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TIIVISTELMÄ 

Atabekian, P. 2019. Uimataitomittarin luotettavuus lasten vesitaitojen arvioimisessa. Jyväsky-

län yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradututkielma 92 s., 8 liitettä. 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten luotettavasti lasten uimataidon mittaamiseen kan-

sainvälisesti kehitettävällä menetelmällä ”Pictorial Scale Swimming Children aged from 3 to 

8” voidaan mitata 6- vuotiaiden lasten uimataidon 16 osa-aluetta. Uimataitomittarin luotetta-

vuutta selvitettiin vertaamalla opettajan ja lasten vanhempien arvioiden yhteneväisyyttä, sekä 

vertailemalla uimakoulun jälkeen lasten omaa käsitystä uimataidostaan opettajan arvioon. Li-

säksi uimataitomittarin avulla oli tarkoitus saada tietoa siitä, onko esikoululaisten uimataidon 

eri osa-alueisiin liittyvän arvioinnin avulla mahdollista suunnitella uinninopetusohjelma, jolla 

voidaan kehittää lasten uimataitoa. Tutkimuksessa selvitettiin myös poikien ja tyttöjen välisiä 

eroavaisuuksia. Tutkimusryhmässä oli 13 esikoululaista. Lasten uimataitojen testaus tehtiin 

kaksi kertaa. Uimakoulun alussa lasten vanhemmat ja opettaja arvioivat uimataitoa sanallisella 

kyselylomakkeella. Uimakoulun (10 kertaa 30 minuuttia) päättyessä lapset ja opettaja arvioivat 

uimataidon eri osa-alueet kyselylomaketta vastaavalla kuvallisella uimataitomittarilla. Uima-

koulun päättyessä opettaja arvioi lasten suoritukset viimeisellä uintitunnilla kuvatun videon 

avulla. Vanhempien, lasten ja opettajan arvioinnin tuloksia esitetään kuvailevina tulostaulu-

koina, arvioinnin pistemääräeroina sekä tulosten yhtäpitävyysprosentteina. 

Kirjallinen versio uimataitomittarista osoittautui kohtalaisen luotettavaksi mittariksi. Lasten 

vanhempien ja opettajan arvioinnin yhtäpitävyys 16 uimataidon osa-alueella vaihteli alueella 

46% - 92%, keskiarvon ollessa 68,4%. Lasten itsearviointi ja opettajan arviointi kuvallisen ui-

mataitomittarin avulla osoittautui luotettavammaksi, sillä lasten ja opettajan välinen arviointi 

vaihteli 65% ja 100% välillä, keskiarvon ollessa 85,3%. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vanhempien ja opettajan alkuarvioinnin perusteella oppi-

laat pystytiin jakamaan kahteen eri ryhmään: taitaviin uimareihin ja vähemmän taitaviin uima-

reihin. Tällä jaolla jokainen oppilas sai mahdollisuuden omaan taitotasoon nähden sopivimpaan 

uinninopetukseen. Alkukyselyiden mukainen ryhmäjako onnistui siis uimaopettajan näkökul-

masta. Alkuarvioinnissa selvisi myös, että poikien vanhemmat yliarvioivat ja tyttöjen vanhem-

mat aliarvioivat lastensa uimataidon. Loppuarviointi perustui lasten itsearviointiin omasta ui-

mataidostaan sekä opettajan arviointiin kuinkin lapsen uimataidosta videonauhoituksen perus-

teella. Sekä lasten että opettajan arviointien perusteella voidaan todeta lasten uimataidon kehit-

tyneen opetusjaksojen aikana. Tulokset osoittavat myös, että tyttöjen ja poikien välillä ei uima-

taidoissa ollut suuria eroja. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan uimamittaria pitää hyödyllisenä apuopetusvälineenä. 

Lasten taitojen edistyminen uimakoulun aikana viittaa siihen, että lapset saivat uimaopetuksen 

aikana pätevyyden tunteen oppimisesta. Lopputulokset osoittavat, että oppilaat oppivat arvioi-

maan omia taitojaan yllättävän hyvin, sillä opettajan ja oppilaiden välillä oli arvioinnissa suuri 

yhteneväisyys. Kuvallinen uimataitomittari antaa siis erittäin hyvän apuvälineen lasten uima-

taidon itsearviointiin, mutta myös opettajalle tietoa uimaopetuksen sisältöjen suunnitteluun. 

Näistä syistä uimataitomittari voi helpottaa opettajan työtä.  

Asiasanat: Uimataito, uimataidon mittari, uimakoulu  



 

 

ABSTRACT 

Atabekian, P. 2019. Reliability of pictorial scale swimming method for assessment of children´s 

swimming skills. Department of Sport  and Helth Sciences, University of Jyväskylä, Master’s 

thesis, 92 pp. 8 appendices. 

The purpose of this study was to find out how reliably internationally developed method 

”Pictorial Scale Swimming Children aged from 3 to 8” can be applied for assessment of 16 

areas of swimming skills among children of 6 years. The reliabilty of the method was evaluated 

by comparing the commonality of reviews by teacher and child parents. After swimming school, 

children's own perception was compared to the teacher's perception. The method was also 

intended to provide information on whether the assessment of the swimming skills of 

preschoolers would make it possible to design a tutorial to develop children's skills. Differences 

between boys and girls were also examined. Swimming skills of 13 preschool pupils were tested 

twice. At the beginning of the school, children's parents and teachers assessed their bathing 

skills with a verbal questionnaire. At the end of the bathing school (10 times 30 minutes), the 

children and the teacher assessed the different aspects of the bathing skill with a corresponding 

pictorial scale questionnaire. At the end of the bathing school, the teacher evaluated children's 

performances using the video shot in the last swim hour. The results of the evaluation of parents, 

children and teachers are presented as descriptive tables, as differences in the evaluation score 

and the percentage of the commonality. 

The written version of the questionnaire proved to be a moderately reliable instrument. The 

consistency of the parental and teacher evaluation in 16 areas of bathing skills ranged from 46% 

to 92%, averaging 68.4%. The self-assessment of children and the evaluation of the teacher 

with the help of the pictorial scale proved to be more reliable, as the assessment between the 

children and the teacher varied between 65% and 100%, averaging 85.3%. 

The results of the study showed that, on the basis of the parent's and teacher's initial assessment, 

pupils could be divided into two different groups: the skilled swimmers and the less skilled 

swimmers. Every student was so given the opportunity to have a swim teaching in relation to 

his/her own skill level. Therefore, the group division succeeded from a teacher's perspective. 

The initial assessment also revealed that boys' parents overestimate and girls' parents 

underestimate their children's bathing skills. The final evaluation was based on the self-

assessment of children on their own bathing skills and on the assessment of the teacher based 

on video recording. On the basis of both children's and teacher's assessments, it is noted that 

children's bathing skills are developed during educational periods. The results also show that 

there were no major differences in bathing skills between girls and boys. 

In summary, the method can be considered as a useful tool for teaching. The progress of 

children's skills during the swimming school suggests that children were given a sense of 

proficiency in learning during education. The results show that students learned to evaluate their 

own skills surprisingly well, as the assesments of the teachers and the pupils were very 

consistent. The Pictorial Scale method gives a very good help to self-assessment of the 

children's bathing skills, but also to the teacher about the design of the swimming education. 

For these reasons, the Pictorial Scale Swimming method  can facilitate the teacher's work. 

Key words: Bathing skills, Pictorial Scale Swimming, swimming school  
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1 JOHDANTO  

Lasten uimataitokokemuksista ei ole paljon tietoa. Siksi tarvitaan menetelmiä selvittää sitä. 

Myös vanhempien tulee tiedostaa lastensa uimataidot. Mittarin kehittämisvaihe lähti liikkeelle 

AIESEP- Kongressissa Laramiessa 2016, jossa Kristine De Martelaer (Belgiasta) esitti ajatuk-

sen, että lasten vesitaitojen kartoittamiseksi olisi hyödyllistä olla olemassa mittari. Tämä kan-

sainvälinen lasten uimataidon arviointitutkimus Suomessa tehdään ensimmäistä kertaa.  

Tässä tutkimuksessa mitataan uimataitomittarin luotettavuutta sekä sen hyötyjä lasten oppimi-

sen kannalta. Uimataitomittarin avulla uimaopettaja saa muu muassa tietoja oppijan alkulähtö-

kohdasta uimataidoissa. Alkutestien perusteella pystyy rakentamaan johdonmukaisen uimaoh-

jelman esikoululaisille. 

Yleinen uimataito on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna hyvä. Vuodesta 2000 alkaen SUH, 

LIKES-tutkimuskeskus ja Opetushallitus ovat tutkineet Suomalaisten lasten uimataitoja (SUH 

2019). Esimerkiksi vuonna 2016 tehtiin Valtakunnallinen tutkimus 6 -luokkalaisten uimatai-

dosta. Tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista osaa uida pohjoismaisen uimataidon määri-

telmän mukaisesti 76 prosenttia. (Hakamäki 2017.)  

Esikoululaisille uimakoulun järjestämisessä on huomattavia eroja kuntakohtaisesti 

(SUH  2017/Uimaopetuksen järjestelyt kunnissa). Esikoululaisille joissakin kunnissa ei välttä-

mättä edes järjestetä uimakoulua. Monen lapsen uimataito ennen koulun aloittamista on heikko 

ja se tuo mukanaan erilaisia haasteita. Veteen tutustuminen ja perusuimataitojen oppiminen on 

esikoululaisille tärkeä asia. Lapsen tulisi monipuolisesti harjoitella ja oppia motoriset perustai-

dot jo ennen seitsemää ikävuotta (Gallahue ym. 2012). Koska Suomessa on vesistöjä kaikkialla, 

uimataito voidaan luokitella Suomessa tarvittavaksi perustaidoksi.  

Tärkeä esimerkki lapsen uimaopetuksessa ovat vanhemmat. Tuoreimmassa uimataitotutkimuk-

sessa yli puolet, 56 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti oppineensa uimaan vanhempiensa 

tai sukulaistensa seurassa. (Häkämäki 2017.)  Kaikilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole mahdol-

lisuutta opettaa lastaan uimaan. Tämän takia olisi hyödyllistä, jos myös varhaiskasvatuksessa 

esikoululaisille järjestettäisiin muiden liikuntamuotojen lisäksi myös ohjattua uimaopetusta. 

