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Liikunnanopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda oppilaille
positiivisia kokemuksia jokaisella liikuntatunnilla sekä antaa eväitä liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan
tukemiseksi. Liikuntaryhmät ovat kuitenkin taitotasoltaan hyvin heterogeenisiä, ja opettajalle on suuri haaste
luoda onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppilaalle liikuntatunneilla. Opetuksen ja harjoitteiden tulisi olla aina
jokaisen oppilaan taitotasolle sopivaa. Eriyttämisestä huolimatta kaikki oppilaat eivät aina saa liikuntatunneilla
onnistumisen ja pätevyyden kokemuksia, mikä voi heikentää oppilaiden sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan.
Tässä tutkimuksessa pyritäänkin pääsemään lähelle lasten omia mielipiteitä ja pohtimaan, voisivatko
tasoryhmät olla yksi mahdollinen ratkaisu liikuntatuntien käytänteeksi.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia mielipiteitä kuudesluokkalaisilla on tasoryhmistä
liikunnanopetuksessa ja miten he perustelevat mielipiteitään. Lisäksi tarkastelimme eri taustamuuttujien
yhteyksiä oppilaiden mielipiteisiin.
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla Tampereen seudun kahdeksassa peruskoulussa tammi- ja
helmikuussa 2020. Tutkimus on pääasiassa määrällinen tutkimus, jota syvennetään laadullisella tutkimuksella.
Aineisto koostuu 437 kuudesluokkalaisen oppilaan vastauksesta.
Tuloksissa ilmeni, että oppilaista noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa
olisivat hyvä asia. Vastaavasti noin 40 prosenttia oppilaista on sitä mieltä, että tasoryhmät
liikunnanopetuksessa eivät olisi hyvä asia. Prosentuaalisesti oppilaat arvioivat tasoryhmien vaikutuksia
liikuntatunneilla viihtymiseen, parhaansa yrittämiseen, uusien asioiden oppimiseen, toimintaan
osallistumiseen sekä liikuntatunneille menemiseen enemmän positiivisina kuin negatiivisina. Oppilaat
perustelivat mielipiteitään tasoryhmien puolesta oppimisella, kehittymisellä ja itsensä haastamisella,
liikuntatuntien onnistumisella, sosioemotionaalisilla tekijöillä ja omantasoisuudella. Vastaavasti tasoryhmiä
vastaan olevia mielipiteitä perusteltiin sosioemotionaalisilla ja fyysisillä tekijöillä.
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1 JOHDANTO

Tasoryhmät perusopetuksen liikunnanopetuksessa ovat jakaneet mielipiteitä
koulukeskusteluissa jo vuosikymmenten ajan, ja mediassa nostetaankin lähes
vuosittain esille kysymys tasoryhmien palauttamisesta kouluihin. Tasoryhmiin
liittyviä tutkimuksia liikunnanopetuksessa on tuotettu jonkin verran (esim.
Spiridovitsh 2016; Hastie 2017; Ward 2018), mutta lasten mielipiteitä
tasoryhmien käytöstä liikunnanopetuksessa on tutkittu verrattain vähän.
Olemme tutkineet lasten mielipiteitä tasoryhmistä liikunnanopetuksessa jo
kandidaatintutkielmassamme. Vaikka aineisto oli tuolloin verrattain pieni,
tulokset olivat sen suuntaisia, että koimme tarpeelliseksi tutkia aihetta vielä lisää.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lasten omia mielipiteitä
tasoryhmistä liikunnanopetuksessa ja niiden vaikutuksista liikuntatunteihin.
Keskitymme siihen, mitä kuudesluokkalaiset ajattelevat tasoryhmistä, kuinka he
perustelevat mielipiteitään ja kuinka erilaiset taustamuuttujat ovat yhteydessä
näihin mielipiteisiin.
Tammelin, Iljukov ja Parkkari (2015) toteavat artikkelissaan, että
ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on Suomessa yli kaksinkertaistunut, ja
nuorten kestävyyskunto on heikentynyt kolmenkymmenen viime vuoden aikana.
He myös toteavat, että liikunnan puute on merkittävä riskitekijä kasvuikäisten
terveydelle ja hyvinvoinnille. LIITU-tutkimuksessa (2019) todettiin, että
liikuntasuositukset täyttää keskiarvoisesti vain 32 prosenttia 7–15-vuotiaista
lapsista ja nuorista (Kokko & Martin 2019). Lisäksi ääripäiden, eli heikko- ja
hyväkuntoisten, väliset tasoerot ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet (Itkonen,
Lehtonen & Aarresola 2018, 15). Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen
(2019) sekä LIITU-tutkimuksen (2019) tuloksissa selvisi lasten ja nuorten
liikkumattomuuden syiksi muun muassa se, että lapsi tai nuori ei pidä
liikunnasta, ei koe olevansa liikunnallisesti lahjakas tai liikunnasta on huonoja
kokemuksia. Myös huonot koululiikuntakokemukset ja se, että koululiikunta ei
innosta liikkumaan, olivat suuria liikkumattomuuden syitä.
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Suomessa

lapset

ja

nuoret

viettävät

suuren

osan

päivästään

perusopetuksen parissa. Tämän vuoksi kasvatus- ja koulutusinstituutioiden
toimintakulttuuri vaikuttaa vahvasti heidän fyysiseen aktiivisuuteensa. Samalla
lapset ja nuoret omaksuvat joko aktiivista tai passiivista elämäntapaa, joka
edelleen

vaikuttaa

kokonaisvaltaiseen

hyvinvointiin

vielä

myöhemmin

aikuisuudessa. (Tuloskortti 2018, 38.)
Suomessa on jo käytetty resursseja liikunnanopetukseen. Muun muassa
Opetushallitus

on

lisännyt

materiaaleja

liikunnanopetuksen

tueksi,

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on tarkasteltu ja päivitetty
suhteessa lapsista ja nuorista kertyneeseen tutkimustietoon, Move! -fyysisen
toimintakyvyn seurantajärjestelmä on kehitetty opettajien pedagogiseksi tueksi
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke Liikkuva koulu -toiminta on ollut
jo pitkään tukemassa lasten liikunnallista elämäntapaa. Tästä huolimatta todella
moni lapsi ja nuori ei saavuta liikuntasuosituksia, ylipainoisten lasten määrä on
lisääntynyt ja ääripäiden ero fyysisen aktiivisuuden osalta on kasvanut. Kujala
(2011; 2013) toteaakin artikkeleissaan, että ”samaa lisää ei riitä”, vaan tarvitaan
jonkinlaista koululiikunnan kulttuurista muutosta, joka huomioi myös marginaalin
ulkopuolelle jäävät oppilaat.
Perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteet

(2014)

määrittävät

liikunnanopetuksen tavoitteeksi tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Opettaja
voi

parhaimmillaan

vahvistaa

oppilaan

käsityksiä

itsestään

liikkujana

kehittelemällä ja luomalla innostavia tilanteita liikuntatunneille. Oppilaan
saadessa positiivisia kokemuksia liikunnasta, kasvaa liikunnallisuudesta
suuremmalla

todennäköisyydellä

osa

oppilaan

omaa

persoonallisuutta.

Opetuksessa tärkeänä nähdään paitsi yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät,
välittömät positiiviset kokemukset, myös liikunnallisen elämäntavan tukeminen
(POPS 2014). Opetuksen tulisikin tarjota oppilaille tietoja ja taitoja, joiden
pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Tämän keskeisen
tavoitteen

saavuttamisen

taustalla

on

motivaation

herättäminen.

Liikunnanopettajan suuri haaste on edistää motivaatiota sellaisissa ryhmissä,
joissa on hyvin erilaisia ja eritasoisia oppilaita. Jos koululiikunnassa suoritettavat
tehtävät ovat liian haasteellisia, liikuntatehtävät eivät motivoi oppilasta
jatkamaan (Jaakkola 2010). Tällaisessa tapauksessa on vaarana, että oppilas
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kokee heikkoa pätevyyttä tehtävästä suoriutumisen suhteen ja menettää ilon
liikuntasuoritusta kohtaan (Zimmer 2002). Vastaavasti liikunnallisesti lahjakkaat
oppilaat

voivat

helposti

tuntea

itsensä

turhautuneeksi

ja

heikosti

motivoituneeksi, jos opettajan antamat liikuntatehtävät ovat liian helppoja
(Numminen & Laakso 2001). Liikunnanopettajan tulisi pystyä luomaan jokaiselle
yksilölle heidän taitotasostaan riippumatta onnistumisen kokemuksia ja
positiivisia elämyksiä liikunnan parissa, jolloin oppilaan motivaatio liikuntaa
kohtaan kasvaisi ja he matkaisivat kohti liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.
(Liukkonen & Jaakkola 2017a.)
Osa oppilaista tekee liikuntatunneilla aina kaikkensa, kun taas osa ei jaksa
innostua mistään. Osa oppilaista harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan todella
paljon ja osa ei saavuta lähellekään liikuntasuosituksia. Oppilaiden fyysinen
toimintakyky ja liikunnalliset taidot vaihtelevat suuresti jo varhaisessa
lapsuudessa. Liikunnanopettajan suurin haaste onkin edistää motivaatiota
sellaisissa ryhmissä, jossa oppilaat ovat hyvin erilaisia. (Liukkonen & Jaakkola
2017a) Muun muassa Mäki (2018) ja Mähönen (2018) ovat pro gradu –
tutkielmissaan tutkineet luokanopettajien kokemuksia oppilaiden fyysisestä
toimintakyvystä ja sen tukemisesta peruskoulussa. Tutkielmien tuloksissa
ilmeni, että opettajat kokevat haastaviksi liikuntatunneilla

taitotasoerot

oppilaiden välillä sekä suuret ryhmäkoot. Haasteelliseksi koettiin liikuntatuntien
järjestäminen niin, että jokainen oppilas saisi omalle tasolleen sopivaa liikuntaa.
Koska koululiikunnassa pyritään kasvattamaan ja motivoimaan oppilaita kohti
liikunnallisempaa

elämäntapaa,

oppilaiden

motivointi

oikeantasoisilla

liikuntatehtävillä olisi tärkeää, jotta kaikki saisivat onnistumisen kokemuksia.
Tasoerot ovat haasteellisia sekä fyysisesti passiivisten että fyysisesti aktiivisten
oppilaiden

kannalta,

sillä

liikuntatunneilla

on

keskityttävä

ennemmin

kompromissien ja keskiarvoisten tehtävien tuottamiseen. Mäen mukaan yksi
opettaja yli 20 oppilaan suuria tasoeroja sisältävässä ryhmässä ei riitä
varmistamaan tarpeeksi tukea jokaiselle oppilaalle.
Tutkimuksemme avulla pyritään kartoittamaan lasten omia mielipiteitä ja
ajatuksia tasoryhmistä liikunnanopetuksessa. Tutkielman alussa käsittelemme
lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suosituksia Suomessa, teemme
katsauksen tasoryhmien historiaan suomalaisessa koulujärjestelmässä ja
avaamme tasoryhmän käsitteen tässä tutkimuksessa sekä viittaamme Ryanin ja
7

Decin (2017) kehittämään itsemääräämisteoriaan. Taustateorian jälkeen
kuvaamme tutkimustehtävät ja esittelemme aineiston. Aineiston analysoinnin ja
tutkimuksen kokonaisluotettavuuden tarkastelun jälkeen etenemme aineiston
kuvaukseen ja tuloksiin. Lopuksi esittelemme johtopäätöksiä ja pohdimme
tuloksia koulutuksellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta oppilaiden
mielipiteisiin nojaten.
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2 LASTEN JA NUORTEN FYYSINEN
AKTIIVISUUS SUOMESSA

2.1 Liikuntasuosituksista
Liikunnalla on suuri merkitys yleisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.
Liikuntasuositukset perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön
liikunnan terveysvaikutuksista. Yhteiskunnan kehittyessä ja tutkimustiedon
karttuessa liikuntasuositukset muuttuvat vuosien varrella. Esimerkiksi 1990luvun puolivälin jälkeen on korostettu fyysistä kokonaisaktiivisuutta, kun
vastaavasti

1970-luvulla

korostettiin

kuntoliikuntasuosituksia

ja

kestävyyskuntoa. (Tammelin 2017.)
WHO:n (2010) kansainvälisen suosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi
liikkua vähintään tunti päivässä sekä rasittavaa liikuntaa vähintään kolmesti
viikossa. Nuori Suomi ry:n lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä (2008)
on laatinut suositukset lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen kansallisella
tasolla. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille on liikkua 1–2 tuntia
päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Suosituksissa mainitaan
myös, että yli kahden tunnin mittaisia istumisjaksoja tulisi välttää, sekä ruutuaika
tulisi

olla

korkeintaan

kaksi

tuntia

päivässä.

WHO:n

viimeisimmän

kansainvälisesti vertailtavan tutkimuksen (2010) mukaan 11–17-vuotiaista
nuorista 81 prosenttia ei saavuta kansainvälisiä fyysisen aktiivisuuden
suosituksia.
WHO:n koululaistutkimus (Health Behaviour In School-Aged Children
Study) toteutetaan joka neljäs vuosi kyselytutkimuksena 11-, 13- ja 15-vuotiailla.
Vuosina 2013–2014 tutkimukseen osallistui 42 maata. Tulosten mukaan 11vuotiaista kaikista tutkimukseen osallistuneista vain 25 prosenttia saavutti
päivittäisen liikuntasuosituksen. Vastaava tulos 13-vuotiailla oli 20 prosenttia ja
15-vuotiailla 16 prosenttia. Lähes kaikissa tutkimusmaissa pojat saavuttivat
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päivittäisen liikuntasuosituksen useammin kuin tytöt, sekä nuoremmat ikäluokat
vanhempia ikäluokkia useammin.
Koululaistutkimuksen mukaan 11-vuotiaista suomalaiset saavuttivat
useimmin liikuntasuositukset verrattuna muihin maihin. Suomalaisista 11vuotiaista tytöistä 34 prosenttia ja pojista 47 prosenttia saavutti päivittäisen
liikuntasuosituksen. 13-vuotiaissa suomalaiset olivat seitsemänsiä ja 15vuotiaissa

enää

viidensiätoista

verrattuna

muihin

maihin.

Kansallinen

erityispiirteemme verrattuna moneen muuhun maahan on drop off -ilmiö, eli
liikunta-aktiivisuuden hiipuminen iän myötä. Suomalaislasten ja -nuorten
liikuntakäyttäytymisen

haasteita

on

vähäinen

liikkuminen

ja

liiallinen

paikallaanolo. (Itkonen ym. 2018, 15.)

2.2 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden tutkimukset Suomessa
Suomessa lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta tutkitaan ainakin neljällä
valtakunnallisella tutkimuksella. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen
tutkimus (LIITU) toteutetaan kahden vuoden välein, WHO:n koululaistutkimus
neljän vuoden välein, Kouluterveyskysely kahden vuoden välein ja Lasten ja
nuorten vapaa-aikatutkimus kahden vuoden välein. Liikkuva koulu -ohjelma on
myös antanut viime vuosina tietoa lasten ja nuorten fyysisestä aktiivisuudesta.
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)
Pääasiassa tutkimukset perustuvat lasten ja nuorten omaan arvioon
heidän liikkumisestaan. LIITU ja Liikkuva koulu ovat tutkineet lasten fyysistä
aktiivisuutta

myös

liikemittarein

(Opetus-

ja

kulttuuriministeriö

2018).

