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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voiko ruotsin kieltä opettaa peruskoulun 
kuudennella luokalla kehollisesti ja millaisia oppimiskokemuksia se tuottaa. Tutkimustehtävänä oli ratkaista, 
tapahtuuko oppimista ja lisääkö kehollinen opettaminen oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksen tavoitteena oli 
lisätä ymmärrettävyyttä tanssin sekä kehollisuuden käytöstä osana opetusta peruskoulussa sekä luoda 
harjoituksia, jotka voivat toimia opettajille apuna kehollisen opetuksen suunnittelussa.  

Tutkimusta taustoittavat aikaisemmat tutkimukset aiheesta sekä niiden kautta saatu tieto kehollisesta 
oppimisesta. Lisäksi tutkimuksessa avataan itsemääräämisteorian avulla motivaation vaikutusta oppimiseen.  

Tutkimusaineiston keräämiseen liittyi interventio, jossa peruskoulun kuudennelle luokalle opetettiin ruotsin 
kielen sanoja kehollisesti. Aineisto koostui kahdesta testistä, kahdesta motivaatiota mittaavasta kyselystä, 
neljän oppilaan sekä yhden opettajan haastatteluista sekä tutkijan havainnoista. Tutkimus on laadullinen ja 
tutkimuksen strategiana oli tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena oli oppiminen ja opiskelijoiden kokemukset, 
joten tutkimuksessa tukeuduttiin pragmatismiin. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppimista tapahtui ja kehollista opetusta voi käyttää osana opetusta.  
Sanojen opetuksessa kehollinen menetelmä havaittiin erittäin toimivaksi. Oppilaiden motivaatio kasvoi 
kehollisen opetusmenetelmän myötä. Lisäksi oppilaat kokivat kehollisen opetustavan mielekkääksi tavaksi 
oppia ruotsin kieltä. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa erilaisia opetustapoja. Tutkimuksen yhteyteen 
suunniteltuja harjoituksia voidaan hyödyntää myös muiden kielten ja aineiden opetuksessa. Tutkimuksessa 
kävi ilmi, että kehollinen opetus ei toimi ainoana opetusmetodina, mutta se on erittäin käyttökelpoinen muun 
opetuksen ohella. Tutkimuksessa tulivat esille myös ryhmäharjoitusten positiiviset vaikutukset motivaation 
tukemisessa. Yhdessä tekeminen lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuki motivaation säilymistä tuntien 
aikana.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kehollisuus mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 2016, 
joten aiheena kehollisuus sekä sen käyttö opetuksessa on uutta ja ajankohtaista. 
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1 JOHDANTO  

Mitä jos ruotsin tunnilla opiskeltaisiin tanssien? Oppisiko kukaan mitään? Entä 

olisiko se hauskaa? Nykyinen perusopetussuunnitelma tähtää oppirajoja 

rikkovaan opetukseen ja oppilaiden luovuuden kasvattamiseen (Opetushallitus, 

2016). Jokainen oppija on erilainen, eikä kaikille sovi opiskelu vain omalla 

paikallaan istuen. Ymmärtämällä syvällisesti kehollista oppimista voimme tukea 

oppimiskäsitystä siitä, että koko ihminen on mukana oppimisessa. (Anttila 2013, 

15). Tämä on tutkimuksen yhtenä johtoajatuksena, sillä tässä tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita siitä, miten kehoa voi käyttää hyödyksi opittaessa uusia 

asioita, ja voiko kehollisella opettamisella tavoittaa yhä useamman oppilaan niin, 

että oppimista tapahtuu. 

Tällä tutkimuksella on useita eri tavoitteita, joista ensisijaisena tavoitteena 

on selvittää, miten vierasta kieltä voi opettaa tanssin avulla.  Tanssi sanana tuo 

usein mieleen tietyn tanssitekniikan ja siihen yhdistetyt liikkeet ja koreografiat, 

mutta tässä tutkimuksessa syvennytään enemmän luovaan liikkeeseen ja 

kehollisuuteen. Anttila (2011,160) alleviivaa aivotutkija Antonio Damasion 

ajatusta siitä, että tietoisuus tarvitsee kehon. Keho tallettaa subjektiiviset 

kokemuksemme, ja näistä tietoisuutemme omasta itsestämme herää. 

Kokemukset tanssinopettajana alakouluissa ja päiväkodeissa ovat tuoneet esiin 

sen, että kehon ja liikkeen avulla voi harjoitella monia eri asioita. Usein muotojen, 

värien tai kirjainten oppiminen liikkeen avulla on lapsista hauskaa ja tapahtuu 

heidän huomaamattaan. Myös kielen oppiminen on mahdollista kehon avulla, ja 

Anttila (2017) kutsuukin sitä keholliseksi oppimiseksi. Tutkimuksessa tutkitaan 

ruotsin kielen sanojen oppimista peruskoulun kuudennella luokalla liikkeen 

keinoin ja ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisilla liikkeellisillä harjoituksilla 

kieltä voi opettaa, ja onko oppiminen nopeampaa vai samanlaista kuin millaista 

se olisi perinteisin opetusmenetelmin (Anttila 2007, 89.) 

Peruskoulu valittiin tutkimuksen kohteeksi, sillä tanssi voi olla hyvin vieras 

monelle nuorelle siitä syystä, että sitä ei peruskoulussa ole juurikaan tarjolla. 
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Nykyään kouluissa yhä kasvavassa määrin ovat haasteena myös erilaiset 

oppijat, jotka tarvitsevat tukea, eikä perinteinen koulutyö pulpetin ääressä sovi 

heille (Sajaniemi, Krause, Kujala, Silven, Jaakkola & Nyyssölä, 2017, 64). 

Luovasta liikkeestä, vapaasta tanssista sekä ryhmäharjoituksista on hyötyä 

opetettaessa oppilaita, joilla on oppimisen haasteita. Luomalla ja tekemällä itse 

liikettä he kokevat onnistumisen tunteita, ja itsetunto kasvaa. Ihminen voi 

tavoittaa taiteellisessa toiminnassa aiempia, ei-vielä-tietoisia kokemuksia ja 

antaa niille merkityksiä. Näin oppilaalla on mahdollisuus jäsentää myös sellaisia 

kokemuksia, joita olisi vaikea muuten ilmaista esimerkiksi puheen tai 

rationaalisen ajattelun välityksellä. (Anttila 2011, 158.)  

Liikkumisella on myös suuri merkitys aivojen kehittymiselle ja toiminnalle. 

Liike on myös läsnä arjessamme jatkuvasti unohtamatta emootioita, joiden 

osoittamiseen käytämme ilmeitä ja eleitä. Liike on yhteydessä aistihavaintoihin, 

ja olemme saaneet jo vauvasta alkaen erilaisia liikkeellisiä impulsseja, kun meitä 

on pidetty sylissä ja tyynnytelty. (Sajaniemi & Krause 2012, 17.) On siis selvää, 

että kehollisuuden merkitys on kasvatuksessa ja oppimisessa suuri, sillä 

oppiminen rakentuu sen varaan, mitä ja miten koemme (Anttila 2011, 162). 

Tämän takia liike ja tanssi ovat mahtavia keinoja ilmaista, rauhoittua sekä oppia 

uutta. Toisena tavoitteena on siis selvittää kehollisuuden mahdollisuutta uutena 

opetusmenetelmänä.  

Kolmantena tavoitteena ja tähän tutkimuksen aiheeseen johtaneena 

teemana on lasten liikkumisen vähentyminen. Lasten liikunnasta ja sen määrän 

vähenemisestä ollaan yhä enemmän huolissaan älylaitteiden käytön kasvaessa, 

ja entistä paremmin tulisi tiedostaa oppimisessa myös inhimillisen kanssakäynnin 

välttämättömyys (Jaakkola, Liukkola & Sääkslahti 2017, 9,13). Suomalaisten 

koululaisten inaktiivisuus on lisääntynyt, ja aktiivisuus puolestaan vähentynyt 

(Kajala 2017, 174). Liikkuminen ja kehonkäyttö ovat lapselle luontaisia tapoja 

oppia ja havaita ympäröivää maailmaa (Anttila, 1994,13). 

Neljäs tähän aiheeseen johtanut tekijä on tutkijan oma kiinnostus tanssia ja 

sen mahdollisuuksia kohtaan. Tanssilla on elämässäni suuri merkitys, ja olen 

viettänyt lukuisia tunteja tanssisaleissa ja kokenut tanssin hyvät vaikutukset niin 

psyykkisesti kuin fyysisestikin. Opettaessani tanssia peruskoulujen 

liikuntatunneilla sekä iltaisin harrastuksien parissa olen nähnyt tanssin monet 

positiiviset vaikutukset niin itsetunnon rakentumisen kuin ilon kannalta.  
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Ruotsin kieli valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska se on nykyisen 

opetussuunnitelman mukaan päätetty aloittaa jo kuudennella luokalla 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016). Käytännöt ruotsin kielen 

opetukseen kuudennella luokalla ovat vielä muotoutumassa. Lisäksi ruotsin 

kielen on koettu olevan epämotivoivaa pakkoruotsia etenkin vanhemmilla 

oppilailla (Maijala & Kylänpää, 2017.) Tutkimuksessa ollaan siis kiinnostuneita 

myös siitä, millaiseksi oppilaat kokevat kielen opiskelun liikkeiden avulla.  

Tutkimuksen teoria on jaettu kahteen osaan. Ensin käsitellään kehollisuutta 

Eeva Anttilan tutkimuksen pohjalta. Välissä luodaan katsaus ruotsin kielen 

opettamisen vaatimuksiin Suomessa ja lopuksi hahmotetaan motivaation 

muotoutumista Ryan & Decin itsemääräämisteorian (Self-Determination Theory, 

SDT) avulla. Sisäisten tarpeiden eli kompetenssin, autonomian sekä 

yhteenkuuluvuuden huomioiminen on ihmisen motivaation kannalta tärkeää 

itsemääräämisteoriassa (Ryan & Deci, 2000). Itsemääräämisteorian kautta 

tarkastellaan oppilaiden motivaation muutoksia tutkimuksen edetessä. Teorian 

jälkeen esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset sekä 

metodologiset perusteet ja aineiston hankintaan liittyvät lähtökohdat. Analyysissä 

käydään läpi aineisto ja tulosten esittelyssä nivotaan yhteen tutkimuksen 

löydökset. Lopuksi pohditaan tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä. 

Tutkija on tässä tutkimuksessa vahvasti mukana. Tutkimuksen kohteena 

ovat kuudennen luokan oppilaat, mutta myös tutkijan havainnot ja usko tanssin 

sekä liikkeen merkitykseen oppimisen kontekstissa ovat vahvasti läsnä 

tutkimuksen kulussa. Tämä tutkimus tarjoaa työkaluja ja vinkkejä opetuksen 

toteuttamiseen luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella luovasti liikkuen. Tutkimusta 

voidaan perustella yllättävän laajasti, ja loppujen lopuksi aihe on erittäin 

ajankohtainen. Tavoitteena ei ole oppilaiden tanssimyönteisyyden lisääminen 

vaan enemmänkin tanssin ja liikkeen ymmärtäminen oppimisen kannalta 

tärkeiksi sekä hyödyllisiksi työkaluiksi.  
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2 KEHOLLISUUS OPETUKSESSA  

Tämän tutkimuksen kenttänä on opettaminen uudella tavalla. Uusi tapa 

tutkimuksessa on kehollisuuden lisääminen opettamiseen. Tässä 

teoriaosuudessa selvennetään, mitä kehollinen opettaminen tässä 

tutkimuksessa on. Tätä tutkimusta taustoittaa Eeva Anttilan (2013) tutkimustyö 

Vantaan Kartanonkosken koululla tehdystä ”Koko koulu tanssii” -hankkeesta. 

Tutkimuksessaan hän linjaa tanssin ja kehollisen opettamisen positiivisia 

merkityksiä. Tämän lisäksi tarkastellaan Jan Deansin (2016) tutkimusta siitä, 

miten tanssi vaikuttaa lasten oppimiseen. Hänen tutkimuksessaan nousi esiin 

useita seikkoja, joihin olen itsekin törmännyt tanssinopettajana ja jotka herättivät 

kiinnostukseni tämän tutkimuksen tekemiseen kehollisesta oppimisesta. 

Kasvatustieteissä kehollisuus on aiheena ajankohtainen, ja se mainitaan 

myös vuonna 2016 voimaan tulleissa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa ensimmäisen kerran (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 17). Kehollisuus mainitaan sekä liikunnan oppiaineen kohdalla 

että oppimiskäsitystä käsittelevässä osassa: 

Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta 
olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii 
reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014, 17.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kehollisuus on siis oppimisen 

kannalta oleellista, ja tutkimuksessa halutaan selvittää, voiko se edesauttaa 

oppimista. Maininta kehollisuudesta opetussuunnitelmassa osoittaa, että se 

koetaan olevan tärkeä osa oppimista.  

2.1 Kehollisuus 

Kehollinen ilmaisu on terminä laaja, ja opettajan on mahdollista tulkita sitä 

monella tapaa. Siinä yhdistyy kokemuksellisuus, aistimukset ja tunteellinen 
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ilmaisu. Kehitettäessä kehollista ilmaisua tietoisemmin voidaan puhua 

kehollisesta kommunikaatiosta. (Siljamäki, Kalaja, Perttula & Kokkonen 2016, 

43.)  

Tässä tutkimuksessa puhutaan kehosta eikä ruumiista. Suomessa 

tutkimuksen kentällä on käyty keskustelua jo 1980-luvulta lähtien siitä, että 

tulisiko käyttää sanaa keho vai ruumis (Parviainen 2006, 69). Parviaisen (2006) 

mukaan ruumis on enemmänkin biologinen, orgaaninen sekä fysiologinen eli 

somaattinen kokonaisuus. Ruumis toimii tahtomattamme, emmekä voi tehdä 

kaikesta ruumiissa tapahtuvasta toiminnasta havaintoja tietoisesti. Keho on 

puolestaan se osa ruumiista, josta voimme olla tietoisia. Kehoa voimme liikuttaa, 

keho muistaa ja havaitsee asioita. Voimme yhtä aikaa liikkua ja olla tietoisia 

omista asennoistamme sekä liikkeistä suhteessa tilaan (Parviainen 2006, 27, 70.) 

Kehollisuuden yhteydessä voidaan puhua myös kehontietoisuudesta. 

Kaikilla ihmisillä on kehoon tallennettuna paljon erilaista kehollista tietoa. Tätä 

tietoa ihminen voi käyttää joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Kehon kautta 

ihmiset ovat yhteydessä ympäröivään maailmaan. Kun tästä potentiaalista 

mahdollisimman suuri osa otetaan käyttöön ja sitä kehitetään edelleen, voidaan 

puhua kehollisesta oppimisesta. (Anttila 2017.)  

2.2 Kehollinen oppiminen 

Kehollinen oppiminen on uudenlainen oppimiskäsitys, joka on vasta 

muotoutumassa. Kehollisen oppimisen mukaan oppiminen tapahtuu 

kehollisuuden mahdollistamana sekä rajoittamana. (Anttila 2013, 27.) Kehollinen 

oppiminen tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu koko kehossa ja koko 

ihmisessä. Lisäksi ajatellaan, että se tapahtuu myös ihmisten välisessä 

fyysisessä ja sosiaalisessa todellisuudessa. Kehollisessa oppimisessa 

kehollinen toiminta on oleellinen osa oppimistapahtumaa. Kehollinen toiminta 

viittaa kehossa tapahtuviin kokemuksiin, fysiologisiin muutoksiin ja aistimuksiin. 

(Anttila 2013, 31.) Kehollisessa oppimisessa kehollinen toiminta voi olla näkyvää 

liikettä tai vain pieniä kehollisia aistimuksia, fysiologisia muutoksia tai näitä 

kaikkia. Kehollisen oppimisen perusajatus on, että se on kokonaisvaltaista sekä 

ottaa ihmisen täysin mukaansa. (Anttila 2017.) 
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Keholliseen oppimiseen liittyy tiiviisti ajatus kehontietoisuudesta. Jokaisella 

ihmisellä on jopa tietämättään paljon kehossaan erilaista kehollista tietoa. Ihmiset 

viestivät kehollaan toisilleen. Kehollisessa oppimisessa yritetään valjastaa 

käyttöön oppimisen voimavaroiksi mahdollisimman suuri osa tästä tiedosta ja 

kehittää sitä. Oppimista tapahtuu sekä ihmisten välisessä todellisuudessa että 

koko ihmisessä kehon ja mielen tasolla. (Anttila 2013, 33–34.) Liikuttaessa kehoa 

siinä tapahtuu muutoksia, ja myös hermostolliset ehdot ja kokemus muuttuvat. 

Kokemus syntyy ja rakentuu kehossa, ja siinä se myös oivalletaan (Rauhala 

2005, 56–60.) Ihmisen keho on siis orgaaninen luontokappale, jossa 

subjektiiviset kokemukset muovautuvat niin, että tajuaminen ja tietäminen alkaa. 

Se mitä ajattelemme, on seurausta siitä, miten kehomme ottaa vastaan tai luo 

tietoa, ja miten aivot sekä hermosto sitä tulkitsevat. (Anttila 2013, 35–36.) 

Kielen ja puheen muotoon valjastettu ajattelu on vain osa ihmisen 

tietoisuuden ja tiedon rakentumista. Kielen kautta ilmenee vain pieni osa siitä, 

mitä ihminen kokee, ymmärtää, tietää tai käsittää (Damasio 2000, 287–290.) 

Tietoisuus koostuu osin ei-kielellisten tapahtumien ymmärtämisestä, kehollisten 

kokemusten ja aistimusten jatkuvasta virrasta. Damasion ajatusta tukee se, että 

ihmisen varhainen aistimaailma on miltei kokonaan ei-kielellistä. Varhaisissa 

kehitysvaiheissa ihminen saa eri aistikanaviensa kautta havaintoja, tuntemuksia 

ja tunteita. Näistä suurin osa on hyvinkin kehollisia. (Damasio 2000, 287–290.) 