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan ei sisälly uimaopetusta. Sen sijaan varhaisvuosien fyysisen 

aktiivisuuden suosituksien mukaan lapsille monipuolinen ohjattu liikunta luo mahdollisuuksia 
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oppia uusia tietoja ja taitoja. Näistä lapsi saa myönteisiä tuntemuksia niin henkisesti, fyysisesti 

kuin sosiaalisesti. (Varhaisvuosien fyysiset aktiivisuuden suositukset 2016, 12.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että opetuksessa pohditaan tervey-

teen liittyviä tekijöitä. Monipuolisen liikkumisen avulla pyritään ymmärtämään sen merkityk-

sen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Lisäksi opetetaan turvallisesta liikkumisesta lähiym-

päristössä sekä esiopetuksen oppimisympäristöissä (Esiopetuksen opetussuunnitelma 2014, 

37). Esimerkiksi vesillä liikkuminen ja uimataitojen osaaminen, luo lapsille sekä itsevarmuutta 

että turvallisuuden tunnetta, joka vahvistaa lapsen itsetuntoa. Vesiliikunta voi tarjota lapsille 

myös uuden harrastuksen ja liikkumismuodon. (Keskinen ym. 2018, 9.) 

Toivottavasti hyvin toimiva uimataitomittari tulee tasaamaan kuntien välisiä eroja uimaopetuk-

sen tasossa. Mikäli kunnilla olisi käytettävissä uimataitomittari, opetusta pystytään tehostamaan 

ja myös pienemmällä budjetilla saadaan järjestettyä kehittävää uimaopetusta kaikille.  

Tämän tutkimustyön tarkoituksena on selvittää kansainvälisen kehitteillä olevan uimamittarin 

luotettavuutta lasten uimaopetuksessa. Uimamittarista tutkimuksia on tehty jonkin verran, 

mutta Suomessa se on kokonaan uusi tutkimusalue.  

Uimamittarin tarkoitus on helpottaa uimaopettajien työtä, jotta he saavat annettua laadukkaam-

paa opetusta oppilaille. Tarvitaan lisää tietoa siitä, miten eritasoisille lapsille voidaan antaa tu-

kea uimaopetuksessa ja miten lapsi kokee uutta oppimista. (Moreno & Ruiz 2008; De Martelaer 

ym. 2014.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös lasten käsityksiä omasta pätevyydestään uimataidon 

eri osa-alueilla. Lasten uimataitoja arvioidessa pyritään löytämään uimaopettajan - vanhem-

pien, lasten ja uimaopettajan välistä yhteneväisyyttä sekä eroavaisuutta, josta myös saadaan 

tietoja lasten uimataitotasosta.  

Olen itse toiminut varhaiskasvatuksessa yli kymmenen vuotta sekä uimaopettajana lähes 20 

vuoden ajan. Tämän tutkimuksen aihe herätti lisää kiinnostusta. Tutkimuksessa toimin tutkijana 

sekä uimaopettajana. Tulevaisuudessa uimataitomittarin käyttöä pyritään kehittämään laajem-

malle käyttäjäkunnalle. Tutkimuksessa esitetään sekä lapsen uimataidon valmiuksia vedessä 

että opetuksen yhteydessä keskeisimpiä kuvailevia muuttujia lasten uimataidon oppimisesta.  
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2 UIMATAIDON MERKITYS LAPSILLE  

Kuudesluokkalaisten- uimataidoista tehdyssä tutkimuksessa Hakamäki (2017) korostaa, että eri 

kuntien lasten uimataidossa olevat väliset erot ovat suuria. Niissä kunnissa, joissa uimaopetusta 

ei toteuteta opetussuunnitelman perusteiden (OPS 2016) mukaisesti, uimataitoisia on keskimää-

rin 69 prosenttia kuudesluokkalaisista. Sen sijaan kunnissa, joissa uimaopetusta järjestetään em. 

perusteiden mukaisesti uimataitoisia on keskimäärin 79 prosenttia kuudesluokkalaisista. Se ker-

too siitä, että joka neljäs 12-vuotias lapsi on melkein uimataidoton. (Hakamäki 2017.)  

Onnettomuustutkimuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa toiseksi yleisin kuolemansyy on 

hukkuminen (Onnettomuustutkimuskeskus 2014). Tämä on huolestuttava asia. Vuonna 2018 

Suomessa oli hukkuneita 94. Suurin osa hukkumisista tapahtuu kesä-elokuussa. (SUH 

2018/hukkumistilastot.) Vuosittain Suomessa hukkuu 150–200 ihmistä. Anderssonin (2016) 

tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa eniten hukkumistapaturmia tapahtuu Suomessa. Lisäksi 

Andersson korostaa, että lasten uimataitoon voidaan vaikuttaa muun muassa lisäämällä uima-

opetusta peruskoulussa. Uimataito on kansalaistaito, joka paitsi luo turvallisuutta, myös tarjoa 

mahdollisuuksia vesiharrastuksille. (Andersson 2016.)  

Vuonna 1996 pohjoismaiset hengenpelastusliitot hyväksyivät uimataidon määritelmän: ”Hen-

kilö on uimataitoinen, jos hän syvään veteen pudottuaan pystyy uimaan 200 metriä, josta 50 

metriä selällään”. Vuodesta 1996 tämä määritelmä on toiminut kriteerinä uimataitoa testatessa 

Pohjoismaissa (SUH 2019/koululaisten uimataito). 

Hakamäen (2017) mukaan perusopetukseen määrätyt tavoitteet toteutuvat vieläkin vaihtele-

vasti. Erittäin tärkeänä asiana nähdään, että eri kunnissa oppilailla olisi tasavertainen mahdol-

lisuus osallistua koulun uimaopetukseen. (Hakamäki 2017.) Kuudesluokkalaisilla tulisi olla riit-

tävät taidot sekä uinnin osaamiseen- ja että vesipelastukseen (SUH 2019). Esimerkiksi perus-

opetuksen tavoitteet ovat lain mukaan antaa oppilaille elämässä tarpeellisia “tietoja ja taitoja” 

(SUH 2019/pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla; Perusopetuslaki 2019). Yhdeksi tärkeäksi 

taidoksi nähdään uima- ja vesipelastustaidot. Ne katsotaan tärkeäksi kansalaistaidoksi. Uima-

taito mahdollistaa turvallisen vesillä liikkumisen sekä vesiliikunnan harrastamisen läpi elämän. 

(SUH 2019.)  Monipuolinen uimataito on merkityksellinen asia, ja se on yksi tehokkaimmista 

hukkumistilanteiden ehkäisemiskeinoista (World Health Organization 2014, 25). Lisäksi vesi-

liikunta on tärkeää motoriselle kehitykselle, koska sen voidaan ajatella vaikuttavaan myös 
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suoraan aivojen suorituskykyyn. Liikunta parantaa keskittymistä ja motivaatiota, minkä vuoksi 

olisi otollista harkita vesiliikunnan lisäämistä koulujen opetussuunnitelmaan. (Albarracín & 

Moreno 2018.) 

Opetushallitus on hyväksynyt vuonna 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Opetuksen vuosisuunnitelmaan kirjataan tärkeät määräykset uimaopetuksen järjestämisestä. 

Tuolloin eri kunnissa voidaan huolehtia lasten uimataitosta ja turvallisuudesta. (Peruopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014). 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat esikouluikäiset lapset. Tavoitteena on, että lapset op-

pivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. Esiopetuksen kes-

keisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä antaa heille 

elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 14.) 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet on lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 

perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa. Se mahdollistaa myönteiset oppimiskokemuk-

set. (Varhaiskasvatuslaki 2018.) Yksi oleellisista kokemuksista on vedessä liikkuminen. (Ha-

kamäki 2017). 

Tuoreiden varhaisvuosien fyysistä aktiivisuutta koskevien suositusten mukaan alle kahdeksan 

vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä. Liikunnan tulisi olla kuormit-

tavuudeltaan eritasoista (vauhdikas fyysinen aktiivisuus, reipas ulkoilu, kevyt liikunta, rauhal-

liset arjen touhuilut, uni ja lepo). Pitkiä paikallaanolojaksoja tulisi välttää. (Varhaisvuosien fyy-

sisen aktiivisuuden suositukset 2016.) Monipuolinen fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten 

normaalille kasvulle ja kehitykselle. Yhdessä muiden lasten kanssa eri ympäristössä leikkiessä 

kehittyvät lapsen fyysiset ja sosiaalisettaidot. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016.) Mitä mo-

nipuolisemmin lapsi liikkuu, sitä paremmin myös uimataidoissa kehittyy. Vesiliikuntakoke-

mukset luovat iloa ja onnistumisen elämyksiä (Sääkslahti 2015, 141–142). Mikäli lasta kannus-

tetaan ja hänelle annetaan myönteistä palautetta, hänelle kehittyy positiivinen minäkäsitys it-

sestä (Moreno & Ruiz 2008). Tuolloin kasvattajan myönteinen ja tasavertainen asenne ehkäisee 

syrjäytymistä (EOPS 2014, 14).  

Jokaisella lapsella on oikeus saada ilmainen kuljetus uimahalliin ja saada uimakouluopetusta. 