Tutkimuksissa selviää muun muassa kuinka suuri osuus lapsista ja nuorista
liikkuu vähintään 60 minuuttia päivittäin, eli liikuntasuosituksen verran.
Keväällä

2018

kerätyn

LIITU-tutkimuksen

aineiston

mukaan

liikuntasuosituksen saavutti 7-vuotiasta 44 prosenttia, 9-vuotiaista 45 prosenttia,
11-vuotiaista 43 prosenttia, 13-vuotiaista 32 prosenttia ja 15-vuotiaista 19
prosenttia (Kokko & Martin 2019).
Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset kertovat, että 4–5. luokkalaisista
oppilaista 39,5 prosenttia liikkuu liikuntasuosituksen mukaan. Vastaavasti 8–9.
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luokkalaisista oppilaista 21,9 prosenttia liikkuu liikuntasuosituksen mukaan.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2019.)
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen (2019) mukaan 6–29 vuotiaista
lapsista ja nuorista 31 prosenttia liikkuu päivässä vähintään 60 minuuttia. 7–9vuotiaista lapsista hieman yli 60 prosenttia liikkuu suosituksen mukaan, kun taas
vastaava luku 10–14-vuotiaista on hieman yli 40 prosenttia. Tutkimuksen
mukaan fyysinen aktiivisuus vähenee iän myötä. (Hakanen, Myllyniemi &
Salasuo 2019.)
Liikkuva koulu -ohjelma on ollut syyslukukaudesta 2015 asti osana
Suomen hallituksen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Liikkuva
koulu -ohjelman tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen liikkumaan
vähintään tunnin päivässä. Vuosina 2010–2015 tutkimustulokset osoittavat, että
minimisuosituksen mukaisesti vähintään tunnin päivässä liikkuu alakoululaisista
49 prosenttia ja yläkoululaisista 18 prosenttia. (Aira & Kämppi 2017.)
Suomessa on vuosina 1970–2010 tehty erilaisia lasten ja nuorten kunto- ja
liikehallintaa koskevia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että kestävyyskunto
on pitkällä aikavälillä mitattuna huonontunut. Lisäksi yksi huolestuttavimmista
tutkimuksissa ilmenneistä tuloksista on erityisesti kuntoerojen kasvaminen
yksilöiden välillä. Moni lapsi ja nuori täyttää edelleen liikuntasuositukset, mutta
ääripäiden, eli heikkokuntoisten ja hyväkuntoisten, välinen kuilu on vuosien
saatossa kasvanut. Samankaltaisia tuloksia on Suomen lisäksi saatu myös
muualla maailmassa tehdyistä tutkimuksista. On havaittu, että kuntoerojen
kasvua on ilmennyt pojilla hiukan tyttöjä enemmän. Erityisesti fyysisiltä
toimintakyvyiltään heikoimpien lasten ja nuorten fyysiseen kuntoon ja
liikkumisen edistämiseen tulisi kiinnittää huomiota, sillä heillä on aiempaa
suurempi riski kärsiä esimerkiksi terveysongelmista. (Itkonen ym. 2018.)
Kuten luvut näyttävät, on lasten ja nuorten liikkumattomuus suuri ongelma.
Koululiikunta ei yksin voi ratkaista tätä ongelmaa, mutta perusopetuksella on
suuri

merkitys

lasten

fyysisessä

kokonaisaktiivisuudessa

sekä

sen

ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Koulupäivän aikaisella liikkumisella on suurin
merkitys erityisesti vähiten liikkuville oppilaille. (Tammelin, Kulmala, Hakonen &
Kallio 2015.) Liikuntatunteja tulisi kehittää niin, että lapset ja nuoret saisivat
entistä enemmän positiivisia kokemuksia liikuntatunneista. Ehdotuksemme
liikuntatuntien kehittämiseksi on tasoryhmien käyttö liikunnanopetuksessa.
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3 TASORYHMÄT

3.1 Tasoryhmän käsitteestä
Tasoryhmillä tarkoitetaan käytännössä sitä, että oppilaat jaetaan kahteen tai
mieluummin

useampaan

opintoryhmään

esimerkiksi

pohjatietojensa,

suoritusnopeutensa ja oppimisedellytystensä perusteella mahdollisimman
homogeenisiin ryhmiin. Tällaisella jaottelulla tähdätään siihen, että oppilaalle
kyettäisiin antamaan edes jossakin määrin hänen edellytyksiään vastaavia
tehtäviä ja harjoitteita. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1970:
A4, 152.) Komiteanmietinnössä (1970: A4, 153) tasoryhmillä tarkoitetaan luokan
sisällä

tehtäviä

operationalisoitu

jakoja.

Tässä

koskemaan

tutkimuksessa

tasoryhmäjaottelua

tasoryhmän
usean

käsite

on

rinnakkaisluokan

kesken. Tämä jaottelu tehdään yleensä alimman tason, keskitason ja korkean
tason välillä (Laine 2010, 9).
Englannissa tasoryhmän käsite on koettu tarpeelliseksi jaotella kahteen
erityyppistä jaottelua koskevaan osioon, jotka ovat pysyvät tasoryhmät eli
tracking ja kykyjen mukainen ryhmittely eli ability grouping. Pysyvien
tasoryhmien jaottelussa koko luokka-aste jaetaan suhteellisen pysyviin
tasoluokkiin, joilla on omat tavoitteensa ja näin ollen yhtäläinen eteneminen
opinnoissa on haastavaa. Pysyvien tasoryhmien on havaittu vaikuttavan
oppilaiden myöhempiin koulutuspolkuihin ja -valintoihin, ja järjestelmän
toimivuudesta onkin kiistelty. Kykyjen mukaisella ryhmittelyllä sen sijaan
käsitetään

jaottelua laajemmassa,

vapaammassa

mittakaavassa,

jossa

ryhmittely on joustavampaa ja oppilaiden edistymiseen perustuvaa. (Laine 2010,
10.)
Nykytieteessä

kykyjen

mukainen

ryhmittely

määritellään

kolmella

ryhmittelyä ohjaavalla määritelmällä. Oppilaat jaetaan opintoryhmiin taitojensa,
valmiuskykyjensä ja oppimisedellytystensä perusteella. Tarkoituksena on luoda
mahdollisimman homogeenisia ryhmiä, jotta liikunnanopettajan olisi helpompi
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vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja edistää heidän oppimistaan
omantasoisilla tehtävillä. Lisäksi olennaista on, että nämä ryhmittelyt eivät ole
pysyviä, eivätkä ne täten vaikuta esimerkiksi oppilaiden myöhempiin
koulutuspolkuihin. Näillä määritelmillä pyritään erottamaan kykyjen mukainen
ryhmittely aiemmin käytössä olleista pysyvistä tasoryhmistä, jotka ovat
kohdanneet eniten kritiikkiä. (Steenbergen-Hu, Makel & Olszewski-Kubilius
2016, 850–851.)
Suomessa tasoryhmät ovat vuosien varrella jakaneet mielipiteitä. Toisaalta
niitä puolletaan ja kaivataan jopa takaisin, toisaalta niiden pelätään korostavan
sosiaalista vertailua ja heikentävän oppilaan koettua pätevyyttä. Fletcher (2008)
on artikkelissaan koonnut liikunnanopetuksen tasoryhmätutkimusten tuloksissa
esiintyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Tasoryhmien vahvuuksina listattiin muun
muassa turvallisuusseikat [Chambers 1988], omantasoiset tehtävät ja opetus
[Goodwin 1997] ja oppilaiden oma halu tasoryhmiin esimerkiksi ryhmäpaineen
ja samankaltaisten kiinnostusten vuoksi [Kinchin 2001; Portman 2003].
Tasoryhmien heikkouksia ovat muun muassa mahdollinen lannistuminen ja
motivaation lasku erottelusta [Slavin 1990], sekaryhmät liikunnanopetuksessa
mahdollistaa erilaisuuden hyväksymisen [Goodwin, Gustafson ja Hamilton
2006]

sekä

edesauttaa

vuorovaikutusta

oppilaiden

välillä

esimerkiksi

sosioekonomisesta taustasta tai liikunnallisesta pystyvyydestä riippumatta
[Goodwin 1997].
Tasoryhmät poistettiin Suomessa lakimuutoksella vuonna 1974, mutta
käytännössä ne poistuivat kouluista vasta vuonna 1985 valtakunnallisissa
opetussuunnitelman perusteissa (Laine 2010; Spiridovitsh 2016). Tästä
huolimatta lähes puolessa Suomen kouluista on käytössä jossakin muodossa
toteutettu taso- tai kykyryhmiinjako. Tämä johtunee osittain siitä, että Suomen
laki sallii oppilaiden eriyttämisen ja edelleen tasoryhmiin jakamisen, mikäli
kaikille oppilaille opetetaan sisältöjä opetussuunnitelman mukaisesti. (Perälä
2012, 5.)
Spiridovitshin (2016) mukaan liikunnanopettajat käyttävät tänäkin päivänä
tasoryhmiä käytännössä oppilaiden tietämättä, ja oppilaiden on todettu olevan
onnellisimmillaan,

kun

jokaisen

on

mahdollista

kokea

onnistumisia

liikuntatunnilla. Tämänkaltaisen eriyttämisen ja tasoryhmien välinen suurin ero
on siinä, että tasoryhmien muodostaminen antaa opettajalle mahdollisuuden
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keskittyä vain yhden opintoryhmän ohjaamiseen kerrallaan (Peruskoulun
opetussuunnitelmakomitean mietintö 1970: A4, 153). Esimerkiksi Fletcherin
(2008) artikkelissa sekä Mäen (2018) pro gradu -tutkielmassa on todettu, että
heterogeenisissa ryhmissä opettaja kohdistaa opetuksen helposti keskitasolle
vastaamaan ryhmän keskiarvoista osaamistasoa. Eriyttämiseen verrattuna
tasoryhmäjaottelu on pysyvämpi ja hallinnollisempi opetuksen järjestämiskeino.
Hallinnollinen eriyttäminen toteutuu opetustilanteen ulkopuolella jakamalla
oppilaat ikä- tai taitotason mukaisiin opetusryhmiin. (Huovinen & Rintala 2017.)
Tasoryhmien luonne on hyvin ristiriitainen. On pitkälti opetusryhmästä
riippuvaista, kuinka hyvin tai huonosti tasoryhmäjaottelu toimii. Parhaimmillaan
oppilaat kokevat enemmän onnistumisen tunteita kuin heterogeenisissä
ryhmissä, ja heidän koettu fyysinen pätevyytensä vahvistuu. Kääntöpuolena
tasoryhmäjaottelu voi näyttäytyä joillekin oppilaille loukkaavana järjestelynä,
jossa sosiaalinen vertailu korostuu, eivätkä oppilaat sen vuoksi koe pätevyyden
tunteita.

Oppilaan

pätevyyden

kokemuksen

herättäminen

on

yksi

liikunnanopettajan tärkeimmistä tehtävistä erityisesti oppilaan itsetunnon
kannalta. (Spiridovitsh 2016, 48.)
Ei voida sanoa olevan yksiselitteistä vastausta siihen, pitäisikö liikunnan
opetusta järjestää tasoryhmissä vai ei, sillä aihetta voidaan tarkastella monista
eri näkökulmista. Tasoryhmien vaikutukset eri oppilaisiin vaihtelevat ja riippuvat
esimerkiksi sukupuolesta sekä tasoryhmäopetuksen toteuttamisen tavoista
(Perälä 2012, 4). Itsemääräämisteorian näkökulmasta tasoryhmät voisivat
edistää oppilaiden koettua fyysistä pätevyyttä, koettua autonomiaa sekä koettua
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

3.2 Tasoryhmien käyttö muissa oppiaineissa
PISA 2009 -tutkimuksen mukaan yli puolessa Suomen peruskouluista on
käytössä jonkinlainen tasoryhmitys. Näistä kouluista 35 prosentissa oli käytössä
erilliset tasoryhmät, kun taas luokkien sisäisiä tasoryhmityksiä oli käytössä 43
prosentissa kouluista. Yleisesti ottaen tasoryhmitys Suomessa koskee vain osaa
aineista, esimerkiksi kieliä tai matematiikkaa. (Sulkunen & Välijärvi 2012.) PISA
2012 -tutkimuksen mukaan hiukan alle 50 prosentissa suomalaisista
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peruskouluista

kykyihin

perustuva

tasoryhmitys

on

käytössä

joissakin

matematiikan opetusryhmissä ja hieman alle 20 prosentissa tasoryhmitys on
käytössä kaikissa matematiikan opetusryhmissä. (Välijärvi & Kupari 2015.)
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4 ITSEMÄÄRÄÄMISTEORIA JA
MOTIVAATIO

Tasoryhmien tarkastelu motivaation näkökulmasta on oleellista. Richard Ryanin
ja Edward Decin (2017) itsemääräämisteorian ytimessä ovat koettu autonomia,
koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä koettu pätevyys. Näitä teorian
ydinasioita voidaan pitää myös ihmisen psykologisina perustarpeina, joita
pyritään tyydyttämään vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.
Itsemääräämisteorian mukaan sosiaalinen ympäristö voi joko ehkäistä tai tukea
lapsen kehitystä ja psykologista kasvua. Sosiaalisella ympäristöllä voi täten olla
merkittävä rooli siinä, miten yksilö lopulta motivoituu. (Liukkonen & Jaakkola
2017a; Vasalampi 2017.)
Jokainen yksilö elää useiden eri sosiaalisten ympäristöjen keskellä, jotka
vaikuttavat yksilön toimintaan joko välittömästi tai välillisesti. Erilaisia
ympäristöjä ovat esimerkiksi perhe ja koulu. Itsemääräämisteorian mukaan
yksilön motivoituminen sisäisesti erilaisissa ympäristöissä riippuu siitä, miten
hyvin yksilön perustarpeet tyydyttyvät. Sisäisesti motivoitunut kokee itse
tekemisen mielihyvää tuottavana, kiinnostavana ja omia arvojensa mukaisena.
Ulkoisesti motivoitunut vastaavasti toimii esimerkiksi palkkion tai sosiaalisen
paineen vuoksi. Jos sosiaalinen ympäristö tukee yksilön perustarpeita,
vaikuttavaa ympäristö yksilön sisäistä motivaatiota edistävänä tekijänä.
Vastaavasti sosiaalinen ympäristö, joka ei tue yksilön perustarpeita, heikentää
yksilön motivaatiota. Olennaista itsemääräämisteorian mukaan on, että
toimintaa ei ohjaisi vain ulkoinen motivaatio. (Vasalampi 2017.)
Liikuntatuntien

sosiaaliseen

ympäristöön

vaikuttaa

myös

tunneilla

vallitseva motivaatioilmasto [Roberts & Treasure 2012]. Motivaatioilmastolla
tarkoitetaan

oppilaiden

kokemaa

sosioemotionaalista

ilmapiiriä.

Motivaatioilmasto voi joko heikentää tai edistää oppilaiden motivaatiota
liikuntatunneilla. Opettajalla ja hänen didaktisilla valinnoillansa nähdään olevan
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suuri merkitys motivaatioilmaston muodostumisessa, mutta myös oppilailla on
tässä

suuri

merkitys.

Tehtäväsuuntautuneessa

motivaatioilmastossa

keskitytään omien taitojen kehittymiseen sekä yrittämisen jatkamiseen virheistä
ja epäonnistumisista huolimatta. Opettaja voi edistää tehtäväsuuntautunutta
motivaatioilmastoa

Epsteinin

[1989]

TARGET-mallia

hyödyntämällä.

Minäsuuntautuneessa ilmastossa sen sijaan korostuu kilpailu ja normatiivinen
vertailu oppilaiden välillä. Tehtäväsuuntautuneella ilmastolla on havaittu olevan
yhteys useisiin sisäistä liikuntamotivaatiota

edistäviin seikkoihin kuten

esimerkiksi koettuun fyysiseen pätevyyteen, viihtyvyyteen liikuntatunneilla sekä
suorituspaineisiin. Minäsuuntautunut motivaatioilmasto sen sijaan voi aiheuttaa
oppilaille

esimerkiksi

huonommuuden

tunnetta

ja

ahdistumista

epäonnistumisista, mikäli he eivät suoriudu yhtä hyvin kuin vertaisensa.
(Liukkonen & Jaakkola 2017a; 2017b.)
Jos liikunnanopetuksessa ihmisen psykologiset perustarpeet tyydyttyvät,
kokee oppilas liikuntatunnit sisäisesti motivoiviksi. Kun oppilas on sisäisesti
motivoitunut, hän esimerkiksi yrittää parhaansa, viihtyy opetuksessa sekä
keskittyy tunneilla tekemiseen, kehittyy ja saa kyvykkyyden kokemuksia.
Sisäisen motivaation nähdään edistävän liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.
(Liukkonen & Jaakkola 2017a.)

4.1 Koettu autonomia
Koettu autonomia näkyy mahdollisuutena saada itse vaikuttaa omaan
toimintaansa. Kun yksilö toimii omista lähtökohdistaan eikä kenenkään tai
minkään ulkopuolisen painostuksesta, voi hän kokea vahvaa autonomian
tunnetta. Koettu autonomia on nähty todella tärkeänä osana sisäistä
motivaatiota. Sosiaalinen ympäristö voi olla koettua autonomiaa joko tukeva tai
estävä. Yksilön autonomiaa tukevassa ilmapiirissä esimerkiksi jokainen voisi
tuntea jossain määrin valinnanvapautta. Vastaavasti yksilön autonomiaa
estävässä

ilmapiirissä

yksilö

esimerkiksi

voi

kokea

ryhmäpainetta

käyttäytymään tai ajattelemaan tietyllä tavalla. (Vasalampi 2017.)
Koululiikunnassa koettu autonomia voi näkyä esimerkiksi oppilaiden
vaikutuksena liikuntatuntien suunnitteluun, sisältöihin sekä ratkaisuihin. Jos
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oppilas ei henkilökohtaisesti koe autonomian tunnetta, on epätodennäköistä,
että hänellä olisi sisäistä motivaatiota liikuntatunneilla. (Liukkonen & Jaakkola
2017a.) Ryanin ja Decin (2017) mukaan positiivisella palautteella on merkittävä
asema koettua autonomiaa tukevassa sosiaalisessa ympäristössä. Vastaavasti
negatiivinen palaute heikentää sosiaalisen ympäristön ilmapiiriä, mikä taas
heikentää autonomian tunnetta.

4.2 Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Koettu

sosiaalinen

yhteenkuuluvuus

tarkoittaa

kokemusta

ryhmään

kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisen tunnetta sekä turvallisuuden tunnetta.
Tyypillisimmin ihmiset kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun he kokevat,
että

heistä

välitetään

(Ryan

&

Deci

2017).

Koetulla

sosiaalisella

yhteenkuuluvuuden tunteella on merkittävä vaikutus oppilaan viihtyvyyteen
liikuntatunneilla. Yhteenkuuluvuus voi näkyä tunneilla eri tavoin, esimerkiksi
henkilökohtaisten asioiden keskustelulla, arvostuksen tunteena ja mielekkäänä
osallistumisena ryhmän toimintaan. Jos oppilas kokee olevansa osa ryhmää,
kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, on hän motivoituneempi myös
toimimaan ryhmässä. Hyvä ryhmätyöskentely puolestaan edistää kaikkien
oppimista, kun kaikki yrittävät parhaansa. (Liukkonen & Jaakkola 2017a.)
Liikuntatunnit voivat joko edistää tai estää oppilaiden yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Opettajan rooli oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa voi
olla merkittävä, opettajan kokeminen välittäväksi ja lämpimäksi on yhteydessä
sisäiseen motivaatioon ja innokkaampaan osallistumiseen tunneilla. (Shen ym.
2012.)