Anttila (2013) korostaa sitä, että kehollista oppimista voi tapahtua kotona, 

harrastuksissa ja koulussa minkä tahansa aineen oppitunnilla. Siinä huomio 

suunnataan kehollisiin kokemuksiin ja aistimuksiin. Kehollisen oppimisen kautta 

voi oppia laajempia asioita kuin perinteisiä oppiaineita oppimalla. Näitä taitoja 

ovat vuorovaikutustaidot sekä itsensä ja toisien hyväksyminen. Myös luovuus, 

itsetuntemus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Lisäksi toiminnallisuus sekä 

reflektiivisyys kasvavat. Sanallistaminen ja kokemusten jakaminen sekä 

aktiivinen ja luova toiminta ryhmässä tukevat kehollista oppimista. Anttila (2013) 

jatkaa, että kehollinen oppiminen kuuluu ja näkyy sekä luo liikettä ja ääntä. Tämä 

on täysin vastakohtainen tilanne perinteiselle opettajajohtoiselle opettamiselle, 

jossa opettaja on luokan edessä ja lapset omilla paikoillaan. Tätä näkökulmaa 

tarkastellen Anttila (2013, 43) kutsuu tätä pedagogiseksi mullistukseksi. Vaikka 

kehollisuus mainitaan perusopetussuunnitelman perusteissa, voi se silti jäädä 

huomiotta, jollei opettaja toteuta kehollisuutta aktiivisesti opetuksessaan. 
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Tanssi tukee havainnointia sekä esteettiseen että emotionaaliseen 

ajatteluun perustuvaa päättelyä. Lisäksi tanssi tukee luovaa ajattelua sekä 

ongelmanratkaisua. Myös sellaiset taidot kuten uteliaisuus, sitkeys ja 

sitoutuminen tulivat esille, kun lapset käyttivät liikettä ja tanssia tehdessään 

harjoituksia. (Deans 2016, 51.) 

Deansin (2016) tutkimuksessa aineistoa kerättiin videoiden, haastattelujen, 

havaintojen sekä lasten piirustusten muodossa. Kaikki datan keräystavat antavat 

hyvin informaatiota siitä, kuinka lapset tutkimuksessa saavat kehollisia 

kokemuksia ja erilaisia tapoja oppia asioita. Näitä tapoja olivat jatkuva jaettu 

kehollinen ajattelu ja visuaaliset sekä verbaaliset että kosketukselliset muodot 

kehossa. (Deans 2016, 52.) Lapsi vastaanottaa suuren osan informaatiosta 

välittömien havaintojen ja kehon toimintojen kautta (Anttila 2014, 14). 

Tutkimus osoittaa lisäksi, että kinesteettisen opetuksen yhdistäminen 

visuaaliseen tukeen, ääneen ja musiikkiin sitoutti lapsia paremmin monipuoliseen 

oppimiseen ja jaettuun jatkuvaan ajatteluun. Lisäksi tanssiessaan lapset olivat 

paremmin tietoisia omista tekemisistään, ja heidän itseluottamuksensa kasvoi. 

He oppivat kunnioittamaan jokaisen omaa tilaa ja kehittämään empaattisia 

kehollisia viestejä. (Deans 2016, 52). 

Yksi kehollisen oppimisen muodoista on aivojumppa. Tässä ohjelmassa 

toistetaan yksinkertaisia ja tavoitteiden mukaisia liikkeitä. Alun perin liikkeiden 

tarkoituksena oli avata oppimisen lukkoja. Osa liikkeistä kohdistuu näkemiseen 

ja kuulemiseen, ja toisten vaikutus näkyy vastaavasti monimutkaisemmissa 

taidoissa. Aivojumppa on hyvin suosittua, vaikka sittemmin kaupallistettu. Sitä 

käytetään yli 80 maassa.  (Dennison & Dennison 2001, 10; Suomen 

Kinesiologiayhdistys ry. 2014.) 

Dennison (2001) loi aivojumpan, jotta aivojen koko kapasiteetti saataisiin 

hyödynnettyä. Harjoitukset, joita aivojumpassa tehdään, auttavat opiskelijoita 

ottamaan käyttöön myös ne aivojen osat, joihin heillä ei aikaisemmin ole ollut 

yhteyttä. (Dennison & Dennison 2001, 10.) Dennisonin kehittämään 

aivojumppaohjelmaan on vakiintunut yhteensä 26 liikettä. Ohjelma koostuu 

energialiikkeistä sekä liikkeistä, jotka pidentävät kehoa. Lisäksi mukana on 

keskilinjan liikkeitä, jotka harjaannuttavat molempien silmien, korvien, käsien ja 

jalkojen toimintaa yhdessä molempien aivopuoliskojen kesken. (Suomen 

kinesiologiayhdistys ry. 2014) Dennisonin mukaan aivojumpan harjoitukset 
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vaikuttavat sekä aktivoivasti että vapauttavasti ja rentouttavasti. (Dennison & 

Dennison 2001, 12–13). Aivojumppaa kutsutaan oppimiskinesiologiaksi, sillä 

Dennison tutki systemaattisesti liikkeiden vaikutusta oppimiseen ja hänen 

perusolettamuksensa on, että liike on ovi oppimiseen (Suomen 

Kinesiologiayhdistys ry. 2014). 

Dennison & Dennison (2001) kuvaa ihmisaivoja kuin hologrammiksi. Siksi 

oppija voi integroida oppimaansa paremmin silloin kun hän käyttää kaikkia 

aistejaan eikä niin, että oppisi vain käsitteellisesti. Aivot toimivat myös 

tehtäväorientoituneesti, ja sen takia aivojumppaliikkeissä keskitytään myös 

oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteistyöhön. (Dennison & Dennison, 2001 

13.)  

”Saadessaan mahdollisuuden liikkua omalla tavallaan lapsi kykenee myös 
oppimaan. Kun häntä tuetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus liikkua myös 
luokassa, hänen yksilöllinen älykkyytensä pääsee luonnollisesti ja helposti 
täysin kehittymään. Hänen oppimisensa ei esty, vaan hän on vapaa 
oppimaan.” (Dennison & Dennison, 2001 13). 

Vaikka tässä tutkimuksessa olevissa harjoituksissa ei niinkään hyödynnetä 

aivojumppaa, haluttiin kuitenkin luoda katsauksen siihen, että on jo olemassa 

kehitettyjä metodeja kehollisuuden lisäämiseksi opetukseen. Aivojumppaliikkeitä 

tehdessä havaittiin, että osa niistä on jo vakiintuneita verryttelyliikkeitä, joita 

ihmiset tekevät huomaamattaan. Esimerkiksi silloin kun henkilö tuntee kireyttä 

niskoissa tai hartioissa, hän venyttää korvaa kohti olkapäätä. Tämä on yksi 

aivojumpan liikkeistä.  

2.3 Kehollinen oppiminen ja hyvinvointi 

Koulun liikuntatunnit eivät riitä enää pelkästään koululaisten päivittäiseksi 

liikunnaksi. Lisäksi arkipäivän hyötyliikunta on kadonnut, ja tilalle on tullut 

ruutuaikaa kännykän ja tietokoneiden äärellä. Fyysisen aktiivisuuden 

vähimmäismäärä on kaksi tuntia päivässä 7–12-vuotiaalla. (Opetusministeriön 

asiantuntijaryhmä 2006, 18). Liikuntaa olisi siis hyvä saada osaksi kouluarkea 

muutenkin kuin vain liikuntatuntien yhteydessä. Fyysisen aktiivisuuden 

suosituksen mukaan kouluikäisten tulisi välttää pitkiä ja yhtämittaisia 

istumisjaksoja koulupäivän aikana, koska pitkillä istumisjaksoilla on huomattu 

olevan vaikutusta terveyteen, lihavuuteen sekä tuki- ja liikuntaelinoireisiin 
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(Opetusministeriön asiantuntijaryhmä 2006, 23). Kalajan (2017) mukaan 

liikunnan vähäisen oppituntimäärän vuoksi liikunnan edistäminen on miltei 

mahdotonta ja kaikki tavat, joilla passiiviset istumisjaksot saadaan katkaistua 

ovat erittäin tärkeitä liikunnallisen ylläpidon kannalta (Kalaja 2017, 177). 

Ihanteellista siis olisi, että myös lukuaineiden tunneilla pääsisi välillä liikkumaan, 

eikä oppiminen tapahtuisi vain perinteisesti pulpettien vieressä istuessa. Kalaja 

(2017) kuitenkin jatkaa, että vaikka oppitunneilla olisi lisätty liikkumista ja 

välitunteja elävöitetty, ei mikään kuitenkaan korvaa ammattitaitoisen 

liikunnanopettajan opettamia tunteja. (Kalaja 2017, 178). 

Lisäksi koululla on merkittävä rooli sekä hyvät mahdollisuudet siihen, että 

lapselle opetettaisiin elämänikäisiä liikuntatottumuksia (Laine 2015, 133). 

Liikunnan opetuksen määrissä on kuitenkin kunta- sekä koulukohtaisia eroja. 

Toisissa kouluissa opetusta on vain kahden viikkotunnin verran, mikä on 

opetussuunnitelman vähimmäismäärä, kun taas toisessa koulussa liikuntaa 

saattaa olla neljä tuntia viikossa. (Laine 2015, 136). Kehollisuuden integroiminen 

muihin oppiaineisiin edesauttaisi myös lasten liikkumisen edistämistä ja 

lisäämistä.  

 Kehittyvässä iässä oleva lapsi tarvitsee paljon eri aistimuksia näkö-, 

kuulo-, lihas-, jänne-, tasapaino-, haju- ja makuaisteillaan. Nykylapset viettävät 

yhä enemmän aikaa ruudun ääressä, ja tämä tarjoaa harjoitusta usein vain näkö- 

ja kuuloaistille eikä edistä esimerkiksi lapsen kehonhahmotusta lainkaan. 

(Opetusministeriön asiantuntijaryhmä 2006, 24.) Motorinen kehitys ja liikkuminen 

ovat osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Motorisen kehityksen katsotaan 

olevan usein pohja myös uusien tietojen ja taitojen oppimiselle ja motorisen 

oppimisen kautta kehittyvät myös sosiaaliset ja kognitiiviset taidot. Jos liike 

puuttuu, jää lapselta monia asioita kokematta, näkemättä ja oppimatta. (Rintala 

2005, 5.) Lapsen kaikessa oppimisessa on hyvä painottaa monipuolisia motorisia 

haasteita, sillä lapsen hermosto kypsyy jo lapsuusiässä (Kalaja 2017,173). 

Lisäksi jokainen lapsi oppii omalla tavallaan. Liikunnan mahdollisuuksia 

toiminnallisena opetusmenetelmänä pitäisi lisätä. Liikunnan avulla lapsi oppii 

suuntia, etäisyyksiä, käsitteitä, sijainteja, rajoja, määriä, muotoja ja esimerkiksi 

värejä. Luetellut taidot ovat perusteita matemaattisten sekä kielellisten taitojen 

oppimiseen. Lisäksi liikunnassa harjoitetaan kehon hahmottamista, vahvistetaan 

kehon vasemman ja oikean puoliskon yhteistyötä, silmä- ja käsikoordinaatiota 
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sekä harjoitellaan rytmejä ja ajankulun tunnistamista. Nämä kaikki ovat myös 

hyviä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Lisäksi kehon kanssa 

työskenneltäessä opitaan tarkkaavaisuuden kohdistamista paremmin aiheeseen, 

ja lapsi oppii keskittymään luontaisella tavalla. (Huisman & Nissinen 2005, 25.) 

Psyykkisen hyvinvoinnin ja liikunnan yhteys perustuu 

yksinkertaisuudessaan siihen, että kehoa liikuttamalla liikutetaan myös mieltä. 

Tutkimusten mukaan liikunta aiheuttaa pääosin positiivisia tuntemuksia ja 

mielihyvää. Tosin liian intensiivinen tai rangaistuksena käytetty liikunta voi 

aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia. (Ojanen & Liukkonen 2017, 220.) Myös 

aivojen kehittymisen sekä liikunnan välillä on havaittu monia 

vaikutusmekanismeja. Kognitiivisten toimintojen sekä liikunnan välisestä 

yhteydestä osa perustuu aivossa tapahtuvaan aineenvaihduntaan. Liikunnan on 

todistettu lisäävän verenkiertoa aivoissa ja näin ollen parantavan niiden 

hapensaantia. Lisäksi liikunta lisää välittäjäaineiden tasoa ja kasvattaa 

hermosolujen toimintaa tukevien kemikaalien määrää. (Sajaniemi & Krause 

2012, 53.) 

2.4 Kasvatuksellinen näkökulma tanssiin 

Tanssin heikko asema kasvatusjärjestelmässämme johtuu siitä, että on vaikeaa 

perustella sen tarpeellisuus. Lisäksi tanssin tarpeeseen on vaikeaa löytää yhtä 

yksiselitteistä ratkaisua. (Anttila 1994, 10.) Tanssia on pitkän aikaa yritetty saada 

osaksi perusopetusta, ja vaikka se on luonnollinen itseilmaisunmuoto, se ei ole 

saanut sijaa suomalaisessa kasvatusjärjestelmässä. Anttilan (1994,11) mukaan 

erilaiset näkökulmat muodostavat kaksi perusulottuvuutta. Tanssia voi tarkastella 

kahdesta näkökulmasta: joko niin että pohditaan oppimista tanssin kautta 

(learning through dance) tai keskustellaan tanssin oppimisesta (learning to 

dance).  

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan utilitaristiseen eli 

kasvatukselliseen näkemykseen tanssista, missä tarkoituksena on ihmisen 

kehittäminen tanssin kautta, ja tanssin välineellinen arvo korostuu. Tanssi on 

liikettä, osa liikunnan osa-alueesta, ja tanssi-ilmaisu pohjaa sisäisiin 

kokemuksiin. Mikä tahansa liike voi olla tanssia. Helposti ihmisillä on kuitenkin 

ajatuksissa tanssista vain esteettinen näkemys, missä tarkoituksena on kehittää 
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tanssitaitoa ja hioa tekniikkaa. Lisäksi ajatellaan, että tanssi on taidetta ja 

itsessään arvokasta. (Anttila 1994, 11.) Tässä tutkimuksessa tanssia käytetään 

välineenä eikä sen taiteellinen arvo korostu, vaikka harjoituksissa on paljon 

tanssiin liittyviä elementtejä sekä tanssitunnille tyypillisiä piirteitä. 
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3 RUOTSIN KIELEN OPETTAMINEN 

 

 

Kehollisen opetuksen osana tutkitaan ruotsin kielen opetusta, ja tässä toisessa 

teoriakatsauksessa avataan kielen opetuksen käytänteitä. Ruotsin kielen opetus 

on osa perusopetuksen oppimäärää, josta säädetään perusopetuslaissa. 

Oppilaan opintoihin kuuluu vähintään yksi pitkä sekä yksi keskipitkä kielen 

oppimäärä. Näistä toinen on toinen kotimainen kieli eli suomi tai ruotsi sekä 

toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. (Finlex Perusopetuslaki 6§ 422/2012). 

Tämän tutkimuksen oppilaille ruotsi on toinen kotimainen kieli.  

Kaikkea kouluissa toteutettavaa opetusta määrittää opetussuunnitelma. 

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen määräysten mukaisesti 

laadittu, ja paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan näiden suunnitelmien 

pohjalta. Vuosiluokkien 1–6 osalta uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet otettiin käyttöön vuonna 2016. Ruotsin kielen osalta uutta oli se, että 

sen opetus alkaa nykyisin jo kuudennella luokalla. (Opetushallitus 2020.) 

Opetussuunnitelma on osa perusopetuksen ohjausjärjestelmää, jonka 

tarkoituksena on muun muassa varmistaa tasa-arvoinen opetus ja laatu. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 9.) 

Kielenopetuksen lähtökohtana koulussa on kielen käyttäminen eri 

tilanteissa, mikä vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta sekä eri kielten rinnakkaista 

käyttöä. Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä 

teksteistä sekä vuorovaikutuksen käytänteistä. Lisäksi oppilaita ohjataan 

ymmärtämään muiden kulttuurien identiteettiä. Lisäksi kielikasvatus edellyttää eri 

oppiaineiden yhteistyötä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

125.) Yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä kuuluvat oppilaan opinto-

ohjelmaan perusopetuksessa. Pitkää oppimäärää kutsutaan A-oppimääräksi ja 

keskipitkää puolestaan B1-oppimääräksi. Toinen näistä opiskeltavista kielistä on 
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toinen kotimainen kieli ruotsi tai suomi. Toinen valittava kieli on jokin vieras kieli. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 125.) 

3.1 Toinen kotimainen kieli 

Perusopetuksen suunnitelman perusteiden (2014, 125) mukaan kieli on 

oppimisen sekä ajattelun edellytys, ja se on mukana kaikessa koulun 

toiminnassa. Sen opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä, ja se edistää 

monikielisen- sekä kulttuurisen identiteetin muodostumista. Lisäksi kielen 

opiskelussa on laajasti tilaa ja mahdollisuuksia ilolle, leikkisyydelle sekä 

luovuudelle. Toisen kotimaisen kielen opetus on johdatusta kielitietoisuuteen 

sekä osa kielikasvatusta. Opiskelemalla toista kotimaista kieltä oppilaat ovat 

valmiimpia verkostoitumaan ja pitämään yhteyttä myös ympäri pohjoismaita.  

Vuosiluokilla 3–6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään 

kahdessa muussa kielessä. Näitä ovat yhteinen A1-kieli sekä B1-kieli. Usein ne 

ovat englanti ja ruotsi. Taulukossa 1 on ruotsin kielen opetuksen tavoitteita 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteeksi opetussuunnitelman 

perusteissa mainitaan, että kielenkäytön tulisi olla mahdollisimman 

asianmukaista sekä luonnollista. Opiskellessa tehdään pari- sekä ryhmätöitä eri 

oppimisympäristöissä. Lisäksi draaman, leikin sekä pelien avulla oppilaat voivat 

harjoitella kielitaitoaan ja opetuksessa käytetään hyväksi eri viestintäkanavia 

monipuolisesti. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 204.) 

Arviointi sekä palaute ovat oppilasta ohjaavaa. Monipuolisen arvioinnin 

avulla jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa. Lisäksi 

painotetaan sitä, että edistymisen kannalta olisi suotavaa, että arviointia 

tapahtuisi myös itse- sekä vertaisarviointia. Arvioinnin tulisi kohdistua kaikkiin 

tavoitteisiin ja siinä otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 206.)   

 

 

 

 

 

 



   
 

18 

TAULUKKO 1 RUOTSIN KIELEN B1-OPPIMÄÄRÄN TAVOITTEET 

 

3.2 Kielikasvatus 

Kieltä puhuessa ihminen laittaa itsensä aina alttiiksi, ja se vaatii rohkeutta. 

(Savela 1994,12). Koulun oppitunnilla vieraan kielen puhuminen saattaa olla 

pelottavaa ja epäonnistumisen tunne suuri. Kielenopetuksen keskeisiä tavoitteita 

onkin muun muassa ilmaisurohkeuden kasvattaminen. (Savela 1994,12). 

Kielten oppimista tapahtuu toiminnan puitteissa. Oppimisessa on tärkeää, 

että opettaja antaa oppilaalle tehtäviä, joissa hän joutuu tehokkaasti ajattelemaan 

ja käyttämään annettua materiaalia. Lisäksi opeteltavien asioiden ja kielen käytön 

tulee liittyä oppilaan kokemusmaailmaan sekä oppilaille itselle tärkeisiin asioihin. 

