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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten urheilijoiden käsityksiä koululiikunnasta sekä sellaisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat heidän käsityksissään koululiikunnan mielekkyyteen. Koululiikunnan tavoitteita ja sisältöjä 
ohjaa peruskoulussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka yläkoulun osalta painottavat 
myönteisen minäkuvan kehittämistä sekä positiivisia kokemuksia liikunnan oppitunneilta. 

Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimuksen metodiset perustat ovat fenomenografian 
tutkimussuuntauksessa, sillä tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa erilaisista käsityksistä. Tutkimukseen osallistui 
seitsemän nuorta urheilijaa Pirkanmaan alueelta. Tutkimusaineisto kerättiin eläytymismenetelmän avulla, joka 
analysoitiin aineistolähtöisesti teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Aikaisempi tutkimustieto toimi perustelemassa 
tutkimuksen tuloksia sekä kumoamassa niitä. 

Tutkimustulokset osoittavat nuorten urheilijoiden käsittävän koululiikunnan olevan mahdollisuus pelata ja 
kilpailla yhdessä ryhmän kanssa. Osallistuminen ja yrittäminen nähdään tärkeänä tekijänä kasvattamassa 
liikuntatunnin mielekkyyttä. Opettajan rooli on ohjata oppituntia sekä jakaa vastuuta oppilaille. Urheilijat 
katsoivat tärkeäksi opettajan kiinnostuneisuuden liikuntaa kohden sekä riittävän auktoriteetin. 

Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä koululiikunta on ollut esillä MOVE-testien sekä koululiikuntaan 
liitettävien uskomusten kautta. Perusteltua on tarkastella tilannetta liikunnallisesti lahjakkaiden ja liikuntaa 
kilpailullisesti harrastavien näkökulmasta. Lisäksi suomalainen urheilu on ollut nosteessa palloilulajien kautta 
yksilölajien sijaan. Koululiikunnalla on osuutensa liikunnallisen elämän sekä lajivalintojen prosesseissa. 
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1 JOHDANTO 

Koululiikunnan tehtävä suomalaisessa koulukulttuurissa on vaihdellut 

vuosikymmenten trendien ja ihanteiden mukaan. 1800-luvun voimistelu vaihtui 

pallopeleihin siirryttäessä uudelle vuosisadalle (Koivusalo 1982, 120–126). 

Peruskoulu-uudistuksessa siirryttiin yhä lähemmäs tämänhetkistä 

liikuntakasvatusta, kun suosituskeskeisyydestä siirryttiin tarkastelemaan 

tavoitteita, kasvatusta ja suunnitelmallisuutta (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 136–

139). Edellisestä ei ole pitkämatka nykymuotoiseen koululiikuntaan ja sen 

ydintehtäviin. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan (2014, 433) 

koululiikunnan tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla niin 

fyysistä kuin sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Tärkeänä teemana on niin 

oman itsensä tarkastelu ja arviointi liikkujana ja yksilönä yhteisössä kuin tasa-

arvoisuus ja yhdenvertaisuus liikuntatunneilla. Urheilijan näkökulmasta 

koululiikunnassa ollaan toisaalta dilemman äärellä asennoitumisen suhteen. 

Miten urheilulle olennaisen kilpailullisuuden ja yritteliäisyyden liittäminen onnistuu 

tilanteissa, joissa suurin osa ei jaakaan näitä arvoja?  

Nuoret urheilijat antavat liikunnalleen merkityksiä, jotka voidaan jakaa 

hyvinvointia tukeviin, liikuntahengailuun sekä urheilijan polkua ja kasvua tukeviin 

osa-alueisiin (Ristimäki, Kuokkanen & Kujala 2009, 100). Koululiikunta aineena 

tarjoaa urheilijoille mahdollisuuksia kehittää itseään, mutta myös ympäristön 

nauttia toiminnasta liikunnan parissa. Toiminnan ympäristön sekä sen 

sosiaalisen kontekstin moninaisuus ja erilaisuus tarjoavat toisaalta vaihtoehtoja, 

toisaalta uhkia. Itsemäärämisteoria (Ryan & Deci 2017) käsittää kolme ihmiselle 

ominaista perustarvetta, joita ovat autonomia, koettu kompetenssi ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus. Suuret tasoerot koululiikunnassa peilaten 

itsemääräämisteoriaan voivat tukahduttaa edellä olevia psykologisia 

perustarpeita ja näin ollen vähentää motivaatiota. Tämä koskee myös urheilijaa, 

joka usein asemoidaan taitavaksi liikkujaksi. Muiden toiminnalla on merkitystä 

omaan suoritukseen liikunnassakin. 
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Voittamisen kulttuuri on syvällä urheilussa, varsinkin suomalaisessa 

sellaisessa. Tällainen ajattelutapa ajaa toisinaan niin urheilijoita, kuin heidän 

valmentajiansa. Valmentajan asettama kilpailuttaminen ja siitä seuraava 

taistelumieli ja muille näyttäminen ovat keinoja valita kokoonpanoja otteluihin tai 

edetä joukkueen hierarkiassa (Hämäläinen 2008, 98–99). Valmentajan tavoilla ja 

tyypillä on muitakin vaikutuksia urheilijalle. Valmentaja voi olla ystävä, kurin 

asettaja, pelolla ohjaava tai vanhemman kaltainen (Hämäläinen 2008, 107–113). 

Tämä vaikuttaa nuoren urheilijan toimintaan koululiikunnassa ja asettaa 

opettajansa tarkastelun kohteeksi. Millaisia ovat liikunnanopettajan metodit ja 

miten ne kestävät vertailua suhteessa urheiluvalmentajaan? Mitä urheilija 

odottaa omalta opettajaltaan? Kilpailullisuus nähdään koululiikunnan parissa 

sellaisena tekijänä, joka voi ohjata epäsuotuisan motivaatioilmaston 

syntymiseen. Kilpailuorientaatio on joukkueurheilijalle ominaista, jos kamppailu 

pelipaikasta on kovaa. Valmentajalla on usein tässä sanansa, kilpailu nähdään 

terveenä sekä urheilijaa kehittävänä asiana (ks. Hämäläinen 2008). 

Koululiikunnan parissa motivaatioilmaston orientaation olisi perusteltua kääntyä 

tehtäväkeskeisyyden puoleen, missä korostuu yrittäminen ja omien taitojen 

kehittämisen tarkastelu. Liikunnanopettajan on perusteltua tarkastella oppilaiden 

erilaisia lähtökohtia ja pedagogisia ratkaisujaan, jotta esimerkiksi nämä 

orientaatiot tulevat huomioiduiksi.  

Koetun sosiaalisen aseman merkityksiä on tutkinut ansiokkaasti Katja 

Rajala väitöskirjassaan vuodelta 2021. Rajalan tuloksissa ilmeni, että koettu 

korkea sosiaalinen asema koulussa ennustaa suurempaa fyysistä aktiivisuutta 

vapaa-ajalla sekä toisaalta laajempia toimintamahdollisuuksia koulupäivän 

aikana sekä laajempia toiminnan sijainteja koulurakennuksessa. Korkea 

sosiaalinen asema näkyi myös laajana tukiverkkona, kaveripiirinä. Nuori urheilija 

voidaan katsoa edellisen perusteella ainakin osin korkean sosiaalisen aseman 

piiriin. Kuinka koettu sosiaalinen asema vaikuttaa liikuntatunnin kulkuun ja sen 

oppilaiden dynamiikkaan? Olisiko korkean statuksen oppilailla mahdollisuus 

tuottaa alemman sosiaalisen aseman kokijoille yhteenkuuluvuuden tunnetta 

tukiverkkonsa avulla ja huomionannolla? Millaisia käsityksiä urheilijoilla on 

oppilaista, jotka eivät käytä liikuntaan yhtä paljoa aikaa kuin he? Onko 

sosiaalisella asemalla merkitystä koululiikunnan mielekkyydelle? 
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella nuorten urheilijoiden käsityksiä 

koululiikunnasta eri tulokulmista. Tutkimusintressini pohjautuvat omaan 

valmentajuuteeni sekä opettajaopintoihini. Tarkoituksenani on selvittää 

yläkouluikäisten urheilijoiden käsityksiä koululiikunnasta ja niistä seikoista, jotka 

kasvattavat tai vähentävät koululiikunnan mielekkyyttä. Oman kokemukseni 

mukaan koululiikunnan mielekkyyteen vaikuttaa muiden opiskelijoiden toiminta ja 

motivaatio sekä opettajan metodit. Yleinen debatti liikunnasta harvemmin 

korostaa liikunnallisesti taitavien käsityksiä ja kokemuksia. Koululiikunta voi olla 

joillekin se tunti, missä saa osansa muiden tai opettajan arvostuksesta ja kokee 

pätevyyttä. Kysymyksenä edellisestä johtaen, pitääkö urheilijan laskea 

suoritustasoaan, jos kokee olevansa liian hyvä? 

