkitystä 

itselleen. Nämä kaikki kolme perustekijää tulee huomioida tarkasteltaessa motivaatiota 

käsitteenä. (Deci & Ryan 1985, 54-55; Soini 2006, 21; Järvenoja 2009.) 

Motivaatio on monimutkainen ja muuttuva prosessi, jonka ajatellaan muodostuvan yksilön 

kognitiivisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön yhteisvaikutuksesta (Jaakkola 2010, 117-

118; Liukkonen & Jaakkola 2013, 145). Motivaation määrittelyn perusoletus on, että yksilö 

on aina itse vastuussa toiminnan tuloksesta ja että tehtävään liittyy haastetta (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 145; Soini 2006, 21). Tällainen tehtävä liikuntatunnilla saa aikaan 

motivaatioprosessin, jonka lopputuloksena on joko hyviä tai huonoja suorituksia (Soini 2006, 

21). 

2.1 Liikuntamotivaatio 

Liikuntamotivaatio tarkoittaa yksilön motivaatiota liikuntaa kohtaan. Motivaatio ilmenee 

liikuntatunneilla esimerkiksi siten, että osa oppilaista panostaa tehtäviin tosissaan, kun taas 

toiset eivät innostu lainkaan. Innostus voi kuitenkin vaihdella myös samoilla oppilailla 

päivästä ja liikuntatehtävästä riippuen. Liikuntamotivaatio näkyy liikuntatunneilla toiminnan 

voimakkuutena, pysyvyytenä ja tehtävien valintana. Vahvasti liikuntaan motivoitunut oppilas 

yrittää kovasti, sitoutuu toimintaan, valitsee itsellensä tarpeeksi haastavia tehtäviä ja keskittyy 

niihin. Näistä syistä oppilas myös suoriutuu tehtävistä paremmin ja laadukkaammin, kuin 

muut. Vahvasti liikuntaan motivoitunut oppilas osallistuu aktiivisesti liikuntatunneilla, 

harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan ja valitsee myös muussa elämässään liikunnallista 

elämäntapaa tukevia toimintatapoja. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 144-145.) 
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Erityisesti viihtymisellä on olennainen merkitys selitettäessä kokemuksia ja 

osallistumismotivaatiota liikuntatunneilla (Csikszentmihalyi 1975, 37). Teoreettisena 

käsitteenä viihtyminen on moninainen ja sitä voidaan määritellä useasta näkökulmasta. 

Viihtyminen liitetään aina positiivisiin tunnereaktioihin, jotka syntyvät subjektiivisten 

kokemusten tai sosiaalisten tilanteiden kautta. Lisäksi viihtyminen ja hauskuus on usein 

rinnastettu synonyymeiksi liikuntatutkimuksissa. (Soini 2006, 17.) Viihtymistä voidaan 

tarkastella teoreettisesti monitahoisena rakenteena, joka koostuu innostumisen tunteesta sekä 

kognitioista (Wankel 1997, 100). Näin ollen viihtyminen voidaan ymmärtää tunnetilana tai 

prosessina, jolla on laajalti vaikutusta niin motivaatioon, käyttäytymiseen, fysiologiaan kuin 

sosiaaliseen toimintaankin (Soini 2006, 17). 

Motivaatiota voidaan tutkia myös hierarkkisena rakenteena, johon sisältyy yleinen kiinnostus 

erilaisia asioita kohtaan (persoonallisuustaso), motivaatio tiettyä elämänaluetta kohtaan 

(kontekstuaalinen taso; esimerkiksi koululiikunta, harrastukset, ihmissuhteet) ja motivaatio 

yksittäisiä tilanteita kohtaan (tilanteellinen taso; yksittäiset tilanteet tietyn elämänalueen 

sisällä). Persoonallisuustason motivaatio, kuten into oppimista kohtaan, näkyy eri 

elämänalueilla, kuten koululiikunnassa, vapaa-ajalla ja urheiluseuran harjoituksissa. 

Persoonallisuuden tason motivaatio voi ajan kuluessa muuttua eri elämänalueilla saatujen 

toistuvien kokemusten ja tilanteiden kautta. Näin ollen mitä motivoituneempi oppilas on 

liikuntaa kohtaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän motivoituu liikkumaan myös 

erilaisissa tilanteissa. Vastaavasti opettaja voi pitkällä aikavälillä vahvistaa oppilaan yleistä 

käsitystä itsestään liikkujana tarjoamalla innostavia ja positiivisia kokemuksia 

liikuntatunneilla. Myönteiset kokemukset muuttavat vähitellen jopa oppilaan 

persoonallisuuden tason motivaatiota, jolloin liikunnallisuudesta tulee luonnollinen osa 

oppilaan elämää. Liikunnanopettajan tehtävänä ja haasteena onkin suunnitella 

liikuntatunneista sellaisia, että ne motivoisivat kaiken tasoisia oppilaita liikkumaan ja 

tarjoaisivat kaikille positiivisia kokemuksia. Ajan myötä liikuntatunneilta saadut tiedot, taidot 

ja innostavat kokemukset edesauttavat fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksumista. 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 145-146.) Myös monimuotoisen nykyteknologian on todettu 

lisäävän liikuntamotivaatiota ja motivaatioilmastoa liikuntatunneilla. Esimerkiksi virtuaalipeli 

Pokemon GO on tutkimuksissa todettu liikkumisen aktivoijaksi (Pullinen 2016) sekä 

yhteisöllisyyttä lisääväksi (Johansson 2016). Pokemon GO:n tapaisia sovelluksia voi 

hyödyntää myös koulun liikuntatunneilla ja lisätä siten lasten ja nuorten motivaatiota 

liikkumista kohtaan.  
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2.2 Itsemääräämisteoria 

Decin ja Ryanin (2000) kehittämä itsemääräämisteoria tutkii yksilön motivaatiota ja se on 

nykyään yksi uusimmista ja eniten käytetyistä motivaatiotutkimuksen viitekehyksistä 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 147; Soini 2006, 22). Itsemääräämisteoria ottaa huomioon niin 

sosiaaliset kuin kognitiivisetkin tekijät (Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 159; Soini 2006, 

22). Keskeinen sosiaalinen tekijä on liikuntatuntien motivaatioilmasto, kun taas kognitiivisiin 

tekijöihin kuuluvat autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset 

(Soini 2006, 22). Näiden kaikkien yhteisvaikutuksesta syntyy motivaatio toimintaa kohtaan. 

Muodostuneen motivaation tuloksena on kognitiivisia, affektiivisia ja käyttäytymiseen 

liittyviä seurauksia, kuten esimerkiksi osallistumishalukkuus, viihtyminen ja yrittäminen. 

(Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 159; Soini 2006, 22.) 

Koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus liittyvät 

olennaisesti itsemääräämisteoriaan (Deci & Ryan 2000, 227). Ihmiset pyrkivät päivittäisessä 

toiminnassaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa tyydyttämään näitä psykologisia 

perustarpeita (Deci & Ryan 2008, 14–15). Myös koululiikunta voi joko mahdollistaa tai 

ehkäistä näiden psykologisten perustarpeiden toteutumisen. Jos nämä perustarpeet 

tyydyttyvät, oppilaan motivaatio on positiivinen ja hän kokee koululiikunnan sisäisesti 

motivoivaksi. Sisäinen motivaatio lisää oppilaiden yrittämistä, itsensä kehittämistä, 

kyvykkyyden kokemuksia ja liikuntatunneilla viihtymistä. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147; 

Liukkonen ym. 2007, 159; Soini 2006, 22-23.) Lisäksi se aikaansaa oppilaille 

kokonaisvaltaista hyvinvointia (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147; Soini 2006, 22-23). 

Oppimiskokemukset ja pätevyyden kokemukset ovat tärkeitä varsinkin kouluiässä, vaikka 

uusien taitojen oppiminen innostaakin kaikenikäisiä ihmisiä. Kun ihminen huomaa oppivansa 

ja osaavansa, hän todennäköisesti harjoittaa taitoa mielellään myös jatkossa. (Lintunen 2007, 

152.) Koululiikunta ei kuitenkaan aina tyydytä autonomian, pätevyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tarpeita. Itsemääräämisen kokemusta ei muodostu, jos oppilas ei saa 

tukea näille perustarpeillensa. Tällöin oppilas kokee liikuntatunnit ulkoapäin ohjattuina ja 

myös motivaatio toimintaa kohtaan muotoutuu ulkoiseksi tai puuttuu kokonaan. (Liukkonen 

& Jaakkola 2013, 147; Liukkonen ym. 2007, 159; Soini 2006, 22-23.)  Seurauksena voi olla 

taitojen oppimisen vaikeuksia ja kielteisiä uskomuksia liikunnan merkityksestä (Liukkonen 

ym. 2007, 159). Oppilas voi ahdistua, ei yritä kunnolla tai ei näe syitä kokeilla opettajan 

antamia liikuntatehtäviä (Liukkonen & Jaakkola 2013, 147; Soini 2006, 22-23). Moni 13-
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vuotias on jo muodostanut itsestään kielteisen kuvan liikkujana, eikä sen vuoksi harrasta 

liikuntaa vapaa-ajallaan. Käsitys voi olla pitkälti virheellinen, mutta se vaikuttaa suuresti 

nuoren toimintaan. Sen vuoksi oppilaille onkin äärimmäisen tärkeää mahdollistaa tilanteita, 

joissa he saavat myönteisiä liikuntakokemuksia ja voivat tuntea itsensä liikunnallisesti 

päteviksi, jolloin kiinnostus liikkumiseen säilyy myös vapaa-ajalla. Opettajan tärkeänä 

tehtävänä on kannustaa oppilaita yrittämään ja harjoittelemaan. Pätevyyden kokemusten 

lisäksi liikuntataitojen oppiminen, viihtyminen, yhdessä toimiminen ja tunne siitä, että voi 

vaikuttaa motivoivat oppilaita ja edistävät elinikäisen liikuntaharrastuksen omaksumista. 