Oppiminen on sidoksissa aina sisältöihin sekä oppimistilanteeseen. Opeteltavaa 

kieliainesta on hyvä sitoa useaan eri kontekstiin ja harjoitella sen käyttöä eri 

yhteyksissä. (Harjanne 1994, 37.) 
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3.3 Oppimismotivaatio 

Oppimiseen vaikuttavat motivaatio siinä missä lapsen yksilölliset taidotkin (Ahola, 

Viholainen, Cantell & Rintala 2005, 7). Tässä luvussa tarkastellaan 

itsemääräämisteoriaa (Self-Determination Theory) osana tämän tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä. Itsemääräämisteoria on yksi 

oppimismotivaatioteorioista, ja se jakautuu kuuteen miniteoriaan. 

Itsemääräämisteorian mukaan oppilas motivoituu siitä, että voi itse vaikuttaa ja 

päättää tekemisestään, ja toissijaista hänelle ovat ulkoiset palkkiot. Tällöin 

opiskelijaa motivoi autonomia eli hänen omat sisäiset päätöksensä 

tekemisestään. Keskeistä tässä teoriassa on myös yhteenkuuluvuus sekä 

kompetenssi eli osaaminen ja merkityksellisyys. (Salmela-Aro, 2018.) 

Autonomia, yhteenkuuluvuus ja kompetenssi ovat perustarpeita ja keskeisiä 

itsemääräämisteoriassa ja siihen kuuluvissa miniteorioissa. Lisäksi 

itsemääräämisteoriaan kuuluvat kolme eri motivaatiolajia: sisäinen motivaatio 

(intrinsic motivation), ulkoinen motivaatio (extrinsic motivation) sekä motivaation 

puute (amotivation) (Ryan & Deci, 2017, 14.) 

 

Itsemääräämisteoriaan kuuluvat miniteoriat ovat; 

1. Kognitiivisen arvioinnin teoria (Cognitive Evaluation Theory, CET) 

2. Organismisen integraation teoria (Organismic Integration Theory, OIT)

 3. Kausaalisten orientaatioiden teoria (Causality Orientations Theory,  

COT) 

4. Psykologisten perustarpeiden teoria (Basic Psychological Needs    

Theory, BPNT) 

5. Tavoitteen sisältöjen teoria (Goal Contents Theory, GCT) 

6. Ihmissuhteiden motivaation teoria (Relationships Motivation Theory,  

RMT) (Ryan & Deci, 2017, 20). 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kognitiivisen arvioinnin teoriaan, organismisen 

integraation teoriaan ja psykologisten perustarpeiden teoriaan. Nämä teoriat on 

valittu, jotta pystytään tarkastelemaan oppilaiden motivaation säilymistä ja 

muuttumista.  
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Kognitiivisen arvioinnin teoria oli ensimmäinen kehitetty miniteoria, ja se 

kehitettiin 1970-luvulla. Se keskittyy sisäiseen motivaatioon sekä sen suhteeseen 

kolmen perustarpeen kanssa. Teorian mukaan kompetenssi ja autonomiasta 

saadut hyvät kokemukset ylläpitävät sisäistä motivaatiota. (Ryan & Deci, 2017, 

124.) Kun oppilaalle on jotain sisäistä merkitystä opiskeltavasta asiasta, 

esimerkiksi soittotaidon oppiminen, syntyy sisäinen motivaatio. (Nokelainen, 

2019, 7). Sisäinen motivaatio säilyy, kun oppilas voi itse autonomisesti päättää, 

että opiskelee esimerkiksi pianonsoittoa ja tuntee edistyvänsä. Yhteenkuuluvuus 

on myös yhteydessä sisäisen motivaation syntyyn, mutta sen rooli on pienempi. 

(Ryan & Deci, 2000.) 

Organismisen integraation teoria käsittelee ulkoista motivaatiota sekä 

siihen liittyviä tekijöitä. Keskeistä on se, miten opiskelija pystyy sisäistämään 

tavoitteet, jotka hänelle on annettu ulkoapäin. Ryan & Deci (2017) määrittelevät 

neljä motivaation säätelyyn liittyvää tasoa. Nämä tasot ovat integroitu, tunnistettu, 

sisäistetty ja ulkoinen. Kontrolloitua motivaatiota ovat täysin ulkoinen säätely tai 

sisään kääntynyt ulkoinen säätely. Tällöin opiskelun motivaatio on säädelty ulkoa 

päin. Nämä ulkoiset motivaatiot voivat kuitenkin muuttua niin, että oppilas 

tunnistaa ja hyväksyy sekä sisäistää sen, mitä opiskellaan, ja luo itselleen uudet 

tavoitteet. Oppilas näkee ja tunnistaa, että ulkoisesti motivoidulla toiminnalla on 

hänelle hyötyä. Sisäistämistä tapahtuu silloin, kun asia on hyvin integroitu, ja 

opiskelija pystyy liittämään ulkoa annetut arvot osaksi omia arvojaan. (Ryan & 

Deci, 2017, 180.) Esimerkiksi silloin kun pianonsoiton oppimisen määräys 

tuleekin oppilaan äidiltä, mutta oppilas on kokenut sen itsekin hyödylliseksi ja 

tehnyt soiton opiskelusta itselleen tavoitteellista.  

Psykologisten perustarpeiden teoria keskittyy tunnistamaan ja 

käsittelemään motivaatiota kolmen perustarpeen kautta. Nämä kolme keskeisintä 

perustarvetta ovat autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus. Autonomisuus 

tarkoittaa sitä, että henkilö on itsenäinen ja voi itse päättää siitä, miten toimii ja 

mitä tekee. Yhteenkuuluvuus puolestaan tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu 

sosiaalisessa tilanteessa ja henkilöllä on tarve tuntea kuuluvansa joukkoon ja 

olevansa merkityksellinen toisten mielestä. Itsemääräämisteorian kolmas 

perustarve, kompetenssi puolestaan viittaa siihen, että henkilö haluaisi tuntea 

osaavansa ja olevansa pätevä, ja nämä taidot tulee olla lähtöisin itsestä. (Ryan 

& Deci, 2017, 244–247). 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän pro gradu -tutkielman tehtävänä on tarkastella kehollisuuden 

mahdollisuuksia ruotsin kielen opettamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, onko ruotsin kieltä mahdollista opettaa kehollisesti, ja tuoko kehollisen 

opettamistavan lisääminen jotain muutoksia oppilaiden motivaatioon. 

Tutkimusongelman selvittäminen ja siihen vastaaminen vaativat tietoa oppilaiden 

ruotsin kielen oppimisprosessista ja motivaatiosta ruotsin kielen opintoja kohtaan. 

Seuraavat tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimusta:  

Voiko kehollista oppimista hyödyntää osana ruotsin kielen opetusta? 

Miten kehollinen opettaminen tukee ruotsin kielen oppimista? 

Miten kehollinen opettamien vaikuttaa oppilaiden motivaatioon oppia 

ruotsin kieltä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

Tämän tutkimuksen toteutusta käsitellään tässä luvussa. Ensin esitellään 

tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Sen jälkeen tarkastellaan metodologista 

lähestymistapaa ja siihen liittyviä teemoja. Lisäksi tässä luvussa esitellään 

tutkimuksen aineisto ja selvitetään, miten se on hankittu sekä miten sitä 

analysoidaan. Viimeisessä kappaleessa keskitytään tutkimusasetelman 

luotettavuuden tarkasteluun.  

5.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimus sijoittuu vahvasti kasvatustieteen kentälle, sillä tutkimuksessa tutkitaan 

oppimista. Tutkimusongelman asettamisen jälkeen huomattiin tutkimuksen 

olevan kvalitatiivinen. Tämä tutkimus kuuluu aristoteeliseen 

tutkimusperinteeseen, joka tarkoittaa syvällisempään ymmärtämiseen pyrkivää 

laadullista tutkimusta (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). Todellista elämää pyritään 

kuvaamaan laadullisessa tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti. On myös 

mahdollista, että tapahtumat ja asiat muovaavat saman aikaisesti toinen toistaan, 

ja on mahdollista, että löytyy monen suuntaisia suhteita. (Hirsijärvi, Remes, 

Sajavaara 2004, 152.) Voidaan siis ajatella, että tutkimuskohde tässä 

tutkimuksessa on ontologisesti ja sosiaalisesti rakentuneiden käsitysten 

kokonaisuus. Esiin nousseista käsityksistä pyritään löytämään syvempää 

ymmärrystä eikä vain selittämään määrällisesti siihen liittyviä tuloksia. Tämän 

tutkimuksen edetessä huomattiin myös, että ihmisten ja oppimisen tutkiminen on 

hyvin moninaista ja siihen vaikuttaa jatkuvasti monet eri asiat. Laadullinen 

tutkimus tarjoaa usein syvällistä tietoa tutkittavasta asiasta, antaa tutkittaville 
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äänen sekä tuo esille asiat, jotka ovat usein pinnan alla (Cohen, Manion & 

Morison 2018, 288). 

Varton (2005, 28) mukaan laadullisessa tutkimuksessa kohteena on usein 

ihminen ja hänen maailmansa, joita hän nimittää elämysmaailmaksi. Myös tässä 

tutkimuksessa kohteena on ihmisten kokemustodellisuus eli elämysmaailma ja 

siitä kumpuavat merkitykset. Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

todellisen elämän kuvaaminen sekä pyrkimys tutkimaan tutkimuskohdetta 

kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä on löytää tai tuoda näkyväksi tosiasioita. 

(Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2009, 161.) Tutkimus on moniulotteinen, koska 

siinä hyödynnetään testiä, kyselylomaketta, haastattelua ja havainnointia. 

5.2 Tapaustutkimus 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi muokkautui tapaustutkimus osin 

käytännöllisistä syistä. Ajallisten haasteiden takia tutkimus päätettiin rajata 

koskemaan vain yhtä luokkaa ja heidän oppimisensa tarkastelua. Yleistettävän 

ja laajan tutkimuksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista tämän pro gradu -

tutkielman puitteissa. On siis luontevaa, että tätä ryhmää tarkastellaan 

yksityiskohtaisesti ja intensiivisesti. Tapaustutkimusta tutkimuksen strategian 

valintana puoltaa myös se, että sen sisällä voi käyttää erilaisia aineistoja ja 

menetelmiä (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9). Yleistettävyyden sijaan 

tapaustutkimuksessa keskitytään usein tapauksen ymmärtämiseen 

kokonaisvaltaisesti. Onnistunut tapaustutkimus voi tarjota kuitenkin myös 

mahdollisuuden yleistämiselle tai tutkimustulosten siirrettävyydelle. (Leino 2007, 

214.) 

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös opetustavan vaikutuksesta 

motivaatioon. Usein voi olla niin, että laadullisen tutkimuksen taustalla on 

enemmän kuin yksi tieteenfilosofinen ajattelutapa. Mielenkiinto oppilaiden 

motivaatiota kohtaan ohjasi tarkastelemaan aineistoa 

fenomenologishermeneuttisen tieteen filosofian ohjaamana. Tutkimusote tulee 

esiin etenkin työn analyysivaiheessa, jossa pyritään tarkastelemaan havaintoja 

kriittisesti. Samalla tulee tiedostaa tulkintojen subjektiivisuus.  

Tutkimuksen taustalla on myös halu kehittää opetusta ja osoittaa, että 

erilaisilla opetustavoilla on mahdollista saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Jotta 
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tutkimus olisi tapaustutkimus, täytyy tapaus pystyä määrittelemään ja rajaamaan 

jollain tavalla (Eriksson & Koistinen 2005, 1). Tässä tutkimuksessa tapaus on 

tutkittavalle luokalle pidetyt ruotsin kielen tunnit.  

Tapaustutkimukselle tyypillisesti tutkimuksessa vallitsee aineiston 

triangulaatio eli tutkimuksessa käytetään erilaisia aineistoja yhdessä ja vertaillen. 

Erilaisten aineistojen käyttäminen antaa syvemmän ja monipuolisemman kuvan 

tutkittavasta aiheesta. (Eriksson & Koistinen 2005, 27.) Aineistona tässä 

tutkimuksessa on oppilaiden tekemät testit, motivaatiokyselyiden vastaukset 

sekä haastattelut ja lisäksi tutkijan havainnointi. Yin (2002, 85) toteaa, että 

hyvässä tapaustutkimuksessa olisi hyvä käyttää niin montaa eri tapaa kerätä 

aineistoa kuin mahdollista. Erilaisten aineistojen avulla tapauksesta saa 

monipuolisemman kuvan.  

5.3 Tieteenfilosofiset lähtökohdat  

Jo aiemmin todettiin, että tutkimus on laadullinen, ja tuloksia tarkastellaan 

subjektiivisesti niin, että käsityksiä samasta asiasta voi olla useita yhtäaikaisesti. 

Tutkimuksen tieteen filosofiset lähtökohdat perustuvat siis sosiaaliseen 

ontologiaan, koska tutkimuskohde muuttuu koko ajan ja sitä tulkitaan, seurataan 

ja havainnoidaan enemmän sen sijaan että sitä mitattaisiin vain numeerisesti. 

Tutkimuksesta saatava tieto perustuu kokemukseen ja käytäntöön sekä 

toimintatavan muutokseen. Siksi tutkimuksen epistemologiseksi näkökulmaksi 

osoittautui pragmatismi, joka tarkoittaa kokemukseen perustuvaa tietotulkintaa. 

Lisäksi pragmatismi kuvaa sitä, että paras totuus on se, mikä käytännössä 

osoittautuu toimivimmaksi. (Sirén & Pekkarinen 2017, 4–5.) 

Tämän tutkimuksen tulkintaan ohjaa pragmatistinen lähestymistapa, sillä se 

mahdollistaa käytännönläheisen tutkimuksen analysoinnin abduktiivisesti 

tukeutuen aiempiin teorioihin sekä tukee tutkimusotetta, jossa käytetään useita 

tutkimusmetodeja. Termi pragmatismi on tullut sanasta pragma, joka puolestaan 

kuvaa käytännöllisyyttä. (Sirén & Pekkarinen 2017, 9). 

Tutkimuksen kohdetta tarkastellaan monelta kantilta, ja tämä on mahdollista 

tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksessa halutaan saada tietoa enemmän 

lasten käyttäytymisestä ja kokemuksesta kuin jostain määrällisestä asiasta. Toki 

tutkimuksessa mitataan myös sitä, kuinka hyvin lapset oppivat opetettavat sanat. 
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Oppimisen mittaaminen on tärkeää, sillä opetusta ohjaa aina laki sekä 

opetussuunnitelma, minkä mukaan tietyt asiat on opittava. Mittaaminen on myös 

tärkeää, jotta voidaan nähdä, onko interventiolla ollut vaikutusta oppimiseen.  

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita oppilaiden kokemuksesta sekä heidän 

motivaationsa muutoksesta, ja pragmaattinen lähestymistapa tukee tätä. Samalla 

ollaan kiinnostuneita myös oppimistuloksesta mutta vain sen takia, että opetusta 

säätelee laki, ja oppimista on tapahduttava. Tutkimuksessa tutkitaan uuden 

opetustavan vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Pragmatismin on sanottu olevan 

taustafilosofia innovaatioille ja luovuudelle. Lisäksi pragmaattisessa 

ajattelutavassa vanhat toimintatavat voivat muuttua, mikäli voimme todistaa ne 

huonoiksi uusilla hypoteeseilla, jotka tämän tutkimuksen mukaisesti mitataan 

toimiviksi käytännössä. (Sirén & Pekkarinen 2017, 9–10.) 

5.4 Tutkimusaineisto ja aineiston hankinta 

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2019 pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun 

kuudennelle luokalle. Tutkimukseen osallistui 19 oppilasta, ja luokan oma ruotsin 

kielen opettaja oli tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen aikana toimin itse luokan 

opettajana ja opetin luokkaa neljä kertaa neljän viikon aikana (Kuvio 1). Luokalle 

pidettiin kaksi testiä sekä kaksi kyselyä. Näihin kaikkiin vastasi 19 oppilasta. 

Ennen tutkimuksen alkua luokalle pidettiin lähtötasotesti (Testi 1), jossa 

testattiin opetettavaa sanastoa. Testin toisessa osassa tiedusteltiin 

lomakehaastattelun (Motivaatiokysely A) avulla oppilaiden motivoituneisuutta 

ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Ennen ensimmäisen testin ja kyselyn pitoa 

oppilaat eivät tienneet, että heitä tullaan opettamaan kehollisesti seuraavien 

viikkojen aikana. 
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KUVIO 1 TUTKIMUSASETELMA 

 

 

Testi 1 oli ruotsin kielen koe (Liite 1), jossa oli neljä tehtävää. Testi tehtiin 

kynällä paperille, ja jokainen oppilas kirjoitti keksimänsä nimen testiin, jotta ne 

pystyttiin myöhemmin yhdistämään muihin vastauksiin. Myöhemmin jokaiselle 

keksitylle nimelle annettiin kirjain, jotta kaikkia vastauksia oli helpompi 

analysoida. Jokainen oppilas teki testin itsenäisesti. Ensimmäisessä tehtävässä 

tuli yhdistää ruotsinkielinen sana vastaavaan suomenkieliseen sanaan. Toinen 

tehtävä oli täydennystehtävä, jossa valmiiseen ruotsinkieliseen keskusteluun tuli 

lisätä sanoja. Täydennettävät sanat oli annettu jo valmiiksi oikeassa muodossa. 

Kolmannessa tehtävässä suomenkieliset sanat tuli kääntää ruotsiksi, ja 

viimeisessä tehtävässä ruotsinkieliset sanat piti suomentaa. Koko testin ajan 

kaikki sanat olivat samassa muodossa, kun ne ovat oppilaiden kirjassa. 

Motivaatiokyselyssä A (Liite 2) tiedusteltiin viisiportaisen asteikon avulla 

ruotsin kielen opiskeluun liittyviä asioita. Lisäksi kyselyssä oli avoimia 

kysymyksiä, joihin toivottiin vastauksia kokonaisin lausein. Avointen kysymysten 

lisäksi kyselyssä tiedusteltiin taustatietoja, joissa pyrittiin selvittämään oppilaiden 

motivoituneisuutta opiskeluja kohtaan yleensä. 