Koululiikuntaa on tutkittu laajalti ja monialaisesti, myös Suomessa. Oman 

tutkimukseni kaltaiset keskittyvät pääasiassa kuitenkin tavalliseen koululaiseen, 

joiden joukossa on myös urheilijoita. Pyrin keskittymään tässä tutkimuksessa 

erityisesti urheilijan omia käsityksiä ja heidän antamia merkityksiä 

koululiikunnalle ja sen kontekstille. Toinen sävyeroa antava tekijä on tutkimuksen 

paikallistaminen Pirkanmaan seudulle. 

Tutkimus on lähtökohdiltansa aineistolähtöinen. Aineisto kerättiin 

eläytymismenetelmän keinoin sähköisesti helmikuussa 2020.  Tutkimukseen 

osallistui yhteensä seitsemän yläkouluikäistä urheilijaa Nokialta ja Pirkkalasta, 

joista kukin kirjoitti kaksi tekstiä kehyskertomusten pohjalta. Kehyskertomuksissa 

muuttujana toimi koettu mielekkyys liikuntatunnista. Millainen koululiikuntatunti 

koettiin mukavaksi? Entä millainen tunti katsottiin epämukavaksi?  

Valitsin rakenteeksi perinteistä tutkimusrunkoa noudattavan kaavan. Aluksi 

esittelen taustoittavaa teoriaa tutkimukselle merkittävistä käsitteistä ja ilmiöistä. 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen toteuttamistavoista tutkimuskysymykset, 

tutkimusmenetelmät ja tutkimustehtävän. Neljännessä luvussa kerrotaan 

tutkimuksen tulokset. Viidennessä luvussa esitän pohdintaa tutkimuksesta ja sen 

tuloksista. Lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja jatkotutkimuskohteita. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tutkimuksen perustana ja lähtökohtana on ajatus urheilijasta ja urheilijan 

ominaisuuksista. Urheilijalla on tietyt käsitykset liikunnasta, jotka pohjautuvat 

omiin kokemuksiin, opiskeluun ja ajatustyöhön. Tässä luvussa esittelen 

tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Tutkimus on luonteeltaan 

aineistolähtöinen, jonka pohjalta olen etsinyt yhteyksiä jo olemassa oleviin 

tutkimuksiin ja tutkittuihin ilmiöihin. Aloitan kertomalla laaja-alaisesti 

koululiikunnasta ja sen tehtävistä ja tavoitteista. Osion näkökulmana on ajatus 

koululiikunnan nykymallisesta opettamisesta, missä korostetaan hyvinvointia, 

osallistumista ja tavoitesuuntautumista suorituskeskeisyyden ja kilpailullisuuden 

sijaan. Seuraavaksi esittelen peruskoulun liikunnanopettajan 

pätevyysvaatimuksia ja opetustyönsä perusteita. Liikunnanopettaja on 

liikunnanopetuksen merkittävä vaikuttaja. Tämän jälkeen käsittelen urheilijaa 

itsessään. Keskiössä ovat urheilijan tavoitteet, asiat mihin urheilija tähtää ja 

pyrkii, ja jotka ovat erilaiset urheilua harrastamattomaan ikävertaiseen nähden. 

Lopuksi perehdyn koululiikunnan ryhmiin, joissa liikkuu ja toimii erilaisia nuoria, 

erilaisin sosiaalisin asemin. Ympäröivä sosiaalinen ympäristö vaikuttaa yksilöön 

oppimiseen ja toimintaan sosiokonstruktivistisen käsityksen mukaan. Koetulla 

sosiaalisella asemalla koulumaailmassa on oma merkityksensä ja vaikutuksensa 

liikkumiseen, toimintamahdollisuuksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla 

(Rajala 2021). 

2.1 Koululiikunta 

Koulun liikunta kattaa koulun piirin liikunnan. Liikuntatuntien ohella tähän kuuluu 

lisäksi välitunnit, kerhot ja liikunta- tai teemapäivät. Koulumatkat voidaan myös 

tilanteen mukaan lukea koululiikunnaksi. (Laakso, Nupponen & Telama 2007, 

50.) Peruskoulussa koululiikunnan määrä vaihtelee vuosiluokittain sekä sen 

mukaan, mitä valinnaisia aineita valitsee sekä kuuluuko taito- tai taideaine 
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painotteiselle luokalle. Tutkimuksen (Laakso ym. 2007, 50) mukaan 

peruskoulussa liikuntaa on keskimäärin kaksi liikuntatuntia viikossa (2x 45 min). 

2.1.1 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma ja lainsäädäntö ovat valtakunnallisen ohjaamisen työkaluja, 

joilla ohjataan koulutuksen järjestämistä. Tämän ohjausjärjestelmän 

kokonaisuuden avulla määritetään koulutusjärjestelmän rakenne, tavoitteet 

opetukseen ja kasvatukseen, olennaiset sisällöt ja toimijoiden toimivalta. 

(Koivula, Laine, Pietilä & Nordström 2017, 257.) 

Suomessa koulutuksen ohjaaminen perustuu tavoitteiden kautta 

ohjaamiseen opetussuunnitelman avulla. Opetuksen ja kasvatuksen keskeiset 

linjaukset ovat laadittu samaan asiakirjaan. Opetussuunnitelman perusteet 

tukevat ja linjaavat suunnittelutyötä, joka on opetuksen ja koulutuksen järjestäjän 

vastuulla toteuttaa sekä kehittää sitä. (Koivula ym. 2017, 257.) 

Liikunnan opetuksen tehtävässä on kyse oppilaan hyvinvoinnista, johon 

pyritään vaikuttamaan tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. 

Myönteisen minäkuvan kehittämisen pohjalla ovat positiiviset kokemukset 

liikuntatuntien tapahtumista ja pyrkimys kohti liikunnallista elämäntapaa. 

Oppitunneilla korostetaan yksilöllisiä ominaisuuksia, mutta pyritään samalla kohti 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Koululiikuntatunnit mahdollistavat kasvamaan 

liikkujaksi sekä kasvattamaan liikunnan avulla kunnioittavaa vuorovaikutusta, 

vastuullisuutta ja myönteisen minäkuvan kehittymistä. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 433.) 

Perusopetuksen yläluokilla koululiikunnan pääpainotus on perustaitojen 

soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä. Tähän pyritään 

erilaisten lajien ja liikuntamuotojen avulla. Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu 

oppilaan minäkuvan myönteinen kehitys ja murrosikään kuuluvan oman kehon 

muutosten hyväksyminen. Oppilaiden autonomiaan vahvistetaan antamalla 

heidän osallistua toiminnan suunnitteluun. Oppilaiden tulee ottaa vastuuta sekä 

omasta että ryhmän toiminnasta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 434.) 

Liikunnan opetuksen tavoitteet ovat laadittu kolmen pääkohdan alle. Näitä 

ovat fyysinen toimintakyky, sosiaalinen toimintakyky ja psyykkinen toimintakyky. 
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Tavoitteisiin on sidottu sisältöalueita sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita 

(ks. liite 3).  

2.1.2 Liikunnanopettaja ja motivaatioilmasto 

Liikuntaa pääasiallisesti opettavan henkilön kelpoisuus työtehtävään 

määritellään laissa. Aineenopettaja katsotaan päteväksi perusopetuksessa, 

mikäli hänellä on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät 

vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat 

opinnot. Tähän kuuluvat sekä perusopinnot että aineopinnot. 

Pätevyysvaatimuksiin kuuluvat lisäksi vähintään 60 opintopisteen laajuiset 

opettajan pedagogiset opinnot. (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 5§/14.12.1998/986.)  

Yläkoulun liikunnanopettajien osalta pätevyys opettaa liikuntaa merkitsee 

liikuntatieteiden maisterin tutkintoa. Liikuntatieteiden maisteritutkinnon voi 

suorittaa jatkona liikuntatieteiden kandidaatinopintojen päälle Suomessa 

Jyväskylän yliopistossa. Liikuntatieteiden maisteriopinnot sisältävät liikunnan 

yhteiskuntatieteiden syventävät opinnot, tutkimusmetodiopintoja ja valinnaisia 

opintoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu kolmen kuukauden työssäoppimisjakso. 

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. (Opetushallitus 2020.) 

