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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia 

liikunnanopettajilla on oppilaiden liikuntamotivaatiosta ja oppilaiden motivoimisesta kohti 

liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa. Tavoitteena oli selvittää liikunnanopettajien käsityksiä 

ja tietoisuutta liikuntamotivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä selvittää, millaisia 

motivoinnin keinoja liikunnanopettajat käyttävät kasvattaakseen oppilaiden 

liikuntamotivaatiota. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisena liikunnanopettajat kokevat 

oman vastuunsa oppilaiden kasvattamisessa ja motivoimisessa kohti liikunnallisesti aktiivista 

elämäntapaa. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksessa 

haastateltiin neljää yläkoulussa työskentelevää eri työkokemuksen omaavaa liikunnanopettajaa. 

Tutkimusote oli fenomenologis-hermeneuttinen, koska tarkoituksena oli kartoittaa 

haastateltavien liikunnanopettajien kokemuksia ja käsityksiä motivaatiosta sekä oppilaiden 

motivoimisesta koululiikunnassa. Tarkoituksena oli ymmärtää merkityksiä kokemuksien 

takana ja tätä kautta ymmärtää tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  

Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat pitivät motivaatiota keskeisenä asiana 

koululiikunnassa ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa. Tässä tutkimuksessa 

liikunnanopettajat kokivat opettajan persoonan, turvallisen ympäristön, oppilaiden autonomian 

kokemukset sekä liikuntatuntien ja opetuksen monipuolisuuden olevan keinoja, joilla oppilaita 

pystytään motivoimaan kohti liikunnallista elämäntapaa.  
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ABSTRACT 

Nummela, I. 2018. A physically active lifestyle -  Physical education teachers' perceptions and 

experiences about physical motivation, Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, 

Master's thesis in Sport Pedagogy, 98 pp., 4 appendices.   

The aim of this study was firstly to find out physical education teachers' perceptions and 

experiences about motivation and how to motivate students towards physically active lifestyle. 

Secondly, the aim was to survey teachers' knowledge about motivation and find out what kind 

of pedagogical and didactical methods teachers use to motivate students in physical education. 

Thirdly, the aim was to find out how the physical education teachers experience their own 

responsibility in educating and motivating students towards a physically active lifestyle. 

The research was a qualitative study and the data were collected through theme interviews. Four 

physical education teachers with different work experience in the upper secondary school were 

interviewed in this study. The thesis was phenomenological-hermeneutical because it was 

intended to chart the experiences and the perceptions of motivation and motivating students. 

The purpose was to understand the meanings behind the experiences and try to understand the 

phenomenon of the study as comprehensively as possible. 

Physical education teachers who participated in this research considered motivation as a key 

element in physical education. The physical education teachers experienced that the personality 

of a teacher, a safe atmosphere, the students’ experiences of autonomy and the versatility of 

physical education classes are the best ways to motivate students towards a physically active 

lifestyle. 

Keywords: physical motivation, physical education, physically active lifestyle, self-

determination theory  
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1 JOHDANTO 

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tuottamat terveydelliset hyödyt ovat laajalti tunnetut ja 

luotettavaa tietoa on kertynyt vuosien mittaan siinä määrin, ettei liikunnan yhteiskunnallisen 

merkityksen tulisi olla enää kiinni tiedon puutteesta. Lukuisat tutkimustulokset ovat 

paljastaneet erityisesti lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden laskeneen, mistä on seurannut 

niin motoristen taitojen kuin kuntotekijöiden heikentymistä (Telama 2017). Lapset eivät liiku 

vapaa-ajallaan kuten ennen (Laakso & Tammelin 2008) ja ainoastaan 20 prosenttia 

suomalaisista 11–16-vuotiaista koululaisista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti vähintään 

tunnin viikon jokaisena päivänä (Kokko ym. 2015). Kun fyysinen aktiivisuus on niin selvästi 

vähentynyt ihmisten elämässä, on liikunnan harrastamisesta tullut toimintakyvyn säilyttämisen 

kannalta lähes välttämätöntä (Laakso 2007). Liikunnallisen elämäntavan edistämistä 

voidaankin pitää yhtenä liikuntakasvatuksen ja -politiikan tärkeimpänä tavoitteena (Telama & 

Yang 2005). Yhteiskunnan liikunnallinen passivoituminen luo haasteita koko yhteiskunnalle, 

mutta ennen kaikkea opetustoiminnalle. Liikkumattomuus on merkittävä riskitekijä niin yksilön 

hyvinvoinnille kuin koko yhteiskunnalle esimerkiksi lisääntyneiden terveydenhuollon 

kustannusten myötä. Nyt onkin kyse siitä, kuinka saada ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, 

liikkumaan.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004; 2014) todetaan, että peruskoulujen 

ensisijainen tavoite on herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Koululiikunnan tavoitteena on 

kehittää oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea oppilaiden 

kokonaisvaltaista toimintakykyä. Tavoitteena on myös saada oppilaat ymmärtämään liikunnan 

terveyttä edistävät vaikutukset. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) 

Liikunnanopetuksella tuetaan näitä tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille sellaisia tietoja, 

taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta liikunnallisen elämäntavan muodostuminen on 

mahdollista (Liukkonen & Jaakkola 2013; Heikinaro-Johansson & Ryan 2004). Lapsuuden ja 

nuoruuden positiiviset liikuntakokemukset ovat merkittävä tekijä elinikäisen 

liikuntaharrastuksen syntymisessä, sillä elämäntavat omaksutaan pitkälti tässä ikävaiheessa. 

Jotta lapsi sitoutuisi pysyvään liikuntaharrastukseen, koululiikunnan tulee tarjota positiivisia 
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kokemuksia ja ohjata lasta kohti fyysisesti aktiivista elämäntapaa. Koulun ja liikunnanopettajan 

merkitys korostuu erityisesti siksi, että liikunta sisältyy oppiaineena opetussuunnitelmaan ja 

tavoittaa täten koko ikäluokan. Koulu saattaa olla usealle lapselle ainoa paikka, jossa he 

liikkuvat aktiivisesti tai jossa he voivat osallistua ohjattuun toimintaan. Jopa viidennes 

suomalaisnuorista ei liiku koulun ulkopuolella lainkaan. (Karvinen, Räty & Rautio 2010, 5.) 

Liikunnanopettaja on merkittävässä asemassa lasten ja nuorten kasvattamisessa kohti 

liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa. Hänellä on mahdollisuus edistää oppilaiden 

liikuntamotivaatiota tarjoamalla heille positiivisia liikuntakokemuksia ja -elämyksiä. 

Liikunnanopetuksessa tulee hallita ja ymmärtää hyvin monenlaisia asioita, yhteyksiä ja 

kokonaisuuksia. Liikunnanopettaja on tulevaisuuden moniosaaja, jonka tulisi olla 

liikuntataitojen oppimestarin lisäksi hyvinvointi- ja ihmissuhdeasiantuntija (Laakso 2007). 

Nykyaikainen liikuntapedagogiikka korostaa oppijan omaa roolia ja aktiivisuutta. 

Liikuntamotivaation ja -harrastuksen aikaansaaminen on liikunnanopettamisen näkökulmasta 

suuri haaste, sillä lapset eivät ole enää itsestään fyysisesti yhtä aktiivisia kuin ennen. Opettajan 

tulee pystyä huomioimaan eritasoiset oppilaat ja tarjota kullekin mahdollisuuksia harjoitella 

omalla tasollaan. Yksilöiden huomioiminen, erilaiset opetus- ja oppimistyylit, monipuolisuus, 

vaihtelu ja positiiviset kokemukset ovat asioita, joiden tiedetään edistävän lapsen fyysistä 

aktiivisuutta ja motivaatiota liikuntaa kohtaan, mutta toteutuvatko ne opetuksessa? 

Liikunnanopettajien tulisi olla tietoisia motivoinnin keinoista ja osata hyödyntää niitä omassa 

opetuksessaan. Tässä tutkimuksessa lähdetään selvittämään, miten liikunnanopettajat 

motivaation kokevat ja mitä he omassa työssään tekevät motivoidakseen lapsia ja nuoria kohti 

liikunnallista elämäntapaa. Lapsien ja nuorien motivoiminen liikuntaan on yksi keino, jonka 

avulla liikunnanopettaja pystyy vaikuttamaan ehkäisevästi yhteiskunnan liikunnalliseen 

passivoitumiseen.  
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2 LIIKUNTAKASVATUS 

Liikuntakasvatus käsitteenä on yksinkertaisempi määrittää, kun puhutaan pelkästä koulussa 

tapahtuvasta liikunnasta. Grahamin, Holt/Halen ja Parkerin (2010, 5) mukaan liikuntakasvatus 

on kouluohjelma, jonka tavoitteena on ohjata nuoria elinikäiseen liikunta-aktiivisuuteen ja 

liikuntaharrastusten pariin. Green (2008, 3) puolestaan toteaa, että liikuntakasvatus on tämän 

lisäksi fyysistä aktiivisuutta, jota liikunnanopettaja järjestää oppilailleen. Kun asiaa 

tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta koulun ulkopuolelta, huomataan, että 

liikuntakasvatusta tapahtuu myös muualla, esimerkiksi urheiluseuroissa ja perheissä (Laakso 

2007). Liikuntakasvatuksen nähdäänkin olevan kaikkea sellaista toimintaa, joka tarkastelee 

liikuntaan liittyviä ilmiöitä kasvatuksellisesta näkökulmasta, joten liikuntaan kasvattavia tahoja 

on useita (Laakso 2007). Kaikista kasvattajista ei voi käyttää nimitystä opettaja, mutta kaikki 

opettajat ovat kasvattajia (Lahdes 1997, 11). Tässä luvussa keskitytään pääasiassa koulussa 

tapahtuvaan liikuntakasvatukseen ja sitä ohjaaviin tekijöihin.   

Liikunta on jo pitkään ollut oppiaineina useissa maissa, mutta liikuntakasvatuksen identiteetin 

ja perimmäisen tarkoituksen katsotaan usein olevan selkiintymätön (Crum & Stegman 2005; 

Larsson & Redelius 2008; Naul 2003). Liikuntakasvatuksen tavoitteet nähdään usein vain 

lasten ja nuorten näkökulmasta, vaikka katseet pitäisi kohdistaa koko elämänkaaren kestävään 

liikunnalliseen jatkumoon (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2017). Fyysisen aktiivisuuden 

väheneminen, liikalihavuus ja siihen liittyvät terveysongelmat sekä elinikäiseen oppimiseen 

keskittyvä elämäntapa ovat vaikuttaneet siihen, että liikunnan opetussuunnitelmissa ja 

tavoitteissa on huomioitava yhä vahvemmin elämänkulun näkökulma. Tässä näkökulmassa 

myös hyvinvointi ja terveys näyttelevät suurta roolia. (Graham ym. 2010, 4-5; Hardman 2008.) 

Liikuntakasvatuksen tavoitteita voidaan tarkastella niin yksilön kuin yhteiskunnan 

näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti liikuntakasvatuksessa korostuu fyysisen kunnon ja 

toimintakyvystä huolehtimisen näkökulma, kun taas yksilölle merkittäväksi tekijöiksi voivat 

nousta myös esimerkiksi sosiaaliset kokemukset. (Laakso 2007.) Liikuntakasvatuksen 

tavoitteet kumpuavat yleisistä kasvatuksellisista tavoitteista, joiden molempien tehtävänä on 

auttaa lasta ja nuorta oppimaan ja kehittymään (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
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2004; 2014). Tänä päivänä liikunnan opetussuunnitelmaan sisältyy yhä enemmän yleisiä 

kasvatuksellisia tavoitteita, sillä ymmärretään, ettei liikunnanopetus voi olla vain liikunnan 

tietojen ja taitojen siirtämistä opettajalta oppilaalle (Nieminen & Salminen 2010). Liikunnan 

perusopetuksen opetussuunnitelman (2004; 2014) mukaan liikunnanopetuksen tavoitteena on 

vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun ja kehitykseen. 

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on myös auttaa lapsia ja nuoria omaksumaan liikunnallinen ja 

terveellinen elämäntapa. Liikuntakasvatuksen kokonaisvaltaista kasvatuksellista tehtävää 

tarkastellaan usein juuri fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden näkökulmasta 

(Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007, 101; Annerstedt 2005; Graham ym. 2010, 4-5; Kellis 

& Mountakis 2005). Grahamin ym. (2010, 4-5) mukaan liikuntakasvatuksella voidaan kehittää 

fyysistä kuntoa, motorisia taitoja ja ehkäistä lihavuutta. Se voi edistää uusien ystävyyssuhteiden 

luomista ja kehittää yhteistyötaitoja sekä lievittää stressiä ja parantaa itsetuntoa. Näiden 

fyysisesti, sosiaalisten, emotionaalisten ja moraalisten tekijöiden avulla oppilaista kasvatetaan 

”hyviä kansalaisia” koulun arvojen mukaisesti (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014). Liikuntakasvatuksen tavoitteet nähdään niin Suomessa kuin useissa muissa maissa 

kaksiulotteisesti, jolloin puhutaan kasvattamisesta liikuntaan sekä kasvattamisesta liikunnan 

avulla (Green 2008, 16; Okade 2005; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014).  

 

Liikuntaan kasvattamisen taustalla on ajatus, jossa liikunnalla nähdään olevan joko itseisarvoa 

tai välinearvoa. Sen tärkeimpänä tavoitteena on läpi elämän jatkuvan liikuntaharrastuksen 

syntyminen. (Laakso 2007.) Viimeisinä vuosikymmeninä yhteiskunnan passivoituessa on 

fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä ja terveyden edistämisestä syntynyt uusi haaste 

koululiikunnalle. Nämä tavoitteet nähdään myös keskeisinä liikuntakasvatuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna. (Annerstedt 2005; Heikinaro-Johansson & Telama 2005; Kellis & Mountakis 

2005; Okade 2005; Crum & Stegman 2005.) Jotta liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa olisi 

mahdollista omaksua, katsotaan sen edellyttävän motorisia perustaitoja sekä eri 

liikuntamuotoihin liittyviä tietoja ja taitoja (Annerstedt 2005; Crum & Stegman 2005; Kellis & 

Mountakis 2005; Okade 2005). Motoriset perustaidot sekä liikuntataidot ovat hyvin keskeisessä 

asemassa, sekä opetussuunnitelmissa että niiden tavoitteissa. Niitä käytetään usein myös 

liikunnan arvioinnin kriteereinä. Yleisesti liikuntataitojen katsotaan olevan edellytys 

elämänlaajuiselle liikuntaharrastukselle, mutta taitojen asemaa on kuitenkin viime vuosina 
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kritisoitu, sillä tutkimuksissa motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet ovat olleet 

ristiriitaisia. (Liukkonen 2009.) 

 

Käytettäessä liikuntaa kasvatuksen välineenä, pyritään vaikuttamaan juuri yleisiin 

kasvatustavoitteisiin, jotka hyvin usein ovat yhteydessä persoonallisiin, sosiaalisiin ja eettis-

moraalisiin tavoitteisiin (Liukkonen 2009). Liikunnan avulla voidaankin tehokkaasti edistää 

yleisiä kasvatustavoitteita, kun opetustilanteet vain ovat suotuisasti järjestetty (Laakso 2007). 

Sosiaalisen kanssakäymisen taidot ja yleiseen vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat keskeisiä 

tavoitteita myös liikuntakasvatuksessa, sillä myös yhteiskunta odottaa koulun sosiaalistavan 

lapset noudattamaan yhteiskunnan yhteisiä sääntöjä sekä reilun pelin periaatteita 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004; 2014). Liikunta tarjoaakin muihin 

oppiaineisiin nähden hyvin paljon erilaisia tilanteita, joissa oppilas voi oppia jotain uutta niin 

itsestään kuin toisistaan, sekä käsittelemään oikeaa ja väärää (Nieminen & Salminen 2010). Se 

tarjoaa mahdollisuuden uusiin ihmiskontakteihin ja yhdessä toimimiseen. Nämä 

mahdollisuudet tuleekin hyödyntää, eikä esimerkiksi liiallisen keskinäisen kilpailun takia tehdä 

tilanteista oppimista mahdottomaksi. Myös liikunnan eettisissä kasvatustavoitteissa tulisi 

tilanteet käyttää oikealla tavalla hyväksi. Pelit ja leikit tarjoavat valtavan määrän moraalisen 

kasvatuksen kannalta haastavia tilanteita, joissa oppilailla on mainio tilaisuus pohtia oikean ja 

väärän, itsekkyyden ja oikeudenmukaisuuden välisiä suhteita. (Laakso 2007.) Tutkimukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että vaikutus saattaa olla päinvastainen, mikäli tilanteisiin ei osata 

reagoida oikealla tavalla (Telama & Laakso 1995). 

2.1 Tavoitteena liikunnallinen elämäntapa 

Määriteltäessä liikunnallista elämäntapaa käsitteenä, on loogisinta käyttää kansainvälisiä 

liikuntasuosituksia määrittelyn apuna, sillä ne perustuvat laajaan tutkimusnäyttöön. Virallisten 

liikuntasuositusten mukaan kouluikäisten eli 7–18 -vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi liikkua 

päivässä 1–2 tuntia monipuolisesti. Nuorten tulisi kehittää lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden 

terveyttä kolmesti viikossa liikunnan avulla. (Fyysisen aktiivisuuden suositukset 2008.) 

Aikuisten eli 18–64 -vuotiaiden tulisi liikkua 150 minuuttia reippaasti tai 75 minuuttia 

rasittavasti viikoittain (WHO 2005) ja lisäksi tulisi tehdä lihaskuntoa ja liikehallintaa 

ylläpitävää liikuntaa vähintään kahdesti viikossa (Husu, Paronen, Suni & Vasankari 2011).  
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Elämäntapa on muuttunut viime vuosikymmenten aikana yhä enemmän istuvaksi ja tämä näkyy 

ihmisten terveydessä, kuten ylipainon ja sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymisenä (Kokko 

ym. 2015). Myös lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt (Huotari 2012) ja lihavuus 

lisääntynyt (Kautiainen ym. 2010). Luontainen arkiliikunta on vähentynyt huomattavasti. 

Lapsia ja nuoria kuljetetaan moottoriajoneuvoin niin kouluun kuin harrastuksiin. Internet ja 

älypuhelimet mahdollistavat asioiden hoitamisen ilman, että tarvitsee fyysisesti liikkua. Pelit, 

tietokone sekä TV-ohjelmat vahvistavat istuvaa elämäntapaa istuttamalla nuoria ruudun ääreen 

ja vain 5 % lapsista ja nuorista viettää ruudun äärellä vähemmän kuin kaksi tuntia päivässä. 

(Kokko ym. 2015.) Liikunnallisesti aktiivista elämää voidaankin tänä päivänä määritellä myös 

istumisen vähentämisen avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut istu vähemmän – voi 

paremmin suositukset, joiden mukaan liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa voi tavoitella 

myös liikkumalla aina kun mahdollista. Tästä esimerkkeinä työ- ja koulumatkojen kulkeminen 

kävellen tai pyörällä ja passiivisessa työssä jaloittelu sekä työtapojen muutos fyysisemmiksi, 

mikäli mahdollista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 13-15.) 

Liikunnallisen elämäntavan hyödyt terveyden kannalta ovat kiistattomat ja sillä on myös 

tutkitusti hyötyä myös oppimiseen (Syvänoja ym. 2012; Haapala 2015). Sillä voidaan saavuttaa 

myös kansallisen tason hyötyjä, kuten taloudellisia säästöjä, sen vähentäessä kroonisia 

sairauksia (WHO 2005, 13). Liikunnallinen elämäntapa onkin nykyisin enemmänkin velvoite, 

johon jokaisen tulisi pyrkiä. Tästä syystä olisi tärkeää, että liikunta nähtäisiin, kuten se 

aktiiviliikkujalle näyttäytyy. Se tarjoaa mahdollisuuden tavata ystäviä, kokea erilaisia tunteita, 

se opettaa ja se kasvattaa. Liikunta tarjoaa nautintoja, ei ainoastaan terveyttä ja toimintakykyä. 

(Pyykkönen 2014, 3.) 

Terveysvaikutuksista huolimatta, terveydelle riittävän liikuntamäärän saavuttaa ainoastaan 10-

17 % suomalaisista lapsista ja nuorista (Currie ym. 2012). Vuonna 2014 11-15 -vuotiaista 

nuorista 20 % liikkui terveytensä kannalta riittävästi eli vähintään tunnin viikon jokaisena 

päivänä (Kokko ym. 2015). Liikuntamäärien on myös tutkittu laskevan yläkouluun siirryttäessä 

(Currie ym. 2012) ja 9-luokkalaisista enää 10 % liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti, määrän 

ollessa kolminkertainen vielä 5-luokalla (Kokko ym. 2015).  
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Liikunnallinen elämäntapa lähtee muodostumaan jo lapsena, ja kouluiän liikunta-aktiivisuus 

ennustaa liikunnallista elämäntapaa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös, että suuri osa 

kouluiässä liikunnallisesti passiivisista lapsista lisäävät liikunnanmäärää aikuisiässä. (Vanttaja 

ym. 2014.) Lapsuuden ja nuoruuden aikaisen liikunnan sekä siellä omaksutun aktiivisuuden 

nähdään kuitenkin ennustavan suhtautumista liikuntaan aikuisuudessa, minkä vuoksi olisi 

tärkeää, että liikunnallinen elämäntapa lähtisi muodostumaan jo lapsuudessa (Tammelin & 

Telama 2008; Telama 2009; Dumith, ym. 2011; Husu ym. 2011; Yli-Piipari 2011).  

2.2 Liikunnanopetuksen tehtävät  

Opetus on oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on saada oppilas 

oppimaan eli saavuttaa opetustavoitteita (Hirsjärvi 1983, 45; Lahdes 1997, 14). Koulun 

liikuntatunneilla liikunnanopettajalla on tietoinen tarkoitus edistää oppilaan oppimista 

esimerkiksi tiettyä liikuntataitoa opettamalla (Varstala 2007). 

 Liikunnanopetuksen suunnittelua ohjaavat niin yhteiskunnassa kuin koulussa vallitsevat yleiset 

arvot sekä liikuntakasvatuksen arvot. Valtakunnallinen opetussuunnitelma ohjaa pitkälti koulun 

toimintaa ja antaa kehyksen myös liikunnanopetuksen suunnittelulle. Opetussuunnittelussa 

korostetaan tavoitteiden asettamisen merkitystä ja myös liikunnassa tavoitelähtöinen ajattelu on 

hyvin keskeinen. (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007.) Liikunnan perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2014) todetaan, että liikunnanopetuksen tulisi tarjota oppilaalle sellaisia 

tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on 

mahdollista. Tämän tavoitteen merkitys korostuu entisestään liikkumattomuuden lisääntyessä 

ja arkipäiväistyessä. Kun liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa on onnistuttu, 

näyttäytyy liikunta niin tärkeässä asemassa yksilön elämässä, että sen voi nähdä arjen 

toiminnoissa läpi elämän. (Koski 2013.) 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen lisäksi opetussuunnitelma määrittelee 

liikunnanopetukselle monia eri tavoitteita. Merkittävimpänä niistä on tukea lapsen ja nuoren 

kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ohjata lasta kohti terveellistä elämäntapaa. (Heikinaro-

Johansson & Hirvensalo 2007; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) Yhtä 
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tärkeitä tavoitteita liikunnanopetukselle ovat yleisten kasvatustavoitteiden saavuttaminen eli 

kasvattaminen liikunnan avulla. Liikunnanopetuksen tulisikin painottaa eri liikunnan tavoitteita 

oppilaiden kehitysvaiheiden mukaan siten, että molemmat liikunnanopetuksen päämäärät, 

kasvatus liikuntaan ja kasvatus liikunnan avulla, toteutuvat ja ovat yhtä tärkeitä. (Heikinaro-

Johansson & Hirvensalo 2007, 101.)  

Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) onkin siirrytty lajilähtöisyydestä perustaitojen ja 

ominaisuuksien opettamiseen sekä pätevyyden tunteiden vahvistamiseen. Opetuksessa pyritään 

myös korostamaan positiivisia kokemuksia, sillä niiden tiedetään olevan yhteydessä 

liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014.) Positiiviset kokemukset ja onnistumisen elämykset luovat positiivisia asenteita liikuntaa 

kohtaan sekä mahdollistavat pysyvien liikuntaharrastuksien muodostumisen (Liukkonen 2009). 

Kun yksilö kokee oppivansa ja osaavansa, hän todennäköisesti jatkossakin harrastaa 

oppimaansa asiaa mielellään (Lintunen 2007b). Nämä motivaatioilmastoon liittyvät 

liikuntakasvatuksen tavoitteet löytyvät liikunnan opetussuunnitelmasta (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004; 2014). 

Liikuntatuntien tulisi olla myös fyysisesti rasittavia, sillä vaikka ne eivät riitä kattamaan 

kouluikäisten liikunnan tarvetta, ovat ne osalla lapsista merkittävä osa sitä (Tammelin 2017). 

Kansainvälisten liikuntasuositusten mukaan liikunnanopetus tulisi järjestää siten, että oppilaat 

liikkuisivat vähintään 50 % tunnin kokonaiskestosta ja 30 % liikuntatunnista olisi fyysisesti 

rasittavaa liikuntaa (Institute of Medicine 2013; U.S. Department of Health and Human 

Services 2010; 2012). Tämä vaatii liikunnanopettajalta taitoja organisoida tila, välineet ja 

oppilaat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, antaa selkeitä ja lyhyitä ohjeita sekä hyödyntää 

monipuolisia opetusmenetelmiä (Rink, Hall & Williams 2010, 50).  

Myös lajivalintojen ja koululiikuntasisältöjen tulisi olla sellaisia, että oppilaiden on helppo 

siirtää ne vapaa-ajalleen (Rink ym. 2010, 51) ja niin sanottuja seisoskelulajeja tulisi muokata 

aktiivisemmiksi, jotta aktiivisuustavoitteiden on mahdollista täyttyä (Metzler ym. 2013; 

Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Oppilaat liikkuvat pääsääntöisesti hauskuuden, 

yhdessäolon, jännityksen ja haasteiden takia, mikä olisi tärkeää muistaa opetusta 
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suunniteltaessa (Heikinaro-Johansson ym. 2008). Motivaation kannalta merkittävää onkin, että 

oppilaan toiveita kuunnellaan ja otetaan huomioon (Metzler ym. 2013; Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011). 

2.3 Liikunnanopettajan tehtävät 

Liikunnanopettaja on henkilö, joka pyrkii toteuttamaan opetussuunnitelman asettamia 

tavoitteita. Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee liikunnanopettajan tärkeimmän 

päämäärän eli oppilaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen sekä siihen tarvittavien 

tietojen tarjoamisen. Toinen keskeinen tavoite on saada oppilas ymmärtämään liikunnan 

terveydelliset vaikutukset. Liikunnanopettajan tulisi tarjota oppilailleen sellaiset puitteet, että 

liikunnallisen elämäntavan muodostuminen on mahdollista. Hänen tulisi huomioida jokaisen 

yksilölliset kehitysmahdollisuudet, jotta jokainen innostuisi harrastamaan liikuntaa vapaa-

ajallaan. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) Käytännössä liikunnalliseen 

elämäntapaan kasvattaminen tarkoittaa toteutuessaan oppilaiden säännöllistä liikunnan 

harrastamista, hyvää fyysistä kuntoa ja sitä, että he omaavat riittävästi tietoa liikunnan 

terveysvaikutuksista ja kunto-ominaisuuksien kehittämisestä. (Rink 2010, 270.) Viimeisimpien 

vuosien aikana on koulutuksen kehittämissuunnitelmissa noussut esiin myös toive ja tarve 

liikunnanopettajan roolin muutoksesta laaja-alaiseksi hyvinvointi- ja ihmissuhdeosaajaksi, joka 

tuntee oppilaansa ja auttaa heitä löytämään juuri heille parhaiten sopivat liikuntamuodot 

(Liikuntatieteen laitoksen laatukäsikirja 2008). Opettajalta vaaditaankin nykypäivänä entistä 

parempia vuorovaikutustaitoja laji- ja didaktisen osaamisen lisäksi (Heikinaro-Johansson & 

Klemola 2007).   

 

Pitkänen (1977) on määritellyt liikunnanopettajan olevan ensisijaisesti opettaja, joka 

suunnittelee työnsä suhteellisen hyvin ja huolehtii itsensä kehittämisestä. Hän kiinnittää melko 

paljon huomiota opetuksen tavoitteisiin ja opetustyön arviointiin. Hänen työhönsä sisältyy 

paljon valvontatehtäviä ja hän joutuu käyttämään suhteellisen paljon aikaa myös 

toimistotyyppiseen työhön. Pitkäsen mukaan liikunnanopettajan ei tarvitse juurikaan käyttää 

aikaa oppilaiden huoltoon tai hoitoon, eikä hän juuri osallistu alan kehittämistyöhön. (Pitkänen 

1977, 1–8.) Paljon on muuttunut, mutta paljon liikunnanopettajan pääpiirteistä pitää kuitenkin 

edelleen paikkansa. Penttisen (2003, 44) mukaan koululiikunta monipuolisuudessaan pitäisi 
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kuitenkin nähdä nimenomaan fyysistä hyvinvointia tukevana oppilashuoltotyönä. 

Liikunnanopettajat ovat Penttisen mukaan otollisessa asemassa oppilashuollossa sekä fyysisen 

hyvinvoinnin kehityksessä. Koululiikunnan kiistaton perustehtävä on oppilaiden kasvun ja 

kehityksen monipuolinen tukeminen sekä saada oppilas kokemaan säännöllinen liikunta 

tärkeänä osana omaa hyvinvointiaan jo kouluajasta lähtien (Penttinen 2003, 44). 

 

Liikunnanopettajien toimenkuva on jatkuvassa muutoksessa. Liikunnan asema 

yhteiskunnassamme on muuttunut huomattavasti 1960-luvulta 2000-luvulle, joka on muuttanut 

myös liikunnanopettajien työnkuvaa. Tänä päivänä liikunnanopettaja on laaja-alainen 

hyvinvoinnin asiantuntija, jonka tulisi hallita niin liikuntaan ja sen kulttuuriin liittyviä tietoja, 

liikunnan biolääketieteellisiä lähtökohtia sekä inhimillistä käyttäytymistä ohjaavia 

käyttäytymistieteellisiä perusteita. Koulun, oppimiskäsitysten, yhteiskunnan sekä oppilaiden ja 

heidän taustojensa jatkuvassa muutoksessa vaaditaan liikunnanopettajalta niin luovuutta kuin 

joustavuutta sekä ennen kaikkea itsensä kehittämistä. Häneltä odotetaan myös taitoa kohdata 

muutoksia ja erilaisuutta. (Laakso 2007.) 

 

Erityisiä haasteita liikunnanopettajan työhön tuo tällä hetkellä oppilaiden fyysisen kunnon 

polarisoituminen (Huotari 2004; Huotari ym. 2010), joka vaikeuttaa myös liikunnallisen 

elämäntavan saavuttamista (Rink 2010, 270). Osa oppilaista on erittäin huonossa fyysisessä 

kunnossa ja se näkyy erityisesti kestävyyskunnossa. (Huotari 2004; Huotari ym. 2010.) Lasten 

ja nuorten liikkumattomuudesta johtuvat terveysongelmat aiheuttavat lisäpaineita 

liikunnanopettajille (Metzler ym. 2013). Oppilaiden fyysisen kunnon laskuun on istuvan 

elämäntavan ohella vaikuttanut vaihtoehtoisten vapaa-ajanviettotapojen lisääntyminen. Myös 

käytöshäiriöt ja levottomuus ovat lisääntyneet. (Kiviniemi 2000, 172; Kohonen & Kaikkonen 

1998.) Liikunnanopettaja tarvitsee uusia sisällönhallintataitoja sekä niihin liittyviä pedagogisia 

taitoja saavuttaakseen liikunnanopetuksen päämäärän (Metzler ym. 2013).  