4.3 Koettu pätevyys
Koettu pätevyys tarkoittaa yksilön omaa näkemystä omista kyvyistään ja niiden
riittävyydestä erilaisissa tilanteissa. Koettu pätevyys voidaan jakaa eri
alapätevyysalueisiin, jotka vaikuttavat itsearvostukseen. Alapätevyysalueita
ovat esimerkiksi sosiaalinen pätevyys eli kyky saada ystäviä tai älyllinen
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pätevyys eli kyky menestyä opinnoissa ja ymmärrystä ja tietoa elämässä
tarvittavissa asioissa.
Yksi näistä alapätevyysalueista on koettu fyysinen pätevyys. Koettu
fyysinen

pätevyys

ominaisuuksistaan

tarkoittaa
kuten

ihmisen

liikuntataidoista,

kokemusta
fyysisestä

omista

fyysisistä

kunnosta

sekä

tyytyväisyydestä omaan kehoon. Koululiikunta voi parhaimmillaan tukea
oppilaan koettua fyysistä pätevyyttä, jonka kehittymistä edistävät erityisesti
onnistumisen kokemukset. Nämä edesauttavat oppilaan itsearvostuksen sekä
motivaation kehittymistä liikuntatunneilla. (Liukkonen & Jaakkola 2017a.) Myös
palautteella on suuri merkitys oppilaan pätevyyden kokemuksiin. Palaute voi
tulla oppilaan tehtävästä itsestään, ympäristöstä tai opettajalta. (Ryan & Deci
2017, 129–150.)

4.4 Itsemääräämisteoria tässä tutkimuksessa
Koettua fyysistä pätevyyttä voidaan pitää yhtenä suurimmista syistä fyysisesti
aktiivisen elämäntavan omaksumisen taustalla. Koetun fyysisen pätevyyden on
todettu olevan yhteydessä sisäiseen motivaatioon liikuntatunneilla sekä
fyysiseen aktiivisuuteen koulussa ja koulun ulkopuolella. (Liukkonen & Jaakkola
2017a.)
Perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteet

(2014)

korostavat

positiivisten kokemuksien merkitystä jokaisella liikuntatunnilla. Sosiaalinen
ympäristö voi joko edistää tai heikentää oppilaiden positiivisia kokemuksia.
Mikäli oppilas kokee onnistumisen kokemuksia ja kokee itsensä fyysisesti
päteväksi, saa hän positiivisia kokemuksia liikuntatunneista. Mikäli oppilas saa
positiivisia kokemuksia liikuntatunneilta, on todennäköisempää, että oppilas on
myös vapaa-ajallaan fyysisesti aktiivinen. Onkin tärkeää kehittää liikuntatunteja
siihen suuntaan, että myös marginaalin ulkopuolelle jäävät oppilaat saavat
liikuntatunneista positiivisia kokemuksia.
Tasoryhmien käyttöä liikunnanopetuksessa on tutkittu jonkun verran.
Esimerkiksi Hastien (2017) ja Wardin (2018) tutkimusten tuloksissa todettiin, että
tasoryhmät lisäsivät erityisesti heikommille oppilaille osallisuuden kokemuksia ja
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lisäsivät

heidän

fyysistä

aktiivisuuttaan

liikuntatunneilla.

Osallisuuden

kokemukset lisäävät oppilaiden fyysisen pätevyyden tunnetta.
Tässä tutkimuksessa pohjaamme ajatuksemme tasoryhmien käytöstä
liikunnanopetuksessa itsemääräämisteoriaan. Tarkastelemme muun muassa
fyysisen pätevyyden, vapaa-ajalla liikkumisen ja liikuntatunneilla viihtymisen
yhteyttä toisiinsa ja näiden yhteyttä oppilaiden mielipiteisiin tasoryhmistä.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Tutkimustehtävät
Tutkimuksen

tarkoituksena

oli

selvittää

kuudesluokkalaisten

oppilaiden

mielipiteitä tasoryhmistä liikunnanopetuksessa. Olemme tutkimuksessamme
kiinnostuneita siitä, voisivatko tasoryhmät olla yksi mahdollinen keino saada
oppilaille positiivisia kokemuksia liikuntatunneilla. Luokat ovat pääasiassa hyvin
heterogeenisiä, mikä on nähtävissä myös liikuntatunneilla (Huovinen & Rintala
2017). Liukkosen ja Jaakkolan (2017) mukaan opettajalle on hyvin haastavaa
luoda liikuntatunneista sellaisia, että jokainen oppilas kokisi autonomian,
pätevyyden sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteita. On mielestämme
tärkeää saada tutkimustietoa siitä, mitä mieltä oppilaat itse ovat tasoryhmistä
liikunnanopetuksessa. Pyrimme tutkimuksemme pohjalta pohtimaan esimerkiksi
sitä, voisivatko tasoryhmät yhtenä mahdollisena keinona tavoittaa ei-liikkuvat
lapset ja nuoret. Tarkastelemme oppilaiden perusteluita mielipiteilleen sekä sitä,
ovatko erilaiset taustamuuttujat yhteydessä oppilaiden mielipiteisiin. Lopuksi
pohdimme myös, voisivatko tasoryhmät liikunnanopetuksessa olla yhteydessä
lasten liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen.
Tutkimuskysymykset:
1. Millaisia mielipiteitä oppilailla on tasoryhmistä liikunnanopetuksessa ja
miten he perustelevat mielipiteitään?
2. Ovatko sukupuoli, harrastuneisuus urheiluseurassa, viikoittaisen
liikkumisen määrä, koettu fyysinen pätevyys, liikuntatunneilla viihtyminen
tai arvio siitä, mihin tasoryhmään sijoittaisi itsensä, yhteydessä
oppilaiden mielipiteisiin tasoryhmistä liikunnanopetuksessa?
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5.2 Tutkimustraditio
5.2.1 Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Tutkimuksemme toteutetaan pääosin määrällisenä tutkimuksena. Määrällinen
tutkimus pyrkii selittämään ilmiöitä numeerisin tuloksin. Tutkimusmenetelmä
vastaa seuraaviin kysymyksiin: kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein.
Tutkimussuuntaus selittää, kuvaa, kartoittaa, vertailee tai ennustaa asioita,
ominaisuuksia ja ilmiöitä. Määrällinen tutkimus sisältää useita laskennallisia ja
tilastollisia analyysimenetelmiä. Aineisto esitellään numeerisessa muodossa.
(Vilkka 2007, 13-14.)
Laadullinen tutkimus tarkastelee merkityksiä, jotka ilmenevät suhteina ja
niiden

muodostamina

merkityskokonaisuuksina.

Merkityskokonaisuudet

ilmenevät ihmisistä lähtöisinä tai ihmiseen kohdistuvina tapahtumina, kuten
toimintana ja ajatuksina. Merkitykset ovat ihmisten omia kokemuksia tai
käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Laadullinen tutkimus ei pyri löytämään
totuutta tutkittavasta ilmiöstä, vaan kokemusten ja käsitysten avulla luodaan
johtolankoja, joiden avulla voidaan tehdä tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. (Vilkka
2015, 75-77.)
Tutkimuksemme peruslähestymistapa on kvantitatiivinen tutkimusote,
mutta syvennämme analyysiamme laadullisella tutkimuksella. Tutkimus on
toteutettu pääosin määrällisellä kyselylomakkeella, jolla pyrimme kartoittamaan
oppilaiden mielipiteitä tasoryhmistä liikunnanopetuksessa sekä oppilaita
koskevia

taustamuuttujia

ja

niiden

mahdollisia

yhteyksiä

toisiinsa.

Kyselylomakkeen loppuun on lisätty laadullinen osuus eli avoin kysymys, jonka
tarkoituksena

on

selvittää

tarkemmin

oppilaiden

perusteluja

heidän

mielipiteilleen. Näiden perustelujen avulla pyrimme tekemään tulkintoja tässä
tutkimuksessa tutkittavasta ilmiöstä, oppilaiden mielipiteistä tasoryhmistä
liikunnanopetuksessa.

5.2.2 Monimenetelmätutkimus
Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen metodit poikkeavat säännöissään ja
kaksijakoisuus

voi

tuntua

selkeältä

(Alasuutari

2011).

Monimenetelmätutkimuksen tavoitteena kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on
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minimoida

tutkimusmenetelmien

heikkoudet

ja

maksimoida

edut.

Monimenetelmätutkimus mahdollistaa ”harmaan alueen” saavuttamisen, mitä
kumpikaan metodi ei yksin saavuta. Kun määrällinen tutkimus pystyy
vastaamaan

toisenlaisiin

kysymyksiin

ja

laadullinen

toisenlaisiin,

monimenetelmäisyyden vahvuus on pystyä vastaamaan samassa tutkimuksessa
molempiin. (Burke & Onwuegbuzie 2004.) Metsämuuronen (2006) toteaa, että
mitä useampaa tutkimusmenetelmää on käytetty, sitä varmempaa on saatu tieto.
Hyödynnämme

tutkimuksessa

triangulaatiota,

jota

toteutamme

monimetodimenetelmällä.

5.3 Aineiston esittely ja tutkimuksen toteutus
5.3.1 Tutkimusaineisto
Tutkimuksen aineisto on kerätty määrällisillä kyselylomakkeilla (Liite 1).
Kyselylomake on muodostettu sekä valmiista- että itse tehdyistä mittareista.
Valmiit mittarit ovat LIITU 2016 -tutkimuksen kyselylomakkeesta, ja näitä on
täydennetty omilla mittareilla vastaamaan tämän tutkimuksen tavoitteisiin.
Kysymysten muoto kyselyssä oli standardoitu eli vakioitu. Tällä tarkoitetaan sitä,
että jokaiselta kyselyyn vastanneelta kysyttiin samat kysymykset samassa
järjestyksessä ja samalla tavalla. Kyselytutkimusta käytetään silloin, kun
havaintoyksikkönä

on

henkilö

ja

hänen

mielipiteitään,

asenteitaan,

ominaisuuksiaan tai käyttäytymistään koskevat asiat. (Vilkka 2007, 28.)
Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan peruskoulua Tampereen
seudulta. Koulut ovat Tampereelta, Ylöjärveltä, Kangasalta sekä Lempäälästä.
Tutkimukseen osallistuneissa kouluissa ei ole oppiainepainotuksia, joiden
mukaan luokkien oppilaat valikoituisivat. Luokkia tutkimukseen osallistui
yhteensä 21 ja aineisto koostui 437 kuudesluokkalaisen oppilaan vastauksesta.
Aineiston analyysistä jouduttiin poistamaan viisi lomaketta puutteellisten
vastausten vuoksi.
Oppilaat valikoituivat tutkimukseemme ryväsotannan kautta, eli tutkimme
kokonaisia koululuokkia. Koska vastaajat olivat kuudesluokkalaisia lapsia,
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päädyimme

toteuttamaan

aineistonkeruun

anonyymisti

täytettävällä

kyselylomakkeella, jotta tutkimuksemme reliabiliteetti kärsisi mahdollisimman
vähän ja ettei kasvokkainen haastattelutilanne toisi vastaajille ylimääräistä
jännitystä.

Koska

tutkimuseettisen

neuvottelukunnan

(TENK)

mukaan

alaikäiselle on annettava tietoa tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään,
operationalisoimme kyselylomakkeessamme määritellyt tasoryhmät lapsille
ymmärrettäviksi seuraavasti:
Taso 1 (Oppilaat, joilla eniten haasteita liikunnanopetuksessa)
Taso 2 (Jotain tältä väliltä)
Taso 3 (Oppilaat, joilla on todella hyvät taidot liikunnanopetuksessa)
Lisäsimme kyselylomakkeemme loppuun yhden laadullisen kysymyksen,
jolla pyrimme tarkemmin hahmottamaan vastaajan ajatuksia sekä saamaan
perusteluja

tasoryhmien

kannattamiselle

tai

vastustamiselle.

Kyselylomakkeemme käsitteli esimerkiksi vastaajien liikuntatottumuksia, kuvaa
itsestään liikkujana niin vapaa-ajalla kuin koululiikunnassa sekä mielipidettä
tasoryhmistä liikunnan opetuksessa.

5.3.2 Tutkimuksen toteutus
Oppilaat täyttivät kyselylomakkeen koulupäivänsä aikana tutkijoiden sekä oman
luokanopettajan läsnä ollessa. Kysely vei aikaa noin yhden oppitunnin verran.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan alaikäiselle annetaan
tietoa tutkimuksesta tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään, minkä vuoksi
tuokio alkoi noin kahdenkymmenen minuutin PowerPoint-esityksellä (Liite 2).
Esityksessä käytiin läpi tutkimuksen tarkoitus, tasoryhmän käsite ja ohjeistus
lomakkeeseen vastaamiseen. Kyselylomakkeeseen vastaaminen vei oppilailta
5–20 minuuttia. Kyselylomakkeet kerättiin oppilailta niiden täytön jälkeen pois
tutkijoiden toimesta ja ne yksilöitiin numeroimalla. Täydellinen anonymiteetti
pysyy voimassa läpi tutkimuksen.
Lasten ja nuorten tutkimisessa on otettava huomioon monia eettisesti
relevantteja

asioita.

Kallion

(2010)
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mukaan

lapsia

epäsuorasti,

eli

kvantitatiivisesti,

tarkastelevassa

tutkimuksessa

on

mietittävä

tarkkaan

esimerkiksi tietojen kohtaamisen eli aineiston keräämisen, tulkitsemisen ja
käyttämisen eettisyys. Lisäksi tutkimuslupien ja -suostumusten suhteen tutkijan
on oltava erityisen huolellinen.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan ”Alle 15-vuotiaan
tutkimukseen

osallistumisesta

vastaajamäärille

päättää

kohdennettavissa

ensisijaisesti

huoltaja.

kyselytutkimuksissa

Suurille

riittää

huoltajan

informointi tutkimuksesta niin, että he voivat halutessaan kieltää lastansa
osallistumasta tutkimukseen. Huoltajan informointi riittää myös tutkimuksissa,
joissa ei käsitellä alaikäisten tutkittavien henkilötietoja (esimerkiksi havainnointi
ilman tunnistetietoja). Vaikka tutkimukseen osallistuminen edellyttäisi huoltajan
tai laillisen edustajan hyväksyntää, alaikäinen tutkittava antaa suostumuksensa
osallistua tutkimukseen ensisijaisesti itse.” Täten luokanopettajat lähettivät
viestin

(Liite

3)

huoltajille,

jossa

kerrottiin

tutkimuksesta

ja

heidän

mahdollisuudestaan kieltää lastaan osallistumasta tutkimukseen vastaamalla
viestiin. Kyselylomakkeeseen vastaaminen oli oppilaille vapaaehtoista ja viime
kädessä heidän päätettävissään.
Otamme

tutkimuksessamme

huomioon

sen,

että

vastaajat

ovat

kuudesluokkalaisia lapsia. Pidämme huolta siitä, että jokaisen tutkimukseen
osallistuneen lapsen tutkimusluvat ovat kunnossa sekä siitä, että jokaisen
lapsen anonymiteettiä varjellaan läpi tutkimuksen aina tulosten julkaisuun asti.
Sosiokulttuurisessa lapsuudentutkimuksessa on tuotu esille lasten ottaminen
konkreettisesti mukaan tutkimuksen tekemiseen niin, että heille tehdään
ymmärrettäväksi, mistä tutkimuksessa on kysymys (Kallio 2010). Olimme
tutkijoina itse paikan päällä kertomassa lapsille tutkimuksestamme ja sen
tarkoituksesta sekä vastaamaan kaikkiin lapsia askarruttaviin kysymyksiin.
Noudatamme tutkimuksemme tekemisessä hyvää tieteellistä käytäntöä.
Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten
tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
Tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja
eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Otamme
muiden

tutkijoiden

työn

asianmukaisella
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tavalla

huomioon

niin,

että

kunnioitamme heidän tekemäänsä työtä ja viittaamme heidän julkaisuihinsa
asianmukaisella tavalla.

5.4 Aineiston analyysi
Aineiston analyysi suoritettiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Tutkimuksen
tilastollinen analysointi on toteutettu Tampereen yliopiston edesmenneen
lehtorin Jorma Vainionpään SPSS-ohjeita noudattaen. Aineiston analyysissa
otettiin huomioon 437 vastauslomaketta. Karsimme puutteellisten vastausten
vuoksi analyysista viisi kyselylomaketta. Osassa vastauslomakkeita oli joitakin
puutteita, mutta lomake karsittiin vain, mikäli siitä puuttui enemmän kuin kaksi
muuttujaa.
Taustamuuttujiksi analyysissa valikoituivat sukupuoli, harrastuneisuus
urheiluseurassa,

viikoittainen

liikkuminen,

koettu

fyysinen

pätevyys,

liikuntatunneilla viihtyminen sekä arvio tasoryhmästä, johon sijoittaisi itsensä.
Analysoimme taustamuuttujien yhteyttä mielipiteeseen tasoryhmistä sekä
oppilaiden arvioita tasoryhmien vaikutuksesta liikuntatunteihin ristiintaulukoinnin
ja khiin neliö -testin avulla.