Kuntien tulee hoitaa varhaisopetuksessa enemmän liikkumiseen liittyviä toimia. (Varhaiskas-

vatuslaki 2018). 
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Vanhempien rooli on merkittävä alkeisuimataidon oppimisessa, sillä tutkimusten mukaan 

enemmistö lapsista on oppinut uimaan omien vanhempien/sukulaisten kanssa. Lisäksi tutki-

muksen mukaan hyvin pieni osa lapsista on oppinut alkeisuimataidon koulun/päivähoidon uin-

ninopetuksessa, ystävien kanssa tai yksin. (Rajala & Kankaanpää 2011; Hakamäki 2017.) Esi-

opetuksessa tulisi kannustaa vanhempia sekä auttaa heitä löytämään uusia harrastuksia tai tar-

jota päiväkodissa järjestettyä uimakoulutoimintaa. Esiopetuksessa hyödynnetään eri yhteistyö-

kumppaneiden, muun muassa liikuntatoimen, tarjoamia mahdollisuuksia. (Opetushallitus 2014, 

23). Suomen- ja Hengenpelastusliiton (2019) järjestämä uimataitoviikko sekä koululiikuntalii-

ton (2018) tarjoama vesisankarit-hanke kannustavat lasten vanhempia ja läheisiä huolehtimaan 

lastensa uimataidosta. Ne tarjoavat runsaasti materiaaleja ja tapahtumia, joiden avulla lapselle 

annetaan mahdollisuuksia tutustua veteen ja kokea liikkumisen riemua vedessä. Alkeisuimatai-

don edellytyksenä on se, että lapsi kykenee uimaan 10 metriä. (SUH 2019/uimakoulun valinta).  
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3 LASTEN KOKONAISVALTAINEN KASVU JA KEHITYS 

3.1 Fyysinen kasvu ja kehitys 

Kokonaisvaltaisella kehittymisellä tarkoitetaan lapsen fyysistä kasvua ja kehitystä sekä moto-

risten, kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Lapsen kulloinenkin kehi-

tystaso vaikuttaa siihen, minkälaisia valmiuksia lapsella on uusien taitojen ja asioiden oppimi-

seen. Kehitystaso tulee ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Se vaikuttaa onnistuneen ryh-

mäkoon, mielekkäiden sisältöjen sekä oppimista edesauttavan toimintaympäristön valintaan. 

(Timmons & Pfeiffer 2007, 126; Sääkslahti 2015, 28.) 

Fyysinen kasvu tarkoittaa lapsen kehon kasvua ja sekä kypsyystason nousua eli lapsen toimin-

takykyisyys korkeammilla kuten tiedollisilla tasoilla kasvaa. Kypsyminen johtuu hermoston 

kehityksestä sekä hormonaalisista tekijöistä. (Numminen 1996, 17–20; Malina ym. 2004.) Ke-

hitystä tapahtuu koko elinaikana ja jokainen ihminen kehittyy eri tavalla. Kehitysprosessiin vai-

kuttavat sekä perintötekijät että ympäristön olosuhteet. Samanikäiset lapset voivat olla psyko-

logiselta kehitykseltään eri kehitysvaiheessa. Useimmiten kaikki käyvät saman vaiheen läpi, 

mutta eri tahdissa. (Keltikangas-Järvinen 1994, 103–104; Zimmer 2002, 50,52.) Näin ollen las-

ten taitojen arvioimisessa on muistettava, että arvio on yksilöllinen ja kehittyvä (Sääkslahti 

2015, 210; Nurmi 2018, 83). 

Liikunta ja riittävä fyysinen aktiivisuus on erittäin tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja 

kehityksen kannalta. Liikunta vahvistaa luustoa, lihaksia sekä jänteitä (Numminen 1996, 22) ja 

kun tiedetään, että fyysinen kasvu on osin geenien säätelemää, tiedetään myös, että riittävä uni, 

ravinto, hygieniasta huolehtiminen ja liikunnallinen ympäristö luovat lisää hyödyllisiä edelly-

tyksiä lapsen fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. (Pönkkö & Sääkslahti 2017, 501.)  

Aikaisessa vaiheessa aloitettu monipuolinen liikunta kehittää myös lasten hengitys- ja veren-

kiertoa.  Kun nivelten ja jänteiden liikelaajuus on kehittynyt ja vahvistunut, se auttaa lasta osal-

listumaan erilaisiin liikuntaleikeihin. (Malina ym. 2004, 482; Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 486–488.) Liikunta säätelee painonhallintaa ja kehittää liik-

kumistaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Sitä kautta lapselle tulee syntymään myönteinen kuva it-

sestä. Tulevaisuudessa se voi vaikuttaa positiivisesti aikuisiän liikuntaan. (Laine 2002, 102; 

Fogelholm 2011, 76). 
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Ikäkautta 6-7 vuotta kutsutaan kehityspsykologiassa keskilapsuuden vaiheeksi. Tästä iästä läh-

tien lapsi aloittaa itsenäistymisprosessinsa siirtyessään kotipiiristä laajempiin konteksteihin. 

Tässä iässä lapsen fyysinen kasvu on melko tasaista. Tytöt ja pojat kasvavat pituutta vuosittain 

5-6 senttimetriä ja paino nousee n. 2,5 kiloa. Liikkuessa lasten havaintotaidot kehittyvät. Sa-

malla paranee lapsen kyky arvioida omia suorituksiaan. Kasvun vaiheessa tapahtuu fyysistä 

kasvua sekä aivojen ja motoriikan kehitystä. Esimerkiksi eräässä aivotutkimuksessa oli selvi-

tetty, että kuuden ja kahdeksan vuoden välillä aivojen kehittymisessä on yhteys kognitiivisten 

kykyjen kehittymiseen. Aivojen kehitys tapahtuu erilaisten kokemusten yhteydessä ja ensim-

mäiset kokemukset luovat keskeiset lähtökohdat oppimisen kannalta. (Nurmi ym. 2018, 79.) 

 Myös laajan kirjallisuuskatsauksen avulla tutkittiin liikkumisen, aivojen ja oppimisen välistä 

yhteyttä. Aivotieteiden todettiin tukevan voimakkaasti liikkumisen ja oppimisen välistä yh-

teyttä. Se on osoitus siitä, että liike on tärkeä rakennuslohko lapsen kasvun ja kehityksen pe-

rustassa. Tutkimuksen tärkeät havainnot paljastavat, että syntymästä lähtien liike auttaa aivoja 

integroitumaan akateemisen työn valmisteluun. (Krog 2015.) Lisäksi 6–7 vuotiaiden ikävai-

heessa paranee lihashallinta, liikkeet automatisoituvat ja siksi liikkeistä tulee sujuvampia ja 

monipuolisempia. Myös tasapainotaidot parantuvat ja koordinaatiokyky kehittyy. Tuolloin lap-

sen taitotaso kehittyy ja hänestä tulee yhä taidokkaampi liikkeiden suorittamisessa ja nopeampi 

erilaisissa liikuntaleikeissä. (Numminen 1996, 24,41; Nurmi ym. 2018, 80–81.) 

Hermoston toimintaa ohjaavat aivot. Hermoston tehtävänä on käsitellä ja kuljettaa eri aistien 

välityksellä saatua tietoa sekä kehon ulko- että sisäpuolelta (Ayres 2008, 31,61). Liikkumisen 

ja motoriikan kannalta tärkeitä aistitoimintoja ovat tunto-, tasapaino-, lihas-, jänne, näkö- ja 

kuuloaisti, kosketus sekä maku- ja hajuaisti (Numminen 1996, 67; Ayres 2008, 30,32). Ympä-

ristössä lapsi omaksuu ja oppii ympärillä olevat asiat aistiensa ja kehonsa avulla (Zimmer 2002, 

33). Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksen että koulun alkuopetuksen aikana on tärkeää har-

joitella lasten kanssa eri aistien käyttämistä. Koska se luo valmiuksia uusiin haasteisiin eli in-

nostaa lapsia oppimaan uusia taitoja. Näin ollen monipuolisten pelien ja leikkien avulla ja eri 

ympäristössä lapsi pääsee käyttämään eri aisteja. Ne luovat hyvät mahdollisuudet lapselle osal-

listua eri tuokioihin. Esimerkiksi tuntoaistimuksia käyttäessään kehittyy lapsen kehonhahmo-

tus. Se tarkoittaa, että lapsi pystyy tunnistamaan ja nimeämään sekä tahdonalaisesti liikutta-

maan oman kehonsa ääriviivoja ja kehon eri puolia. (Luukkonen & Sääkslahti 2002, 37–38.) 
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Monipuolinen liikunta kehittää tasapainoaistia. Lapsi hakee jatkuvasti itselleen uusia haasteita 

eli samalla yhdistää ja kasvattaa eri liikkumistapoja helposta haastavammaksi. Lihas- ja jänne-

kudokset kehittyvät sen mukaan, mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Joten niiden 

vahvistamiseksi tarvitaan paljon kuormitusta. Lihasten avulla pystyy tekemään erilaisia tah-

donalaisia liikkeitä ja ylläpitämään tasapainoa sekä vastustamaan maan vetovoimaa. Jänteiden 

tehtävä taas on ylläpitää luustoa ja niveliä. Eli eri liikkumistavoilla voidaan lisätä jänteiden 

vetolujuutta ja elastisuutta. Esimerkiksi lapsen kasvun aikana on tärkeää tehdä notkeutta ja liik-

kuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä liikkeitä, koska luusto kasvaa nopeammin kuin jänteet ja lihak-

set. Liikkuminen auttaa niiden kehittymisessä. Kuormitus lisää luun tiheyttä ja sietokykyä. 

(Malina ym. 2004; Ayres 2008, 58–59.)  

Esikoulu iässä tulisi osata liikkua itsenäisesti. Varhaisessa iässä opitut perustaidot antavat mah-

dollisuuden itsenäistymiseen. Tässä iässä lapset kokeilevat jatkuvasti omia rajojaan ja haluavat 

oppia erilaisia taitoja, joiden myötä he myös oppivat uutta. (Sääkslahti 2015, 46.) Päivittäinen 

liikunta on lapselle tärkeää kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin turvaa-

miseksi. Varhaiskasvatuksessa aikuisen tulee kannustaa ja luoda lapsille mahdollisuuksia ko-

keilla erilaisia liikuntalajeja esimerkiksi voimistelua ja lastentanssia, paini- ja kampailuleikkejä, 

pallonkäsittelyä, luontoliikuntaa, talviliikuntaa ja vesiliikuntaa (Luukkonen & Sääkslahti 2002, 

4; 2004; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005,17; VASU 2016; Varhaisvuosien fyy-

sisen aktiivisuuden suositukset 2016; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 491–492.) 