(Lintunen 2007, 154.) 

Koettu autonomia 

Koettu autonomia tarkoittaa yksilön mahdollisuutta saada vaikuttaa omaan toimintaansa ja 

sen säätelyyn (Liukkonen ym. 2007, 159; Soini 2006, 25). Ihminen kokee autonomian tunteita 

silloin, kun hänellä on mahdollisuus tehdä itsenäisesti toimintaan liittyviä valintoja. 

Autonomiaa pidetään ratkaisevana tekijänä itsemääräämisteoriassa (Liukkonen ym. 2007, 

159.) Liikuntamotivaation kehittymisen kannalta autonomian kokemukset ovat erittäin 

tärkeitä, koska ne vaikuttavat suuresti siihen, kehittyykö yksilön motivaatio sisäiseksi vai 

ulkoiseksi (Liukkonen & Jaakkola 2013, 148; Soini 2006, 24). 

Voimakasta autonomiaa ilmenee tilanteissa, joissa oppilaiden toiminta lähtee heistä itsestään, 

kuten silloin, kun oppilaat pelaavat tai liikkuvat keskenään ilman opettajan paikallaoloa 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 148). Myös silloin, kun pienet lapset uppoutuvat leikkiessään 

rooleihinsa ja toimintaansa niin vahvasti, että unohtavat kaiken muun ympäriltään, on kyse 

voimakkaasta autonomiasta. Jos aikuiset seuraavat leikkiä ja asettavat sääntöjä rajoittamaan 

sitä, lasten kiinnostus toimintaa kohtaan vähenee. Samoin tapahtuu myös opetustilanteissa. 

Jos toimintaa kontrolloidaan ja ohjataan ulkopuolelta, oppilaiden mielenkiinto sitä kohtaan 

laskee. Autonomian kokemukset sen sijaan lisäävät kiinnostusta. (Liukkonen ym. 2007, 159.) 

Koululiikunnassa voimakkaan autonomian kokemisen on todettu olevan yhteydessä muun 

muassa fyysiseen pätevyyteen, sisäiseen motivaatioon oppimista kohtaan, parempiin 

oppimistuloksiin sekä liikunta-aktiivisuuteen liikuntatunneilla ja vapaa-ajalla (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 148; Liukkonen ym. 2007, 159). 
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Koettu pätevyys 

Koetulla pätevyydellä tarkoitetaan ihmisen kokemusta omista kyvyistään ja niiden 

riittävyydestä hänen toimiessaan vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön (Liukkonen ym. 

2007, 160) ja erilaisten haasteiden ja tehtävien kanssa (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149). 

Pätevyyden kokemukset muodostuvat luokitellusti niin, että persoonallisuuteen liittyvän 

minäkäsityksen alla on useita alapätevyysalueita. Näitä alueita ovat muun muassa fyysinen 

pätevyys, sosiaalinen pätevyys, tunnepäteväisyys ja älyllinen pätevyys. (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 149; Liukkonen ym. 2007, 160.) Fyysiseen pätevyyteen kuuluu yksilön 

fyysinen kunto, tyytyväisyys omaan kehoon ja liikuntataidot, sosiaaliseen pätevyyteen kyky 

saada ystäviä ja tulla toimeen muiden kanssa, tunnepätevyyteen kyky ymmärtää omia ja 

toisten tunteita ja tulla toimeen omien tunteiden kanssa, ja älylliseen pätevyyteen kyky 

menestyä opinnoissa ja ymmärtää ja tietää elämässä tarvittavia asioita (Liukkonen & Jaakkola 

2013, 149; Soini 2006, 25). Pätevyyden osa-alueet voidaan jakaa vielä pienempiin alueisiin 

(Liukkonen ym. 2007, 160), esimerkiksi fyysinen pätevyys voi olla tyytyväisyyttä omaan 

kehoon tai lajitaitoihin tai vielä tarkemmin esimerkiksi lentopallossa hihalyöntiin (Liukkonen 

& Jaakkola 2013, 149). Ihminen voi myös kokea itsensä esimerkiksi fyysisesti päteväksi, 

muttei välttämättä sosiaalisesti tai älyllisesti (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149; Liukkonen 

ym. 2007, 160). 

Yksilön itsearvostukseen vaikuttaa se, kuinka tärkeäksi hän kunkin pätevyysalueen kokee. 

Toiselle oppilaalle taidokkuus tietyllä pätevyysalueella voi olla merkitykseltään hyvin pieni, 

kun taas toiselle todella merkittävä itsearvostuksen kannalta. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

149-150; Liukkonen ym. 2007, 161; Soini 2006, 25.) Yleensä ihminen pitää tärkeinä niitä 

alueita, joilla hän kokee olevansa pätevä. Ylläpitääkseen korkeaa itsearvostusta ihminen 

saattaa vähätellä jonkin tietyn alueen merkitystä, jos hän ei ole mielestänsä tarpeeksi hyvä 

siinä (Lintunen 2007, 155). Onnistumisen kokemukset jollakin yksittäisellä osaamisalueella 

voivat puolestaan voimistaa oppilaan yleistä itsearvostusta (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149-

150; Liukkonen ym. 2007, 161; Soini 2006, 25). Parhaimmillaan koululiikunta voi tukea 

oppilaan itsearvostuksen myönteistä kehitystä tarjoamalla pätevyyden kokemuksia 

esimerkiksi fyysisessä kunnossa, kehonkuvassa ja lajitaidoissa (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

149-150). Oppilaan tehtävästä itsestään, opettajalta tai ympäristöstä saama palaute saa 

oppilaan tuntemaan joko onnistuneensa tai epäonnistuneensa tehtävissä ja vaikuttaa 

pätevyyden kokemuksiin tukien tai heikentäen niitä (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149-150; 

Liukkonen ym. 2007, 161). 
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Fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksumisen kannalta koettu pätevyys on yksi 

merkittävimmistä psykologisista tekijöistä (Lintunen 2007, 154; Liukkonen ym. 2007, 161; 

Soini 2006, 25). Jos lajissa kokee olevansa pätevä, on sitä mukava harrastaa myös vapaa-

ajalla. Sen sijaan jos kokee olevansa huono jossain lajissa, ei kyseistä lajia tee mieli vapaa-

ajalla harrastaa. Koettu pätevyys vaikuttaa tutkimusten mukaan sisäiseen motivaatioon ja 

fyysiseen aktiivisuuteen koulun liikuntatunneilla, pyrkimykseen olla fyysisesti aktiivinen 

vapaa-ajalla sekä koulun ulkopuoliseen liikuntaan osallistumiseen. (Liukkonen & Jaakkola 

2013, 150; Liukkonen ym. 2007, 161; Soini 2006, 25.) 

Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

Itsemääräämisteoriassa koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus viittaa yksilön tavoitteeseen etsiä 

yhteenkuuluvuuden, läheisyyden, kiintymyksen ja turvallisuuden tunnetta toisten kanssa 

toimiessaan. Lisäksi siihen liittyy ihmisen synnynnäinen tarve kuulua ryhmään, olla 

hyväksytty ja saada positiivisia tunteita ryhmässä toimimisesta. (Deci & Ryan 2000, 227; 

Liukkonen ym. 2007, 160.) Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset vaikuttavat 

merkittävästi motivaatioon. Kun ryhmässä on hyvä yhteishenki, on siinä mukava olla ja 

toimia. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 148; Soini 2006, 26.) 

Koululiikuntatunnit edistävät tai ehkäisevät oppilaiden sisäistä motivaatiota joko tukemalla tai 

estämällä oppilaan yhteenkuuluvuuden tarpeen toteutumista. Oppilaiden yrittämiseen ja 

voimakkaaseen motivaatioon liikuntatunneilla on todettu vaikuttavan ryhmän 

yhteenkuuluvuudentunne sekä liikuntaryhmän kokeminen turvalliseksi. (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 148-149; Liukkonen ym. 2007, 160.) Lisäksi kokiessaan opettajan välittäväksi 

ja lämpimäksi oppilaan sisäinen motivaatio muodostuu vahvemmaksi ja oppilas osallistuu 

innokkaammin koululiikuntaan, kuin silloin, jos hän kokee opettajan välinpitämättömäksi ja 

etäiseksi (Grolnick & Ryan 1987, 551; Liukkonen & Jaakkola 2013, 148-149; Liukkonen ym. 

2007, 160). Myös vanhempien ja kavereiden seurassa koetun sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

on todettu olevan yhteydessä nuorten fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 148-149). 

Koululiikunnassa ryhmät muodostuvat oppilaista riippumattomista tekijöistä (Liukkonen ym. 

2007, 160). Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ilmenee liikuntaryhmässä silloin, kun 1) ryhmässä 

osallistutaan annettuihin tehtäviin, 2) oppilas kokee, että häntä ymmärretään ja arvostetaan 

ryhmässä, 3) ryhmän toimintaan osallistuminen on mieluista ja mukavaa, 4) ryhmässä 

keskustellaan henkilökohtaisista asioista, 5) ryhmä koostuu oppilaista, jotka näkevät toisiaan 
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vapaa-ajalla ja 6) ryhmässä vältetään toimintaa, joka aiheuttaa etääntymistä ryhmän jäsenten 

välillä tai itsekkäitä ja epävarmoja ryhmää hajottavia tunteita (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

149; Liukkonen ym. 2007, 160; Soini 2006, 26). Sosiaalisesti yhteenkuuluvasta, sisäistä 

motivaatiota edistävästä ryhmästä toimii mallina esimerkiksi yhdessä kavereiden kanssa 

pelattava pallopeli, jota saatetaan pelata useiden päivien ajan uudestaan ja uudestaan pitkiäkin 

aikoja kerrallaan. Jokainen on innolla ja vapaasta tahdostaan mukana pelissä. Jos samaa peliä 

pelattaisiin jonkun toisen käskystä ja toisen valitsemassa ryhmässä, ei innostus peliä kohtaan 

olisi luultavasti lainkaan yhtä suurta. Myös peliin osallistuminen olisi todennäköisesti 

alhaisempaa, vaikka peliä pelattaisiin yhtä kauan ja vaikka siihen käytettäisiin yhtä paljon 

voimavaroja. (Liukkonen ym. 2007, 160.) 