Mielipidettä tasoryhmistä kysyttiin väittämällä

”Mielestäni tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia / Mielestäni
tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei olisi hyvä asia”. Koetun fyysisen
pätevyyden,
parhaansa

liikuntatunneilla
yrittämisen

viihtymisen,

välisiä

vapaa-ajalla

korrelaatioita

liikkumisen

analysoitiin

sekä

Spearmanin

korrelaatiokertoimella, sillä muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa.
Normaalijakaumaa testattiin Kolmogorov-Smirnovin -testillä.
Harrastuneisuutta urheiluseurassa kysyttiin väittämillä ”A) Kyllä, harrastan
säännöllisesti ja aktiivisesti”, ”B) Kyllä, harrastan silloin tällöin”, C) ”En harrasta
tällä hetkellä, mutta olen aiemmin harrastanut” sekä ”D) En harrasta, enkä ole
koskaan harrastanutkaan”.
Viikoittaista liikkumista arvioitiin asteikolla 0–7. Oppilaat arvioivat, kuinka
monena päivänä tavallisena viikkona heidän liikkumisensa sisältää rasittavaa
liikuntaa vapaa-ajallaan. Uudelleenluokittelimme vastaukset analyysia varten
neljään ryhmään. Ryhmiksi muodostuivat 0–1 päivänä viikossa liikkuvat, 2–3
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päivänä viikossa liikkuvat, 4–5 päivänä viikossa liikkuvat sekä 6–7 päivänä
viikossa liikkuvat.
Koettua fyysistä pätevyyttä arvioitiin 5-portaisen Likert-asteikollisten
väittämien avulla. Lopulliseen analyysiin muodostettiin summamuuttujan
keskiarvo kyselylomakkeen kohtien 2.1. ja 2.2. väittämistä. Testasimme
summamuuttujan reliabiliteetin Cronbachin alfan avulla, joka sai arvokseen
α=0,941. Summamuuttujien keskiarvot uudelleenluokiteltiin analyysia varten
kolmeen

luokkaan.

Oppilaat,

joiden

koetun

fyysisen

pätevyyden

summamuuttujan keskiarvo oli välillä 1,00–2,33 luokiteltiin ryhmäksi ”korkea
koettu fyysinen pätevyys”. Oppilaat, joiden koetun fyysisen pätevyyden
summamuuttujan

keskiarvo

oli

välillä

2,34–3,66

luokiteltiin

ryhmäksi

”kohtalainen koettu fyysinen pätevyys” ja oppilaat, joiden koetun fyysisen
pätevyyden summamuuttujan keskiarvo oli välillä 3,67–5,00 luokiteltiin ryhmäksi
”heikko koettu fyysinen pätevyys”. (Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Koetun fyysisen pätevyyden summamuuttujan keskiarvo ja sen
uudelleenluokittelu
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Liikuntatunneilla viihtymistä arvioitiin 5-portaisen Likert-asteikollisten väittämien
avulla. Lopulliseen analyysiin muodostettiin summamuuttujan keskiarvo
kyselylomakkeen kohtien 1.2. ja 1.3. väittämistä. Kohdan 1.3. väittämistä
summamuuttujan keskiarvon ulkopuolelle jätettiin väittämät ”Uskallan yrittää
parhaani liikuntatunneilla” sekä ”Opin hyvin uusia asioita liikuntatunneilla”.
Testasimme summamuuttujan reliabiliteetin Cronbachin alfalla, joka sai
arvokseen α=0,939.
Summamuuttujien
kolmeen

luokkaan.

keskiarvot

uudelleenluokiteltiin

Oppilaat,

joiden

analyysia

liikuntatunneilla

varten

viihtyvyyden

summamuuttujan keskiarvo oli välillä 1,00–2,33 luokiteltiin ryhmäksi ”Oppilaat,
jotka

viihtyvät

hyvin

liikuntatunneilla”.

Oppilaat,

joiden

viihtyvyyden

summamuuttujan keskiarvo oli välillä 2,34–3,66 luokiteltiin ryhmäksi ”Oppilaat,
jotka viihtyvät kohtalaisesti liikuntatunneilla” ja oppilaat, joiden viihtyvyyden
summamuuttujan keskiarvo oli välillä 3,67–5,00 luokiteltiin ryhmäksi ”Oppilaat,
jotka eivät viihdy liikuntatunneilla”. (Taulukko 2.)

TAULUKKO 2. Liikuntatunneilla viihtymisen summamuuttujan keskiarvo ja sen
uudelleenluokittelu.

Tasoryhmien vaikutusta liikuntatunteihin arvioitiin 5-portaisella Likert-asteikolla,
joissa arvo 3 tarkoitti ”En usko, että vaikuttaisi kyseiseen asiaan”. Väittämiä ovat
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”Viihtyisin

paremmin/Viihtyisin

enemmän/Uskaltaisin

yrittää

huonommin”,

vähemmän”,

”Uskaltaisin

”Oppisin

yrittää

paremmin/Oppisin

huonommin”, ”Osallistuisin toimintaan innokkaammin/Osallistuisin toimintaan
vähemmän

innokkaasti”

sekä

”Liikuntatunneille

olisi

mukavampi

mennä/Liikuntatunneille olisi ikävämpi mennä”. Arvot uudelleenluokiteltiin niin,
että väittämät 1 ja 2 muodostivat yhden ryhmän, arvo 3 yhden ja arvot 4 ja 5
yhden.
Laadullinen

aineisto

muodostui

yhdestä

avoimesta

kysymyksestä

lomakkeen lopussa, jossa oppilasta pyydettiin perustelemaan mielipiteensä
sille, olisiko hänen mielestään tasoryhmät hyvä vai huono asia. Laadullisen
aineiston analyysi tapahtui aineistolähtöisellä teemoittelulla. Teemoittelussa
lähdetään yleensä liikkeelle aineiston vastausten samankaltaisuuksista tai
eroavaisuuksista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teemoittelun
tuloksena muodostui tasoryhmien puolesta neljä teemaa:
1. Oppiminen, kehittyminen ja itsensä haastaminen
2. Liikuntatuntien sisältö - pelien ja liikuntasuoritusten onnistuminen
3. Sosioemotionaaliset tekijät
4. Omantasoisuus
ja vastaavasti tasoryhmiä vastaan oleville perusteluille kaksi teemaa:
1.Sosioemotionaaliset tekijät
2. Fyysiset tekijät
Oppilailla saattoi olla vastauksissaan useampi eri teemaan liittyvä perustelu, ja
perusteluja saattoi olla samassa lomakkeessa sekä puolesta että vastaan.
Päädyimme ottamaan jokaisen erillisen perustelun omana osionaan omaan
teemaansa. 40 lomakkeessa ei ollut lainkaan perustelua. 397 lomakkeessa oli
perustelu, ja perusteluja oli yhteensä 417.
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5.5

Validiteetti ja reliabiliteetti

Kansainväliset objektiivisiin mittauksiin perustuvat tutkimukset ovat osoittaneet,
että omaan ilmoitukseen perustuva tieto usein yliarvioi aktiivisuuden määrää ja
tehoa (mm. Hagstormer ym. 2010). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta lisäsi se,
että olimme itse valvomassa kyselylomakkeeseen vastaamista luokissa. Vilkan
(2007, 150) mukaan luotettavuutta parantaa käsitteiden operationalisointi
arkikielen tasolle. Kävimme kaikki kyselylomakkeen kysymykset läpi oppilaiden
kanssa ennen lomakkeisiin vastaamista. Operationalisoimme käsitteet lapsille
ymmärrettäviksi ja kävimme läpi, miten kysymyksiin vastataan. Olimme paikalla
koko tutkimuksen ajan, joten pystyimme vastaamaan oppilaita askarruttaviin
kysymyksiin heti, jotta he osaisivat vastata kysymykseen mahdollisimman
tarkasti. Tämä vähentää väärinymmärrysten syntymistä (Valli 2015, 45).
Kyselylomakkeeseen oli myös kirjoitettu ohjeita vastaamiseen sekä määritelmät
rasittavasta liikunnasta ja tasoryhmästä.
Koska

tutkimus

mittaustilanne

suoritettiin

optimaalinen

oppitunnin

aikana,

vastausprosentin

oli

kannalta.

tutkimuksen
Tutkimuksen

vastausprosentti oli 100, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä vastauskato
voi aiheuttaa vääristymää. Läsnäolollamme varmistimme, että mittausvirheiden
todennäköisyys

oli

minimoitu

huomioimalla

mittaustilanteeseen

liittyvät

mahdolliset häiriötekijät, kuten kiire. (Heikkilä 2014, 177). Oppilaat saivat vastata
rauhassa kysymyksiin sekä saivat esittää tarkentavia kysymyksiä vastaamiseen
liittyen.
Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia parantaa valmiiden mittarien
hyödyntäminen. Valmiit mittarit on jo valmiiksi testattu laajoilla ihmismäärillä ja
mittarien luotettavuus on tutkittu. (Metsämuuronen 2006, 57.) Hyödynsimme
tutkimuksemme kyselylomakkeessa valmiiden tutkimusten mittareita. Käytimme
LIITU 2016 -tutkimuksen mittareita parantamaan tutkimuksemme validiteettia ja
reliabiliteettia.

Kysymykset

sukupuolesta

(1.1.),

harrastuneisuudesta

urheiluseurassa (1.5.), vapaa-ajalla liikkumisesta (1.6., 1.7.) ja koetusta
fyysisestä pätevyydestä (2.1., 2.2.) on otettu LIITU 2016 -tutkimuksen
kyselylomakkeesta, samoin rasittavan liikunnan määritelmä.
Valmiiden mittareiden lisäksi loimme itse mittareita tarkastelemaan
tutkimusongelmiamme. Kuinka paljon pitää liikunnasta (1.2.), miten oppilaat
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kokevat liikuntatunnit tällä hetkellä (1.3.), tärkeimmät asiat liikuntatunneilla (1.4.)
sekä kysymykset liittyen tasoryhmiin (3.1., 3.2, 3.3.) ovat itse luomiamme
mittareita. Mittarin (1.3.) reliabiliteetin liittyen siihen, miten oppilaat kokevat
liikuntatunnit tällä hetkellä, testasimme Cronbachin alfalla, jonka arvoksi saatiin
α=0,887.

Mittarin

(3.1.)

reliabiliteetin

liittyen

tasoryhmien

yhteydestä

liikuntatunneilla viihtymiseen, parhaansa yrittämiseen, oppimiseen, toimintaan
osallistumiseen ja liikuntatunneille menemiseen testasimme Cronbachin alfalla,
jonka arvoksi saatiin α=0,929. Summamuuttujien keskiarvot saivat Cronbachin
alfan arvoiksi koetusta fyysisestä pätevyydestä sekä α=0,941 liikuntatunneilla
viihtymisestä α=0,939. Nämä arvot ovat varsin korkeat, sillä reliabiliteettikerroin
saa arvon välillä (0,1). Mitä lähempänä arvo on yhtä, sitä korkeampi reliabiliteetti
on. Mittariemme korkeat reliabiliteettikertoimet osoittavat, että mittariemme osiot
mittaavat samantyyppistä asiaa. (Heikkilä 2014, 178.)
Tutkimuslomakkeen
kyselylomakkeemme,

luotettavuuden
mikä

parantaa

tutkimiseksi
tutkimuksen

testasimme
luotettavuutta

(Metsämuuronen 2006, 58). Suoritimme kyselylomakkeen testaamisen jo
tehdessämme
kyselylomakkeen
kyselylomakkeen

kandidaatintutkielmaa
täyttämisen

jälkeen

ymmärrettävyydestä

samasta
oppilaiden
ja

aiheesta.
kanssa

mahdollisista

Tuolloin
keskusteltiin

vaikeuksista

vastaamisessa. Keskustelun ja omien havaintojen pohjalta kyselylomaketta
muokattiin kandidaatintutkielmaa varten. Tämän jälkeen kyselylomaketta on
paranneltu edelleen vastaamaan nimenomaan niihin tutkimuskysymyksiin, joihin
tässä tutkimuksessa keskitymme.
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6 TULOKSET JA TULKINTA

Tässä luvussa tullaan esittelemään tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymyksittäin
sekä tekemään niistä tulkintoja. Ensin esitellään korrelaatiot liikuntatunneilla
viihtymisen, koetun fyysisen pätevyyden, vapaa-ajalla liikkumisen ja parhaansa
yrittämisen välillä. Tämän jälkeen esittelemme mielipidejakauman tasoryhmistä
liikunnanopetuksessa, jonka jälkeen tarkastellaan taustamuuttujien yhteyttä
mielipiteeseen.

Taustamuuttujia

ovat

sukupuoli,

harrastuneisuus

urheiluseurassa, viikoittaisen liikkumisen määrä, koettu fyysinen pätevyys,
viihtyminen liikuntatunneilla sekä ajatus siitä, mihin tasoryhmään itsensä
sijoittaisivat.
tasoryhmät

Seuraavaksi tarkastellaan, miten oppilaat arvioivat, että
vaikuttaisivat

liikuntatunteihin. Lopuksi esitellään vastaajien

perusteluita heidän mielipiteilleen tasoryhmistä.

6.1 Korrelaatiot liikuntatunneilla viihtymisen, koetun fyysisen
pätevyyden, vapaa-ajalla liikkumisen sekä parhaansa
yrittämisen välillä
Koetun

fyysisen

pätevyyden

sekä

liikuntatunneilla

viihtymisen

välinen

korrelaatio on voimakas (r=.713**). Liikuntatunneilla viihtymisen ja vapaa-ajalla
liikkumisen välillä on kohtalainen korrelaatio (r=.402**). Vapaa-ajalla liikkumisen
ja koetun fyysisen pätevyyden välillä on suhteellisen voimakas riippuvuus
(r=.585**).
Koetulla fyysisellä pätevyydellä oli suhteellisen voimakas korrelaatio
(r=.589**) myös sen kanssa, miten hyvin oppilas kokee uskaltavansa yrittää
parhaansa liikuntatunneilla. Se, miten hyvin oppilas uskaltaa yrittää parhaansa
liikuntatunneilla, oli myös suhteellisen voimakkaasti yhteydessä siihen, miten
hyvin oppilas viihtyy liikuntatunneilla (r=.580**).
Kaikki korrelaatioiden tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä (p <.01).
(Taulukko 3.)
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TAULUKKO 3. Korrelaatiot koetun fyysisen pätevyyden, vapaa-ajalla
liikkumisen ja liikuntatunneilla viihtymisen välillä, sekä parhaansa yrittämisen,
koetun fyysisen pätevyyden sekä liikuntatunneilla viihtymisen välillä

Tulosten mukaan koetun fyysisen pätevyyden ja liikuntatunneilla viihtymisen
välillä on voimakkain korrelaatio. Jos oppilas viihtyy liikuntatunneilla, hän
todennäköisesti kokee korkeampaa fyysistä pätevyyttä, ja jos oppilas kokee
korkeaa

fyysistä

pätevyyttä,

hän

todennäköisemmin

viihtyy paremmin

liikuntatunneilla. Vastaavasti, jos oppilas ei koe fyysistä pätevyyttä, hän
todennäköisemmin ei viihdy liikuntatunneilla ja päinvastoin.
Myös vapaa-ajan liikkumisella on tilastollisesti merkitsevä korrelaatio
liikuntatunneilla viihtymisen ja koetun fyysisen pätevyyden kanssa. Jos oppilas
liikkuu paljon vapaa-ajallaan, hän todennäköisesti viihtyy liikuntatunneilla, ja jos
oppilas viihtyy hyvin liikuntatunneilla, hän myös todennäköisemmin liikkuu
enemmän vapaa-ajallaan. Myös jos, oppilas liikkuu paljon vapaa-ajallaan, kokee
hän todennäköisemmin korkeaa fyysistä pätevyyttä, ja jos oppilaalla on korkea
fyysinen pätevyys, liikkuu hän todennäköisemmin enemmän vapaa-ajallaan.
Jos oppilas kokee, että hän uskaltaa yrittää parhaansa liikuntatunneilla, on
hänellä myös todennäköisemmin korkeampi fyysinen pätevyys ja hän
todennäköisemmin viihtyy hyvin liikuntatunneilla. Myös, jos oppilas viihtyy hyvin
liikuntatunneilla ja kokee korkeaa fyysistä pätevyyttä, on todennäköisempää,
että hän uskaltaa yrittää parhaansa liikuntatunneilla. Vastaavasti, jos oppilas ei
koe

uskaltavansa

yrittää

parastaan

liikuntatunneilla,

on

myös

todennäköisempää, että hän ei viihdy liikuntatunneilla eikä koe fyysistä
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pätevyyttä. Sekä, jos oppilas ei viihdy liikuntatunneilla eikä koe fyysistä
pätevyyttä, on myös todennäköisempää, että hän ei uskalla yrittää parastaan
liikuntatunneilla.
Tulokset tukevat itsemääräämisteoriaa. Kun oppilas kokee fyysistä
pätevyyttä, hän todennäköisemmin viihtyy liikuntatunneilla ja liikkuu vapaaajallaan. Koetun fyysisen pätevyyden kannalta olennaista on osallisuuden
kokemukset. Jos oppilas ei saa osallisuuden kokemuksia, hänen on vaikeaa
kokea fyysistä pätevyyttä.