Tutkimusasetelmassa on siis esitesti ja jälkitesti (Kuvio 1) joiden välissä 

oppilaille opetetaan ruotsin kieltä kehollisesti ja näitä opetustunteja kutsutaan 

tässä tutkimuksessa interventioksi. Interventiona toimivia tutkimustunteja 

pidettiin neljä kertaa peräkkäisinä viikkoina. Opetustunti oli kestoltaan aina 45 

minuuttia. Jäljempänä puhutaan tunnista, jolla tarkoitetaan tätä 45 minuutin 

oppituntia. Tämä osoittautui sopivan pituiseksi, sillä siinä ehtii hyvin käydä läpi 4–

5 harjoitusta niin, että oppilaiden mielenkiinto sekä keskittyminen olivat hyvällä 

tasolla läpi tunnin. Opetettavaksi aiheeksi valikoitui harrastussanasto sen 

mukaan, mitä asioita kyseisellä luokalla oli ruotsin kielen opiskelussa juuri 

1 

 

 

                                                                 Interventio   

                                                                       

 

           Testi 1                Testi 2 

  

           Kyselytutkimus A              Kyselytutkimus B 

2 

1. opetuskerta 2. opetuskerta 3. opetuskerta 4. opetuskerta 
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meneillään. Sanastossa oli yhteensä 20 harrastuksiin liittyvää sanaa (Liite 3), 

joihin keskityttiin näiden opetuskertojen aikana. Oppikirjana oppilailla on Megafon 

1 -kirja, ja kirjan kolmannen kappaleen harrastussanat valikoituvat opetettavan 

luokan opettajan ehdotuksesta tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksen aikana ei ollut 

tarkoitus selvittää mahdollisuutta opettaa ruotsin kielen kielioppia kehollisesti 

vaan keskittyä enemmän sanaston opettamiseen.  

 Harjoitusten lisäksi oppitunnilla aikaa varattiin myös oppilaiden omalle 

luovalle tehtävälle, jota jatkettiin jokaisena kertana. Jokaisella oppitunnilla oli 

jotain uusia sekä joitain tuttuja harjoituksia uusien harjoitusten joukossa. 

Tutkimustunneilla osa harjoituksista (Liite 4) oli tanssillisempia ja osa puolestaan 

puhtaasti enemmän vain liikkeellisiä. Jokaisella tunnilla harjoitusten mukana oli 

musiikkia ainakin osittain. Musiikki oli pääosin ruotsinkielistä. Neljän 

opetuskerran jälkeen sama kielen oppimista testaava testi (Liite 1) uusittiin ja 

lisäksi tehtiin uusi motivaatiokysely B (Liite 5), jolla pyrittiin selvittämään 

mahdollista motivaation muutosta sekä suhtautumista ruotsin opetusta kohtaan, 

kun opetusta tuotetaan liikkeellisesti.  

Testien ja lomakekyselyjen lisäksi intervention jälkeen haastateltiin 

yhteensä neljää opiskelijaa ja yhtä opettajaa. Haastateltava opettaja toimi luokan 

ruotsin kielen opettajana ja oli läsnä havainnoimassa tutkimustunneilla. 

Haastateltavat oppilaat valittiin satunnaisesti. Haastattelut (Liite 6) olivat 

pituudeltaan noin 10 minuutin mittaisia. Haastattelun etuna on sen joustavuus 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastatteluja hyödynnettiin täydentämään aineistoa, 

ja ne pidettiin opetusrupeaman päätteeksi. Haastattelut on avattu 

sisällönanalyysia hyödyntäen. 

Tutkimuksen aineisto koostuu 19 oppilaan tekemistä testeistä 1 ja 2, joita 

verrataan ja analysoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Lisäksi aineistona 

on 19 oppilaan vastaamat motivaatiokyselyt A ja B, jotka analysoidaan 

laadullisesti. Aineistoa täydentää vielä neljä oppilaan ja yhden opettajan 

haastattelut sekä tutkijan havainnot tutkimustunneilta.  

Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki kirjan kappaleessa olevat 

harrastussanat ottamatta kantaa siihen, kuvaavatko ne harrastamista vai eivät. 

Opetettavat sanat on kerätty taulukkoon (Liite 3). Sanat ovat valmiiksi 

taivutettuina niin kuin ne ovat myös oppikirjan harjoituksissa, ja ne opetettiin 

oppilaille samassa taivutusmuodossa. Kaikki tutkimuksessa käytetyt harjoitukset 
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on selvitetty sanallisesti niin hyvin ja johdonmukaisesti kuin mahdollista (Liite 4). 

Tunnilla apuna oli kuvallisia kortteja, joissa oli kuvia eri harrastuksista (Liite 8). 

Joissain harjoituksissa mukana oli myös ruotsin kielistä musiikkia, sillä oppilaille 

haluttiin antaa myös kokemus ruotsalaisesta musiikista.   

5.5 Aineiston analysointi 

Tutkimuksen analyysi on induktiivista. Induktiivista päättelyä käytetään 

tutkimuksessa silloin, kun aiheesta ei ole paljoa aiempaa tutkimusta (Elo & 

Kyngäs 2008, 110). Aineistoa lähestytään teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. 

Aineiston haastattelut sekä avoimet kyselyiden kysymykset on analysoitu 

sisällönanalyysia apuna käyttäen. Siinä aineistoa pyritään tarkastelemaan siten, 

että siitä löydettäisiin eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Sisällönanalyysi etenee 

aineiston ehdoilla. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Toisaalta sisältöanalyysin 

tavoitteena on saada tiivis mutta laaja-alainen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja 

tämän avulla on mahdollista luoda uusia luokkia tai käsitteitä. (Elo & Kyngäs 

2008, 108.)  

Aineiston analyysi aloitettiin tutustumalla siihen ensin huolellisesti sekä 

syvällisesti. Aineiston analysoinnissa pyrittiin ensin pelkistämään eli redusoimaan 

aineisto karsimalla siitä kaikki epäoleellinen pois. Tämän jälkeen aineisto 

ryhmiteltiin eli klusteroitiin. Klusteroidessa samaa tarkoittavat asiat ja käsitteet eri 

aineistoista on yhdistetty. Lopuksi pyrittiin erottamaan aineistosta kaikki se tieto, 

joka on tutkimuksen kannalta oleellista. Päättelyn ja tulkinnan avulla 

sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda käsitteellisempi näkemys tutkittavista 

asioista eli abstrahoida aineisto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–116.) 

Aineiston redusointi aloitettiin litteroimalla neljän oppilaan ja yhden 

opettajan haastattelut sanasta sanaan. Vastaajat saivat omat koodit oppilas 1 - 

oppilas 4 ja opettaja. Oppilaiden haastattelut olivat lyhyitä, ja vastauksia vertailtiin 

myös heidän antamiinsa avoimien kyselylomakkeiden vastauksiin. Tässä 

vaiheessa ei kuitenkaan voitu yhdistää haastattelun antanutta oppilasta tietyn 

testin tai kyselyn tehneeseen oppilaaseen. Analysoidessa haastattelujen 

aineistoa päätetään, että halutaanko huomioida pelkkä keskustelu vai otetaanko 

huomioon myös muut seikat kuten huokaukset ja tauot puheessa (Elo & Kyngäs 

2008, 109–110). 
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Seuraavaksi käsiteltiin avointen kysymysten vastaukset kirjoittamalla ne 

ylös ja ryhmittelemällä samanlaiset vastaukset omiksi ryhmikseen. Myös 

kirjallisten vastausten antajat saivat koodit, Vastaaja A - Vastaaja S, jotta 

vastaukset pystyttiin yhdistämään ennen ja jälkeen tutkimuksen. Viimeiseksi 

käytiin läpi viisiportaisten asteikkojen vastaukset, ja ne kerättiin yhteen, minkä 

jälkeen jokaisesta kysymyksestä tehtiin diagrammi kuvaamaan vastauksia. 

Analyysin jokaisessa vaiheessa aineistoa jouduttiin pelkistämään ja 

ryhmittelemään jatkuvasti, eikä analyysi edennyt suoraviivaisesti.  

Analyysin edetessä pyrittiin etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiin 

tarkastelemalla monia eri vastauksia ja vertaamalla niitä kokeista saatuihin 

tuloksiin. Abstrahointivaiheessa pyrittiin syventämään analyysia ja avaamaan 

tutkittavaa asiaa paremmin. 

Vaikka tutkimus on laadullinen, päädyttiin kuitenkin analysoimaan osa 

aineistosta kvantitatiivisesti. Määrällisen aineiston analyysin avulla saatiin 

parhaiten vertailtua testien 1 ja 2 tuloksia ja vastattua kysymykseen tapahtuuko 

oppimista. Lisäksi määrällistä menetelmää käytetään silloin kun mitataan jotain, 

ja tulos esitetään numeerisesti (Vilkka 2007, 14). Määrällisen aineiston tulokset 

laskettiin Excel-ohjelman avulla. Myös testeihin jokainen vastaaja oli keksinyt 

itselleen oman nimen, ja tutkija antoi nimille vastaavat kirjaimet kuin mitä 

mielipidekyselyissä oli käytetty. Aineiston analyysin alussa molempien testien 

kaikki tehtävät tarkistettiin sekä pisteytettiin erikseen. Kaikista tuloksista tehtiin 

havaintomatriisi. Aineiston tiedot kirjataan ja tallennetaan analyysin aluksi 

havaintomatriisiin, että tutkija voi myöhemmin tarkistaa yksittäisistä 

havaintoyksiköistä tallentamiaan tietoja. Havaintomatriisia käytettiin apuna 

aineiston analysoimisessa. (Vilkka 2007, 111.) Ennen analyysin aloitusta aineisto 

tarkistettiin ja katsottiin, että tiedot oli syötetty oikein havaintomatriisiin.  

Analyysissa muuttujana on siis ruotsin kielen sanojen oppiminen. Tämän 

jälkeen tarkasteltiin jokaista neljää tehtävää itsenäisesti ja laskettiin niissä 

tapahtuneet muutokset sekä merkittiin prosentit ja frekvenssit. Kokeista saadut 

pisteet merkittiin taulukkoon rinnakkain, jotta niitä pystyttiin vertaamaan 

paremmin. Mittarina käytettiin testejä sekä niissä olleita tehtäviä. Oppilaiden 

määrä oli niin pieni, että tilasto-ohjelmaa ei tarvittu lukujen käsittelemiseen.  

Puuttuneita havaintoja voitiin katsoa olevan vastauksissa runsaasti, koska 

oppilaat eivät osanneet vastata kysymyksiin. Nämä kohdat tulkittiin vääriksi 
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vastauksiksi, eikä niistä saanut pisteitä. Katoa voi puolestaan ilmetä, jos kaikki 

eivät vastaa tutkijan kysymyksiin (Vilkka 2007, 109). Katoa ei kuitenkaan syntynyt 

tässä tutkimuksessa, vaan kaikki 19 oppilasta olivat vastanneet edes jotain 

jokaiseen tehtävään ja yrittäneet löytää oikeita vastauksia. 

Analyysin edetessä jouduttiin myös täsmentämään tutkimuskysymyksiä 

useaan otteeseen, jotta ne saatiin lopulta oikeaan muotoonsa. Aineistoa luettiin 

useaan otteeseen ja siihen tutustuttiin syvällisesti. Mitään oivalluksia tai uusia 

teorioita ei voi nousta aineistosta, jollei tutkija tunne aineistoa läpikotaisin (Elo & 

Kyngäs 2008, 109). 

5.6 Luotettavuus ja asemani tutkijana 

Tutkimuksen luotettavuuden tukemiseksi halutaan hieman kertoa tutkijan 

lähtökodista tämän tutkimuksen tekemisessä sekä tutkijan tavasta lähestyä 

taidekasvatusta ja opettamista. Tässä kappaleessa tutkija avaa lukijalle 

enemmän omaa ymmärrystä tutkittavasta aiheesta sekä tarkastelee tutkimuksen 

eettisiä kysymyksiä.  

Olen aikaisemmalta koulutukseltani tanssinopettaja ja valmistunut Turun 

ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Olen työskennellyt pääosin 

iltaopetuksessa opettaen tanssia harrastavia lapsia sekä käynyt tämän ohella 

opettamassa tanssia niin päiväkodeissa kuin kouluissakin. Olen työskennellyt 

useassa eri tanssikoulussa sekä organisaatiossa niin Suomessa kuin Ruotsissa.  

Opetustunneissa, joita olen pitänyt varhaiskasvatuksessa tai 

perusopetuksessa, ei ole ollut tavoitteena opettaa joitain tiettyä tanssin tekniikkaa 

vaan enemmänkin tutustuttaa lapsi oman kehonsa käyttöön sekä ymmärtämään 

tilan hahmottamista. Lisäksi olen painottanut oman luovuuden löytämistä ja 

erilaisia pari- ja ryhmäharjoituksia. Tutkimusongelma on siis muotoutunut oman 

kiinnostuksenkohteeni pohjalta. 

Roolini tutkimuksessani on aktiivinen ja vaikutan tutkimuskohteisiini 

opetukseni välityksellä. Tämä on välttämätöntä, koska opetin ja suunnittelin tunnit 

itse. Vaikka teen havaintoja opetukseni ohella, en ole passiivinen tarkkailija vaan 

aktiivinen toimija. Varton (2005, 34) mukaan ihmisiä tutkivalla ei ole edes 

mahdollisuutta olla vain ulkopuolisena tarkkailija, sillä tutkijan omat tavat 

ymmärtää tutkittavat kysymykset vaikuttavat jatkuvasti hänen tutkimukseensa. 
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Kuula (2001, 141) puolestaan kirjoittaa siitä, että tutkija ei saa olla liian 

ystävällinen mutta ei täysin tunteellisesti kylmäkään, kun hän on 

kanssakäymisissä tutkittavien kanssa. Opettajana roolini oli luontainen ja toimin 

kuin missä tahansa muussakin opetustilanteessa.  

Tutkimus sisältää paljon havaintoja tutkittavasta asiasta ja tutkimuksen 

kohteena olevista oppilaista. Raatikaisen (2005, 7) mukaan mitään puhtaita 

havaintoja ei kuitenkaan ole olemassa, vaan taustateoria ja uskomukset 

vaikuttavat siihen, mitä tutkija pitää merkittävänä ja mihin hän kiinnittää huomiota. 

Olen tiedostanut tämän koko tutkimukseni ajan, että kokemukseni sekä 

taustateoria saattavat vaikuttaa huomioihini sekä merkityksellisinä pitämiini 

asioihin.  

Koska tutkimukseni kohteena ovat kuudesluokkalaiset lapset ja heidän 

oppimansa ja kokemuksensa, on tutkimusetiikkaan kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Ennen tutkimuksen aloittamista hain ensin tutkimuslupaa kyseiseltä 

kaupungilta ja koululta. Koulun rehtori puolsi tutkimustani. Lapsilla itsellään ei ole 

lainsäädännöllisesti oikeutta päättää tutkimukseen osallistumisesta (Kuula 

2011,147). Tämän takia jokainen tutkimuksessa oleva lapsi vei kotiin lupalapun 

(Liite 10), jotka heidän tuli palauttaa vanhemman allekirjoituksella ja selvällä 

ilmaisulla siitä, että lapsella oli lupa osallistua tutkimukseen. Vasta myönnetyn 

luvan jälkeen aloitin aineistonkeräämisen. Tutkittavan luokan lapsista yksi ei 

halunnut itse osallistua ja kaksi ei puolestaan saanut vanhemmiltaan lupaa 

osallistua tutkimukseen. Halusin antaa oppilaille itselleen mahdollisuuden valita, 

että osallistuvatko he tutkimukseen vai eivätkö. Lisäksi ajattelin, että tutkimuksen 

oikeellisuuden kannalta saan parempia vastauksia oppilailta mikäli, he ovat 

myötämielisiä tutkimusta kohtaan. Jos tutkittavat kokevat tutkimukseen 

osallistumisen liian arkaluontoisen, eivätkä halua kertoa itsestään tutkimuksessa 

esille tulleita tietoja, päättävät he olla osallistumatta tutkimukseen (Kuula 

2011,137). Tutkimukseen osallistumattomat lapset olivat tunneilla mukana, sillä 

tunnit kuuluivat heidän perusopetukseensa. Heiltä ei kerätty kuitenkaan dataa 

tutkimusta varten. 

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää, että tutkittavien anonymiteetti säilyy läpi 

tutkimuksen siten, etten voi yhdistää tiettyä oppilasta tiettyyn testiin tai 

mielipidevastauksiin. Tutkijana halusin, että myös oppilaat kokevat voivansa 

vastata avoimesti ja rehellisesti ilman, että pelkäävät opettajan reaktiota heidän 
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mielipide- tai koevastauksiinsa. Kuula (2011,19) kuitenkin painottaa, että tietyt 

eettiset kysymykset eivät kuitenkaan häviä, vaikka tutkittavia oltaisiinkin 

informoitu tarkoin. Tutkijana vastuu kaikesta keräämästäni datasta sekä sen 

käytöstä on minulla.  

Mietin tarkoin oppilaille teetetyn kyselyn kysymykset niin, että heidän 

anonymiteettinsä säilyi. Jokainen sai valita itselleen keksityn nimen tutkimuksen 

ajaksi ja heidän tuli käyttää tätä keksittyä nimeä niin teisteissä kuin kyselyissä. 

Samaa nimeä piti käyttää ennen interventiota sekä sen jälkeen, jotta pystyin 

yhdistämään vastaukset toisiinsa. Cohen ja muut (2018, 471) mainitsevat, että 

eettisiin asioihin on kiinnitettävä huomiota kyselyä laadittaessa.  

Oma havainnointini toimi myös yhtenä aineistonkeruumenetelmistäni. Myös 

tässä on hyvä olla tietoinen eettisyydestä niin, ettei paljasta mitään oppilaiden 

yksityisyydestä. Hyvä on myös tiedostaa se, kuinka paljon havainnoijan läsnäolo 

vaikuttaa tilanteen aitouteen, ja olisivatko tulokset mahdollisesti erilaisia, mikäli 

tutkija ei olisi mukana tai paikalla (Cohen ym. 2018, 559). Minun piti ottaa 

huomioon eettiset asiat myös silloin kun haastattelin oppilaita.  
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa tutkimuksen tulokset on jaettu eri osiin, jotta voidaan 

johdonmukaisesti vastata tutkimuskysymyksiin. Ensin käydään läpi 

taustakysymysten vastaukset ja eritellään sieltä tutkimuksen kannalta esiin 

nousseet tärkeät asiat. Tämän jälkeen pureudutaan testien 1 ja 2 tuloksiin ja 

analysoidaan niistä saatu informaatio ja vastataan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen siitä että, voiko kehollista oppimista hyödyntää osana 

ruotsin kielen opetusta. Testillä mitattiin, että tapahtuuko oppilailla oppimista 

intervention eli opetuskertojen aikana, kun ruotsin kieltä opetetaan kehollisesti.  

Seuraavaksi käsitellään aineistoa, jonka avulla vastataan kysymykseen 

siitä, että miten kehollinen opettaminen tukee ruotsin kielen oppimista. Ja lisäksi 

vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen kehollisen opettamisen 

vaikuttamisesta oppilaiden motivaation ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Tähän 

ongelmaan pyrittiin etsimään vastauksia kyselyssä olleiden avoimien 

kysymyksien sekä haastatteluiden avulla. 