Motivaatiojatkumo 

Motivaatio näyttäytyy itsemääräämisteorian mukaan jatkumona, jonka toisessa päässä on 

amotivaatio eli motivaation puuttuminen ja toisessa päässä sisäinen motivaatio. Näiden 

välissä on neljä ulkoisen motivaation luokkaa, jotka ovat ulkoinen motivaatio, pakotettu 

säätely, tunnistettu säätely ja integroitu säätely. Motivaatioluokat eroavat toisistaan 

autonomialtaan, joka kasvaa edettäessä jatkumolla amotivaatiosta kohti sisäistä motivaatiota. 

(Deci & Ryan 1985, 55, 61; Deci & Ryan 2000, 237;  Liukkonen & Jaakkola 2013, 151;  

Vallerand 1997, 271.) 

Amotivaatio on motivaatiojatkumossa alhaisimman autonomian motivaatioluokka. 

Amotivaatiolla tarkoitetaan täydellistä motivaation puuttumista, jolloin oppilas kokee 

toiminnan olevan täysin ulkoapäin ohjattua ja kontrolloitua. Tällöin oppilas ei näe mitään 

syytä, jonka vuoksi pyrkiä kohti liikunnallisia tavoitteita. Koska oppilaalla ei ole lainkaan 

motivaatiota, hän ei saavuta liikuntatunneilla minkäänlaisia oppimistuloksia. (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 151; Soini 2006, 24.) 

Ulkoinen motivaatio tarkoittaa toimintaan osallistumista palkkioiden tai rangaistusten pelon 

vuoksi. Toiminta on ulkoapäin kontrolloitua ja ulkoisena palkintona voi toimia opettajan 

antama liikuntanumero, arvostuksen lisääntyminen muiden silmissä tai maine ja kunnia. 

Usein ulkoinen motivaatio ilmenee liikuntatunneilla tilanteena, jolloin oppilas toimii 

liikuntatunneilla aktiivisesti vain saadakseen hyviä arvosanoja. Rangaistuksena voi sen sijaan 

toimia opettajan tai vanhempien paheksunta, kasvojen menettämisen pelko muiden oppilaiden 

silmissä sekä negatiivinen palaute liikuntasuorituksesta tai testituloksesta. Tällaiset ulkoiset 

motiivit voivat toimia väliaikaisesti, mutta pidemmällä aikavälillä ne eivät ole yhtä 
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tehokkaita, kuin sisäinen motivaatio, koska usein ulkoisen motiivin poistuessa myös haluttu 

toiminta päättyy. Sitoutuminen liikuntaan on sitä heikompaa mitä yksipuolisemmin liikunta 

muotoutuu vain ulkoisten motiivitekijöiden varaan. (Deci & Ryan 1985, 60-65; Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 151.) 

Pakotettu säätely tarkoittaa tilannetta, jossa oppilas osallistuu toimintaan ilman vaihtoehtoja, 

mutta kokee toiminnan kuitenkin henkilökohtaisesti tärkeäksi. Oppilas ei osallistu toimintaan 

kuitenkaan ainoastaan tekemisen ilon vuoksi, vaan kokee syyllisyyttä, jos hän ei tule 

liikuntatunnille. Pakotettua säätelyä edustaa tilanne, jossa oppilas tulee liikuntatunnille, 

vaikka olisi hieman kipeä, koska hän kokisi syyllisyyttä jäädessään pois. (Deci & Ryan 1985, 

61-62; Liukkonen & Jaakkola 2013, 151.) 

Tunnistettu säätely on toimintaa, johon liittyy positiivisia arvoja ja joka on jo enemmän 

itsemääräytynyttä. Toimintaan osallistuminen ei aiheuta paineita, vaikkei se olisikaan aina 

mukavaa. Tunnistetussa säätelyssä toiminta koetaan henkilökohtaisesti tärkeäksi ja 

arvokkaaksi. Koululiikunnassa tunnistettua säätelyä kuvastaa tilanne, jossa oppilas on 

motivoitunut liikuntatunneilla tehtävistä harjoituksista sen vuoksi, että liikunta on hänen 

arvomaailmassaan merittävässä roolissa. (Deci & Ryan 1985, 62; Liukkonen & Jaakkola 

2013, 152.) 

Integroitu säätely tarkoittaa tilannetta, jossa toiminnasta, johon oppilas osallistuu, on tullut 

tärkeä osa hänen persoonallisuuttaan. Toiminta on jo hyvin autonomista, mutta oppilaalla ei 

ole vieläkään mahdollisuutta olla osallistumatta siihen. Integroitua säätelyä kuvaa koulussa 

tilanne, jossa oppilas osallistuu innolla liikuntatunneille, ei siksi että erityisesti pitäisi niistä, 

vaan koska kokee liikunnan tärkeäksi osaksi terveellisiä elämäntapoja. Integroitu säätely 

muodostuu yleensä vasta nuoruusiän lopulla. (Deci & Ryan 1985, 62; Liukkonen & Jaakkola 

2013, 152.) 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa aidosti autonomista motivaatiota. Tällöin toimintaan 

osallistutaan pääasiassa toiminnan itsensä vuoksi ilman minkäänlaisia ulkoisia pakotteita. 

Motiiveina toimintaa kohtaan ovat ilo ja positiiviset tunnekokemukset, joita toiminta 

aikaansaa. Oppilaan itsemääräämisen tunne on äärimmillään silloin, kun oppilas on sisäisesti 

motivoitunut liikuntatuntien tehtäviä kohtaan. Tällöin oppilas ei koe kenenkään kontrolloivan 

liikaa hänen toimintaansa. Sisäisesti motivoitunut nuori jaksaa harjoitella eteen tulevista 

vastoinkäymisistä, kuten epäonnistuneista suorituksista tai loukkaantumisista huolimatta. 

Mitä suurempi sisäinen motivaatio nuorella liikuntaa kohtaan on, sitä enemmän hän sitoutuu 
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tekemään kaikessa toiminnassaan valintoja, jotka tukevat liikuntaharrastusta. Esimerkiksi 

koululiikuntaa kohtaan koetun sisäisen motivaation on todettu olevan yhteydessä fyysiseen 

aktiivisuuteen niin liikuntatunneilla kuin myös vapaa-ajalla. (Deci & Ryan 1985, 56-57; 

Liukkonen & Jaakkola 2013, 152.) 

Jos oppilaalla on mahdollisuus toimia ympäristössä, joka tyydyttää hänen autonomian, 

pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, oppilaan motiivit muuttuvat ulkoisista kohti 

sisäisiä. Tätä kutsutaan motivaation sisäistymiseksi. Muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti ja 

keskeistä siinä on se, saavatko oppilaat toiminnasta pitkän aikavälin kuluessa riittävästi 

sisäistä motivaatiota tukevia kokemuksia. Oppilaiden liikuntamotivaatio voi muuttua myös 

sisäisestä ulkoiseksi, jos oppilaat joutuvat toimimaan pitkään ympäristössä, jossa he eivät saa 

mahdollisuutta kokea autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. 

(Liukkonen & Jaakkola 2013, 152-153.) 

2.3 Tavoiteorientaatioteoria 

Kaikista motivaatioteorioista Nichollsin (1989) kehittämästä tavoiteorientaatioteoriasta on 

tullut viime vuosikymmeninä eniten käytetty viitekehys liikuntapsykologisissa tutkimuksissa 

(Soini 2006, 26). Teoria on yksi sosiaalis-kognitiivisista motivaatioteorioista, jossa yhdistyvät 

niin persoonaan liittyvät kuin tilannekohtaisetkin tekijät (Bandura 1999, 32). 

Tavoiteorientaatioteorian peruslähtökohtana on käsitys siitä, että kaikessa 

suoritusperusteisessa toiminnassa ensisijainen toiminnan motiivi on pätevyyden osoittaminen, 

joka ohjailee vuorovaikutteista toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Pätevyyttä osoitetaan joko 

itsevertailun kautta, jolloin kyseessä on tehtäväsuuntautuneisuus, tai normatiiviseen vertailun 

kautta, jolloin puhutaan minäsuuntautuneisuudesta. (Soini 2006, 26.) 

Koululiikunnassa koetulla pätevyydellä on hyvin suuri merkitys, koska oppilaat vertailevat 

herkästi itseään muihin muun muassa fyysisen kunnon, liikuntataitojen ja ulkoisen olemuksen 

perusteella. Tällaisessa toimintaympäristössä pätevyyden kokemuksia on hankala saada, 

varsinkin sellaisen oppilaan, joka haluaisi pärjätä liikuntatunneilla, mutta ei koe olevansa 

vielä kovin hyvä. Pätevyyden kokemuksia voi olla mahdotonta saada, jos oppilaan taidot eivät 

ole yhtä hyvät kuin muilla. Vaarana tällaisessa toimintaympäristössä on, että oppilas alkaa 

kokea liikuntatunnit epämiellyttäviksi tai jopa ahdistaviksi ja oppilaan motivaatio 

liikuntatunneilla tehtäviä harjoituksia kohtaan pikkuhiljaa kaikkoaa. Tämänkaltaiset 

kokemukset voivat pahimmassa tapauksessa heijastua kaikkiin muihinkin 
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liikuntakokemuksiin ja vaikuttaa lopulta vähäiseen liikuntamotivaatioon koko 

persoonallisuuden tasolla. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 153.) 