6.2 Tärkeimmät asiat liikuntatunneilla
Oppilaita pyydettiin valitsemaan heille kaikista tärkein asia liikuntatunneilla.
Tässä esitellään prosentuaalisesti oppilaiden neljä tärkeintä asiaa. Vastaajista
28,6% (N=125) piti tärkeimpänä asiana liikuntatunneilla kavereita. 18,8% (N=82)
piti tärkeimpänä asiana sitä, että liikuntatunneilla saa liikkua ja pelata. 14,4%
(N=63) vastaajista piti tärkeimpänä asiana sitä, että liikuntatunneilla on kivaa.
10,3% (N=45) piti tärkeimpänä reiluja joukkuejakoja ja tasavertaisuutta
liikuntatunneilla. Loput 26,8% (N=117) piti muita asioita kaikista tärkeimpänä
liikuntatunneilla. Puuttuvien arvojen osuus tässä muuttujassa oli 1,1% (N=5).
(Taulukko 4.)

TAULUKKO 4. Tärkeimmiksi koetut asiat liikuntatunneilla
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Reilut joukkuejaot ja
tasavertaisuus

Tulokset ovat linjassa LIITU-tutkimuksen (2019) kanssa. Tutkimuksen tuloksissa
todettiin,

että

oppilaat

kokivat

sosioemotionaaliset

syyt

tärkeimmiksi

liikuntatunneilla.

6.3 Mielipidejakauma tasoryhmistä liikunnanopetuksessa
Kyselyyn vastanneista oppilaista 60,1% (N=262) oli sitä mieltä, että tasoryhmät
liikunnanopetuksessa olisivat hyvä asia. Vastaavasti oppilaista 39,9% (N=174)
oli sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa eivät olisi hyvä asia.
Puuttuvien arvojen osuus tässä muuttujassa oli 0,2% (N=1). (Taulukko 5.)

TAULUKKO 5. Mielipidejakauma tasoryhmistä liikunnanopetuksessa
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6.4 Taustamuuttujien yhteys mielipiteisiin tasoryhmistä
6.4.1 Sukupuoli
Kyselyyn vastanneista 48,3% (N=211) oli poikia, 48,1% (N=210) tyttöjä ja 3,2%
(N=14) ei halunnut sanoa sukupuoltaan. Puuttuvien arvojen osuus tässä
muuttujassa oli 0,4% (N=2).
Kyselyyn vastanneista pojista 61,4% (N=129) oli sitä mieltä, että
tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia. Vastaavasti tytöistä 60,5%
(N=127) oli tätä mieltä. Heistä, jotka eivät halunnut kertoa sukupuoltaan, 35,7%
(N=5) oli tasoryhmien puolesta.
Pojista 38,6% (N=81) taas oli tasoryhmiä vastaan, kun tytöillä vastaava
luku oli 39,5% (N=83). Niistä, jotka eivät halunnut kertoa sukupuoltaan, 64,3%
(N=9) olivat tasoryhmiä vastaan. (Taulukko 6).

TAULUKKO 6. Sukupuolen
liikunnanopetuksessa

yhteys

mielipiteeseen

tasoryhmistä
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Tulosten mukaan pojista ja tytöistä lähes yhtä suuri osuus oli sitä mieltä, että
tasoryhmät olisivat hyvä asia. Pojista ja tytöistä suurempi osa oli tätä mieltä.
Vastaavasti heistä, jotka eivät halunneet ilmoittaa sukupuoltaan, suurempi
osuus oli sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia.
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Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
ettei tulos (p=0,162) ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen yleistettävissä
populaatioon. Sukupuolella ei tämän tutkimuksen perusteella voida sanoa
olevan

yhteyttä

siihen,

mitä

mieltä

oppilaat

ovat

tasoryhmistä

liikunnanopetuksessa.

6.4.2 Harrastuneisuus urheiluseurassa
Vastanneista 58,6% (N=256) vastasi harrastavansa urheilua säännöllisesti
urheiluseurassa, kun taas 11,9% (N=52) kertoi harrastavansa silloin tällöin
urheiluseurassa. Vastaavasti 24,7% (N=108) kertoi, että on aiemmin harrastanut
urheilua urheiluseurassa, mutta ei harrasta enää. 4,8% (N=21) vastasi, että ei
harrasta

urheilua

urheiluseurassa

tällä

hetkellä,

eikä

ole

koskaan

harrastanutkaan.
Heistä,

jotka

harrastavat

urheilua

säännöllisesti

ja

aktiivisesti

urheiluseurassa, 62,7% (N=160) oli sitä mieltä, että tasoryhmät olisivat hyvä
asia. Vastaavasti heistä, jotka harrastavat silloin tällöin, 51,9% (N=27) ‘oli tätä
mieltä. Heistä, jotka ovat aiemmin harrastanut urheilua urheiluseurassa, mutta
ei harrasta enää, 59,3 (N=64) olisi tasoryhmien puolesta, kun taas heistä, jotka
eivät harrasta tällä hetkellä eivätkä ole koskaan harrastanutkaan urheilua
urheiluseurassa, 52,4% (N=11) on tätä mieltä.
Vastaavasti

heistä,

jotka

harrastavat

urheilua

urheiluseurassa

säännöllisesti, 37,3% (N=93) oli sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia.
Heistä, jotka harrastavat silloin tällöin urheilua urheiluseurassa, 48,1% (N=25)
oli tätä mieltä. Heistä, jotka ovat joskus harrastaneet, mutta eivät harrasta enää,
40,7% (N=44) oli tasoryhmiä vastaan, kun taas heistä, jotka eivät harrasta tällä
hetkellä eivätkä ole koskaan harrastanutkaan urheilua urheiluseurassa, 47,6%
(N=10) on tätä mieltä. (Taulukko 7.)
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TAULUKKO 7. Harrastuneisuus urheiluseurassa ja sen yhteys mielipiteisiin
tasoryhmistä liikunnanopetuksessa.
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Tämän tuloksen mukaan liikuntaa säännöllisesti ja aktiivisesti urheiluseurassa
harrastavat oppilaat olivat prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät
liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia. Vastaavasti liikuntaa silloin tällöin
urheiluseurassa harrastavat oppilaat olivat prosentuaalisesti eniten sitä mieltä,
että tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei olisi hyvä asia.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
ettei tulos (p=0,432) ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen yleistettävissä
populaatioon.

6.4.3 Viikoittaisen liikkumisen määrä
Vastanneista 12,4% (N=54) harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan 0–1 päivänä
viikossa. 34,6% (N=151) harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan 2–3 päivänä
viikossa. 34,8% (N=152) harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan 4–5 päivänä
viikossa. 17,2% (N=75) harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan 6–7 päivänä viikossa.
Puuttuvien arvojen osuus tässä muuttujassa oli 1,0% (N=5).
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0–1 päivänä viikossa liikkuvista 63,0% (N=34) oli sitä mieltä, että
tasoryhmät olisivat hyvä asia. Vastaavasti 2–3 päivänä viikossa liikkuvista
49,7% (N=75) oli sitä mieltä, että tasoryhmät olisivat hyvä asia. 4–5 päivänä
viikossa liikkuvista 59,9% (N=91) oli tasoryhmien puolesta ja taas 6–7 päivänä
viikossa liikkuvista 79,7% (N=59) oli tasoryhmien puolesta.
0–1 päivänä viikossa liikkuvista 37,0% (N=20) oli sitä mieltä, että
tasoryhmät eivät olisi hyvä asia. 2–3 päivänä viikossa liikkuvista vastaavasti
50,3% (N=76) oli tasoryhmiä vastaan. 4–5 päivänä liikkuvista 40,1% (N=61) oli
tasoryhmiä vastaan ja vastaavasti 6–7 päivänä viikossa liikkuvista 20,3% (N=15)
oli tasoryhmiä vastaan. (Taulukko 8.)

TAULUKKO 8. Viikoittaisen
liikunnanopetuksessa

liikkumisen

yhteys

mielipiteisiin

tasoryhmistä

80

60

40

20

0
0-1 päivänä liikkuvat

2-3 päivänä liikkuvat

Tasoryhmät olisivat hyvä asia

4-5 päivänä liikkuvat

6-7 päivänä liikkuvat

Tasoryhmät eivät olisi hyvä asia

Tämän tuloksen mukaan 6–7 päivänä viikossa liikkuvat oppilaat olivat
prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi
hyvä asia. Vastaavasti 2–3 päivänä viikossa liikkuvat oppilaat olivat
prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei
olisi hyvä asia.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,000) on tilastollisesti erittäin merkitsevä ja on näin ollen
yleistettävissä populaatioon.
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6.4.4 Koettu fyysinen pätevyys
Vastanneista 59,7% (N=261) kokee fyysisen pätevyytensä korkeaksi ja
vastaavasti 30,9% (N=135) kokee fyysisen pätevyytensä kohtalaiseksi. Heikoksi
fyysisen pätevyytensä kokee 5,7% (N=25) vastanneista. Puuttuvien arvojen
osuus tässä muuttujassa oli 3,7% (N=16).
Heistä, joilla on korkea koettu fyysinen pätevyys, 65,8% (N=171) on sitä
mieltä, että tasoryhmät olisivat hyvä asia. Vastaavasti heistä, joilla on
kohtalainen koettu fyysinen pätevyys, 49,6% (N=67) on tätä mieltä. Heistä, jotka
kokevat fyysisen pätevyytensä heikoksi, 60,0% (N=15) on tasoryhmien
puolesta.
Heistä, joilla on korkea koettu fyysinen pätevyys, 34,2% (N=89) on sitä
mieltä, että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia. Vastaavasti heistä, joilla on
kohtalainen koettu fyysinen pätevyys, 50,4% (N=68) on tätä mieltä. Heistä, jotka
kokevat fyysisen pätevyytensä heikoksi, 40,0% (N=10) on tasoryhmiä vastaan.
(Taulukko 9.)

TAULUKKO 9. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys mielipiteisiin tasoryhmistä
liikunnanopetuksessa
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Tämän tuloksen mukaan korkean koetun fyysisen pätevyyden omaavat oppilaat
olivat prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa
40

olisi hyvä asia. Vastaavasti kohtalaisen koetun fyysisen pätevyyden omaavat
oppilaat olivat prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi
hyvä asia.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,008) on tilastollisesti merkitsevä ja on näin ollen yleistettävissä
populaatioon.

6.4.5 Viihtyminen liikuntatunneilla
Liikuntatunneilla viihtymisen summamuuttujan keskiarvon mukaan vastanneista
76,7% (N=335) viihtyy hyvin liikuntatunneilla. Vastaavasti 15,1% (N=66) viihtyy
liikuntatunneilla kohtalaisesti. 6,4% (N=28) ei viihdy liikuntatunneilla. Puuttuvien
arvojen osuus tässä muuttujassa oli 1,8% (N=8).
Heistä, jotka viihtyvät hyvin liikuntatunneilla, 59,6% (N=199) on sitä mieltä,
että tasoryhmät olisivat hyvä asia. Vastaavasti heistä, jotka viihtyvät
liikuntatunneilla kohtalaisesti, 60,6% (N=40) on tätä mieltä. Heistä, jotka eivät
viihdy liikuntatunneilla, 64,3% (N=18) on sitä mieltä, että tasoryhmät olisivat
hyvä asia.
Heistä, jotka viihtyvät hyvin liikuntatunneilla, 40,4% (N=135) on sitä mieltä,
että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia. Vastaavasti heistä, jotka viihtyvät
liikuntatunneilla kohtalaisesti, 39,4% (N=26) on tätä mieltä. Heistä, jotka eivät
viihdy liikuntatunneilla, 35,7% (N=10) on sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi
hyvä asia. (Taulukko 10.)
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TAULUKKO 10.
Liikuntatunneilla
tasoryhmistä liikunnanopetuksessa
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prosentuaalisesti eniten hyvä asia heidän mielestään, jotka eivät viihdy
liikuntatunneilla. Vastaavasti tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei olisi hyvä asia
prosentuaalisesti eniten heidän mielestään, jotka viihtyvät hyvin liikuntatunneilla.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,883) ei ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen ole
yleistettävissä populaatioon.

6.4.6 Tasoryhmä, johon itsensä sijoittaisivat
Oppilaista 39,8% (N=174) sijoittaisi itsensä korkeimman tason tasoryhmään.
Vastaavasti 51,7% (N=226) sijoittaisi itsensä keskitason tasoryhmään. Alimman
tason tasoryhmään sijoittaisivat itsensä 8,5% (N=37) oppilaista.
Heistä, jotka sijoittaisivat itsensä korkeimman tason tasoryhmään, 74,6%
(N=129) on sitä mieltä, että tasoryhmät olisivat hyvä asia. Vastaavasti heistä,
jotka sijoittaisivat itsensä keskitason tasoryhmään, 47,8% (N=108) on tätä
mieltä. Heistä, jotka sijoittaisivat itsensä alimman tason tasoryhmään, 67,6%
(N=25) on sitä mieltä, että tasoryhmät olisivat hyvä asia.
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Heistä, jotka sijoittaisivat itsensä korkeimman tason tasoryhmään, 25,4%
(N=44) on sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia. Vastaavasti heistä,
jotka sijoittaisivat itsensä keskitason tasoryhmään, 52,2% (N=118) on tätä
mieltä. Heistä, jotka sijoittaisivat itsensä alimman tason tasoryhmään, 32,4%
(N=12) on sitä mieltä, että tasoryhmät eivät olisi hyvä asia. (Taulukko 11.)

TAULUKKO 11.
Itsensä sijoittaminen tasoryhmään
mielipiteisiin tasoryhmistä liikunnanopetuksessa.
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Tämän tuloksen mukaan korkeimpaan tasoryhmään eli tasoryhmään kolme
itsensä sijoittaneet oppilaat olivat prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että
tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia. Vastaavasti itsensä keskitason
tasoryhmään eli tasoryhmään kaksi itsensä sijoittaneet oppilaat olivat
prosentuaalisesti eniten sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei
olisi hyvä asia.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,000) on tilastollisesti erittäin merkitsevä ja on näin ollen
yleistettävissä populaatioon.
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6.5 Oppilaiden arvioita tasoryhmien vaikutuksesta liikuntatunteihin
6.5.1 Viihtyminen liikuntatunneilla
Tällä hetkellä vastanneista 81,9% (N=358) viihtyy liikuntatunneilla hyvin tai
melko hyvin. 11,2% (N=49) vastanneista viihtyy kohtalaisesti ja vastaavasti
6,2% (N=27) ei viihdy hyvin tai kovin hyvin liikuntatunneilla. Puuttuvien arvojen
osuus tässä muuttujassa oli 0,7% (N=3).
Vastanneista 43% (N=188) uskoo, että viihtyisi paremmin tai hieman
paremmin liikuntatunneilla, jos olisi tasoryhmät. Vastaavasti 28,4% (N=124)
uskoo, että viihtyisi liikuntatunneilla huonommin tai hieman huonommin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. 28,6% (N=125) ei usko, että tasoryhmät
vaikuttaisivat viihtymiseen liikuntatunneilla. (Taulukko 12.)

TAULUKKO 12.
viihtymiseen.

Arviot

tasoryhmien

vaikutuksesta

liikuntatunneilla

Heistä, jotka viihtyvät tällä hetkellä hyvin tai melko hyvin liikuntatunneilla, 41,6%
(N=149) uskoo, että viihtyisi liikuntatunneilla paremmin tai hieman paremmin,
jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 29,1% (N=104) uskoo,
että viihtyisi huonommin tai hieman huonommin, jos liikuntatunnit olisivat
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tasoryhmissä. 29,3% (N=105) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat
viihtymiseen liikuntatunneilla.
Heistä, jotka viihtyvät tällä hetkellä kohtalaisesti liikuntatunneilla, 44,9%
(N=22) uskoo, että viihtyisi paremmin tai hieman paremmin liikuntatunneilla, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 24,5% (N=12) uskoo, että
viihtyisi huonommin tai hieman huonommin liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit
olisivat tasoryhmissä. 30,6% (N=15) ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat
viihtymiseen liikuntatunneilla.
Heistä, jotka eivät tällä hetkellä viihdy hyvin tai kovin hyvin liikuntatunneilla,
63,0%

(N=17)

uskoo,

että

viihtyisi

paremmin

tai hieman

paremmin

liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 25,9%
(N=7) heistä uskoo, että viihtyisi huonommin tai hieman huonommin
liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. 11,1% (N=3) ei usko,
että tasoryhmät vaikuttaisivat viihtymiseen liikuntatunneilla. (Taulukko 13.)

TAULUKKO 13.
Arviot siitä, kuinka viihtyy liikuntatunneilla tällä hetkellä ja
kuinka uskoisi tasoryhmien vaikuttavan tähän asiaan.
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Tulosten mukaan jokaisesta kolmesta vastaajaryhmästä eli heistä, jotka viihtyvät
tällä hetkellä hyvin tai melko hyvin, viihtyvät kohtalaisesti tai eivät viihdy hyvin
tai kovin hyvin, suurin osa uskoi viihtyvänsä paremmin liikuntatunneilla, jos
käytössä olisi tasoryhmät. Prosentuaalisesti eniten paremmin tai hieman
paremmin uskoivat viihtyvänsä ne oppilaat, jotka eivät tällä hetkellä viihdy hyvin
tai kovin hyvin liikuntatunneilla. Prosentuaalisesti eniten huonommin tai hieman
huonommin uskoivat viihtyvänsä ne oppilaat, jotka tällä hetkellä viihtyvät hyvin
tai melko hyvin

liikuntatunneilla.