Liikunnanopettaja vastaa perusopetuksessa liikunnan opetuksen 

suunnittelusta ja itse opetuksesta. Liikunnan opetuksen suunnittelun perustana 

on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä paikalliset 

opetussuunnitelmat kunta- ja koulutasolla. Suunnittelua ohjaavat, jo edellisissä 

määritellyt tavoitteet, voidaan yhä jaotella pienempiin kokonaisuuksiin. Vuosi- ja 

jaksosuunnitelmiin ja pienimpiin kokonaisuuksiin, tuntisuunnitelmiin. 

Suunnitelmallisuuden perusajatuksena on taata laadukasta ja tasavertaista 

opetusta sekä varautua opetustilanteisiin. (ks. esim. Sääkslahti 2013, 276–286.) 

Liikunnanopettajan tehtäviin kuuluu pääasiallisen opetustehtävän lisäksi 

useita muita askareita. Liikunnanopettajat ovat usein aktivoimassa niin koulua, 

henkilökuntaa kuin koululaisia erilaisin tapahtumin. Yhä monipuolistuvat 

opetusmetodit vaativat liikunnanopettajien konsultointia ja tukea. 

Liikunnanopettajilla on keskeinen rooli liikunnan ilon ja hyödyn levittämisessä 

koululla, joka toisaalta pohjaa uuden opetussuunnitelman mukaista 
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oppilaslähtöistä ja yhtenäistä toimintaa. (Salin, Huhtiniemi & Hirvensalo 2013, 

565–566.) 

Liikunnanopettaja voi vaikuttaa liikuntatunnin sosiaaliseen ilmapiiriin 

erilaisten pedagogisten ratkaisujen avulla. Sisäisen motivaation syntymistä 

voidaan edistää lisäämällä oppilaiden autonomiaa sekä sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta. Koettu fyysisen osaaminen on kolmas vaikuttava tekijä 

sisäisen motivaation kasvamisessa. Liikunnanopettaja voi ohjata toimillaan 

lisäksi oppituntien yleistä ilmapiiriä sekä oppilaiden orientaatiota tavoitteen 

suhteen. Orientaatiot voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan, 

minäsuuntautumiseen ja tehtäväsuuntautumiseen. (Liukkonen, Jaakkola & Soini 

2007; Liukkonen & Jaakkola 2013.) Tehtäväorientoitunut oppilas kokee 

pätevyyttä omien taitojen kehittymisen, yrittämisen ja yhteisten onnistumisten 

kautta. Kompetenssin kokeminen on tällöin riippuvainen omasta itsestään, ja sen 

kriteereiksi riittää yritys ja kehitys, jolloin varsinaiset liikkumistaidot eivät ole 

merkityksellisiä pätevyyden kokemiselle (Liukkonen ym. 2007, 162). Minä- tai 

kilpailuorientaatiossa pätevyyden kokemus perustuu vertailulle toisiin oppilaisiin 

tai taulukoihin. Suorituksissa korostuu ajatus virheettömyydestä ja niiden 

välttämisestä, jolloin yhdessä tekeminen heikkenee. Opettajan toiminnalla on 

merkitystä orientaatioiden syntymisessä. Kannustaminen uuden oppimiseen ja 

yrittämiseen mahdollisista virheistä huolimatta ovat keinoja luoda 

tehtäväorientaation ilmapiiriä yhteistoiminnan korostamisen ja oppilaan 

autonomian ohella (Liukkonen & Jaakkola 2013, 291–292). 

2.2 Liikunta ja urheilu 

Urheilun ympärille on muodostunut ajan kuluessa käsite liikunta, jolla kuvataan 

tarkoituksenmukaista liikkumista ja harrastamista. Urheilun katsotaan kuuluvan 

osaksi liikuntaa, jota taasen kuuluu ihmisen fyysiseen aktiivisuuteen. Fyysisellä 

aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea ihmisen fyysistä liikkumista. (Finni, Aarresola, 

Jaakkola, Kalaja, Konttinen, Kokko & Sipari 2012, 51.) 

Urheilu määritellään Finnin ym. (2012, 51) mukaan sekä ominaisuuksien 

että sen tavoitteiden kautta. Urheilulle tyypillisiä ominaisuuksia ovat fyysisen 

suorituskyvyn tai taidon kehittäminen ja vertailu sekä kilpailutapahtuma, jota 

ohjataan säännöillä. Tämän lisäksi urheiluun liitetään seuraavat ominaisuudet: 
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valmennettu harjoittelu, sitoutunut urheilija, kilpailutilanteen strategiat ja taktiikat 

sekä palkitseminen kilpailussa. Tavoitteiden kautta urheilua määritellessä 

huomioidaan urheilun luonne. Urheilun tavoite on menestys, alueellisesta 

menestymisestä kansainväliseen. (Finni ym. 2012, 51.) Lasten ja nuorten 

urheilussa menestymisen ohelle voidaan katsoa erään määritelmän mukaan 

(Finni ym. 2012, 51) seuraavia tavoitteita: 

1. lasten ja nuorten fyysinen sekä psyykkinen kehittyminen 

2. lasten ja nuorten kasvattaminen yhteiskunnan jäseniksi 

3. lasten ja nuorten kilpaura. 

2.3 Nuori joukkueurheilija 

Organisoitu liikunta ja urheilu Suomessa keskittyy pääasiassa urheiluseurojen 

järjestämään toimintaan, vaikka on löydettävissä muitakin toimijoita, jotka 

sisällyttävät liikuntaa ja urheilua toimintoihinsa (Kokko 2017, 115). Vuonna 2010 

urheiluseuroissa liikkui 46 % 11–25-vuotista nuorista. Urheiluseuratoiminta on 

yleistynyt vuodesta 1986 alkaen etenkin tyttöjen keskuudessa, mutta pojilla 

osallistuminen on pysynyt suhteellisen samansuuruisena. (Tynjälä, Aira, Kannas, 

Villberg, & Kokko 2013, 52–54.) Yleisin polku kohti oraginisoitua urheilemista 

kulkee joukkueurheilijoilla yleisemmin seuraavaa polkua, jonka Aarresola ja 

Konttinen esittävä (2012, 18–20) tutkimuksessaan: 

1. Pihapelit ja harrastamista urheiluseurassa (varhaislapsuus 3–6-

vuotiaat) 

2. Päälaji valittu, päälajissa kilpailua sekä sivulajeissa harrastamista 

(alakouluikä 7–12-vuotiaat) 

3. Päälajissa kilpailua, päälajin omatoimista harjoittelu, ei sivulajeja 

(yläkouluikä 13–15-vuotiaat). 

 

Urheilun motiiveiksi urheilijat mainitsevat erilaisia tekijöitä. Useat näkevät 

tärkeänä tekijänä kiinnostuksen omaan päälajiinsa, eikä lajia haluta edes vaihtaa 

toiseen. Urheilijoilla on myös tärkeätä, että urheilu tuottaa iloa sekä hauskanpito 

on mahdollista. (Aarresola & Konttinen 2012, 34.) Samassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin voittamisen ja kilpailun merkitystä urheilijoille. Sen mukaan vain 60 

% vastanneista urheilijoista näkee tärkeänä tai erittäin tärkeänä kilpailun ja 
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voittamisen. Aarresolan ja Konttisen Nuori Urheilija -tutkimus (2012) näyttää, että 

yläkouluiässä joukkueurheilijat keskittyvät päälajiinsa. Päälaji vaikuttaa 

tutkimuksen mukaan olennaisesti lisäksi harjoittelun määrään ja sen muotoihin. 

Palloilulajeja päälajinaan urheilevat nuoret harjoittelivat keskimäärin 6–10 kertaa 

viikossa. (Aarresola & Konttinen 2012, 37.) 

Urheilijoiden kavereilla on vaikutusvaltaa urheilun kiinnostusta kohtaan 

siinä missä urheilijoiden vanhemmilla, jotka toimivat harrastuksen mahdollistajina 

sekä sen alkuvaiheessa tuuppaajina. Urheilijat näkevät tärkeänä muiden 

ihmisten ja vanhempien kannustuksen. Opettajalla ei kuitenkaan ole suurta 

roolia. Kilpaurheiluun sosiaalistustaan muualla kuin koululiikunnan tunnilla. 

(Aarresola & Konttinen 37–38.) 