Tavoiteorientaatioteoriassa tehtäväsuuntautuneisuus tarkoittaa koetun pätevyyden tunteen 

saavuttamista oman kehittymisen ja yrittämisen johdosta. Pätevyyden kokemus saavutetaan 

tällöin oman suorituksen ja sen paranemisen kautta. Tehtäväsuuntautunut oppilas vertaa 

liikuntataidoissa kehittymistään omiin aikaisempiin suorituksiinsa ja keskittyy yrittämiseen, 

oppimisprosessiin ja edistymiseen enemmän kuin siihen, millainen hänen suorituksensa on 

verrattuna muiden suorituksiin. (Nicholls 1989, 13-14; Lintunen 2007, 153; Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 153-154.) Onnistumisen kokemuksen saavuttamiseksi hänelle on tärkeää 

uusien taitojen opettelu, oman taitotason mukaiset tavoitteet ja oman suorituksensa 

kehittäminen. Lisäksi hän valitsee itsellensä tarpeeksi haastavia tehtäviä ja on sinnikäs 

kohdatessaan vastoinkäymisiä. Tehtäväsuuntautunut oppilas tulee tyytyväiseksi, jos oma 

suoritus onnistuu aiempaa paremmin, vaikka muut oppilaat saisivatkin parempia tuloksia 

liikuntatunneilla. Tällainen oppilas näkee myös virheet hyödyllisinä oppimiskokemuksina, 

jotka auttavat suuntaamaan harjoittelua oikeaan suuntaan. Liikunnanopettaja voi toimia 

merkittävänä tehtäväsuuntautuneisuuden edistäjänä tarjoamalla pätevyyden kokemuksia 

kaikille oppilaille painottamalla oppilaiden henkilökohtaista edistymistä, itsevertailua, uusien 

asioiden oppimista, yrittämistä, laadukkaita suorituksia ja aktiivista osallistumista. (Nicholls 

1989, 13-14; Liukkonen & Jaakkola 2013, 153-154.) 

Minäsuuntautunut oppilas kokee pätevyyttä vertaamalla itseään suhteessa muihin tai 

annettuun normitaulukkoon. Oppilas keskittyy kilpailulliseen lopputulokseen. Kyvykkyyden 

kokemus on tällöin yhteydessä suorituksen tai sen vaatiman ponnistelun sosiaaliseen 

vertailuun. Oppilas on tyytyväinen suoritukseensa silloin, kun hän pärjää paremmin kuin 

muut tai saavuttaa vähemmällä yrittämisellä saman tuloksen kuin joku toinen. (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 154; Liukkonen ym. 2007, 162; Ntoumanis 2001, 397-398.) 

Minäorientoituneen kohdalla kova yrittäminen ei välttämättä johda onnistumisen 

kokemukseen, koska pätevyyden edellytykset ovat kilpailullisia, eivätkä ne sen vuoksi ole 

oppilaan omassa hallinnassa (Liukkonen ym. 2007, 162). Vaikka suoritus olisi hyvä, oppilas 

ei ole siihen tyytyväinen, jos hän pärjää muita huonommin (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154; 

Ntoumanis 2001, 397-398). Voimakas minäsuuntautuneisuus johtaa liikuntamotivaation 

lisääntymiseen vain, jos oppilaan koettu pätevyys on samaan aikaan korkea (Liukkonen ym. 

2007, 162). Minäsuuntautunut oppilas saattaa valita itselleen liian helppoja tai liian vaikeita 

tehtäviä, minkä vuoksi hän ei kehity liikuntatunneilla. Tähän on usein syynä se, että hän 
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haluaa joko varmistaa onnistumisensa tai hakea jo etukäteen selitystä mahdolliselle 

epäonnistumiselle. Hän saattaa myös lopettaa toiminnan herkästi kesken, jos olemassa on 

mahdollisuus toistuviin epäonnistumisiin. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154; Ntoumanis 

2001, 397-398.) 

Jokaisessa ihmisessä on piirteitä niin tehtävä- kuin minäsuuntautuneisuudestakin (Liukkonen 

& Jaakkola 2013, 154-155; Liukkonen ym. 2007, 162). Ne eivät siis ole toisiansa poissulkevia 

tekijöitä (Liukkonen ym. 2007, 162). Liikuntatunneilla on oppilaita, jotka ovat hyvin 

tehtäväsuuntautuneita, sekä minäsuuntautuneita oppilaita, jotka harrastavat kilpaurheilua 

vapaa-ajallaan ja haluavat usein kilpailla myös koulun liikuntatunneilla. Oppilaan motivaation 

kannalta kilpailulla ei ole suurta merkitystä, kunhan toiminnassa on mukana riittävästi 

tehtäväsuuntautuneisuutta. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154-155.) 

Tehtäväsuuntautuneisuuden tulisi olla kuitenkin riittävän vahva riippumatta oppilaan 

minäsuuntautuneisuuden voimakkuudesta (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154-155; Liukkonen 

ym. 2007, 162). Tämän vuoksi opettajan tulisikin varmistaa liikuntatunneilla riittävä 

tehtäväsuuntautuneisuus positiivisten liikuntakokemusten saamiseksi (Liukkonen & Jaakkola 

2013, 154-155). Jos oppilaan minäsuuntautuneisuus on tehtäväsuuntautuneisuutta vahvempi, 

tämä aiheuttaa usein ongelmia oppilaan motivaatioon, varsinkin, jos oppilas kokee samaan 

aikaan liikunnallisen pätevyytensä heikoksi (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154-155; 

Liukkonen ym. 2007, 162). Tällöin oppilaan motivaatio toimintaa kohtaan voi hävitä, ja 

oppilas alkaa menettää kiinnostustaan koululiikuntaa kohtaan (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

154-155). 

Oppilaan tehtäväorientaation on todettu olevan yhteydessä suurempaan sisäiseen 

osallistumismotivaatioon koululiikunnassa. Tehtäväsuuntautuneisuus on lisäksi yhteydessä 

koulun liikuntatunneilla viihtymiseen sekä fyysisen pätevyyden kokemuksiin. Sen sijaan 

etenkin oppilaan yksipuolisesti korostunut minäsuuntautuneisuus on tutkimusten mukaan 

yhteydessä heikkoon itseluottamukseen, heikkoon sisäiseen motivaatioon sekä vähäiseen 

yrittämiseen ja viihtymiseen liikuntatunneilla. Liiallinen minäsuuntautuneisuus aiheuttaa 

myös vähäistä toimintaan sitoutumista sekä ahdistuksen tunteita suoritustilanteissa. Suomessa 

yläkouluikäisten tyttöjen on todettu olevan poikiin verrattuna enemmän tehtäväsuuntautuneita 

ja poikien puolestaan enemmän minäsuuntautuneita. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 155; 

Ntoumanis 2001, 398.) 
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Liikunnan ja urheilun yhteydessä puhutaan usein yksilön kilpailuvietistä. Vietit ovat ihmisten 

sisäsyntyisiä tarpeita, jotka saavat ihmisen toimimaan ympäristöstä tulevan ärsykkeen kautta 

tietyn käyttäytymismallin mukaisesti. Tämä voi tapahtua myös ilman aiempaa kokemusta 

asiasta tai tilanteesta. Vaikka kilpailut liitetään usein liikuntaan, ei ihmisillä ole olemassa 

valmiina minkäänlaista biologiaan perustuvaa sisäänrakennettua kilpailuviettiä. Sen sijaan 

kilpailullisuus johtuu kokemuksista, joita ihmiset elämänsä aikana saavat toimiessaan 

erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Lapset saavat jo hyvin pienenä erilaisia kokemuksia 

kilpailuista ja läheisten ihmisten suhtautumisesta niihin. Ihmisillä on kilpailuvietin sijaan 

tarve kokea kyvykkyyttä sellaisissa asioissa, jotka ovat heidän arvomaailmassaan korkeassa 

asemassa. Ihmiset vahvistavat kyvykkyyden tarvettaan yksilöllisesti sekä normatiivisen 

vertailun että itsevertailun kautta. Liikuntatuntien järjestämisessä ei siis ole olemassa 

perusteita sen enempää kilpailun suosimiselle kuin sen kieltämisellekään. Motivaation 

kannalta kyseessä on yksilöllinen prosessi, missä samat pedagogiset toimenpiteet eivät tuota 

samanlaisia lopputuloksia kaikille oppilaille. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 154-155; 

Ntoumanis 2001, 400.) 
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3 KOULULIIKUNNAN MOTIVAATIOILMASTO 

Viimeisten vuosikymmenten aikana opetusta on tutkittu liikunta- ja kasvatuspsykologiassa 

pitkälti sosiaaliskognitiivisesta näkökulmasta, jolloin on syntynyt käsite motivaatioilmastosta 

(Nicholls 1989, 3). Motivaatioilmasto tarkoittaa toiminnan psykologista, tilannekohtaisesti 

koettua ilmapiiriä, joka suuntaa suorituskeskeisen toiminnan tavoitteita (Liukkonen ym. 2007; 

Soini 2006, 29). Motivaatioilmasto koostuu monista eri asioista, kuten tehtävien 

toteuttamistavasta, opettajan auktoriteetista, arvioinnin tavoista ja kriteereistä, erilaisista 

tavoista ryhmitellä oppilaita, palautteen antamisesta sekä ajankäytön joustavuudesta (Duda 

1997, 6; Jaakkola & Liukkonen 2013, 301-304). Motivaatioilmastossa voi painottua 

tavoiteorientaatioteorian mukaisesti tehtävä- tai minäsuuntautuneisuus (Jaakkola & 

Liukkonen 2013, 299; Liukkonen ym. 2007, 162). Motivaatioilmaston kannalta tärkeintä on, 

että se sopii yhteen lapsen omien tavoitteiden ja päämäärien kanssa. Tällöin motivaatio 

toimintaa kohtaan ja tilanteessa viihtyminen ovat suurimmillaan. (Haapakorva ym. 2008, 31.) 

Motivaatio fyysisesti aktiivista elämäntapaa kohtaan syntyy yksilöllisten ominaisuuksien, 

kuten koetun pätevyyden, tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuden sekä sosiaalisen ympäristön 

yhteisvaikutuksesta. Lasten ja nuorten motivaation syntymisen kannalta sosiaalisen 

ympäristön merkitys on todella suuri. Tämän vuoksi opettajan työn yksi keskeisimmistä 

pedagogisista tavoitteista onkin luoda oppimista tukeva myönteinen motivaatioilmasto. 