Prosentuaalisesti eniten

kohtalaisesti

liikuntatunneilla tällä hetkellä viihtyvät oppilaat eivät uskoneet, että tasoryhmien
käyttö liikunnanopetuksessa vaikuttaisi viihtymiseen liikuntatunneilla.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,193) ei ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen ole
yleistettävissä populaatioon.

6.5.2 Parhaansa yrittäminen
Vastanneista 84,0% (N=367) kertoi uskaltavansa yrittää parhaansa hyvin tai
melko hyvin liikuntatunneilla. 9,6% (N=42) kertoi uskaltavansa yrittää parhaansa
kohtalaisesti liikuntatunneilla. 6,4% (N=28) kertoi, että ei uskalla yrittää
parastaan tai ei uskalla kovin hyvin yrittää parastaan liikuntatunneilla.
Vastanneista 42,3% (N=185) uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa
liikuntatunneilla paremmin tai hieman paremmin, jos liikuntatunnit olisivat
tasoryhmissä. Vastaavasti 14,9% (N=65) uskoo, että uskaltaisi yrittää
huonommin tai hieman huonommin parhaansa, jos liikuntatunnit olisivat
tasoryhmissä. 42,6% (N=186) ei usko, että tasoryhmät liikuntatunneilla
vaikuttaisi siihen, uskaltaako tunnilla yrittää parhaansa. Puuttuvien arvojen
osuus tässä muuttujassa oli 0,2% (N=1). (Taulukko 14.)
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TAULUKKO 14.
Arviot tasoryhmien vaikutuksesta siihen, kuinka uskaltaa
yrittää parhaansa liikuntatunneilla.

Heistä, jotka uskaltavat yrittää parhaansa hyvin tai melko hyvin, 40,9% (N=150)
uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa paremmin tai hieman paremmin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 13,6% (N=50) uskoo, että
uskaltaisi yrittää parhaansa huonommin tai hieman huonommin. Heistä 45,5%
(N=167) ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, uskaltaako tunneilla
yrittää parhaansa.
Heistä, jotka uskaltavat yrittää parhaansa kohtalaisesti 36,6% (N=15)
uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa paremmin tai hieman paremmin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 26,8% (N=11) uskoo, että
uskaltaisi yrittää parhaansa huonommin tai hieman huonommin. Heistä 36,6%
(N=15) ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, uskaltaako tunneilla yrittää
parhaansa.
Heistä, jotka eivät uskalla yrittää parastaan liikuntatunneilla, 71,4% (N=20)
uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa paremmin tai hieman paremmin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 14,3% (N=4) uskoo, että
uskaltaisi yrittää parhaansa huonommin tai hieman huonommin. Heistä 14,3%
(N=4) ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, uskaltaako tunneilla yrittää
parhaansa. (Taulukko 15.)
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TAULUKKO 15.
Arviot siitä, kuinka uskaltaa yrittää parhaansa
liikuntatunneilla tällä hetkellä ja kuinka uskoisi tasoryhmien vaikuttavan tähän
asiaan.

Tulosten mukaan prosentuaalisesti eniten paremmin tai hieman paremmin
uskoivat uskaltavansa yrittää ne oppilaat, jotka eivät tällä hetkellä uskalla yrittää
parastaan liikuntatunneilla. Prosentuaalisesti eniten huonommin tai hieman
huonommin uskoivat uskaltavansa yrittää ne oppilaat, jotka tällä hetkellä
uskaltavat yrittää parhaansa kohtalaisesti liikuntatunneilla. Prosentuaalisesti
eniten ne oppilaat, jotka tällä hetkellä uskaltavat yrittää liikuntatunneilla
parhaansa hyvin tai melko hyvin, eivät uskoneet tasoryhmien vaikuttavan siihen,
uskaltaako yrittää parhaansa liikuntatunneilla.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,002) on tilastollisesti merkitsevä ja on näin ollen yleistettävissä
populaatioon.

6.5.3 Uusien asioiden oppiminen
Vastanneista 57,0% (N=249) ilmoitti oppivansa hyvin tai melko hyvin uusia
asioita

liikuntatunneilla.

26,3%

(N=115)
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puolestaan

ilmoitti

oppivansa

kohtalaisesti uusia asioita liikuntatunneilla ja 16,5% (N=72) ilmoitti, että ei opi tai
ei opi kovin hyvin uusia asioita liikuntatunneilla. Puuttuvien arvojen osuus tässä
muuttujassa oli 0,2% (N=1).
Vastanneista 43,9% (N=192) uskoo, että oppisi liikuntatunneilla paremmin
tai hieman paremmin, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 15,6%
(N=68) uskoo, että oppisi huonommin tai hieman huonommin. 38,7% (N=169)
ei

usko,

että

tasoryhmät

vaikuttaisivat

uusien

asioiden

oppimiseen

liikuntatunneilla. Puuttuvien arvojen osuus tässä muuttujassa oli 1,8% (N=8).
(Taulukko 16.)

TAULUKKO 16.
Arviot tasoryhmien vaikutuksesta siihen, kuinka oppisi
uusia asioita liikuntatunneilla.

Heistä, jotka oppivat uusia asioita mielestään hyvin tai melko hyvin, 48,1%
(N=116) uskoo, että oppisi paremmin tai hieman paremmin uusia asioita
liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä
13,3% (N=32) uskoo, että oppisi uusia asioita huonommin tai hieman
huonommin. 38,6% (N=93) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat uusien
asioiden oppimiseen liikuntatunneilla.
Heistä, jotka oppivat uusia asioita mielestään kohtalaisesti, 33,0% (N=38)
uskoo, että oppisi paremmin tai hieman paremmin uusia asioita liikuntatunneilla,
jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 16,5% (N=19) uskoo,
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että oppisi uusia asioita huonommin tai hieman huonommin. 50,4% (N=58)
heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat uusien asioiden oppimiseen
liikuntatunneilla.
Heistä, jotka eivät mielestään opi tai eivät opi kovin hyvin uusia asioita
liikuntatunneilla, 51,4% (N=37) uskoo, että oppisi paremmin tai hieman
paremmin uusia asioita liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä.
Vastaavasti heistä 23,6% (N=17) uskoo, että oppisi uusia asioita huonommin tai
hieman huonommin. 25,0% (N=18) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat
uusien asioiden oppimiseen liikuntatunneilla. (Taulukko 17.)

TAULUKKO 17.
Arviot siitä, kuinka oppii uusia asioita liikuntatunneilla tällä
hetkellä ja kuinka uskoisi tasoryhmien vaikuttavan tähän asiaan.

Tulosten

mukaan,

mikäli

liikuntatunneilla

olisi

käytössä

tasoryhmät,

prosentuaalisesti eniten paremmin tai hieman paremmin uskoivat oppivansa ne
oppilaat, jotka tällä hetkellä oppivat mielestään uusia asioita huonosti tai melko
huonosti liikuntatunneilla. Prosentuaalisesti eniten huonommin tai hieman
huonommin uskoivat oppivansa ne oppilaat, jotka tällä hetkellä oppivat
mielestään uusia asioita huonosti tai melko huonosti liikuntatunneilla.
Prosentuaalisesti eniten ne oppilaat, jotka tällä hetkellä oppivat mielestään uusia
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asioita kohtalaisesti, eivät uskoneet tasoryhmien vaikuttavan oppimiseen
liikuntatunneilla.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,003) on tilastollisesti merkitsevä ja on näin ollen yleistettävissä
populaatioon.

6.5.4 Osallistuminen toimintaan
Vastanneista 76,2% (N=333) ilmoitti osallistuvansa toimintaan liikuntatunneilla
innokkaasti tai melko innokkaasti. 15,8% (N=69) ilmoitti osallistuvansa
toimintaan kohtalaisen innokkaasti ja vastaavasti 8,0% (N=35) ei osallistu
innokkaasti tai kovin innokkaasti toimintaan liikuntatunneilla.
Vastanneista
innokkaammin

tai

39,8%

(N=174)

hieman

uskoo,

innokkaammin,

että
jos

osallistuisi

toimintaan

liikuntatunnit

olisivat

tasoryhmissä. Vastaavasti 18,8% (N=82) uskoo, että osallistuisi toimintaan
vähemmän innokkaasti, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. 40,7% (N=178)
ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat osallistumiseen liikuntatunneilla.
Puuttuvien arvojen osuus tässä muuttujassa oli 0,7% (N=3). (Taulukko 18.)

TAULUKKO 18.
Arviot tasoryhmien vaikutuksesta siihen, kuinka innokkaasti
osallistuisi toimintaan liikuntatunneilla.
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Heistä, jotka osallistuvat toimintaan innokkaasti tai melko innokkaasti, 42,9%
(N=142) uskoo, että osallistuisi toimintaan innokkaammin tai hieman
innokkaammin, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti heistä 16,6%
(N=55) uskoo, että osallistuisi vähemmän tai hieman vähemmän innokkaasti
toimintaan liikuntatunneilla, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. 40,5%
(N=134) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat osallistumiseen
liikuntatunneilla.
Heistä, jotka osallistuvat kohtalaisen innokkaasti toimintaan, 30,4% (N=21)
uskoo, että osallistuisi toimintaan innokkaammin tai hieman innokkaammin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 24,6% (N=17) heistä uskoo, että
osallistuisi toimintaan vähemmän tai hieman vähemmän innokkaasti. 44,9%
(N=31) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat osallistumiseen
liikuntatunneilla.
Heistä, jotka eivät osallistu innokkaasti tai kovin innokkaasti toimintaan,
32,4% (N=11) uskoo, että osallistuisi innokkaammin tai hieman innokkaammin
toimintaan, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 29,4% (N=10)
heistä uskoo, että osallistuisi toimintaan vähemmän tai hieman vähemmän
innokkaasti.

38,2%

(N=13)

ei

usko,

että

tasoryhmät

vaikuttaisivat

osallistumiseen liikuntatunneilla. (Taulukko 19.)

TAULUKKO 19.
Arviot siitä, kuinka osallistuu toimintaan liikuntatunneilla
tällä hetkellä ja kuinka uskoisi tasoryhmien vaikuttavan tähän asiaan.
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Tulosten mukaan prosentuaalisesti eniten ne oppilaat, jotka tällä hetkellä
osallistuvat liikuntatunneilla toimintaan innokkaasti, uskoivat osallistuvansa
toimintaan innokkaammin, jos liikuntatunneilla olisi käytössä tasoryhmät.
Prosentuaalisesti eniten vähemmän innokkaasti uskoivat osallistuvansa ne
oppilaat,

jotka

tällä

hetkellä

eivät

osallistu

toimintaan

innokkaasti.

Prosentuaalisesti eniten ne oppilaat, jotka tällä hetkellä osallistuvat toimintaan
kohtalaisen

innokkaasti,

eivät

uskoneet,

että

tasoryhmien

käyttö

liikunnanopetuksessa vaikuttaisi siihen, kuinka innokkaasti he osallistuisivat
toimintaan.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,125) ei ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen ole
yleistettävissä populaatioon.

6.5.5 Liikuntatunneille meneminen
Vastanneista 78,0% (N=341) on sitä mieltä, että liikuntatunneille on mukava tai
melko mukava mennä. 11,9% (N=52) on sitä mieltä, että liikuntatunneille on
kohtalaisen mukava mennä. Vastaavasti 9,8% (N=43) on sitä mieltä, että
liikuntatunneille ei ole mukava tai kovin mukava mennä. Puuttuvien arvojen
osuus tässä muuttujassa oli 0,2% (N=1).
Vastanneista 38,0% (N=166) uskoo, että liikuntatunneille olisi mukavampi
tai hieman mukavampi mennä, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä.
Vastaavasti 26,8% (N=117) uskoo, että liikuntatunneille olisi ikävämpi tai hieman
ikävämpi mennä. 35,2% (N=154) ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen,
millaista liikuntatunneille olisi mennä. (Taulukko 20.)
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TAULUKKO 20.
Arviot tasoryhmien
liikuntatunneille olisi mennä.

vaikutuksesta

siihen,

millaista

Heistä, joiden mielestä liikuntatunneille on tällä hetkellä mukava tai melko
mukava mennä, 39,0% (N=133) uskoo, että liikuntatunneille olisi mukavampi tai
hieman mukavampi mennä, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti
heistä 24,0% (N=82) uskoo, että tunneille olisi ikävämpi tai hieman ikävämpi
mennä, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. 37,0% (N=126) heistä ei usko,
että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, millaista liikuntatunneille olisi mennä.
Heistä, joiden mielestä liikuntatunneille on kohtalaisen mukavaa mennä,
26,9% (N=14) uskoo, että liikuntatunneille olisi mukavampi tai hieman
mukavampi mennä, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 40,4%
(N=21) uskoo, että liikuntatunneille olisi ikävämpi tai hieman ikävämpi mennä.
32,7% (N=17) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, millaista
liikuntatunneille olisi mennä.
Heistä, joiden mielestä liikuntatunneille ei ole mukava tai kovin mukava
mennä, 44,2% (N=19) heistä uskoo, että liikuntatunneille olisi mukavampi
mennä, jos liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Vastaavasti 32,6% (N=14) heistä
uskoo, että liikuntatunneille olisi ikävämpi tai hieman ikävämpi mennä. 23,3%
(N=10) heistä ei usko, että tasoryhmät vaikuttaisivat siihen, millaista
liikuntatunneille olisi mennä. (Taulukko 21.)
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TAULUKKO 21.
Arviot siitä, millaista liikuntatunneille on mennä tällä hetkellä
ja kuinka uskoisi tasoryhmien vaikuttavan tähän asiaan.

Tulosten mukaan prosentuaalisesti eniten ne oppilaat, joiden mielestä
liikuntatunneille ei ole mukava tai kovin mukava mennä, olivat sitä mieltä, että
liikuntatunneille olisi mukavampi tai hieman mukavampi mennä, jos olisi
tasoryhmät.

Prosentuaalisesti

eniten

ne

oppilaat,

joiden

mielestä

liikuntatunneille on kohtalaisen mukava mennä, olivat sitä mieltä, että
liikuntatunneille olisi ikävämpi tai hieman ikävämpi mennä. Prosentuaalisesti
eniten ne oppilaat, joiden mielestä liikuntatunneille on mukava tai melko mukava
mennä, eivät uskoneet tasoryhmien vaikuttavan siihen, millaista olisi mennä
liikuntatunneille.
Analysoimme ristiintaulukoinnin tuloksen khiin neliö -testillä, joka osoitti,
että tulos (p=0,052) ei ole tilastollisesti merkitsevä eikä näin ollen ole
yleistettävissä populaatioon.
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6.6 Oppilaiden perusteluja mielipiteilleen tasoryhmistä
437 vastaajan lomakkeesta neljästäkymmenestä puuttui perustelu. Saimme
yhteensä 417 erilaista perustelua avoimeen kysymykseen siitä, miksi
tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisivat tai eivät olisi hyvä asia. Nämä
perustelut

teemoiteltiin

aineisto

edellä

niin,

ettei

perusteluja

jaoteltu

lomakkeittain, vaan sen mukaan, olivatko ne perusteluja tasoryhmien puolesta
vai niitä vastaan, ja mihin teemaan ne asettuivat. Näin ollen yhdessä
lomakkeessa saattoi ilmetä enemmänkin, kuin vain yhteen teemaan sopiva
perustelu.
Tasoryhmien puolesta olevat mielipiteet saivat neljä eri teemaa, jotka olivat:
1. Oppiminen, kehittyminen ja itsensä haastaminen
2. Liikuntatuntien sisältö - pelien ja liikuntasuoritusten onnistuminen
3. Sosioemotionaaliset tekijät
4. Omantasoisuus
Tasoryhmiä vastaan olevat mielipiteet saivat puolestaan kaksi teemaa, jotka
olivat:
1. Sosioemotionaaliset tekijät
2. Fyysiset tekijät

6.6.1 Miksi tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia?
Perusteluita sille, miksi tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia, oli
yhteensä

61,4%

(N=256)

kaikista

perusteluista.