2.4 Sosiaalinen asema ja liikkuminen 

Nuoret asemoituvat koulussa erilaisiin sosiaalisiin positioihin. Erilaiset asemat 

vaikuttavat nuoren toimijuuteen koulussa, myös liikkumiseen, kuten Katja Rajala 

väitöskirjassaan osoittaa (2021). Nuorilla on erilaisia subjektiivisia käsityksiä ja 

kokemuksia asemastaan sosiaalisessa hierarkiassa kouluyhteisössä sekä siinä, 

miten asemoi oman perheensä samaan hierarkiaan. Korkeammalle itsensä 

koulun sosiaalisessa arvojärjestyksessä sijoittavat liikkuvat enemmän ja 

reippaammin vapaa-ajallaan kuin sellaiset nuoret, jotka kokevat sosiaalisen 

asemansa matalammaksi. Korkeaksi koettu sosiaalinen asema vaikuttaa lisäksi 

fyysiseen aktiivisuuteen koulupäivän aikana. (Rajala 2021.) Nuoren urheilijan 

näkökulmasta vapaa-ajan runsas liikkuminen viittaa korkeaan koettuun 

sosiaaliseen asemaan koulussa. Korkea subjektiivinen sosiaalinen asema 

koulussa muodostuu monista erilaisista taustatekijöistä. Urheilijoilla 

seuraharrastaminen viittaa toisaalta vanhempien varallisuuteen, että heiltä 

saatuun tukeen, joka on yhteydessä nuoren liikkumiseen (ks. Rajala 2021, 50).  

Kouluyhteisön tuen sekä nuorten autonomian kasvattaminen avulla on 

Rajalan (2021) mukaan mahdollista lisätä nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä 

huomioida sosiaalisen aseman vaikutukset tehokkaammin. Tämän tutkimuksen 

kontekstissa olennaista on pohtia, kuinka korkean sosiaalisen aseman 

kokemuksia voisi hyödyntää liikunnan opetuksessa ja kuinka ottaa ilmiö 

huomioon. Nuoren urheilijan korkean koetun sosiaalisen aseman piirissä voisi 
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olla Rajalan tutkimuksen pohjalta mahdollisuuksia kasvattaa muiden vertaisten 

toimintamahdollisuuksia sekä koettua sosiaalista tukea. Itsemääräämisteorian 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perustarpeeseen (Ryan & Deci 2017) Rajalan 

tuloksia peilaten, muiden huomioiminen ja ryhmän koheesio kasvattavat 

motivaatiota sekä koettua hyvinvointia. 

2.5 Aikaisempia tutkimuksia  

Tiina Kujala on tutkinut laajalla katsauksella liikuntaa, sen opetusta sekä 

liikunnallista diskurssia. Tutkimuksessaan luokanopettajiksi opiskelevien 

puheesta koululiikunnasta (2013) Kujala katsoo onnistuneen koululiikunnan 

näyttäytyneen opiskelijoiden puheissa monipuolisena ja yhdenvertaisena 

toimintana ja osallistumisena. Epäonnistunut koululiikunta edelsi tutkimuksen 

mukaan suorituskeskeistä toimintaa. Suorituskeskeinen ja lajisidonnainen 

toiminta asetti toimijat eriarvoiseen asemaan, joka johti epäonnistuneeseen 

liikuntatuntiin. (Kujala 2013).  

Opiskelijoiden ja oppilaiden käsityksiä tai kokemuksia on tutkittu varsin 

moninaisesti peruskoulun puolella, johon Sainion ja Varpun pro gradu -tutkielma 

vuodelta 2013 perustuu. Tutkimuksen mukaan luokkatoverit vaikuttivat 

olennaisesti vastaajien ajatuksiin liikunnasta erilaisten ristiriitatilanteiden ohella. 

Tutkielman yksi lopputulema oli, että koululiikunnassa tulisi panostaa turvalliseen 

ilmapiiriin, vähentää vertailua oppilaiden välillä sekä tarjota sopivia haasteita, 

jotta lasten liikunta-aktiivisuus kasvaisi. (Sainio & Varpu 2013). 

Outi Aarresolan ja Niilo Konttisen Nuori Urheilija -tutkimus (2012) tarjoaa 

syvällisen katsauksen yläkouluikäisten joukkueurheilijoiden harjoittelun ja 

arkielämään. Tutkimus on keskeisen lähde perustelemassa tätä tutkimusta. 

Aarresola ja Konttinen (2012) osoittavat nuorten etenevän kilpaurheilu-urillaan eri 

reittejä pitkin. Tutkimuksen mukaan urheilijan lajivalinta painottuu yläkouluikään, 

jolloin omaa päälajia harjoitellaan tavoitteellisesti useaan kertaan viikossa. 

Tutkimus näyttää toteen urheilijoiden erilaisia merkitysulottuvuuksia. Urheilijat 

kokevat erityisen tärkeäksi oman lajinsa sekä siihen liittyvän hauskanpidon. 

Kilpailemista ja voittamista korostettiin, mutta näin kertoi vain hieman yli puolet 

tutkimukseen osallistuneista nuorista urheilijoista. 
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Nuorten urheilijoiden suhde liikuntaan -tutkimuksessa keskeisen 

tutkimustyö keskittyi nuorten urheilijoiden antamiin merkityksiin liikunnalle. 

Tutkimus osoitti, että kilpailu ja menestyminen ovat nuorille urheilijoille tärkeätä, 

mutta urheilun ja liikunnan sosiaalisen merkityksen olevan olennaisin osa 

urheiluharrastusta. (Ristimäki ym. 2019). Tutkimus tarjoaa tukea omalle 

tutkimustyölle, sillä tutkimuksiin osallistuneet urheilijat ovat suunnilleen saman 

ikäisiä sekä harrastavat kilpaurheilua. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen toteutustapoja. Esittelen 

aluksi tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset, joiden jälkeen esittelen 

tutkimusmenetelmät. Luvun viimeisessä kappaleessa perustelen aineiston 

analysoinnin menetelmien valinnat.  

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää nuorten urheilijoiden käsityksiä 

koululiikunnasta. Tutkimuskysymykset muovautuivat seuraaviksi: 

1. Millaisia käsityksiä nuorilla urheilijoilla on koululiikunnasta? 

2. Millaiset tekijät vaikuttavat koululiikunnan mielekkyyteen nuorten 

urheilijoiden näkökulmasta? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee niitä erilaisia käsityksiä, joita nuoret 

urheilijat katsovat ominaisiksi koululiikuntatunneille. Toisen tutkimuskysymyksen 

tarkoituksena on tarkastella niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat koululiikuntatuntien 

mielekkyyteen nuorten urheilijoiden käsitysten mukaan. Tämä tutkimuskysymys 

pureutuu ensimmäiseen, jonka avulla laajennan ymmärrystä ja kuvausta 

tutkittavasta ilmiöstä. 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni on luonteeltaan ja tyyliltään kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä kuvastamaan tosiasioita, 

faktoja, kuvaamalla todellista elämää. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen 

aihetta selvitetään mahdollisimman laajalti, jotta laadulliselle tutkimukselle 

ominainen ajatus todellisuuden moninaisuudesta toteutuu. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 161.)  
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Kasvatustieteille tyypillinen tutkimusote, fenomenografia, pyrkii tuomaan 

ilmi ihmisten käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Perustana on ajatus käsitysten 

erilaisuudesta ihmisten välillä ja käsitysten erilaisuus keskenään on huomion 

kohteena. Fenomenografiselle tutkimusotteelle ominaista ovat empiiriset 

laadulliset aineistot. (Rissanen 2006.) Tutkimuksessani tutkittavana ilmiönä ovat 

käsitykset koululiikunnasta ja sen mielekkyyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on relevanttia keskittyä käsitysten 

kontekstiin, jotta vältytään asioiden käsittelystä liian yleisellä tasolla (Rissanen 

2006).  

3.2.1 Tutkimusaineisto 

Tämän tutkimuksen aineiston muodostavat 14 tarinaa, jotka ovat kirjoitettu 

kehyskertomuksien pohjalta. Kehyskertomuksia on kahta eri variaatiota, jolloin 

kumpikin variaatio sisältää seitsemän erilaista tarinaa. Tutkimukseen 

osallistuneet nuoret urheilijat ovat 14—16-vuoden ikäisiä, joista kukin urheilee tai 

on urheillut valtakunnallisella tasolla. Jokaisen tutkimukseen osallistuneen 

urheilijan päälajina on salibandy, mutta urheilutaustaa on lisäksi hiihdosta ja 

jalkapallosta.  Urheilijoista kuusi opiskelee Nokian kaupungin kouluissa ja yksi 

opiskelee Pirkkalassa. 

Hain tutkimusluvan urheilijoiden vanhemmilta. Tutkimushaastattelut 

suoritettiin sähköisesti Tampereen yliopiston E-lomakkeen avulla vuoden 2020 

helmikuun aikana. Vastaamisohjeet ja kehysnarratiivit olivat vastauslomakkeissa 

(Liite 5). 

Vastausten määrä jäi osallistuneiden urheilijoiden määrän takia vähäiseksi. 