 

Liikunnanopettajan toimenkuvaan ja sen muutokseen vaikuttavat merkittävästi myös 

oppituntien ulkopuoliset tehtävät. Liikunnanopettajan odotetaan huolehtivan varsinaisten 

liikuntatuntien lisäksi koko kouluyhteisön liikunnasta ja hyvinvoinnista. Laakson (2007) 

mukaan liikunnanopettaja on tulevaisuudessa eräänlainen koordinaattori, joka eri 

yhteistyötahojen kanssa kehittää niin oppilaiden kuin opettajien sekä muun henkilökunnan 
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terveyden edistämistä. Myös OPM:n (2009) mukaan tulevaisuuden liikunnanopettaja on hyvin 

koulutettu, fyysisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ammattilainen, joka vastaa koko koulun 

toimintakulttuurin liikunnallistamisesta. 

2.4 Koululiikunta ja fyysinen aktiivisuus 

Koululiikunta sisältyy perusopetuslain (628/1998) 11. §:n mukaan perusopetuksen 

oppimäärään ja kuuluu näin ollen kaikkien yhteisiin oppiaineisiin tavoittaen koko ikäluokan.  

Liikunnan tuntimäärä vaihtelee luokka-asteen mukaan, mutta Suomessa tuntimäärät eivät 

kuitenkaan yllä kansainvälisten suositusten tasolle. (Lyyra, Heikinaro-Johansson & Palomäki 

2015.)  Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti (2013) painottavat kuitenkin toiminnallisena 

oppiaineena koululiikunnan potentiaalia myös oppimisvalmiuksien edistäjänä. 

Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen koululiikunta on monipuolinen ja hyvinvointia 

tukeva oppiaine.  

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat vahvasti yhteydessä moniin eri terveyttä edistäviin 

tekijöihin, kuten sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn, painonhallintaan, luuston kuntoon ja 

psyykkiseen hyvinvointiin (Veugelers & Fitzgerald 2005; Vuori & Miettinen 2000). 

Säännöllinen liikunta kehittää lasten fyysistä kuntoa ja kestävyyttä, vähentää sisäelinten 

ympärillä olevaa sekä koko kehon rasvan määrää ja tätä kautta vaikuttaa myönteisesti sydän- ja 

verenkiertoelimistöön. Liikunta laskee verenpainetta ja kolesterolia sekä vähentää erityisesti 

metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen riskiä, niin lapsilla kuin aikuisilla. (Strong 

ym. 2005; Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008.) Fyysisen aktiivisuuden 

edistäminen onkin lähitulevaisuutemme suurimpia haasteita, niin lasten ja nuorten, kuin koko 

väestön keskuudessa (Biddle, Gorely & Stensel 2004; Pate & Sirard 2000; Sallis & Patrick 

1994).  

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan positiiviset terveysvaikutukset ovat 

kiistattomat, mutta motivaatiotekijöistä liikunta-aktiivisuuden taustalla tiedetään edelleen 

hyvin vähän. Positiiviset liikuntakokemukset ja liikuntatuntien motivaatioilmaston tiedetään 

kuitenkin olevan yhteydessä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja fyysisen 
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aktiivisuuden kasvuun. (Carrol & Loumidis 2001.) Myönteiset emotionaaliset kokemukset 

liikuntatunneilla luovat pohjaa elinikäiselle fyysiselle aktiivisuudelle (Jaakkola ym. 2013; 

(Nupponen ym. 2010, 113−114) ja viihtymisellä koulun liikuntatunneilla on todettu olevan 

yhteys oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen niin koulun liikuntatunneilla kuin vapaa-ajalla 

(Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007; Yli-Piipari 2011). Negatiiviset kokemukset 

koululiikunnassa saattavat puolestaan johtaa fyysisesti inaktiiviseen elämäntapaan (Laakso, 

Nupponen, Rimpelä & Telama 2006). 

2.5 Liikuntakasvatuksen muut tahot 

Liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseksi tarvitaan liikuntakasvatukseen mukaan niin 

lapset ja nuoret, vanhemmat, opettajat kuin päättäjät. Lasten ja nuorten liikunnalliseen 

aktiivisuuteen vaikuttaa perheen lisäksi muun muassa kaverit, koulu ja valmentajat. (Syväoja 

ym 2012.) Näistä lasten itsensä mukaan merkittävimpiä vaikuttajia ovat vanhemmat, ystävät ja 

valmentajat (Haanpää, Ursin & Matarma 2012). Kodilla ja perheellä onkin erityisen ratkaiseva 

merkitys siinä, millaiseksi lapsi liikunnan kokee, sillä liikunnallisen elämäntavan omaksuminen 

tapahtuu jo hyvin varhain (Syväoja ym. 2012). Lapsuudenkodin myönteinen suhtautuminen 

liikuntaan ja monipuolinen liikkuminen lapsuudessa edistävät aikuisiän liikunnallista 

elämäntapaa (Husu ym. 2011). Vanhempien asenteet ja esimerkki ovat lähtökohtana sille, miten 

lapsi suhtautuu liikuntaan ja usein liikunnallisesti aktiivisten vanhempien lapset ovat myös itse 

liikunnallisesti aktiivisia (Haanpää ym. 2012). Liikuntapaikkojen käyttö- ja palvelumaksut 

eivät myöskään saisi rajoittaa lasten ja nuorten osallistumista liikuntaan ja erityisesti 

vähävaraisten sekä vähän liikkuvien lasten perheitä tulisi tukea (Husu ym. 2011). 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 mukaan 43 % suomalaisista lapsista ja nuorista 

liikkuu urheiluseuroissa. Myös nuorten terveystapatutkimuksen (NTTT) mukaan 12-18 -

vuotiaista nuorista lähes puolet harrastavat liikuntaa urheiluseuroissa (Laakso & Tammelin 

2008). Urheiluseurat voidaankin nähdä yhtenä merkittävänä lasten ja nuorten liikuttajana ja 

liikunnallisen elämäntavan mahdollistajana. Urheiluseuroissa harrastaminen on viime vuosien 

aikana lisääntynyt, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Toisaalta kuitenkin liikunnan väheneminen 

murrosiässä on pysynyt samalla tasolla kuin mitä se oli 1990-luvun alkupuolella. Lasten ja 
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nuorten terveyden edistämisen näkökulmasta seuroissa olisikin tärkeää miettiä, miten he 

pystyvät panostamaan siihen, että nuoret pysyvät harrastuksen parissa myös läpi murrosiän ja 

sen jälkeen. (Husu ym. 2011.) 

Koulut liikuttavat nuoria myös heidän vapaa-ajallaan. Osa tarjoaa ohjattua liikuntaa, kuten 

liikuntakerhoja, mutta toiminta ei ole kuitenkaan yhtä organisoitua kuin urheiluseuroissa. 

Koulujen urheiluseurat liikuttavat tällä hetkellä reilua kymmenesosaa suomalaisista lapsista ja 

nuorista. (Husu ym. 2011.) Säännöllinen liikunta, oli se sitten harrastustoiminnassa, perheen tai 

ystävien kesken, liikuntakerhoissa tai omaehtoisesti tapahtuvaa, lisää merkittävästi lasten 

fyysisen aktiivisuuden määrää sekä tarjoaa positiivisia liikuntakokemuksia, kehittää motorisia 

perustaitoja ja edistää terveyttä (Syväoja ym. 2012).  
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3 MOTIVAATIO LIIKUNNANOPETUKSESSA 

Motivaatio on yksi tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Motivaatiolla tarkoitetaan yksilön 

halua tehdä jotakin (Roberts 1992, 3; Kian, Yusoff & Rajah 2013, 57) ja se toimii ihmisen 

käyttäytymisen energian lähteenä (Roberts 2012). Tästä syystä se on yksi ihmisen toiminnan 

keskeisimpiä tekijöitä (Roberts 1992, 3-6).  Kun motivaatiota, motiiveja tai motivaatioteorioita 

tutkitaan, halutaan yleensä löytää syitä ihmisen toiminnalle tai käyttäytymiselle (Kian, Yusoff 

& Rajah 2013, 57¸ Roberts 1992, 3-6). Motivaatio säätelee ihmisen toimintaa erilaisten 

tiedostettujen ja tiedostamattomien tavoitteiden kautta (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 

35). Se synnyttää vaivannäön ja tahtotilan kautta sitoutunutta toimintaa, jossa ihminen 

käyttäytyy päämäärätietoisesti (Kian, Yusoff & Rajah 2013, 57). Motivaatio siis suuntaa 

yksilön käyttäytymistä tavoitteiden suunnassa (Liukkonen & Jaakkola 2017). Liukkonen ja 

Jaakkola (2013a) toteavatkin motivaation liittyvän aina siihen, että yksilö osallistuu 

tavoitteelliseen toimintaan, jota arvioidaan tai jossa hän yrittää saavuttaa tietyn normin tai 

standardin. Perusoletuksena motivaatiota määritellessä on myös, että tähän toimintaan liittyy 

haastetta ja yksilö on itse vastuussa tuloksesta. (Liukkonen & Jaakkola 2013a, 145.)  

Motivaatio on keskeinen tavoite liikunnanopetuksessa, sillä se mahdollistaa oppilaan 

kasvamisen kohti liikunnallista elämäntapaa (Liukkonen & Jaakkola 2017a). 

Liikunnanopetuksessa motivaatio esiintyy monin tavoin yksilöiden erilaisuudesta ja 

kiinnostuksesta riippuen. Yksi liikunnanopettajan keskeisimmistä haasteista onkin motivaation 

edistäminen ryhmissä, jotka koostuvat hyvin erilaisista oppilaista. (Liukkonen & Jaakkola 

2013a.) Tämän luvun tarkoituksena on määritellä liikuntamotivaatiota ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä. 

3.1 Liikuntamotivaatio 

Liikuntamotivaatio kehittyy lapsuuden aikana, jolloin motoristen ja liikunnallisten taitojen 

oppiminen ovat kiihkeimmillään (Lintunen 2000). Sarlinin (1995, 55) ja Telaman (1986) 

mukaan lapsen ja nuoren liikuntamotivaatio kehittyy joko kognitiivisesti tai emotionaalisesti. 

Kognitiivisella liikuntamotivaation kehittymisellä tarkoitetaan, että lapsi ymmärtää liikunnan 
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merkityksen itselleen. Tällöin motivaation lähtökohtana voi olla esimerkiksi liikunnan tuomat 

terveysvaikutukset. Lapsi tai nuori siis asettaa itselleen tavoitteita, joihin hän liikunnan avulla 

pyrkii. Lapselle usein merkityksellisempää on kuitenkin se, miltä liikunta tuntuu. Kun lapsi 

pyrkii saavuttamaan liikuntasuorituksen avulla tiettyjä tunnetiloja, puhutaan emotionaalisesta 

liikuntamotivaation virittymisestä. Tämän vuoksi positiiviset kokemukset liikunnassa ovat 

tärkeitä, sillä ne edistävät lapsen emotionaalisen liikuntamotivaation kasvua (Sarlin 1995, 55.) 

Lapsuuden aikaiset positiiviset ja monipuoliset oppimiskokemukset liikunnan parissa ovatkin 

paras edellytys lapsen kasvamiseksi kohti liikunnallista elämäntapaa ja läpi elämän kestäviä 

liikuntaharrastuksia. Myönteisten oppimiskokemusten tarjoamisessa kouluilla, 

liikunnanopetuksella sekä urheiluseuroilla on suuri rooli, sillä liikunnalliset perusvalmiudet 

eivät kehity luonnostaan lapsen oman aktiivisuuden avulla, erityisesti kun lapset liikkuvat 

entistä vähemmän arjessaan. (Lintunen 2000; Vuolle 2000.)  

Motivaatio liikunnassa pystytään havaitsemaan toiminnan voimakkuutena (yritetään kovasti), 

pysyvyytenä (sitoutuneisuus liikuntaa kohtaan) ja tehtävien valintana (haasteellisten tehtävien 

valitseminen). Toisin sanoen oppilaan ollessa motivoitunut hän yrittää enemmän, keskittyy 

paremmin ja sitoutuu harjoitteluun, mikä heijastuu ja näkyy yleensä suorituksen laadukkuutena. 

(Roberts 2012.) Motivaation vaikuttaessa kokonaisvaltaisesti suoritukseen ja sitoutumiseen, 

voidaan sitä pitää keskeisenä näkökulmana liikuntaa opetettaessa. Tästä syystä 

liikunnanopettajien olisikin tärkeä tiedostaa, miten motivaatio syntyy ja miten siihen voidaan 

vaikuttaa. 

Motivaation syntymiseen vaikuttavat erilaiset motiivit. Motiiveilla tarkoitetaan toiminnan 

sisäisiä ehtoja, jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Ne ovat tarpeita toiminnan taustalla. 

(Telama 1986; Vuorinen 1993, 15–16.) Tarpeet ovat synnynnäisiä ja välttämättömiä 

psykologiselle kasvulle, kehitykselle sekä yksilön hyvinvoinnille (Deci & Ryan 2000, 229). 

Motiiveja ja tarpeita on erilaisia ja ne voivat olla ristiriitaisia tai keskenään kilpailevia. Tarpeet 

ja motiivit ovat toiminnan aloittamiseen tarvittava tekijä, mutta ne voivat myös muuttua ja 

kehittyä matkan varrella. (Telama 1986; Vuorinen 1993, 15–16.) 

 

Motiiveja on liikunnan harrastamisen näkökulmasta tutkittu paljon ja tutkimuksissa on todettu, 

ettei ole olemassa yhtä yksittäistä ratkaisevaa tekijää, jolla voitaisiin selittää yksilön motiiveja 
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liikunnan harrastamiselle. Niin sosiaaliset, persoonalliset kuin ympäristölliset tekijät 

vaikuttavat yksilön liikuntakäyttäytymiseen ja näin ollen motiivien muodostumiseen. 

(Buckworth & Dishman 2002, 195; Kilpatrick ym. 2005.) Yleisinä motivaatiota edistävinä 

motiiveina liikunnassa voidaan kuitenkin pitää positiivisia kokemuksia, onnistumisen tunteen 

saavuttamista, yhteenkuuluvuutta, oppimisen ja osaamisen tunnetta sekä terveyttä edistäviä 

vaikutuksia. Motiivien merkityksen tärkeys vaihtelee yleensä iän ja sukupuolen mukaan. 

Aikuisilla korostuvat liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset, kun taas lapsille menestyminen 

on tärkeä motiivi. (Lintunen 2003; Lintunen 1999.) Lapsille esimerkiksi terveyden edistäminen 

ei välttämättä toimi motiivina, mikä liikuntakasvattajien on hyvä muistaa. Liikuntataitojen 

oppiminen, pätevyydenkokemukset, viihtyminen ja yhdessäolo taas luovat pohjaa koko iän 

liikuntaharrastukselle. (Lintunen 2007a.) Silvennoisen (1989) mukaan kuitenkin jo 11-12-

vuotiaille tärkeimpiä motiiveja liikunnassa ovat nimenomaan terveyden ja terveellisten 

elintapojen edistäminen, mutta myös ilo ja mielihyvä koetaan tärkeänä. Telaman (1986) 

mukaan jokaisella on omat henkilökohtaiset motiivit liikkumiseen, mutta tärkeintä on näiden 

motiivien ja tarpeiden suhde toimintaan. Tarpeella viitataan suurempaan tavoitteeseen, kun 

motiivi taas on tiettyyn kohteeseen suuntautunut tarve. Tarpeella voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

yksilön tarvetta parantaa kuntoaan. Kun yksilö aloittaa kuntoilun tarpeensa saavuttamiseksi, 

puhutaan liikunnanharrastamisen motiivista. (Telama 1986.)  

 

Käsitys motivaatiosta on vaihdellut suuresti aikojen kuluessa ja samassa tahdissa psykologian 

kehityksen kanssa. Tästä syystä myös motivaatioteoriat ovat olleet erilaisia teoreettisesta 

lähestymistavasta riippuen. Kuitenkin jo Deci & Ryan (1985) näkivät ihmisen aktiivisena 

toimijana sosiaalisessa ympäristössä, passiivisen ja ulkoapäin sekä palkitsemisella ohjattavan 

yksilön sijaan. Motivaatiotutkimuksissa, erityisesti liikuntamotivaatiota tarkastellessa, laajin 

viitekehys edustaakin nykyään sosiaalis-kognitiivista näkökulmaa (Bandura 1986). Tässä 

näkökulmassa motivaation nähdään saavan alkunsa yksilön kognitiivisista ominaisuuksista ja 

sosiaalisesta ympäristöstä sekä ennen kaikkea näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Minä on 

tässä viitekehyksessä keskeinen rakenne, joka prosessoi suoritusympäristöä (Roberts 2001.) 

Sekä itsemääräämisteoria että tavoiteorientaatioteoria edustavat sosiaaliskognitiivisia 

motivaatioteorioita. 



 

17 

 

3.2 Itsemääräämisteoria ja sisäinen motivaatio 

Motivaatiotutkimuksilla on monia eri viitekehyksiä, mutta itsemääräämisteoria on yksi 

tuoreimmista (Deci & Ryan 2000, 233; Hagger & Chatzisarantis 2007; Ntoumanis 2005). Sitä 

käytetään selittämään fyysisen aktiivisuuden taustalla olevia motivaatiotekijöitä (Ryan & Deci 

2006) ja se huomioi sekä sosiaaliset että kognitiiviset tekijät, joista itse motivaatio toimintaa 

kohtaa muodostuu (Liukkonen ym. 2007). Toiminnan tulee olla omaehtoista ja omasta tahdosta 

tapahtuvaa ollakseen motivoitunutta (Van de Berghe ym. 2014). Itsemääräämisteorian ytimessä 

ovat koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Nämä kaikki 

luokitellaan ihmisen psykologisiin perustarpeisiin, joita ihmiset pyrkivät tyydyttämään 

päivittäisessä elämässään. (Liukkonen & Jaakkola 2013a; Deci & Ryan 2000.) Myös 

koululiikunta vaikuttaa näihin tarpeisiin ja se voi tyydyttää tai ehkäistä niitä. Mikäli tarpeet 

tyydyttyvät koululiikunnassa, muodostuu oppilaan motivaatio positiiviseksi ja koululiikunta 

koetaan sisäisesti motivoivaksi. (Deci & Ryan 2000; Liukkonen & Jaakkola 2013a; Standage 

ym. 2005; Liukkonen ym. 2007.) Mitä paremmin nämä perustarpeet täyttyvät, sitä vahvempi 

sisäisestä motivaatiosta muodostuu (Deci & Ryan 2000). 

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen luontaista taipumusta toimia omien mielenkiinnon 

kohteiden mukaan. Tällöin toiminnan taustalla ja ensisijaisena motivaation lähteenä ovat 

sisäiset spontaanit kokemukset. (Deci & Ryan 2000, 233.) Sisäinen motivaatio edustaa 

puhtaasti autonomista motivaatiota eli toimintaan osallistumista itse toiminnan ja siitä saatavan 

mielihyvän vuoksi (Weiss 2000). Myös Decin ja Ryanin (2000, 233) mukaan toiminnan ollessa 

sisäisesti motivoitunutta, se koetaan itsestä lähteväksi ja se on jo sinällään palkitsevaa. Yleisesti 

sisäinen motivaatio perustuu ihmisen tarpeeseen olla itsemääräytynyt ja pätevä. (Deci & Ryan 

2000, 233.) Sisäinen motivaatio lisää liikuntaan osallistumista (Weiss 2000) ja sisäinen 

liikuntamotivaatio saa ihmisen tuntemaan luontaista mielihyvää fyysisistä toiminnoista 

(Amorose & Horn 2000; Deci & Ryan 1985, 11, 58; Fox & Biddle 1988; Weiss & Chaumeton 

1987). Se ilmenee liikuntatunneilla esimerkiksi oppilaiden lisääntyneinä kyvykkyyden 

kokemuksina, yrittämisenä ja viihtymisenä (Hagger & Chatzisarantis 2007; Standage, Duda & 

Ntoumanis 2005; Vallerand 1997, 281). Sisäisesti motivoitunut oppilas alkaa arvostaa fyysistä 

aktiivisuuttaan enemmän kuin ennen ja pyrkii panostamaan siihen myös koulun loputtua ja sen 

ulkopuolella (Standage ym. 2005). Sisäisesti motivoitunut oppilas myös keskittyy paremmin, 
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hän kykenee ottamaan vastaan haastavampia tehtäviä ja oppimistulokset kasvavat (Deci & 

Ryan 2000).  

 

Liukkosen ja Jaakkolan (2013a) mukaan sisäinen motivaatio tuottaa oppilaille 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Deci ja Ryan (1985, 11) puolestaan korostavat sisäisen 

motivaation perustuvan yksilölliseen tarpeeseen olla itsenäisiä toiminnassaan. Autonomia ja 

pätevyyden tunne ruokkivat sisäistä motivaatiota. Koululiikunnassa on tilanteita, jolloin 

autonomian pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet eivät täyty ja motivaatio muodostuu 

ulkoiseksi tai puuttuu jopa kokonaan. Tämän voi nähdä esimerkiksi oppilaan ahdistumisena, 

yrittämisen puuttumisena tai haluttomuutena kokeilla erilaisia liikuntatehtäviä. (Hagger & 

Chatzisarantis 2007.) Ulkoinen motivaatio voi aiheuttaa oppilaalle pätemättömyyden tunnetta 

ja vähentää sisäistä motivaatiota (Deci & Ryan 1985, 32–35). Motivaation puuttuessa 

kokonaan, puhutaan amotivaatiosta, joka on alhaisin autonomiaa edustava motivaatioluokka. 

Amotivaatiossa oppilas kokee, että toiminta on täysin ulkoapäin ohjattua, eikä koe syitä miksi 

ponnistella tavoitteiden eteen. Amotivaatio ei luonnollisestikaan tuota hyviä oppimistuloksia. 

(Deci & Ryan 1985; 1991; Vallerand 1997, 281, 2001, 239.) Deci ja Ryan (2000) kuvaavat 

motivaation jatkumona, jossa itsemäärääminen ja motivaatio kasvavat samassa suhteessa. 

Motivaatiojatkumo alkaa amotivaatiosta ja jatkuu neljän ulkoisen motivaatioluokan (ulkoinen 

säätely, pakotettu säätely, tunnistettu säätely, integroitu säätely) kautta kohti sisäistä 

motivaatiota. Itsemääräämisteorian mukaan koettu autonomia on avainasemassa siinä, 

muodostuuko motivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi (Liukkonen ym. 2007). 

3.2.1 Koettu autonomia 

Ihminen kokee autonomiaa, kun hän tuntee, että hänellä on mahdollisuus tehdä toimintaansa 

liittyviä valintoja (Deci & Ryan 2000). Koettu autonomia tarkoittaa siis yksilön mahdollisuutta 

vaikuttaa omaan toimintaansa ja sen säätelyyn (Deci & Ryan 1985; Liukkonen ym. 2007), eikä 

toiminta ole ulkopuolelta määrättyä (Deci & Ryan 2000). Autonomiaa voi kokea kuitenkin 

myös vaikka toiminta olisi ulkoapäin ohjattua. Tällöin annetut ohjeet on onnistuttu 

suhteuttamaan yksilön omiin kiinnostuksiin ja tavoitteisiin. (Deci & Ryan 2002, 8.) 

Kehityspsykologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että nuorten autonomia lisääntyy 
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kognitiivisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seurauksena (Eccles ym. 1991; Zimmer-

Gembeck & Collins 2006). Itsemääräämisteorian mukaan motivaatio luokitellaan autonomian 

määrän perusteella sisäiseksi, ulkoiseksi tai amotivaatioksi eli motivaation täydelliseen 

puuttumiseen (Deci & Ryan 2000). Esimerkki koetusta autonomiasta liikuntatunneilla on muun 

muassa se, paljonko oppilaat saavat osallistua liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen 

(Liukkonen & Jaakkola 2013a). Liikuntamotivaation kehittymisen kannalta autonomian tunteet 

ovat tärkeässä roolissa, sillä ne vaikuttavat osaltaan siihen, kehittyykö oppilaan motivaatio 

sisäiseksi vai ulkoiseksi (Deci & Ryan 2000). Muun muassa vastuun antaminen ja oppilaiden 

osallistaminen eli opettajan autonomiset toimintatavat lisäävät tutkimusten mukaan oppilaiden 

sisäistä motivaatiota ja motivaatiota liikuntaa kohtaan (Deci & Ryan 1985; Mageau & 

Vallerand 2003; Standage ym. 2005). Koettu autonomia on yhteydessä myös kiinnostukseen 

oppimista kohtaan ja se johtaa parempiin oppimistuloksiin, pätevyyden kokemuksiin ja 

aktiivisuuteen liikuntatunnilla sekä vapaa-ajalla (Liukkonen ym. 2007). Vähäiset autonomian 

kokemukset puolestaan vähentävät kiinnostusta tehtävää kohtaan (Liukkonen ym. 2007) sekä 

lisäävät ulkoista motivaatiota ja amotivaatiota. Mikäli toimintaa ohjaa palkinnot ja 

rangaistukset eli ulkoiset tekijät, ei toiminta ole autonomista vaan ulkoaohjattua, jolloin 

kyseessä on ulkoinen motivaatio. (Deci & Ryan 1985; 2000; Gråsten ym. 2010, 39.) 

3.2.2 Koettu pätevyys 

Koetulla pätevyydellä tarkoitetaan oppilaan kokemusta omista kyvyistään ja niiden 

riittävyydestä, jotka tulevat esiin yksilön toimiessa vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

ympäristönsä kanssa erilaisten tehtävien parissa (Deci & Ryan 1985; Harter 1978; Shavelson 

& Bolus 1982; Liukkonen ym. 2007). Yksilö kokee onnistumisen elämyksiä siinä mitä on 

tekemässä (Ryan & Deci 2002) ja hän kokee tyydytystä omasta oppimisestaan (Deci & Ryan 

2000). Pätevyyden kokemukset muodostavat hierarkkisen rakenteen, jonka minäkäsityksen alla 

on monia eri alapätevyysalueita, kuten fyysinen, akateeminen ja sosiaalinen pätevyys (Fox 

1997; Liukkonen ym. 2007, 160). Yleinen itsearvostus koostuu näistä alapätevyysalueista ja ne 

voidaan jakaa yhä eriytyneempiin osa-alueisiin (Jaakkola & Liukkonen 2013, 149). Koettu 

fyysinen pätevyys on yksilön kokemus omista fyysisistä ominaisuuksistaan, kuten omasta 

kehosta, liikuntataidoista ja kunnosta. Se voi olla tyytyväisyyttä omaan kehoon tai esimerkiksi 
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motorisiin taitoihin. Yksilö saattaa myös kokea itsensä päteväksi esimerkiksi fyysisesti, mutta 

ei välttämättä tiedollisesti tai sosiaalisesti. (Fox 1997; Deci & Ryan 1985.) 

Pätevyysalueiden merkittävyydet vaihtelevat eri yksilöiden välillä, mikä myös määrittää 

osaltaan merkityksen itsearvostukselle. Osalle oppilaista kyvykkyys tietyllä osa-alueella saattaa 

olla hyvinkin vähämerkityksinen, mutta toiselle se saattaa olla itsearvostuksen kannalta 

hyvinkin merkittävä. (Deci & Ryan 1985; Fox 1997; Liukkonen & Jaakkola 2013a.) 

Onnistumisen kokemukset yksittäisellä osaamisalueella saattavat nostaa kyseistä pätevyyden 

aluetta hierarkiassa ylöspäin ja kasvattaa oppilaan yleistä itsearvostusta. Koululiikunta pystyy 

parhaimmillaan tukemaan tätä itsearvostuksen suotuisaa kehittymistä tarjoamalla pätevyyden 

kokemuksia muun muassa lajitaidoissa. (Liukkonen & Jaakkola 2013a.) Opettajalta, tehtävästä 

ja ympäristöstä saatu palaute myös tukee tai heikentää oppilaan pätevyyden kokemuksia 

saamalla oppilaan tuntemaan joko onnistuneensa tai epäonnistuneensa (Deci, Koestner & Ryan 

1999; Vallerand & Reid 1984; Mageau & Vallerand 2003). Positiivinen palaute edistää 

pätevyyden kokemuksia ja sisäisen motivaation syntymistä, toisin kuin olematon tai 

negatiivinen palaute (Deci & Ryan 2000). Itsemääräämisteorian mukaan koettu pätevyys liittyy 

yksilön tunteeseen omasta oppimisestaan. Jos tehtävä itsessään ei tyydytä oppilasta tai se on 

vahvasti ulkoapäin kontrolloitu, eivät oppimistulokset tai tehtävään sitoutuminen ole kovin 

merkittäviä. (Deci & Ryan 2000; Mageau & Vallerand 2003.) Fyysisen aktiivisuuden kannalta 

koettu pätevyys on merkittävässä asemassa (Wallhead & Buckworth 2004), sillä sen on tutkittu 

olevan yhteydessä liikuntaan osallistumiseen, koululiikunnan fyysiseen aktiivisuuteen ja 

lisäävän liikuntaan osallistumista liikuntatuntien ulkopuolella (Carrol & Loumidis 2001; 

Ommundsen 2007). 

3.2.3 Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

Ihmisellä on luontainen tarve kuulua ryhmään, tulla hyväksytyksi ja saada positiivisia tunteita 

ryhmässä toimimisesta. Yksilö pyrkii etsimään kiintymyksen, läheisyyden, yhteenkuuluvuuden 

ja turvallisuuden tunteita toisten kanssa. Itsemääräämisteoriassa tätä tarkoitetaan sosiaalisella 

yhteenkuuluvuudella. (Deci & Ryan 1991; 2000.)  Ntoumaniksen (2001) ja Standagen ym. 

(2005) mukaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus on yhteydessä oppilaan sisäiseen motivaatioon. 
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Sosiaalinen ympäristö liikuntatunneilla voi joko kasvattaa tai heikentää oppilaan 

liikuntamotivaatiota, riippuen siitä, täyttääkö se yksilön psykologisia perustarpeita (Deci & 

Ryan 2000). Opettaja luonnollisesti pystyy vaikuttamaan siihen, millaiseksi liikuntatuntien 

sosiaalinen ympäristö muodostuu ja edistääkö vai heikentääkö se yksilön liikuntamotivaatiota. 

Sisäinen motivaatio on yhteydessä myös kokemukseen opettajasta. Jos opettaja koetaan 

välittäväksi ja lämpimäksi, osallistuvat oppilaat todennäköisesti aktiivisemmin 

koululiikuntaan, toisin kuin opettajan, jonka oppilaat kokevat kylmänä ja välinpitämättömänä. 

(Shen ym. 2012.) Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteita tarjoavassa ympäristössä on hyvä 

olla ja innostavaa toimia (Ntoumanis 2001b). 

Deci ja Ryan (2002) tuovat esiin myös näkemyksen siitä, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi 

näistä kolmesta ihmisen perustarpeesta vähiten merkittävin sisäisen motivaation kehittymisen 

kannalta. Tutkimustietoa näiden yhteyksistä on kuitenkin suhteellisen vähän. Osa tutkimuksista 

antaa kuitenkin viitteitä siitä, ettei sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi motivaation kannalta yhtä 

merkittävässä asemassa kuin koettu autonomia tai pätevyys (Deci & Ryan 2002). 