Tutkimuksien mukaan on todettu, että liikunta vahvistaa ja tukee hermoverkostojen kehitty-

mistä. Mitä tiheämpi hermoverkosto on, sitä paremmin lapsi pääsee osallistumaan kaikenlaisiin 

toimintoihin sekä pystyy paremmin oppimaan. (Luukkonen & Sääkslahti 2002, 5–6; 2004, 6–

9; Pönkkö & Sääkslahti 2018, 487– 489.) Myös liikkumisen ja eri kokemuksien kautta lapsi saa 

entistä parempaa tietoja omasta kehosta. Liikkuessa tutustuu myös toisiin ihmisiin, jolloin sen 

myötä pääsee yhä enemmän ilmaisemaan omia ajatuksia sekä tunteitaan (Zimmer 2002, 26).  

3.2 Motorinen kehitys ja oppimisen vaiheet 

Motoriset perustaidot ovat tahdonalaisia liikkeitä ja liikkeiden yhdistelmiä, joita ihminen tar-

vitsee koko elämän aikana. Motoriset perustaidot kehittyvät parhaiten varhaisvuosina. Moni-

puoliset liikkumismahdollisuudet ja eri välineiden käsittely auttavat lasta kasvussa ja kehitty-

misprosesseissa sekä vaikuttavat positiivisesti myöhemmin nuoruusvuosina. (Barnett ym. 
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2009; Gallahue ym. 2012, 187; Rintala ym. 2016, 2, Nurmi ym. 2018, 82.) Kehityksen edetessä 

lapsen motoriset taidot paranevat ja vuorovaikutus kasvuympäristön kanssa syvenee. Se tarjoaa 

mahdollisuuksia ja virikkeitä uusien liikuntataitojen oppimiseen. (Jaakkola 2017, 160.) Sääks-

lahden (2015) mukaan lasten tasapainotaidot kehittyvät parhaiten ikävuodesta kolmesta vii-

teen.  6–8-vuotias lapsi kokeilee tasapainonsa rajoja jatkuvasti. Tämän takia esikouluiässä lap-

sen tulisi jo osata erilaisia liikkumistaitoja, koska ne luovat mahdollisuuksia jatkuvan oppimi-

seen. (Sääkslahti 2015, 46.) 

Motoriset taidot luokitellaan kolmeen ryhmään: tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin. Mo-

toriset perustaidot luovat perustan lajitaitojen oppimiselle. Tasapainotaitojen kehittyminen luo 

alkunsa kaikille muille motorisille perustaidoille. Tasapainotaidoilla lapsi pyrkii säilyttämään 

tasapainonsa erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi staattiset tasapainotaidot ovat sellaisia taitoja, 

joita käytetään paikallaan pysymiseen. Dynaamisia tasapainotaitoja ovat liikkumisen aikana 

tehdyt erilaiset liikkeet. Liikkumistaitoja ovat taidot, joilla liikutaan paikasta toiseen. Käsitte-

lytaidoilla käsitellään erilaisia välineitä, esineitä ja telineitä kehon eri osilla, esimerkiksi heittä-

mällä tai potkaisemalla palloa. Näihin motorisin perustaitoihin tulee kiinnittää huomiota arki-

liikkumisessa, leikeissä ja peleissä sekä liikunnan harrastamisessa. (Gallahue 1976; Numminen 

1996, 24–26; Gallahue ym. 2012, 48.) Uinnissa lapsi tulee tutustumaan eri liikkeisiin/lajikäsit-

teisiin vedessä. Uinnin perustaitoja ovat: veteen tutustuminen/totuttautuminen, kelluminen (se-

lin ja päin), erilaiset liu’ut, hengittäminen, renkaiden sukeltaminen pohjasta, pallon/laudan kul-

jettaminen, potkut/käsivedot (myyräuinti ja alkeisselkäuinti), pyörintä, kuperkeikka, pysty-

asento, hyppyjä jalat/pää edellä, kerien, taittaen jne. (Valkonen & Rajakylä, 2017, 16; Keskinen 

ym. 2018, 62–70; Uimaliitto 2019 /vesiralli tekniikka).  

Moreno ym. 2008 korostaa, että useat tutkijat ovat tutkineet lasten motorista kehitystä veden 

yhteydessä (McGraw, 1935; Erbaugh, 1979; Langendorfer & Bruya, 1995). Tutkijat kuvailivat, 

että kolmen ja viiden vuoden ikäiset lapset kykenevät suorittamaan ja parantamaan uintiliik-

keitä samalla tavalla niin maassa kuin vedessä. (Moreno & Ruiz 2008.)  

Motorisessa oppimisessa on kolme oppimisvaihetta (learning stage): 1) varhainen- eli kognitii-

vinen vaihe, 2) väli- eli assosiatiivinen, 3) lopullinen eli autonominen vaihe. Jokaisella tasolla 

on omat piirteet (Numminen 1996, 99).  
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Varhaisessa vaiheessa lapsi yrittää ymmärtää liikkeitä ja liikkumista. Lapsi enimmäkseen käyt-

tää ajattelua. Lapsella ei ole vielä minkäänlaisia tietoja uudesta motorisesta taidosta. Opettaja 

kertoo asiasta lyhyesti ja lapsi tekee liikkeen niin kuin hän ymmärsi sen. Sen jälkeen joko opet-

taja tai toinen lapsi näyttää liikkeen. Siten käydään läpi lapsen kanssa liikkeen ydinkohdat. Sen 

jälkeen aiemmin opittujen taitojen kanssa lapsi voi kokeilla ja yhdistää niitä keskenään. Liik-

keet ovat vielä laadultaan epätasaisia ja näyttävät kömpelöiltä. Opettaja antaa vinkkejä ja pa-

lautetta kysymällä lapsen tuntemuksista. Mielikuvituksen avulla hän avaa ja lisää lapsen tietoi-

suutta taidosta. (Numminen 1996, 99–101.)  

Väli eli assosiatiivisessa vaiheessa ensimmäisten kokemusten jälkeen lapsella on jo jonkinlai-

nen mielikuva aiheesta. Silloin on tärkeää, että kasvattaja herättää lapsen mielenkiinnon aihee-

seen. Hän myös tarkistaa, että lapsi on ymmärtänyt taidon ydinkohdat sekä herättänyt mielen-

kiinnon oppimiseen. Tämä vaihe on erittäin tärkeä vaihe motivoitumisen ja oppimisen kannalta. 

Siksi kasvattajan tulee antaa lapselle riittävästi aikaa tehtävän kokeilemiseen.  Erilaisilla ope-

tusmenetelmillä lapsi saa kokeilla ja harjoitella taitoa. Tällöin lapsi saa syvällisempiä tietoja ja 

kokemuksia liikkeestä. Liike on kuitenkin vielä epäsäännöllinen ja epävakaa, mutta näyttää jo 

koordinoidulta. Opettajan kannustavalla ja rakentavalla palautteella oppilas saa myönteisiä tu-

loksia onnistumisesta. (Numminen 1996, 101.) 

Lopullinen eli autonominen vaihe. Kokemusten ja toistojen avulla lapsi on oppinut liikkeen 

sujuvaksi. Liikkeestä tulee yhä nopeampi sekä lähes virheetön eli suoritus automatisoituu. Lapsi 

pystyy yhdistämään ja soveltamaan taitoja eri olosuhteisiin ja ennakoimaan niitä. Tässä yhtey-

dessä hän myös vaatii vähemmän palautetta opettajalta, lapsi huomaa omat virheensä itse ja 

pystyy itse parantamaan omaa suoritustaan. Lapsi pystyy taitojen kehittyessä yhdistämään uu-

sia asioita entistä paremmin yhteen. (Numminen 1996, 102.) 

3.3 Kognitiivinen kehitys 

Kognitiivisia toimintoja ovat havaitseminen, muistaminen ja kieli. Eri aistien ja tuntemuksien 

avulla lapsi oppii tunnistamaan ja kokeilemaan eri liikkeitä. Aistijärjestelmillä tarkoitetaan li-

hasjänne -ja tasapainoaistien yhteistyötä. Useimmiten lapsi nauttii havaintomotoristen taitojen 

harjoittelusta. Siksi opettajan tulee tarjota monipuolisia aktiviteetteja erilaisten välineiden ja 

esineiden kanssa. Tällöin lapsi saa harjoitella eri aistimuksia. 6–8- vuotias lapsi saattaa ensim-

mäistä kertaa osallistua toimintaan suuressa ryhmässä. Tämä luo mukanaan monenlaisia 
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haasteita. Tässä vaiheessa lapsi on oppinut vertailemaan itseään muiden kanssa. Opettajan on 

muistettava tarjota lapsille sellainen sosiaalinen ympäristö, jossa lapsi saa pätevyyden tunteen 

kokemuksistaan. Sopivien toiminnan ja liikuntatehtävien avulla lapsi oppii aikaan, voimaan, 

määrään, laatuun ja syy-seuraus-suhteeseen liittyviä käsitteitä sekä säilyttää lapselle myöntei-

sen käsityksen itsestään liikkujana. (Numminen 1996, 13, 64; Sääkslahti 2015, 164.)  

Esikouluikäinen lapsi kykenee ja muistaa samoja eri tilanteisiin liittyviä asioita. Hän osaa myös 

ajatella mielessä olevien sisäisten mielikuvien eli representaatioiden varassa. Piaget (1953) kut-

suu tätä ajattelun keskilapsuuden kehitysvaihetta konkreettisten operaatioiden vaiheeksi. Esi-

kouluikäinen lapsi esimerkiksi ymmärtää jo esineiden ominaisuudet, kuten koko, tilavuus, pi-

tuus, paino, ala, määrä, massa, lukumäärä jne. Myös lapsen ajattelu muuttuu joustavammaksi, 

ja hän kykenee ratkaisemaan erilaisia ongelmia eri vaihtoehtoina. (Nurmi ym. 2018, 89,92.) 