Alkuperäinen suunnitelma yhden vastaajan yhdestä tarinasta muuttui siten, että 

vastaajat kirjoittivat kukin kaksi eri tarinaa. Ratkaisu saattaa osin vaikuttaa 

tarinoiden muodostumiseen ja niiden eroihin kehystarinan variaation suhteen. 

Mielekäs ja epämielekäs liikuntatunti ovat toistensa vastakohdat. Toisaalta 

ratkaisu pakottaa informantit syvempään reflektioon. Kuinka hyvä tai huono 

oppitunti oikein muodostuukaan, mitkä ovat ne tärkeimmät tekijät käsityksen 

syntymiselle? Kaksi eri tarinaa yhden vastaajan kynästä antaa tutkimukselle 

sävyeroa muihin vastaaviin verraten. Tarkastelun alla on saman joukkion 

ajatukset mielekkäästä, että epämielekkäästä liikuntatunnista. 
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 Aineiston saturaatioajatuksen mukaan on olemassa määrätty määrä 

aineistoa, joka riittää tuomaan esiin sen peruskuvion tutkittavasta ilmiöstä 

(Eskola 1997, 24). Eskola (1997, 24) mainitsee, että eläytymismenetelmän avulla 

saatavat stereotypiat vastauksissa ovat normaali, mutta poikkeuksiakin on. 

Tutkimukseen osallistuneet urheilijat ovat keskenään saman ikäisiä, ovat 

samassa koulussa sekä urheilevat saman lajin parissa. Vastausten vähäinen 

määrä puoltaa saturaation vajaavaisuutta, mutta vastaajien samankaltaisuus 

keskenään voi vahvistaa stereotypioiden esiintyvyyttä. Tämän perusteella 

vastausten määrä on riittävä tuottamaan kuvaus vastaajaryhmän käsitysten 

eroista ja samankaltaisuuksista. Varsinainen yleistäminen laajempaan joukkoon 

ei ole mahdollista eikä tarpeen tutkimuksen laadullisen perusluonteen takia. 

3.2.2 Eläytymismenetelmä 

Eläytymismenetelmä on aineiston keräämisen keino, missä kirjoitetaan lyhyitä 

kertomuksia annettujen ohjeiden mukaan. Kehyskertomus on vastaajille annettu 

orientaatio, jonka pohjalta vastaajat kirjoittavat tarinan. Vastaajien mielikuvitus on 

väline, jonka avulla kehyskertomuksen tilannetta viedään eteenpäin tai kuvataan, 

mitä ennen tai jälkeen tilannetta on tapahtunut. Menetelmän avulla saadut tarinat 

eivät aina ole todellisia tapahtumia vaan mahdollisuuksia. (Eskola 1997, 5—6.) 

Eläytymismenetelmän keskeinen ajatus on varioinnissa. Sama 

peruskertomus käsittää kaksi keskenään erilaista kehysnarratiivia jonkin tietyn, 

keskeisen ominaisuuden suhteen. Tämä korostaa menetelmän ainutlaatuisuutta 

ja kertomukset sinänsä ovat mielenkiintoisia. Analysointivaiheessa variaatioiden 

vertailu tarjoaa menetelmälle tyypillisimmän annin. (Eskola 1997, 6.) 

Tässä tutkimuksessa vastanneet urheilijat eläytyivät tilanteeseen, missä 

olivat olleet juuri koululiikuntatunnilla. Kehyskertomuksien variaation 

keskipisteenä oli koululiikunnan tunnin mielekkyys. Vastaajia ohjaavat 

kehyskertomukset olivat seuraavat: 

Olit juuri erityisen mukavalla koululiikuntatunnilla. Kerro, mitä tapahtui! 

Olit juuri erityisen ikävällä koululiikuntatunnilla. Kerro, mitä tapahtui! 

Tutkijan tehtävänä on aineistojen avulla etsiä ja keksiä uusia näkökulmia. 

Tarkoitusperänä ei ole vahvistaa omia epäilyksiä tutkittavasta ilmiöstä tutkijan 
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omiin käsityksiin pohjaten. Eläytymismenetelmällä saatujen vastausten laatuun 

on toisaalta annettava syvempää pohdintaa. Menetelmä tuottaa yleisiä 

vastauksia, stereotypioita, mutta myös poikkeuksia. Eläytymismenetelmän 

kehyskertomuksen väljyys antaa vastaajalle vapautta, mikä voi johtaa tutkijalle 

ennakoimattomaan vastauksien kirjoon. (Eskola 1997, 28–30.) Katson 

perustelluksi kehysnarratiivien vapauden. Tämä takaa vastausten olevan 

mahdollisesti irrallaan omista hypoteeseista ja samalla luo tuloksille 

hedelmällisen pohjan. 

3.2.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analysointimetodit tutkimuksessani sijoittuivat laadullisen analyysiin 

piriin, mutta ottavat vaikutteita kvantitatiivisen tutkimustyön puolelta. Analyysin 

perustana oli fenomenografian tutkimusotteen tyypilliset lähtökohdat, missä 

ihmisillä on keskenään poikkeavia käsityksiä (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka (2006). Analyysin kvantitatiiviset piirteet näkyvät aineiston 

kvantifioinnissa. Tulosten taulukointi toimii apuna esimerkiksi tyyppien 

muodostamisessa, sillä taulukoista on nähtävissä analyysiyksikköjen 

esiintyvyydet ja tyypilliset elementit (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; 

Eskola 1997, 86–88). 

Litteroin e-lomakkeella kerätyn aineiston tekstinkäsittelyohjelmalla sekä 

muokkasin joitakin ilmaisuja selkokielelle. Tämän jälkeen perehdyin aineistoon 

lukemalla sen useaan kertaan lävitse. Seuraava askel aineiston analysoinnissa 

oli aineiston taulukointi, joka on määrälliselle analyysille tyypillinen metodi. 

Muodostin kertomuksien kulkuun vaikuttavista henkilöistä analysointiyksikköjä, 

jonka jälkeen laskin niiden esiintyvyydet eri vastauksissa. 

Perehtyminen ja taulukointi syvensivät omaa ymmärrystäni aineistosta ja 

toimi pohjana teemoittelulle ja tyypittelylle. Keräsin tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisia osioita tekstistä tekstinkäsittelyohjelmalla sekä ATLAS.ti -

koodausohjelmalla. Tämän jälkeen aloin teemoittelemaan ilmaisuja eri 

ominaisuuksien suhteen. Teemoittelu itsessään ei tuota kokonaisvaltaista kuvaa 

aineistosta ja tulosten esittelystä, on siis perusteltua tyypitellä vastauksia (Eskola 

1997, 92–93). Eri teemojen pohjalta muodostin tyyppejä eli samankaltaisia 

tarinoita. Kirjoitin lisäksi kaksi erilaista tyyppikertomusta kehysnarratiivien 
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muuttujien suhteen (ks. liite 1–2). Kertomuksien tarkoitus on olla eräänlaisia 

yhteenvetoja (Eskola 1997, 94).  

Tutkimuksen analyysi eteni ja noudatteli eläytymismenetelmälle tyypillisiä 

tapoja. Teemoittelun avulla muodostui selkeämpi käsitys aineistosta sekä 

alustavia vastauksia tutkimuskysymykselle liikuntatunnin mielekkyydestä. Kaksi 

eri kertomusta muodosti jo keskenään kaksi eri teemaa. Teemoittelu mahdollisti 

relevantin tyypittelyn. Analyysin viimeisessä osuudessa suoritin tarkentavaa 

teemoittelua tyyppikertomusten pohjalta. Tätä metodia kutsutaan teemoitteluksi 

tyypittelyn sisällä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Nämä tyypeistä 

teemoitellut osiot muodostivat tutkimuksen pääteemaat, jotka esittelen tulokset-

osiossa. 
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4 TULOKSET 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimuksen tulokset siinä järjestyksessä kuin 

tutkimuskysymykset. Ensikin luvussa 4.1 käsittelen nuorten urheilijoiden 

käsityksiä koululiikunnasta. Seuraavassa luvussa 4.2 raportoin koululiikunnan 

mielekkyyteen vaikuttavista tekijöistä nuorten urheilijoiden näkökulmista. Käytän 

apuna selventämässä analyysiä sekä tuloksia lainaamalla vastaajia. Vastaajat 

ovat koodattu niin, että heidän nimensä on muodostettu koodein O1–O7. 

4.1 Nuorten urheilijoiden käsityksiä koululiikunnasta 

Nuorten urheilijoiden käsitykset koululiikunnasta olivat pääosin keskenään 

samankaltaisia. Liikuntatunnit nähtiin yhteisöllisinä tilaisuuksina, missä 

korostettiin yhteistä yrittämistä ja koheesiota oman onnistumisen tärkeyden 

sijaan. Kuitenkin voittaminen mainittiin kolmessa mieluisan liikuntatunnin 

tarinassa, mutta ei yhdessäkään epämieluisan liikuntatunnin variaatiossa. 