3.3 Tavoiteorientaatioteoria  

Tavoiteorientaatioteoria on itsemääräämisteorian ohella paljon suomalaisissa tutkimuksissa 

käytetty motivaatioteoria (Liukkonen & Jaakkola 2013). Sen peruslähtökohtana on ajatus, että 

kaikessa suorituskeskeisessä toiminnassa, myös liikunnassa, toiminnan motiivina on 

pohjimmillaan pätevyyden osoittaminen (Nicholls 1989). Erityisesti koululiikunnassa 

pätevyyden merkitys korostuu, sillä oppilaiden tulee helposti vertailtua itseään toisiinsa niin 

liikuntataitojen, kuin esimerkiksi fyysisen kunnon tai ulkoisen olemuksensa suhteen. 

Pätevyyden kokeminen ja siihen liittyvät tunteet saattavat liikuntatunnin toimintaympäristössä 

olla lujilla, erityisesti oppilaan kohdalla, joka ei tunne olevansa vielä yhtä hyvä tai pätevä kuin 

muut. Jos oppilaan kyvyt eivät kehity muiden tasoisiksi, saattaa oppilaan motivaatio liikuntaa 

kohtaan laskea ja oppilas alkaa kokea liikuntatunnit pahimmillaan jopa ahdistaviksi. Tällainen 

kokemus voi pahimmillaan siirtyä myös liikuntatuntien ulkopuolelle ja johtaa koko 

persoonallisuuden tasolla vähäiseen liikuntamotivaatioon. (Liukkonen & Jaakkola 2013a.)  
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Suoritustilanteissa on tavoiteorientaation mukaan kaksi erilaista tapaa osoittaa pätevyyttä ja 

saada onnistumisen kokemuksia. Nämä tavoiteperspektiivit ovat tehtävä- ja 

minäsuuntautuneisuus. (Ames 1992; Nicholls 1989.) Tehtäväsuuntautuneisuudessa 

onnistumisen tunne syntyy oppilaalle oman yrittämisen ja kehittymisen ansiosta. Pätevyyden 

tunne liittyy suorituksen paranemiseen ja oppilas keskittyy nimenomaan yrittämiseen ja 

oppimisprosessiin, eikä siihen millainen suoritus on suhteessa muihin. (Lintunen 2007b; 

Liukkonen & Jaakkola 2013a.) Tehtäväsuuntautunut oppilas haluaa haastaa itseään ja 

menestymisen tunteen kannalta hänelle on tärkeää uusien taitojen hankkiminen sekä oman 

suorituksen parantaminen. Hän pystyy käsittelemään turhautumista ja epäonnistumisia sekä 

pääsee mahdollisten esteiden yli. Liikunnanopettajalla on hyvin merkittävä rooli 

tehtäväsuuntautuneisuuden edistämisessä, sillä hänen tulisi pystyä tarjoamaan pätevyyden 

kokemuksia kaikille oppilaille. Hänen tulisikin korostaa oppilaille henkilökohtaista 

edistymistä, itsevertailua, uusien asioiden oppimista, sinnikkyyttä, laadukkaita suorituksia ja 

jatkuvaa osallistumista. (Liukkonen & Jaakkola 2013a.) Kehittämällä opetusmenetelmiä 

eriyttämistä, yksilöllisyyttä, yhteistyötä, ryhmäytymistä vertaisarviointia ja itseohjautuvuutta 

suosiviksi, tasapainottaa opettaja oppilaiden taipumusta verrata itseään muihin (Lintunen 

2007).  

3.4 Motivaatioilmasto 

Käsite motivaatioilmasto on syntynyt, kun viimeisten vuosikymmenten aikana 

opetustapahtumaa on tutkittu liikunta- ja kasvatuspsykologiassa laajalti sosiaaliskognitiivisesta 

motivaationäkökulmasta (Nicholls 1989). Motivaatioilmasto tarkoittaa liikuntapedagogiikassa 

yksilöllisesti koettua sosiaalisemotionaalista ilmapiiriä (Ames 1992). Se voidaan määritellä 

tilannekohtaiseksi ympäristöksi, joka antaa suunnan suorituskeskeiselle toiminnalle (Ames 

1992; Ames & Archer 1988, 260). Itsemääräämisteorian mukaan koululiikunnan 

motivaatioilmasto voi tyydyttää oppilaan psykologisia perustarpeita ja motivaatioilmastoa 

voidaankin tarkastella sen mukaan, kuinka paljon oppilaat kokevat autonomiaa, pätevyyttä tai 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta (Liukkonen & Jaakkola 2017b). Tavoiteorientaatioteoriassa 

korostetaan koettua pätevyyttä, joka muodostuu tehtävä- tai minäsuuntautuneisuuden kautta 

(Nicholls 1989). 
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Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian mukaan motivaatioilmasto voidaan jakaa kahteen 

pääulottuvuuteen: tehtäväsuuntautuneeseen ja kilpailusuuntautuneeseen. Tehtäväsuuntautunut 

motivaatioilmasto korostaa itsevertailua, kun taas minä- eli kilpailusuuntautunut ilmasto 

korostaa normatiivista eli toisiin kohdistuvaa vertailua. Newton ja Duda (1993) jakavat tehtävä- 

ja minäsuuntautuneen ilmaston kolmeen alaulottuvuuteen. Tehtäväilmastossa ulottuvuudet ovat 

oppilaan kehittyminen, oppilaan oma tärkeä rooli ja yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Minäilmastossa ulottuvuuksia on heidän mukaansa virheistä rankaiseminen, 

epäoikeudenmukaisuus ja kilpailu luokan sisällä. Papaioannoun (1994) puolestaan ajattelee 

tehtäväilmaston ulottuvuuksina olevan opettajasta sekä oppilaasta lähtöisin oleva 

oppimisorientaatio, sekä minäilmastossa oppilaan minäorientaatio, epäonnistumisen pelko ja 

oppimistulosten saavuttaminen ilman yrittämistä. Amesin (1992) mukaan motivaatioilmasto 

rakentuu hierarkkisesti ja Ames ja Archer (1988) ajattelevat motivaatioilmaston koostuvan 

rakenteista, jotka sisältävät kriteerit sille, miten menestyminen määritellään. Korostetaanko 

omaa kehittymistä ja itsevertailua vai verrataanko itseä muihin, minkälaiset arvot heijastuvat 

toiminnassa, mikä tuottaa tyydytystä, mikä on opettajan suuntautuneisuus opetuksessa, miten 

virheisiin suhtaudutaan, mitkä ovat syitä yrittämiselle ja miten toimintaa arvioidaan.  

Liikunnanopettaja voi omilla ratkaisuillaan vaikuttaa siihen, millaiseksi liikuntatuntien 

motivaatioilmasto muodostuu (Jaakkola & Digelidis 2007). Didaktisilla ja pedagogisilla 

valinnoilla opettaja pystyy edistämään tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston syntymistä ja 

edistää oppilaiden sisäistä motivaatiota (Liukkonen & Jaakkola 2017b). Motivaatioilmaston 

tehtävä- ja minäsuuntautuneita piirteitä luokiteltaessa, on Epsteinin (1989) TARGET -malli 

yleisimmin käytetty malli motivaatiota edistävien elementtien havainnollistamiseksi. TARGET 

-malli sisältää kuusi pedagogista ja didaktista osa-aluetta, joiden mukaan opetusta voidaan 

toteuttaa. Nämä kuusi tapaa ovat 1) tavat, joiden mukaan tehtävät toteutetaan, 2) ohjaajan 

auktoriteetti, 3) tavat, joiden mukaan toiminnasta annetaan palautetta, 4) tehtävien 

ryhmittelyperusteet, 5) toiminnan arviointiperusteet ja 6) ajankäyttö. (Epstein 1989). 

Liikunnanopettaja voi näiden kuuden osa-alueen tehtäväsuuntautuneita piirteitä korostamalla 

vaikuttaa liikuntatuntien motivaatioilmaston kehittymiseen positiiviseen suuntaan (Liukkonen 

& Jaakkola 2017). 
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Motivaatioilmaston ollessa tehtäväsuuntautunut, ovat opetustehtävät monipuolisia ja 

vaihtelevia, jolloin jokaisella on mahdollisuus saada onnistumisia (Liukkonen & Jaakkola 

2017). Oppilaat kokevat tehtävät sopivan haastaviksi omaan taitotasoonsa nähden ja oppilaat 

saavat mahdollisuuden osallistua toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Opettaja on siis 

demokraattinen ja jakaa vastuuta oppilailleen. (Epstein 1989.) Kun opettaja arvostaa 

liikuntatunnilla yrittämistä ja omaa kehittymistä, painottaa yhteistyötä ja näkee virheet osana 

oppimisprosessia, kokee oppilas motivaatioilmaston todennäköisesti tehtäväsuuntautuneeksi 

(Ames & Archer 1988). Tehtäväsuuntautuneessa ilmastossa pyritään välttämään sosiaalista 

vertailua ja tarkoitus on muodostaa mahdollisimman heterogeenisia ryhmiä. Arviointikriteerit 

perustuvat henkilökohtaisten taitojen kehittymiseen, yrittämiseen, omiin tavoitteisiin sekä 

yhteistyöhön muiden oppilaiden kanssa. Oppilaat otetaan myös mukaan arviointiprosessiin. 

(Epstein 1989). Oppilaita voidaan osallistaa arviointiin keskustelemalla heidän kanssaan 

liikuntatehtävissä onnistumisesta suhteessa tavoitteisiin sekä kannustamalla heitä arvioimaan 

itse itseään ja omia tavoitteitaan (Liukkonen & Jaakkola 2017). Tärkeää 

tehtäväsuuntautuneessa ilmastossa on, että virheet ovat sallittuja ja ne pyritään näkemään osana 

oppimista. Tällä pyritään siihen, että jokainen antaisi itselleen mahdollisuuden epäonnistua, 

eikä pelkäisi virheiden tekoa. (Epstein 1989.) Ne antavat hyödyllistä tietoa siitä, mitä kannattaa 

harjoitella tai mitä tehdä toisin (Liukkonen & Jaakkola 2017). Tehtäväsuuntautuneessa 

motivaatioilmastossa myös ajankäyttö on joustavaa. Jos oppiminen on kesken, ei toimintaa 

keskeytetä, vaikka alkuperäinen suunnitelman sanoisi muuta. Näin jokaiselle oppilaalle 

annetaan mahdollisuus oppia omaa vauhtiaan, eivätkä he koe, että opettaja kontrolloisi heidän 

oppimistaan. (Epstein 1989.) 

Minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa painottuvat oppilaiden välinen kilpailu, vertailu, 

julkinen palaute ja virheiden pelko tai niistä rankaiseminen (Ames 1992). Opettajan ollessa 

hyvin kilpailuhenkinen, muodostuu myös motivaatioilmastosta helposti minäsuuntautunut. 

Oppilailla on kuitenkin myös iso vaikutus motivaatioilmaston muodostumiseen ja jos suurin 

osa oppilaista on esimerkiksi tehtäväsuuntautuneita, muodostuu usein myös ilmastosta 

tehtäväsuuntautunut. (Liukkonen ym. 2010.) Jokainen oppilas myös kokee motivaatioilmaston 

omista lähtökohdistaan, mikä myös opettajan on tärkeä ymmärtää. Se, millainen oppilaan 

sisäinen motivaatio on erilaisia tehtäviä kohtaan, vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka hän 

motivaatioilmaston kokee. Opettaja voi myös painottaa tehtäväsuuntautunutta 
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motivaatioilmastoa, vaikka oppilaat olisivat minäsuuntautuneita tai heidän keskenään luoma 

motivaatioilmasto olisi enemmän minäsuuntautunut. (Duda 2001; Roberts 2001.)  

Liikuntatuntien motivaatioilmasto vaikuttaa oppilaiden mielikuvaan omasta kyvykkyydestään 

ja asenteisiin liikuntaa kohtaan. Erityisesti liikunnallisilta taidoiltaan heikompien yksilöiden 

kohdalla vahvasti minäsuuntautunut motivaatioilmasto on yhteydessä liikuntamotivaation 

heikkenemiseen. (Duda 2001.) Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto puolestaan on 

yhteydessä moniin liikuntamotivaatiota edistäviin tekijöihin, kuten sisäiseen motivaatioon 

(Gråsten ym. 2012; Ntoumanis 2001a; Liukkonen ym. 1997) ja oppitunneilla viihtymiseen 

(Jaakkola ym. 2015; Soini 2006). Tehtävä- ja minäsuuntautuneet motivaatioilmastot eivät 

kuitenkaan ole millään tapaa toisiaan poissulkevia, vaan liikuntatunneille olisi hyvä sisällyttää 

molempia, sillä oppilaista löytyy myös minäsuuntautuneita yksilöitä. Kilpailullisuutta ei 

tarvitse siis poistaa liikuntatunneilla, mutta opettajan tulisi huolehtia siitä, että tunneille sisältyy 

riittävästi tehtäväsuuntautuneisuutta. (Liukkonen ym. 2010.) 

3.5 Opettajan vaikutus oppilaan liikuntaan motivoitumisessa 

Bymanin (2002), Kauppilan (2003, 43) ja Vuorisen (1993, 21) mukaan motivoituminen lähtee 

ihmisestä itsestään eikä tätä voida saattaa alkuun ulkoisilla keinoilla. Toista ihmistä ei siis voi 

pakottaa oppimaan, vaan halun tulee lähteä oppijasta itsestään. Oppimisen itsessään tulisi 

motivoida oppilasta, jolloin ulkopuolisia palkkioita ei pitäisi tarvita (Liukkonen ym. 2013). 

Motivaatio näkyy kaikessa yksilön käytöksessä ja suuntaa yksilön toimintaa (Deci & Ryan 

1985; Roberts 2001). Tämän vuoksi liikunnanopettajan olisi hyvä tiedostaa, miten motivaatio 

syntyy ja kuinka sitä voidaan ylläpitää ja voidaanko siihen sittenkin vaikuttaa (Liukkonen ym. 

2013). 

Opettajan laatimien tavoitteiden tulisi olla oppilaiden tarpeiden mukaisia ja oppilaita 

kiinnostavia. Mikäli tavoitteet eivät vastaa oppilaiden tarpeita, tulisi niitä mahdollisuuksien 

mukaan muokata oppilaiden tarpeita vastaaviksi. Opettajan tulisi auttaa ja ohjata oppilaita 

löytämään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, tukea oppilaita tehtävien toteutuksessa sekä 

antaa palautetta matkan varrella. (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 40; Vuorinen 1993, 
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21.) Ryhmälle sopivat tavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset keinot ja välineet niiden 

saavuttamiseksi ovat välttämättömiä, jotta toiminta ja opetus ovat onnistuneita (Rauste-von 

Wright & von Wright 1995, 35).  

 

 Tavoitteet niin liikunnanopetuksessa kuin muissakin aineissa tulevat pitkälti 

opetussuunnitelmasta. Jos oppilaan tavoitteet eivät vastaa opetussuunnitelman tavoitteita, ei 

motivaatiota synny. Liikunnanopetuksessa tärkeintä olisi synnyttää oppilaassa sisäinen 

motivaatio, joka saa alkunsa yksilön mielenkiinnosta uutta asiaa kohtaan. Opetuksessa tulisi 

pyrkiä herättämään oppilaan mielenkiinto opetussuunnitelman tavoitteita kohtaan. Sisäistä 

motivaatiota lisää myös oppilaan tunne päätäntävallasta ja siitä, että oppilas kokee pystyvänsä 

vaikuttamaan itse toimintaan ja sitä koskeviin valintoihin. (Byman 2002.) Kun oppilaat saavat 

vaikuttaa itse suunnitteluun ja toteutukseen, kasvattaa se heidän motivaatiota ja 

tehtäväsuuntautuneisuutta (Miettinen 1999, 177). 

Oppilaiden onnistumisen kokemukset luovat uskoa omiin kykyihin ja kehittävät oppilaiden 

itsetuntoa (Miettinen 1999, 125–126; Zimmer 2002, 83). Kun tavoitteet on määritelty 

realistisiksi ja saavutettavissa oleviksi, mutta ei kuitenkaan liian helpoiksi, luo tavoitteisiin 

pääseminen onnistumisen elämyksen ja kasvattaa motivaatiota. Jos taas oppilas ei koskaan 

saavuta asetettuja tavoitteita tai toisaalta, jos ne ovat aivan liian helposti saavutettavissa, 

aiheuttaa se turhautumista ja mielenkiinnon laskua kyseistä tehtävää kohtaan. (Meisalo, Sutinen 

& Tarhio 2003, 38.) Opetustavoitteiden saavuttamisessa on hyvä käyttää erilaisia 

opetusmetodeja tavoitteista ja tilanteista riippuen, sekä antaa oppilailla mahdollisuus vaikuttaa 

päätöksentekoon. Tällä tavoin opettaja voi vaikuttaa positiivisesti oppilaiden motivaatioon ja 

itsetuntoon. 
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä toimivat itsemääräämis- ja tavoiteorientaatioteoria. Decin 

ja Ryanin (2000; 1985) itsemääräämisteoriassa motivaation synnyttäminen tapahtuu koetun 

autonomian, koetun pätevyyden ja koetun sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kautta. Nichollsin 

(1989) tavoiteorientaatioteoriassa motivaation lähtökohtana nähdään pätevyyden kokemukset 

ja niiden saavuttaminen. Tavoiteorientaatioteoriaan on vahvasti yhteydessä myös 

motivaatioilmasto, joka määrittää, miten oppilas tuntee pätevyyttä. Vertaako hän itseään muihin 

(minäsuuntautuneisuus) vai kykeneekö hän keskittymään itseensä ja omaan kehitykseensä 

vertailematta tekemistään muihin (tehtäväsuuntautuneisuus). Sisäisen motivaation 

kasvattamisen kannalta oleellista olisi, että oppitunneilla vallitseva motivaatioilmasto olisi 

mahdollisimman tehtäväsuuntautunut. Opettaja voi toiminnallaan, omalla asenteellaan sekä 

pedagogisilla ja didaktisilla ratkaisuilla vaikuttaa siihen, että sekä itsemääräämisteorian, 

tavoiteorientaatioteorian ja tehtäväsuuntautuneisuuden korostamia asioita sisältyy 

liikuntatunnille ja tätä kautta oppilas kykenee kasvattamaan sisäistä motivaatiotaan liikuntaa 

kohtaan (kuvio 1). 

Tutkimuksen keskeinen teoria muodostui juuri näistä teorioista, sillä ne ovat eniten käytettyjä 

teorioita motivaatiota ja erityisesti liikuntamotivaatiota tutkittaessa. Itsemääräämisteoria 

painottuu myös perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmassa (Perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2014). Liikuntakasvatuksessa on kyse oppilaan kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista, johon pyritään tukemalla oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja 

kehitystä. Koululiikunnalla pyritään tyydyttämään ihmisen kolmea psykologista perustarvetta 

eli autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemuksia, jotta motivaatio 

liikuntaa kohtaan voisi syntyä ja säilyä aina aikuisuuteen saakka. (Liukkonen & Jaakkola 

2017a.) Keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat liikunnallinen elämäntapa, 

liikuntakasvatus ja liikuntamotivaatio.  

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden väheneminen on yhteinen huoli nyky-yhteiskunnassa. 

Koska lapset ja nuoret eivät liiku kuten ennen, on sillä useita negatiivisia vaikutuksia heidän 

terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Tämän vuoksi kaikkien liikuntakasvattajien tulisi tehdä töitä 
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lasten ja nuorten aktivoinnissa liikunnalliseen elämäntapaan. Mukaan tarvitaan niin päättäjät, 

terveydenhuolto kuin vanhemmat ja koulu. Koulu ja liikunnanopettajat ovat merkittävässä 

asemassa sen vuoksi, että koulun liikuntatunnit tavoittavat koko ikäluokan. Liikunnallinen 

elämäntapa lähtee myös muodostumaan hyvin varhaisessa vaiheessa, joten positiiviset 

kokemukset liikunnan parissa ovat nuorella iällä merkittäviä. Jos lapsella tai nuorella ei ole 

harrastuksia tai muita liikunnallisia ajanviettotapoja saattavat koulun liikuntatunnit olla myös 

ainut hetki liikunnalle viikon aikana. Muun muassa tästä syystä olisi tärkeä selvittää, mitä 

liikunnanopettajat työssään tekevät motivoidakseen oppilaita kasvamaan kohti liikunnallista 

elämäntapaa ja ovatko nuo teot aiemman tutkimustiedon suunnassa niin sanotusti oikeita 

ratkaisuja. Tutkimuksella saadaan tietoa myös siitä, kuinka esimerkiksi liikunnanopettajien 

koulutuksessa tulisi painottaa motivoinnin merkitystä suhteessa muuttuvaan yhteiskuntaan sekä 

miten motivoinnin korostamisella voitaisiin mahdollisesti vastata yhteiskunnan inaktiivisuuden 

haasteeseen.  

 

KUVIO 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Motivaatiota ja motivaatioteorioita on tutkittu paljon ja keskeisimmät motivaation syntyyn 

vaikuttavat tekijät ovat yleisesti tiedossa. Motivaatiota liikunnassa ja nimenomaan 

koululiikunnassa on tutkittu myös paljon, mutta sitä, millaisena liikunnanopettajat motivaation 

ja motivoinnin kokevat ja ymmärtävät, on tutkittu suhteellisen vähän. Myös tietoisuus siitä, 

mitä konkreettisia tekoja liikunnanopettajat tekevät eli millaisena toimintana oppilaiden 

motivointi näkyy heidän työssään, on vähäistä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä liikunnanopettajat tekevät motivoidakseen 

oppilasta liikkumaan ja kasvamaan kohti liikunnallista elämäntapaa, sekä ymmärtää, millaisia 

käsityksiä opettajilla on liikuntamotivaatiosta ja oppilaiden motivoinnista ylipäätään. 

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään tekevätkö liikunnanopettajat tietoisia ratkaisuja 

lisätäkseen oppilaiden motivaatiota liikuntatunnilla ja millaisia keinoja he käyttävät oppilaiden 

motivoinnissa. Tavoitteena oli selvittää myös, millaisena liikunnanopettajat näkevät vastuunsa 

puhuttaessa lapsen ja nuoren liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan kasvamisesta. 

Tutkimuskysymykset: 

Mitä käsityksiä opettajilla on liikuntamotivaatiosta?  

Millaisia motivoinnin keinoja opettajat käyttävät arjessaan motivoidakseen oppilaita?  

Mitä käsityksiä opettajilla on liikuntatuntien motivaatioilmastosta? 

Kuinka tärkeänä opettajat kokevat vastuunsa oppilaan kasvattamisessa liikunnallisesti 

aktiiviseen elämäntapaan? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen, sillä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään 

kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä syvällisemmin (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174), 

eikä tarkoituksena ollut tehdä tilastollisia yleistyksiä (Alasuutari 2011, 38). Tavoitteena oli 

ymmärtää ilmiötä eli liikuntamotivaatiota sekä liikunnanopettajien käsityksiä kyseisestä 

ilmiöstä. Ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii tilan antamista tutkittavien 

henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tutkittavaan ilmiöön liittyviin 

ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174). 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tutkimuskohteen ymmärtäminen mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161) ja tutkittavan ilmiön 

käsitteellistäminen (Kiviniemi 2010). Tutkimuskysymykset muodostettiin kuitenkin pitkälti 

tutkimuksen teoriaosaan pohjautuen, vaikka tarkoituksena ei ollut testata mitään olemassa 

olevaa teoriaa. Teoriaa ja tutkimuksen aineistoa pyrittiin peilaamaan vastavuoroisesti toisiinsa 

tutkimuksen edetessä (Eskola 2010) ja tulkinnat rakennettiin tutkijan omaan tietoisuuteen, 

taustaan ja esiymmärrykseen pohjautuen (Kiviniemi 2010).  

Laadulliselle tutkimukselle hyvin tyypillinen tutkimusmetodi on haastattelu, mistä syystä 

ihminen on myös suosittu tutkimuskohde. Haastatteluissa tutkittavien näkökulmat pääsevät 

luonnollisesti esille (Hirsjärvi ym. 2009, 164; Tuomi & Sarajärvi 2009, 71), mistä syystä 

haastattelu valikoitui tämänkin tutkimuksen metodiksi. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei 

yleensä tehdä etukäteen hypoteeseja, on täysin ilman ennakko-odotuksia toimiminen erittäin 

hankalaa, jopa mahdotonta (Eskola & Suoranta 2000, 19-20). Tästä syystä tässäkin 

tutkimuksessa oli muutamia oletuksia, kuten se, että liikunnanopettajien oletettiin pyrkivän 

motivoimaan oppilaita liikunnallisesti aktiivisiksi. Näitä ennakko-oletuksina voidaan ajatella 

työhypoteeseina tai arvauksina (Eskola & Suoranta 2000, 20).  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajattelu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne
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6.2 Fenomenologinen lähtökohta 

Tässä tutkimuksessa kohteena olivat ihmiset sekä heidän kokemuksensa ja näkemyksensä, 

jolloin lähtökohta tutkimukseen oli fenomenologinen. Fenomenologiassa kokemus käsitetään 

hyvin laajasti ihmisen kokemuksellisena suhteena hänen omaan todellisuuteensa. Siinä pyritään 

ymmärtämään jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa (Laine 2010, 

28) eli tässä tutkimuksessa toimintaa opetuksessa. Fenomenologisen tutkimuksen varsinaiseksi 

kohteeksi ilmentyvät siis inhimillisen kokemuksen merkitykset (Heikkinen & Laine 1997). 

Hermeneuttista ulottuvuutta tarvittiin tässä tutkimuksessa tulkinnan tarpeen myötä. 

Hermeneuttisella ulottuvuudella tarkoitetaan yleisesti teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta. 

Sen avulla pyritään etsimään tulkinnalle sääntöjä, minkä avulla voidaan puhua oikeammista ja 

vääristä tulkinnoista. (Laine 2010, 31.) Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa tässä 

käsitteistössä ilmiöiden merkityksen ymmärtämistä. Avainkäsitteitä hermeneutiikalle ovat 

esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Ymmärtäminen sisältää aina tulkintaa ja kaiken 

ymmärtämisen pohjana on aiemmin ymmärretty. Esiymmärrys on ymmärtämisen perustana ja 

ymmärrys etenee kehämäisenä liikkeenä mitä kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. (Heikkinen 

& Laine 1997; Laine 2010.) Tutkijan tuleekin paljastaa oma merkitysten ymmärtämistä 

koskeva esiymmärryksensä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan esiymmärrys luo mahdollisuuden 

ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja tutkittavan kokemuksia ja käsityksiä. Tarkoituksena 

tutkimuksessa on, että tutkija kykenee kyseenalaistamaan esiymmärryksensä, etääntymään siitä 

tai laajentamaan ymmärrystään. (Laine 2010.)  

6.3 Esiymmärrys 

Tässä tutkimuksessa esiymmärryksen nähtiin mahdollistavan tutkimuksen toteutus, sillä 

tutkijan esiymmärrys loi mahdollisuuden ymmärtää haastateltavia sekä heidän kokemuksiaan 

ja käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä (Laine 2010). Se myös mahdollisti tulkinnan 

käynnistymisen (Moilanen & Räihä 2010). Tutkijan esiymmärrys pohjautui aiempaan tietoon 

tutkittavasta ilmiöstä, omiin kokemuksiin sekä teoriasta opittuun uuteen ymmärrykseen. Näiden 

yhdistelmä muodosti tietovaraston, joka tutkimuksen alussa edusti tutkijan esiymmärrystä 
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(Gummersson 2000, 67). Teorian lisäksi esiymmärrys rakentui pitkälti tutkijan omasta opetus- 

ja motivointikokemuksesta niin liikuntatunneilla kuin valmennuksessa. Tutkija näki 

motivaation omien kokemustensa perusteella merkittävänä tekijänä liikuntatunneilla ja koki sen 

olevan sekä fyysisen aktiivisuuden että liikunnan jatkumisen kannalta yksi tärkeimmistä 

tavoitteista liikunnanopettajan työssä.  Tämä oli siis myös yksi tutkimuksen lähtökohdista, sillä 

aiemmat kokemukset loivat kiinnostuksen tutkimusaihetta kohtaan. Tutkija halusi tutkia 

erityisesti liikunnanopettajien näkökulmia motivaatiosta ja tätä kautta laajentaa omaa 

ymmärrystään. Kiinnostus ja aiempi tieto aiheesta toisaalta auttoivat tutkimuksessa ja 

esimerkiksi sen rajaamisessa, mutta toisaalta omat kokemukset ja ennakkokäsitykset ovat myös 

saattaneet sokaista tutkijaa, jolloin ennakkokäsitykset ovat ohjanneet tutkimuksen etenemistä.  

Teoreettinen viitekehys ja sen muodostavat teoriat olivat tutkijalle jo ennestään tuttuja, mutta 

käsitykset niistä vahvistuivat teoriaan perehtyessä. Erityisesti tutkija ymmärsi paremmin, 

millaisia ratkaisuja opetuksessa tarvitaan, jotta oppilaan psykologiset perustarpeet voivat 

täyttyä. Tutkija on esimerkiksi sisällyttänyt aiemmin omaan opetukseensa paljon 

oppilaslähtöisyyttä, pyrkinyt antamaan oppilaille vaihtoehtoja sekä osallistanut heitä 

suunnitteluun. Vaikka tutkija on tehnyt ratkaisuja pääasiassa tietoisesti ja motivaatio 

tavoitteenaan, sai käytäntö tämän tutkimuksen myötä vielä vahvemman teoriapohjan taakseen.  

Itsemääräämisteorian mukaan oppilaat tuntevat autonomiaa, kun heitä osallistaa oppituntien 

suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä tuntemukset ovat niin ikään oleellisia liikuntamotivaation 

kehittymisen kannalta, sillä ne vaikuttavat osaltaan siihen, kehittyykö oppilaan motivaatio 

sisäiseksi vai ulkoiseksi (Deci & Ryan 2000). Myös esimerkiksi käsitys TARGET -mallista 

tarkentui teoriaan perehtymisen myötä ja moni asia, minkä tutkija on käytännössä havainnut 

toimivaksi, sai myös ikään kuin vahvistuksen teoriasta. Esimerkiksi se, että ryhmittelyt tehdään 

aina eri tavoin tai ajankäytössä pyritään joustavuuteen, ovat Epsteinin (1989) TARGET -mallin 

mukaan keinoja, joilla voidaan vaikuttaa tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston 

syntymiseen oppitunneilla. Monet tutkijan omat pedagogiset ja didaktiset ratkaisut saivat siis 

tukea teoriasta ja tutkija muistutuksen siitä, minkä perusteella hän ratkaisujaan tekee. Se 

vahvisti tutkijan omia käsityksiä siitä, miksi hän painottaa tiettyjä asioita ja miksi hän rakentaa 

oppitunteja, kuten rakentaa. Esiymmärrys ja sen kehittyminen siis myös osaltaan vahvistivat 

tutkijan ammatti-identiteettiä 
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Tutkijan käsitys siitä, kuinka monimuotoinen käsite motivaatio on, vahvistui tämän 

tutkimuksen ja teoriaan perehtymisen myötä. Erilaisia motivaatioteorioita löytyi 

kirjallisuudesta yli 30 ja vaikka teoriat tutkimuksen taustaan olikin lopulta suhteellisen helppo 

valita, oli eri käsityksiä motivaatiosta myös jopa puuduttavaa lukea. Tutkijasta riippuen 

motivaatio nähtiin hyvin eri tavoin, mutta yhdistävänä tekijänä oli, että motivaatio nähtiin 

yhtenä ihmisen toiminnan keskeisimmistä tekijöistä. Motivaatio ilmenee hyvin eri tavoin ja on 

pitkälti yksilöstä riippuvaista. Vaikka kaiken tekisi teoriatiedon varassa niin sanotusti oikein, ei 

se tarkoita, että yksilö välttämättä motivoituu. Motivaation edistäminen ryhmissä, jotka 

koostuvat hyvin erilaisista oppilaista, onkin yksi liikunnanopettajan suurimmista haasteista 

(Liukkonen & Jaakkola 2013a). Tämä myös hieman jopa ahdisti tutkijaa, sillä motivaatio ja 

liikuntaan motivoiminen eivät suinkaan ole yksinkertaisia asioita. Toisaalta tutkijan käsitykset 

siitä, mitä koko liikunnanopetus ylipäätään on, on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Kun 

tähtäimenä on liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, lähtökohtana tulee olla liikunnasta 

nauttiminen. Myös motivaatioteoriat, muu kirjallisuus ja uusi opetussuunnitelma tuntuvat 

vahvistavan tätä ajatusta. 