Näistä

oppimiseen,

kehittymiseen ja itsensä haastamiseen liittyviä syitä ilmeni 31,6% (N=81).
Vastaajien perusteluissa tuli esille, että he uskoisivat oppivansa, osallistuvansa
ja

keskittyvänsä

paremmin,

mikäli

tasoryhmät

olisivat

käytössä

liikunnanopetuksessa:
“Oppisin enemmän. Nykyään joukkuejaot ovat mielestäni epäreilut. Haluaisin
oppia liikuntatunneilla enemmän, koska tällä hetkellä teemme vain helppoja
juttuja, joissa en edes rasitu. Tasoryhmien avulla mielestäni jokainen pääsisi
tekemään asioita, sillä tasolla mihin kykenee, oppisimme enemmän ja
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edistyisimme. Liikunnan opetus voisi olla tällöin vaativampaa kuin nyt, sillä
nyt riittää se, että kävelet kilometrin. Siinä ei edisty eikä se ole raskasta.
Haluaisin tasoryhmät, sillä haluan edistyä liikunnassa muiden harrastuksien
lisäksi.” (Oppilas 11, taso 3)
“Vähemmän liikkuneet saisivat osallistua paremmin ja oppisivat samalla.”
(Oppilas 59, taso 3)

Eräs vastaaja toi ilmi sen, että tasoryhmät vaikuttaisivat positiivisesti
motivaatioon liikuntaa kohtaan:
”Oppisit paremmin ja saisit enemmän motivaatiota tekemiseen, että et olisi
huonoin siinä porukassa.” (Oppilas 247, taso 1)

Vastaajien perusteluissa ilmeni myös usko siitä, että tasoryhmissä kehityttäisiin
tehokkaammin ja itseään voisi haastaa enemmän:
”Huonommatkin” pääsisivät yrittämään enemmän ja kehittymään paremmin.”
(Oppilas 122, taso 3)
”Uskon, että yrittäisin kovempaa, kun olisi enemmän haasteita. Joskus en
yritä täysillä, jos ei ole niin paljon haastetta.” (Oppilas 335, taso 3)

Liikuntatuntien sisältöön, kuten pelien ja liikuntasuoritusten onnistumiseen,
liittyviä perusteluita oli 28,9% (N=74). Liikuntatuntien sisältöön liittyviä seikkoja
perusteltiin esimerkiksi reilummilla joukkuejaoilla sekä pelien ja harjoitteiden
sujuvuudella ja tasavertaisuudella:
“Voisin pelata ihmisiä vastaan, joilla on samantasoiset voimat ja kestävyys.
On epäreilua niille, joilla on vähemmän voimaa, ne häviävät useammin ja
pian ne eivät jaksa edes yrittää.” (Oppilas 104, taso 2)
”Tasoryhmissä uskaltaisi enemmän, eikä pelkäisi niin paljon palloa, koska
esim. pojat, jotka ovat tosi hyviä jalkapallossa, ottavat sen niin tosissaan.
Siinä en itse pysty pelaamaan.” (Oppilas 299, taso 2)
”Nykyään kaikki paremmat pelaajat tekevät kaiken, ja huonommilla ei ole
mahdollisuutta tehdä mitään.” (Oppilas 161, taso 1)
”Tasoryhmät olisi hyvä asia, koska se on muilta pelistä pois, jos joku ei yritä
lainkaan taitotasonsa tai kiinnostuksensa takia. Esimerkiksi pallon pitäisi
käydä kaikilla, mutta yksi oppilas vain seisoo ja pelkää palloa.” (Oppilas 245,
taso 3)

Sosioemotionaalisiin tekijöihin liittyviä perusteluita tasoryhmien puolesta oli
21,9% (N=56). Nämä sosioemotionaaliset perustelut liittyivät esimerkiksi
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viihtymisen kokemuksiin liikuntatunneilla sekä sosiaalisiin tekijöihin, kuten
uusien kavereiden saamiseen ja rinnakkaisluokkalaisten näkemiseen:
“Silloin tietäisi erilaisia ihmisiä, jotka myös tykkäävät liikunnasta ja siten
toivottavasti saisi uusia kavereita.” (Oppilas 109, taso 3)
”Tasoryhmät olisi hyvä asia, koska olisi helpompaa ja mukavampaa olla
ryhmässä, jossa olisi samantasoinen kuin muut, toisin kuin olla yksin muiden
tosi taitavien kanssa. Eli itse ainakin kannatan kyseisiä tasoryhmiä.” (Oppilas
399, taso 2)
“Oppilaat tulisivat mielellään tunneille ja osallistuisivat kaikkeen, vaikka ei
olisi niin hyvä kyseisessä lajissa.” (Oppilas 403, taso 2)

Suurin osa sosioemotionaalisiin tekijöihin liittyvistä perusteluista koski
emotionaalista puolta, tarkemmin ottaen uskaltamista ja itsevarmuuden
kokemuksia. Vastaajat perustelivat mielipiteitään seuraavasti:
”Mielestäni tasoryhmät olisivat todella hyvä asia. Ujoimmatkin (kuten minä)
varmasti osallistuisivat paremmin. Minusta on vaikeampaa näyttää omia
taitojani, jos luokalla on paljon parempia liikkujia. Olen mielestäni hyvä
liikunnassa, mutta jännitän osallistua täysillä, jos vaikka joku nauraisi. Jos
olisi tasoryhmät, osallistuisin varmasti paljon paremmin. Enkä pidä
liikunnasta, koska on vaikea näyttää omia taitojani.” (Oppilas 206, taso 2)
”Uskaltaisin yrittää enemmän ja en olisi niin jännittynyt, koska tietäisin, että
en ole ainoa tai harvassa joukossa, jotka eivät välttämättä kovin hyviä.
Peleissä en myöskään tuntisi olevani se syy, jonka takia joukkue ei
välttämättä voittaisi.” (Oppilas 258, taso 2)

Perusteluista 21,5% (N=55) koski yksinkertaisesti omantasoisuutta ja niitä
positiivisia vaikutuksia, joita joko omantasoisella liikuntaryhmällä tai opetuksella
olisi liikuntatunteihin. Vastaajat kokivat tasoryhmien voivan olla hyvä asia siksi,
että silloin saisi aina omantasoista opetusta ja omantasoisia tehtäviä:
“Koska silloin ne, jotka eivät tykkää liikunnasta saisivat omantasoista
liikuntaa, ja tykkäisivät liikunnasta enemmän.” (Oppilas 100, taso 3)
“Koska silloin kaikki saisivat omantasoista opetusta.” (Oppilas 194, taso 1)
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6.6.2 Miksi tasoryhmät liikunnanopetuksessa eivät olisi hyvä asia?
Perusteluita sille, miksi tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei olisi hyvä asia, oli
yhteensä 38,6% (N=161) kaikista perusteluista. Näistä sosioemotionaalisia
perusteluita oli 93,2% (N=150). Sosioemotionaalisia tekijöitä olivat kiusaamisen
ja syrjimisen mahdollisuus, kavereihin liittyvät syyt, luokkaan ja luokkahenkeen
liittyvät syyt sekä muut emotionaaliset syyt.
Kiusaamisen ja syrjimisen mahdollisuuteen liittyviä perusteluita oli vain
7,3% (N=11). Eräs vastaaja perusteli mielipidettään seuraavasti:
“Olisi muuten hyvä, mutta siitä koituisi paljon kiusaamista ja haukkumista,
siksi epäilen sitä.” (Oppilas 45, taso 3)

Kavereihin liittyvien syiden perusteluita oli 52,0% (N=78). Tarkempia
perusteluita olivat esimerkiksi kavereiden joutuminen eri liikuntaryhmään ja
kavereiden menettäminen. Vastaajat perustelivat mielipiteitään itsensä ja
kavereidensa välisillä liikunnallisilla tasoeroilla sekä niiden mahdollisesti
aiheuttamilla ryhmäeroilla:
”Olen kavereitteni kanssa eri tasoinen, joten emme pääsisi samaan ryhmään
mikä harmittaisi minua.” (Oppilas 192, taso 3)
”Ei ole hyvä asia, koska sinulla ei välttämättä olisi hyvää kaveria, joka tukisi
sinua liikuntatunneilla, ja jos sinulla ei ole kaveria, suorituksesi taso laskee.”
(Oppilas 324, taso 3)

Luokkaan ja luokkahenkeen liittyvien syiden perusteluita oli 14,0% (N=21).
Tarkempia perusteluita olivat esimerkiksi rinnakkaisluokkalaisten vieraus sekä
hyvä luokkahenki oman luokan kesken. Vastaajat perustelivat mielipiteitään
esimerkiksi omalta luokalta saatavan tuen puutteella sekä sillä, että luokalla on
niin hyvä luokkahenki, ettei ryhmää haluta erottaa:
”En uskaltaisi tehdä mitään koska ei ole niitä tuttuja tukena liikuntatunnilla.”
(Oppilas 422, taso 3)
”Mielestäni tasoryhmät eivät olisi niin hyvä asia, koska liikuntatunnit ovat
meillä todella mukavia ja niissä on hyvä yhteishenki. Kaikki oppivat oikein
hyvin tämänhetkisessä porukassa, ja uskoisin, että jaottelu ”huonompiin ja
parempiin” tekisi huonomman yhteishengen.” (Oppilas 225, taso 2)
”Liikuntatunnit ovat melkein ainoita tunteja, jolloin voi puhua ja pitää hauskaa
oman luokan kanssa liikkuen.” (Oppilas 171, taso 2)
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Muihin emotionaalisiin syihin liittyviä perusteluita oli 26,7% (N=40). Näitä olivat
esimerkiksi eettiset syyt, huonommuuden- tai alemmuudentunteet sekä
liikuntatuntien ilmapiiri. Eräs vastaaja koki, että oppilaiden jaottelu tasoryhmiin
olisi epätasa-arvoista:
”Minun mielestäni tasoryhmät on ihan kiva ajatus, mutta nykymaailmassa
tasa-arvoisuus on tärkeää. Onhan se kiva, kun pääsee parhaimpaan
ryhmään, mutta entä ne, ketkä joutuvat huonoimpaan ryhmään? Itselleni
ainakin tulisi paha mieli. Tasoryhmät harrastuksissa on ymmärrettäviä, mutta
koululiikunnassa harjoitellaan ja kerrataan perusjuttuja, ja kaikilla on niissä
omat vahvuusalueet. Koska koululiikunnassa tehdään asioita niin
monipuolisesti, eivät tasoryhmät ole mielestäni järkevät.” (Oppilas 306, taso
2)

Mielipiteitä perusteltiin myös sillä, että tasoryhmäjaottelu ja sen mahdollisesti
aiheuttamat pettymykset voisivat tuottaa pahaa mieltä oppilaille sekä vaikuttaa
heidän motivaatioonsa:
”Jos olisi huonoimmassa tasoryhmässä niin jotkut saattaisivat kokea itsensä
surkeaksi ja voisi mennä motivaatio yrittää ja kehittää itseään.” (Oppilas 259,
taso 3)
”Se ei tuntuisi kivalta, jos valittaisiin tasoon 1. Mutta jos saisi itse valita mihin
menee, niin sitten se voisi olla kiva.” (Oppilas 303, taso 2)

Fyysisiin tekijöihin liittyviä perusteluita sille, miksi tasoryhmät ei olisi hyvä asia,
oli 6,8% (N=11). Näissä perusteluissa oppilaat toivat ilmi esimerkiksi itsensä
haastamisen ja vertaisoppimisen puutteen sekä kehittymiseen liittyviä huolia.
Eräs vastaaja perusteli mielipidettään seuraavalla tavalla:
”Tykkään pelata parempia vastaan, jolloin voin pistää parastani ja laittaa
itseni äärirajoille taidoissani. Siksi tasoryhmät ei olisi hyvä asia.” (Oppilas
224, taso 2)

Vastaajat ilmaisivat ajatuksensa myös siitä, että vertaisoppimisen mahdollisuus
heikkenisi tasoryhmissä:
”Ne ketkä ovat hieman heikompia liikunnassa voivat oppia niiltä, ketkä ovat
vahvempia siinä. Mielestäni on myös tärkeää, että joukkuepeleissä
joukkueessa on heikompia ja vahvempia.” (Oppilas 141, taso 2)

Suurin osa oppilaiden mielipiteistä sekä tasoryhmien puolesta että niitä vastaan
oli todella hyvin perusteltuja, ja ne olivat omiaan kertomaan kvantitatiivisen
aineiston lisäksi oppilaiden omista ajatuksista liikuntatuntien luonteesta. Moni

60

oppilas

löysi

sekä

tasoryhmityksestä

niin

nykyisestä
hyviä

liikuntatuntien

kuin

huonojakin

järjestämistavasta
puolia.

Tämä

että
tukee

koulukeskusteluissakin vuosien mittaan ilmi tullutta dilemmaa siitä, että
tasoryhmien luonne on ristiriitainen, ja niistä löytyy yleisellä tasolla hyviä
perusteluita sekä puolesta että vastaan.
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Koululiikunnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden
tukemisessa, mutta tutkimusten mukaan valtava määrä lapsista ja nuorista ei
täytä liikuntasuosituksia. Kuitenkin suurin osa oppilaista pitää tulostemme
mukaan liikuntatunneista, kokee fyysistä pätevyyttä, liikkuu edes kohtalaisesti
vapaa-ajallaan sekä saa positiivisia kokemuksia liikuntatunneilla. Tästäkin
huolimatta melko iso osa oppilaista jää tulostemme mukaan myös näiden
positiivisten kokemusten ulkopuolelle. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen
(2019)

tuloksissa

ilmenikin

liikkumattomuudelle

usein

syyksi

huonot

koululiikuntakokemukset sekä se, ettei lapsi tai nuori koe olevansa
liikunnallisesti lahjakas. Tämän vuoksi koululiikuntaa olisi tärkeää kehittää
edelleen niin, että oppilaat saisivat liikuntatunneilla mahdollisimman paljon
positiivisia kokemuksia, jotka tukisivat heidän psykologisia perustarpeitaan
(Liukkonen & Jaakkola 2017a). Tähän näemme yhtenä mahdollisena keinona
tasoryhmien hyödyntämisen liikunnanopetuksessa.

Tulostemme mukaan

oppilaat arvioivat tasoryhmien vaikutuksen viihtymiseen liikuntatunneilla,
parhaansa

yrittämiseen,

uusien

asioiden

oppimiseen,

toimintaan

osallistumiseen sekä liikuntatunneille menemiseen prosentuaalisesti enemmän
positiivisina kuin negatiivisina.
Yleinen kritiikki tasoryhmäjaottelua kohtaan koskee yleensä nimenomaan
pysyviä tasoryhmiä (Laine 2010, 10). Operationalisoimme tutkimuksessamme
tasoryhmän käsitteen pysyviä tasoryhmiä ja kykyjen mukaista ryhmittelyä
yhdistellen. Käsitämme tasoryhmän käsitteen koko luokka-asteen kesken
jaettavina tasoryhminä alimman tason, keskitason ja korkean tason välillä, mutta
pidämme arvossa myös ryhmittelyiden joustavuutta eli tilannekohtaista
mahdollisuutta liikkuvuuteen tasoryhmien välillä. Mielestämme myös oppilaan
omalla halulla liikkua ja motivaatiolla liikkumista kohtaan tulisi pelkkien kykyjen
mukaan

ryhmittelyn

lisäksi

olla

merkitystä

ryhmien

muodostuksessa.

Aineistomme mukaan osa oppilaista koki merkitykselliseksi sen, että voi itse
vaikuttaa siihen, missä tasoryhmässä liikkuu ja opiskelee. Tasoryhmien
tarkoituksenmukaisuuden kannalta olennaista olisi siis tilannesidonnainen ja
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joustava ryhmittelyn luonne, jossa keskiössä on opettajan taito tunnistaa, missä
oppimistilanteissa

on

oppilaiden

oman

edun

mukaista

työskennellä

homogeenisissä tai heterogeenisissä ryhmissä (Laine 2010, 10). Oppilaiden
omat mielipiteet olisi tasoryhmityksessä otettava huomioon erityisesti siksi, että
heidän koetun autonomian tunteensa säilyisi ja tukisi näin myös sisäisen
motivaation kasvua liikuntaa kohtaan (Liukkonen & Jaakkola 2017a).
Opetusryhmien heterogeenisyyttä ja homogeenisyyttä punnittaessa
yksioikoiseen tulokseen yhdenkään ratkaisun absoluuttisesta paremmuudesta
on hankala päästä. Heterogeenisissä ryhmissä opettaja kohdistaa opetuksen
helposti keskitasolle vastaamaan ryhmän keskiarvoista osaamistasoa (Fletcher
2008; Mäki 2018). Tällöin voi Goodwinin [1997] mukaan käydä niin, että
liikuntatehtävät ovat liian helppoja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille, jotka
tarvitsisivat enemmän hienomotorisia taitoja kehittäviä harjoitteita, tai niin, että
tehtävät ovat liian haastavia liikunnallisesti heikommille oppilaille, jotka taas
kaipaisivat karkeamotoristen taitojen harjoittelemista ja vahvistamista (Fletcher
2008). Tutkimuksemme mukaan ääripäistä, eli itsensä sekä alimpaan että
korkeimpaan tasoryhmään sijoittaneista, heikon ja korkean fyysisen pätevyyden
omaavista ja sekä 0–1 päivänä sekä 6–7 päivänä vapaa-ajallaan viikossa
liikkuvista oppilaista prosentuaalisesti suurempi osa on sitä mieltä, että
tasoryhmät liikunnanopetuksessa olisi hyvä asia. Näin ollen tasoryhmien
puolesta ovat eniten liikunnallisesti passiiviset sekä liikunnallisesti erittäin
aktiiviset oppilaat. Sitä vastoin keskiarvoisista, eli itsensä keskitason
tasoryhmään sijoittaneista, kohtalaisen fyysisen pätevyyden omaavista sekä 2–
3 päivänä viikossa vapaa-ajallaan liikkuvista oppilaista prosentuaalisesti
suurempi osa on sitä mieltä, että tasoryhmät liikunnanopetuksessa ei olisi hyvä
asia. Monet vastaajat myös perustelivat mielipidettään tasoryhmien puolesta
sillä,

että

tasoryhmissä

liikuntatehtävät

ja

opetus

olisivat

enemmän

omantasoisia. Nämä tulokset tukevat esimerkiksi Zimmerin (2002), Jaakkolan
(2010) sekä Nummisen ja Laakson (2001) esittämiä ajatuksia siitä, että
koululiikunnassa suoritettavien tehtävien ollessa joko liian haasteellisia tai liian
helppoja ja yksinkertaisia, voi oppilas menettää motivaation liikkumista kohtaan
joko liikuntatehtävien vaikeuden tai liian yksinkertaisiin liikuntatehtäviin
turhautumisen kautta. Koska tulostemme mukaan erityisesti ääripäistä, eli vähän
ja paljon liikkuvista suurin osa oli tasoryhmien puolesta, on oleellista pohtia,
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ovatko nämä oppilaat kokeneet liikuntatuntien eriyttämisen riittämättömänä
toimenpiteenä ottaa huomioon jokaisen oppilaan tarpeet heterogeenisissä
liikuntaryhmissä?
Oppilaiden omien motivaatiotekijöiden lisäksi liikuntatunteihin vaikuttaa
niissä vallitseva motivaatioilmasto. Opettajan pedagogisilla ja didaktisilla
valinnoilla

nähdäänkin

usein

olevan

vaikutusta

siihen,

millainen

motivaatioilmasto liikuntaryhmässä vallitsee. Vaikka opettajalla ja hänen
valinnoillaan on suuri merkitys motivaatioilmastoon, on myös oppilailla
vaikutusta tähän. Vallitsevalla motivaatioilmastolla voi olla ehkäisevä tai
edistävä vaikutus oppilaiden psykologisten perustarpeiden tyydyttymisessä.
Mikäli oppilaista suurin osa on tehtäväsuuntautuneita, on todennäköistä, että
tunneilla vallitsee tehtäväsuuntautunut ilmasto. Mikäli taas oppilaista enemmistö
on hyvin minäsuuntautuneita, tunneilla luultavimmin korostuu normatiivinen
vertailu oppilaiden välillä. Erityisesti taidoiltaan heikommat oppilaat voivat kokea
normatiivisen vertailun ahdistavaksi tai kokea itsensä epäonnistuneeksi, mikä
puolestaan vaikuttaa heidän liikuntamotivaatioonsa. Myös tässä tutkimuksessa
oppilaiden perusteluissa tasoryhmien puolesta tuli ilmi se, että tuntee
liikuntatunneilla itsensä usein huonommaksi kuin muut, eikä liikunta silloin ole
kivaa.