Käsitykset liikuntatunneista noudattelivat osin samankaltaista kaavaa 

liikuntatunnin rakenteista keskenään, missä liikuntatunti jaetaan alkuveryttelyyn, 

peliosuuteen ja loppuveryttelyyn. Verryttelyt mainittiin puolessa mielekkään 

liikuntatunnin kertomuksessa, kun taas epämieluisan tunnin variaatiossa 

verryttely mainittiin vain kerran. Pelaaminen ja kilpaileminen käsitettiin 

liikuntatunnin keskeiseksi sisällöksi ja ne mainittiin jokaisessa tarinassa. 

Liikuntatunneilla vastaajat arvioivat olevan monen eritasoista liikkujaa. 

Urheilijat eivät katsoneet tasoerojen vaikuttavan oman tekemisen laatuun, vaan 

ylipäätään ryhmän yhteiseen motivaatioon ja suoritustasoon. Mitä 

tasaväkisemmät ryhmät eli joukkueet olivat keskenään, sen laadukkaampaa ja 

yritteliäämpää peliä. Vähäinen yrittäminen ja osallistuminen käsitettiin 

vaikuttavan negatiivisesti liikuntatunnista muodostettavaan mielipiteeseen. Yhtä 

vaille jokaisessa epämieluisan tunnin tarinassa kerrottiin vertaisten vähäisestä 

osallistumisesta peliin. Joukkueiden muodostamisen tavat nähtiin tärkeäksi 
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osaksi oppitunneilla, missä oppilaslähtöinen ja autonominen tapa muodostaa 

joukkue katsottiin edukkaammaksi kaikille. 

Liikunnanopettajan katsottiin vaikuttavan niin omaan kuin muidenkin 

toimintaan liikuntatunnilla. Kiinnostusta osoittava ja auktoriteetin omaava opettaja 

nähtiin vaikuttavan positiivisesti mielipiteeseen oppitunnista ja luokkaryhmän 

toimintaan.  

TAULUKKO 1. Liikuntatunnin kulkuun vaikuttaneet henkilöt 

Henkilö Mielekäs liikuntatunti Epämieluisa liikuntatunti 

Minä (urheilija itse) 4 3 

Luokkatoverit 7 6 

Opettaja 3 6 

Muut 0 0 

 

4.2 Koululiikunnan mielekkyys ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

Koululiikuntatunnin mielekkyys nuorten urheilijoiden käsitysten mukaan tässä 

tutkimuksessa muodostui erilaisista tunnin kulkuun vaikuttavista tekijöistä. 

Tällaisia olivat tunnin teema eli laji, ryhmään liitettävät ominaisuudet kuten 

tasoerot ja yrittäminen sekä opettajan auktoriteetti ja asenne liikuntaa kohden. 

Teemat ovat muodostettu tyyppikertomusten pohjalta (ks. liitteet 1–2), jotka ovat 

keskeisiä tuloksia. Esitetyt sitaatit ovat näihin teemoihin sijoitettuja ilmaisuja, 

jotka eroavat keskenään kehystarinan variaation mukaan. Ensiksi on esitetty 

mielekkäälle oppitunnille tyypillinen ilmaisu sen teeman suhteen, toiseksi 

epämielekkäälle.  

Liikuntatunnin teemalla oli itsessään vaikutus, katsottiinko tunti 

mielekkääksi vaiko epämieluisaksi. Jokaisessa mieluisan liikuntatunnin 

vastauksessa mainittiin toiminnaksi pallopeli tai joukkuepeli. Toisaalta 

epämieluisan liikuntatunnin vastauksissa mainittiin teemaksi joukkue- tai 

pallopeli, mutta määrittäväksi tekijäksi muodostui toiminnan laatu. 
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 Erityisen mukavan koululiikuntatunnista tekee jokin omista urheilun 
 suosikkilajeista esim. jääkiekko tai jokin muu pallo- tai mailapeli. (O2) 

[…] alettiin pelaamaan säbää ja luokasta neljä henkilöä pelasi vain ja muut 
 seisoivat, kun ei kiinnostanut pelata. (O5) 

Ryhmän toiminnan laadun nuoret urheilijat käsittävät merkittäväksi 

vaikutustekijäksi liikuntatunnin mielekkyydelle. Jokaisessa mielekkään tunnin 

vastauksessa mainittiin yritteliäs tai laadukas ryhmän toiminta ja vain yhdessä 

vastauksessa sen ei katsottu vaikuttavan liikuntatunnin mielekkyyteen omalta 

osalta. Ryhmän toiminnan laatu vaikutti lisäksi käsityksiin epämieluisesta 

liikuntatunnista. Osallistumattomuus, yrittämisen puute tai keskittyminen muuhun 

kuin opetukseen olivat seikkoja, joita urheilijat nostivat esille tarinoissaan. 

 […] ja kun peli oli käynnissä, kaikilla oli kivaa ja kaikki yrittivät parhaansa ja 
kun tuli patti tilanne se selvitettiin niin että kaikilla oli hyvä mieli päätöksen 
jälkeen. (O5) 

 Kasaamisvaiheessa suurin osa porukasta katsoi ja puhui kavereille eikä 
osallistunut kasaamiseen. Pelissä samat tyypit ei tullut vaihtoon yhtään eikä 
syötellyt muille, kun omalle kaverille. Sen jälkeen haukuttiin muita, kun 
menetti pallon. (O1) 

Ryhmän muodostaminen erilaisine tapoineen mainittiin lähes jokaisessa 

vastauksessa. Ryhmän muodostaminen tapahtui joko opettajalähtöisesti tai 

oppilaslähtöisesti, joista jälkimmäinen käsitettiin johtavan liikuntatunnin 

onnistumisen kannalta parempiin lopputuloksiin. Epätasaiset ryhmäjaot 

taitotason osalta eivät vastauksissa vaikuttaneet urheilijan omaan toimintaan. 

Tasoerot katsottiin vaikuttavan liikuntatunnin yleisiin ilmapiiriin sekä vertaisten 

motivaatioon. Nuorten urheilijoiden mielestä tärkeää oli, että ryhmät olisivat 

keskenään tasaväkiset, jotta yrittäminen sekä toiminta pysyy korkealaatuisena. 

 Ennen pelin alkua ryhmä jaettiin tasonmukaisiin ryhmiin eli liikuntaa 
 totisemmin harrastavat ja kuntoliikkujat omiin ryhmiinsä. Tämän jälkeen 
aloimme pelaamaan jotain mukavaa joukkuelajia, jossa joukkueet olivat 
muodostaneet oppilaat keskenään! (O6) 

Tehtiin kaverini kanssa niin monia maaleja, että jouduttiin eripuolille mutta 
 se ei fiilistä haitannut vaan peli jatkui ja molemmat jatkoivat maalien 
 tekemistä. (O7) 

Liikuntatunnin pitänyt opettaja vaikutti olennaisesti tunnin mielekkyyteen eri 

vastauksissa. Oppilaslähtöinen opetustapa käsitettiin soveliaaksi tavaksi 
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esimerkiksi ryhmien muodostamisessa ennen peliosuuksia. Opettajan 

auktoriteetin katsottiin vaikuttavan mieluisuuteen. Auktoriteetin ja liikunnallisen 

asenteen avulla opettajan nähtiin vaikuttavan myönteisesti liikuntatunnin kulkuun. 

Epämieluisan tunnin vastauksissa opettaja mainittiin yhtä vaille jokaisessa.  

Opettaja alkaa selittämään tunnin aihetta mutta joutuu lopettamaan kesken, 
 kun yksi porukka ei osaa olla hiljaa, vihdoin kaiken murinan ja pelleilyn 
 jälkeen saadaan asiat selväksi ja lähdetään alkulämmölle. Opettaja käskee 
 juoksemaan salia ympäri mutta ei siitäkään tule mitään. Osa kävelee, jotkut 
 istuvat nurkassa puhelimella, osa tappelee jossain nurkassa. Sen jälkeen 
 venytellään eikä siitäkään tule mitään. (O3) 

4.3 Erilaisia käsityksiä liikuntatunneista 

Urheilijoiden tarinat olivat keskenään hyvin samankaltaisia, mutta niiden seassa 

oli kuitenkin eroavaisuuksia. Yksi urheilija korosti liikunnan fyysistä 

kuormittavuutta ja sen tuottamaa hyvänolontunnetta: 

Liikuntatunnin aikana saimme aikaan todella hyvän fiiliksen, kun pelin aikana 
hengästyi ja siitä tulee aina hyvänolon tunne. (O6) 

Varmasti joku näistäkin varmaan tykkää mutta minun mielestäni 
liikuntatunneilla pitää olla jotain sykettä nostavaa liikuntaa. (O6) 

Muutamassa vastauksessa mainittiin kiusaaminen ja toisen oppilaan 

häiritseminen, mutta vain yhdessä tarinassa se kohdistettiin urheilijaan itseensä. 