6.4 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimuksen kohdejoukoksi valikoitui neljä pääkaupunkiseudulla työskentelevää 

liikunnanopettajaa. Koska tarkoituksena ei ollut tilastollinen yleistys, vaan tutkittavan ilmiön 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen, oli perusteltua keskittyä tutkimuksessa pieneen 

harkinnanvaraiseen näytteeseen (Hirsjärvi & Hurme 2014, 58) sekä analysoida tapauksia 

mahdollisimman syvällisesti (Eskola & Suoranta 2008, 18). Myös ajalliset resurssit määrittävät 

tutkimukseen osallistuvaa kohderyhmää. Kohderyhmä tulisi valita siten, että tutkimus on 

mahdollista toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, 

että kohderyhmä on yleensä melko pieni. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87.) 

Ensimmäiset kohdehenkilöt löytyivät tutkijan henkilökohtaisten kontaktien avulla. Tutkittavia 

henkilöitä pyrittiin löytämään myös sähköpostitse lähettämällä osallistumispyynnöt (liite 1) 

yhteensä 15 pääkaupunkiseudun opettajalle. Sähköpostiin vastanneiden joukossa oli myös 

myönteisiä vastauksia, mutta heidän opetuskokemuksensa oli vielä vähäistä. Koska tutkija oli 
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jo haastatellut kaksi vuotta työelämässä ollutta liikunnanopettajaa, oli tarkoitus löytää enemmän 

opetuskokemusta omaavia liikunnanopettajia, jotta työkokemusvuosien skaala olisi suurempi.  

Tutkimukseen haluttiin löytää yläkoulussa työskenteleviä sekä tyttöjen että poikien 

liikunnanopettajia, sillä nimenomaan yläkoulun aikana motivaatiossa tapahtuu usein muutoksia 

(Liukkonen & Jaakkola 2015) ja poikien ja tyttöjen suhtautumisen koululiikuntaa kohtaan on 

nähty olevan toisistaan poikkeava (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 69; Huisman 2004, 

80). Tytöt ja pojat usein kokevat myös liikuntatuntien motivaatioilmaston eri tavalla toisiinsa 

nähden (Kokkonen, Kokkonen, Liukkonen & Watt 2010; Kalaja 2012; Soini 2006). 

Osallistujille vaatimuksena oli liikunnanopettajan pätevyys ja toiveena oli löytää opettajia, 

joilla olisi eri määrä opetusvuosia, mikä toisi esiin mahdolliset eroavaisuudet eri 

työkokemuksen omaavien henkilöiden välillä.  

Kaikki haastateltavat löydettiin lopulta tutkijan omien kontaktien avulla ja kokoon saatiin kaksi 

tyttöjen, kaksi poikien liikunnanopettajaa, mikä oli tavoitteenakin (n=4). Jo muutamaa henkilöä 

tutkimalla voidaan saada tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 

59) ja tässä tutkimuksessa tutkittavien määrää pohdittiin tutkimuksen tarkoitus huomioiden 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, 58) Tästä syystä suhteellisen pientä harkinnanvaraista näytettä ei 

pidetty esteenä tutkimuksen onnistumiselle (Eskola & Suoranta 2008, 61−62). Haastateltavilta 

saatujen myönteisten vastausten jälkeen sovittiin käytännön järjestelyistä. Opetusvuosien 

skaala oli vajaa parikymmentä vuotta ja kaikki opettivat haastattelun toteutumishetkellä 

yläkouluissa pääkaupunkiseudulla. Tutkimukseen osallistuneita kuvataan tarkemmin 

taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistujat 

Osallistuja Ikä Sukupuoli Koulutus 
Opetuskokemus 

(vuosi) 

N1 36 N LitM 8 

N2 49 N LitM 20 

M1 28 M LitM 2 

M2 36 M LitM 11 



 

35 

 

Yht.     4     

 

6.5 Aineiston hankinta 

Tutkimuksen haastattelumuotona toimi teemahaastattelu. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu menetelmä, joka tarkoittaa, että aihepiirit ovat etukäteen mietittyjä, mutta 

kysymysten järjestys tai muoto eivät ole tarkkaan määriteltyjä. (Hirsijärvi ym. 2009, 208; 

Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.) Tässä haastattelumuodossa teemat nousevat esiin tutkimusaihetta 

käsittelevästä teoriasta sekä viitekehyksestä ja pohjautuvat tutkimuskysymyksiin (Eskola & 

Vastamäki 2010, 33). Siinä tutkittavien äänet pääsevät kuuluviin ja heidän kokemuksensa 

nähdään merkityksellisinä (Hirsjärvi & Hurme 2014, 48). Haastattelun etuna on ennen kaikkea 

joustavuus. Haastattelija pystyy elämään tilanteessa, oikaisemaan väärinkäsityksiä ja 

toistamaan kysymyksiä tarvittaessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Teemahaastattelussa 

aineiston kerääjänä toimii yleensä tutkija itse, mikä vaikuttaa muun muassa siihen, että tutkijan 

tietoisuuden kehittyessä tutkimuksen edetessä myös hänen aineistoon liittyvät tulkintansa 

kehittyvät. Tutkijan olisi hyvä tiedostaa oman tietoisuutensa kehittyminen, sillä se saattaa 

johtaa tutkimuksen uudelleenlinjauksien tarpeeseen. Laadullisessa tutkimuksessa etenemisen 

vaiheita ei nimittäin aina pysty etukäteen selkeästi jäsentämään.  

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita liikunnanopettajista ja heidän kokemuksistaan, minkä 

vuoksi niitä oli järkevintä kysyä heiltä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72). Tästä syystä 

tutkimusmuotona käytettiin haastattelua, jotta tutkittavien näkökulmat pääsivät 

mahdollisimman luonnollisesti esille (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Haastattelutilanne ja tutkittava 

ilmiö pyrittiin myös säilyttämään mahdollisimman luonnollisena, jotta liikunnanopettajien 

näkökulmat ja kokemukset pystyttiin tavoittamaan mahdollisimman autenttisina (Eskola & 

Suoranta 2008, 16). Haastatteluissa pyrittiin joustavuuteen ja tilanteessa elämiseen, jotta 

saavutettaisiin haastateltavan omia käsityksiä ja kokemuksia mahdollisimman 

totuudenmukaisesti.  Suora vuorovaikutustilanne toi haastateltavan äänen esiin ja mahdollisti 

vastausten takana olevien motiivien ymmärryksen.  (Hirsjärvi & Hurme 2014, 41−42.) 
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Haastattelurunko (liite 2) rakennettiin tutkimuksen teoriataustan, viitekehyksen ja 

tutkimuskysymysten avulla (Eskola & Vastamäki 2010, 33). Aihepiirit oli ennalta määritelty, 

mutta haastattelujen aikana kysymysten järjestys ja muoto saattoi vaihdella (Hirsjärvi ym. 2009, 

208). Tarkoituksena olikin toteuttaa suhteellisen avoin teemahaastattelu, jossa sallittiin myös 

kokemusperäiset havainnot (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Haastattelurungon ollessa valmis 

testattiin se pilottihaastattelun avulla. Koska haastattelurunkoon ei pilottihaastattelun jälkeen 

tehty juurikaan muutoksia ja haastattelu sujui tarkoituksenmukaisesti, päätettiin myös 

pilottihaastattelun aineisto hyödyntää tutkimuksessa.  

Teemahaastattelut toteutettiin alkuvuoden 2018 aikana. Pilottihaastattelu toteutettiin 

haastateltavan kotona, kaksi haastatteluista toteutettiin haastateltavien työpaikalla ja yksi 

kahvilassa. Jokaisessa haastattelussa oli käytössä rauhaisa tila, mikä on usein tärkeä tekijä 

haastattelujen onnistumisen kannalta (Eskola & Vastamäki 2010, 29). Tutkija oli jutellut jo 

aiemmin haastateltavien kanssa, mikä lisäsi tilanteen luontevuutta. Haastattelun aihealue, 

pääpiirteet ja eteneminen käytiin lyhyesti läpi ennen aloitusta. Tämä on haastattelujen 

sujuvuuden kannalta tärkeää (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Myös haastateltavan anonyymius 

nostettiin vielä esiin, jotta haastateltava oli tietoinen siitä, että tietoja käsiteltäisiin 

luottamuksellisesti (Hirsjärvi & Hurme 2014, 43).  

Haastattelut nauhoitettiin Huawei Honor 7 merkkisen älypuhelimen ääninauhurilla. 

Äänenlaatu, akunkesto ja muistin riittävyys oli etukäteen testattu. Tämä mahdollisti 

haastattelujen sujumisen mahdollisimman luonnollisesti ilman katkoja (Hirsjärvi & Hurme 

2014, 92). Haastattelurunko oli tulostettuna paperille, mutta sitä pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman vähän. Tutkija ei myöskään kirjannut ylös mitään, jotta haastateltavan 

keskittyminen säilyisi mahdollisimman hyvin itse aiheessa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 92). 

Vaikka haastattelut toteutettiin avoimina, suunnitellut kysymykset esitettiin jokaiselle 

haastateltavalle. Muoto ja järjestys saattoivat kuitenkin vaihdella. Haastattelutilanteessa 

pyrittiin ymmärtämään kunkin vastausten sisältö ja vastauksen suunnassa esittämään 

lisäkysymyksiä tutkimuksen teemojen ja tutkimuskysymysten ohjaamana (Hirsjärvi & Hurme 

2014, 103) ja lisäkysymykset luonnollisesti olivat toisistaan poikkeavia. Haastattelu säilyi ikään 

kuin keskustelun omaisena, mutta tutkija ei tietenkään voinut ottaa kantaa tai kertoa omia 
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mielipiteitään, mistä johtuen haastattelu nähtiin kuitenkin kysymyksinä ja niihin saatuina 

vastauksina (Hirsjärvi & Hurme 2014, 103).  

6.6 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla, jossa pyrittiin löytämään 

vastauksia tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2009, 221). Alussa edettiin aineistolähtöisesti, 

mutta tutkimuksen loppupuolella käytettiin myös teoriaohjaavaa analyysia, kun analyysia 

ohjasi taustassa esiin nostetut teoriat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96).  

Aineiston analysointi aloitettiin litteroimalla haastatteluissa kerätty aineisto Word-tiedostoiksi. 

Tässä käytettiin apuna Express Scribe Transcription Software -ohjelmaa, mikä mahdollisti 

puheen hidastamisen. Litterointi toteutettiin sanatarkasti, mutta ensimmäisen litteroinnin 

jälkeen esimerkiksi turhia täytesanoja ei enää kirjattu niin sanatarkasti ylös (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 141). Nauhoitettuja haastatteluja oli yhteensä 3 tuntia 11 minuuttia, joista tuli litteroinnin 

jälkeen 39 asiakirjan sivua. Litteroitu aineisto oli fontilla Times New Roman, kirjasimen koko 

12, riviväli 1,5 ja molemmat reunat tasattuna. Litteroinnista saatiin jo alustava käsitys 

tutkittavasta aineistosta (Eskola 2010).  

Tutkimusaineiston ollessa kasassa ja litteroituna, tehtiin sille aineistolähtöinen sisällönanalyysi, 

joka kulki karkeasti näin: 1. aineiston pelkistäminen, 2. aineiston ryhmittely ja 3. teoreettisten 

käsitteiden luominen. Ennen aineiston pelkistämistä aineisto luettiin läpi useita kertoja, jotta 

tutkija sai paremman käsityksen, mitä haastateltavat ovat sanoneet ja mikä itse tutkimuksen 

kannalta on oleellista (Eskola 2010). Tämän jälkeen aloitettiin aineiston koodaaminen eli 

pelkistäminen. Aukikirjoitettu aineisto pelkistettiin värikoodien ja numeroinnin avulla sekä 

tutkimuskysymyksien suunnassa. Aukikirjoitetusta aineistosta pelkistettiin noin 80-120 

käsitettä ja asiaa haastattelua kohden, joita lähdettiin seuraavassa vaiheessa yhdistelemään 

alaluokiksi. Aineiston ryhmittelyssä pyrittiin löytämään aineistosta samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavia käsitteitä yhdistettiin luokiksi ja ne 

nimettiin kuvaavalla käsitteellä. Tässä vaiheessa yksittäiset tekijät yhdistettiin ylempiin 

käsitteisiin eli aineisto tiivistyi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Tässä vaiheessa luotiin pohjaa 
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tutkimuksen perusrakenteelle ja pyrittiin tekemään alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä 

(Hämäläinen 1987, Dey 1993, Cavanagh 1997). Aukikirjoitettua aineistoa tiivisti myös 

tutkimukselle epäolennaiset asioiden pois karsiminen, joka tehtiin tässä vaiheessa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108-109). Tiivistettyä aineistoa eli alaluokkia lähdettiin yhdistelemään edelleen 

yläluokiksi, jolloin muodostui yläluokkaa yhdistävä merkitys ja aineisto tiivistyi entisestään 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111). Tutkija koki erityisesti tämän vaiheen haastavaksi. 

Aineistoa analysoidessa pidettiin mielessä tutkimuksen viitekehys ja tutkimuskysymykset, 

vaikka aineistoa pyrittiin analysoimaan erityisesti alkuun mahdollisimman objektiivisin silmin.  

Viimeisessä vaiheessa aineisto abstrahoitiin eli luotiin teoreettisia käsitteitä. Tässä vaiheessa 

erotettiin tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ja tämän tiedon perusteella muodostettiin 

teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämistä jatkettiin yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin 

se oli mahdollista. (Hämäläinen 1987, Dey 1993, Cavanagh 1997.) Aineiston merkitykset 

luotiin hermeneuttisilla kehällä dialogissa aineiston ja tutkijan välillä (Laine 2010). 

Tutkimuksen kohdetta eli ilmiötä pyrittiin tarkastelemaan mahdollisimman monesta eri 

näkökulmasta useaan eri otteeseen (Alasuutari 2011, 83) pyrkien kohti oikeita tulkintoja (Laine 

2010). Merkityskokonaisuuksia muodostaessa tutkijaa ohjasi aineistoanalyysille tyypillisesti 

taustaosan teoriatieto ja tutkimuskysymykset (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). 

Merkityskokonaisuuksista muodostui lopullinen kuva tutkittavasta ilmiöstä sekä vastaukset 

tutkimuskysymyksiin (Laine 2010).  

Tuomen & Sarajärven (2009, 112) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyritään 

yhdistelemään alaluokan käsitteitä yläluokiksi ja aina pääluokaksi saakka ja näin löytämään 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa 

edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä. Hämäläisen (1987) mukaan 

abstrahointi eli käsitteellistäminen on prosessi, jossa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden kautta 

kuvan tutkittavasta ilmiöstä eli vertaa jatkuvasti teoriaa ja johtopäätöksiä alkuperäisaineistoon 

uutta teoriaa muodostaessaan. Empiirinen aineisto yhdistetään teoreettisiin käsitteisiin ja 

tuloksista esitetään tässä tapauksessa aineistoa kuvaavat teemat. Tuloksissa kuvataan myös 

luokittelujen pohjalta esiin nousseet käsitteet, kategoriat ja niiden sisällöt. Oleellista on myös, 

että johtopäätöksissään tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. 
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Tutkijan tulisi pyrkiä ymmärtämään tutkittavia ja heidän omia näkökulmiaan analyysin kaikissa 

vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112-113.) 

6.7 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa reliabiliteetin ja validiuden 

käsitteet ovat varsin suhteellisia. Tutkimuksessa käytettyä menetelmää eli teemahaastattelua on 

täysin samanlaisena tilanteena mahdotonta toistaa tai saada täysin samat tulokset. Jos 

haastattelut toistettaisiin, olisivat liikunnanopettajat todennäköisesti kehitelleet ajatuksiaan 

aiheesta pidemmälle ja vastaukset poikkeaisivat nykyisistä. Myös sekä haastateltavien että 

tutkijan mieliala, sen hetken olotila ja esimerkiksi vuorokauden aika ovat voineet vaikuttaa 

vastauksiin, mikä tekee haastattelujen yksityiskohtaisesta toistamisesta mahdotonta. 

Haastatteluun vaikuttavat myös henkilökemiat ja ennakkoasenteet, koska kyseessä on kahden 

henkilön välinen vuorovaikutustilanne. Tutkimustulokset voisivat siis olla erilaiset myös 

tutkijan ollessa eri. Tutkija on pyrkinyt säilyttämään objektiivisen näkökulman 

haastattelutilanteissa ja antaa haastateltaville aikaa rauhassa kertoa omia näkökantojaan ja 

kokemuksiaan. Joissain kysymyksissä ja tilanteissa johdattelua kysymyksin on pyrkimyksestä 

huolimatta varmasti jonkin verran tapahtunut, mikä vähentää tutkimuksen luotettavuutta jonkin 

verran.  

Tutkijan ensikertalaisuus ja laadullisen tutkimuksen vapaamuotoisuus aiheuttivat suurimmat 

hankaluudet luotettavuuden kannalta. Tutkimusprosessissa edettiin usein niin sanotusti 

tuntumapohjalta, kun oikeita vastauksia ilmenneisiin ongelmiin ei tuntunut löytyvän tai olevan 

tarjolla. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on itse tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija, mistä 

syystä tutkijan esiymmärrys ja omat taustat vaikuttavat lähes vääjäämättä lopputulokseen 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). Tämä koettiin tässä tutkimuksessa hyvin hankalaksi ja myös 

virheitä varmasti tehtiin. 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteettia mitataan myös raportoinnilla, joten siihen on pyritty 

tässä tutkimuksessa kiinnittämään erityistä huomiota (Hirsjärvi ym. 2000, 214). Luotettavuutta 

on pyritty lisäämään mahdollisimman yksityiskohtaisella selostuksella työn toteutumisesta ja 
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työvaiheiden esimerkeillä liitteissä. Tutkimuksen toteutuksen vaiheet käytiin jokainen erikseen 

läpi ja niitä peilattiin aiempaan tutkimustietoon ja teoriaan. Perusteluissa käytettiin luotettavia 

lähteitä, mikä lisää luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Myös tulokset eli 

haastateltavien kokemukset tutkittavasta ilmiöstä tuotiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

esiin. Tarkkaan laadittu tutkimussuunnitelma, haastattelurunko, pilottihaastattelu sekä 

haastatteluvälineiden testaus ovat tutkimuksen luotettavuutta lisääviä tekijöitä (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 184, 188) ja ne toteutuivat tässä tutkimuksessa.  
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7 TULOKSET 

7.1 Liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia liikuntamotivaatiosta 

”Sellanen asia, joka pitäis viimeistään koulussa saada syttymään jossei se oo vapaa-ajalla 

syttyny” 

Tässä tutkimuksessa haastatellut liikunnanopettajat pitivät motivaatiota merkittävänä ja 

oleellisena asiana liikuntatunneilla sekä opiskelussa ylipäätään. Motivaatio liikuntaa kohtaan 

nähtiin merkittävänä osana opetustapahtumaa ja motivointi yhtenä opettajan merkittävimpiä 

tehtäviä. Liikuntamotivaatio koettiin yksilöistä lähtevänä, omaehtoisena liikkumisena sekä 

panostuksena liikuntaa kohtaan.  

”Toivois et jokaisella ihmisellä ois edes pieni siemen sitä liikuntamotivaatiota. Niin että 

semmonen omaehtonen liikkuminen ilman pakkoa toteutuis.” (N1) 

”Mut ehkä se kuvaa ainakin omas elämäs ihan vaan sitä et millä innolla panostaa siihen 

omaan liikkumiseen.” (M1) 

”Sisäinen motivaatio enimmäkseen, et ihmisestä itsestä lähtevä, et sitä ei voi ulkoapäin 

pakottaa ainakaan mut voi houkutella sen esiin.” (N2) 

”Sen kans on mun mielestä joka jokaikinen tunti tekemisissä, eli aikalailla opettajan yks 

tärkeimpiä juttuja on motivoida.” (M2) 

Haastateltavat kokivat motivaation myös oppituntien hyvänä ilmapiirinä sekä yhtenä 

liikunnanopettajan tavoitteista. Liikunnanopettajat näkivät yleisen hyvän fiiliksen oppitunneilla 

olevan merkittävä tekijä, jotta liikuntamotivaatio voi syntyä ja oppilaat haluavat lähteä 

liikkeelle.  
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”Sais ne oppilaat motivoitumaan, sitä kautta innostumaan, saamaan se hyvä fiilis sille 

tunnille. Se on ehkä se tavoittelemisen arvoisin juttu mitä haluaa opettajan työssä 

tehdä.” (M2) 

”Liikuntamotivaatio on semmonen hyvä fiilis, ilo ja se semmonen halu tehdä halu 

liikkua enimmäkseen.” (N2) 

Motivaatio nähtiin laajana ja monipuolisena käsitteenä, joka koettiin hankalaksi määrittää 

muutamalla sanalla. Motivaation koettiin ilmenevän koululiikunnassa monin eri tavoin, mutta 

yksi selkeä ja kaikilta haastateltavilta esiin noussut asia oli innokkuus oppitunneilla. Oppilaiden 

innokas tehtävien aloittaminen koettiin yhtenä selkeimmistä merkeistä, miten opettajat pystyvät 

havaitsemaan motivaation omassa työssään.  

”Se ilmenee sillä tavalla et oppilaat lähtee innokkaasti tekemään erilaisia asioita, ne 

tulee sellasella positiivisella asenteella tunnille.” (N1) 

”Jos tällee laajasti ajattelee niin jaksaas ne innostuu. Innostuu kaikesta mitä mä 

tuputan niille.” (M1) 

”Motivoitunut yksilö toteuttaa ohjeita ja innostuu, mä sitä innostuneisuutta, mun 

mielestä se kulkee motivaation kanssa käsi kädessä.” (M2) 

”Semmosena innostuneisuutena ja sellasena et oppilaat tulee tavallaan lähelle.” (N2)  

Innokkuuden lisäksi haastateltavat kokivat liikuntamotivaation näkyvän iloisuutena ja 

positiivisena asenteena sekä yleisenä kiinnostuksena oppiainetta kohtaan. Myös nopean 

tekemään lähtemisen, ohjeiden kuuliaisen vastaanottamisen, kyseenalaistamisen vähäisyyden 

ja tunneille ajoissa saapumisen nähtiin kuvaavan oppilaiden liikuntamotivaatiota.  
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”Mut musta se kuvaa parhaiten että ne lähtee tekemään just sillei hymyssä suin se on 

se miten se ilmenee siellä. Ei laiteta vastaan, ei kyseenalaisteta et miks me tehdään 

näin.” (N1) 

”Mut kyl mä sanon sen et mulle itelle isoin riemu on sillo kun ne tulee ajoissa ja 

valmiina ja huomaa et nyt niinku mennään.”(M1) 

”Eli kyllä sen näkee heti et kuka ottaa asiakseen heti ohjeet ja kuka sitten tota ketä pitää 

motivoida enemmän ettei se lähde heti liikkeelle.”(M2) 

Erityisesti naisopettajat kokivat motivaation näkyvän myös vuorovaikutuksessa opettajan 

kanssa. Motivoituneiden oppilaiden nähtiin jäävän helpommin juttelemaan käytävillä ja tunnin 

jälkeen. Liikunnanopettajat näkivät myös tärkeänä sen, että oppilaat kokivat heidät opettajina 

helposti lähestyttäviksi.  

”Pyrinkin itse siihen et ensin mä yritän luoda sen tunnelman semmoseks et me ollaan 

läheisissä väleissä oppilaiden kans, heidän on niinkun helppo olla siellä tunnilla ja on 

turvallista ja mukavaa ja ne oppilaat uskaltaa tulla jutteleen” (N2) 

”Niin, kun ei niitä oppilaita ketä se ei kiinnosta tai ketkä ei oo motivoituneita niin ei ne 

kyllä ikinä pysäytä käytävillä et heippa et koskas meillä on liikuntaa että mennäänkö 

luistelemaan ens kerralla. Kyllä ne on niitä ketkä on motivoituneita.” (N1) 

Epämotivoituneisuus nähtiin olevan myös helposti havaittavissa oppilaan käytöksessä 

esimerkiksi jatkuvana myöhästelynä, lintsaamisena, varusteiden puuttumisena, häiriköintinä tai 

sivussa istumisena. Tätä toisaalta peilattiin myös motivoituneisiin oppilaisiin, joiden ajateltiin 

käyttäytyvän vastakohtaisesti.  

”Epämotivoituneisuus näkyy esimerkiks et a) tunnille ei tulla ollenkaan et lintsataan tai 

b) tunnille tullaan myöhässä tai c) tunnille tullaan ihan vääränlaisissa varusteissa. Tän 
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muuten vois kääntää taas toisinpäin et motivoituneilla on varusteet kaikenlaiseen 

liikkumiseen aina oikein.” (N1)  

Motivaatio nähtiin merkityksellisenä asiana liikunnanopetuksessa. Oppilaat koettiin 

pääsääntöisesti motivoituneina liikuntaa kohtaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Liikunnanopettajat kokivat motivaation näyttäytyvän eri tavoin ja sen näyttäytymisen nähtiin 

olevan myös kiinni kunkin oppilaan temperamentista. Haastateltavat kuitenkin kokivat, että 

oppilaan motivoituneisuus tai päinvastoin epämotivoituneisuus on suhteellisen helppo havaita. 

7.2 Liikunnanopettajien käyttämiä motivoinnin keinoja 

7.2.1 Opettajan persoona, innostus ja läsnäolo  

”Lähtökohta on kyllä se, että jotta sä innostat muita, niin kyllä se lähtee sieltä itsestä et sä oot 

itse innostunut ja näytät sen” 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden motivoinnin ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen 

yhtenä merkittävimpänä tekijänä nähtiin liikunnanopettaja itse. Tämä piirre nousi esiin kaikilta 

haastateltavilta ja useammassa eri asiayhteydessä. Liikunnanopettajat kokivat heidän omalla 

käyttäytymisellään olevan loppujen lopuksi merkittävä vaikutus oppilaiden motivoitumiseen ja 

kaiken koettiin ikään kuin lähtevän heistä itsestään.  

Kaikki haastateltavat pohtivat vastauksissaan, että liikunnanopetusta tehdään pitkälti omalla 

persoonalla ja työn onnistumisen sekä oppilaiden motivoinnin kannalta opettajan oma itseys 

nähtiin tärkeänä. Se, että opettaja on oma itsensä, omine vahvuuksineen ja heikkouksineen, 

ilman mitään roolia oli liikunnanopettajien mielestä keskeistä opetuksessa. 

”Oon pohtinu aika paljonkin et miten saadaan se motivaatio syttymään ja mä oon tullu 

siihen tulokseen että opettaja tekee työtään niin vahvasti omalla persoonallaan et sillä 

opettajalla on tosi iso merkitys siinä että on se sitten liikunta tai joku muu oppiaine mut 

että kiinnostuuko, innostuuko ja motivoituuko oppilas siitä kyseisestä aineesta.” (N1) 
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”Niin opettajan pitää olla oma ittensä. Se että sä alat feikkaamaan niit tunteja tai yrität 

väkisin joka tunnilla tuoda väkisin jotain pieniä asioita sinne niin yleensä vaan kadottaa 

niitä oppilaita.” (M1) 

”Että opettaja on oma itsensä, ei tarvii esittää mitään, mutta on oma itsensä virheineen, 

vahvuuksineen. Se on ehkä se, se tärkein.” (M2) 

”Persoona on yks, jokaisella meillä on oma persoona millä me toimitaan ja minkä 

päälle me rakennetaan. Se ei ehkä niin paljoo muutu. Oma itseys on tärkeää.” (N2) 

Kaikki haastateltavat toivat esiin, kuinka tärkeää liikunnanopettajan on olla innostunut omasta 

työstään ja sen toteutuksesta, voidakseen innostaa myös muita. Liikunnanopettaja nähtiin oman 

aineensa lähettiläänä sekä ikään kuin liikunnan myyjänä, mikä kuvaa opettajien merkitystä 

koululiikunnan kentällä.  

”Mut siis semmosta positiivisuutta ja innostusta siitä omasta asiastaan. Et jos nyt 

opettaja ei oo innostunu siitä omasta jutustaan niin miten ne oppilaatkaan voi olla.” 

(N1)  

”Totta kai sit niinkun omasta työstä et kyl se susta pitää näkyy et kyl sun pitää myydä 

sitä juttuu et kyl sun pitää näyttää et sullakin on hauskaa.” (M1) 

Liikunnanopettajan innokkuus koettiin näkyvän opettajan positiivisena esimerkkinä, joka 

nähtiin yhtenä motivoivana tekijänä. Myös tunteiden siirtymisen nähtiin olevan tärkeä osa 

motivointia. Liikunnanopettajan huonon päivän tai väsymyksen koettiin tarttuvan myös 

oppilaisiin sekä vaikuttavan negatiivisesti tunnin yleiseen ilmapiiriin. Toisaalta haastateltavat 

näkivät myös positiivisuuden ja innostuneisuuden leviävänä ja oppilaisiin tarttuvana asiana.  

”Eli se opettajan esimerkki, kyky motivoida ja innostaa, tartuttaa se. Se oma toiminta, 

miten sä puhut, miten sä näytät, sulla on itellä se hyvä fiilis, koska se tarttuu.” (M2) 



 

46 

 

”Koittaa tartuttaa ja levittää sellasta hyvää ja positiivista fiilistä. Olla esimerkki.” (N2) 

”Ja sit semmonen tunteiden siirtyminen et jos mä oon huonolla tuulella ja jos mä annan 

sen näkyä niin kyl se välittyy suoraan siihen oppilaiden ilmapiiriin tai oppilaisiin.” (N1) 

Liikunnanopettajan läsnäolo nähtiin merkittävänä tekijänä liikuntatunneilla motivoinnissa ja 

motivaation ylläpitämisessä. Opettajan osallisuus ja ryhmän mukaan meneminen nähtiin 

tärkeänä, ettei opettaja olisi vain ulkopuolelta kontrolloiva auktoriteetti. Haastatteluissa nousi 

esiin myös liikunnanopettajan aktiivisuus ja tilanteisiin reagointi yhtenä motivoinnin keinona. 