Varhaisvuosina lapsi alkaa tutustua vartaloonsa ja sen osiin eli niiden avulla pystyy havainnoi-

maan sekä yhdistämään että vastaanottamaan eri liikkeiden kautta omaa toimintaansa. Kogni-

tiivinen kehitys perustuu sekä yksilön geeneihin että lapsen aikaisempiin kokemuksiin. (Num-

minen 1996, 12; Ayres 2008, 30–33; Soezin ym. 2015.) Hakkarainen ym. (2013) korostavat, 

että aivotutkimuksen (Power 2000) mukaan leikki näyttää muokkaavan ihmisten aivoraken-

teita. Myös vertailututkimus (Bodrova & Leong 2007), jossa vertailtiin “tools of mind” leikin 

kehittämisohjelmaa, nosti esille tuloksen, että leikkiminen vaikuttaa aivojen rakenteeseen huo-

mattavan myönteisesti. Esikouluiässä leikin avulla kehittyy lapsen itsesäätely paremmin. Lapsi 

siis oppii ja kehittyy leikkien avulla. Leikit kytkeytyvät mielikuvituksen, luovuuden, aloitteel-

liisuuden ja yhteistyövalmiuksien kehittymiseen, ja tämä vaikuttaa positiivisesti lapsen kogni-

tiiviseen kehittymiseen. (Hakkarainen & Bredikyte 2013, 35–40.) Jokainen lapsi on erilainen 

ja oppii asiat omaan tahtiinsa. Siitä syystä myös uimakoulun opettajan pitää antaa lapsille va-

pauksia, jotta lapset pystyvät toimimaan omien henkisten ja fyysisten mahdollisuuksiensa mu-

kaan. (Sääkslahti 2015, 92.)  

3.4 Psyykkinen kehitys 

Psyykkiseen kehityksen kuuluvat autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteiskuuluvuuden 

tunteiden rakentaminen. Lapsi oppii eri toimintojen avulla saamaan pätevyyden tuntemuksia. 

Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden tunnetta 

harjoituksissa. Esimerkiksi uimakoulussa lapsilla pitää olla vahva turvallisuuden tunne, jotta 
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hän pystyy kehittymään ja saavuttamaan myönteisiä kokemuksia. (Kokkonen 2017, 191; 

Pönkkö & Sääkslahti 2017, 488.) 

Riittävän vaihteleva ja monipuolinen uimaohjelma kasvattaa lapsen käsitystä kyvyistään ja 

taidoistaan (Zimmer 2002, 23–24), ja se rikastuttaa heidän kokemuksiaan (Sääkslahti 2015, 

174). Toiminnan aikana opettajan antamien myönteisten ja rakentavien palautteiden avulla 

kasvaa lapsen motivaatio liikkumista kohti ja kehittyy liikunnallinen minäkuva. Se herättää 

kiinnostusta uuden oppimiseen (Autio & Kaski 2005, 83; Liukkonen & Jaakkola 2017, 290.) 

Lisäksi onnistumisen kokemukset kehittävät lapsen itsetuntoa. Esikouluikäinen jo kykenee 

sopeutumaan erilaisiin rooleihin. Hän ymmärtää erilaisia asioita laajemmin. (Keltikangas-

Järvinen 1994, 104,108.) 

Edellä mainituista syistä uimaopetuksessa tulee ottaa huomioon lasten omakohtaiset halut ja 

kiinnostuksen kohteet. Tulee myös antaa mahdollisuuksia tuottaa itselleen sopivia ratkaisuja, 

toimia itse omien suoritusten arvioijana sekä toimia apulaisena. Myös opetuksessa on oltava 

mahdollisuus luovaan toimintaan. Omaehtoisen toiminnan avulla lapset pääsevät nauttimaan 

tunnilla. Näin ollen kasvaa myös lapsen sisäinen motivaatio liikuntaan. Näin lapsi oppii myös 

kantamaan vastuun omista toimista ja tekemään erilaisia valintoja ja päätöksiä. Kun lapsi oppii 

toimimaan itsenäisesti, kehittyy myös hänen autonomiansa. (Ojanen & Liukkonen 2017, 215; 

Pönkkö & Sääkslahti 2017, 488–489.) Näin harjoituksissa voidaan lasta kannustaa toimimaan 

itse osanottajana sekä vastaanottajana (Kokkonen 2017,191). 

Ryhmässä syntyy hyvä ilmapiiri, kuin lapsi tuntee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja 

kokee itsensä päteväksi. Yhteistyössä toimiminen rohkaisee lasta sekä kehittää hänen 

vuorovaikutustaitojaan. Myös vahvistuu pätevyyden tunne. Erilaisten leikkien sekä 

myönteisten palautteiden avulla oletetaan, että lapsi kokee iloa ja tyydytystä, viihtyy 

ryhmätoiminnoissa sekä nauttii liikunnasta. Lapsi ei tiedä niitä asioita, joita hänelle ei tarjoa, 

joten oppimisympäristöllä on merkittävä rooli. Yksilöllistetty ohjaaminen, yhteisten sääntöjen 

ja päätösten tekeminen auttavat hyvän ja turvallisen ilmapiirin rakentamiseen. (Ojanen & 

Liukkonen 2017, 215; Kokkonen 2017, 190.) 

3.5 Sosioemotionaalinen kehitys 

Tähän osa-alueeseen kuuluu tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Näiden taitojen 

saavuttamiseksi lapsen tulee tiedostaa ohjaajan auktoriteetti ja toimia ohjaajan neuvojen 
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mukaisesti, kuunnella toisia ja ottaa kontaktia toisiin lapsiin. Sopeutuminen ryhmätyöskente-

lyyn on erittäin tärkeää. Myös lapsen tulee huomioida muiden ryhmissä olevien lasten tunteet. 

Tämä kehitys syntyy lapsen kokemuksesta. Näin ollen toisten auttamisesta ja toisten tunteisiin 

samaistumisesta sekä häviön sietämisestä kehittyy emotionaalinen pätevyys. (Kokkonen 2010, 

84; Takala 2015.) 

Tiedetään, että tunteet ovat osa yksilön temperamenttia ja yksilön käyttäytyminen voi olla eri-

laista (Keltikangas - Järvinen 2004, 39, 219). Lapsen motoriikka sekä sosiaaliset taidot kehit-

tyvät eri aikaan, joten lapsen henkilökohtainen sosioemotionaalinen kehitys myös tulee huomi-

oida opetuksessa (Sääkslahti 2015, 166). 

Lapsi ilmaisee tunteitaan koko kehon kautta: kasvojen ilmeillä sekä kehon eleillä, asennoilla ja 

liikkeillä. Tunnetaidoilla tarkoitetaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ilmaisemista ja sen 

hallintaa sekä toisten kuuntelemista ja auttamista. Näin ollen lapsi oppii käsittelemään ja luo-

maan esille erilaisia tunteita sekä myös oppii olemaan vuorovaikutussuhteissa muiden kanssa. 

Tunteet varoittavat, sekä viestittävät asioita. Tunteiden avulla eri ympäristössä lapsi pystyy sää-

telemään itseä. Näiden tunnetaitojen avulla lapsi reagoi sekä kokee erilaisia tunnekokemuksia 

kuten pelkoa, surua, vihaa, hyvää tai pahaa mieltä jne. Näin on muistettava, että tunteille täytyy 

antaa myös tilaa, jotta lapsi voi oppia niitä ilmaisemaan. (Numminen 2005, 172; Kokkonen 

2010, 90, 11.) 

Sosiaalisuus on merkittävä asia lapsen kehityksen kannalta. Useimmiten sosiaalinen lapsi on 

innokas ja kiinnostunut erilaisista asioista sekä pitää yllä hyviä suhteita muihin ihmisiin. Lisäksi 

hän saa ympäristöltään hyvää palautetta: ihastelua, kehumista, ja kannustamista. (Keltikangas 

- Järvinen, 2010 36.) Tunteiden ilmaisu opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Uimakoulussa eri toiminnoissa lapsen tulee osata toimia ja selviytyä muiden kanssa. 

Lisäksi hänen tulee osata ilmaista omia tunteitaan. Tämän yhteydessä uimaopettajalla on mah-

dollisuus vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin ja suhtautua erilaisiin tunteenilmauksiin ammattimai-

sella tavalla. Opettajan tulee antaa lapselle mahdollisuuksia avautua eri tunnetilanteissa. Tällöin 

lapsi oppii tekemään oikeita päätelmiä toisten tunteista ja aikomuksista. Samalla lisääntyy hä-

nen sosiaalinen pätevyytensä. Mikäli lapsella on hyvät sosiaaliset taidot, hän pystyy etenemään 

myös uimakoulutuksessa onnistuneesti säilyttäen hyvät suhteet muihin oppilaihin. (Kokkonen 

2010, 26, 107; Kokkonen 2017, 190–191.) 
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3.6 Uimataidon oppiminen eri ikäluokissa  

Aution mukaan herkkyyskausi ikävuosien 4–7 välillä on paras aika oppia uimaan. Vesivalmiuk-

sia, kuten veteen totuttaminen, liukuminen, kelluminen ja alkeisuintiliikkeet on hyvä harjoitella 

jo ennen kouluikää. (Autio 2017, 219-220.) Keskisen ym. (2017) mukaan 5–7-vuotiaan lapsen 

ikävaihe uimaan oppimisen kannalta on paras (Keskinen ym. 2018, 24). Vinichenkon ym. 

(2015) mielestä suosiollisin ikä oppia uimaan on 6-7 vuotta. Hänen mukaansa sen ikäisillä lap-

silla sekä kognitiivinen että motorinen kehitysvaihe tukee eniten uimataidon oppimista. (Vi-

nichenko ym. 2015.) 

5–7- vuotias lapsi on vielä kinesteettinen oppija eli hän oppii parhaiten tekemällä ja kokemalla 

asioita. Hänen auditiivisuutensa eli kuuntelemalla oppiminen on vielä heikosti kehittynyt. Tä-

män takia on huomioitavaa, että oppimistilanteiden tulee olla toiminnallisia. Lisäksi tässä iässä 

lapsen sanavarasto ja käsitteistö ei ole vielä paljon kehittynyt, joten ohjeiden on oltava hyvin 

lyhyitä ja selkeitä. (Langendorfer ym. 1995, 82; Hakamäki ym. 2009, 22–23, Klarowicz ym. 