Liikuntatunneilla on tärkeää painottaa itsevertailua, yrittämistä ja uuden oppimista sosiaalisen  

vertailun sijaan, jotta positiiviset liikuntakokemukset saavuttaisivat jokaisen oppilaan. Tällöin 

jokainen oppilas voi tuntea pätevyyden kokemuksia. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 290.) 

Liikuntapedagogiikassa motivaatioilmastolla tarkoitetaan oppilaan yksilöllisesti kokemaa 

sosioemotionaalista ilmapiiriä toiminnan aikana, erityisesti oppimisen, viihtymisen, 

psyykkisen hyvinvoinnin ja sisäisen motivaation edistämisen näkökulmasta. Oppimisen ilo, 

myönteiset tunnekokemukset ja uutta luova toiminta edistävät perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan oppimista ja innostavat kehittämään omia 

taitoja. Se, millaisena oppilas kokee liikuntatuntien oppimisilmapiirin, vaikuttaa oppilaan 

kognitiivisiin motivaatiotekijöihin, kuten onnistumisiin ja epäonnistumisiin suhtautumiseen, 

pätevyyden kokemiseen sekä arvostuksiin. Motivaatioilmasto vaikuttaa myös tunteisiin, kuten 

viihtymisen ja ahdistuksen kokemiseen. Lisäksi se vaikuttaa käyttäytymiseen liittyviin 

motivaatiotekijöihin, kuten yrittämiseen, liikuntaharrastuksiin ja myönteiseen 

käyttäytymiseen liikuntatunneilla. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 290-291.) 
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Itsemääräämisteorian mukaan koulun liikuntatunneilla vallitseva motivaatioilmasto voi joko 

tyydyttää tai ehkäistä ihmisen autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

tunteita. Näiden tarpeiden tyydyttäessä oppilaan itsemääräämisen tunne kehittyy 

positiiviseksi, jolloin oppilas osallistuu tehtäviin vapaaehtoisesti. Koululiikunnan 

motivaatioilmastoa voidaankin arvioida sen perusteella, minkä verran oppilaat kokevat 

itsemääräytymistä eli autonomiaa, fyysistä pätevyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

(Liukkonen & Jaakkola 2017, 291.) 

Liikuntatuntien motivaatioilmaston ollessa autonomiaa korostava, oppilailla on paljon 

mahdollisuuksia valinnanvapauteen ja päätöksentekoon liikuntatunneilla tehtävien 

harjoitusten suhteen. Lisäksi oppilaat voivat vaikuttaa tehtävien toteutukseen ja saavat valita 

tehtäviä oman mielenkiinnon ja taitotason mukaan liikuntatunnin tavoitteiden sisällä.                      

(Liukkonen & Jaakkola 2017, 291.) Motivaatiota lisää myös opettajan autonomiset 

toimintatavat, kuten vastuun antaminen ja oppilaiden osallistuttaminen. Tämän vuoksi 

motivoivan opettajan olisikin tärkeää antaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua 

liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin ratkaisuihin ja päätöksiin. (Liukkonen 

& Jaakkola 2013, 148, 291.) 

Liikuntatuntien motivaatioilmastosta tulisi luoda sosiaalisesti yhteenkuuluva. Tällöin oppilaat 

kokevat luontaista tarvetta ryhmään kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisesta sekä positiivisten 

tunteiden saamisesta toimiessaan liikuntaryhmässä. Lisäksi oppilaat kokevat turvallisuuden, 

kiintymyksen ja läheisyyden tunnetta toimiessaan yhdessä toistensa kanssa. Sosiaalisella 

ympäristöllä on suuri merkitys liikuntamotivaatiota edistävänä tai ehkäisevänä ilmapiirin 

luojana. Se joko tukee yksilön psykologisia perustarpeita tai estää niiden toteutumista. 

Oppilaan sisäisen liikuntamotivaation kehittymiseen ovat yhteydessä liikuntaryhmästä saatava 

turvallisuuden tunne sekä opettajan kokeminen lämpimäksi ja välittäväksi. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017, 291.) 

3.1 Tehtävä- ja minäsuuntautunut motivaatioilmasto 

Oppilaiden erilaiset kokemukset ja tulkinnat liikuntatuntien ilmapiiristä vaikuttavat siihen, 

muodostuuko liikuntatunti motivaatioilmastoltaan tehtävä- vai minäsuuntautuneeksi, eli toisin 

sanoen kilpailusuuntautuneeksi (Soini 2006, 29). Oppilas kokee motivaatioilmaston 

tehtäväsuuntautuneeksi silloin, kun opettaja painottaa tunnilla oppilaiden välistä yhteistyötä, 

oppilaiden autonomiaa ja oppimisprosessia lopputuloksen sijaan. Tehtäväsuuntautuneessa 
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motivaatioilmastossa opettaja kannustaa oppilaita parhaansa yrittämiseen, uuden oppimiseen, 

omien taitojen kehittämiseen sekä uudelleen kokeilemiseen, vaikka oppilas olisi tehnyt 

virheitä. Tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston on todettu vaikuttavan moniin 

merkittäviin sisäistä liikuntamotivaatiota parantaviin asioihin, kuten kognitiivisiin, 

käyttäytymiseen ja tunteisiin liittyviin tekijöihin. Näitä ovat muun muassa viihtyminen, 

sisäinen motivaatio, tehtäväorientaatio, koettu pätevyys, alhaiset suorituspaineet, 

liikuntataitojen oppiminen sekä into fyysistä aktiivisuutta kohtaan. (Liukkonen & Jaakkola 

2017, 291-292.) 

Minäsuuntautuneen motivaatioilmaston kokemukseen liittyy puolestaan vahvasti 

kilpailuasetelma (Ames & Archer 1988, 260), jolloin opettaja korostaa oppilaiden keskinäistä 

kilpailua, antaa normatiivista palautetta ja rankaisee virheistä (Nicholls 1989, 16). 

Minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa oppilaille on tärkeää pärjätä tehtävissä muita 

paremmin ja he vertailevat omia suorituksiaan toisten suorituksiin ja erilaisiin normeihin. 

Lisäksi oppilaat yrittävät välttää virheitä, eikä yhdessä työskentely innosta heitä kovin paljoa. 

Minäsuuntautuneen motivaatioilmaston on todettu vaikuttavan moniin liikuntamotivaatiota 

heikentäviin seikkoihin, kuten ulkoiseen liikuntamotivaatioon, minäorientaatioon, vähäiseen 

viihtymiseen, kiinnostuksen heikkenemiseen ja ahdistuksen kokemuksiin. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017, 291-292.) 

Liikuntaa opettavan opettajan toiminta ja liikuntatunteihin liittyvät päätökset vaikuttavat 

todella merkittävästi siihen, millaiseksi liikuntatuntien motivaatioilmasto muodostuu ja 

millaisena oppilaat sen kokevat. Myös opettajan ja oppilaiden omat mieltymykset heijastuvat 

helposti ilmastoon. Hyvin kilpailullinen opettaja saattaa huomaamattaan luoda myös 

motivaatioilmastosta kilpailusuuntautuneen, ellei hän erityisesti keskity tehtäväsuuntautuneen 

ilmapiirin luomiseen. Samoin kilpailulliset oppilaat muokkaavat liikuntatuntien 

motivaatioilmastoa helposti minäsuuntautuneeseen suuntaan, varsinkin, jos heitä on joukossa 

enemmän, kuin tehtäväsuuntautuneita. Jos taas suurin osa oppilaista on tehtäväsuuntautuneita, 

muotoutuu myös ilmasto helposti tähän suuntaan. Liikuntatunneilla voi vallita tilanteen 

mukaan joko tehtävä- tai minäsuuntautunut ilmapiiri, tai molemmat yhtä aikaa. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017, 292; Liukkonen ym. 2007, 162-163.) 
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3.2 Motivaatioilmastoon vaikuttavat pedagogiset ratkaisut 

Motivaatioilmaston muodostumiseen vaikuttaa kaikki opettajan tekemät liikuntatuntiin 

liittyvät päätökset. Opettaja ei voi kuitenkaan suoraan vaikuttaa oppilaiden 

liikuntamotivaatioon, mutta hän voi luoda liikuntatuntien sosiaalisesta oppimisilmapiiristä 

sellaisen, joka tukee oppilaiden sisäisen motivaation kehittymistä. (Liukkonen & Jaakkola 

2017, 293.) Epstein (1989) on luonut TARGET-mallin havainnollistamaan opetustilanteiden 

pedagogisia, motivaatiota edistäviä tekijöitä. Mallin nimi muodostuu näiden kuuden 

pedagogisen tekijän englanninkielisistä alkukirjaimista, joita ovat: task eli tehtävien 

toteuttamistapa, authority eli opettajan auktoriteetti, rewarding eli palautteen antaminen, 

grouping eli oppilaiden ryhmittelytavat, evaluation eli toiminnan arviointi ja timing eli 

ajankäytön joustavuus. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 293; Liukkonen ym. 2007, 163.) 

Opettaja voi edistää liikuntatuntien motivaatioilmaston kehittymistä myönteiseen suuntaan 

huomioimalla opetuksessaan nämä kuusi pedagogista ja didaktista ratkaisua. Nämä ratkaisut 

lisäävät motivaatioilmaston tehtäväsuuntatuneisuutta eli pätevyyden, autonomian ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemuksia. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 293.) 

Tehtävien toteuttamistapa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnan oppiaineen 

tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle yksittäisiin liikuntatunteihin liittyviä positiivisia 

kokemuksia. Lisäksi liikunnan tulee tarjota oppilaille muun muassa mahdollisuuksia iloon, 

onnistumisiin ja yhteisöllisyyteen sekä tukea oppilaiden hyvinvoinnin kannalta riittävää 

toimintakykyä. Liikuntatunneilla tehtävien harjoitusten tulee olla monipuolisia, 

oppilaslähtöisiä ja oppilaiden ikä- ja kehitystason mukaisia. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti leikkejä, pelejä ja harjoitteita, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden ja 

itsenäisyyden kokemuksia sekä vahvistavat oppilaan myönteistä minäkäsitystä. Kannustava ja 

hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. (POPS 

2014, 273-276.) 