”Se että opettaja on läsnä, opettaja aktiivisesti itekin on tunnilla, näyttää esimerkkiä, 

osallistuu siihen tunnin toimintaan. Mun mielestä se motivoi hirveesti ettei opettaja oo 

vaan siellä sivussa antaan ohjeita norsunluutornissaan vaan on osana sitä ryhmää.” 

(M2) 

”Et opettajan pitää olla jotenkin koko ajan läsnä siinä mitä tehdään ja just se 

tsemppaaminen ja kannustaminen. Mut et se miten siitä sais niitten oppilaiden kannalta 

paljon enemmän irti ja myös sen niitten motivaation kannalta se että mä meenkin sinne 

niitten kanssa et joko tekemään itse tai sit niin et mä meen antaan sinne palautetta mut 

niin et ne oppilaat tajuaa et hei toi opettaja on täällä meitä varten ja meidän kanssa.” 

(N1) 

Opettajan persoonan, oman itseyden ja niin sanotusti koko hänen olemuksensa merkitys 

liikuntamotivaatioon ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa nähtiin suurena. 

Liikunnanopettajat kokivat, että iso osa siitä, miten he pystyvät innostamaan ja motivoimaan 

oppilaita lähtee heistä itsestään ja heidän positiivisesta esimerkistään.  
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7.2.2 Monipuolisuus ja erilaiset yksilöt 

”Et ois vähän niinkun kaikille kaikkee” 

Tässä tutkimuksessa yhtenä yhteisenä piirteenä ja motivoimisen keinona nousi aineistosta esiin 

monipuolisuus ja sen erinäiset muodot. Kaikki haastateltavat mainitsivat sen keinona motivoida 

sekä liikuntatunneilla kuin niiden ulkopuolella eli motivoinnissa kohti liikunnallisesti aktiivista 

elämäntapaa. Monipuolisuutta tarkasteltiin muun muassa kattavana lajikirjona sekä 

vaihtelevina ja erilaisina opetuksellisina ratkaisuina.  

”Sit varmaan tuol koululiikunnassa se et on monipuolista, vähän kaikenlaista, et ei 

jumiteta kauheen ykspuolisiin vaikka tuntisisältöihin. Et on paljon kaikenlaista, 

monipuolista, todellakin et jokainen joskus löytää edes jotain sellasta innostavaa ja 

kiinnostavaa.” (N2) 

”Niin jotenkin sit koittaa miettiä niitten kannalta esimerkiks sisältöjä läpi vuoden et 

aina ei oo jotain pallopelejä tai aina ei oo jotain joukkuejuttuja vaan et ois vähän 

niinkun kaikille kaikkee.” (N1) 

”Mut se miten mä ite yritän niit nuorii lähestyy ja oon huomannu et toimii niin on se et 

yrittää vaan tuputtaa niille mahollisimman paljon. Mahollisimman paljon eri lajeja.” 

(M1) 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa erityisen merkittävinä nähtiin erilaiset kokeilut 

ja mahdollisuuksien tarjoaminen, jotta jokainen voisi innostua jostakin, saada positiivisia 

kokemuksia ja löytää sen oman juttunsa. Tässä suhteessa monipuolisuutta peilattiin vahvasti 

yksilöön ja yksilöiden erilaisiin tarpeisiin. Monipuolisuus nähtiin motivoinnin keinona myös 

sisällyttämällä tuttuja lajeja uusien ja oppilaille ajankohtaisten otsikoiden alle. 

”Tärkeintä on musta edelleen se et jokainen oppilas vois vuoden aikana huomata et 

tykkää jostain tai et hei tää oli kivaa. Tai jos näkee esimerkiks et joku on motivoitunu ja 
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tietää ettei se harrasta esimerkiks vapaa-ajallaan mitään niin yhessä sen oppilaan 

kanssa on yrittäny löytää jotain sellasta ja ideoida et mitä se oppilas vois tehdä.” (N1) 

”Ehkä se on se altistaminen monelle eri kokeilulle ja sitten kun näkee et joku tärppää 

niin sillee etenkin niille kenellä saattaa olla vähänkin vastustusta sellasta tekemistä 

kohtaan niin koittaa viedä ja tarjoo mahollisuuksii.” (M1) 

”Et jos sä tiiät mitä siel nuoren maailmassa on ja mikä siellä on just nyt in niin jos sä 

pystyt tarjoon sellasia juttuja ja uudella otsikolla markkinoimaan sitä jotakin. Et 

heittomerkeissä huijaat ja tarjoot jotain uutta kivaa juttuu.”  (N2) 

Erilaisten opetuksellisien ratkaisujen kuten ryhmäjakojen, vaihtelevuuden ja eriyttämisen 

koettiin myös tuovan monipuolisuutta oppitunneille. Liikunnanopettajat näkivät, että opettajan 

on osattava tehdä erilaisia ratkaisuja oppitunneilla, jotta toimivuus säilyy. Erilaisten 

vaihtoehtojen tarjoaminen, taitotasojen ja eritavoin motivoituneiden oppilaiden huomioiminen 

tuntien suunnittelussa nähtiin myös merkittävänä keinona motivoinnissa.   

”Mä yritän esimerkiks jos miettii niin käyttää mahdollisimman paljon tällasia 

yllätyksellisiä tapoja millä jaetaan pareiksi ja joukkueiksi.” (N2) 

”Yks on se et mä vaihtelen joka viikko lajeja, tapoja miten tehään, ryhmiä, yksilöjuttuja, 

tämmönen liikuntapedagogiikan bingo täyteen niin eriyttäminen toimii ihan 

jumalattoman hyvin.” (M1) 

Liikunnanopettajat pyrkivät mahdollisimman monipuolisilla lajivalinnoilla, sisällöillä, 

opetuksellisilla ratkaisuilla, ryhmäjaoilla ja yksilön huomioimisella tarjoamaan oppilaille 

kokemuksia, jotta liikuntamotivaatio ja tätä kautta myös liikunnallinen elämäntapa voisi syntyä. 

Liikuntatunneilla haastateltavien tavoitteena on monipuolinen tekeminen ja monipuoliset 

opetusmenetelmät, sekä tuntien toteuttaminen niin, että jokaiselle oppilaalle olisi oman 

taitotason mukaista toimintaa. Tätä kautta oppilas kokee pätevyyden tunteita ja saa 
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onnistumisen elämyksiä. Myös erilaiset kokemukset eri lajeista tarjoaa mahdollisuuden löytää 

jatkuva liikuntaharrastus.  

7.2.3 Turvallinen ja salliva ympäristö 

”Koska sitä kipinää ei voi sytyttää vaikka tehtäs mitä kivaa tai mitä tahansa josse oppilas kokee 

jollain lailla olonsa ahdistuneeks siellä” 

Yhtenä merkittävänä tekijänä motivaation syntymisen ja kasvattamisen kannalta haastateltavat 

näkivät turvallisen ja sallivan ympäristön. Yleisesti turvallinen ilmapiiri ja sen mahdollistamat 

onnistumisen kokemukset nähtiin motivaattorina ylipäätään toiminnan aloittamiselle.  

”Turvallinen ympäristö on täysin ykkönen. Siit me lähetään. Se et siel on turvallista 

toimia niin on se mistä mä lähen kaikkien ryhmien kanssa.” (M1) 

”Et pitää jotenkin tosi ryhmäkohtasesti osata jotenkin kattoo et ensiks pitää olla se 

ilmapiiri turvallinen et se oppilas ei koe ahdistusta tai sillei oo epämiellyttävä olo siellä 

tunneilla.” (N1) 

”Onnistumisen kokemukset ja se just semmonen et sulla on turvallinen ja hyvä fiilis 

siellä. Et sä haluat ylipäätään alottaa sen jonkun sanotaan nyt liikuntasession tai jonkun 

tehtävän tai kokeilemisen.” (N2) 

Liikunnanopettajat näkivät turvallisen ympäristön sallivan epäonnistumiset. Erityisesti 

miesopettajat kokivat yhteiset pelisäännöt merkittävänä tekijänä turvallisen ympäristön 

luomisessa. Sääntöjen ja rajojen koettiin antavan kuitenkin vapautta ja uskallusta oppilaille 

toteuttaa itseään rajojen sisällä. Turvallisen ympäristön koettiin myös olevan yksi tekijä, jotta 

liikunnallinen elämäntapa kehittyisi ja liikunta jatkuisi myös aikuisena.  
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”Et siel on epäonnistuminen sallittu. Et siit puhutaan kanssa et mä toivon et ne 

epäonnistuu jossain vaihees mut se ei voi toimii silleen et se ympäristö ei salli sitä.” 

(M1) 

”Ja siinäkin se että ehkä se liittyy siihen turvallisuuteen et korostaa sitä myöskin et saa 

epäonnistua, älkää pelätkö.” (M2) 

”Sit kun sullon se turvallinen ympäristö ja ne rajat missä ne oppilaat tietää miten saa 

toimii niin sit se antaa niillekin hirveen ison vapauden minkä huomaa sit et siel alkaa 

uskaltaa yrittää ja liikkuu kans neki jotka ei muuten ehkä liikkuis ihan hirveesti.” (M1) 

Naisopettajat taas korostivat enemmän opettajan roolia turvallisen ympäristön osana. He 

näkivät tärkeänä, että opettaja koettiin turvallisena ja osana ryhmää.  Haastateltavat kokivat 

tärkeänä, että oppilaat kokivat liikunnanopettajan helposti lähestyttävänä ja oppilaan 

kohtaaminen nähtiin isona asiana myös motivaation ja suhteiden muodostumisen kannalta. 

Turvallisen ilmapiirin koettiin lisäävän oppitunnin miellyttävyyttä ja vähentävän 

ahdistuneisuutta.  

”Se on mun mielestä kaikista tärkein et miten mä kohtaan oppilaani.” (N1) 

”Ensin mä yritän luoda sen tunnelman semmoseks et me ollaan läheisissä väleissä 

oppilaiden kans, heidän on niinkun helppo olla siellä tunnilla ja on turvallista ja 

mukavaa.” (N2) 

”Pitää olla  sellasta pitkää pinnaa yläasteen opettajalla et jos sä vedät kovaa niin sieltä 

tulee kyllä kovaa takasin niiltä ketkä on siinä vahvempia. Se ei vaan oo se ykköskeino 

sit kuitenkaan. Tosin rajathan pitää olla ja pitää oppilaiden tietää niinkun että näin 

on.”(N2) 

Yhtenä keskeisenä asiana naisopettajat näkivät oman auktoriteettinsa ja sen, millä tapaa sitä 

tuodaan esille. Haastateltavat kokivat tärkeänä, että heillä on ote tunnista ja oppilaista, mutta 
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myös että heillä olisi ikään kuin tädillinen tai isosiskomainen suhde oppilaisiin, missä heidän 

tarvitse korostaa opettajan auktoriteettiaan tai nostaa itseään jalustalle, vaan opettaja on 

tasavertainen oppilaiden kanssa.  

”Mut et mä en aseta itteeni jalustalle ylemmäksi vaan et mä kohtelen niitä 

tasavertaisesti tai et ajattelen itse olevani tasavertainen oppilaiden kanssa.” (N1) 

”Sit sellanen inhimillinen kohtelu ja sellanen et sä puhut niille oppilaille et sä laskeudut 

niitten kans samalla viivalle etkä sä oo niin autoritäärinen opettaja. Must se on huono 

meininki. Sun pitää tietysti olla aikuinen ja langat käsissä mut et on niitten oppilaiden 

tasolla luomassa sitä fiilistä.” (N2) 

Liikunnanopettajien nähtiin tekevän paljon pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja, joiden nähtiin 

vaikuttavan siihen, kokeeko oppilas oppituntien ilmapiirin turvalliseksi. Erityisesti 

kehollisuutta ja ryhmittelyjen ajateltiin vaikuttavan, siihen millaisena paikkana oppilaat 

liikuntatunnin kokevat.  

”Mut opettajahan voi tehdä paljonkin sen turvallisen ilmapiirin luomiseks ja sen 

ylläpitämiseksi. Et tosi tarkkana pitää olla mun mielestä sen kanssa kun on niin 

kehollinen oppiaine ja ollaan niin näkyvästi myös et kaikki näkee mitä sä teet niin tosi 

tarkkaan pitää miettiä kaikkea vaikka ryhmittelyä tai parien muodostuksia tai miten 

tunnit organisoidaan et tehäänkö niin et kaikki kattoo kun yks suorittaa. Kuinka paljon 

mitataan tai kilpaillaan ylipäätään.” (N1) 

Turvallisen ilmapiirin nähtiin tässä tutkimuksessa olevan lähtökohta oppilaiden motivointiin ja 

miellyttäviin liikuntatunteihin. Kaikki liikunnanopettajat kokivat, että motivoituakseen 

liikkumaan, pitää oppilaan tuntea olonsa ensin hyväksi oppitunnilla. Jos jokin tai jotkin asiat 

aiheuttavat ahdistusta, ei myöskään motivaatiota oppimiseen tai liikkumiseen synny. Sen 

vuoksi liikunnanopettajat korostivat turvallista ja sallivaa ilmapiiriä, jossa jokainen saa olla 

oma itsensä, jossa epäonnistumiset sallitaan, eikä oppilaita vertailla toisiinsa. Yhteisten 
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pelisääntöjen, rajojen, opettajan auktoriteetin ja didaktisten ratkaisujen nähtiin vaikuttavan 

turvallisen ilmapiirin syntyyn.  

7.2.4 Autonomian kokemukset 

”Kuuntelee oppilaita ja et ottaa sen huomioon et mitä ne haluaa tehdä” 

Tässä tutkimuksessa liikunnanopettajan persoonan ja läsnäolon, oppituntien monipuolisten 

sisältöjen sekä turvallisen ympäristön lisäksi yhteisenä piirteenä oppilaiden motivaation 

kasvattamisessa nähtiin oppilaiden autonomian kokemukset. Liikunnanopettajat kokivat 

oppilaiden ajatusten kuuntelulla, heidän mielipiteiden huomioon ottamisella ja oppilaiden 

osallistamisella olevan positiivisia vaikutuksia oppilaiden motivaatioon liikuntaa kohtaan.  

”Just se et hän kokis et hän voi itse vaikuttaa. Koska kyllähän me kaikki motivoidutaan 

siitä työstä ja siitä hommasta mitä ollaan tekemässä jos tuntuu et mullon 

itsemääräämisoikeus edes osaan siitä.” (N2) 

”Yks tärkee asia on et kuuntelee oppilaita ja ottaa sen huomioon et mitä ne haluaa 

tehdä.” (N1) 

”Ja sitten tota oon huomannu et jos oppilaat osallistetaan eli pyydetään heitä 

osallistumaan siihen jo suunnitteluvaiheessa niin se motivaatio on korkeempi. Et kyl se 

sit vaan näkyy siellä sellasena innostuneena tekemisenä ja sellasena että heillä on tunne 

uskaltaakkin ehdottaa jotain muutoksia vaikka siihen tunnin kulkuun. He saa vaikuttaa 

siihen.” (N2) 

”Ne tavotteet on ne tietyt mut että niitten tavoitteiden puitteissa sit sisältöjä voi hyvin 

ite valita. Tai paljon valita. Tai et siitä on saanu paljon hyvää palautetta et mikä on 

lisänny sitä motivaatiota et kun saa tehä semmosta mistä ite tykätään.” (N1) 
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Autonomian kokemuksien kannalta myös eriyttäminen ja se, että oppilaat saavat valita oman 

taitotasonsa mukaisia harjoitteita nähtiin tärkeänä. Osa opettajista näki myös autonomian ja 

pätevyyden kokemusten lisääntyvän, kun hyödynnetään osaavia oppilaita opetuksessa. Tämän 

kuitenkin koettiin vaativan hyvää oppilaantuntemusta ja kehittyvän opetusvuosien myötä.  

”Ja sit se eriyttäminen on tosi tärkeetä et eri tasosille oppilaille erilaista ja et opettaja 

pystyis näkemään sen, tarpeeks haastavaa jokaiselle et ei myöskään liian helppoo ja 

tylsää et sekin on ikävää sit niiden kannalta jotka on sit jo harjaantuneempia ja näin.” 

(N2) 

”Sen jälkeen totta kai se että kolmas se iso mikä meillä on niin se et sallitaan se et toiset 

menee, toiset voi liikkuu välil yksin ja sallitaan se, et toiset on porukas välillä.” (M1) 

Erityisesti epämotivoituneiden oppilaiden kohdalla liikunnanopettajat näkivät tärkeänä, että 

tällaisten yksilöiden omia ajatuksia kuunnellaan ja otetaan huomioon. Myös se, miten tällaisia 

oppilaita lähestyy, koettiin merkityksellisenä erityisesti opettaja-oppilas suhteen kannalta.  

” Et meenkö mä sillä asenteella sormi syyttäen vai sit sillä asenteella et tyyliin kiva kun 

tulit paikalle mut että laittaisitko nyt ensin sen kännykän pois ja katotaan sitten. Et 

yrittää lähtee sillain et ensiks vaan jutella ja sitten houkutella ees johkin juttuun ja 

koittaa miettiä et mikä sen oppilaan tavote niinkun siellä on ylipäätään.” (N1) 

”Vaikka mä huomaisin et ei oo ihan kunnon vaikka terveydellinen syy mut mä annan 

hänen olla vähän aikaa rauhassa siellä ja usein se kääntyy sit niin päin et tää joka on 

saanu vähän aikaa vetäytyä ja katsella siellä oli se sit samalla tunnilla tai myöhemmin 

niin hän tulee kuitenkin mukaan myöhemmin.” (N2) 

Yhteisenä motivaatiota heikentävänä tekijänä nähtiin pakottaminen. Liikunnanopettajat 

kokivat, ettei pakottamisella päädytä toivottuihin päämääriin. Tässä tutkimuksessa 

liikunnanopettaja nähtiin hellästi eteenpäin tuuppaavana ja rohkaisevana henkilönä, mutta 
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pakottaminen koettiin huonona keinona. Erityisesti naisopettajat korostivat vastauksissaan, 

ettei pakottamisella saavuteta toivottuja lopputuloksia.  

”Ei pakoteta ketään siihen et kaikkien pitää nyt tehä kuperkeikka jos oikeesti 

ympärimeneminen pelottaa. Et enemmän sellasta rohkasua kuin sit sellasta 

pakottamista.” (N1) 

”Et mun ei tarvii pakottaa ketään oppilasta tekeen, et se pakottamisen kulttuuri ei oo 

meillä.” (M1) 

”Mut ei voi pakottaa. Vähän voi tuupata ja tietysti motivoida ja yrittää keksiä kaikille 

sellasta tekemistä et onnistuis, et sehän se liikuntamotivaation yks juttu on et tulee 

onnistumisen kokemuksia edes joskus.” (N2) 

Oppilaiden osallistaminen, heille vastuun antaminen sekä heidän toiveidensa kuuntelu nähtiin 

oppilaiden motivaatioon myönteisesti vaikuttavana tekijänä. Liikunnanopettajat kokivat 

opetussuunnitelman ja niin sanotun yläasteen perusrungon sekä oppilaiden iän rajoittavan 

jonkin verran vastuuta, jota heille pystytään antamaan. Haastateltavat kokivat, että autonomian 

kokemuksia on helpompi tarjota lukiossa, jossa esimerkiksi kurssisisällöt ovat hyvin 

vapaamuotoisia. Kuitenkin oppilaiden osallistamisen ja heidän ajatusten huomioon ottamisen 

nähtiin vain motivaatiota lisäävänä tekijänä. 

7.3 Liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia motivaatioilmastosta 

”No elikkä tää positiivinen ilmapiiri ja se turvallinen ilmapiiri, se et jokainen uskaltaa yrittää 

eli motivoitua tekemään sillä tasolla millä osaa.” 

Tässä tutkimuksessa liikunnanopettajien käsitykset ja kokemukset liikuntatunneilla 

vallitsevasta motivaatioilmastosta olivat vaihtelevat. Osa haastateltavista totesi myös, ettei osaa 

ajatella motivaatioilmastoa sanan varsinaisen tieteellisen merkityksen kautta. Yhtenäistä oli, 

että suurin osa haastateltavista kuvaili motivaatioilmastoa yleisenä ilmapiirinä ja fiiliksenä 
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oppitunneilla. Motivaation koettiin lähtevän muotoutumaan pitkälti yleisesti hyvän ilmapiirin 

ja tunnelman kautta. Kaikki liikunnanopettajat kokivat tarvetta luoda hyvää ryhmähenkeä 

liikuntatunneille.  

”Mut toivon niinkun et voin luoda semmosen tunnelman ja ne kaikki puitteet sille ja se, 

sit tosi tärkee tietysti et jengi kokee et keskenään kaikilla on hyvä fiilis. Sillä on 

yläasteella varsinkin tosi paljon sitä kasvatuksellista puolta.” (N2) 

”Koittaa vähän niit tunnelmii ja fiiliksii ylös koska se on ehkä se kun ite kokee et se koko 

porukan henki lähtee siitä jos ne yksilöt tuntee toisensa ja tuntee ite yksilön. Et siit se 

lähtee. Totta kai siis se luokan sen on ehkä huomannu et se seuraava se iso juttu mihin 

haluis enemmän vaikuttaa niin on se koko luokan yhteishengen parantaminen.” (M1) 

Ryhmän merkitys liikuntatuntien motivaatioilmaston ja yleisen motivaation kannalta nousi 

esiin yhtenä niihin positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavana tekijänä. Yksilöiden merkitys 

ryhmän yhteishenkeen koettiin vahvaksi. Esimerkiksi epämotivoituneiden oppilaiden 

vaikuttavuutta etenkin pienessä ryhmässä pohdittiin motivaatiota laskevaksi tekijäksi. 

Kuitenkin myös liikunnanopettaja nähtiin tunnelman kohottajana ja osa haastateltavista näki 

korkean motivaation myös leviävän oppilaiden keskuudessa ja luovan hyvää ilmapiiriä.  

Jos ryhmään sattuu paljon sellasia yksilöitä jotka on motivoituneita niin ne monesti sit 

myös luo sitä et hei tehdään näin ja semmosta myönteistä esimerkkiä sit niille 

muillekin.” (N1) 

”Joo, se on ihan semmosta yksilökohtastakin. Et minkälaisii yksilöitä siellä on niin se 

luo sit sen fiiliksen sit osittain mut kyl sä opettajana pystyt sitten myös vaikuttaan.” (N2) 

”Sitten taas ryhmään sattuu taas useempi epämotivoitunut niin ne syö kyllä sit 

motivaatiota niiltäkin jotka ois ehkä lähtökohtasesti motivoituneita. Et jos niitä on 

monta niin sillä kommentoinnillaan tai haluttomuudellaan tehdä asioita. Varsinkin 

pienissä ryhmissä se näkyy sitten. Et se vaan vie sitä yleistä ilmapiiriä alaspäin ja sit 
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ne alisuoriutuu jotka lähtäkohtasesti ois tai tykkäis siitä liikkumisesta ja tykkäis tehdä.” 

(N1) 

Kilpailu nähtiin yhtenä motivoinnin keinona sekä motivaatioilmastoon vaikuttajana. Tässä 

suhteessa kaikki haastateltavat kokivat tärkeänä sen, miten kilpailut toteutetaan. Kaikki 

käyttivät myös kilpailua opetuksessaan, osa enemmän, osa vähemmän, mutta kaikki korostivat 

sen käytännön toteuttamisen merkitystä. Kilpailulla koettiin olevan vaikutusta yleiseen 

ilmapiiriin ja tunnelmaan. Se, millainen vaikutus kilpailulla on, nähtiin olevan riippuvainen 

toteutuksesta.  

”Kilpailu on mun mielestä hyvä keino ja se motivoi monia, mut sillon siitä ei mun 

mielestä oo haittaa kun osataan asettaa se oikeisiin mittasuhteisiin ja unohdetaan ne 

voitot tai tappiot heti sen jälkeen kun niitä on koettu.” (M2) 

”Et ei sitä kilpailua pidä kokonaan myöskään sieltä poistaa, et se on semmonen tsemppii 

antava juttu mut se et miten se toteutetaan niin se on se tärkee asia. Et mikä se fiilis 

siinäkin on. Mut en mä sitä sano et pitäs kaiken olla et ei saa kilpailla, ei missään 

nimessä.” (N2) 

”Niin esimerkiks tunteja kun suunnittelee niin aika vähän mä käytän esimerkiks viestejä 

harjoitteina tai ainakaan sellasia viestejä missä joku taito tai kuntotekijä ratkasee. Et 

niissä on sitten myös onnea mukana.” (N1) 

Kilpailun vaikutukset nähtiin myös negatiivisina, mikäli sitä on liikaa ja se on oppitunneilla 

hyvin hallitseva tekijä. Sen nähtiin olevan myös nopea tapa laskea oppilaiden motivaatiota 

erityisesti vähemmän liikkuvien joukossa.  

”Mä karsastan tosi paljon semmosta yltiö kilpailemista koska se on kaunis ja nopee 

tapa tuhota sitä yhteishenkee. Etenkin niiden osalta jotka ei oo mitenkään suvereenejä 

siinä lajissa niin se tappaa koululiikunnassa ihan kauniisti kyllä sitä.” (M1) 
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”Monesti ne kellä ei oo sitä motivaatiota lähtökohtasesti niin on harvoin niitä jotka 

nauttii kauheesti sellasesta kilpailullisesta. Ne nauttii siitä tekimisestä ylipäätään, jos 

nauttii, ei kilpailusta.” (N1) 

Kilpailussa yksi esiin nostettu positiivinen merkitys oli tunteidenhallintataitojen opettaminen. 

Kilpailujen nähtiin opettavan oppilaita sietämään pettymystä ja toisaalta myös iloitsemaan 

onnistumisista. Liikunnanopettajat kuitenkin korostivat, ettei voittoja tai häviöitä tulisi liikaa 

nostaa esille. Haastateltavat painottivat myös ettei ketään tuotaisi ainakaan negatiivisessa 

mielessä esiin.  

”Mutta harvoin siinä korostetaan sen niinkun tuuletellaan sen voittajan et sitä ei nosteta 

jalustalle. Mut kyl me kilpaillaan myös ja opetellaan sitä et miltä se häviö tuntuu ja 

miltä se voittaminen tuntuu ja miten siihen suhtaudutaan.” (M1) 

”Ja melko vähän semmosta vertailua. Joskus. Et kyl mä vedän tietysti tällasia viestejä 

ja kisojakin mut sitä ei sit hirveesti korosteta tai mihinkään niinkun läväytetä.” (N2) 

Motivaatioilmasto nähtiin tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti hyvänä fiiliksenä ja ilmapiirinä 

oppitunneilla. Osa opettajista kertoi ajattelevansa tietoisesti, millaisen motivaatioilmaston 

pyrkii liikuntatunneille rakentamaan, osa taas pohti sen olevan enemmän taustalla vaikuttava 

tekijä, jonka kautta he puoliksi tiedostamattaan pyrkivät rakentamaan tuntien sisältöjä.  

Motivaatioilmastoon koettiin yleisesti vaikuttavan sekä opettaja itse, että ryhmän jäsenet ja 

liikunnanopettajat painottivat ilmapiirin luomista heti alkuun tärkeänä tekijänä. Haastateltavat 

pohtivat myös motivaatioilmastoa kilpailuttamisen kannalta ja tässä suhteessa kaikki olivat 

samaa mieltä siinä, että on tärkeää, miten kilpailut oppitunneilla toteutetaan. 

7.4 Liikunnanopettajien vastuu liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa 

”Ne ei liiku enää samanlailla ja jos ne haluu sen kokemuksen niin ne saa sen liikuntatunnilla” 
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Tässä tutkimuksessa liikunnanopettajat kokivat vastuunsa ja mahdollisuutensa oppilaiden 

liikunnalliseen elämäntapaan kasvattajina pääsääntöisesti suurina. Yhtenä merkittävänä 

tekijänä nousi esiin, että haastateltavat halusivat jättää hyvät muistot liikunnasta, eivätkä 

ainakaan turmella liikuntamotivaatiota lopullisesti. Liikunnanopettajat pohtivat tehtäväänsä 

myös muuttuvan yhteiskunnan kannalta. Koska oppilaat eivät liiku enää vapaa-ajallaan kuten 

ennen, muuttaa se myös liikunnanopettajan työnkuvaa. Osa haastateltavista näki myös kuvan 

liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen tärkeydestä laajentuneen elämänkokemuksen ja 

vanhemmuuden myötä. 

”No ison roolin. Että paljohan aina on puhuttu et miten koululiikunta on turmellut 

monia ja vienyt liikunnanilon pitkiksi ajoiksi niin mä nään et se on tosi iso ja 

merkittävä.” (M2) 

”Jotenkin musta tuntuu et se opettajan vastuu on enemmän niin päin et mä en saa 

tappaa sitä innostusta.” (N1) 

”Näin vanhempana vähän vielä tärkeempänä kun nuorempana. Tähän liittyy varmaan 

just se et on tullu äidiksi et on omakin lapsi. Et kyl se on paljon laajentunu et sillon kun 

mä valmistuin niin ei kyl ehkä niin laajasti ajatellu sitä kasvatuspuolta nimenomaan 

siihen liikunnallisuuteen tai liikkumiseen tai terveelliseen liikkumiseen.” (N2) 

Haastateltavat kokivat tärkeänä nimenomaan liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen 

näkökulmasta positiiviset muistot koululiikunnasta. Liikunnanopettajat näkivät, että heidän 

vastuullaan oli pyrkiä jättämään mahdollisimman positiivinen jälki oppilaisiin jokaisella 

tunnilla, oli laji tai aihe mikä hyvänsä. Liikunnanopettajat ajattelivat, että myös niistä lajeista, 

jotka yleisesti aiheuttavat vastustusta tai joista oppilailla on negatiivisia muistoja, tulisi pyrkiä 

tekemään jollain tapaa mukavia.  

”Mä ehkä aina vaan aattelen ehkä sitä et se on sellanen johtotähti et mä en halua et 

kenellekään jää pahoja muistoja koululiikunnasta. Mut sit se sen kääntöpuoli on sit se 
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et niille ei jää ikäviä muistoja koululiikunnasta et jos ne on saatu motivoitua siihen 

liikuntaan niin sithän niille todennäkösesti jää positiivisia muistoja.” (N1) 

”Kyl niist pitää jäädä positiiviset muistikuvat siis silleen.” (M1) 

”Toivon että ne oppilaat jotka olis omilla tunneilla et heillä ois semmonen, jäis 

semmonen, summasummarum loppuun sellanen fiilis et oli niinkun ihan mukavaa, 

miellyttävää, ehkä jopa oppi jotain uusia taitoja, et sit jos sä opit jotain niin sähän saat 

siitä onnistumisen elämyksiä ja se taas kantaa sitten motivaatiotason nousuna 

eteenpäin.” (N2) 

Liikunnanopettajat näkivät kodin ja perheen sekä kaveripiirin vaikutuksen lapsen ja nuoren 

liikuntamotivaatioon eri tavoin. Osa opettajista koki perheen merkityksen hyvinkin 

merkityksellisenä sekä perheen negatiivisen suhtautumisen hankaloittavan liikunnanopettajan 

omaa työtä liikuntaan motivoinnissa suuresti. Perheen kannustus ja tuki nähtiin tärkeänä, jotta 

lapsesta voisi kasvaa liikunnallisesti aktiivinen. Myös lapsuudessa saadut liikunnalliset 

kokemukset vanhempien kanssa nähtiin tärkeinä.   