Kiusaamisen katsottiin johtuvan ulkonäöstä ja joka lopulta johti loukkaantumiseen 

oppitunnilla. Vastaus oli lisäksi ainutlaatuinen, että se korostaa ainoana oman 

urheiluharrastuksen merkitystä arjessa: 

Ja viikonloppuna oli tulossa tärkeät pelit jotka, jouduin jättämään väliin koska 
en saanut urheilla reiluun kuukauteen. (O7) 
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5 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia nuorten urheilijoiden käsityksiä koululiikunnasta 

sekä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän näkökulmastaan liikuntatuntien 

mielekkyyteen. Aluksi tarkastelen tutkimuksen tuloksia tehden yhteenvetoja ja 

peilauksia taustateoriaan sekä aiempiin tutkimuksiin. Tuon esille omat 

johtopäätökseni tutkimustuloksista. Seuraavaksi esitän tutkimuksen kannalta 

olennaiset haasteet ja mahdollisuudet tarkastelemalla sen luotettavuutta, 

rajoituksia ja eettisyyttä. Lopuksi esitän jatkotutkimusmahdollisuudet, jotka tämän 

tutkimuksen perusteella ovat perusteltuja. 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen yksi lopputulemista on liikuntatunnin teeman vaikuttavan 

keskeisesti käsityksiin liikuntatunnista. Tulokset ovat osittain linjassa Kujalan 

tutkimuksen (2013, 48–49) kanssa, missä tutkittiin luokanopettajaopiskelijoiden 

puhetta ja puhetapaa koululiikunnasta. Kujalan tutkimus korostaa, että onnistunut 

liikuntatunti edeltää monipuolista ja osallistavaa toimintaa. Nuoret urheilijat 

käsittävät mielekkyyden liikuntatunneilla muodostuvat muun muassa yhteisen 

osallistumisen kautta. Monipuolisuuden tilalla heidän käsityksissään 

mielekkäästä liikuntatunnista on kilpaurheilusta johdettu laji, joka on vastoin 

Kujalan tutkimustuloksia. Vaikuttava tekijä on informanttien erilaisuus iän, 

koulutustason ja -suuntauksen suhteen. Urheilijalle on merkityksellistä oman 

lajinsa pelaaminen, jota kautta saadaan riemua ja hyvänolontunnetta. Väitettä 

tukee Nuori Urheilija -tutkimus, jossa lajirakkaus ja oman lajin harrastamisen 

merkityksen tärkeys ovat nuorelle urheilijalle ominaisia ajatuksia (Aarresola & 

Konttinen 2012). 

Liikuntatunneilla toimitaan erilaisissa ryhmissä ja joukkueissa, joiden 

tasoerot keskenään sekä sisällään vaihtelevat. Tutkimus osoittaa osallistumisen 

ja yrittämisen merkittäväksi vaikuttajaksi oppitunnin mielekkyyteen, mutta osalle 
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voittaminen ja kilpailu ovat myös tärkeässä roolissa. Väitettä tukee toisaalta 

Kujalan tutkimus vuodelta 2013, sekä tutkimus nuorten urheilijoiden suhdetta 

liikuntaan (Ristimäki ym. 2019). Jälkimmäisen mukaan nuoret urheilijat antavat 

liikunnalle kolmenlaisia merkityksiä, jotka voidaan jakaa hyvinvointia tukeviin, 

liikuntahengailua tukeviin sekä urheilijaksi kasvua tukeviin merkityksiin. 

Keskeiseksi teemaksi tutkimuksessa katsotaan kilpailullisuuden ja menestymisen 

edelle nostettu hyvinvointi ja liikuntahengailu. Tutkimuksen konteksti sijoittuu 

vahvemmin kilpa- ja seuraurheilun puolelle, on sen tulokset silti linjassa 

koululiikunnan suhteen urheilijoiden ajatuksissa. Urheilija haluaa kilpailla, muttei 

yhteisen osallistumisen kustannuksella. Tällöin urheilija osaa määritellä 

toimintansa tasoa sen mukaan, missä ryhmässä kulloinkin liikkuu. Toiminnan 

säätely voi olla yhteydessä liikuntatuntien motivaatioilmastoon ja 

liikunnanopettajan ratkaisuihin. Liikuntatuntien sosiaalisen ilmapiirin ollessa 

keskittynyt tavoiteorientaatioon koetaan yhteistoiminta ja kannustus kilpailua ja 

vertailua merkityksellisempänä (ks. osio 2.1.2) 

Liikuntatunnin mielekkyyteen vaikuttaa osaltansa sen suunnittelija ja 

toteuttaja eli yläkoululla pääasiassa liikunnanopettaja. Liikunnanopettajalla on 

tämän tutkimuksen mukaan merkittävä vaikutus oppitunnin mielekkyyteen. 

Oppilaisiin luottaminen sekä autonomia ennustavat mielekästä oppituntia. 

Opettajan vähäinen kiinnostus liikuntaa kohtaan ennustaa heikon auktoriteetin 

ohella epämielekästä oppituntia. Kirsi Hämäläisen tutkimus urheilijan ja 

valmentajan suhteesta (2008) tarjoaa näkökulmaa tutkimustulokselle. Urheilijat 

toimivat erilaisten valmentajien ja valmennussuhteiden parissa, missä arvot ja 

normit vaihtelevat suhteesta toiseen. Valmentajat saattavat painottaa voittamista 

ja asennetta. Olennaista on kuri ja toiminnan tavoitteellisuus, joka on läsnä 

harjoituksissa ja kilpailutilanteissa, jota valmentaja valvoo. Tällaisen struktuurin 

puute koululiikuntatunnilla voi johtaa käsityksiin huonosta oppitunnista ja 

liikunnanopettajasta. 

Tämän tutkimuksen tulokset suuntautuvat samoihin uriin, kuin aikaisemmat 

tutkimukset aiheen ja ilmiön piiristä. Liikuntatunneilla toivotaan jokaisen panosta 

ja osallistumista. Mielenkiintoista on kuitenkin pallopelin ja kilpailun 

korostaminen, joka osaltansa sotii muiden tutkimuksien tuloksia vastaan 

mielekkäästä oppitunnista (vrt. Kujala 2013; Sainio & Varpu 2013).  Aarresolan 

ja Konttisen tutkimus (2012) painottaa lajirakkautta, jota urheilijat tämän 
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tutkimuksen pohjalta haluavat myös toteuttaa koulun liikuntatunneilla. Toiveena 

on tasaväkinen peli tutun pallopelisovelluksen ympärillä, missä kaikki yrittävät. 

Tämä käsitys on mielestäni verrattavissa haavekuvaan ja fantasiaan 

urheilusuorituksesta, missä tasaväkinen peli lopulta voitetaan viime hetken 

maalilla. 

Mielestäni tärkeä huomio on urheilijoiden tarinat hyvän liikuntatunnin 

struktuurista, joka alkaa verryttelyistä edeten sivuteemojen kautta itse peliin. 

Tämä noudattaa perinteistä harjoittelun kaavaa, jossa ennen varsinaista 

lajisuorista valmistaudutaan fyysisesti ja psyykkisesti toimimaan tehokkaasti. 

Urheilijat ovat usein tapoihinsa kangistuneita, joita puoltaa tarinat vanhoista 

urheilijoista, jotka yhä edelleen tekevät punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä heti 

herätessään. 

Käsitykset koululiikunnasta ovat keskenään hyvinkin samankaltaiset, mutta 

mukaan mahtuu epätyypillisiä nostoja. Liikunnan fyysisen kehityksen aspektia ei 

maininnut kuin yksi urheilija. Tämä on mielestäni merkki koululiikunnan 

luonteesta ja sen sisällöistä. Urheilijat eivät koe koululiikuntaa fyysisesti 

rasittavana. Toinen epätyypillinen maininta keskittyy kiusaamiseen. Tämän 

perusteella urheilijat eivät koe olevansa koululiikuntatunneilla kiusatun 

asemassa, mutta se ei poista kiusaamisen mahdollisuutta. Vastauksessa 

merkittävää on selvä viittaus omaan lajiin ja sen tärkeyteen. Vastaajan retoriset 

valinnat puhuvat pettymyksen puolesta, johon kiusaaminen ja loukkaantuminen 

liikuntatunnilla johti.  