Monipuoliset ja vaihtelevat sekä oppilaiden omaan taitotasoon nähden riittävän haasteelliset 

liikuntatehtävät motivoivat ja innostavat oppilaita. Opetusta olisikin hyvä eriyttää 

mahdollisimman paljon oppilaiden taitojen mukaisesti. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 293; 

Liukkonen ym. 2007, 164.) Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa oppilaille annetaan 

mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä valintoja esimerkiksi välineiden, kuten pehmeän ja kovan 



 

19 
 

lentopallon sekä olosuhteiden, kuten lentopalloverkkona oikea verkko vs. voimistelupenkki, 

välillä. Minäsuuntautuneessa toimintaympäristössä tehtävät ja olosuhteet ovat puolestaan 

kaikille samat, kuten lentopalloverkon korkeus tai juoksumatkan pituus. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017, 293.) 

Oppilaat saavat autonomian kokemuksia silloin, kun opettaja antaa heidän asettaa itse 

tavoitteita omien taitojensa ja toiveidensa mukaisesti (Liukkonen & Jaakkola 2017, 293; 

Liukkonen ym. 2007, 164). Oppilaat voivat asettaa niin liikuntasuorituksen laatuun liittyviä 

prosessitavoitteita kuin myös liikuntasuorituksen onnistumiseen liittyviä lopputulostavoitteita. 

Prosessitavoite voi olla esimerkiksi koripallon heitossa oikea sormien ote palloon, ja 

lopputulostavoite esimerkiksi koripallon heittäminen koriin. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 

293.) Tehtävien eriyttäminen oppilaiden taitojen perusteella tukee myös oppilaiden 

pätevyyden kokemuksia, koska silloin heillä on mahdollisuus harjoitella omalla taitotasollaan 

(Liukkonen & Jaakkola 2017, 293; Liukkonen ym. 2007, 164). 

Opettajan auktoriteetti 

Auktoriteetti tarkoittaa valtaa tai oikeutta tehdä päätöksiä ja antaa käskyjä sekä valvoa 

ohjeiden noudattamista, ja oikeutta toimia tietynlailla määritellyllä tavalla (Oxford English 

Dictionary). Bochenskin (1974) mukaan auktoriteetti on suhdesana ennemmin kuin 

ominaisuus. Hänen teoriansa mukaan se muotoutuu kolmesta eri suhteesta: auktoriteetin 

haltijasta, auktoriteetin alistuvasta osapuolesta eli subjektista ja asiaankuuluvan alueen 

suhteesta. Toisin sanoen opettaja on koulussa oppilaan auktoriteetti. (Bochenski 1974, 19–

25.) Teoriassa keskeistä on auktoriteetille “alistuvan” tietämys siitä, että hän on tietyn 

auktoriteetin vaikutuksille altis. Näin ollen auktoriteettisuhde on avoin ja suora eikä siihen 

sisälly piilovaikutuksia. (Bochenski 1974, 26–27.) 

Louhela-Risteelän (2016) mukaan erittäin merkittävä hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvä 

tekijä on opettajan ja oppilaiden välisten suhteiden laatu (Louhela-Risteelä 2016, 23).  

Viimeaikaiset liikuntatutkimukset ovat pyrkineet löytämään tekijöitä, joiden avulla voitaisiin 

ymmärtää, kuinka lasten ja nuorten liikkumishalu voitaisiin tavoittaa. Tutkimustulosten 

mukaan kuulluksi tuleminen lisäsi oppilaan omaehtoista osallistumisen halua liikuntatuntien 

eri aktiviteetteihin. Kuulluksi tuleminen liittyi vahvasti opettajan ja oppilaan väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen ja korreloi selkeästi oppilaan yli- tai alisuoriutumiseen omalla 

taitotasollaan. (Louhela-Risteelä 2016, 33.) 



 

20 
 

Paitsi että opettajan ja oppilaan välinen suhde on keskeinen tekijä liikuntatuntien 

motivaatioilmaston kannalta, myös opettajaprofiili voi olla tärkeä vaikuttava tekijä. Penttisen 

(2015) opettaja-opiskelijoiden haastattelujen perusteella tehdyn tutkimuksen mukaan erityisen 

myönteisenä koettiin positiivinen, ammattitaitoinen, sosiaalisesti taitava ja hyvän auktoriteetin 

omaava opettaja. Puolestaan puutteet liittyen ryhmän hallintaan, ilmapiirin luomiseen ja 

työrauhaan koettiin negatiivisesti vaikuttavina tekijöinä. (Penttinen 2015, 51.) Opettaja voi 

siirtää vastuutaan osittain myös oppilaille käyttämällä demokraattisia toimintatapoja ja 

kannustamalla oppilaita osallistumaan liikuntatuntien sisällön suunnitteluun, ryhmän 

pelisääntöihin liittyvään päätöksentekoon sekä muiden ratkaisujen tekemiseen. Oppilaat 

saavat liikuntatunneilla enemmän autonomian kokemuksia, jos opettaja ei jatkuvasti 

kontrolloi ja määrää heidän kaikkea tekemistään. Lisääntyneiden autonomian kokemusten 

kautta myös oppilaiden sisäisen motivaation syntyminen edistyy. Oppilaat sitoutuvat 

toimintaan päästessään osallistumaan liikuntatuntien suunnitteluun, toteutukseen ja 

tavoitteiden laatimiseen. Tällöin oppilaat tuntevat liikuntatunnit omakseen eivätkä opettajan 

toiminnaksi, johon heidät on pakotettu opetussuunnitelman määrittelemien tavoitteiden 

vuoksi. Vastuun kokemukset lisäävät oppilaiden autonomian tuntemuksia. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017, 294.) 

Ketään ei saa väkisin pitämään tietystä oppiaineesta tai opettajasta ja siksi motivaation 

aikaansaamiseksi opettajan on voitettava oppilaiden luottamus. Opettajan on oltava itse 

halukas ohjaamaan oppilaita opiskelussa ja kasvatuksessa, mutta toisaalta myös lasten on 

oltava yhteistyöhalukkaita. Jokainen opettaja opettaa, kasvattaa ja ohjaa omalla yksilöllisellä 

persoonallaan ja omien näkemystensä ja tietämystensä kautta. (Van Manen 1991, 76–77.) 

Palautteen antaminen 

Motivaatioilmaston muotoutumiseen vaikuttaa merkittävästi opettajan antama palaute 

(Liukkonen ym. 2007, 165). Yleensä oppilaat haluavat saada opettajalta palautetta 

suorituksistaan. Palautteen tulee olla positiivista ja kannustavaa ja perustua siihen, miten 

oppilas on omissa taidoissaan kehittynyt. Opettajan olisi hyvä antaa palautetta oppilaille 

pääsääntöisesti henkilökohtaisesti. Positiivista palautetta on tärkeää antaa ahkerasta 

harjoittelusta, yrittämisestä ja yhteistyöstä. Niin kutsuttu hampurilaismalli on hyvä keino 

palautteen antamiseen. Aluksi oppilaalle annetaan positiivista palautetta toiminnasta, kuten: 

“Olet harjoitellut todella ahkerasti koripallon heittoa koriin.” Tällöin oppilas on valmis 

ottamaan vastaan palautteen hyödyllistä tietoa sisältävän osuuden vastareaktion syntymisen 
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sijaan. Tämä ensimmäinen palautteen osa vastaa hampurilaisen paksua päälykerrosta. 

Seuraavaksi oppilaalle annetaan palautteen keskeinen kehittävä osa, kuten: “Voisit keskittyä 

vielä lisää koripallon oikeaan heittotekniikkaan.” Tämä osuus palautteesta vastaa 

hampurilaisen ohutta, mutta energiaa sisältävää pihviosaa. Lopuksi annetaan vielä 

myönteinen kokonaisarvio toiminnasta, kuten: “Yleisesti ottaen olet kehittynyt hienosti 

koripallotaidoissasi.” Tämä vastaa hampurilaisen pehmeää pohjakerrosta. Hampurilaismallin 

avulla huolehditaan siitä, että oppilaalle jää palautekeskustelusta hyvä mieli eli myönteinen 

emotionaalinen kokemus ja tilanne koetaan myönteisenä oppimistapahtumana, joka edistää 

oppilaan pätevyyden kokemuksen muodostumista. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 294.) 

Oppilaille on hyvä antaa palautetta yksityisesti. Yleispätevä palaute ei ole usein niinkään 

merkityksellinen, koska se ei välttämättä kosketa oppilaan oppimisprosessin ongelmakohtia. 

(Ranne 2006, 37.) Hyvä, tarkoituksenmukainen palaute sisältää vain muutaman 

oppimisprosessin kannalta keskeisen asian (Atjonen 2007, 91). Jos palaute, niin positiivinen 

kuin negatiivinenkin, annetaan koko opetusryhmän kuullen julkisesti, se johtaa sosiaaliseen 

vertailuun. Oppilas ei saa positiivisia autonomian ja pätevyyden kokemuksia, jos hän saa 

opettajalta palautetta vain silloin, kun hän suorittaa tehtävän paremmin kuin muut tai 

saavuttaa normitaulukkoon verrattuna hyvän testituloksen. Opettajan tulisikin palautetta 

antaessaan huolehtia, että hän palkitsee oppilaita omasta kehittymisestä, yrittämisestä ja 

yhteistyöstä. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 294.) Rakentava palaute auttaa oppilasta 

kehittämään ajatteluaan, työskentelemään tarkoituksenmukaisesti, ja kasvattaa oppilaan 

itseluottamusta (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015). 