2011, 1; Sääkslahti 2015, 186; Keskinen ym. 2018, 24.)   

Sääkslahden mukaan vesiliikunta kehittää lapsen kehonhahmotusta. Se kehittää myös lihasvoi-

mia sekä kasvattaa rohkeutta (Sääkslahti 2015, 207). Motoristen taitojen ja fyysisen kasvun 

kehittyessä lapsi tarvitsee runsaasti ja monipuolisesti liikuntaa. Liikkumisen yhteydessä lapsen 

aktiivinen ja vastavuoroinen toiminta kehittää myös kognitiivisia taitoja. (Pönkkö & Sääkslahti 

2017, 136-137.) Leikkimisen ja monipuolisten toimintojen avulla lapsi pääsee tutustumaan ve-

sielementtiin parhaiten sekä oppimaan uimataitoja (Langendorfer ym. 1995, 74; Pönkkö & 

Sääkslahti 2017, 494; Keskinen ym. 2018, 92). Näin ollen hyvin organisoitu opetusmenetelmä 

edistää tasa-arvoisesti ja johdonmukaisesti eri liikuntamuotojen oppimista. Tuolloin myös mie-

leiset oppimissaavutukset luovat lapsille myönteisiä kokemuksia liikkumisesta. (OKM 2016; 

Pönkkö & Sääkslahti 2017, 487–489; Jaakkola & Sääkslahti 2017, 314–315.)  

Tältä osin lapset oppivat ymmärtämään taitotasonsa ja huomaavat olevansa päteviä, kun he op-

pivat tulkitsemaan tilanteita oikein. Kokemukset antavat heille mahdollisuuden kehittää taitoja, 

joita he tarvitsevat selviytyäkseen asianmukaisesti tilanteen vaatimuksista. He oppivat toimi-

maan tehokkaasti, luottamaan eli pystyvät sopeutumaan ongelmallisiin tilanteisiin ja toisaalta 

kokevat iloa omassa ympäristössään. (Harter, 1981.)  
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4 OPETUSTYYLIT UIMAOPETUKSESSA  

Eri opetustyylien avulla saadaan selkeä käsitys lasten kokemuksista erilaisissa oppimistilan-

teissa. Sillä tavalla heitä on mahdollisuus tukea kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehityksessä 

uimataitoharjoitusten avulla (Asanti & Sääkslahti, 2010, 92; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 486; 

Keskinen ym. 2018, 39–42). Lasten välillä on yksilöllisiä eroja muun muassa havaintomotori-

sissa ja motorisissa perustaidoissa. Näin ollen opettajan on suunnitellessaan otettava huomioon 

lasten tarpeet. (Numminen 1996, 22; Numminen 2005, 200; Iivonen 2008, 119; Pulli 2013, 9; 

Rintala ym. 2016.) Lisäksi harjoitusten aikana on tärkeää nähdä, miten lapset kehittyvät ja mitkä 

asiat auttavat heitä edistymään vesitaidoissaan. Seuraavaksi niiden menetelmien avulla uima-

koulun aikana pyritään avartamaan tarkemmin ymmärrystä lasten kokemuksista ja oppimisesta. 

(Numminen 2005, 205, 216; Asanti & Sääkslahti 2010, 90; De Martelaer ym. 2014.)  Tämä 

tulee auttamaan myös tutkittavan uimataitomittarin toimivuuden tarkkailussa ja sen mahdollis-

ten ongelmien etsimisessä (Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 2017). 

Monien tutkijoiden mukaan Mostonin & Ashworthin (2008) opetusmenetelmiin tulisi sisällyt-

tää kaksi tavoitetta, jotka vaikuttavat opettajan ja lapsen vuorovaikutukseen ja opetustyyliin. 

Tässä yhteydessä voidaan puhua myös lapsi- ja opettajalähtöisestä opetuksesta. Opettaja oppii 

eri prosesseissa myös itse ja oppilaat oppivat toisiltaan. Opetukseen täytyy liittää vaihtelevasti 

ja joustavasti eri tyylejä. Tällöin myös pystytään vastaamaan oppilaan tarpeisiin ja edistämään 

heidän oppimistaan. Näitä eri tyylejä voidaan myös hyödyntää varhaiskasvatusikäisten ohjaa-

misessa. (Numminen 1996, 124; Jaakkola ym. 2017, 14–15; Jaakkola ja Sääkslahti 2017, 305–

309; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 495–496.) Erilaisia opetustyylejä voidaan myös soveltaa ui-

maopetukseen (Keskisen ym. 2018).  

Eri tyyleillä opetustilanteissa monipuolistetaan lapsen kokeiluja ja ohjataan oivalluksiin. Lasta 

voi myös haastaa, josta lapselle syntyy entistä enemmän mielenkiintoa liikkumista kohtaan. On 

tärkeää, että opetusmenetelmä mahdollistaa lapsille lapsilähtöistä ja aktiivista toimintaa sekä 

turvallisen ympäristön. Opettajan/ohjaajan tehtävä on rohkaista lasta kokeilemaan itsenäisesti, 

antaa mahdollisuuksia yrittämiseen sekä ohjata päättelemään erilaisia keinoja. Siten erilaiset 

välineet/laitteet, leikit ja hauskat ideat, erilaisten sääntöjen ja roolien käyttö rikastuttavat lasten 

ajatusmaailmaa. Se innostaa lapsia osallistumaan eri liikuntatuokioihin. (Langendorfer 1995; 

Pönkkö & Sääkslahti 2017, 495, 496.) Hyvin organisoiduilla tunneilla vältetään myös turhia 
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jonoja. Se mahdollistaa runsaan aktiivisen toiminnan. Tuokioilla pikemminkin keskitytään itse 

toimintaan ja liikkeiden toistamiseen. (Laukkanen 2007; Iivonen 2008, 119.) 

Opettajan tulee liikkua tilassa eri paikoissa ja antaa mahdollisimman paljon yksilöllistä pa-

lautetta lapsille. Lisäksi tehtävien täytyy olla helposti toteuttavia, että jokainen oppija pystyy 

saamaan onnistumisen riemun. Opettajan positiivinen asenne innostaa lapsia uuden yrittämi-

seen. Jokaisella lapsella on erilainen motivaatio oppimiseen, joten opettajan tulee huomioida 

nämä asiat. (Asanti & Sääkslahti 2010, 92.)  

Komentotyylissä opettaja tekee suurimman osan ratkaisuista. Uimaopettaja suunnittelee ja oh-

jaa toimintaa. Uimakoululaiset suorittavat uimaopettajan määräämiä tehtäviä yhtäaikaisesti. 

Opettaja näyttää liikkeet ja lapset matkivat. Tämän opetustyylin avulla lapset harjoittelevat ryh-

mässä yhtäaikaisesti sellaisia uimataitoja, joita on vaikea oppia itsenaisesti. Samalla vältetään 

turhia jonotuksia. Lisäksi lapset saavat opettajalta lisää tietoa yleisellä tasolla esimerkiksi uu-

sista uimatyyleistä ja tekevät suorituksia leikin varjolla. Komentotyylillä pystytään paranta-

maan lapsen keskittymiskykyä sekä lisäämään aktiivisuutta. (Varstala 2007, 134; Mosston & 

Ashworth 2008, 97–99.) 

Mosston & Ashworth (2008) kertovat, että opettajien mielestä komentotyyli on tehokas tyyli 

opetuksessa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tämä opetustyyli ole oppilaslähtöi-

nen (Schöllhorn ym. 2009; Chow ym. 2016). Pienten lasten kannalta tämä opetustyyli lisää 

motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta. Komentotyyli on hyvä tapa opettaa, koska pienet lapset tar-

vitsevat sellaista ryhmähenkeä, josta he saavat turvallisuuden tunnetta ja hyvän mallin. Tässä 

tyylissä uimaopettaja pystyy tarkkailemaan lasten tarpeita ja antamaan palautteen sekä yleisellä 

että yksilöllisellä tasolla. (Varstala 2007; Mosston & Ashworth 2008, 106, 107; Jaakkola & 

Sääkslahti 2017, 306.) 

Tehtäväopetus. Tutkimusten mukaan tämä tyyli on suosituin tyyli oppimisen kannalta (Jaakkola 

& Sääkslahti 2017, 307). Tällä opetustyylillä uimaopettajan johdolla lapset saavat sopivan oh-

jelman, jossa kaikki uimakoululaiset tekevät samaa tehtävä, mutta jokainen pääsee harjoittele-

maan uimataitojen ydinkohtia omassa tahdissa ja sekä yhdistämään aiemmin opittuja uimatai-

toja yhteen. Tehtäväopetusmenetelmällä uimakoululaiset pääsevät ottamaan enemmän vastuuta 

taitojen harjoittelemisessa. Lapset tässä tapauksessa suorittavat tehtäviä ja etsivät ratkaisuja. 

Myös lapsi pääsee kokeilemaan omat rajansa eikä pelkää epäonnistumisia. Mitä enemmän lapsi 
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saa yksilöllistä opetusta sitä paremmin kehittyy hänen autonomiansa. Vaikka lapset ovat tai-

doiltaan eritasoisia, tässä opetustyylissä opettaja pystyy kontrolloimaan tilanteita niin ettei ku-

kaan jää yksin. Tämän tyyppisen toiminnan yhteydessä opettajalla on mahdollisuus antaa lap-

sille palautetta, yhteisesti sekä yksilöllisesti. Etenkin yksilöllistä palautetta, koska uimaopetta-

jalla on hyvin aikaa harjoituksen aikana myös kiertää ja olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005; Varstala, 2007, 134; Mosston & Ashworth 

2008, 92–105; Jaakkola & Sääkslahti 2017, 307). 

Tämän toiminnan avulla uimakoululaiset pääsevät useiden toistojen kautta omaksumaan taitoja 

paremmin (Jaakkola 2017, 148). Lisäksi lasten itseluottamus lisääntyy ja keskittymiskyky kas-

vaa (Liukkonen 2017, 23, 80). Samalla kehittyvät myös kognitiiviset taidot ja itsetunto vahvis-

tuu (Keltikangas-Järvinen 1994, 18–19; Sääkslahti 2015, 164). 