”Vanhemmat on aika ratkasevii täs asias, tää on hirveet yleistämistä mutta jos lapsia 

motivoitaisiin käymällä yhdessä ja viedä niin pitkälle kun ne vaan jaksaa käydä yhdessä 

äidin ja isin kanssa ulkona tai tekemässä jotain, on se sit ihan sama mitä niin kyl mä 

veikkaan et ne vieläkin liikkuis ne lapset enemmän.” (M1) 

”Siis ihan senkin ongelmavyyhdinkin kannalta et se lähtökohta on se motivaatio. Et se 

lähtee sit myöskin perheestä. Et jos perheet ei kannusta ja motivoi, niin se on vaikeeta.” 

(N2) 

”On vastuuta mut ne viettää elämästään niin suuren osan kotona et mä en ikinä voi 

kompensoida tai voin ehkä joo joissain yksittäisissä tapauksissa mut sen kodin vaikutus 

ja sen kaveripiirin vaikutus on niin vahva että.” (N1) 
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Osa opettajista näki vaikutusmahdollisuutensa kuitenkin merkittävinä, oli kotona liikuntaan 

suhtautuminen millaista tahansa. Liikunnanopettajalla nähtiin mahdollisuus, mutta myös 

velvollisuus vaikuttaa, erityisesti jos lasta ei motivoida kotoa käsin liikunnan pariin.  

”Et voi olla et kotiväki ei tue liikunnallista elämäntapaa eikä sieltä tuu minkäänlaista 

kipinää, mut ei se tarkota et se sammuttaa sitä et kyl se kipinä voi siellä kyteä ja 

opettajalla on mahdollisuus ja velvollisuuskin vaikuttaa miten se liikuntakipinä lähtee 

sit roihuamaan.” (M2) 

Osa opettajista korosti yhtenä tekijänä liikuntamotivaation ja liikunnallisen elämäntavan 

synnyssä perusteluiden ja tietouden merkitystä, jotta oppilas pystyy ymmärtämään esimerkiksi 

liikunnan merkityksen omaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

”Mun mielestä liikunnanopettajan pitää opettaa myöskin tiedollisia asioita eli kytkee 

just vaikka sun elimistön toimintaan asioita, sellasii fysiologisii juttuja ja terveyteen 

liittyviä asioita. Et kyl ne kulkee käsikädessä ettei se oo sellanen irrallinen. Tavallaan 

ettei niinkun oppilaalle tulee semmonen ajatus et miks me täät tehdään.” (N2) 

”Et ihan mitä tahansa niin aina yritetään kaivaa sieltä hyviä puolia ja miettiä myöskin 

aina et miks me tällasta tehään et mitä hyötyä tästä on. Et mitä hyötyä. Aina pitäis 

pystyä vähän myöskin perusteleen et miks tällasta tänään tehtiin. Et sitäkin kautta 

motivoitumaan et oppilaat tietää syitä ja seurauksia asioille.” (M2) 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen vastuu nähtiin siis hieman eri tavoin. Yhteneväistä 

oli, että kaikki haastateltavat halusivat tätä tavoitetta kohti pyrkiä, mutta mahdollisuudet 

kasvattaa nuorta kohti tällaista elämäntapaa koettiin eri tavoin. Osa näki perheen, kavereiden ja 

muun ympäristön vaikutuksen niin suurena, että viikoittainen liikuntatunti ei välttämättä riitä 

sieltä kumpuavia käsityksiä muokkaamaan. Toisaalta osa näki oikeilla valinnoilla olevan 

merkitystä liikuntakipinän syntymisessä perheestä ja muusta ympäristöstä huolimatta.  

 



 

61 

 

8 POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia 

liikunnanopettajilla on oppilaiden motivoinnista ja liikunnalliseen elämäntapaan 

kasvattamisesta. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja ajatuksia 

liikunnanopettajilla on motivaatiosta ylipäätään, sekä mitä keinoja he käyttävät motivoidakseen 

nuoria liikuntatunneilla ja kasvattaakseen heitä kohti liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena 

oli myös selvittää, millaisena liikunnanopettajat näkevät vastuunsa muiden tahojen ohella 

oppilaiden kasvattamisessa liikunnallisesti aktiivisiksi. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 

neljää liikunnanopettajaa. Haastateltavat liikunnanopettajat omasivat eri määrän työkokemusta, 

mikä antoi mahdollisuuden selvittää myös, tuoko työkokemus tai opintojen tuoreessa muistissa 

oleminen mahdollisesti erilaisia näkökulmia vastauksiin.  

Motivaatio 

Haastateltavien liikunnanopettajien kokemukset motivaatiosta olivat kuitenkin hyvin 

samansuuntaisia ja yhtymäkohtia oli suhteellisen helppo löytää. Motivaatiota pidettiin yleisesti 

laajana käsitteenä ja vaikeana määritellä lyhyesti, mikä pitää myös aiempien teorioiden mukaan 

paikkaansa. Kirjallisuudessa motivaatiota määritellään useilla eri tavoilla ja erilaisia 

motivaatioteorioita on kirjallisuudessa tuotu esiin yli 30 (Jaakkola ym. 2003). Kyseessä ei ole 

siis yksinkertainen ja helposti määritettävissä oleva käsite, vaan ennemminkin hyvin 

moniulotteinen ja jopa monimutkainen aihe.  

Kaikki haastateltavat näkivät motivaation merkittävänä asiana liikunnanopetuksessa sekä 

lähtökohtana ja tavoitteena omassa työssään. Sitä, että liikunnanopettajat pitivät 

liikuntamotivaatiota jopa lähtökohtana toiminnalle, tukee hyvin Decin ja Ryanin (1985) 

määritelmä motivaatiolle, jossa he kuvaavat motivaation syyksi sille, miksi ihminen käyttäytyy 

tietyllä tavalla. Liikunnanopettajat osasivat myös hyvin kuvailla, miten motivaatio vaikuttaa 

yksilön käytökseen ja miten sitä voi opettajana ulkopuolelta havainnoida. Toisaalta 



 

62 

 

haastateltavat ymmärsivät myös, että se, millä tavalla oppilaan motivaatio ilmenee saattaa 

riippua myös yksilön persoonasta ja temperamentista. Erilaiset yksilöt ilmaisevat motivaatiota 

eri tavoin. Myös Buckworth ja Dishman (2002, 195) ovat sitä mieltä, ettei ole yhtä ratkaisevaa 

tekijää, miksi liikuntaa harrastetaan, vaan monet persoonalliset, ympäristölliset ja sosiaaliset 

tekijät vaikuttavat siihen. 

Tässä tutkimuksessa motivaatio nähtiin muun muassa yksilön innokkuutena, haluna osallistua 

ja keskittymisenä tehtävää kohtaan. Haastateltavat painottivat erityisesti oppilaiden innokkuutta 

oppitunneilla ja tekemisessä. Motivaatio näkyykin käyttäytymisessä energian lähteenä saaden 

yksilön toimimaan tietyllä innokkuudella (Roberts 2012). Liikunnanopettajat mainitsivat myös 

motivaation lähtevän oppilaista itsestään, eikä sitä voi ulkoapäin pakottaa, mikä kuvaa 

nimenomaan sisäistä motivaatiota. Toiminnan ollessa sisäisesti motivoitunutta, se koetaan 

itsestä lähteväksi (Deci & Ryan 2000, 233). Jokainen liikunnanopettaja koki myös oppilaidensa 

olevan pääsääntöisesti motivoituneita ja ne muutamat epämotivoituneet, joista haastateltavat 

puhuivat, koettiin yleensä täysin motivoitumattomia, jolloin voidaan puhua amotivaatiosta. 

Muutoin haastateltavat eivät juuri maininneet erilaisia motivaation tasoja, jotka 

itsemääräämisteoriassa ovat tyypillinen tapa kuvata motivaation jatkumoa (Deci & Ryan 1985; 

2000). Toisaalta liikunnanopettajat kertoivat pyrkivänsä omalla toiminnallaan siihen, että 

tekeminen lähtee oppilaista itsestään ja yksi opettajista mainitsi, että parasta on tulla tunnille, 

kun se on käynnissä jo ilman häntä, eli oppilaat nauttivat liikunnasta omatoimisesti. Tällaisen 

toiminnan voi ajatella kuvaavan sisäistä motivaatiota, kun tekemään lähdetään omasta halusta 

ja tekemisen ilosta (Ryan & Deci 2000; Vallerand 2001). Toisaalta kyse voi olla myös 

motivaatiojatkumolla sisäistä motivaatiota lähimpänä olevasta integroidusta säätelystä, jossa 

toimintaa ohjaa taustalla esimerkiksi elinikäinen tottumus. Kaikki opettajat myös korostivat, 

etteivät haluaisi pakottaa tai ohjata ulkoapäin oppilaita, mikä kuvaa jatkumolla pakotettua 

säätelyä tai ulkoista motivaatiota, jossa oppilaat osallistuvat toimintaan ulkoisten rangaistusten 

pelossa (Ryan & Deci 2000; Vallerand 1997; Vallerand 2001). 
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Liikuntaan motivoiminen 

Osa liikunnanopettajista mainitsi myös murrosiän merkityksen motivaatioon, mutta kaikki 

opettajat pohtivat ikää tai pikemmin luokka-astetta enemmän oppilas-opettaja suhteen kannalta. 

He kokivat, että on hyvin tärkeää, millaisen ilmapiirin luo uuden, yläkouluun tulevan ryhmän 

kanssa. Erityisesti, jos ja kun oppilaat ovat tulleet uuteen ympäristöön, uuteen luokkaan ja 

uusien ihmisten joukkoon. Opettajat kokivat, että turvallisen ilmapiirin luominen heti alkuun 

on tärkeää. Motivointi alussa nähtiin myös tärkeänä erityisesti, jos alakoulusta on jo tullut 

negatiivisia kokemuksia liikunnan parissa. Liikunnanopetus nähtiin myös helpompana, kun 

opettaja tuntee oppilaat ja oppilaat opettajan toimintatavat. Haastateltavat kokivat, että on 

helpompaa motivoida ryhmää, jota on opettanut heti seitsemännen luokan alusta asti, kuin jos 

liikunnanopettaja esimerkiksi vaihtuu kesken yläkoulun. Oppilaiden motivaatio liikuntaa 

kohtaan lähtee usein laskuun nimenomaan yläkoulun loppua kohden (Ryan & Deci 2000), mikä 

voi selittää sitä, miksi yhdeksäsluokkalaisten saattaa olla vaikea ottaa tässä vaiheessa vastaan 

uutta auktoriteettia, kuten osa opettajista kuvaili. Osa opettajista myös kuvaili motivaation 

myös vaihtelevan viikon, päivän tai vuorokauden ajan mukaan eri yksilöiden ja ryhmien 

kesken. Tilannemotivaatio vaihteleekin eri tilanteissa ja siihen tyypillisesti vaikuttaa 

esimerkiksi säätila, välineet tai pelikaverit (Biddle 1995).  

Tässä tutkimuksessa yhtenä merkittävänä yksilön ja ryhmän motivaatioon merkittävästi 

vaikuttavana tekijänä nähtiin opettaja itse. Liikunnanopettajat kokivat, että työtä tehdään niin 

vahvasti omalla persoonalla, että on tärkeää olla oma itsensä. Tämän koettiin olevan tärkeää 

useistakin syistä, mutta nimenomaan oppilaiden motivaation kannalta sen ajateltiin olevan 

oppilaiden lähelle pääsemistä ja hyvän, luottamuksellisen suhteen syntymistä. Opetus onkin 

ihmissuhdetyötä, jossa keskiössä ovat opettajan vuorovaikutus- sekä ongelmanratkaisutaidot. 

Opettajalta vaaditaan myös kykyä kohdata ristiriitatilanteita ja erilaisia ihmisiä. (Kiviniemi 

2000, 75–77.) 

Opettaja on lapselle tai nuorelle auktoriteetti, riippumatta siitä, miten tai millaisena opettaja itse 

roolinsa kokee. Lapsi etsii usein elämänsä ihmisistä ihailtavia ominaisuuksia, mikä luo 

turvallisuuden tunnetta. Kun opettaja käyttää auktoriteettiaan oikein ja positiivisessa mielessä 
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sekä kasvatuksen pohjana, tekee se opettamisesta helpompaa, sillä oppilaalla herää luontainen 

halu miellyttää ihailua herättävää auktoriteettia. (Keltikangas-Järvinen 1994, 203.) 

Auktoriteetti muodostuu opettajan omaan persoonallisuuteen, eikä sitä voi kenellekään 

ulkopäin ojentaa, vaikka opettajat aina tietyn auktoriteettiaseman omaavatkin. Lopulta 

kuitenkin opettajan persoona on se, minkä päälle auktoriteetti rakentuu ja mikä määrittää myös 

sitä, millä tavalla oppilaat hänet kokevat ja mitä tunteita opettaja oppilaissa herättää. Se, miten 

opettaja auktoriteettiaan käyttää, vaikuttaa taas oppilaan persoonan kehitykseen ja opettajalla 

onkin suuret mahdollisuudet vaikuttaa oppilaan kasvuun, ei vain opetustaidoillaan, vaan myös 

omalla persoonallisuudellaan. (Keltikangas-Järvinen 1994, 203-204.) Opettajan merkittävin 

työväline on hänen oma persoonansa, eikä tämä ole aikojen saatossa muuttunut. Vaikka 

ympäristö muuttuu, ei opettajan persoonallisuutta pysty korvaamaan. Vuorovaikutustaidot ovat 

keskeinen osa opettajuutta ja kasvattajana toimimista, kaikilla luokka- ja koulutusasteilla. 

(Lehtisalo 1994, 97.) Haastateltavat liikunnanopettajat olivat siis ymmärtäneet, että persoonalla 

on iso merkitys siinä, miten oppilaat kokevat opettajan. Tämä voidaan myös nähdä yhtenä 

motivointikeinona. Myös itsemääräämisteorian sosiaalisen yhteenkuuluvuuden näkökulmasta 

opettajan kokeminen lämpimänä ja välittävänä on yhteydessä sisäiseen motivaation 

kehittymiseen (Shen ym. 2012). 

Opettajan persoonan lisäksi merkittävinä keinoina motivaation synnyttämiseen ja ylläpitoon 

nähtiin tässä tutkimuksessa liikunnanopettajan läsnäolo ja oma esimerkki. Nämä ovat tietysti 

tavallaan myös osa opettajan persoonaa ja tämän identiteettiä, mutta niitä pystyy myös 

tarkastelemaan vielä keskeisemmin motivoinnin ja motivaation näkökulmasta. Kaikki 

haastateltavat korostivat liikunnanopettajan esimerkin, positiivisuuden ja innokkuuden 

merkitystä oppilaiden motivoinnissa. Kaikki opettajat mainitsivat, ettei innostusta voi odottaa 

oppilailta, jollei itse ole aiheesta innostunut. Tässä suhteessa he myös korostivat tunnetilojen 

tarttumista niin ryhmän sisällä kuin opettajalta oppilaalle. Oppilaiden näkökulmasta onkin 

tärkeää myös opettajan hyvinvointi. Opettaja ei pysty olemaan toisen kanssa läsnä, jos hän ei 

ole itselleenkään läsnä. Käytännössä tämä tarkoittaa sovussa olemista niin itsensä kuin omien 

heikkouksiensa kanssa. (Laine 1998, 110.) Näitä asioita myös haastateltavat korostivat. He 

puhuivat opettajan omasta itseydestä, omien virheiden hyväksymisestä ja myös niiden 

tuomisesta avoimesti esiin. Kaikki haastateltavat painottivat myös läsnäolon merkitystä niin 

oppitunneilla kuin niiden ulkopuolella, jotta oppilaat kokevat, että opettaja on siellä heitä varten 
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ja heidän kanssaan. Opettaja voikin oman persoonan voimavaroillaan ja positiivisella 

esimerkillä säteillä oppilaisiin uskoa osaamiseen, selviytymiseen, yhteisyyteen ja positiiviseen 

tulevaisuuteen (Laine 1998). 

Erityisesti naisopettajat korostivat tässä tutkimuksessa opettajan ja oppilaan välistä 

vuorovaikutusta motivaation kannalta. He toivoivat, että oppilaat kokisivat heidät helposti 

lähestyttävänä ja isosiskollisena tai jopa äidillisenä hahmona. Opettajan ja oppilaan välisellä 

vuorovaikutuksella onkin koulumaailmassa erityisen suuri merkitys ja opettajan tulisi pyrkiä 

oppilaiden ymmärtämiseen. Läsnäolo ja avautuminen toisen ihmisen kokemusmaailmalle voi 

olla raskasta, mutta dialogisen vuorovaikutussuhteen luominen ja ylläpitäminen mahdollistaa 

oppilaan ja tämän kokemusmaailman syvemmän ymmärryksen. (Perttula 1999, 49-52.) 

Oppilaan kohtaamista ja läsnäoloa haastateltavat pohtivat erityisesti epämotivoituneiden 

oppilaiden kohdalla ja pitivät omaa asennettaan merkittävänä sen suhteen, miten oppilaat 

suhtautuvat liikuntatunteihin jatkossa. Haastatteluissa painottui asian lähestyminen oppilaan 

lähtökohdista, eikä ulkoapäin syyttäen, mikä on motivaation ja oppilaan tuntemuksien kannalta 

hyvin keskeinen lähtökohta.  

Kaikkonen (1999) on tutkimuksessaan todennut, että motivoituakseen oppilaat kaipaavat 

opettajaa, joka on inhimillinen, kykenee näkemään oppilaan oppimisprosessin ja ohjaamaan 

sitä. Oppilaat tarvitsevat opettajan, joka ottaa heidät vakavasti ja pyrkii ymmärtämään heitä.  

He etsivät opettajasta aikuista, joka on aito yksilö, virheineen ja hyvine puolineen. 

Huumorintajuinen, puolueeton ja aidosti koko persoonallaan läsnä oleva opettaja saa oppilaat 

puolelleen (Kaikkonen 1999) ja tätä kautta myös motivoitumaan. Tällaisena hahmona myös 

tämän tutkimuksen opettajat kuvailivat hyvää ja motivoivaa liikunnanopettajaa. 

Oman opettajuuden lisäksi tässä tutkimuksessa haastateltavat kokivat motivaation ja erityisesti 

liikunnallisen elämäntavan syntymisen kannalta tärkeänä monipuolisuuden. Haastateltavat 

kokivat, että erilaisia lajeja ja sisältöjä tarjoamalla, on jokaisella oppilaalla mahdollisuus 

motivoitua ja löytää se oma juttunsa liikunnan parissa. Monipuolisuudella myös pyrittiin 

takaamaan jokaiselle onnistumisen kokemuksia ja positiivisia hetkiä liikunnan parissa. 

Haastateltavat toivat myös realistisesti esiin, ettei kaikesta voi tykätä, eikä se ole 
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tavoitteenakaan. Monipuolisuus koettiin yhtenä tapana varmistaa, että kaikki voisivat kokea 

pätevyyden tunteita ja iloa liikunnan parissa. Eri liikuntamuodot ovatkin keinoja tukea oppilaan 

kehitystä ja toimintakykyä sekä turvata hyvinvointia (Sääkslahti ym. 2012). Monipuolisilla ja 

vaihtelevilla liikuntatehtävillä jokaisen oppilaan on mahdollista saada positiivisia kokemuksia 

liikuntatunnilla (Liukkonen & Jaakkola 2017b). 

Monipuolisuudella tarkoitettiin tässä tutkimuksessa myös opetuksellisia ratkaisuja ja erilaisia 

toimintatapoja. Haastateltavat kokivat, että erilaisilla opetuksellisilla ratkaisuilla he pystyvät 

vaikuttamaan oppiaineen kiinnostavuuteen ja tavoittamaan useampia oppilaita. Monipuolisilla 

liikuntatehtävillä mahdollistetaankin osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen 

ilmaisun kokemuksia (Liukkonen & Jaakkola, 2017b). Monipuolisuus koettiin myös 

eriyttämisenä ja vaihtoehtojen antamisena oppilaille. Oppilaita innostaa, jos he saavat valita 

omalle taitotasolleen riittävän haastavia tehtäviä (Liukkonen & Jaakkola 2017b) ja tämä 

nähtiinkin merkittävänä tekijänä motivoinnissa.  

Tässä tutkimuksessa turvallinen ja salliva ympäristö nähtiin lähtökohtana sille, että motivaatiota 

voi ylipäätään oppitunneilla syntyä. Kaikki opettajat painottivat, että oppilaan tulee tuntea 

ilmapiiri ensin hyvänä ja positiivisena, ennenkö motivaatiota voidaan millään tasolla kokea. 

Yksi opettajista sanoi osuvasti, ettei kipinää liikuntaa kohtaan voi mitenkään sytyttää, jos 

oppilas tuntee olonsa ahdistuneeksi oppitunnilla. Tämä on yhteydessä merkittävästi myös 

motivaatioilmastoon, sillä ilmasto vaikuttaa siihen, millaiseksi oppilas olonsa oppitunnilla 

tuntee, kokeeko hän ahdistuneisuutta vai viihtyykö hän liikuntatunneilla. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017b). Turvallisen ilmapiirin koettiin sallivan epäonnistumiset ja useat opettajista 

pitivät tätä itsestäänselvyytenä, mistä voidaan olettaa, että tässä tutkimuksessa haastatellut 

opettajat pyrkivät pääsääntöisesti toiminnallaan luomaan epäonnistumiset sallivan ilmapiirin. 

Epäonnistumiset kuuluvat oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, joten tehtäväsuuntautuneessa 

ilmastossa ja sallivassa ympäristössä ne ovat yleensä vain positiivinen asia, jos ja kun oppilas 

lähtee kehittämään itseään niiden avulla.  

Toisaalta turvallinen ilmapiiri nähtiin myös rajoina ja yhteisinä pelisääntöinä, joiden sisällä 

oppilaat pystyvät toimimaan vapaasti. He kokivat yhteisten pelisääntöjen helpottavan sekä 
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omaa että oppilaiden työskentelyä. Kaikki opettajat korostivat demokraattisia toimintatapoja ja 

esimerkiksi pelisäännöt suunniteltiin pitkälti oppilaiden kanssa yhdessä. Tämän voidaan myös 

nähdä lisäävän oppilaiden motivaatiota (Liukkonen & Jaakkola 2017b). Erityisesti naisopettajat 

kokivat oman auktoriteettinsa yhtenä osana turvallista ilmapiiriä ja opettajan auktoriteetilla 

onkin suuri vaikutus oppilaiden motivaatioon. Kun vastuuta siirretään myös oppilaille, eikä 

opettaja ole ainoastaan ulkoapäin kontrolloiva auktoriteetti, lisää se oppilaiden autonomian ja 

pätevyyden kokemuksia. (Liukkonen & Jaakkola 2017b.) 

Autonomia nähtiinkin tässä tutkimuksessa yhtenä motivointikeinona. Haastateltavat kokivat, 

että ottamalla oppilaita mukaan suunnitteluun ja toteutukseen, motivaatio toimintaan kohtaan 

nousee. Yksilö kokee autonomiaa, kun hän tuntee, että hänellä on mahdollisuus tehdä 

toimintaansa liittyviä valintoja (Deci & Ryan 2000). Autonomiaa korostavassa 

motivaatioilmastossa oppilaalla onkin selkeästi mahdollisuuksia ja valinnanvapautta 

liikuntatunnin harjoitusten suhteen. Oppilaat pystyvät valitsemaan omalle taitotasolleen ja 

mielenkiinnolleen sopivia harjoitteita. Motivoiva opettaja ottaa oppilaita mukaan jo 

suunnitteluvaiheessa ja he saavat kertoa omia mielipiteitään ja ajatuksiaan liikuntatunneista. 

(Liukkonen & Jaakkola 2017b.) Liikunnanopettajat näkivät siis eriyttämisen toisaalta osana 

monipuolisuutta, mutta myös oppituntien autonomisuutta lisäävänä tekijänä. Opettajat pyrkivät 

luomaan tarpeeksi haastavia tehtäviä, sekä etenemään helpommista tehtävistä kohti 

vaikeampia, jotta jokaisella olisi mahdollisuus onnistua.  

Autonomia nähtiin myös yhtenä keinona epämotivoituneiden kohdalla saada heidät tekemään 

edes jotain. Opettajat kokivat pakottamista parempana vaihtoehtona kuunnella 

epämotivoituneita tai amotivaation omaavia oppilaita ja miettiä heidän kanssaan yhdessä, miten 

liikuntatunnit voisi toteuttaa. Tämä voi lisätä epämotivoituneiden autonomian kokemuksia, kun 

heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa ja säädellä sitä (Deci & Ryan 1985; 

Liukkonen ym. 2007), eikä toiminta ole ulkopuolelta määrättyä (Deci & Ryan 2000). 

Parhaimmillaan se saattaa johtaa jopa siihen, että oppilas motivoituu ottamaan osaa muiden 

mukana liikuntatuntien toimintaan. Jos oppilas ei koe lainkaan autonomiaa ja toimintaa 

ohjataan palkinnoin ja rangaistuksin, korostaa se oppilaiden ulkoista motivaatiota ja kiinnostus 

tehtävää kohtaan vähenee (Deci & Ryan 1985; 2000; Gråsten ym. 2010, 39). 
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Pakottaminen nähtiin kaikkien haastateltavien osalta huonona vaihtoehtona oppitunneilla. Sen 

koettiin vähentävän motivaatiota merkittävästi. Myös tästä syystä eriyttäminen nähtiin 

tärkeänä, jotta ketään ei tarvitse pakottaa toimimaan tietyllä tavalla. Toisaalta haastateltavat 

ajattelivat, että oppilaita tulee rohkaista ja hieman myös työntää omalle epämukavuusalueelle, 

mutta pakottaminen nähtiin hyvin negatiivisessa mielessä motivaation kannalta. Aiempi 

tutkimustieto motivaatiosta ja autonomiasta vahvistaa näitä ajatuksia, sillä niiden mukaan 

mikään ulkoapäin esimerkiksi rangaistuksien avulla toteutettu toiminta, ei synnytä sisäistä 

motivaatiota. Van de Berghen ym. (2014) mukaan toiminnan tulee olla omaehtoista ja omasta 

tahdosta tapahtuvaa, jotta se voi olla motivoitunutta. 

Motivaatioilmasto 

Tässä tutkimuksessa motivaatioilmasto nähtiin hieman eri tavoin. Osa haastateltavista totesi 

itsekin, ettei välttämättä osaa ajatella motivaatioilmastoa sen tieteellisessä merkityksessä. Yksi 

opettajista myös totesi, ettei ajattele motivaatioilmastoa tietoisesti, mutta toisaalta hänen 

vastauksensa osoittivat, että hän korostaa toiminnallaan tehtäväsuuntautunutta ilmastoa. 

Motivaatioilmasto oli käsitteenä ehkä jokseenkin hankala. Haastateltaville yhtenäistä oli 

kuitenkin motivaatioilmaston kuvaileminen pääsääntöisesti hyvänä ja positiivisena ilmapiirinä. 

Motivaatioilmasto yhdistettiin siis vahvasti ilmapiiriin, mahdollisesti juuri ilmasto käsitteen 

vuoksi.  

Ryhmän nähtiin vaikuttavan motivaatioilmastoon ja ilmapiiriin suuresti. Kaikki haastateltavat 

mainitsivat, kuinka epämotivoituneet oppilaat saattavat vaikuttaa negatiivisesti koko ryhmän 

motivaatioon. Toisaalta koettiin myös, että kun saa motivaatiota syntymään osassa oppilaissa 

ja olemalla itse kannustava, leviää positiivisuus ja motivaatio myös muihin. Oppilaat ovatkin 

merkittävässä asemassa siinä, millaiseksi oppituntien motivaatioilmasto muodostuu. Jos suurin 

osa oppilaista on esimerkiksi tehtäväsuuntautuneita, muodostuu usein myös ilmastosta 

tehtäväsuuntautunut. Myös opettaja vaikuttaa motivaatioilmastoon ja mikäli opettaja on hyvin 

kilpailuhenkinen, muodostuu myös motivaatioilmastosta helposti minäsuuntautunut. 

(Liukkonen ym. 2010.) 
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Vaikka motivaatioilmasto ei käsitteenä ollutkaan niin tuttu, puhuivat liikunnanopettajat niin 

sanotusti oikeista asioista tehtäväsuuntautuneen ilmapiirin luomisessa. Kaikki opettajat 

korostivat virheiden sallimista ja turvallisen ilmapiirin luomista, mikä on lähtökohtana 

tehtäväsuuntautuneelle ilmastolle. Virheet pyritään näkemään osana oppimista ja sillä pyritään 

siihen, että jokainen antaisi itselleen mahdollisuuden epäonnistua, eikä pelkäisi virheiden tekoa. 

(Epstein 1989.) Tehtäväsuuntautuneessa ilmapiirissä korostuvat myös monipuoliset tehtävät ja 

opetukselliset ratkaisut, joita kaikki haastateltavat korostivat. Liikunnanopettajat korostivat 

myös ryhmittelyn merkitystä, oppilaan henkilökohtaista kehittymistä ja 

ryhmätyöskentelytaitojen tärkeyttä. Tehtäväilmaston voi jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka 

ovat oppilaan kehittyminen, oppilaan oma tärkeä rooli ja yhteistoiminnallinen oppiminen 

(Newton & Duda 1993). Liikunnanopettajat eivät kuitenkaan juurikaan maininneet arviointia, 

palautteen antoa tai ajankäyttöä osana motivaatioilmastoa. Nämä ovat osa Epsteinin (1989) 

TARGET -mallia, jonka avulla tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa voi kuvata. Yksi 

haastateltavista pohti formatiivisen arvioinnin merkitystä motivaation kannalta, mutta sitä ei 

varsinaisesti liitetty motivaatioilmastoon. Kuitenkin liikunnanopettajien vastauksista kävi ilmi, 

että heidän tunneillaan todennäköisesti toteutuu pitkälti tehtäväsuuntautunut ilmasto. 

Liikunnanopettajat pohtivat myös kilpailua suhteessa motivaatioilmastoon ja motivaatioon 

ylipäätään. Kaikilla opettajilla oli yhtenevä mielipide siitä, että on tärkeää, miten kilpailun 

oppitunneilla toteuttaa. Kilpailu nähtiin yhtenä motivointikeinona ja opettajat näkivät, että on 

myös tärkeää tarjota kilpailusuuntautuneille oppilaille motivoivaa tekemistä. Tämä on myös 

Liukkosen ym. (2010) mukaan tärkeää, eivätkä tehtävä- ja minäsuuntautuneet 

motivaatioilmastot ole toisiaan poissulkevia. Liikuntatunneille olisi hyvä sisällyttää molempia, 

koska oppilaiden joukosta löytyy myös minäsuuntautuneita oppilaita. Haastateltavat olivat siis 

aikaisemman tutkimustiedon suunnassa samaa mieltä, ettei kilpailua pidä kokonaan poistaa, 

vaan on merkittävää, miten kilpailua toteuttaa ja kuinka paljon sitä on oppitunneille sisällytetty. 