Oppilaiden ryhmittelyperusteet 

Liikuntaryhmässä sosiaalista yhteenkuuluvuutta voidaan tukea ja sosiaalista vertailua 

vähentää muodostamalla oppilaista taidoiltaan erilaisia, heterogeenisia ryhmiä, jotka eivät ole 

riippuvaisia esimerkiksi oppilaiden sukupuolesta, koosta tai liikuntataidoista. Tämä vahvistaa 

myös myönteisen motivaatioilmaston kehittymistä. Jos ryhmiä muodostetaan oppilaiden 

taitotason mukaan, se lisää sosiaalista vertailua oppilaiden keskuudessa, koska oppilaille 

ilmenee tällöin selvästi, ketkä ovat liikuntataidoiltaan muita parempia ja ketkä huonompia. 

(Liukkonen & Jaakkola 2017, 295.) 

Oppilaiden jakaminen ryhmiin huutoäänestyksellä eli niin kutsutulla kapteenijaolla, on 

erittäin negatiivinen ryhmittelyperuste, joka heikentää liikuntatuntien motivaatioilmastoa. 

Kapteenijaossa valitaan kaksi oppilasta kapteeneiksi, jotka saavat valita, keitä ottavat mukaan 



 

22 
 

joukkueisiinsa. Yleensä ensimmäisinä valitaan mukaan liikunnallisesti taitavat oppilaat ja 

viimeiseksi jää liikutataidoiltaan muita heikommat. Varsinkin muita heikommilla oppilailla 

tämänkaltainen ryhmittelyperuste vähentää voimakkaasti fyysisen pätevyyden kokemuksia. 

Toimivampi joukkueiden jakokeino on esimerkiksi arpominen, jolloin oppilaat asetetaan 

esimerkiksi syntymäkuukauden mukaisesti riviin ja jaetaan sen jälkeen joka toinen oppilas 

“ykkösiin” ja joka toinen “kakkosiin”. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295.)  

Kaikkiaan opetukseen tulee valita myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä harjoituksia, tehtäviä, 

leikkejä ja pelejä, niin pareittain kuin ryhmässäkin, joissa opitaan ottamaan muut huomioon ja 

auttamaan toisia (POPS 2014, 275). Ryhmäkiinteys ja toisten auttaminen korostuvat 

yhteistoiminnallisissa ryhmissä. Opettajan on motivoinnin edistämisen vuoksi tärkeää 

painottaa liikuntatunneilla oppilaiden välistä yhteistyötä. Myös eriyttäminen on 

liikuntatuntien tehtävien järjestelyssä tärkeää. Oppilaiden motivaatio ja pätevyyden 

kokemukset varmistuvat, kun oppilaat saavat harjoitella yksilöllisiä ja eriytettyjä, sopivan 

haastavia tehtäviä. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295.) 

Toiminnan arviointi 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan arvioinnin erityinen tehtävä on ohjata ja 

kannustaa oppilasta opiskelemaan sekä kehittää edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan 

oppimista, käyttäytymistä ja työskentelyä on arvioitava monipuolisesti. Nämä arvioinnin 

tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen keskeinen lähtökohta. 

Kaikkiaan painopiste on oppilaan oppimista edistävässä arvioinnissa. (POPS 2014, 47.) 

Oppilaiden motivaatioon vaikuttaa se, miten opettaja arvioi toiminnan onnistumista ja 

epäonnistumista (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295). Oppilaat viihtyvät tunnilla huonommin, 

etenkin, jos opettaja moittii heitä, kohdistaa arvostelun oppilaiden persoonallisuuteen tai ei 

kunnioita oppilaiden tekemiä omia valintoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 

(2014, 48) oppilaita ja heidän yksilöllisiä suorituksiaan ei tule verrata muiden oppilaiden 

suorituksiin, eikä arviointia saa kohdistaa oppilaan persoonallisuuteen, temperamenttiin eikä 

muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilaan kokema sosiaalisista suoriutumispaineista 

ja arvostelutilanteesta johtuva ahdistus heikentää oppilaan suoriutumista liikuntatunneilla ja 

laskee ajan mittaan liikuntamotivaatiota (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295). 

Tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa vahvistaa arviointi, joka painottaa parhaansa 

yrittämistä, omissa taidoissa ja henkilökohtaisissa tavoitteissa kehittymistä, 
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suoritusprosessissa edistymistä sekä yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa. 

Minäsuuntautunutta ilmastoa puolestaan tukee ainoastaan lopputuloksia ja sosiaalista 

vertailua korostava toiminnan arviointi. Minäsuuntautunut motivaatioilmasto ei mahdollista 

oppilaille tarpeeksi pätevyyden kokemuksia, minkä vuoksi sillä on liikuntamotivaation 

kehittymisen näkökulmasta epäsuotuisa vaikutus. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295.) Se, 

onko motivaatioilmasto tehtävä- vai minäsuuntautunut, määrittää kriteerit sille, kuinka 

menestyminen määritellään (oma kehitys vs. normatiivinen menestyminen), minkälaiset arvot 

toiminnassa heijastuvat (yritteliäisyys ja itse oppiminen vs. normatiivinen kyvykkyys), mikä 

on toiminnassa tyydytyksen lähde (työn tulos vs. muiden voittaminen), mikä on opettajan 

suuntautumistapa opetuksen toteuttamista kohtaan (oppiminen vs. suorittaminen), miten 

virheiden tekemiseen suhtaudutaan (nähdään osana oppimista vs. on asia, jota tulee välttää), 

miten opettajan huomio on suuntautunut (oppimisprosessiin vs. normatiiviseen 

suorittamiseen), mitkä ovat syyt yrittämiselle (uuden oppiminen vs. hyvä normatiivinen 

suoriutuminen) ja minkälaiset arviointikriteerit kaikkiaan ovat (oma kehittyminen vs. 

normatiivisuus) (Soini 2006, 29-30). 

Motivaatioilmastoon vaikuttaa suuresti se, miten virheisiin suhtaudutaan. Virheet ovat 

inhimillisiä ja niitä tulisi pitää olennaisena ja välttämättömänä osana oppimista. Virheiden 

kautta oppilaat saavat tärkeää tietoa siitä, mitä tulisi vielä harjoitella ja kehittää tai tehdä 

toisin. Oppilaat olisi myös hyvä ottaa arviointiprosessiin mukaan. Heidän kanssaan tulisi 

keskustella jokaisen omista taidoista ja resursseista sekä niihin suhteutettuna 

liikuntatehtävissä onnistumisesta. Oppilaita tulisi kannustaa itsearvioimaan omien 

tavoitteidensa realistisuutta ja haasteellisuutta sekä tavoitteiden saavuttamista ja 

saavuttamiskeinoja. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 295-296.) 

Joustavuus ajankäytössä 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa ajankäyttö ja suorituskertojen määrä ovat 

joustavia ja oppilaille annetaan riittävästi aikaa tehtävien harjoittelemiseen. Jokainen oppilas 

saa tehdä suorituksen niin monta kertaa, että oppilaan paras mahdollinen henkilökohtainen 

suoritus tulee näkyviin. Tällöin jokainen oppilas on yhtä tärkeä. Sen sijaan 

minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa ajankäyttö on rajallista. Oppimiseen, suorituksiin 

ja testien tekoon on varattu tietty aika. Jokaiselle oppilaalle annetaan mahdollisuus tehdä 

suoritus yhden kerran, koska se riittää esimerkiksi normatiivisen vertailun ja ranking-

järjestelmän tekemiseen. Minäsuuntautuneessa oppimisympäristössä opettaja käyttää 
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enemmän aikaa taitavampiin oppilaisiin. Uusien asioiden oppimiseen tarvittava aika on hyvin 

yksilöllistä. Sen vuoksi opettajan tulisi mahdollistaa liikuntatunneilla jokaiselle oppilaalle 

riittävästi aikaa opeteltavien taitojen sisäistämiseen. Opettajan tuleekin pystyä tarvittaessa 

joustamaan myös alkuperäisten tuntisuunnitelmiensa osalta. (Liukkonen & Jaakkola 2017, 

296.) 
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4 POHDINTA 

Tutkielmamme tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden 

liikuntamotivaatioon ja mistä tekijöistä liikuntatuntien motivaatioilmasto koostuu. 

Suoranaisesti alakouluikäisten liikuntatuntien motivaatioilmastosta löytyi melko vähän 

aiemmin tehtyä tutkimusta, mutta tarkemmin eri lähdeaineistoihin perehdyttyämme 

huomasimme monien tutkimusten ja teorioiden vastaavan juuri siihen, mitä halusimmekin 

tässä kirjallisuuskatsauksessa selvittää. Koemme tämän tutkielman hyödyttävän meitä 

tulevassa luokanopettajan työssämme, niin liikuntatunneilla kuin muissakin oppiaineissa 

motivaatiotutkimuksen näkökulmasta. Myös muut alan opettajat saavat tämän tutkielman 

kautta hyödyllistä tietoa. 

Motivaation merkitys toiminnan ohjailussa on merkittävä ja se ilmenee liikuntatunneilla 

toiminnan voimakkuutena, pysyvyytenä ja tehtävien valintana. Motivaatio ja 

osallistumisaktiivisuus liikuntatunneilla voivat vaihdella oppilaalla päivästä ja liikuntatunnin 

aiheesta riippuen. Oppilaiden liikuntamotivaatioon ja sisäisen motivaation kehittymiseen 

vaikuttaa Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteorian mukaisesti oppilaan autonomian, 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja pätevyyden kokemusten määrä. Tämän vuoksi opettajan 

tulee huolehtia, että liikuntatunneilla toteutettavat tehtävät ovat tarpeeksi vaihtelevia ja 

monipuolisia ja oppilaiden taitotasoon nähden riittävän haasteellisia. Oppilaille tulisi antaa 

mahdollisuuksia valita itsellensä sopivia ja kiinnostavia tehtäviä. Kun opettaja siirtää 

demokraattista vastuuta oppilaille toiminnan suunnittelusta ja päätöksenteosta, oppilaat saavat 

enemmän autonomian kokemuksia, joiden kautta taas oppilaiden sisäisen motivaation 

syntyminen edistyy. Tällöin oppilaat eivät koe, että heidän on pakko osallistua toimintaan, 

koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) näin määrätään, vaan he 

kokevat toiminnan enemmän omakseen, motivoituvat siitä paremmin ja osallistuvat 

toimintaan vapaaehtoisesti. 