Lopuksi etsitään ja eritellään yhtäläisyyksiä niin testien tuloksista ja 

avoimista motivaatiota mittaavista kysymyksistä. Jokaiselle vastaajalle on 

annettu oma kirjain. Esimerkiksi testissä 1 ja 2 olevat A henkilön tulokset ovat 

verrattavissa hänen kyselyssä vastaamiin kohtiinsa. Vastaukset on myös 

taulukoitu, ja taulukoimalla pyritään helpottamaan tulosten muutosta sekä 

luettavuutta läpi analyysin. Lisäksi analyysissa käsitellään neljän oppilaan ja 

yhden opettajan haastatteluja sekä havaintoja opetuksesta luokkatilanteessa. 

Osa kyselyssä olleista kysymyksistä jätettiin analysoimatta, koska huomattiin, 

että niistä ei olisi saanut tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa. 

6.1 Ruotsin kielen opetus oppilaiden näkökulmasta 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 19 kuudennen luokan oppilasta. Oppilaista 

kaikki paitsi yksi oppilas osallistui jokaiselle tutkimus- sekä opetuskerralle. Kaikki 
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paitsi yksi oppilas jätti vastaamatta taustatietoihin, joissa tiedusteltiin läksyjen 

tekoa sekä mieluisinta kouluainetta. Hänen vastauksiaan ei ole huomioitu näiden 

kysymysten osalta, joten taustatietoihin vastasi 18 oppilasta. Sukupuolijakaumaa 

ei ole eritelty erikseen, koska se ei ole tutkimuksessa relevanttia. Luokan oppilaat 

vaikuttivat motivoituneilta koulunkäyntiä kohtaan taustakysymysten perusteella. 

Oppilaista 83 % eli 14 kertoi tekevänsä läksyt joka päivä mutta vain neljä 

oppilasta eli 22 % kertoi ruotsin kielen olevan lempiaine tai edes yksi 

lempiaineista koulussa. Musiikki valikoitui mieluisimmaksi aineeksi tai yhdeksi 

lempiaineista. Kymmenen oppilaan mielestä musiikki on lempiaine koulussa. 

Tämä on 56 % kysymykseen vastanneista oppilaista. Musiikin suosioon vaikutti 

se, että luokka oli musiikkiluokka ja sille valikoituneet oppilaat olivat 

kiinnostuneita siitä. Opettaja kertoi haastattelussa, että luokka on yleisesti hyvin 

motivoitunut ja suoriutuu koulutehtävistä hyvin.  

Ennen tutkimustuntien pitoa tehdyssä kyselyssä olevista useista 

vastauksista kävi ilmi, että ruotsin kielen opiskelussa ovat mukavinta ryhmä- sekä 

paritehtävät. Kivaksi asiaksi mainittiin myös uusien asioiden oppiminen ja 

tehtävässä onnistuminen. Vastauksista kävi myös ilmi, että kivoiksi tavoiksi oppia 

miellettiin asiat, joissa kieltä opittiin muuten kuin perinteisesti kirjasta lukemalla.  

”Se, kun pelataan joskus kahootia ja leikitään jotakin tai pelataan tai katotaan 
leffaa.” (Vastaaja M.) 

”Uuden oppiminen, parin kanssa työskentely ja kahootin pelaaminen.” 
(Vastaaja P.)  

”Luokassa kiertely ja muilta jotain kysyminen, musan kanssa pari tehtävät ja 
kun katsomme jotain esim. elokuvaa ruotsiksi.” (Vastaaja B.) 

”Ruotsin tunnilla mukavinta on tieto siitä, että oppii. Jos saan tehtyä tehtävän 
kunnolla, olen tyytyväinen.” (Vastaaja H.) 

Vastaaja H on selkeästi tehtäväsuuntautunut, ja häntä motivoi tehtävässä 

menestyminen (Salmela-Aro, 2018).  

Seuraavaksi tiedusteltiin, mitkä asiat koetaan haastavaksi ruotsin kielen 

opiskelussa. Tähän kysymykseen ei noussut esiin yhtä tiettyä vastausta. Moni 

vastaajista oli sitä mieltä, että erityisesti ei mikään ollut vaikeaa. Toisaalta taas 

esiin nousi sanojen ääntämisen vaikeus sekä kielioppitehtävät.  
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Oppilailta kysyttiin myös, että mitä muutosta oppilaat toivoisivat ruotsin 

kielen opetukseen. Vastaajista 58 % eli 11 oppilasta ei toivonut mitään muutosta. 

Lopuissa vastauksista mainittiin, että olisi mukavaa, jos olisi enemmän leikkejä 

tai pelejä, joiden avulla opittaisiin. Lisäksi haluttiin lisää omatoimisia tehtäviä sekä 

sanojen lausumisen harjoittelua. 

”Toivoisin enemmän oppimista hauskalla tavalla kuten leikeillä.” (Vastaaja 
N.) 

”Haluaisin, että olisi enemmän kaikkia leikkejä ja pelejä ja opitaan vähän eri 
lailla, kun istuen paikalla.” (Vastaaja M.) 

Ruotsin kielen koki hyödylliseksi ja tarpeelliseksi tulevaisuudessa 84 % eli 16 

vastaajaa. Vastaajat eivät osanneet erikseen eritellä, että mistä heille olisi ruotsin 

kielestä hyötyä tulevaisuudessa. Yksi totesi, ettei usko tarvitsevansa sitä, mutta 

kieltä on silti hauska opiskella.  

6.2 Pedagoginen mullistus – oppiminen  

Tässä luvussa käydään läpi testien 1 ja 2 vastauksia ja etsitään vastausta 

kysymykseen siitä, voiko kehollista oppimista hyödyntää osana ruotsin kielen 

opetusta. Anttila (2017) puhuu kehollisesti opettamisen olevan pedagoginen 

mullistus jo siinä suhteessa, että käytännöllisesti katsoen se näkyy ja kuuluu. Ja 

sitä se varmasti monelle opettajalle olisikin. Kehollinen oppiminen on myös 

monelle oppilaalle pedagoginen mullistus mutta positiivisesti, sillä tulosten 

mukaan oppimista selvästi tapahtui usealla oppilaalla. Ensimmäinen testi (Liite 1) 

tehtiin ennen opetuksen aloitusta ja harjoitustuntien pitämistä. Kaikki testattavat 

ja harjoituksissa olleet sanat olivat oppilaille uusia. Ensimmäisen testin tulokset 

ovat siis heikkoja, ja moni oppilaista joutui arvaamaan vastauksia. Suurin osa 

testin kohdista oli jätetty tyhjäksi. Oheisessa taulukossa (Taulukko 2) on kuvattu 

testissä olleiden tehtävän keskiarvojen muutokset.  
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TAULUKKO 2 TESTIEN 1 ja 2 TEHTÄVIEN KESKIARVOT 

 

 

Taulukosta 2 on havaittavissa, että jokaisen tehtävän kohdalla tapahtui 

oppimista ja jokaisen tehtävän pisteiden keskiarvo on parempi testissä 2, mikä 

tehtiin harjoitustuntien jälkeen. Ensimmäisessä tehtävässä moni oppilaista tiesi 

tai arvasi oikein monta kohtaa jo ennen sanojen opetusta ja sai tehtävästä hyvät 

pisteet. Tehtävän täysi pistemäärä oli 6 pistettä, ja ensimmäisen kokeen jälkeen 

keskiarvo tehtävästä oli 4,68. Tehtävässä piti yhdistää kuusi sanaa toisiinsa. 

Toisessa reunassa sanat olivat ruotsiksi ja oppilaan piti löytää toisesta reunasta 

sanan vastine suomeksi. Vaikka tehtävästä saatiin hyviä pisteitä jo ennen 

opetusta, olivat pisteet vielä paremmat opetustuntien jälkeen. Opetuskertojen 

jälkeen tehtävän pisteiden keskiarvoksi tuli 5,89 eli melkein kaikki olivat 

onnistuneet tehtävässä hyvin. Voidaan siis ajatella, että tanssi on ainutlaatuinen 

ja dynaaminen tapa oppia asioita (Deans 2016, 54).  

Toinen tehtävä oli selkeästi kokeen haastavin. Tehtävässä oli annettu 

valmiiksi sanoja ja sanapareja ruotsin kielellä. Sanojen alla oli keskustelu 

ruotsiksi, ja sanat tuli sijoittaa keskusteluun oikeille paikoille. Tehtävän 

maksimipistemäärä oli kuusi. Ennen opetusta oppilaiden pisteiden keskiarvo oli 

3 ja kokeen jälkeen se oli 3,89. Tässä tehtävässä ei siis ollut tapahtunut 

huomattavaa oppimista. Tämä kertoo siitä, että vaikka harjoittelimme 

liikkeellisesti sanoja, emme käyneet läpi kielioppia ja lauserakenteita, joita 

tehtävässä menestyminen olisi edellyttänyt. Lisäksi tehtävässä oli yksi sanonta, 
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jota emme harjoitelleet. On siis perusteltua, että liike on osa opetustavoista mutta 

opetusta tulee toteuttaa myös perinteisin menetelmin. Deans (2016, 55) 

alleviivaa, että hänen tuloksensa osoittavat, että tanssia tulisi nimenomaan 

käyttää opetuksessa työkaluna. 

Tehtävässä kolme oppimista oli tapahtunut eniten. Tässä tehtävässä 

suomeksi kirjoitetut sana piti kääntää ruotsiksi. Ensimmäisen testin jälkeen 

tehtävän pisteiden keskiarvo oli vain 0,21 mutta opetuksen jälkeen pisteiden 

keskiarvo oli 4,21. Oppilaat olivat saaneet siis miltei jokaisen kohdan oikein.  

Viimeisessä tehtävässä maksimipistemäärä oli 8. Keskiarvo ennen 

harjoitustunteja oli 3,74 ja tuntien jälkeen 6,63. Tässä tehtävässä ruotsiksi 

kirjoitetut sanat piti kääntää suomeksi. Oppimista tapahtui selvästi ja useassa 

vastauksessa sanoja olisi osattu enemmänkin mutta muutama sana oli 

suomennettu osittain väärin.  

6.3 Oppilaiden suhtautuminen keholliseen opetukseen  

Oppilaiden suhtautumista keholliseen opetukseen tiedusteltiin kyselyssä ja 

haastattelussa. Tässä luvussa näiden vastausten avulla selvitetään, miten 

kehollinen opetus tukee ruotsin kielen oppimista. Vastaukset olivat positiivisia, 

kun oppilailta tiedusteltiin, mitä ajatuksia uusi tapa oppia ruotsin kieltä oppilaille 

toi. Noin kaksi kolmasosaa (n=13, 68%) oppilaista mainitsi vastauksissaan, että 

uusi opetustapa oli kivaa tai hauskaa tai että hauskempaa kuin pulpetissa istuen 

tapahtuva opetus. Yhdessä haastattelussa oppilas totesi huomanneensa, että 

opiskelukaverit olivat vähemmän tylsistyneitä kuin yleensä ja toinen 

haastatelluista sanoi kaikkien olevan innokkaampia oppimaan, kun ei tarvitse 

päntätä kirjaa. Kirjallisissa vastauksissa esille nousi myös positiivisia havaintoja.  

”Ihan kiva tapa, ei tarvitse vai kirjottaa.” (Vastaaja B.) 

”Se oli todella kivaa! Tehdään tätä lisää!” (Vastaaja D.) 

”Uusi tapa oli kivaa ja erilaista mitä muilla tunneilla.” (Vastaaja D.) 

”Se oli luovempaa ja hauskempaa kuin koulun penkillä istuminen.” (Vastaaja 
O.) 
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Opettaja totesi, että oppilaat olivat innostuneita ja tykkäsivät kovasti tunneista. 

Hänen mielestään hyvä osoitus siitä oli se, kun viimeisen tunnin päätteeksi 

oppilaat harmittelivat palaamista normaalien tuntien pariin.  

Haastavaksi koetiin musiikin ja rytmin mukana pysyminen sekä sanojen 

lausuminen ja ääntäminen. Joku vastaajista totesi, että liikkeiden muistaminen oli 

vaikeaa. Vastaajista 12 eli 63 % totesi, ettei mikään tunneilla tehtävistä asioista 

ollut vaikeaa tai haastavaa. Haastatelluista yksi mainitsi ensin, että tehtävät 

tuntuivat aluksi oudoilta. Opettaja totesi haastattelussa, että ensimmäisellä 

kerralla hän havaitsi oppilaiden ujostelevan sekä muutamien naureskelevan 

mutta sitten innostuvan aiheesta hyvin nopeasti.  

”No mä olin aluks vähän sillee, et vähän outoo mut sit se oliki aika kivaa.” 
(Oppilas 3.) 

Kaikissa vastauksissa todettiin, että olisi hyvä, jos osa ruotsin kielen opetuksesta 

tapahtuisi liikkuen. Osassa vastauksista pohdittiin sitä, että näin kielen 

opiskelusta ei tulisi tylsää ja lisäksi oppisi nopeammin. Lisäksi esille nousi, että 

se olisi mukavaa, jotta oppilaat saisivat lisää liikuntaa. Tutkimusten mukaan 

lyhyiden liikuntatuokioiden pitäminen oppituntien aikana parantaa oppilaiden 

käyttäytymistä sekä kognitiivisia taitoja oppituntien aikana. (Sajaniemi ym. 2012, 

67). 

”Varmaan joo. Voi olla, että ruotsin opiskelusta tykättäisiin enemmän.” 
(Vastaaja B.) 

”Joo. Koska motivoittaa enemmän kun tekee erilaisia juttuja.” (Vastaaja G.) 

”Joo mutta vaan osa koska kyllä välillä on hyvä tehdä myös kirjallisia 
tehtäviä.” (Vastaaja O.) 

Läpi aineiston vastauksista pystyttiin havaitsemaan, että liikettä ja tanssia 

pidettiin hyvänä tapana oppia kieltä muiden tapojen ohella, kuten vastaaja O 

toteaa.  Myös haastatteluissa kävi ilmi oppilaiden positiivinen suhtautuminen 

harjoituksia kohtaan. Moni oppilaista koki harjoitukset erittäin motivoiviksi. 

Haastatellut oppilaat kommentoivat harjoituksia näin.  

”Öö no se oli mun mielestä ainakin kivempaa kun se et pänttäis kirjasta..et 
no emmatiä kun siinä sai niinkun liikkua niin se oli hauskempaa”. (Oppilas 
2.) 
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”Noo se oli niinku kiva niin ku kun välil on vähä niin ku tylsää kun ei hirveesti 
motivoi kun me vaan istutaan penkeissä ja tehään jotain tehtäviä niin se oli 
kivaa vaihtelua.” (Oppilas 3.) 

”Noo se olis kivaa koska se niin ku se niin ku ehkä motivoi niin ku 
koulunkäyntiin kun tekee jotain erilaista.” (Oppilas 1.) 

”Noo se oli aika hauskaa. mut ei tota musta pidä tehdä kolmea tuntia putkeen 
mut esim kerran kuussa.” (Oppilas 4.) 

Opettaja totesi haastattelussa, että ei ollut aikaisemmin huomannut, kuinka 

taiteellinen luokka oli ja kuinka hyvin osa oppilaista liikkui musiikin tahtiin. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 125) todetaan, että 

kielen opetuksessa on paljon tilaa ja mahdollisuuksia ilolle ja hassuttelulle.  

Toisaalta esille tuli uudestaan myös se, ettei pelkkä liike ja tanssi yksinään 

ole oppilaiden mielestä hyvä keino oppia. Opettaja sanoi, että oppilaiden 

motivaatio selvästi kohosi uusissa harjoituksissa ja että olisi motivoivaa pitää ne 

osana oppituntia.  

Ryhmä ja paritehtävät nähtiin positiivisina ja niissä koettiin onnistumisen 

tunteita. Ryhmässä toimiminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää yllä 

motivaatiota (Ryan & Deci, 2014, 124). 

”No pitäiskö mun sanoa et paras ryhmätyö tähän mennessä tai kutosella. se 
meni aika hyvin.” (Oppilas 4)  

”No se oli tosi kivaa meillä oli me me me se oli tosi hauskaa koska niin ku sai 
paljon naurettua kun meni jotain juttuja väärin. Niin sen takii.” (Oppilas 1) 

Haastatteluissa tiedusteltiin myös oppilaiden mielipidettä siitä, että tunnit pidettiin 

tavallisessa luokassa liikuntasalin sijasta.  

”No jos siitä nyt laittaa noi pulpetit pois niin on siinä ihan hyvä harjoitella mut 
kai joku liikuntasali olis parempi.” (Oppilas 4.) 

”Oli se ihan ok, ehkä olis ollut kivempi jos olis ollut isompi tila mut se oli iha 
ok.” (Oppilas 3.) 

Aineistosta nousseiden vastausten mukaan oppilaat suhtautuivat keholliseen 

opetukseen ja tehtäviin myönteisesti. Lisäksi moni oppilaista koki opetuksen 

motivoivaksi, kun se toteutettiin eri tavoilla kuin perinteisesti. Motivaation 

muutokseen vaikuttivat myös pari- ja ryhmätehtävät. 
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6.4 Kehollisen opetuksen vaikutus oppimiskokemukseen 

Tässä kappaleessa kuvataan oppimiskokemuksen muutos viisiportaisen 

asteikon avulla ja etsitään vastauksia viimeiseen tutkimuskysymykseen siitä, 

miten kehollinen opettaminen vaikuttaa oppilaiden motivaatioon oppia ruotsin 

kieltä. Oppilaat saivat vastata samaa asiaa mittaaviin kysymyksiin sekä ennen 

että jälkeen tutkimustunteja. Jokaisesta kysymyksestä on tehty pylväsdiagrammi, 

jossa vastaukset ovat kuvattu. Taulukoissa sinisellä kuvatut vastaukset ovat 

vastauksia, joita saatiin ensimmäisessä kyselyssä ennen opetustuntien pitoa, ja 

punaisella kuvatut vastaukset ovat puolestaan tutkimustuntien jälkeen saatujen 

vastauksien kuvauksia. Vihreä väri ilmaisee jotain muuta tutkittavaa asiaa. 

 

TAULUKKO 3 MIELIPIDE RUOTSIN KIELEN OPPIMISESTA ENNEN TUTKIMUSTA 

 

 

Taulukoissa 3 ja 4 on listattu oppilaiden mielipide ruotsin kielen opiskelun 

helppoudesta tai vaikeudesta ennen ja jälkeen opiskelun. Luokan oppilaiden 

mielestä ruotsin kielen oppiminen on ylipäätään helppoa, mutta 53% eli 10 

oppilasta oli täysin samaa mieltä siitä, että kehollisesti opetetuilla tunneilla kielen 

opiskelu oli vielä helpompaa (Taulukko 3). Haastatellut oppilaat kuvailivat 

sanojen opetusta liikkeen avulla helpommaksi. 
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”No se autto ainakin tosi paljo niinku..harjo.. siis niin ku niitten harjottelujen 
kanssa. se on helpompaa tehdä liikkeiden kanssa.” (Oppilas 1.) 