Kilpailu koettiin myös tunteiden hallintaa ja sietokykyä kehittävänä osana. Erityisesti 

miesopettajat toivat vastauksissaan esiin, että kilpailu on hyvä tapa kehittää tunteiden hallintaa, 

sietämään pettymyksiä ja iloitsemaan onnistumisista. Jo lapsesta saakka tunteiden hallintataidot 

kehittyvät pelien ja leikkien myötä ja ne auttavat tunteiden ilmaisussa. Ryhmään tai 

joukkueeseen kuuluminen lisää myös yhteenkuuluvuuden tunteita. (Pönkkö & Sääkslahti 

2013.) Mikäli nuori ei ole saanut harjoittaa noita taitoja lapsena leikkien ja pelien muodossa, 
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saattavat koulun liikuntatunnit olla hyvinkin ensimmäinen paikka, jossa niitä pääsee kunnolla 

harjoittelemaan. Tunnesisältöjä kannattaisikin erityisesti yläkouluvaiheessa tarjota oppilaille 

liikunnanopetuksessa, sillä tähän ikävaiheeseen yleensä nuoren tunne-elämän muutokset 

ajoittuvat. Opetussuunnitelman olisikin hyvä sisältää myös tunteisiin liittyviä tavoitteita. 

(Kokkonen & Klemola 2013.) 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen 

Tässä tutkimuksessa opettajat kokivat vastuunsa nuoren liikunnalliseen elämäntapaan 

kasvattamisessa hieman eri tavoin. Pääsääntöisesti vastuu koettiin suurena, mutta 

vaikutusmahdollisuudet nähtiin hieman eri tavoin. Suurin osa opettajista koki, että suurin 

vastuu on perheellä, sillä kokemukset ja ajatukset liikuntaa kohtaan lähtevät kehittymään jo 

aivan lapsesta saakka. Lapsen kehityksen ja fyysisen aktiivisuuden kannalta merkittävintä 

liikuntapedagogista työtä tehdäänkin kodeissa (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013). 

Liikunnanopettajat kokivat myös haastavana sen, että he ovat hyvin pienen ajan viikosta 

nuorten kanssa. Liikuntatunti nähtiin pienenä osana nuoren muuta arkea ja elämää, josta nuoret 

ottavat jatkuvasti vaikutteita. Lapsi ja nuori ottaakin jatkuvasti, erityisesti vanhemmiltaan, 

mutta myös sisaruksilta ja muilta läheisiltä sekä ympäristöstä liikuntaan liittyviä arvostuksia ja 

asenteita, mikä luo pohjaa lapsen tulevalle fyysisesti aktiiviselle tai inaktiiviselle elämäntavalle. 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013). Osa opettajista näki oman asemansa niin sanotusti 

positiivisemmin sekä suuremmassa mittakaavassa ja koki pystyvänsä vaikuttamaan nuoreen, 

oli perheen suhtautuminen liikuntaa kohtaan millainen tahansa. Vaikka perheen merkitys 

liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa on pääsääntöisesti suuri, voi yksittäisillä 

positiivisilla kokemuksilla liikunnan parissa olla merkitystä sisäisen motivaation 

kehittymisessä liikunnallista elämäntapaa kohtaan (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013).  

Erityisesti vähiten työkokemusta omaava haastateltava pohti liikunnallista elämäntapaa 

yhteiskunnan polarisoitumisen näkökulmasta. Hänestä oli tärkeää tarjota monipuolisia 

vaihtoehtoja liikkua, koska oppilaat eivät enää liiku kuten ennen. Hän muisteli omaa 

nuoruuttaan ulkokentillä ja vertasi sitä nykynuorien sosiaalisen median ja ruudun ääressä 

elävään maailmaan. Ruutuaika onkin lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten 
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aikana, kun samalla fyysinen aktiivisuus on vähentynyt (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 

2013). Liikkumattomuuden ongelman levitessä nykyiseen elämänmuotoomme, meidän 

tulisikin panostaa entistä enemmän liikuntakasvatukseen (Koski 2013).  

Tässä tutkimuksessa merkittävimpinä keinoina liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa 

nähtiin positiiviset kokemukset ja muistot koululiikunnasta. Kaikki haastateltavat painottivat 

hyvien muistojen merkitystä ja haastatteluissa nousi esiin, että opettajat pyrkivät parhaansa 

mukaan olemaan sammuttamatta motivaatiota lopullisesti. Näissä vastauksissa viitattiin siihen, 

että tänä päivänä on noussut useita nostoja siitä, kuinka koulun liikuntatunnit ovat saaneet 

suorastaan vihaamaan liikuntaa, koska muistot sieltä ovat niin kamalia. Liikunnanopettajat 

kokivat siis, että positiiviset ja monipuoliset kokemukset liikunnan parissa ovat yksi 

merkittävin tekijä motivoinnissa, jotta nuori haluaa lähteä tekemään sitä uudestaan. 

Monipuolisuus taas tarjoaa mahdollisuuksia nuorelle löytää oma väylä liikkumiseen. Kuten 

useissa esimerkeissä tuli ilmi, että erilaisten kokeilujen ja vierailujen kautta usea lapsi ja nuori 

oli löytänyt liikuntakipinän, joka oli jatkunut jo lähes kymmenen vuotta eli voidaan sanoa siitä 

muodostuneen elämäntapa. Mutta kuten haastatteluista tuli ilmi, ei lapsi ja nuori välttämättä saa 

näitä kokemuksia, jollei koululiikunta tarjoa monipuolisia ja erilaisia mahdollisuuksia ja 

elämyksiä.  

Liikunnan vaikutus terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on tutkitusti suuri. Tämän 

vuoksi liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on, ei pelkästään yksilön, mutta myös 

yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa. Vaikka koululiikunta ei yksinään pysty vaikuttamaan 

kaikkiin oppilaan hyvinvoinnin osa-alueisiin, on sillä merkittävä rooli liikunnalliseen 

elämäntapaan kasvattamisessa. Liikunta oppiaineena tavoittaa jokaisen lapsen ja nuoren, mikä 

tekee entistä tärkeämmäksi sen, että välittömät kokemukset liikuntatunnilla olisivat positiivisia 

ja myönteisiä, jotta ne voisivat edistää liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista. Lapset ja 

nuoret eivät myöskään ole fyysisesti yhtä aktiivisia kuin ennen, mikä lisää myönteisten 

liikuntakokemusten ja liikuntaharrastusten syntymisen merkitystä yhä entisestään.  

Liikkumattomuuden aiheuttamat yhteiskunnalliset ongelmat ovat laajentaneet koululiikunnan 

tehtäviä siten, että koululiikunnan tavoitteiden tulisi huomioida myös elinikäisen liikunta-
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aktiivisuuden näkökulma (Hardman 2008). Toimiakseen menestyksellisesti, 

liikunnanopettajien tulisi kokea koululiikunnalle asetetut tehtävät tavoittelemisen arvoisiksi. 

Koulun liikuntatuntien merkitys lapsen liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa on siis 

viimeisen vuosikymmenen aikana korostunut entisestään. Näin ollen myös liikunnanopettajan 

työnkuva muuttuu ja laajenee. Hän ei enää pelkästään liikuta lapsia ja nuoria, vaan hänen tulisi 

olla kokonaisvaltainen hyvinvointialan osaaja, joka osaa tarjota lapselle yksilöllisiä ja 

mielenkiintoisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jotta elämänkestävä liikunnallinen aktiivisuus 

löytyisi.  

8.2 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia 

motivoinnista liikuntatunneilla ja kohti liikunnallista elämäntapaa. Tuloksia ei kuitenkaan voi 

yleistää, sillä kyseessä oli pieneen näytteeseen keskittyvä otanta ja tutkimuksen tarkoituksena 

oli ymmärtää ilmiötä syvemmin. Tästä syystä voidaan vain pohtia tutkimuksen mahdollisia 

merkityksiä suuremmassa mittakaavassa.  

Tässä tutkimuksessa liikunnanopettajien käsitykset ja kokemukset motivoinnista liikuntaan 

olivat hyvin samansuuntaisia aiemman tutkimustiedon kanssa. Vaikka motivaatio ymmärrettiin 

laajana ja suhteellisen hankalanakin käsitteenä, ei motivoinnin vaikeus tässä tutkimuksessa 

mitenkään korostunut. Tässä tutkimuksessa syntyikin sellainen käsitys, että haastatellut 

liikunnanopettajat pyrkivät monipuolisilla ratkaisuilla motivoimaan oppilaita liikuntaan ja ovat 

myös onnistuneet siinä suhteellisen hyvin. Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että kaikki 

liikunnanopettajat näkivät omat opetusryhmänsä pääosin motivoituneina. Haastateltavat 

näkivät omien ryhmiensä motivoituneisuuden lähinnä hyvänä tuurina ja kiltteinä oppilaina, 

mutta tämän tutkimuksen vastauksiin nojaten voi todeta, että opettajat tekevät työssään 

aiemman teoriatiedon suunnassa oikeita asioita motivoidakseen oppilaita liikkumaan.  

Myös Epsteinin (1989) TARGET -mallin suuntaiset opetukselliset ratkaisut esiintyivät 

vastauksissa toistuvasti, mikä kertoo siitä, että liikunnanopettajien tunneilla vallitsee 
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todennäköisesti melko tehtäväsuuntautunut ilmasto. Vaikkakaan haastateltavat eivät pohtineet 

opetuksellisia ratkaisujaan juuri motivaatioilmastoon vaikuttavina tekijöinä, ne nähtiin 

motivaation kannalta merkittävinä. Voidaan siis ajatella, että liikunnanopettajat vaikuttavat 

puoliksi tietämättään motivaatioilmastoon ja tätä kautta myös motivaatioon. Kilpailu nähtiin 

yhtenä motivointikeinona, mutta kaikki opettajat painottivat sen toteuttamisen tärkeyttä. Tämä 

tukee myös oletusta siitä, että haastateltavien liikuntatunneilla vallitsee tehtäväsuuntautunut 

ilmasto, johon kuitenkin pyritään sisällyttämään sopivassa määrin myös minäsuuntautuneita 

elementtejä. Tällainen ilmasto tukee aiemman tutkimustiedon perusteella oppilaiden 

motivaatiota, sillä tehtävä- ja minäsuuntautunut ilmasto eivät ole toisiaan poissulkevia, ja 

oppilaiden joukossa on yleensä myös minäsuuntautuneita yksilöitä.  

Teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelta merkittävin nosto tutkimuksessa oli opettajan 

persoona, jota ei itsemääräämisteoriassa ja tavoiteorientaatioteoriassa juurikaan korosteta. 

Motivaatioteorioissa keskitytään lähinnä opettajan auktoriteettiin ja pohditaan sen vaikutusta 

motivaatioilmastoon ja tätä kautta oppilaiden motivaatioon sekä siihen, millaiseksi opettaja 

koetaan. Teorioissa ei kuitenkaan painoteta opettajaa kokonaisuutena yhtä paljon, kuin mitä 

tässä tutkimuksessa nousi esiin. Kirjallisuudesta löytyy kuitenkin paljon teoriapohjaa sille, 

kuinka tärkeä opettajan persoona on esimerkiksi vuorovaikutussuhteiden muodostumisen 

kannalta. Vuorovaikutussuhteilla on taas merkittävä osa siinä, millaisena ihmisenä opettaja 

koetaan. Kun liikunnanopettajan persoona nähdään ihailua herättävänä ja innostavana, voittaa 

opettaja oppilaat puolelleen ja oletettavasti pystyy myös motivoimaan heitä paremmin. 

Vuorovaikutussuhteet vaikuttavat myös siihen, kuinka hyvin opettaja oppii oppilaansa 

tuntemaan ja hyvän oppilastuntemuksen avulla opettaja pystyy tarjoamaan yksilöllisiä ja 

motivoivia ratkaisuja oppilailleen. Voidaan siis olettaa haastateltavien olleen oikeassa siinä, 

että opettajan persoona on yksi merkittävä tekijä oppilaiden motivoinnissa liikuntaan ja sitä 

voidaan pitää ikään kuin pohjana motivaation rakentamiselle. 

Liikunnan merkitys oppilaiden hyvinvointiin on kiistatonta. Liikunnanopettajilta vaaditaan 

muuttuvan yhteiskunnan myötä entistä enemmän niin didaktisia ja pedagogisia kuin 

vuorovaikutuksellisiakin taitoja sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä, jotta he kykenevät 

motivoimaan nuoria liikkumaan. Liikuntatunteja ja vuosisuunnitelmia tulisi miettiä tänä 

päivänä ja uuden opetussuunnitelman suunnassa vielä enemmän motivoinnin ja oppilaan, ei 
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lajitaitojen tai -osaamisen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa liikunnanopettajien nähtiin 

miettivän omia ratkaisujaan nimenomaan motivaation näkökulmasta. Tästä viestii myös se, että 

kaikilla opettajilla suurin tavoite opetukselle oli herättää innostus oppilaissa ja jättää heihin 

positiivinen jälki liikunnasta. Tavoitteet eivät kuitenkaan aina toteudu toivotusti ja se, miten 

motivointi tämän tutkimuksen kohdehenkilöillä käytännössä toteutuu, vaatisi uutta tutkimusta. 

Pääosin kuitenkin tämän tutkimuksen liikunnanopettajilla tuntui olevan hyvä käsitys 

motivaatiosta ja siitä, miten siihen voi vaikuttaa. Näin ei kuitenkaan varmasti kaikkien 

opettajien kohdalla ole. Voidaankin miettiä, voisiko motivoinnin ja sen teoriatiedon 

painottaminen koulutuksessa antaa vielä enemmän työkaluja opettajille. Ainakin yhteiskunnan 

muuttuminen ja lapsien liikkumattomuus tulisi ottaa huomioon, kun koulutusta kehitetään.  

8.3 Tutkimusprosessin arviointia 

Tämä tutkimusprosessi koettiin erittäin mielenkiintoisena, sillä se antoi tutkijalle paljon uusia 

näkökulmia myös koskien omaa opettajuutta. Motivaatio ja motivointi liikuntaan nähtiin 

tärkeänä tekijänä tutkijan oman ammattitaidon ja tulevaisuuden työn kannalta, mikä oli yksi 

merkittävä syy, miksi tähän tutkimusprosessiin lähdettiin. Tutkimuksessa lähdettiin 

tavoittelemaan merkityksiä, jotka liikunnanopettajat kokisivat tärkeiksi opetuksessaan ja 

erityisesti motivoinnissa kohti liikunnallista elämäntapaa. Teoriaan perehtyminen ja varsinkin 

haastattelut antoivat tutkijan omalle opettajuudelle paljon uutta rakennuspintaa.  

Kirjallisuuteen ja teoriaan perehtyminen koettiin tärkeänä työvaiheena, sillä se loi pohjan 

haastatteluille ja niiden toteutukselle. Aiempaa tutkimustietoa ei ollut hankala löytää, vaan 

päinvastoin sitä joutui jopa karsimaan. Esiymmärrys lähti kehittymään teorian lukemisen myötä 

ja tietoisuus eri motivaatioteorioista kasvoi. Näin teoriatausta lähti kehittymään ja tutkimukselle 

luotiin teoreettinen viitekehys, joka rakentui kahden paljon käytetyn motivaatioteorian varaan. 

Itse tutkimusta lähdettiin työstämään sen suunnassa. 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Tämä oli tutkijan ensimmäinen kerta 

haastattelujen toteuttajana, mikä varmasti jättää pohdinnan varaa tutkimuksen luotettavuutta 

analysoidessa. Osasiko tutkija esittää ymmärrettäviä ja tarkoituksenmukaisia kysymyksiä, 
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sopivia jatkokysymyksiä, johdatteliko hän ymmärtämättään vastaajaa tai antoiko hän tarpeeksi 

aikaa vastaajille? Jokainen haastattelutilanne oli kuitenkin hyvin luonnollinen ja haastateltavien 

palautteen perusteella kysymykset olivat ymmärrettäviä sekä kaikki sujui, kuten oli ajateltukin. 

Haastattelutilanteissa tutkija koki suurimmaksi haasteeksi neutraalin otteen ja omien 

mielipiteiden itsellä pitämisen, mikä on tavallaan tutkijan esiymmärrystä. Vaikka 

haastattelutilanne oli avoin ja keskustelun omainen, ei tutkija kuitenkaan voinut tuoda omia 

mielipiteitään ilmi, vaikka näkökulmia olisikin ollut hyvin mielenkiintoista vaihtaa 

haastateltavien kanssa. Tutkija huomasi myös konkreettisesti oman kehittymisensä 

haastattelujen edetessä ja esiymmärrys aihetta kohtaan kasvoi. Tämä koettiin kuitenkin 

ainoastaan positiivisena asiana, mutta varmasti haastattelijan ensikertalaisuus vaikutti tuloksiin 

jonkin verran.  

Aineistojen analysoinnissa ehdottomasti haastavimmaksi koettiin laadullisen tutkimuksen 

vapaamuotoisuus. Vaikka laadullisen tutkimuksen kirjallisuuteen pyrittiin paneutumaan 

mahdollisimman hyvin, oli analysointivaihe hyvin haasteellinen. Kokemattomana tutkijana oli 

vaikea ymmärtää eri analyysin vaiheita, varsinkin kun tutkimuskeinoja oli useita. On siis 

mahdollista, että analyysivaiheessa on joko jäänyt asioita tutkimuksen ulkopuolelle tai pelkistys 

on ollut jopa liian yksityiskohtaista. Pelkistäminen koettiin vaiheista vielä suhteellisen 

sujuvana, mutta ala- ja yläluokkien kasaaminen oli haasteellisin osuus, koska kuten laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista, on analyysi pitkälti tutkijasta riippuvaista. Tuloksiin kirjataan se, 

mitä tutkija aineistosta löytää ja miten hän löydöksiä tulkitsee. Tämä koettiin hyvin raskaana ja 

välillä jopa epämiellyttävänä työvaiheena.  

Tutkimuksen varsinainen ydintavoite oli saada syvempää ymmärrystä ilmiöstä eli tässä 

tapauksessa opettajien käsityksistä motivoinnista. Tavoitteena oli löytää yhteneväisyyksiä 

liikunnanopettajien vastauksista sekä pystyä mahdollisesti nostamaan esiin merkityksellisiä 

keinoja motivoinnin kannalta. Liikunnanopettajat kiinnostivat erityisesti siksi, että heidän 

käsityksistään ei ole juurikaan tutkimustietoa, vaikka motivaatiosta muuten sitä riittääkin. 

Tutkija halusi tutkimuksellaan myös selvittää, millainen liikunnanopettajien ymmärrys on 

ylipäätään motivaatiota ja liikunnalliseen elämäntapaa kasvattamista kohtaan sekä miten ja 

miksi he tekevät sellaisia ratkaisuja arjessaan kuin tekevät. Motivaatio ja motivointi 
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liikunnalliseen elämäntapaan näyttäytyi tutkimukseen osallistuneille lopulta hyvin 

samanlaisina, jolloin yhteneväisyyksiä pystyi myös löytämään.   

Tutkimuksen tarjoama tieto oli pitkälti samassa suunnassa aiemman tutkimustiedon kanssa, 

eikä sinällään tarjonnut merkittävästi uutta tietoa ilmiöstä. Tutkija koki kuitenkin saaneensa 

syvempää ymmärrystä ilmiöstä, mikä tietysti oli myös yksi tutkimuksen tavoite. Tässä 

tutkimuksessa haastateltavia liikunnanopettajia oli kuitenkin vain neljä, mikä on hyvin 

rajallinen näyte. Toisaalta tämä oli tarkoituskin tutkimukseen lähdettäessä, sillä laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti pyrittiin pikemminkin pienen joukon tulosten mahdollisimman 

syvälliseen analysointiin (Eskola & Suoranta 2008, 18). Tutkittavaa ilmiötä pyrittiin 

kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tulkinnat sekä pohdinnat tehtiin nojaten 

aiempaan tutkimustietoon. Myös tutkimusprosessi kuvattiin mahdollisimman rehellisesti ja 

perusteellisesti, mitä voidaan pitää tämän tutkimuksen vahvuutena.  

Tämä tutkimus toteutettiin aikuisopintoina muiden opintojen ja töiden ohella. Tutkimukseen 

käytetty aika oli siis rajallista, eikä siihen kyetty antamaan täyttä panosta joka hetki. Tämä on 

varmasti osaltaan vaikuttanut tutkimustuloksiin ja työnlaatuun. Mitä pidemmälle kevättä 

mentiin, sitä enemmän myös kiireen tunne työtä tehdessä kasvoi. Lopun kevään ajan työhön 

panostettiin kaikki ylimääräinen aika, mikä saattoi myös vaikuttaa työn laatuun. Hetkellinen 

irtautuminen ja tietoinen etäisyyden ottaminen työstä olisi saattanut avata uusia näkökulmia. 

Tälle työvaiheelle ei kuitenkaan löytynyt tarvittavaa aikaa. Tietoisesti aineistosta jätettiin pois 

opettajien kertomat käytännön esimerkit ja toimintatavat, mutta mikäli hermeneuttisella kehällä 

olisi voitu viipyä kauemmin ja palata aineistoon uudestaan ja uudestaan, olisi aineistosta 

saattanut löytyä myös vielä erilaisia tuloksia ja näkökulmia. Tutkimus koettiin kuitenkin kaikin 

puolin opettavaisena matkana niin tutkijana kuin ihmisenä. Vaikka haasteita oli matkan varrella 

ja työ kulki mukana jokaisena sekuntina vuorokaudessa, oli työn tekeminen silti positiivinen ja 

opettavainen kokemus. Työ antoi tutkijalle ymmärrystä tutkivasta ilmiöstä, omasta itsestä ja 

tutkimuksen toteutuksesta, mutta ennen kaikkea sen koettiin lisänneen tutkijan omaa 

ammattitaitoa sekä antaneen intoa tulevaan.  
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8.4 Jatkotutkimusideat 

Tämän tutkimuksen perusteella haastateltavilla oli suhteellisen laaja ja aiemman teoriatiedon 

suuntainen käsitys motivaatiosta. Liikunnanopettajat kokivat oppilaansa pääosin 

motivoituneiksi ja heillä tuntui olevan paljon eri tapoja, joilla motivoida oppilaita. Tämän 

vuoksi olisikin mielenkiintoista selvittää, kuinka opettajien keinot käytännössä toteutuvat ja 

millaisena oppilaat ne kokevat. Eli esimerkiksi haastattelun tai kyselytutkimuksen avulla 

selvittää, ovatko opettajien tekemät ratkaisut myös oppilaiden näkökulmasta motivaatiota 

lisääviä. Olisi myös mielenkiintoista selvittää havainnoimalla, kuinka hyvin eri opetukselliset 

ratkaisut toteutuvat näiden opettajien liikuntatunneilla, sillä se mihin pyritään, saattaa erota 

siitä, mitä todella käytännössä tapahtuu.  

Ehdottomasti mielenkiintoisinta tutkijan kannalta olivat haastattelutilanteet ja niiden anti. Tämä 

koettiin erityisesti tutkijan omaan ammatilliseen kasvuun vaikuttavana tekijänä. Tästä syystä 

olisi mielenkiintoista jatkaa haastatteluja ja toteuttaa niitä useammille liikunnanopettajille, 

mikä mahdollistaisi laajemman käsityksen saamisen opettajien keinoista motivoida lapsia ja 

nuoria liikuntaa kohtaan. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, millaisia ovat alakoulujen tai 

lastentarhanopettajien käsitykset motivoinnista liikuntaa kohtaan, sillä heillä ei ole välttämättä 

liikunnanopettajan pätevyyttä. He ovat kuitenkin merkittävässä asemassa liikunnallisen 

elämäntavan syntymisessä, koska motivaatio liikuntaa kohtaan lähtee muodostumaan jo 

varhaisessa lapsuudessa.  

 

 

  



 

78 

 

LÄHTEET 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino. 

Ames, C. 1992. Achievement goal, motivational climate, and motivational processes. 

Teoksessa G.C. Roberts (toim.) Motivation in sport and exercise. Champaign, IL: 

Human Kinetics, 161–176.  

Ames, C. & Archer, J. 1988. Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies 

and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267. 

Amorose, A. J. & Horn, T. S. 2000. Intrinsic motivation: relationships with collegiate athletes ́ 

gender, scholarship status, and perceptions of their coaches ́behavior. Journal of Sport 

& Exercise Psychology 22, 63–84.  

Annerstedt, C. 2005. Physical education and health in Sweden. Introduction to the school 

system and P.E. in Sweden. In U. Pűhse & M. Gerber (Eds.) International comparison 

of physical education. Concepts, problems, prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 

605–629. 

Aunola, K. 2002. Motivaation kehitys ja merkitys kouluiässä. Teoksessa K. Salmela- 

      Aro & J.-E. Nurmi (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian 

     perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 105–126. 

Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social-cognitive view. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Biddle, S. 2001. Enhancing motivation in physical education. Teoksessa G. C. Roberts (toim.) 

Advances in motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 

101−127. 

Biddle, S. J. H., Gorely, P. J. & Stensel, D. J. 2004. Health-enhancing physical activity and 

sedentary behaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences 22, 679–

701.  

Buckworth, J. & Dishman, R. K. 2002. Exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Byman, R. 2002. Voiko motivaatiota opettaa? Teoksessa P. Kansanen & K. Uusikylä (toim.) 

Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy, 25–41. 



 

79 

 

Carroll, B. & Loumidis, J. 2001. Children’s perceived competence and enjoyment in physical 

education and physical activity outside school. European Physical Education Review 7, 

24–43.  

Cavanagh, S. 1997. Content analysis: Concepts, methods and applications. Nurse researcher 4, 

5–16. 

Crum, B & Stegman, H. 2005.The state of physical education in the Netherlands. In U. Phűse 

& M. Gerber (Eds.) International comparison of physical education. Concepts, 

problems, prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 460–471. 

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., Samdal, O.,Smith, 

O. R. F. & Barnekow, V.2012. Social determinants of health and well-being among 

young people. Health Behavior in School-aged Children (HBSC) study: International 

report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO regional office Europe.  

Deci, E. L. & Ryan, R. M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. 

New York, NY: Plenum Press. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. 2000b. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. 2008. Facilitating optimal motivation and psychological well-being 

across Life's Domains. Canadian Psychology, 49, 14−23.  

Dey, I. 1993. Qualitative data analysis. User-friendly guide for social scientists. London: 

Routledge. 

Duda, J. L. 2001. Achievement goal research in sport: Pushing the boundaries and clarifying 

some misunderstandings. Teoksessa G.C. Roberts (toim.) Advances in motivation in 

sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 129–182. 

Dumith, S., Gigante, D., Dominigues, M. & Kohl, H. 2011. Physical activity change during 

adolescence: a systematic review and pooled analysis. International Journal of 

Epidemiology 40, 685–698. 

Eccles, J. S., Miller Buchanan, C., Flanagan, C., Fuligni, A., Midgley, C. & Yee, D. 1991. 

Control versus autonomy during adolescence. Journal of Social Issues 47 (4), 53–68.  

Epstein, J. 1989. Family structures and student motivation: A Developmental Perspective. 

Teoksessa C. Ames & R. Ames (toim.) Research on Motivation in Education. New 

York: Academic Press, 259−295. 



 

80 

 

Eskola, J. 2010. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyysi vaihe 

vaiheelta. Teoksessa J. Aaltonen & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 

Jyväskylä. PS-kustannus, 179−203. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä. Gummerus 

Kirjapaino Oy.  

Eskola, J. & Vastamäki, J. 2010. Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa J. Aaltonen & 

R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Jyväskylä. PS-kustannus, 26−46. 

Fox, K. R. 1997. The physical self and processes in self-esteem development. Teoksessa K. R. 

Fox (toim.) The Physical Self. From Motivation to Well-Being. Champaign, IL: Human 

Kinetics, 111−139. 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. 2008. Toim. T. Tammelin & J. 

Karvinen. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry.  

Graham, G., Holt/Hale, S. A. & Parker, M. 2010. Children moving: A reflective approach to 

teaching physical education. 8. painos. Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education. 

Green, K. 2008. Understanding physical education. 1. painos. Los Angeles: Sage. 

Gråsten, A. 2010. Kognitiivisten motivaatiotekijöiden, motivaatioilmaston ja viihtymisen 

muutokset koululiikunnassa 7−8-luokilla. Liikuntatieteiden laitos. Syventävien 

opintojen tutkielma. Jyväskylän Yliopisto.  

Gråsten, A., Jaakkola, T., Liukkonen, J., Watt, A. & Yli-Piipari, S. 2012. Prediction of 

enjoyment in school physical education. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 

260−269. 

Gummersson, E. 2000. Qualitative Methods in Management Research. Thousand Oaks, CA : 

SAGE Publications.  

Haanpää, L., Ursin, P. & Matarma, T. 2012. Kouluikäisten liikuntasuhde luupin alla – 

kyselytutkimus 6.-9.-luokkalaisille. Turun yliopisto. Turun lapsi ja nuoriso-

tutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2012. 

Haapala, H., Hirvensalo, M., Laine, K., Laakso, L., Hakonen, H., Lintunen, T. & Tammelin, T. 

2014. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active 

school day in four Finnish schools. Health Education Research 29 (5), 840–852.  

Hagger, M. & Chatzisarantis, N. 2007. Self-determination theory in exercise and sport. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 



 

81 

 

Hardman, K. 2008. The situation of physical education in schools: A European perspective. 

Human movement 9, (1), 5–18. 

Harter, S.  1978.  Effectance motivation reconsidered:  Toward a developmental model. Human 

Development 21, 34–64.  

Heikinaro-Johansson, P & Hirvensalo, M. 2007. Johdatus liikuntadidaktiikkaan. Teoksessa P. 

Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.). Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 

Helsinki: WSOY, 94–113.  

Heikinaro-Johansson, P & Klemola, U. 2007. Johdatus liikuntadidaktiikkaan. Teoksessa P. 

Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.). Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 

Helsinki: WSOY, 140–151. 

Heikinaro-Johansson, P. & Kolkka, T. 1998. Koululiikuntaa kaikille. Soveltavan 

liikunnanopetuksen opas. Helsinki: Opetushallitus. 

Heikinaro-Johansson, P., Palomäki, S. & Kurppa, J. 2011. Koululiikunnassa viihtyminen. 

Teoksessa S. Laitinen & A. Hilmola (toim.) Taito- ja taideaineiden oppimistulokset: 

Asiantuntijoiden arviointia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:11, 249−258. 

Heikinaro-Johansson, P. & Ryan, S. 2004. Tulevaisuuden koululiikunta – Terveyttä edistävää 

liikuntakasvatusta. Liikunta & Tiede 4, 4–7. 

Heikinaro-Johansson, P., Varstala, V. & Lyyra, M. 2008. Yläkoululaisten kiinnostus 

koululiikuntaan ja kiinnostuksen yhteydet vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen. 

Liikunta & Tiede 45 (6), 31–37. 

Heikkinen, R-L. & Laine, T. 1997. Tutkimuksen polulla. Teoksessa R-L. Heikkinen & T. Laine 

(toim.) Hoitava kohtaaminen. Helsinki. Kirjayhtymä, 18−23. 

Hirsjärvi, S. (toim.) 1983. Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2014. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Gaudeamus Helsinki University Press.  

Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995. Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna. Kariston 

Kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2012. Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna. Kariston 

Kirjapaino Oy. 



 

82 

 

Huisman, T. 2004. Liikunnan arviointi peruskoulussa 2003. Yhdeksäsluokkalaisten kunto, 

liikunta-aktiivisuus ja koululiikuntaan asennoituminen. Oppimistulosten arviointi 

1/2004. Opetushallitus. 

Huotari, P. 2004. Kaikki kunnossa? – Suomalaisten koululaisten fyysinen kunto vuosina 1976 

ja 2001.  Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 162.  Jyväskylä: LIKES. 

Huotari, P. 2012. Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence and in 

adulthood – A 25-year secular trend and follow-up study. LIKES – Research Reports 

on Sport and Health 255, Jyväskylä. 