Pariohjaus tarkoittaa samaa opetustyyliä kuin vuorovaikutustyyli (Numminen & Laakso 2001). 

Opettajan antamien ohjeiden perusteella, uimakoululaiset harjoittelevat taitoja pareittain 

omassa tahdissa. Pariohjaustyylissä jaamme tehtävät pieniin osiin, joita parit pystyvät yksi asia 

kerrallaan rauhassa harjoittelemaan. Esimerkiksi toinen lapsi suorittaa ja toinen antaa suorituk-

sesta palauteen. Opettajan antaman merkin mukaan roolit vaihtuvat. Vaikka palautteen antajana 

on toinen lapsi, palaute ei saa olla yhteistyössä muiden kanssa. (Varstala 2007, 136; negatii-

vista. Toiminnan aikana uimaopettaja pystyy rauhassa kiertämään ja antamaan uimaparille yk-

silöllistä palautetta etenkin yhteistyöstä ja parityöskentelystä. Näin ollen lapset oppivat taitoja 

sekä oppivat työskentelemään Mosston & Ashworth 2008, 116–140; Jaakkola & Sääkslahti 

2017, 307.) 

Itsearviointimenetelmässä lapsi ottaa lisää harjoitteluaikaa itselle. Tutkimusten mukaan itsear-

viointityyli on tehtäväopetusta tehokkaampi lisäämään oppilaan motivaatiota oppimiseen. It-

searvioinnissa lapsi harjoittelee uimataitoja omassa rauhassa ja opettajan määräämillä kritee-

reillä itsearvioi oppimistaan. Itsearvioinnin avulla lapsi pääsee tekemään havaintoja omista tun-

temuksistaan aikaisempaa syvällisemmin harjoittelemisen aikana. Lapsi oppii ottamaan vas-

tuun omasta harjoituksestaan sekä arvioimaan rehellisesti taitojaan. Tämän tyylin yhteydessä 

opettaja auttaa lasta tehtävien onnistumisessa ja lapsi saa myös yksilöllistä ohjausta. Tämä he-

rättää lapsessa yhä enemmän energisyyttä ja motivaatiota harjoittelemiseen ja oppimiseen. 

(Varstala 2007; Mosston & Ashworth 2008, 141–155; Jaakkola & Sääkslahti, 2017.) Myönteis-

ten kokemusten kautta kasvaa lapsen itseluottamus ja pätevyyden tunne (Liukkonen 2017, 24.) 
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Eriytyvä opetus. Tässä opetustyylissä lähtökohtana on eriyttää opetusta. Lapset ovat taidoiltaan 

eritasoisia ja fyysisiltä edellytyksistään. Langendorfer ym. (1995) korostaa, että Schmidt (1975, 

1977, 1991) ehdotti omassa “schema theory of motor learning” julkaisussaan, että ne ihmiset, 

jotka opettelevat uusia motorisia taitoja usein ja eri tavoilla, myös oppivat taitoja nopeammin 

kuin ne, joiden oppimisympäristö ja -tapa pysyivät muuttumattomina. Myös Gentile (1972) 

mukaili samoja linjoja. Nämä teoriat ehdottavat, että kun ihmiset oppivat taidon, mielikuvasta 

“schema” muodostuu monimuotoisempaa osaamista. Osa lapsista oppii parhaiten visuaalisesti, 

jotkut kinesteettisesti jotkut oppivat parhaiten useampia aisteja hyödyntäen. (Langendorfer ym. 

1995, 74, 82.) Eriytyvällä opetustyylillä uimaopettaja suunnittelee uimaopetuksen niin, että lap-

set pääsevät kokeilemaan erilaisia variaatioita monen eri tavoin. Kehitystasoltaan lapset voivat 

olla hyvinkin erilaisia. Tässä tyylissä lapset pääsevät vaihtelevien tehtävien avulla harjoitele-

maan uimataitoja omien valmiuksien mukaisesti ja arvioimaan omia toimiaan. Näin uimakou-

lulainen saa sekä lisää motivaatiota uimisesta että pätevyyden kokemukset oppimisestaan. Näin 

ollen tämän opetustyylin yhteydessä myös kehittyy lapsen autonomia sekä vastuu omasta op-

pimisestaan. (Varstala 2007, 136; Mosston & Ashworth 2008, 156–187; Jaakola & Sääkslahti 

2017, 307–308.) 

Ohjattu oivaltaminen on ohjaustyyli, joka mahdollistaa lasten omaa ajattelua. Opetuksen alussa 

uimakoululaisille annetaan erilaisia ratkaisu tehtäviä. Tässä tyylissä esimerkiksi uimaopettaja 

suunnittelee ja kehittää loogisesti ohjaavat kysymykset. Tavoitteena on, että niiden kysymysten 

johdolla lapsi voi itse löytää tehtäviin vastauksia/ratkaisuja. Näin vähitellen lähestytään kokei-

lujen kautta tehtävän suorittamista. Lasta ei jätetä yksin ja tarvittaessa hänelle annetaan lisää 

vinkkejä, mutta ei kuitenkaan vastata kysymykseen hänen puolestansa. Kun uimakoululainen 

saa onnistumisia oivalluksessa, niin sen pohjalta voidaan tehdä uusia kysymyksiä. Näin edetään 

kysymysten avulla ja tullaan yhteisiin tavoitteisiin. Opettajan ja lapsen keskeinen vuorovaiku-

tus tehtävien ratkaisemisessa kannustaa lapsia tekemään myös yllättävän vaikeita oivalluksia. 

Samalla uimakoululaiset saavat opettajalta yleispalautteen. (Varstala 2007, 137; Mosston & 

Ashworth 2008, 188–236; Jaakkola & Sääkslahti 2017.) Ohjatulla ohjaustyylillä lapset pääsevät 

käyttämään luovuutta. Näiden kokemusten kautta he saavat myös voittamisen tunteen. Tämä 

motivoi lasta uusiin haasteisiin ja oppimaan lisää uutta. (Numminen 1996, 126.) 

Ongelmanratkaisu opetustyylillä uimaopettaja esittää ryhmälle tai lapselle tehtävän ratkaise-

mista vaihtelevasti eri tavoin. Esimerkiksi “Kuka osaa astua syvään altaaseen ilman että pää 
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kastuu?” Tai “Kuka osaa polkea jaloilla vedessä ilman että jalat osuvat pohjaan?” Tämän tyyp-

pinen toiminta innostaa entistä enemmän lasta käyttämään luovuuttaan sekä kokeilemaan eri-

laisia variaatioita prosessin onnistumiseen. Ongelmanratkaistyyli aktivoi lapsen ajatusta toi-

minnoissa, sillä lapsi yhä enemmän pystyy yhdistämään muistissa olevia asioita uusiin asioihin. 

Tällöin hän saa itsevarmuutta ja itseluottamusta, koska kaikki mitä uimakoululainen on keksi-

nyt ja kokeilut matkan varrella lasketaan oikeaksi. (Varstala 2007; Mosston & Ashworth 2008, 

237–246; Jaakkola & Sääkslahti 2017, 308.) Progressiivinen opetussuunnitelma ja opetusstra-

tegia voisivat lisätä uimakoululaisten menestystä kognitiivisessa oppimisessa (Langendorfer 

2015, 9). 

Erilaisten ratkaisujen tuottaminen. Tässä opetustyylissä annetaan ohjeita tehtäviin, joissa lapsi 

saa eri vaihtoehdoilla ratkaista tehtävän. Lapsilla on mahdollisuus miettiä ja kokeilla eri vari-

aatioita tehtävän onnistumisessa. Esimerkiksi millaisilla eri tavoilla osaisit sukeltaa aarteet al-

taan pohjasta. Tässä tyylissä uimakoululaiset saavat itsearvioida onnistumistaan. (Varstala 

2007, 137; Mosston & Ashworth 2008, 247–273; Jaakkola & Sääkslahti 2017, 308.) 

Lasten omat esitykset. Lapset ovat hyviä keksimään ja useimmiten haluavat myös esiintyä 

omalle aikuiselle. Tässä tyylissä lapset yhteisesti tai yksin pääsevät suunnittelemaan, kehittä-

mään omannäköiset tehtävät/leikit. Näin ryhmässä toimiminen kehittävät lasten vuorovaikutus-

taidot ja suunnitteleminen taas kehittävät lasten autonomiaan ja pätevyyden tunnetta. Erilaisuu-

den hyväksyminen myös tässä toiminnassa on tärkeää. Tässä tyylissä lapset saavat omaaloitesti 

tehdä ja keksiä erilaisia tehtäviä. Tämän tyylin avulla lapsi rohkaistu sekä uskaltaa käyttää luo-

vuutta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005; Hakkarainen ym. 2013, 19–20; Sääks-

lahti 2015, 189; Jaakkola & Sääkslahti 2017, 497.) 

Uimakouluohjelmaan kuuluu luovaa ja lapsilähtöistä toimintaa. Vasun (2016) mukaan kasvat-

tajan tulee huolehtia, että ympäristö tarjoaa lapselle monipuolista liikkumista ja auttaa perus-

motoristen taitojen, tasapainon sekä koordinaation kehittymisessä. 
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5 UIMATAIDON MITTAAMINEN  

5.1 Lasten itsearviointi vesiliikunnassa 

Morenon & Ruizin (2008) tavoitteena oli kehittää menetelmä lasten vesiliikuntataitojen itsear-

viointiin. Tutkimuksessa mitattiin lasten vedessä havaittua osaamista sekä uintiin liittyviä asen-

teita. Lapsille annettiin kuvakysely, jossa oli useita kuvia erilaisista tehtävistä. Tutkimuksen 

pääasiallinen tavoite oli saada tietoa 4–5-vuotiaiden lasten koetusta vesiliikunnallisesta päte-

vyydestä sekä selvittää, onko eri ikäisten lasten ja tyttöjen sekä poikien välillä merkittäviä eroja. 