”No aika helpolta no emmä tiä siinä ainakin oppi helpommin.” (Oppilas 2.) 

”Keskimäärin ei se ollut mitenkään kovin vaikeampaa tai helpompaa. kai sen 
vähän paremmin oppi, kun kirjoja pänttäämällä.” (Oppilas 4.) 

Kukaan oppilaista ei ollut sitä mieltä, että kehollinen opetus olisi tehnyt ruotsin 

kielen opiskelusta vaikeampaa (Taulukko 4). Yksi oppilas mainitsi 

haastatteluissa, että omia liikkeitä oli hankala keksiä. 

 

TAULUKKO 4 MIELIPIDE RUOTSIN KIELEN OPPIMISESTA TUNTIEN JÄLKEEN 

 

 

Kun opeteltavaa kieliainesta käytetään oppimistilanteessa samoin kuin 

oikeassa elämässä, on kielen käyttö helppoa sitten myös myöhemmissä 

tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella (Harjanne 1994, 37). Haastatteluissa 

esiin tulleet vastaukset tukivat sitä, että oppilaat tiedostivat oppimista 

tapahtuneen.  

”No joo ainakin mä opin pari sanaa lisää ei ainakaan oo menny työ ihan 

turhaan et joo.” (Oppilas 3.) 

Motivaatiokyselyssä 1 (Liite 2) tiedusteltiin myös sitä, miten nopeasti 

oppilaat kokivat oppivansa. Ennen interventiota 21 % oppilaista eli neljä oli täysin 

samaa mieltä siitä, että oppii nopeasti. Opetustuntien jälkeen oppilaista 53% eli 
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10 oppilasta oli täysin samaa mieltä, että oppii nopeasti. Seitsemän oppilasta eli 

37 % oli opetustuntien jälkeen jokseenkin samaa mieltä siitä, että oppii nopeasti, 

kun taas ennen interventiota jokseenkin samaa mieltä oman oppimisensa 

nopeudesta oli 63 % eli 12 oppilasta. 

 

TAULUKKO 5 MIELIPIDE KESKITTYMISESTÄ RUOTSIN KIELEN TUNNEILLA 

 

 

Taulukosta 5 käy ilmi, miten oppilaat kokevat keskittymisen yleensä ruotsin 

kielen tunneilla. Yleisesti tämän luokan tunneilla keskittyminen on koettu hyväksi, 

eikä kukaan kokenut, että se olisi ollut vaikeaa ennen tutkimuksen tekoa. 

Tutkimuksen jälkeen 42 % eli yhdeksän oppilasta koki keskittymisen 

helpommaksi, kun opetus toteutettiin kehollisesti. Kukaan ei kokenut 

keskittymisen olevan vaikeampaa. Keskittyminen näkyi tunneilla myös 

innostuksena, ja oppilaat 2 ja 4 pitivät sitä hyvänä asiana, kun haastattelussa 

kysyttiin, millaisia huomioita haastateltava teki muusta luokasta opetustuntien 

aikana.  

”No must tuntuu et kaikki oli vähä sillai innokkaampia oppimaan kun ei tarvi 
pänttää kirjaa.” (Oppilas 2.) 
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”Varmaan että kaikki ovat vähemmän tylsistyneitä kuin yleensä.” (Oppilas 4.) 

Esiintymisen avulla itseluottamus kehittyy ja vahvistuu sekä kytkeytyy 

yhteisöllisyyteen, koska yhdessä tehdessä jaetaan yhteinen kokemus (Anttila, 

2013, 16).  Haastateltavat kokivat erityisesti ryhmätehtävät mielekkäinä. Näissä 

ryhmätehtävissä tehtiin itse tanssi ryhmän kanssa hyödyntäen aikaisemmin 

opittuja liikkeitä ja ruotsin sanoja. Lopuksi lyhyet tanssit esitettiin koko luokalle. 

Kokemusten sanallistaminen sekä jakaminen toisten oppilaiden kanssa yhdessä 

luovan ja aktiivisen toiminnan kanssa ryhmässä tukee kehollista oppimista 

(Anttila, 2017). Vastaukset olivat positiivisia kysyttäessä, millaista oli tehdä 

harjoituksia oman pienryhmän kanssa. Havaintojen mukaan myös 

opetustilanteesta ja ryhmäharjoituksista huokui positiivinen ote ja oppilaiden 

innostus tehtäviä kohtaa. 

”No se oli tosi kivaa meillä oli me me me se oli tosi hauskaa koska niin ku sai 
paljon naurettua kun meni jotain juttuja väärin. niin sen takii.” (Oppilas 1) 

”No se oli hauskaa ku sai niinku tehä niitten kans sillai yhdessä.” (Oppilas 3) 

”No pitäiskö mun sanoa et paras ryhmätyö tähän mennessä tai kutosella. Se 
meni aika hyvin.” (Oppilas 4) 

Oppilas 4 oli selvästi vaikuttunut ryhmänsä toiminnasta sekä siitä, mitä he 

saivat aikaan yhdessä ryhmänsä kanssa. Muuten hänen 

haastatteluvastauksistaan huokui hieman epäileväinen suhtautuminen kehollista 

opetusta kohtaan. Toimiessaan ja oppiessaan kehollisesti oppilas kohtaa 

fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden kehonsa kautta. Kokemukset ovat 

yksilöllisiä, mutta yhteinen toiminta luokassa ja sosiaalisessa tilanteessa auttaa 

myös uusien merkitysten rakentumiseen yhteisesti (Anttila, 2017.) Oppilas 2 koki 

paritehtävät helpompina kuin ryhmäharjoitukset. Tässä ryhmässä työskentely ei 

sujunut niin jouhevasti kuin muilla ryhmillä. 

”Sekin (ryhmätehtävä) oli kivaa mut siinä tuli helpommin niitä 
erimielisyyksiä.” (Oppilas 2) 

Taulukossa 6 on eritelty kysymyslomakkeissa olleet vastaukset, joissa 

käsiteltiin tehtävien suorittamista. Kukaan vastaajista ei kokenut opetustunneilla 

tehtyjen tehtävien olleen vaikeita, mutta haastattelussa oppilas 4 luonnehti, että 
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osa tehtävistä oli vaikeita ja osa helppoja, kun kysyttiin, että tuntuivatko 

harjoitukset helpoilta tai vaikeilta. 

”No sekä että. se oman liikkeen keksiminen ja liikkeiden keksiminen oli 
vaikein asia. Sitten kun ne keksii oli helppoa.” (oppilas 4) 

 

TAULUKKO 6 MIELIPIDE TUTKIMUSTUNNIN TEHTÄVISTÄ 

 

 

Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin sitä, kokivatko oppilaat liikkeelliset tehtävät 

tylsiksi. Havaintojen mukaan osa oppilaista vaikutti oppimistilanteessa 
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”Joo.. Mut jotkut semmoset mis piti tehdä ite nimiä ja liikkeitä niin ne oli mun 
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”Oliko se sinusta vaikeeta?” (Haastattelija) 

”Ei, se oli vaan tylsää.” (Oppilas 1) 

Kivana koettiin itse tanssiminen ja liikkeiden tekeminen opettajan mallin 
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täysin samaa
mieltä

jokseenkin
samaa mieltä

ei samaa eikä
eri mieltä

jokseenkin eri
mieltä

täysin eri
mieltä

Tehtävät liikkuen olivat vaikeita 0% 0% 5% 21% 74%

Tehtävät liikkuen olivat helppoja 53% 47% 0% 0% 0%

0
%

0
%

5
%

2
1

%

7
4

%

5
3

%

4
7

%

0
%

0
%

0
%

TEHTÄVÄT



   
 

45 

aistimaan oppilaiden ilo, kun he matkivat harrastuslajeja liikkeellisesti ja koittivat 

varioida niitä.   

”No tanssiminen oli kivaa--- ja sitten siis niin ku piti liikkua niillä eri harrastus 
sanoilla. Mun mielestä sillai kaikki oli ihan kivaa.” (Oppilas 2) 

 

TAULUKKO 7 OPPIMISNOPEUS 

 

 

Taulukossa seitsemän on kuvattu, miten oppilaat kokivat itse oppivansa 

sekä miten he oppivat liikkeen avulla. Yleisesti oppilaat kokivat oppivansa 

nopeasti. Yli puolet eli 53 % oppilaista kertoi olevansa täysin samaa mieltä siitä, 

että oppi omasta mielestä nopeasti liikkeen avulla. Haastatteluista välittyi se, että 

oppilaat kokivat oppimista tapahtuneen ja opettaja oli myös vakuuttunut 

oppilaiden oppimisesta.  
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksen aineisto ja sen tulkitseminen ovat antaneet paljon informaatiota 

tutkitusta aiheesta monesta eri näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiin pystyttiin 

vastaamaan aineistoista nousseiden seikkojen avulla. Samalla kehollisen 

opetuksen tarpeellisuus ja mahdollisuus osana muita opetustapoja tähdentyi. 

Aineistosta esiin nousseet tulokset eivät kuitenkaan olleet täysin yksiselitteisiä, 

vaan niihin liittyi aina myös muita tekijöitä. Tässä luvussa arvioidaan tämän 

tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan tutkimusprosessiin liittyviä teemoja, 

tutkimuksen tekemistä ja tutkimusaihetta. Tutkimuksen tulosten arviointia siivittää 

tutkimustunneilla kertyneet havainnot.  

7.1 Tulosten arviointia 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko ruotsin kieltä mahdollista opettaa 

kehollisesti ja miten kehollinen opettaminen tukee oppimista. Lisäksi selvitettiin, 

että toiko kehollisen opettamistavan lisääminen jotain muutoksia oppilaiden 

motivaatioon. Tutkimuksessa selvisi, että ruotsin kieltä on mahdollista opettaa 

kehollisesti ainakin osittain, ja oppimista tapahtuu.  

Testitulosten perusteella oppimista tapahtui, ja oppilaat pystyivät 

sisäistämään vieraan kielen uusia sanoja niin, että opetus tapahtui liikkuen ja 

tanssien. Sanoja oli suhteellisen vähän, ja niitä toistettiin monissa eri liikkeissä ja 

tilanteissa. Apuna olleet kuvalliset kortit (Liite 8) auttoivat myös hahmottamaan ja 

muistamaan sanoja. Osaa sanoista toistettiin harjoitustunnilla enemmän kuin 

toisia, ja tämä myös näkyi oppimistuloksissa.  

Osittaisella opettamisella tarkoitetaan sitä, että tässä tutkimuksessa 

keskityttiin sanaston opettamiseen, ja näin ollen tutkimustuloksia on vain siltä 

kielen opetuksen osa-alueelta. Kerätystä aineistosta paljastui, että myös oppilaat 

kokivat edistyvänsä sekä oppivansa. Oppimisnopeuden kokemuksen suhteen 
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tulokset olivat kuitenkin miltei samanlaisia sekä ennen että jälkeen intervention. 

Aineistosta tuli myös ilmi, että kehollinen opetus toimii, mikäli se olisi vain osa 

oppimistapahtumaa. Lisäksi selvisi, että sanat, joita käsiteltiin tunneilla 

enemmän, opittiin myös paremmin. 

7.1.1 Kehollinen opettaminen tukee ruotsin kielen oppimista 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruotsin kielen oppimista voidaan tukea 

kehollisten harjoitusten avulla ja oppimista tapahtuu. Harjoituksissa opetettavia 

sanoa tulee toistaa useasti ja oppimista tapahtui, kun opeteltavat sanat tulivat 

esille monella eri tapaa. Oppilaat kuulivat, toistivat sekä näkivät samat sanat 

useasti eri tilanteissa ja harjoituksissa tunnilla. Sanoja käytettiin apuna liikkeiden 

ja liikesarjojen tekemisessä ja näin ne jäivät paremmin mieleen.  

Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että testin kolmannessa tehtävässä 

oppimista oli tapahtunut eniten. Tässä tehtävässä suomeksi kirjoitetut sanat piti 

kääntää ruotsiksi. Maksimi pistemäärä tehtävässä kolme oli 5 pistettä. Ennen 

opetusta vain kolme oppilasta oli saanut yhden tai kaksi sanaa oikein mutta 

opetuskertojen jälkeen tehtävän pisteiden keskiarvo oli 4,21. Tässä tehtävässä 

oli jonkin verran vaikeutta sanojen kirjoitusasussa ja tämän takia kaikki eivät 

saaneet täysiä pisteitä. Oppilaat olivat tienneet monet sanoista mutta eivät olleet 

osanneet kirjoittaa niitä oikein. Kehollisesti opetettuna sanojen kirjoitusta ei 

harjoiteltu ollenkaan. Kirjoittamisesta huolimatta oppimista oli tapahtunut ja 

oppilaat olivat oppineet sanat kehollisten harjoitusten avulla.  

Opetuskerroilla sanoja heijastettiin näkyville ja opetuksessa apuna 

käytetyissä korteissa luki myös kuvaa tarkoittaneet sanat. Oppilailla oli 

mahdollisuus nähdä sanojen kirjoitusasu tuntien aikana. Tämä osoittaa sen, ettei 

aina ole tarpeen kirjoittaa sanoja, vaan myös näkömuisti voi toimia oppimisessa 

apuna. Kolmesta vastauksesta puuttui sanan ”nukkua” (sover) käännös ja tämä 

kohta oli jätetty kokonaan tyhjäksi vastauksissa. ”Nukkua”-sanaa käsiteltiin 

selvästi vähemmän opetuskerroilla. Nukkuminen itsessään ei kuvaa liikkumista 

ja sana jäi vahingossa vähemmälle huomiolle. Oppimista ei siis tapahtunut kun 

”nukkua” sana ei ollut tiiviisti mukana harjoituksissa. 

Viimeisen tehtävän maksimipistemäärä oli 8. Myös tässä tehtävässä oli 

tapahtunut muutosta aikaisempaan. Ensimmäisen testin pisteiden keskiarvo oli 
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3,74 ja jälkitestin pistemäärä 6,63. Tehtävässä piti kääntää kahdeksan ruotsiksi 

kirjoitettua sanaa suomeksi. Erityisen vaikeaksi kohdaksi osoittautui ilmauksen 

”går på bio” (mennä elokuviin) kääntäminen. Myös tässä huomattiin, että tätä 

sanaa ei oltu käsitelty harjoituksissa niin paljon kuin käännöstehtävässä olleita 

muita sanoja. Samalla ilmaus ”går på bio” ei viittaa samalla tavalla 

suomennokseen kuin esimerkiksi samassa tehtävässä olleet sanat; shoppar 

(shoppailla), träna judo (treenata/harjoitella judoa), surfar på nätet (surfata 

netissä) tai lyssna på musik (kuunnella musiikkia). Nämä edellä esitetyt sanat on 

helppo muistaa. Kaikkia sanoja ei opetettu tasaisesti jokaisella opetuskerralla. 

Väkisin käy niin, että osa sanoista tulee oppilaille suosituimmiksi, ja sitten niitä 

toistetaan enemmän, ja myös oppiminen on näiden sanojen kohdalla 

selkeämpää. Tunneilla, joilla on kehollista opetusta ja tehtävät vapaampia, 

opettajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikkia tarkoitettua sanoja 

tai asioita käsitellään yhtä paljon. 

7.1.2 Kehollinen oppiminen osana ruotsin kielen opetusta 

Tutkimuksen tulokset antavat hyvää näyttöä siitä, että kehollista oppimista 

voidaan käyttää osana ruotsin kielen opetusta. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että 

liikkeelliset harjoitukset eivät yksin riitä ruotsin kielen opiskelussa vaan myös 

perinteisempiä menetelmiä tarvitaan. Opiskelijat olivat itse myös haastatteluissa 

tätä mieltä. Tulosten varjolla voidaan ajatella, että kehollinen oppiminen tukee 

oppimista siten, että se monipuolistaa opetustapaa ja herättää oppilaissa uutta 

kiinnostusta opittavaa asiaa kohtaan. Kyselyissä kävi ilmi, että osa oppilaista piti 

tylsänä vain sitä, että istutaan pulpetissa. Opeteltaessa sanoja, jotka kuvaavat 

tekemistä kehollisen oppimisen merkitys korostui entisestään. Tekemällä sanaa 

tarkoittavia liikkeitä sekä toistamalla niitä eri tanssisarjojen ja liikkeellisten 

tehtävien yhteydessä muistuvat ne paremmin mieleen. 

Luokan oma ruotsin kielen opettaja oli myös sitä mieltä, että kehollinen 

opettaminen olisi hyvä keino opettaa muiden opetustapojen ohella, ja hän oli jo 

kokeillut sitä tutkimuksen aikana muiden opetusryhmiensä kanssa.  Ainoastaan 

kehollista opetusta käyttämällä ei kuitenkaan voida opiskella kaikkia kielen 

opetuksen osa-alueita. Kehollisen opetuksen avulla pystyttiin harjoittelemaan, 

mutta kirjoittaminen jäi selkeästi vähemmälle. 
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7.1.3 Kehollisen opettamisen vaikutus oppilaan motivaatioon 

Oppimisen tärkeä osa on kiinnostus opeteltavaa aihetta kohtaan. Kiinnostuneena 

oppii paremmin, ja oppiminen on mukavampaa. Mikäli oppilaan perustarpeet 

autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus täyttyvät, voidaan motivaation 

katsoa olevan korkealla. Monet oppilaista korostivat haastatteluissa ja kyselyissä 

sitä, että muiden opetustapojen tuominen opetukseen on motivoivampaa. Osa oli 

myös sitä mieltä kehollisuuden kohdalla. Hieman epäselväksi kuitenkin jäi, että 

onko juuri kehollisuus ja liikkeellinen opettaminen motivoiva tekijä vai se, että 

opetustapa onkin vieras ja uusi. Tutkimuksessa ei myöskään voitu vaikuttaa 

opetettavaan alueeseen eikä näin tukea oppilaan autonomisen oppimisen 

kokemusta, mutta sen sijaan yhteenkuuluvuuden tukemisesta saatiin hyviä 

tuloksia tutkimuksen aikana. Moni vastaajista koki ryhmätehtävän positiiviseksi. 

Ryhmän yhteisessä tehtävässä sai hyödyntää aikaisemmin opittuja liikkeitä sekä 

myös itse määrittää muut liikkeet yhdessä ryhmän kanssa. Jokaisella oppilaalla 

oli oma rooli, mikä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmätehtävien kohdalla 

voitiin todeta korkeaa motivaatiota, kun oppilaat saivat itse osallistua, päättää 

sekä esittää tekemänsä liikesommitelmat muille. Myös havainnot 

tutkimustunneilta tukivat näitä tuloksia. Ryhmätehtävien aikana oppilaat olivat 

innostuneita ja esittivät oman tanssinsa mielellään toisille. 