 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemusten kannalta opettajan tulee huolehtia siitä, että 

liikuntatunneilla toimitaan yhdessä toisten kanssa ja ilmapiiri liikuntatuntien aikana on 

turvallinen ja kannustava. Tämä on äärimmäisen tärkeää alakouluikäisten oppilaiden 

kohdalla, koska oppilaat vertailevat itseään helposti toisiinsa. Jo alakouluiässä aletaan 

muodostaa perustaa liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan omaksumiseksi. Jos oppilas saa 

jatkuvasti negatiivisia kokemuksia liikunnasta ja kokee olevansa muita huonompi, hän saattaa 
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alkaa menettää kiinnostustaan liikuntaa kohtaan ja hänen motivaatio voi muuttua sisäisestä 

kohti ulkoista. Lintusen mukaan moni lapsi on jo 13-vuotiaana muodostanut itsestään 

kielteisen kuvan liikkujana, eikä sen vuoksi innostu liikunnan harrastamisesta vapaa-

ajallakaan (Lintunen 2007, 154). Negatiivisten liikuntakokemusten myötä oppilas saattaa 

kokea ahdistusta liikuntatilanteissa. Tämän vuoksi turvallisen, hyväksyvän ja kannustavan 

motivaatioilmaston luomiseen tulisikin käyttää liikuntatunneilla aikaa. Lukukauden alkaessa 

uuden ryhmän olisi hyvä tutustua erilaisten tutustumis- ja ryhmäytymisleikkien kautta 

toisiinsa. Kun oppilaat tuntevat toisensa, ei heidän tarvitse jännittää liikuntatunneilla 

toimimista. Opettaja voisi myös sopia oppilaiden kanssa yhteiset säännöt liikuntatunneille 

liittyen toisten kannustamiseen ja hyväksymiseen ja siihen, ettei kenellekään esimerkiksi 

naureta, vaikkei heti jossain tehtävässä onnistuisikaan.  

Lisäksi oppilaiden liikuntamotivaatioon vaikuttaa Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian 

mukaisesti se, onko oppilas tehtävä- vai minäsuuntautunut eli saako oppilas onnistumisen 

kokemuksia liikuntatunneilla vertaamalla suorituksiaan omiin aiempiin suorituksiinsa vai 

toisten suorituksiin vertaillen. Motivaation kannalta on tärkeää, että oppilaan 

tehtäväsuuntautuneisuus olisi vahvempi, kuin minäsuuntautuneisuus. Voimakas 

minäsuuntautuneisuus yhdistettynä heikkoon motivaatioon aiheuttaa helposti ongelmia 

liikuntatunneilla. Tällöin oppilaan motivaatio laskee ja oppimistulokset sen myötä 

heikkenevät. Normatiivinen arviointi vähentää varsinkin heikompien liikuntataitojen 

omaavien oppilaiden sisäistä motivaatiota ja liikutuntatunneilla viihtymistä. Tämän vuoksi 

myös opettajan on tärkeää huolehtia siitä, että hän suunnittelee liikuntatunneista 

tehtäväsuuntautuneisuutta painottavia. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että kaikki oppilaat 

toimivat esimerkiksi pistetyöskentelyssä yhtä aikaa, jolloin oppilaat eivät ehdi vertailla omia 

suorituksiaan niin paljon toisten suorituksiin. Jos tehtäviä tehdään puolestaan jonossa niin, 

että yksi tekee ja muut katsovat suoritusta vieressä, aiheuttaa tämä helposti varsinkin 

heikommat taidot omaaville oppilaille epämiellyttäviä, ahdistavia tuntemuksia. Onneksi 

tämän kaltaista toimintaa kuitenkin nykyään osataan jo paremmin koululiikunnassa välttää. 

Opettaja voi kuitenkin toteuttaa minäsuuntautuneisuutta ja kilpailullisia tehtäviä osana 

liikuntatunteja, kunhan hän huolehtii siitä, että tehtäväsuuntautuneita, itsevertailua korostavia 

tehtäviä on tunneilla vähintään yhtä paljon mukana. 

Tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuden keskinäisen suhteen sekä arvioinnin lisäksi 

liikuntatuntien motivaatioilmastoon vaikuttaa keskeisesti opettajan auktoriteettiasema, 

oppilaiden ryhmittelytavat esimerkiksi joukkuejaoissa sekä jatkuva palaute. 
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Henkilökohtainen, oppilaan kehittymiseen perustuva rakentava ja positiivinen palaute 

ruokkivat oppilaan sisäistä motivaatiota toimintaa kohtaan. Myös tehtäväsuuntautuneeseen 

motivaatioilmastoon tyypillisesti kuuluva ajankäytön joustavuus lisää usein oppilaiden 

sisäistä motivaatiota ja johtaa parempiin oppimistuloksiin, kun oppilaat saavat rauhassa 

harjoitella ja kehittää taitojaan. Tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa vahvistaa arviointi, 

jossa painotetaan parhaansa yrittämistä, omissa taidoissa, suoritusprosessissa ja 

henkilökohtaisissa tavoitteissa kehittymistä sekä yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa. 

Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2011) tutkimuksen mukaan liikunta on todella pidetty 

oppiaine, johon suhtaudutaan myönteisemmin, kuin koulunkäyntiin yleensä. Tutkimuksessa 

72 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista oppilaista vastasi pitävänsä koululiikunnasta. Liikunnan 

oppiaineen mieluisuuteen vaikuttivat myönteiset liikuntakokemukset, pidetty lajisisältö, 

sosiaalinen yhteenkuuluvuus, monipuolinen opetus ja mahdollisuus tehdä omia valintoja. 

Tutkimuksen mukaan koululiikunnalla on todettu olevan erityistä merkitystä oppilaiden, 

varsinkin poikien viihtymiseen koulussa. Yhdeksäsluokkalaisista pojista lähes 70 prosenttia ja 

tytöistä noin puolet toivoivat lisää liikuntatunteja. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011; 

Liukkonen & Jaakkola 2013, 156.) Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka opettajan olisi hyvä 

ottaa liikuntatuntien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.  

Yhteenvetona tutkielmastamme voi todeta, että liikuntatuntien motivaatioilmastoon vaikuttaa 

todella moni eri tekijä. Itsemääräämisteorian mukaisesti koetun autonomian, koetun 

pätevyyden ja koetun yhteenkuuluvuuden tunteiden saaminen liikuntatunneilta ovat tärkeitä 

positiivisten liikuntakokemusten ja elinikäisen fyysisen aktiivisuuden omaksumisen kannalta. 

Ne vaikuttavat myös vahvasti liikuntatuntien motivaatioilmastoon. Pätevyyden kokemusten 

kautta oppilaan sisäinen motivaatio liikuntaa kohtaan vahvistuu. Tavoiteorientaatioteorian 

mukaisesti motivaatioon vaikuttaa se, onko toiminta liikuntatunneilla tehtävä- vai 

minäsuuntautuneisuutta korostavaa ja lisäksi se, arvioiko oppilas itse toimintaansa 

tehtäväsuuntautuneesti itsevertailuun perustuen, vai minäsuuntautuneesti muihin vertaillen. 

Näiden lisäksi motivaatioilmastoon vaikuttaa TARGET-mallin mukaisesti kaikki opettajan 

tekemät pedagogiset ja didaktiset liikuntatuntiin liittyvät ratkaisut. Näitä ovat tehtävien 

toteuttamistapa, opettajan auktoriteetti, palautteen antaminen, oppilaiden ryhmittelyperusteet, 

toiminnan arviointi ja ajankäytön joustavuus. 

Tutkielmassamme hyödynsimme runsaasti Liukkosen, Jaakkolan ja Soinin 

tutkimuskirjallisuutta, Decin ja Ryanin motivaatiotutkimusta itsemääräämiseteoriasta, 
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Nichollsin tutkimusta tavoiteorientaatioteoriasta sekä lisäksi useita muita aihetta käsitteleviä 

teoksia ja artikkeleita niin suomeksi kuin englanniksikin. Suomenkielisiä tutkimuksia 

liikuntatuntien motivaatioilmastosta löytyi vielä melko vähän, mutta kansainvälisiä 

tutkimuksia aiheesta oli tehty enemmän. Löysimme useista lähteistä samoja tietoja tukemaan 

asioiden paikkansapitävyyttä. Tämän vuoksi tutkielmamme osoittaa luotettavuutta. Uskomme, 

että työmme kautta myös muut liikuntaa opettavat opettajat saavat tärkeää tietoa siitä, miten 

oppilaiden liikuntamotivaatiota ja viihtymistä liikuntatunneilla voisi lisätä. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta olisi helppo jatkaa myöhemmin Pro Gradun 

työstämistä samasta aihepiiristä. Pro Gradussa voisi tutkia esimerkiksi alakouluikäisten 

oppilaiden kokemusta motivaatioilmastosta liikuntatuntien aikana. Tutkimukseen voisi 

yhdistää myös liikuntaa opettavien opettajien näkökulmia aiheesta. Aihetta voisi lähestyä 

kvalitatiivis-painotteisella kyselytutkimuksella. Teoriapohjalle saisi varmasti hyvin tukea jo 

tekemästämme kirjallisuuskatsauksesta. Liikuntatuntien motivaatioilmastoa on Suomessa 

aiemmin  tutkittu enemmän yläkoulun oppilaiden osalta ja tämä on yksi keskeinen syy siihen, 

miksi aihetta olisi mielenkiintoista ja tarpeellista tutkia lisää myös pienempien oppilaiden 

osalta.   
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