Oppilaat

saattavat

kuitenkin

kokea

saman

liikuntatunnin

motivaatioilmaston erilaiseksi, sillä kokemus on yksilöllinen. (Liukkonen &
Jaakkola, 2017b.) Tutkimusten (esim. Kalaja 2012) mukaan oppilaiden isoilla
taitotasoeroilla ei ole ollut väliä tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa.
Toisaalta

niissä

opetusryhmissä,

tehtäväsuuntautunutta

joissa

opettaja

ei

kykene

luomaan

motivaatioilmastoa,

voisivat

tasoryhmät

vähentää

oppilaiden normatiivisen vertailun luomaa painetta ja olla yhtenä apukeinona
matkalla

kohti

tehtäväsuuntautuneempaa

motivaatioilmastoa,

jossa

normatiivinen vertailu ei korostuisi.
Mikäli

opettaja

ei

onnistu

luomaan

tehtäväsuuntautunutta

motivaatioilmastoa ja oppilas on enemmän minäsuuntautunut, vertailee hän
omaa suoritustaan muiden suorituksiin. Liikuntatuntien luonne on hyvin avoin ja
oppilaat näkevät toistensa heikkoudet ja vahvuudet aivan eri tavalla kuin muilla
oppitunneilla. Osalle oppilaista tämä saattaa aiheuttaa paljonkin epävarmuutta
omia taitoja kohtaan. Tutkimuksessamme prosentuaalisesti suurin osa
oppilaista ilmoitti, että uskaltaa yrittää parhaansa liikuntatunneilla hyvin tai melko
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hyvin (84,0%) tai edes kohtalaisesti (9,6%). Kuitenkin oppilaista 6,4 prosenttia
ilmoitti, ettei tällä hetkellä uskalla yrittää parastaan liikuntatunneilla, ja heistä
71,4 prosenttia uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa paremmin, jos
liikuntatunnit olisivat tasoryhmissä. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Kaikista
oppilaista 42,3 prosenttia uskoo, että uskaltaisi yrittää parhaansa paremmin tai
hieman

paremmin,

sosioemotionaalisista

jos

liikuntatunnit

perusteluista

olisivat

tasoryhmissä.

mielipiteilleen

iso

Oppilaiden

osa

perustui

epävarmuuden tuntemiseen omista taidoistaan sekä sosiaaliseen paineeseen.
Perusteluissa toistui ajatus siitä, että tasoryhmien myötä oppilaat eivät kokisi
aina olevansa huonoimpia, eivät kokisi olevansa syy siihen, että oma joukkue
häviää tai yksinkertaisesti silloin ei tarvitsisi miettiä niin paljon, mitä muut
ajattelevat omista taidoista, kun liikuntaryhmässä kaikki olisivat lähes
samantasoisia.
Koettu fyysinen pätevyys ja liikuntatunneilla viihtyminen on tuloksissamme
yhteydessä siihen, miten hyvin oppilas uskaltaa yrittää parhaansa. Mitä
heikommaksi oppilas kokee fyysisen pätevyytensä ja mitä vähemmän hän
viihtyy liikuntatunneilla, sitä todennäköisemmin hän ei myöskään uskalla yrittää
liikuntatunneilla parastaan, ja päinvastoin, kun ei uskalla yrittää parastaan, on
todennäköisempää,

että

ei

saa

pätevyyden

kokemuksia

eikä

viihdy

liikuntatunneilla. Tämä tuli ilmi myös oppilaiden perusteluissa. Muutamassa
perustelussa jopa mainittiin, että on omasta mielestään ihan hyvä liikunnassa,
mutta ei uskalla näyttää omia taitojaan sosiaalisen paineen vuoksi, kun ei ole
kuitenkaan yhtä hyvä kuin muut. Jaakkolan (2010) mukaan erityisesti taitojen
oppimisen alkuvaiheessa onkin tärkeää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne,
sillä oppijat ymmärtävät paremmin toisiaan, kun he painivat samankaltaisten
haasteiden ja oppimisongelmien parissa. Taitojen oppimisen alkuvaiheessa
olennaisia ovat onnistumisen kokemukset, sillä epävarmuus ohjaa yleensä
taidon oppimisen alkuvaiheessa kaikkea toimintaa. Epäonnistumisia ja virheitä
tulee tällöin vielä paljon, jolloin riskinä on motivaation hiipuminen ja harjoittelun
lopettaminen. Siksi on erittäin tärkeää, että oppilas saa liikunnasta pätevyyden
kokemuksia jokaisella liikuntatunnilla.

Aineistomme perusteella osa heikon

fyysisen pätevyyden omaavista oppilaista voisi hyötyä tasoryhmittelystä
pätevyyden kokemuksien lisäämiseksi ja tätä kautta vaikuttaen mahdollisesti
myös liikuntamotivaatioon. Osa oppilaista on kuitenkin tulostemme mukaan
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tasoryhmiä vastaan sen vuoksi, että uskaltaa juuri oman luokan tai omien
ystävien kanssa tehdä parhaansa.
Kaverit

koetaan

tutkimuksemme

mukaan

tärkeimmäksi

asiaksi

liikuntatunneilla. Yli puolet niistä perusteluista, jotka olivat tasoryhmiä vastaan,
liittyi sosiaalisiin tekijöihin, kuten kavereihin tai luokkahenkeen. Vastaajat toivat
esille huolensa siitä, että tasoryhmityksen myötä kaverit voisivat joutua eri
ryhmään ja tätä kautta esimerkiksi motivaatio liikuntaa kohtaan voisi laskea.
Eräs vastaaja jopa ilmaisi suoraan mielipiteensä siitä, että kaverit ovat
tärkeämpiä kuin liikunta. Näissä vastauksissa toistui se teema, ettei
liikuntatunneilla välttämättä viihdyttäisi yhtä hyvin kuin ennen, jos kaverit olisivat
eri ryhmässä tai oma luokka hajautettaisiin liikunnassa rinnakkaisluokkien
kesken. Toisaalta on tärkeää oppia tulemaan toimeen kaikkien ihmisten kanssa
– niidenkin, ketkä eivät ole parhaita ystäviäsi. Muutama oppilas kokeekin
tasoryhmityksen liikunnanopetuksessa mahdollisuutena tutustua uusiin ihmisiin
ja saada esimerkiksi sellaisia ystäviä, joihin ei muuten välttämättä tutustuisi.
Liikuntatunneilla viihtyminen nähdään kuitenkin Liukkosen ja Jaakkolan (2017a)
mukaan yhtenä avainasiana sisäisen motivaation ja sen kautta liikunnallisesti
aktiivisen elämäntavan tukemisen kannalta. Tutkimuksemme mukaan heistä,
jotka eivät tällä hetkellä viihdy hyvin tai kovin hyvin liikuntatunneilla, 63,0
prosenttia uskoo, että viihtyisi paremmin tai hieman paremmin liikuntatunneilla,
jos olisi tasoryhmät. Tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä näin
ollen ole yhteydessä populaatioon. Tämä pistää silti miettimään, voisivatko
tasoryhmät liikunnanopetuksessa mahdollisesti kohentaa liikuntatunneilla
huonosti viihtyvien oppilaiden viihtymistä, ja olla tätä kautta yhtenä palasena
edistämässä näiden oppilaiden liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.
Vaikka tasoryhmiä muodostettaessa pyrittäisiinkin tavalla tai toisella
ottamaan huomioon oppilaiden kaverisuhteet, on epätodennäköistä, että
jokainen oppilas saisi omaan ryhmäänsä täsmälleen ne henkilöt, joita hän
ryhmässään toivoisi olevan. Tutkimuksemme mukaan tällä hetkellä hyvin tai
melko hyvin liikuntatunnilla viihtyvät oppilaat olivat prosentuaalisesti eniten sitä
mieltä, että viihtyisivät huonommin tai hieman huonommin, jos olisi tasoryhmät.
Lisäksi tällä hetkellä hyvin tai melko hyvin liikuntatunneilla viihtyvistä oppilaista
63,9 prosenttia on sitä mieltä, että kaverit ovat tärkein asia liikuntatunneilla.
Tämä tulos oli melkein merkitsevä (p=.018). Onkin oleellista pohtia, voisivatko
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tasoryhmät sosioemotionaalisten tekijöiden tärkeyden vaikutuksesta vähentää
liikuntatunneilla viihtymistä ja sitä kautta laskea sisäistä motivaatiota sellaisilla
oppilailla, jotka tällä hetkellä viihtyvät jo hyvin tai melko hyvin liikuntatunneilla.
Iso osa oppilaiden perusteluista perustui kuitenkin myös siihen, että
tasoryhmät toisivat lisää haastetta liikuntatunteihin ja tätä kautta lisäisivät
liikuntatuntien

viihtyvyyttä.

Suurin

osa

tasoryhmien

puolesta

olleista

perusteluista koskikin juuri oppimista, kehittymistä ja itsensä haastamista.
Oppilaista 43 prosenttia ilmoitti tällä hetkellä oppivansa uusia asioita
liikuntatunneilla vain kohtalaisesti tai ettei koe oppivansa niitä lainkaan.
Oppilaiden mukaan tasoryhmät mahdollistaisivat entistä paremmin uusien
taitojen oppimisen, keskittymisen sekä itsensä kehittämisen ja haastamisen.
Eräs oppilas kertoi ajatuksistaan seuraavasti:
”Olisivat hyvä asia, koska haluan oppia lisää. Tällä hetkellä en opi melkein
mitään uutta liikunnassa koulussa. Ja sitten olisi ehkä kivempi mennä
liikuntatunneille.” (Oppilas 400, taso 2)

Jokainen oppilas kehittyy liikunnallisissa taidoissaan eri tahdissa ja oppilailla voi
olla heterogeenisissa ryhmissä hyvinkin erilaiset liikunnalliset lähtökohdat
koululiikuntaan. Joku voi pitää salibandymailaa ensimmäisen kerran kädessään,
kun taas joku on harrastanut lajia jo useamman vuoden ajan. Jokaisessa
oppimisen vaiheessa oppilas tarvitsee erilaista opetusta ja erilaisia harjoitteita
oppiakseen ja säilyttääkseen motivaationsa liikuntatehtäviä kohtaan. (Jaakkola
2010.) Tämä voi viedä paljonkin turhaa aikaa opettajalta sekä itse liikuntatuntien
tarkoituksesta - liikkumisesta, oppimisesta ja liikunnan ilosta. Myös oppilaat
toivat vastauksissaan ilmi sen, että kokevat tämän haittaavan liikuntatunteja
ainakin jollain tasolla. Usean oppilaan perustelu tasoryhmien puolesta liittyikin
siihen, ettei liikuntatunneilla tarvitsisi käyttää aikaa epäolennaisiin asioihin,
jolloin liikunnalle ja oppimiselle jäisi enemmän aikaa. Tutkimuksemme mukaan
tunneilla tapahtuvaan ryhmien sisäiseen eriyttämiseen verrattuna tasoryhmissä
voitaisiin saada enemmän irti liikuntatunneista ja käyttää liikuntatunteihin varattu
aika tehokkaammin hyödyksi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että opetus on aina
oppilaslähtöistä. Vaikka tasoryhmät helpottaisivat opettajan työtä, tulee opetusta
kuitenkin miettiä aina sen kannalta, mikä palvelee parhaiten oppilaiden tarpeita
– myös tasoryhmien käytössä.
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Ryhmänä jokainen opetusryhmä on, ja tuleekin aina olemaan erilainen.
Yksilöiden välillä tulee olemaan tasoeroja, pieniä tai suuria, järjestettiin opetus
millä tavalla tahansa. Nämä tasoerot eivät välttämättä aina ole huono asia, vaan
positiivisia puolia voidaan helposti löytää esimerkiksi vertaisoppimisen ja
tasavertaisuutta

koskevien

liikunnanopetuksessa

kysymysten

koettaisiin

jossakin

kautta.
koulussa,

Jos

tasoryhmät

kontekstissa

tai

opetusryhmässä tarkoituksenmukaisiksi, niiden järjestäminen vaatisi harkintaa,
pohdintaa ja organisoimista monella eri tasolla. Tämän tutkimuksen perusteella
tärkeimmäksi seikaksi oppilaiden sisäisen motivaation ja liikunnallisesti
aktiivisen elämäntavan tukemisen kannalta koemme sen, että tasoryhmät tulisi
muodostaa ennen kaikkea oppilaiden psykologisia perustarpeita ajatellen.
Tässä tutkimuksessa suurin osa oppilaista sijoitti itsensä joko keskitason tai
korkeimman tason ryhmään. Voisi ajatella, ettei yleisesti käytetty kolmen
tasoryhmän

välinen

jaottelu

olisi

välttämättä

tarpeenmukaista,

vaan

tasoryhmistä luotaisiin joustavammat, pelkkiin kykyihin perustuvia jyrkkiä rajoja
rikkovat liikuntaryhmät, joiden perimmäisenä tavoitteena on luoda jokaiselle
oppilaalle koetun pätevyyden, autonomian ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
tunteita, ja pyrkiä tätä kautta edistämään sisäistä motivaatiota ja liikunnallisesti
aktiivisen elämäntavan tukemista. Alimman tason, keskitason ja korkeimman
tason sijaan voitaisiin puhua esimerkiksi harraste- ja kilparyhmistä. Eräänä
vaihtoehtona tasoryhmien muodostukseen näemme sen, että oppilaat saisivat
itse toivoa ryhmäänsä ja pohtia, mikä ryhmä vastaa ja tukee heidän omaa
motivaatiotasoansa parhaiten. Jokainen oppilas on erilainen, ja jokaisen
oppilaan liikuntamotivaatioon vaikuttavat tämänkin tutkimuksen tulosten
mukaan eri asiat, kuten esimerkiksi kaverit, kehittyminen, oppiminen tai
hauskanpito.
Nyky-yhteiskuntamme on vahvasti matkalla kohti inklusiivisempaa
lähestymistapaa erilaisiin asioihin, ja se on nähtävissä myös tämän hetken
koulukeskusteluissa (Hakala & Leino 2015). On kuitenkin selvää, että ryhmien
sisäiset suuret tasoerot koetaan yleisesti opetuksessa haasteeksi (esim.
Liukkonen & Jaakkola 2017; Mäki 2018; Mähönen 2018). Siihen, miten
opintoryhmien suuret taitotasoerot ja oppilaiden yksilölliset tarpeet voitaisiin
ottaa liikunnanopetuksessa paremmin huomioon, voidaan esittää monia erilaisia
tapoja. Esimerkiksi useamman opettajan lisääminen opetusryhmää kohden tai
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teknologian hyödyntäminen vaikkapa opetusvideoiden muodossa voisivat olla
varteenotettavia apukeinoja näiden ongelmien ratkomiseen. Tasoryhmät ovat
vain yksi mahdollinen ratkaisuehdotus siihen, kuinka vastata erilaisten
oppilaiden tarpeisiin heterogeenisissä ryhmissä ja kuinka tavoittaa myös
marginaalin ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret. Kuten sanottua, on pitkälti
opetusryhmästä riippuvaista, kuinka hyvin mikäkin opetuksen järjestämistapa
istuu kyseisen ryhmän oppilaille, ja on loppukädessä opettajan vastuulla
tunnistaa, kuinka psykologisten perustarpeiden täyttyminen parhaiten voitaisiin
taata juuri käsillä olevalle oppilasjoukolle. Kuten Kujalakin (2011) on todennut,
ei samaa lisää enää yksin riitä, vaan on tutkittava yhä enemmän sitä, millä
keinoin tavoittaisimme parhaiten ei-liikkuvat lapset ja nuoret, tukisimme jokaisen
oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja edesauttaisimme liikunnallisesti aktiivisen
elämäntavan tukemista ehkäisten liikunta-aktiivisuuden hiipumista iän myötä.
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