Nämä kaikki huomiot tulevat esiin esimerkiksi ryhmäpatsasharjoituksessa. 

Harjoituksessa ollaan kolmen henkilön ryhmissä, ja jokainen ryhmä saa kuusi 

harrastuskorttia (Liite 8). Siinä henkilö A on lumenveistäjä, ja henkilöt B ja C ovat 

lunta. Henkilö A muotoilee lumesta eli henkilöistä B ja C jonkin harrastusta 

esittävän patsaan. Myöhemmin vaihdetaan vuoroja ja käydään yhdessä läpi 

ruotsiksi ja suomeksi, mitä sanat tarkoittavat. Tämä harjoitus kuvastaa mielestäni 

hyvin niitä kaikkia oivalluksia, joita tutkimuksessa on tullut esille. Harjoituksessa 

luodaan yhdessä uutta tai voidaan harjoitella jotain ennalta annettua kuviota. 

Jokainen saa itse päättää miten tekee, mutta oppilaat ovat kuitenkin ryhmässä ja 

samalla riippuvaisia toisistaan sekä toistensa liikkeistä sekä rytmistä.  

Havaintojen mukaan oppilailla oli hauskaa, mutta osa oppilaista näytti 

hieman epäilevältä tai tylsistyneeltä. Havainnoit oppilaiden suhtautumisesta 

opetukseen eivät aina pidä paikkaansa. Vaikka oppilaat saattavat näyttää 

tylsistyneiltä, voivat he olla vain ihmeissään. Tämä tuli ilmi monissa oppilaiden 
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haastatteluissa. Tylsistyneet ilmeet ja olemus voivat pikemminkin kertoa 

epävarmuudesta, mikä korostui muutamassa haastattelussa.  

7.2 Tutkimusprosessin arviointia 

Aihetta mietittäessä jouduttiin päättämään, miten laajaa tutkimusjoukkoa on 

mahdollista tutkia, ja miten aika ja energia riittävät käytännössä. Hedelmällistä 

olisi ollut, että tutkimusjoukon rinnalla olisi kuljetettu myös vertailuryhmää, jolle 

sanat olisi opetettu perinteisesti, ja lopuksi oltaisiin voitu verrata oppimisen 

nopeutta ja tehoa. Tämä ei kuitenkaan aikataulullisesti ollut mahdollista, ja 

päädyttiin vain yhteen tutkimusjoukkoon. Samalla tulosten yleistettävyyden 

kannalta olisi ollut parempi, mikäli tutkimusjoukko olisi ollut suurempi. Se olisi 

vaatinut taas tutkimustuntien pitoa isommalle joukolle. 

Koska tutkimusjoukko koostui vain yhden luokan oppilaista, päädyttiin 

siihen, että aineistoa halutaan kerätä mahdollisimman monipuolisesti sekä 

syvällisesti. Luokan oppilaat suhtautuivat innokkaasti ja avoimin mielin 

tutkimukseen. Luokkaa opetettaessa kaikki olivat keskittyneitä ja halusivat 

osallistua. Ensimmäisellä kerralla osa oppilaista oli ihmeissään, huvittuneita ja 

arkoja, mutta seuraavilla kerroilla tällaista käytöstä ei enää ollut havaittavissa. 

Haastateltavat kertoivat kokemuksistaan avoimesta mutta vähäsanaisesti. 

Luokan ruotsin kielen opettaja oli innoissaan tunneista ja kertoi saaneensa niistä 

virikkeitä myös omaan opetukseensa ja hyödyntäneensä harjoituksia jo muiden 

ryhmien tunneilla.  

Tuloksista käy ilmi selvästi, että oppilailla tapahtui oppimista tutkimustuntien 

aikana, ja sanojen opettaminen kehollisesti toimii. Oppiminen oli oppilaista 

mukavaa, ja havaintojen sekä haastattelujen mukaan he nauttivat siitä. Ruotsin 

kielen oppiminen kehollisesti on siis mahdollista. Tutkimus toi esille myös uuden 

ulottuvuuden, mitä ei ennen tutkimusta oltu ajateltu. Ryhmäharjoitukset lisäsivät 

oppilaiden yhteenkuuluvuudentunnetta ja pitivät motivaatiota yllä. 

Tutkimustunteja pidettäessä ongelmalliseksi koettiin opetustila. Koulun 

liikuntasalin ollessa varattuna sovittiin, että tunnit pidetään tavallisessa luokassa 

ja pulpetit siirretään syrjään tunnin ajaksi. Oppilaat olivat tilassa sukkasillaan. 

Luokkahuone tilana aiheutti joitain rajauksia sen suhteen, että millaisia 

harjoituksia pystyttiin suunnittelemaan. Toisaalta luokka oli oppilaille jo tuttu tila 
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ja antoi turvallisuuden tunteen, vaikka opetustyyli olikin uusi. Ruotsin tunnin 

siirtäminen koulun liikuntasaliin olisi voinut herättää oppilaissa liikaa 

ennakkoasenteita. Tutkimukseen osallistunut luokka oli rauhallinen ja 

kuuntelevainen. Mikäli luokka olisi ollut riehakkaampi, olisi liikuntasali ollut 

parempi vaihtoehto. Liikuntasalissa oppilaat olisi helpompi väsyttää liikkumalla 

niin, ettei enää olisi turhaa energiaa keskittyä epäolennaisiin asioihin. Toisaalta 

välillä liikkuminen tuntui ahtaalta pienessä tilassa ja kun työskenneltiin ryhmissä, 

olisi ollut parempi, jos ryhmät olisivat olleet kauempana toisistaan. Myös yksi 

haastatelluista mainitsi, että luokassa tuli kuuma. Toisaalta mikäli tanssia ja 

liikettä halutaan yleisemmin kouluun ja tavallisten oppituntien oheen, tapahtuisi 

opetus aina luokkahuoneessa. 

Kehollisuus muodostui kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi, sillä koen, että 

olemme unohtaneet sen potentiaalin. Kehollisuutta ei hyödynnetä vielä tarpeeksi 

opetuksessa, vaikka nyt aallonharjalla ovat jooga ja erilaiset kehonhuollon 

menetelmät. Näiden trendikkäiden lajien tehtävänä on huoltaa myös mieltä kehon 

kautta. Rauhalan (2009, 35) mukaan meiltä on puuttunut filosofinen perinne, 

jossa keho ei ole hengen vastustaja vaan yhteistyökumppani.  

Ainakin aluksi tutkimustunneilla kehollisuus koettiin vieraaksi, hieman 

vaikeaksi ja ehkä vaivaannuttavaksi. Tanssinopettajana työskennellessäni ja 

opetustyöni ohessa olen tarkastellut oppimisen motivaation vaikutusta 

oppimiseen. Ennen tutkimusjakson toteutusta minulla oli ennakkoaavistus siitä, 

miten oppilaat kokevat opetuksen ja sen vaikutuksen motivaatioon. Ajattelin, että 

kun opetus on jotain muuta kuin perinteistä opettajajohtoista pulpetin ääressä 

tapahtuvaa oppimista, on se aina motivoivampaa ainakin aluksi. Samalla 

kuitenkin aavistin, että osa oppilaista ei välttämättä koe omaksi 

kiinnostuksenkohteekseen tanssia tai liikkumista musiikin tahtiin ja saattavat olla 

ensin vastahakoisia uusia ideoitani kohtaan. Ensimmäisillä kerroilla oppilaat 

olivatkin selkeästi vaivaantuneita eivätkä uskaltaneet osallistua niin hyvin kuin 

tutkimuksen lopussa. Haastatteluissa kuitenkin yksi oppilaista sanoi, että vaikka 

ensin oli outoa, niin sitten tuntui, että sujui jo paremmin, ja liikkeisiin tottui.  
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7.3 Luotettavuuden tarkastelua 

Tutkimusprosessin tärkeä osuus on luotettavuuden arviointi. Aikaisemmin 

mainittiin, että tutkimus sisältää paljon tutkijan omia havaintoja, ja analyysia 

tehdessä myös havainnot voivat vaikuttaa aineiston tulkintaan. Raatikaisen 

(2005, 7) mukaan mitään puhtaita havaintoja ei kuitenkaan ole olemassa, vaan 

taustateoria ja uskomukset vaikuttavat siihen, mitä tutkija pitää merkittävänä ja 

mihin hän kiinnittää huomiota. Myös analyysia tehdessä pyrittiin sisäistämään se, 

että kokemukset ja havainnot voivat vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.  

Muita tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

tutkimusjoukko. Tutkimuksessa on jo useamman kerran tullut esille 

tutkimusjoukon pieni koko. Toisaalta pienestä joukosta saatiin eri metodein varsin 

kattavasti kerättyä tutkimustietoa. Tämä syvällisen tiedon kerääminen ei olisi ollut 

mahdollista suuresta joukosta. Tutkimus on luotettava ja antaa hyvän kuvan 

tutkittavan joukon oppimisesta ja motivaation muuttumisesta ruotsia kehollisesti 

opetettaessa, mutta tuloksia on sinällään hankala verrata muihin, koska otos on 

niin pieni.  

Toinen pohdittava seikka on tutkittavien kiinnostuneisuus jo valmiiksi 

musiikkia kohtaan. Ilman ennakkotoivetta tai huomiota tutkimuksen edetessä tuli 

ilmi, että tutkimuksen kohteena olevat oppilaat ovat musiikkiluokan oppilaita. 

Heillä on siis ennestään jo kiinnostuneisuutta musiikkiin sekä mahdollisesti taitoa 

liikkua musiikin tahtiin, ja he ovat valmiiksi rytmisesti taitavia sekä kiinnostuneita 

aiheesta. Tutkittavien asenne, tutkimustuntien pitäminen ja tulokset voisivat 

poiketa paljonkin, mikäli tutkittavana luokkana olisi ollut tavallinen luokka 

musiikkiluokan sijasta.  

Kaikkia viisiportaisen asteikon kysymyksiä ei voi esi- ja jälkitestin osalta 

verrata toisiinsa. Analyysin vaiheessa kävi ilmi, että esitestissä ollut kysymys 

siitä, miten vastaaja ylipäätään kokee ruotsin kielen oppimisen, mittaa eri asiaa 

kuin jälkitestissä kysytty kysymys, miten vastaaja kokee ruotsin kielen oppimisen 

intervention jälkeen. Näitä kysymyksiä ei siis voi sinällään verrata toisiinsa niin 

kuin ennen tutkimusta oli ajateltu. Aineistoa analysoitaessa huomattiin, että osa 

tutkimuskysymyksistä oli huonosti muotoiltu ja haastatteluissa olisi ollut hyvä 

saada syvällisempiä ja laajempia vastauksia. 
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7.4 Tulosten hyödynnettävyys ja yhteiskunnallinen merkitys 

Vaikka tutkimusjoukko on pieni, ja kyseessä on tapaustutkimus, on tutkimuksesta 

saatu tietoa, jota voidaan hyödyntää laajemmin. Onnistuessaan 

tapaustutkimuksen tuloksia voi yleistää ja siirtää (Leino 2007, 214).  Aikaisemmin 

viitattiin siihen, että tutkimus voi toimia opettajille ainakin rohkaisuna tarttua 

erilaisiin opetustapoihin sekä antaa mahdollisuuksia kokeilla rohkeasti uutta. 

Lisäksi motivoituneet oppilaat voivat jo koulussaan levittää innostustaan tästä 

kokeilusta ja saavat näin jo koulun sisällä toteutettua opetusta, missä kehollisuus 

ja liike ovat mahdollisesti läsnä.  

Harjoitukset, joita kehiteltiin tutkimuksen takia, voivat toimia monelle 

opettajalle apuna tai niistä voi saada vinkkejä kehittää joitain omia harjoituksia. 

Toivottavasti tutkimus voisi toimia myös inspiraationa opettajille niin, että he 

voisivat kehittää opetustaan edelleen ja kokeilla erilaisia opetustapoja. Mikäli 

opettajat eivät koe, että juuri kehollisuus olisi oma tapa muovata opetusta, voivat 

tästä tutkimuksesta saadut vinkit auttaa löytämään muita mahdollisia uusia 

opetustapoja. Tavoitteena on, että varioimalla opetustapoja voidaan tavoittaa 

mahdollisimman monet erilaiset oppijat. Hedelmällistä oli huomata, että juuri 

ryhmätehtävät kasvattivat motivaatiota ja loivat hyvän alustan oppimiselle, jossa 

liike oli vain työvälineenä. 

Tutkimuksen avulla halutaan olla myös avartamassa päättäjien näkemystä 

siitä, mihin kaikkeen opetuksessa voisi ja tulisi satsata. Resurssien leikkaaminen 

taideaineista ei välttämättä ole kovin hedelmällistä tulevaisuutta ajatellen.  

Luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, että tutkimusjoukko olisi ollut 

vielä suurempi ja että oppilaita olisi seurattu pidemmällä aika välillä. Näin oltaisiin 

saatu vielä yleistettävämpää tietoa aiheesta. Toisaalta olisi ollut myös haastavaa 

koittaa opettaa jotain kielioppiin liittyvää, mutta tämä voisi olla vasta seuraava 

askel opetuksessa, kun liike ja kehollisuus ovat oppilaille tutumpia, ja 

harjoituksista voi tehdä edistyneempiä. Jatkossa olisi ihanteellista käyttää liikettä 

osana muuta opetusta niin, että osa asioista opiskeltaisiin pulpetin vieressä 

perinteisesti, ja oppimista syvennettäisiin sekä monipuolistettaisiin liikkeen 

avulla. Näin oppilaille saataisiin mahdollisesti luotua erilaisia muistijälkiä. Tässä 

tutkimuksessa opeteltiin sanoja, ja kehollinen oppiminen voisi olla apuna 

esimerkiksi opiskeltaessa sanakokeisiin. 
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7.5 Lisätutkimuksen tarve ja jatkotutkimusaiheita 

Vaikka tämä tutkimus tarjosi pienestä tutkimusjoukosta johtuen vain 

pintaraapaisun aiheeseen, se herätti mielenkiintoni perehtyä kehollisuuden 

käyttöön opetuksessa jatkossa syvällisemmin. Monet aineistoista esiin nousseet 

positiiviset kokemukset antavat aihetta uskoa, että kehollisuus voi 

tulevaisuudessa olla nykyistä merkittävämmässä roolissa perusopetuksessa.  

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista toteuttaa tämä tutkimus myös laajemmin 

ja mahdollisesti myös muiden oppiaineiden parissa.  

Ainakin matematiikan ja äidinkielen opettaminen on mahdollista tanssin 

avulla. Vuoden 2019 lopussa maailmalla alkoi jyllätä Covid-19 virus, jonka 

seurauksena Suomessakin keväällä 2020 koululaiset olivat etäopetuksessa. 

Kouluun palattiin kuitenkin normaalisti syksyllä 2020 ja huomattiin, että lapset 

olivat liikkuneet entistä vähemmän, kun koulumatkalla tapahtuva liikunta oli 

jätetty pois. Yleisradio uutisoikin syyskuussa 2020, että kouluissa on syksyn 

aikana opetettu muun muassa matematiikkaa ulkona liikkuen, ja opettajien 

mielestä se on täysin mahdollista. (Yleisradio 2020). Tämäntyyppinen laajempi 

tutkimus antaisi siis opettajille jo valmiita työkaluja, mikäli opetusta olisi 

tarpeellistakin toteuttaa liikkuen. 

Kehollisuuden ohella tulisi ehkä enemmän tutkia sitä, miten muut 

opetustavat lisäävät motivaatiota ja oppimista. Uusissa kouluissa on rakennettu 

paljon tiloja, jossa ei tarvitse istua pöydän vieressä vaan voi loikoilla esimerkiksi 

säkkituoleissa. Tärkeää olisi selvittää, miten tämäntyyppiset tilaratkaisut tukevat 

oppimista tai vastaavasti tukevatko ollenkaan. Olisi myös hyödyllistä ja 

mielenkiintoista tietää, miten erilaiset oppijat otetaan huomioon suunniteltaessa 

opetusta, ja olisiko mahdollista huomioida heitä vielä enemmän esimerkiksi 

muuttamalla opetustilaratkaisuja tai varioimalla opetustapoja.  
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      Liite 1 (1) 

 

TESTI 1        Oma keksitty nimi: ____________________ 

Tehtävä 1. 

Yhdistä ruotsinkielinen ja suomenkielinen sana keskenään viivalla.  

spelar fotboll   lukee 

åker skidor   pelaa jalkapalloa 

simmar    suunnistaa 

läser    ui 

orienterar    hiihtää 

cyklar    pyöräilee 

 

Tehtävä 2. 

Täydennä keskustelu annetuilla sanoilla. 

spelar innebandy  åker snowboard spelar tränar judo 

innebandy   tre gånger i veckan 

 

Marcus     Milla 

Hej Milla! Vad är din hoppy?  Hej. Jag heter Milla och jag ________________.  

Hur ofta ______ du ___________?  ___________________________ 

    

Och du då? Vad är din hoppy?  Nej, jag åker inte snownoard. 

_______ du __________?    Jag___________________. 

 

Tehtävä 3. 

Kirjoita annetut sanat ruotsiksi 

ratsastaa  ___________ 

tanssia  ___________ 

kalastaa  ___________ 

nukkua  ___________ 

soittaa kitaraa ___________ 



   
 

 

      Liite 1 (2) 

Tehtävä 4. 

Kirjoita annetut sanat suomeksi 

shoppar  __________________ tränar judo _________________ 

lyssna på musik __________________ åker skridskor _________________ 

går på bio  __________________ tränar friidrot _________________  

träffa kompisar __________________ surfar på nätet_________________ 
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Kysely A                                        Oma keksitty nimi: ____________________ 

1. Mieluisin oppiaine koulussa? _____________________ 

2. Teen läksyt joka päivä, jos niitä on? (Laita rasti viivalle) kyllä___ ei________ 

vaihtelevasti ________ 

3. Haluaisin saada ruotsin kielestä arvosanaksi (numero) __________________ 

 

Vastaa väittämiin laittamalla rasti ruutuun sinun mielipidettäsi vastaavaan kohtaan. 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

täysin 
eri mieltä 

Ruotsin kielen 
oppiminen on 
helppoa 

     

Ruotsin kielen 
oppiminen on 
vaikeaa 

     

Keskittyminen 
ruotsin tunnilla on 
vaikeaa 

     

Oppikirjan tehtävät 
ovat mielenkiintoisia 

     

Oppikirjan tehtävät 
ovat vaikeita 

     

Oppikirjan tehtävät 
ovat helppoja 

     
 

Opin mielestäni 
nopeasti. 

     

 

Vastaa kokonaisin lausein. Mitä enemmän kirjoitat, sitä enemmän autat tutkimuksessani      . 