5.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen laadun määrittäminen voidaan toteuttaa eri metodein, kuten 

tarkastelemalla sen sisältöä ja mittaraita sekä itse prosessia. Hyvä tieteellinen 

käytäntö on määritelty tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeissa. Sen mukaan 

tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli 

rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta (TENK). Hirsjärvi ym. (2009, 23–

24) katsovat, että hyvä tieteellinen käytäntö muodostuu yleisen huolellisuuden, 

tarkkuuden, eettisen tiedonhankinnan ja oikean viittaustekniikan käytön kautta. 

Tutkijana olen pyrkinyt jokaisessa työnvaiheessa toimimaan edellä mainittujen 

ohjenuorien mukaan. Tutkimuksen raportoinnissa olen pyrkinyt selventämään 
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toimintatapojani mahdollisimman selkeästi sekä perustelemaan 

tutkimusmetodiset valinnat. Luotettavuutta korostaa lisäksi lähteiden 

painottuminen 2010-luvulle. 

Tutkimusaineistoksi muodostui 14 erilaista kertomusta 

koululiikuntatunneista, jotka kirjoittivat seitsemän eri informanttia. 

Tutkimusaineisto oli pieni, jonka seurauksena tutkimuksen tuloksia ei voida 

yleistää laajempaan joukkoon. Yleistettävyyden mahdollisuutta ja perustelua 

vähensi lisäksi kehyskertomusten väljät raamit sekä eläytymismenetelmän 

luonne tuottamassa stereotypioita. Tutkimusaineisto oli kuitenkin riittävä 

tuottamaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä pienen vastaajapiirin kontekstissa. 

Vastaajien anonymiteetin kannalta olen poistanut sellaista informaatiota, mikä 

voisi lisätä riskiä tunnistaa heidät. Tämän seurauksena tutkimustulosten 

yleistettävyyden mahdollisuus pienenee entisestään. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi ollut mahdollista kasvattaa keräämällä 

aineistoa enemmän sekä laajemmalta alueelta. Tämän lisäksi olisi ollut edellisen 

mukaan perusteltua, että yksi vastaaja kirjoittaa vain yhden tarinan kahden eri 

variaation sijaan. Eläytymismenetelmän avulla kerätty aineisto olisi lisäksi 

tehokkaampaa kerätä luokkatilassa e-lomakkeen sijaan. Tällöin vältytään 

tehokkaammin sellaisilta vastauksilta, joita ei voida kelpuuttaa tutkimukseen. 

Toisaalta valinnanvapaus ja väljyys voi lisätä aineiston autenttisuutta. 

5.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimustulokset antoivat viittauksia liikuntatunneista, jotka urheilijat kokevat 

mielekkäiksi. Laajemman aineiston avulla olisi mielenkiintoista ja perusteltua 

vertailla erilaisten liikuntataustojen omaavien nuorien käsityksiä tai kokemuksia 

koululiikunnasta. Koululiikunta on vuosittain esillä esimerkiksi MOVE-testien 

kautta, joita kritisoidaan ja puolletaan. Vuosikymmenten huolestuttava kehitys 

nuorten peruskunnon heikkenemisestä tarjoaa lisäksi tutkimustyölle pohjaa. Mitä 

koululiikunta tarjoaa urheilijalle liikunnan ryhmien ollessa varsin heterogeenisiä? 

Miten eriyttäminen näkyy koululiikunnassa opetussuunnitelmassa sekä 

konkretiassa? Debatti sopivien haasteiden tarjoamista oppilaille kumpuaa hyvän 

eriyttämisen ajatuksesta. Mielenkiintoista olisi keskustella ja tutkia, tarjotaanko 

kilpaurheilijoille riittäviä virikkeitä koululiikunnan yhteyksissä. 
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Katja Rajalan väitöskirja (2021) oppilaiden hierarkioista koulumaailmassa 

tarjoaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksille urheilijoiden näkökulmasta. Miten 

koettu sosiaalinen asema näkyy ja vaikuttaa koululiikunnassa? Miten urheilija 

asemoi itsensä hierarkian tikapuille ja miksi? Rajalan tutkimuksen tulokset ovat 

mielenkiintoiset ja toisaalta ainutlaatuiset mittakaavassaan, mikä tarjoaa 

perusteellisen pohjan uusille tutkimuksille sosiaalisen aseman ilmiön ympärille. 
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LIITTEET 

Liite 1: Mielekkään liikuntatunnin tyyppikertomus 

Liikuntatunnin pääteemana oli tällä kertaa jalkapallo, joka on yksi 

suosikkilajeistani. Olen taitava pallon kanssa, kuten myös moni muu ryhmästäni. 

Tunnista tulisi varmasti mukava. 

Aloitimme tunnin alkuveryttelyillä. Tämän jälkeen oli vuoro jakaa joukkueet. 

Opettaja antoi vastuuta meille oppilaille asiassa, mikä motivoi niin minua kuin 

muitakin. Muodostimme kaksi peliryhmää sekä jaot peliryhmien sisällä. Menin 

itse pelaamaan ryhmään, jossa oli tiedossa tasokkaampaa ja totisempaa peliä.  

Jaot osoittautuivat tasaisiksi. Molemmat joukkueet yrittivät parhaansa, 

aivan kuten toisessakin peliryhmässä tehtiin. Peli oli tasaista aivan loppuun asti. 

Lopulta joukkueemme sai kuin saikin voiton, kiitos hyvien otteitteni. Muiden kehut 

lämmittivät mieltäni.  

Tunnin lopuksi keräsimme varusteet yhdessä, tähänkin osallistui jokainen. 

Opettajan loppupalautteessa saimme kehuja yrittämisestä sekä osoitetusta 

taidosta. Kilpailut jäivät sikseen siirtyessämme hyvin mielin pukukoppiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2: Epämieluisan liikuntatunnin tyyppikertomus 

Liikuntatuntimme alkoi laiskottelun jälkeen, kun opettaja lopulta sai kaikkien 

huomion. Teemaksi oli valikoitunut salibandy, joka nostatti tunteita.  

Alkuun otimme jonkinlaisen leikin palloilla ja mailoilla. Tämähän ei 

tietenkään onnistunut jokaiselta, vaan pääasiallinen toiminta keskittyi pelleilyyn 

ja muille huutelemiseen. Seuraavana olisi kuitenkin peliosuus.  

Opettaja suoritti jaot, joista tuli melkoisen epätasaiset. Jakojen tai jonkin 

muun seikan takia muiden osallistuminen ja yrittäminen jäi vähäiseksi. Edes 

opettajan motivointipuheet eivät auttaneet. Tuntui siltä, että edes opettajaa ei 

kiinnostanut olla paikalla eikä ollut suunnitellut tuntia kunnolla. Muiden 

kiusaaminen ja haukkuminen jatkui yhä edelleen.  

Pelissä onnistuin kuitenkin itse, vaikka muiden toiminta ei ollutkaan 

esimerkillistä. Opettaja vihelsi pilliin ja päättää tunnin etuajassa ja samassa 

suurin osa ryntää tunnilta pois. Muutama oppilas jäi korjaamaan varusteita. Tunti 

oli surkea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 3: Liikunnan opetuksen tavoitteet 

 

 

 

 

 



 

Liite 4: Tutkimuslupakysely nuorten vanhemmille 

Tutkimuslupakysely 

 

Olen tekemässä tutkimusta kilpaurheilijoiden käsityksistä koululiikunnasta. 

Kohdejoukkona on kilpaurheilujoukkue, johon lapsenne kuuluu. Tutkimuksen 

aineisto kerätään eläytymismenetelmän keinoin, missä lapsi kuvailee kirjallisesti 

koulupäiväänsä. Koska kohdejoukko koostuu alaikäisistä, vaaditaan aineiston 

keräämiseen huoltajan suostumus. 

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käsitellään tieteen etiikan mukaisesti. 

Tutkimustulokset käsittävät anonymiteetin, eli vastaajia ei ole mahdollista 

tunnistaa tuloksista. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tampereen yliopiston 

sallimissa palveluissa. 

Tutkimushaastattelu toteutetaan erikseen sovittuna aikana e-lomakkeella. 

Tähän kuluu aikaa noin 10 minuuttia.  

 

Lapsen nimi: 

_________________________________________________________ 

 

Huoltajan suostumus (allekirjoitus ja nimenselvennys): 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Lisätiedot ja kysymykset: 

Aleksi Anttila 

aleksi.anttila@tuni.fi 

0440645161 

Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

 

 

 

 

 



 

Liite 5: Vastauslomake 
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