Huotari, P., Nupponen, H., Laakso, L. & Kujala U. 2010. Secular trends in muscular fitness 

among Finnish adolescents. Scandinavian Journal of Public health 38, 739–747. 

Husu, P., Paronen, O., Suni, J. & Vasankari T. 2011. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto  

2010. Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15. 

Hämäläinen, J. 1987. Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä. Johdatus sosiaalitutkimuksen 

”käsityötaitoon”. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Tilastot ja 

selvitykset 2/1987. Kuopio. 

Institute of Medicine. 2013. Educating the student body: Taking physical activity and physical 

education to school. Washington, DC: National Academy of Sciences. 

http:77www.iom.edu/Reports.aspx. (Luettu 20.3.2017)  

Jaakkola, T. & Digelidis, N. 2007. Establishing a Positive Motivational Climate in Physical 

Education. Teoksessa J. Liukkonen, Y. Vanden Auweele, B. Vereijken, D. Alfermann 

& Y. Theodorakis (toim.) Psychology for Physical Educators. Student in Focus. 

Champaign, IL: Human Kinetics, 3−20. 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Kokkonen, J. 2003. Muutokset 9-luokkalaisten oppilaiden 

tavoiteorientaatiossa liikunnanopettajien täydennyskoulutusohjelman aikana. Liikunta 

ja Tiede 1, 33–38. 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. 2013. Johdatus liikuntapedagogiikkaan. Teoksessa 

T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-

kustannus, 17−27. 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. 2017. Johdatus liikuntapedagogiikkaan. Teoksessa 

T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-

kustannus, 12−23. 



 

83 

 

Johansson, N. & Heikinaro-Johansson, P.  2005.  Liikunnanopettajan työn palkitsevat ja 

kuormittavat piirteet. Liikunnanopettaja (4), 39–43. 

Kalaja, S. 2014. Koululiikunnassa täyskäännös − vähemmän kilpailua, enemmän ryhmähenkeä. 

Viitattu 22.8.2017. http//:www.hs.fi/urheilu/art-2000002764818.html. 

Kalaja, S. 2012. Fundamental Movement Skills, Physical Activity and Motivation toward 

Finnish School Physical Education: A Fundamental Movement Skills Intervention. 

Studies in Sport, Physical Education and Health 183. University of Jyväskylä. 

Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Miten kirjoitan kvalitatiivisen 

opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Suomen 

yliopistopaino Oy. 

Karvinen, J., Räty, K., Rautio. S. 2010. Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret. Helsinki: 

Lauttasaaren Reprotalo. 

Kauppila, R. A. 2003. Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. 

Jyväskylä: PS-kustannus.  

Kautiainen, S., Koljonen, S., Takkinen, H-M., Pahkala, K., Dunkel, L.,, Eriksson, J., Simell, 

O., Knip, M. & Virtanen, S. 2010. Leikki-ikäisten ylipainoisuus ja lihavuus. Suomen 

Lääkärilehti 65: 2675–2683. 

Kellis, S. & Mountakis, K. 2005. Physical education in Greece. In U. Pűhse & M. Gerber (Eds.) 

International comparison of physical education. Concepts,problems, prospects. Oxford: 

Meyer & Meyer Sport, 329–344. 

Keltikangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Porvoo: WSOY.  

Kian, T. S., Yusoff, W. F. Wan & Rajah, S. 2013. Relationship Between Motivations And 

Citizenship Performance Among Generation X An Generation Y. International Journal 

Of Academic Research In Business And Social Sciences, Vol. 3, 53–68. 

Kilpatrick, M., Hebert, E. & Bartholomew, J. 2005. College students’ motivation for physical                                                

activity: Differentiating men’s and women’s motives for sport participation and 

exercise. Journal of American College Health 50 (2), 87–94. 

Kiviniemi, K. 2010. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa J. Aaltonen & R. Valli (toim.) 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä. PS-kustannus, 70−85. 

Kiviniemi, K. 2000. Opettajan työtodellisuus haasteena opettajankoulutukselle. Opettajien ja 

opettajankouluttajien käsityksiä opettajan työstä, opettajuuden muuttumisesta sekä 



 

84 

 

opettajakoulutuksen kehittämishaasteista. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen 

ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 14. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy. 

Kohonen, V. & Kaikkonen, P. 1998. Uudistuva opettajuus muutosten ja vaatimusten 

ristipaineissa. Teoksessa: H. Niemi. (toim.): Opettaja modernin murroksessa. Jyväskylä: 

Atena, 130–143. 

Kokko, S., Hämylä, R., Vilberg, J., Aira, T., Tynjälä, J., Tammelin T., Vasankari, T.  & Kannas, 

L. 2015. Liikunta-aktiivisuus ja ruutuaika. Teoksessa S.  Kokko& R. Hämylä (toim.) 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. 

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 13–20. 

Kokkonen, J., Kokkonen, M., Liukkonen, J. & Watt, A. 2010. An examination of goal 

orientation, sense of coherence and motivational climate as predictors of perceived 

physical competence. Scandinavian sport studies forum, 1, 133−152. 

Koski, P. 2013. Liikuntasuhde ja liikuntakasvatus. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. 

Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 96–124. 

Laakso, L. 2007.  Liikuntakasvatuksen ja liikuntapedagogiikan perusteet. Teoksessa P.  

Heikinaro-Johansson & T.  Huovinen (toim.).  Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 

Helsinki: WSOY, 14–24. 

Laakso, L., Nupponen, H., Rimpelä, A. & Telama, R. 2006. Suomalaisten nuorten liikunta-

aktiivisuus: Katsaus nykytilaan, trendeihin ja ennusteisiin. Liikunta & Tiede, 43 (1), 

4−13. 

Laakso, L. & Tammelin, T.  2008.  Esipuhe. Teoksessa: Opetusministeriö ja Nuori Suomi. 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Opetusministeriö ja 

Nuori Suomi ry: 10–11. 

Lahdes, E. 1997. Peruskoulun uusi didaktiikka. Helsinki: Otava. 

Laine, T. 1998. Opettajakin on ihminen. Teoksessa Niemi, H. (toim.) Opettaja modernin 

murroksessa. Opetus 2000-sarja. Jyväskylä: Atena. 110–119.  

Laine, T. 2010. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa J. 

Aaltonen & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä. PS-kustannus, 

28−45. 

Laine, A. 2015. Koulut liikuttajina. Teoksessa H. Itkonen & A. Laine (toim.) Liikunta 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Jyväskylä. Jyväskylän yliopistopaino. 



 

85 

 

Larsson, H. & Redelius, K. 2008. Swedish physical education research questioned–current 

situation and future directions. Physical education and sport pedagogy, 13 (4), 281–398. 

Liikuntatieteidenlaitoksen laatukäsikirja 2008. Luettavissa osoitteessa: 

<https:www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/laatukasikirjan_rakenne>  Luettu 29.5.2017. 

Lintunen, T. 1997. Liikkeelle, mutta miten? Liikunta, minäkäsitys ja tavoitesitoutuneisuus. 

Liikunta ja tiede 6, 15.  

Lintunen, T. 1999. Development of self-perception during the school years. Teoksessa Y. 

Vanden Auweele, F. Bakker, S. Biddle, M. Durand & R. Seiler (toim.), 115–134.  

Lintunen, T. 2000. Millainen rooli liikunnalla on minäkäsityksen kehittymisessä? Teoksessa 

M. Miettinen (toim.) Haasteena huomisen hyvinvointi – Miten liikunta lisää 

mahdollisuuksia? Liikunnan ja kansanterveyden (LIKES) julkaisuja 124. Jyväskylä: 

LIKES, 81–90. 

Lintunen, T. 2003. Liikunta ihmisen elämänkulussa. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. 

Huovinen & L. Kytökorpi (toim.), Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Porvoo: WS 

Bookwell Oy, 24–29. 

Lintunen, T. 2007a. Liikunta terveyden edistäjänä. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & T. 

Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY 

Oppimateriaalit, 25–30. 

Lintunen, T. 2007b. Pätevyyden kokemukset liikunnassa. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & 

T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY 

Oppimateriaalit, 152–156. 

Liukkonen, J. 2009. Liikuntakasvatuksen haasteena: Kasvattaminen liikuntaan ja 

kasvattaminen liikunnan avulla. Liikunta & Tiede 46 (4), 34–36. 

Liukkonen, J., Barkoukis, V., Watt, A. & Jaakkola, T. 2010. Motivational Climate and Students' 

Emotional Experiences and Effort in Physical Education. The Journal of Educational 

Research, 103, 295−308. 

Liukkonen, J. & Jaakkola, T. 2013a. Liikuntamotivaatio elinikäisen liikuntaharrastuksen 

edellytyksenä. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) 

Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 144–161. 

Liukkonen, J.  & Jaakkola, T. 2013b. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen. 

Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. 

Jyväskylä: PS-kustannus, 298−313. 



 

86 

 

Liukkonen, J. & Jaakkola, T. 2015. Koululiikunnan kokeminen. Teoksessa S. Kokko & R. 

Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU -

tutkimuksen tuloksia 2014, 54−57. 

Liukkonen, J. & Jaakkola, T. 2017a. Liikuntamotivaatio elinikäisen liikuntaharrastuksen 

edellytyksenä. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) 

Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 130–146. 

Liukkonen, J.  & Jaakkola, T. 2017b. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen. 

Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. 

Jyväskylä: PS-kustannus, 298−313. 

Liukkonen, J., Jaakkola, T. & Soini, M. 2007. Motivaatioilmasto liikunnanopetuksessa. 

Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia 

liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 157−170.  

Lyyra, N., Heikinaro-Johansson, P.& Palomäki, S. 2015a. Koululiikunnan arvosanat ja 

tuntimäärät. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten 

liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU -tutkimuksen tuloksia 2014, 48−50. 

Mageau, G., A. & Vallerand, R., J. 2003. The Coach-Athlete. 

Meisalo, V., Sutinen, E. & Tarhio, J. 2003. Modernit oppimisympäristöt. Tieto- ja 

viestintätekniikka opetuksen ja opiskelun tukena. Helsinki: Tietosanoma Oy. 

Metzler, M.V., McKensie, T.L., Van Der Mars, H., Barrett-Williams, S.L. & Ellis, R. 2013.  

Health optimizing physical education(HOPE): A new curriculum for school programs, 

part 2 – teacher knowledge and collaboration. Journal of Physical Education Recreation 

& Dance 84 (5), 25–34.  

Miettinen, P. 1999. Liikkuva lapsi ja nuori. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Moilanen, P. & Räihä, P. 2010. Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa J. Aaltonen & R. Valli 

(toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä. PS-kustannus, 46−69 

Naul, R. 2003. Europeanconcepts of physical education. Teoksessa K. Hardman (toim.) 

Physical Education: Deconstruction and Reconstruction –Issues and Directions. 

Schorndorf: Hofmann, 35–53. 

Newton, M.L. & Duda, J.L. 1993. The perceived motivational climate in sport questionnaire 2: 

Construct and predictive validity. Journal of Sport and Exercise Psychology 15 

(Suppl.), S59.  

Newton, M., Duda, J. L. & Yin, Z. 2000. Examination of the psychometric properties of the 



 

87 

 

perceived motivational climate in sport questionnaire-2 in a sample of female athletes. 

Journal of Sport Sciences 18, 275-290.  

Nicholls, J. G. 1989. The Competitive Ethos and Democratic Education. Cambridge, MA: 

Harvard University Press.  

Nieminen P. & Salminen K. 2010. Viiden maan liikunnanopiskelijoiden arviot 

liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä. Liikunta & Tiede 47 (6), 45–53. 

Ntoumanis, N. 2001a. A self-determination approach to the understanding of motivation in 

physical education. British journal of educational psychology, 71, 225−242. 

Ntoumanis, N. 2001b. Empirical links between achievement goal theory and self-determination 

theory in sport. Journal of Sport Sciences, 19, 397−409. 

Ntoumanis, N. 2005. A prospective study of participation in optional school physical education 

using a self-determination theory framework. Journal of Educational Psychology, 97, 

444−453. 

Nupponen, H., Penttinen, S., Pehkonen, M., Kalari, J. & Palosaari, A.-M. 2010. Koulu-

liikunnan vaikuttavuus -tutkimus: Lähtökohdat, menetelmät ja aineiston kuvaus. Turun 

yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. 

Okade, Y. 2005. Physical education in Japan. In U. Pűhse & M. Gerber (Eds.) International 

comparison of physical education. Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & 

Meyer Sport, 417–439. 

Ommundsen, Y. & Kvalø, S. E. 2007. Autonomy-Mastery, Supportive or Performance 

Focused? Different Teacher Behaviours and Pupils' Outcomes in Physical Education. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (4), 385−413. 

OPM. 2009. Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista. Opetusministeriön 

julkaisuja 2009: 17. Helsinki: Opetusministeriö. 

Palomäki, S. & Heikinaro-Johansson, P. 2011. Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi 

perusopetuksessa 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011:4. Helsinki: Opetushallitus. 

Papaioannou, A. 1994. Development of a questionnaire to measure achievement orientation in 

physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport 65, 11–20.  

Pate, R. R. & Sirard, J. 2000. Physical activity and young people. Topics in nutrition. Hershey 

Foods Corporation 8, 1–18.  

Penttinen, S. 2003. Liikunta on myös oppilashuoltoa. Liikunnanopettaja (3) 44.  

Perttula, J. 1999. Mitä opettajuus on? Ydinkysymyksiä ja vastausten alkuja. Teoksessa 



 

88 

 

Räsänen, P., Arikoski, J., Mäntynen, P. & Perttula, J. Opettajuuden psykologia. 

Jyväskylä: Yliopistopaino. 12–61. 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985. Helsinki: Opetushallitus. 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki: Opetushallitus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Helsinki: Opetushallitus. 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory  

Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services. 

Pitkänen, P. 1977. Liikunnanopettajan nykyinen ja uudentuva toimenkuva. 

Kasvatustieteenlaitos. Katsauksia C 5. Jyväskylän yliopisto. 

Pyykkönen, T. 2014. Hurmaa, hikea ja hengailua – liikunnan vähän syvempi olemus. 

Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 29. Yhteisjulkaisu Suomen 

Urheilumuseosäätiön kanssa. Viitattu 24.3.2018. www.sport.fi 

Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1995. Oppiminen ja koulutus. Juva: WSOY. 

Rink. J. 2010. Teaching physical education for learning. 6. painos. New York: McGraw-Hill. 

Rink, J., Hall, T. & Williams, L. 2010. Schoolwide physical activity: A comprehensive guide 

to designing and conducting programs. Champaign: Human Kinetics 

Roberts, G. C. 1992. Motivation in sport and exercise: Conceptual constraints and consequence. 

Teoksessa G. C. Roberts (toim.), 3–30. 

Roberts, G. C. 2001. Understanding the dynamics of motivation in physical activity: The 

influence of achievement goals, personal agency beliefs, and the motivational climate. 

Teoksessa G. C. Roberts (toim.) Advances in motivation in sport and exercise. 

Champaign, IL: Human Kinetics, 1–50. 

Roberts, G. C. 2012. Motivation in sport and exercise from achievement goal theory 

perspective: after 30 years, where are we now? Teoksessa G. C. Roberts & D. C. 

Treasure (toim.), Advances in motivation in sport and exercise. 5–58 Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

Roberts & D. C. Treaure (toim.), Advances in motivation in sport and exercise. 3.painos. 

Champaign, IL: Human Kinetics.  

Ryan, R. & Deci, E. 2000. Self-determination theory and the facilitation of instrinsic 

motivation, social development and well being. American Psychologist, 55 (1), 68–78.  



 

89 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. 2002. An Overview of Self-Determination Theory: An Organismic

 Dialectical Perspective. Teoksessa: Handbook of Self-Determination Research (toim.) 

Deci, E. L. & Ryan, R. M., The University of Rochester Press. 3–28.  

Sallis, J. F. & Patrick, K. 1994. Physicalactivity quidelines for adolescents: Consensus 

statement. Pediatric Exercise Science 6, 302–314.  

Sarlin, E.-L. 1995. Minäkokemuksen merkitys liikuntamotivaatiotekijänä.  

Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 40. 

Sarlin, E.-L. 1996. Liikunta. Lasten minäkokemusten tärkein vaikuttaja. Liikunta ja 

      tiede 6, 14–18. 

Silvennoinen, M. 1989. 1 -19 -vuotiaiden koululaisten liikuntaharrastukset, liikuntamotiivit ja 

näitä selittävät tekijät. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 31. Jyväskylä: 

Liikunnan ja Kansanterveyden Edistämissäätiön Tutkimuslaitos.  

Shavelson, R., J. & Bolus, R. 1982. Self-concept: The interplay of theory and methods. 

Journal of Educational Psychology 74, 3–17. 

Shen, B., McCaughtry N., Martin J. J., Fahlman, M. & Garn, A. 2012. Urban high-school girls’ 

sense of relatedness and their engagement in physical education. Journal of Teaching in 

Physical Education 31, 231–245. 

Soini, M. 2006. Motivaatioilmaston yhteys yhdeksäsluokkalaisten fyysiseen aktiivisuuteen ja 

viihtymiseen koulun liikuntatunneilla. Studies in Sport, Physical Education and Health 

120. University of Jyväskylä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Istu vähemmän – Voi paremmin! Kansalliset suositukset  

istumisen vähentämiseen. Sosiaali-ja terveysministeriö esitteitä 2015.  

Standage, M., Duda, J. L. & Ntoumanis, N. 2005. A Test of Self-Determination Theory in 

School Physical Education. British Journal of Educational Psychology, 75, 411−433. 

Standage, M. & Treasure, D.C. 2002. Relationship among achievement goal orientations and 

multidimensional situational motivation in physical education. British Journal of 

Educational Psychology 72, 87–103.  

Strong, W., Malina, R., Blimke, C., Daniels, S., Dishman, R., Gutin, B., Hergenroeder, A., 

Must, A., Nixon, P., Pivarnik, J., Rowland, T., Trost, S. & Trudeau, F. 2005. Evidence 

based physical activity for school-age youth. Journal of Pediatrics 146, 732–737. 

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 2012. Liikunta 

ja oppiminen. Tilannekatsaus –Lokakuu 2012. Opetushallituksen muistiot 2012:5.  



 

90 

 

Sääkslahti, A. 2005. Liikuntaintervention vaikutus 3–7-vuotiaiden lasten fyysiseen 

aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja 

verisuonitautien riskitekijöihin. Studies in Sport, Physical Education and Health 104, 

University of Jyväskylä. 

Sääkslahti, A., Hakamäki, J., Holopainen, E., Laakso, T., Lemmetty, H., Luukkonen, S., 

Paukku, S. & Puttonen, J. 2012. Kirja liikunnasta, luokkien 3-4 liikunnanopetus. 

Helsinki:Sanomapro Oy. 

Tammelin, T. 2013. Liikuntasuositukset terveyden edistämisessä. Teoksessa. T. Jaakkola, J. 

Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Helsinki: WSOY, 62–73. 

Tammelin, T. 2017. Liikuntasuositukset. Teoksessa. T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti 

(toim.) Liikuntapedagogiikka. Helsinki: WSOY, 54–67. 

Tammelin, T. & Telama, R. 2008. Tuleeko liikkuvasta ja terveestä koululaisesta liikkuva ja  

terve aikuinen. Teoksessa T. Tammelin & J. Karvinen (toim.) Fyysisen aktiivisuuden 

suositus kouluikäisille 7-18 -vuotiaille. Helsinki: Reprotalo Lauttasaari, 51–55.  

Telama, R. 1986. Mikä liikunnassa kiinnostaa – liikuntamotivaatio. Teoksessa P. Vuolle, R. 

Telama & L. Laakso (toim.) Näin suomalaiset liikkuvat. Liikunnan ja kansanterveyden 

julkaisuja 50. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 149–175. 

Telama, R. 2009. Tracking Of Physical Activity From Childhood To Adulthood: A Review. 

Obesity Facts (3), 187–195.  

Telama, R. 2017. Saatesanat. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) 

Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 10–11. 

Telama, R. & Yang, X. 2005. Nuoruuden aktiivisuudesta vankat eväät liikunnalliseen 

aikuisuuteen. Liikunta ja tiede 41 (5), 4.  

Telama, R., Silvennoinen, M., Laakso, L. & Kannas, L. 1989. Kouluikäisten lasten   

 liikuntaharrastus. Teoksessa T. Pyykkönen, R. Telama & J. Juppi (toim.) Liikkuvat 

 lapset. Lapset liikunnan harrastajina ja urheilijoina. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 

114. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 33–40. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, S. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä. Gummerus 

Kirjapaino Oy.  

Vallerand, R. J. 1997. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. 

Teoksessa M. P. Zanna (toim.) Advances in experimental social psychology. San Diego, 

CA: Academic Press, 271–360.  



 

91 

 

Vallerand, R. J. 2001. Theory and research on the hierarchical model of intrinsic and 

extrinsic motivation. Teoksessa A. Papaioannou., M. Goudas, & Y. Theodorakis (toim.) 

In the dawn of the new millennium. Proceedings of the 10thWorld Congress of Sport 

Psychology International Society of Sport Psychology, 239–240. 

Van de Berghe, L., Vansteenkiste, M., Cardon, G., Kirk, D. & Haerens, L. 2014. Research on 

 self-determination in physical education: Key findings and proposals for future 

research. Physical Education and Sport Pedagogy, 1, 97–121. 

Vanttaja, M., Koski, P., Zacheus, T., Tähtinen, J. & Nevalainen, A. 2014. Liikuntasuhteen  

muotoutumisen ja muutosten tutkimus – monin eri menetelmin ja aineiston kohti 

kokonaiskuvaa. Liiikunta & Tiede (4), 20–21.  

Varstala, V. 2007. Liikunnanopettajan toiminta eri työtavoissa. Teoksessa P. Heikinaro- 

Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: 

WSOY, 125–139.  

Veugelers, P. J. & Fitzgerald, A. L. 2005. Effectiveness of school programs in preventing

 childhood obesity: A multilevel comparison. American Journal of Public Health 95, 

432–435. 

Vuolle, P. 2000. Liikunnan merkitys rakentuu elämänkaarella. Teoksessa M. Miettinen (toim.) 

Haasteena huomisen hyvinvointi –miten liikunta lisää mahdollisuuksia? Liikunnan ja 

kansanterveyden (LIKES) julkaisuja 124. Jyväskylä: LIKES, 23–38. 

Vuori, I. & Miettinen, M. 2000. Kuinka tärkeää liikunta on terveydelle ja toimintakyvylle? 

Teoksessa Haasteena huomisen hyvinvointi – miten liikunta lisää mahdollisuuksia? 

Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu II tutkimuskatsaus. Liikunnan ja 

kansanterveyden julkaisuja 124, 91–122. 

Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja 

      ryhmän ohjaajille. Naantali: Resurssi. 

Wallhead, T. L., & Buckworth, J. 2004. The role of physical education in the promotion of 

youth physical activity. Quest, 56(3), 285–301. 

Weiss, M. R. 2000. Motivating kids in Physical activity. The President ́s Council on Physical 

Fitness and Sports. Research Digest 3, 1–8.  

Weiss, M. R. & Chaumeton, N. 1987. Motivational orientations in sport. Teoksessa T. Horn 

(toim.) Advances in sport psychology. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 61–99.  



 

92 

 

Yli-Piipari, S. 2011. The Development of Students' Physical Education Motivation and Physical 

Activity: A 3.5-Year Longitudinal Study across Grades 6 to 9. Studies in Sport, Physical 

Education and Health 170. University of Jyväskylä.  

Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja 

      käytännön ideoita. Helsinki: LK-KIRJAT. 

Zimmer-Gembeck, M. J. & Collins, W.A. 2006. Autonomy development during adolescence. 

Teoksessa: G. R. Adams & M. D. Berzonsky (toim.) Blackwell Handbook of 

Adolescence. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 175–204. 

  



 

93 

 

LIITTEET 

 

Liite 1 Tutkimukseen osallistumispyyntö 

 

Hei, 

Olen liikuntapedagogiikan aikuisopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Teen pro gradu -tutkielmaa 

liittyen liikunnanopettajien kokemuksiin oppilaiden liikuntamotivaatiosta. Tutkimusaineisto 

kerätään haastattelemalla yläkoulun liikunnanopettajia. Vaatimuksena on liikunnanopettajan 

pätevyys ja vähintään kahden vuoden työkokemus.  

Olisiko teillä mielenkiintoa osallistua tutkimukseen? Haastattelumuotona toimii 

teemahaastattelu ja aikaa sille tulisi varata noin tunti. Haastattelu voidaan järjestää teidän 

valitsemassanne paikassa, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen millään tavalla. 

Haastatteluilla kerättävä aineisto on ehdottoman luottamuksellista ja sitä käytetään vain tämän 

tutkimuksen toteuttamiseen tutkimusetiikkaa noudattaen. Taustatietoina tutkimukseen tulee 

haastateltavan ikä, sukupuoli, koulutus ja työkokemus yleisellä tasolla. Haastattelut olisi 

tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian.  

Toivon, että vastaatte tähän viestiin kertomalla halukkuudestanne osallistua tähän 

tutkimukseen. Jos vastaus on myönteinen, mietitään yhdessä sopiva aika ja paikka 

haastattelulle. Osallistumisenne olisi tutkimukseni kannalta merkityksellistä ja edistäisi 

tutkimuksen etenemistä suuresti. 

Annan mielelläni myös lisätietoa asiasta.  

Ystävällisin terveisin 

Iida Nummela 

0503479579 
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Liite 2 Haastattelurunko 

 

1. Liikunnanopettajan taustatiedot 

 

• Ikä 

• Sukupuoli 

• Milloin valmistunut 

• Työkokemus/opetusvuodet 

• Ketä opettaa (tytöt/pojat/sekäryhmät/yläkoulu/lukio) 

 

2. Liikuntamotivaatio 

 

• Mitä ajatuksia käsite liikuntamotivaatio herättää?  

• Miten motivaatio ilmenee koululiikunnassa?  

• Miten motivaatio näkyy yksilön käytöksessä? 

• Mitkä tekijät koet merkityksellisiksi liikuntamotivaation synnyttämisessä? 

 

3. Motivointi liikuntatunneilla 

 

• Millaisia ratkaisuja teet arjessasi motivoidaksesi oppilaita? (didaktiset, 

pedagogiset) Miksi? 

• Mitkä asiat koet merkityksellisiksi oppitunneilla motivaation kannalta? 

(yrittäminen, vertailu, virheiden salliminen, kehittyminen, yhteistyö..) 

• Pyritkö tietoisesti vaikuttamaan oppitunneilla vallitsemaan 

motivaatioilmastoon? Miten? 

• Onko oppilaiden motivoinnissa ryhmäkohtaisia eroja? 

• Mitä opettajalta vaaditaan ollakseen motivoiva? 

 

4. Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen 

 

• Miten pyrit auttamaan oppilaita kasvamaan kohti liikunnallisesti aktiivista 

elämäntapaa? 

• Mitkä asiat koet erityisen merkityksellisinä liikunnan kipinän synnyttämisessä 

loppuiäksi? 

• Kuinka tärkeänä näet oman roolisi nuorten kasvattamisessa liikunnallisesti 

aktiivisiksi? 

• Mitkä tekijät tähän vaikuttavat? 

 

5. Vapaa sana 

• Lisättävää, kysyttävää, kommentoitavaa? 
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Liite 3 Esimerkki aineiston analyysista 

 

ALKUPERÄISILMAISU PELKISTETTY ILMAISU 

”No se ilmenee sillä tavalla et oppilaat tai 

opiskelijat lähtee innokkaasti tekemään 

erilaisia asioita, ne tulee sellasella 

positiivisella asenteella tunnille.” N1 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivaation vaikutus yksilön käytökseen 

”Et kyl se sit vaan näkyy siellä sellasena 

innostuneena tekemisenä ja sellasena että 

heillä on tunne uskaltaakkin ehdottaa jotain 

muutoksia vaikka siihen tunnin kulkuun.” N2 

”Motivoitunut yksilö toteuttaa ohjeita ja 

innostuu, mä sitä innostuneisuutta, mun 

mielestä se kulkee motivaation kanssa käsi 

kädessä.” M2 

”Et opettajan pitää olla semmonen 

positiivinen esimerkki siitä että tää on hei 

kiva juttu.” (N1) 

 

 

 

 

 

 Liikunnanopettajan positiivinen esimerkki 
”Eli se opettajan esimerkki, kyky motivoida ja 

innostaa, tartuttaa se. Se oma toiminta, miten 

sä puhut, miten sä näytät, sulla on itellä se 

hyvä fiilis, koska se tarttuu.” (M2) 

”Koittaa tartuttaa ja levittää sellasta hyvää 

ja positiivista fiilistä. Olla esimerkki.” (N2) 
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”Että opettaja on oma itsensä, ei tarvii esittää 

mitään, mutta on oma itsensä virheineen, 

vahvuuksineen. Se on ehkä se, se tärkein.” 

(M2) 

 

 

 

 

Liikunnanopettajan oman itseyden merkitys  

”Niin opettajan pitää olla oma ittensä. Se että 

sä alat feikkaamaan niit tunteja tai yrität 

väkisin joka tunnilla tuoda väkisin jotain 

pieniä asioita sinne niin yleensä vaan 

kadottaa niitä oppilaita.” (M1) 

”Se että opettaja on läsnä, opettaja 

aktiivisesti itekin on tunnilla, näyttää 

esimerkkiä, osallistuu siihen tunnin 

toimintaan.” 

 

 

 

Liikunnanopettajan läsnäolo 

Sit opettajan pitää olla jotenkin koko ajan 

vähän ikäänkuin tuntosarvet höröllään ja 

oikeesti tarkkailla mitä siellä luokassa 

tapahtuu tai mitä siellä ryhmässä tapahtuu ja 

sit puuttua niihin tilanteisiin.” (N1) 
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Liite 4  

PELKISTETTY ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

1.1.1 Omaehtoinen liikkuminen 

1.1 Motivaation käsite 

liikunnassa 

1. Motivaation 

moninaisuus 

1.1.2 Panostus liikuntaan 

1.1.3 Yksilöstä sisältäpäin lähtevä 

1.2.1 Innokkuus 

1.2 Motivaation 

ilmeneminen 

oppitunneilla 

1.2.2 Positiivinen asenne/iloisuus 

1.2.3 Keskittyminen 

1.2.4 Vuorovaikutus opettajan kanssa 

1.2.5 Kiinnostus tulevasta 

1.3.1 Hyvä ilmapiiri oppitunneilla 
1.3 Tekijät 

liikuntamotivaation 

taustalla 

1.3.2 Perhetausta 

1.3.3 Aiemmat kokemukset liikunnasta 

1.4.1 Temperamentti 1.4 Muita 

motivaatioon tai sen 

ilmenemiseen 

vaikuttavia tekijöitä 

1.4.2 Murrosikä 

1.4.3 Sukupuoli 

2.1.1 Ryhmädynamiikka 2.1  

Turvallisuuteen 

taustalla vaikuttavia 

tekijöitä 

 

 

 

 

 

2.  Turvallinen ja 

saliva ympäristö 

2.1.2 Opettaja 

2.1.3 Yleinen fiilis 

2.2.1 Opettajan auktoriteetti 2.2 

Turvallisuus 

liikuntatunneilla 

2.2.2 Yhteiset säännöt 

2.2.3 Epäonnistumisten salliminen 

2.3.1 Ryhmittely 2.3 Miten voi vaikuttaa 
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2.3.2 Eriyttäminen 

 

 