Mikä ruotsin kielen tunnilla on mukavinta? 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Mikä ruotsin kielen tunnilla on haastavinta? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Mitä muutosta toivoisit ruotsin kielen opetukseen? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ajatteletko, että ruotsin kielen taidosta on sinulle hyötyä tulevaisuudessa? Esimerkiksi 

tulevassa lempi ammatissa? 

_____________________________________________________________________________ 
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Opetettavat harrastussanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spelar fotboll pelaa jalkapalloa 

spelar innebandy pelaa salibandyä 

spelar gitarr soittaa kitaraa 

åker skidor hiihtää 

åker skridskor luistelee 

åker snowboard lumilautailee 

tränar friidrott yleisurheilee 

tränar judo harrastaa judoa 

cyklar  pyöräilee 

skejtar skeittaa 

simmar ui 

rider ratsastaa 

dansar tanssii 

orienterar suunnistaa 

fiskar kalastaa 

läser lukee 

shoppar shoppailee 

sover nukkuu 

lyssnar på musik kuuntelee musiikkia 

surfar på nätet surffaa netissä 

går på bio  käy elokuvissa 

träffar kompisar tapaa ystäviä 

är med i scouterna on mukana partiolaisissa 
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Tutkimustuntien harjoitukset 

 

Tunti 1 

 

1. Nimipiiri  

(Tämä harjoitus tehtiin opetuskerroilla 1 ja 2) 

Jokainen oppilas seisoo piirissä. Jokaisella jaetaan yksi kortti, mihin on kirjoitettu 

jokin harjoitussana ja sanaan liittyvä kuva. Oppilaille annetaan noin 5 minuuttia 

aikaa miettiä kaksi liikettä. Ensimmäinen liike tehdään samaan tahtiin, kun 

sanotaan oma nimi ja toinen liike kuvastaa kortissa olevaa harrastusta. Jokainen 

oppilas toistaa samalla jokaisen nimen ja liikkeet. Samalla toistetaan myös 

harrastukset ääneen, kun ne tehdään kehollisesti, ja harrastussanat 

suomennetaan yhdessä. Lisäksi opettaja kysyy oppilaiden omat harrastukset, ja 

niille keksitään liikkeet ja käännetään sanat ruotsiksi.  

Tavoitteet: Opettaja oppii oppilaiden nimet. Oppilaat pääsevät heti luomaan itse 

liikettä. Harrastussanoja opetellaan ääntämään ruotsiksi. Ja oppilaat näkevät 

saman sanan kirjoitettuna, kuvana ja tekevät samalla liikkeellä. Oppilaiden 

motivaatiota tuetaan, kun he pääsevät kertomaan myös omista harrastuksistaan. 

Harrastuskortit ovat liitteessä 8. 

2. Lumenveistäjä 

(Tämä harjoitus tehtiin opetuskerroilla 1 ja 4) 

Oppilaat valitsevat parit. Jokaiselle parille jaetaan kuusi harrastuskorttia, joissa 

on opeteltavien harrastusten nimet sekä kuvat. Toinen oppilaista on 

lumenveistäjä ja toinen on lunta. Lumenveistäjän tehtävänä on valita yksi kortti ja 

muotoilla lumesta eri kaveristaan jotain harrastusta kuvaava patsas. Kun patsas 

on valmis, mietitään yhdessä, mitä harrastussana tarkoittaa ja miten patsas voisi 

liikkua. Harrastussanat toistetaan yhdessä ääneen.  Kumpikin oppilaista 

muotoilee kolme patsasta.  

+ Tässä harjoituksessa olisi myös mahdollista ottaa kuva aina valmiista patsaista 

ja tulostaa esimerkiksi luokan seinälle. Tähän oppilaat voisivat itse kirjoittaa 

harrastuksen nimen suomeksi ja ruotsiksi.  

Musiikki: Emilie Simon – The Voyage 

Tavoitteet: Oppilaat miettivät kuvien avulla, että mitä sanat tarkoittavat ja 

tehdessään patsasta sana painautuu mieleen vielä paremmin. Lisäksi oppilaat 

luovat uusia asentoja ja hahmottavat kehon muotoja sekä liikkumisen 

mahdollisuuksia. 

       



   
 

 

Liite 4 (2) 

3. Tanssi 

(Tätä harjoitusta tehtiin ja jatkettiin jokaisella kerralla) 

Tehtävässä tehdään yhdessä tanssi ympyrämuodostelmassa niin, että kaikki 

näkevät toisensa. Tanssissa liikutaan keskellä ympyrää ja takaisin omalle 

paikalle.  

Tanssi aloitettiin niin, että oppilaat ottivat samat paikat kuin tunnin aluksi 

piiriharjoituksessa. 

Tanssissa oli liikkeitä, jotka nimettiin harrastussanoilla ruotsiksi, ja sanoja 

toistettiin useasti ruotsiksi ja suomeksi tanssia opeteltaessa. Tanssi opetettiin 

ruotsiksi, ja tanssissa olevat laskut toistettiin jatkuvasti ruotsiksi ja suomeksi. 

- 4 askelta keskelle piiriä. Avaa kuvitteellinen kirja kohti kattoa ja sulje niin, 

että jäät selkä piiriin päin ja pää alaspäin vartalo kaksin kerroin. 

- Rullaa selkä ylös samalla lukien kirjan sivuja käsillä neljä kertaan. Lyö kirja 

kiinni ja läpsäytä samalla kädet yhteen ja pyörähdä ympäri. 

- Liiku neljä askelta omaa aikaisemmin päätettyä kaveria kohden 

suunnistaen (orientera). Jokainen oppilas voi suunnistaa omalla tyylillään.  

- Parin kanssa pelataan jalkapalloa ja tai koripalloa kuvitteellisesti ja 

jokainen pari sai itse päättää, kuinka tämän toteutti.  

- Tämän jälkeen näytettiin toiselle edellisessä harjoituksessa olleet patsaat 

niin, että kumpikin pareista valitsi kaksi mieleisintä patsasta.  

- Parimuodostelmasta liikutaan takaisin piiriin alkuperäisille paikoille.  

 

Musiikki: Danny Saucedo – Dör För Dig 

Tavoitteet: Ruotsin kielen kuuleminen uudessa kontekstissa. Harrastussanojen 

lisäksi tanssia opeteltaessa toistettiin useasti laskemista ruotsiksi. Lisäksi sanat 

”gå” (mennä), ”runt” (ympäri), ”höger” (oikea) ja ”vänster” (vasen) tulivat tutuiksi. 

Tilan hahmottaminen sekä oman kehon hahmottaminen suhteessa muihin ja 

tilaan. Yhdessä tekeminen ja aikaisemmin opitun yhdistäminen uuteen asiaan.  
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Tunti 2 

 

1. Nimipiiri 

2. Liiku tilassa 

Opettaja päättää ensin jonkin tavan miten liikutaan, ja oppilaat alkavat liikkua tällä 

tyylillä musiikin soidessa. Erilaisia liikkumistapoja voivat olla esimerkiksi marssi, 

kävely etu- tai takaperin, kävely kantapäillä, hyppien tai juosten.  Kun musiikki 

taukoaa, opettaja huutaa jonkin sanan ruotsiksi, ja oppilaat tekevät sanaa eli 

harrastusta kuvaavat liikkeet. Kaikki harjoiteltavat sanat on heijastettu myös 

taululle kuvien kera. Seuraavilla kierroksilla oppilaat voivat vuorotellen valita 

taululle heijastetuista sanoista jonkin musiikin tauotessa.  

Musiikki: Black Moose, Danny Saucedo, Einar – Tänker på mig 

Tavoitteet: Oppilaat oppivat lukemaan ja ääntämään sanoja samalla kun he 

tekevät sekä kokeilevat niitä kehollisesti.  

3. Tanssi  

Kerrataan yhdessä edellisellä kerralla tehty tanssi ja harjoitellaan sitä niin, että 

liikkeet tehtäisiin yhtäaikaisesti. Tanssin loppuun lisätään Tuntien 1 ja 2 alussa 

tehdyn nimipiiriharjoituksen liikkeet niin, että jokainen menee parikohtauksen 

jälkeen piirissä omalle paikalleen ja aloittaa tekemään omaa nimiliikettään sekä 

omaa harrastusliikettään. Tästä liikutaan jälleen uusille paikoille ja muodostetaan 

ryhmät. 

4. Kuviot - Ryhmä tehtävä 

Edellisen tunnin paritehtävän kolme paria muodostavat aina yhdessä yhden 

ryhmän. 

Ryhmätehtävässä jokainen ryhmä saa valita ensin itselleen erimuotoisia kortteja 

yhteensä kahdeksan kappaletta. Kortit asetetaan riviin matematiikan 

laskulausekkeen tapaisesti. Tämän jälkeen opettaja heijastaa taululle merkitykset 

jokaiselle kuviolle. 

kolmio = jokin hyppy 

ympyrä = pyörähdys tai ympärimeno 

suorakaide = liikkuminen eteenpäin tai taaksepäin 

tähti = oma liike 
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Tämän jälkeen oppilaat keksivät ryhmissään omille kuvioilleen merkitykset niin, 

että kaikki toistavat yhdessä ja samassa järjestyksessä oman kuviolausekkeen, 

ja siitä tulee lyhyt tanssinpätkä. Tanssipätkään lisätään myös oppilaiden tekemiä 

liikuntapatsaita kavereiden kanssa. Seuraavalle tunnille mennessä jokaisen 

ryhmän tulee valita omaan tanssiinsa sopiva musiikki. Kuviot ja mallilauseke 

löytyvät liitteestä 9. 

       

Tunti 3 

 

1. Peli 

Kaikki harrastussanat ja kuvat on heijastettu taululle, ja oppilaat ovat kyykyssä. 

Opettaja sanoo jonkun harrastussanoista ruotsiksi, ja oppilaiden tulee nousta 

ylös ja aloittaa tekemään harrastusta kuvaavaa liikettä. Oppilas myös toistaa 

sanan ja kertoo sen merkityksen suomeksi. Ensimmäisenä ylös noussut saa 

pisteen. Eniten pisteitä kerännyt voittaa.  

2. Ryhmäpatsas 

Oppilaat työskentelevät samoissa ryhmissä, kun tunnilla 2. Jokainen ryhmä saa 

itselleen 8 harrastuksia kuvaavaa korttia. Oppilaiden pitää tehdä ryhmässä 

harrastusta tai jotain siihen liittyvää asiaa kuvaava patsas, jossa kaikki ovat 

mukana. Jokaisessa ryhmässä on yhteensä 5-6 oppilasta. Patsas tehdään niin, 

että 2 oppilaista on kuvanveistäjiä ja loput lunta. Kuvanveistäjät yhdessä 

päättävät, millaisen patsaan he tekevät ja pyytävät lunta esittäviä oppilaita 

menemään siihen muotoon. Lopulta valitaan yhdessä 2 mieluisinta patsasta, ja 

ne näytetään koko luokalle sekä käydään yhdessä läpi, mitä sanaa tai tekemistä 

valitut patsaat kuvaavat.  

3. Kuviot-ryhmätehtävä 

Jatketaan edellisellä tunnilla tehtyä Kuviot-ryhmätehtävää niin, että ensin se 

kerrataan ja muistellaan. Ryhmät kokeilevat myös valitsemaansa musiikkia sekä 

sovittavat tanssiliikkeet musiikkiin. 

4. Tanssi 

Nyt tanssi kerrataan ja siihen yhdistetään lisäksi myös ryhmätehtävien tanssit. 

Tanssia harjoitellaan yhdessä.  
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Tunti 4 

1. Peli (Sama kuin tunnilla 3) 

Kaikki harrastussanat ja kuvat on heijastettu taululle, ja oppilaat ovat kyykyssä. 

Opettaja sanoo jonkun harrastussanoista ruotsiksi, ja oppilaiden tulee nousta 

ylös ja aloittaa tekemään harrastusta kuvaavaa liikettä. Oppilas myös toistaa 

sanan ja kertoo sen merkityksen suomeksi. Ensimmäisenä ylös noussut saa 

pisteen. Eniten pisteitä kerännyt voittaa.  

Tällä kerralla oppilaista voi joku vuorotelleen sanoa sanoja ja muut tekevät. 

Luokan voi jakaa myös kahteen ryhmään.  

2. Kuviot-ryhmätehtävä 

Kuviot ryhmätehtävä tehdään niin, että oppilaat kertaavat sen oman musiikin 

kanssa ja esittävät vuorotellen muulle luokalle.       

3. Tanssi 

Kerrataan koko tanssi ilman musiikkia ja musiikin kanssa. Lisäksi tanssiin 

lisätään myös ryhmätehtävät. Luokka jaetaan puoliksi niin, että ensin toinen 

puoli esittää toiselle puolelle tanssin kokonaan, ja sitten osia vaihdetaan. 

4. Nopeustesti 

Oppilaat ovat kolmen ryhmissä. Yksi oppilaista sanoo harrastussanan ruotsiksi 

ja 2 muuta kilpailevat siitä, kumpi ehtii aloittaa sanaa vastaavan tekemisen 

ensin. Ensiksi sanan tekemisen aloittanut saa yhden pisteen. Toisen pisteen 

saa, jos sanan merkityksen tietää myös suomeksi.  

Harjoituksen voi tehdä myös niin, että yksi oppilas näyttää kehollisesti jotain 

liikettä ja kaksi muuta yrittää arvata, mitä harrastussanaa hän tarkoittaa.  
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Kysely B                           Oma keksitty nimi: ____________________ (sama kuin viimeksi) 

 

Laita rasti oikeaan ruutuun: 

Osallistuin tutkimus tunnille: 4 kertaa _______ (jokaisella kerralla) 

  3 kertaa________ 

  2 kertaa________ 

  1 kerran________ 

 

Vastaa väittämiin laittamalla rasti ruutuun sinun mielipidettäsi vastaavaan kohtaan. 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

täysin 
eri mieltä 

Ruotsin kielen 
oppiminen oli nyt 
helpompaa 

     

Ruotsin kielen 
oppiminen oli 
vaikeampaa 

     

Keskittyminen 
ruotsin kielen 
tunnilla oli 
helpompaa 

     

Keskittyminen 
ruotsin kielen 
tunnilla oli 
vaikeampaa 

     

Tehtävät liikkuen 
olivat vaikeita 

     

Tehtävät liikkuen 
olivat helppoja 

     
 

Tehtävät olivat tylsiä      

Opin mielestäni 
nopeasti. 
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Vastaa kokonaisin lausein. Mitä enemmän kirjoitat, sitä enemmän autat 

tutkimuksessani      . 

Millaisia ajatuksia sinulle tuli uudesta tavasta oppia ruotsin kieltä? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Mikä tunneilla oli haastavinta? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Olisiko hyvä, jos osa ruotsin kielen opetuksesta tapahtuisi liikkuen?  

____________________________________________________________________________ 
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Oppilaiden haastattelukysymykset 

 

1. Miltä sinusta tuntui opetella ruotsin sanoja niiden harjoitusten avulla? 

2. Tuntuiko se sinusta helpolta tai vaikealta? 

3. Mitä kaikkia ajatuksia sinulle tuli näiden harjoitusten aikana?  

4. Mitkä niistä harjoituksista oli kivoja ja mitkä taas ei? 

5. Millaista oli tehdä harjoituksia parin kanssa? 

6. Millaista oli tehdä harjoituksia sen oman ryhmän kanssa? 

7. Oliko luokassa sinusta hyvä ilmapiiri? 

8. Onko sinulla jotain huomioita koko luokan työskentelyssä? 
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Opettajan haastattelukysymykset 

 

1. Miltä luokan työskentely vaikutti harjoitusten aikana? 

2. Muuttuiko oppilaiden motivaatio tai innostus seuraavien kertojen aikana? 

3. Huomasitko jotain erityistä jonkun tietyn oppilaan käytöksessä verrattuna 

aiempaan opetukseen tai tunnilla olemiseen? 

4. Tuliko jostain oppilaasta joitain uusia puolia esiin? 

5. Huomasitko, että oppimista olisi tapahtunut? 

6. Jäikö sinusta joku kielen oppimisen osa-alue vähemmistöön? Mikä on tämän 

opetustavan heikkous? 

7. Miten motivoituneelta oppilaat vaikuttivat tuntien aikana? 

8. Voiko tämän tyyppisissä harjoituksissa olla joitain hankaluuksia tai riskejä? 

9. Voisitko hyödyntää näitä harjoituksia myöhemmin?  

10. Toimiko tämä luokkahuone tilana näissä harjoituksissa? 

11. Tapahtuiko ryhmä- ja paritehtävien kohdalla muutosta oppilaiden 

käyttäytymisessä verrattua aiempaan? 

12. Voisiko näitä harjoituksia käyttää muissa oppiaineissa? 
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Kuvalliset kortit harrastussanoista 

 

                                                

       

        spelar fotboll  rider                      läser 

 

 

                                                

         åker skidor  simmar                     dansar 

 

 

                                  

spelar gitarr                       fiska                            lyssnar på musik 
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spelar innebandy    cyklar             orienterar 

 

      

             

åker skridskor        åker snowboard                           tränar judo

  

 

             

    tränar friidrott       skejtar             surfar på nätet 

 

            

går på bio    träffar kompisar           är med i scouterna 
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           shoppar               sover         spelar piano 

 

Lähde: Papunet 2020.  Kuvapankki. https://papunet.net/ 
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Kuviot Ryhmä-tehtävä malli 

kolmio = jokin hyppy 

ympyrä = pyörähdys tai ympärimeno 

suorakaide = liikkuminen eteenpäin tai taaksepäin 

tähti = oma liike 
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Tutkimuslupa  

Hei! 

Opiskelen kasvatustieteen maisteriksi Tampereen yliopistossa. Teen opinnäytetyötä (Pro Gradu-

tutkielma), jossa tutkin ruotsin kielen opettamista liikkeen avulla. Tarkoituksenani on opettaa 

luokalle neljä oppituntia viikoilla xx-xx. Ruotsin kielen opettaja xxxx xxxx on mukana tunneilla. 

Testatakseni oppimista pidän oppilaille kaksi pientä koetta, joissa testaan ruotsin kielen taitoja 

ennen sekä opetustuntieni jälkeen. Kokeet teen yhdessä opettajan kanssa ja opetettava aihepiiri 

on oppilaiden oppikirjoista. Kokeen ohessa on myös kysely, jossa tiedustelen oppilaiden 

motivaatiota ruotsin kielen opintoja kohtaan. Lisäksi haastattelen henkilökohtaisesti kuutta 

opiskelijaa.  

Valmiista tutkimuksesta ei voi tunnistaa opiskelijoita enkä minä tutkijana saa selville, että kuka 

opiskelijoista on minkäkin kokeen tehnyt. 

 

Annan huolettavalleni___________________________________ 

_____ luvan osallistua tutkimukseen, sekä kyselyyn ja mahdolliseen haastatteluun.  

_____en anna lupaa. 

 

Huoltajan 

allekirjoitus_______________________________nimenselvennys________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