Ennen tutkimuksen alkua arvioitiin erilaisia mittareita. Lisäksi nuorille lapsille suunnattuja ve-

siliikunnan ohjekirjoja arvioitiin kyselyn kehittämistä varten. Tutkimusta varten joukko kysy-

myksiä muunnettiin kuviksi, joissa tytöt ja pojat tekivät uima-altaassa erilaisia tehtäviä. 

Tutkimuksessa oli esiliikuntatilanteita yhteensä 22 ja jokaisessa näissä kuvallisessa vastaus-

vaihtoehdossa kolme vaihtoehtoa: A (erinomainen), B (hyvä/keskimääräinen) ja C (heikko). 

Lapsen tuli osoittaa kynällä vaihtoehtoa, joka kuvastaa parhaiten hänen omaa käsitystänsä 

omasta taitotasostaan. Tämän mittarin psykometriset ominaisuudet olivat erittäin hyvät sekä 

kokonaisuudessaan (= .92) että kahdessa alakohdassa: asenne (= .93) ja havaittu vesitaito (= 

.85). Vanhin osallistujia sai korkeimmat pisteet. (Moreno & Ruiz 2008, 2.)   

Lapsille suunnattua kuvallista pätevyysmittaria Aquatic Perceived Competence Pictorial Scale 

(APCPS) suositellaan sekä tutkijoiden että uimakouluttajien käyttöön. Mittarin avulla he voisi-

vat arvioida oppilaiden vedessä hukkumisen ennaltaehkäisyyn liittyvää osaamista. Tuloksissa 

näkyi, että vanhemmilla lapsilla oli paremmat taidot ja positiivisemmat asenteet vesiliikuntaa 

kohtaan kuin nuoremmilla. Tämä ero saattoi liittyä vanhempien oppilaiden edistyneempään 

neuromuskulaariseen kehitykseen. (Zaichkowsky & Martinek 1975; Moreno & Ruiz 2008,10.) 

Toisaalta ero saattaa liittyä myös esimerkiksi motivaatio-ongelmiin. Morenon ym. (2008) mu-

kaan useat tutkijat pohtivat jatkuvasti koetun motorisen kompetenssin, itsetunnon ja terveen 

psykososiaalisen toiminnan yhteyksiä. (Moreno & Ruiz 2008, 3–4.) 

 Esikoulujen uimaopettajat voisivat hyödyntää APCPS:aa toiminnan suunnitteluun (Moreno & 

Ruiz 2008, 11). Moreno & Ruiz (2008) osoittavat että tutkimuksessa ei ole vielä käytetty 

APCPS mittaria opetuksen yhteydessä. Sen vuoksi sen hyötyä ei vielä voida arvioida. Lisäksi 

lasten omien pätevyyden kokemusten ja objektiivisten tulosten vertailu puuttuu vielä kokonaan. 



 

21 

 

Lisäksi lasten motivaation, fyysisen itsetunnon ja erilaisten opetusmenetelmien vaikutusta lii-

kuntataitojen koettuun kompetenssiin pitäisi tutkia. (Moreno & Ruiz 2008.) 

5.2 The Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence  

Lisa Barnettin ym. kehittivät (2016) Perceived Movement Skill Competence (PMSC) - mittarin 

(kuvallinen mittari lasten liikuntataitojen pätevyyden kokemuksesta) arvioimaan lasten käsi-

tystä pätevyydestään keskeisten liikunta- ja pelitaitojen osalta. Brasiliassa toteutettuun tutki-

mukseen osallistui 19 terveysalan ammattilaista ja 331 4–8-vuotiasta lasta. PMCS arvioi lasten 

omaa käsitystä pätevyydestään keskeisissä liikkumistaidoissa kuten juoksu, laukka, yhdellä ja-

lalla hyppääminen eli konkkaus, vuorohyppely, tasaponnistushyppy ja sivulaukka. Käsittelytai-

doissa kuvaavat tehtävät olivat kahden käden mailasivulyönti, yhden käden kämmenlyönti, 

pompotus, kahden käden kiinniotto, potku, yliolanheitto sekä alaolan heitto. Leikkitaidoissa 

olivat pyöräily, lautailu, köysikiipeily, skeittaus ja uinti. Mittarin asteikko sisältää kullakin si-

vulla kaksi kuvaa lapsesta: a) suorittamassa tehtävää taitavasti ja b) puutteellisilla taidoilla. 

Lasta pyydettiin katsomaan kuvia ja valitsemaan kumpi lapsi itse kokee olevansa. Sen jälkeen 

lapsi valitsee edelleen kahdesta kuvasta, kuinka hyvä hän on. Lopullinen pisteytys on asteikolla 

1–4 (1=ei niin hyvä, 4=todella hyvä). (Valentini ym. 2016.) 

Mittarin validiteetti eli osuvuus ja reliabiliteetti eli johdonmukaisuus osoittautuivat hyviksi. 

Näin ollen PMSC on luotettava arviointimenetelmä käytettäväksi Brasiliassa. The Pictorial 

Scale of Perceived Movement Skill Competence (PMSC) mittaria on käytetty kansainvälisissä 

liikuntatutkimuksissa, esim.  Barnett ym. (2015); Lopes ym. (2016), Estevan ym. (2016) ja Va-

lentini ym. (2017), Diao ym. (2016), Niemistö ym. (2018), Venetsanou ym. (2017).  Käytetty 

mittari on aiempien tutkimusten perusteella todettu soveltuvan arviointimenetelmäksi. Sen on 

todettu olevan validi, reliaabeli ja objektiivinen mittausmenetelmä lasten liikuntataitojen mää-

rittelemiseksi. (Valentini ym. 2017.) 

5.3 Nuorten lasten vesitaitojen arviointi 

Langendorfer ja Bruya (ARA = Aquatic Readiness Assessment) menetelmä on kehitetty 

 nuorten lasten vesitaitojen arviointin. 
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ARA - mittarilla lähtökohtana on ollut tilanne, jossa uimataitotason selvittämiseksi kehitettiin 

erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi American Red Cross ja YMCA olivat kehittäneet omat me-

netelmänsä. Näissä testeissä usein kuitenkin unohtuu selvittää tutkimustarkoitusta varten vali-

diteetti, luotettavuus ja objektiivisuus. Perinteiset vesiliikunnan mittarit eivät myöskään ole ot-

taneet huomioon kehityksellistä validiteettia vaatimustasoltaan edistyvissä ohjelmissa. Langen-

dorferin ja Bruyan (1995) (ARA= Aquatic Readiness Assessment) menetelmä on lapsilähtöi-

sempi menetelmä. Se on yksilöllistetty kehityksen arviointityökalu, jonka tarkoituksena on aut-

taa ohjaajia ja vanhempia saamaan selville, kuinka hyvin lapsi suoriutuu edellisiin ja tuleviin 

uinninopetuskertoihin ja suorituskertoihin verrattuna. 

Pätevyyden ja vesivalmiuden huomiointi testitilanteissa voi parantaa opetusta monin tavoin. 

ARA- tarkistuslistojen eri tasojen avulla testitilanteissa otetaan huomioon lasten aiempia koke-

muksia sekä pyritään auttamaan taitojen edistämisessä. Tutkimus osoitti, että ARA:n mallin 

mukaan testaaminen voi rohkaista ja ohjata lapsia kehittämään useita vesivalmiuteen liittyviä 

taitoja. ARA-menetelmä on tehokas ja yksilöllistetty ohjelma, jonka avulla opettaja pystyy te-

kemään laadukkaan opetussuunnitelman. (Langendorfer & Bruyan 1995, 37, 60.)  

  



 

23 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämä toimintatutkimuksen piirteitä sisältävän tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää uu-

den kehitteillä olevan kansainvälisen uimataitomittarin luotettavuutta. Mittarin avulla vanhem-

mat ja lapset pystyvät itse arvioimaan lapsen uimataitoa ja vedessä liikkumisen taitoja. Tutki-

muksessa pyritään myös saamaan tietoja lasten itsearvioinnin avulla heidän kokemuksistaan 

uimakoulussa oppimisesta. Oletuksena on, että uimataitomittarin avulla uimaopettaja pystyy 

valitsemaan aikaisempaa paremmin lapsen uimataitoa kehittäviä harjoitteita (Valentini ym. 

2017). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luotettavasti lasten uimataidon mittaami-

seen kehitettävällä mittarilla voidaan mitata 6-vuotiaiden lasten uimataidon eri osa-alueita. Ui-

mataitomittarin avulla oli tarkoitus saada lisää tietoa, onko esikoululaisten taitojen arvioinnin 

avulla mahdollista suunnitella sellainen uimaopetushjelma, jonka avulla voidaan kehittää lasten 

uimataitoja. Lisäksi tutkimuksessa oli myös tarkoitus selvittää poikien ja tyttöjen välisiä eroja 

vedessä liikkumisessa. (Moreno & Ruiz 2008.) 

Tutkimuskysymykset 

1. Minkälaisiksi vanhemmat arvioivat lapsen vesitaidot sanallisen uimataitomittarin avulla en-

nen uimakoulujakson alkua? 

2. Kuinka yhteneviä vanhempien arviot lapsensa uimataidosta ovat opettajan arvioinnin kanssa? 

3. Kuinka yhteneviä uimaopettajan arviot lapsen uimataidosta ovat lapsen itsearvioinnin kanssa 

uimakoulujakson päättyessä? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan sellaista lähes-

tymistapaa, jossa on tarkoituksena vaikuttaa tutkimuskohteeseen sekä kehittää tutkimuksellisin 

keinoin jotain, tässä uimataitomittaria uimaopetukseen (Eskola & Suoranta 2008, 126). Toi-

mintatutkimuksella pyritään tuomaan esiin uusia tietoja eri toiminnoista (Heikkinen & Jyrkämä 

1999). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli eri menetelmien avulla suunnitella uimakouluoh-

jelmaan sellainen opetusmenetelmä, jotka kehittävät monipuolisesti lasten uimataitoja (De 

Martelaer ym. 2014). 

Tutkimus tehtiin Uudenmaan alueella yksityisessä päiväkodissa. Ennen tutkimuksen alkua olin 

yhteydessä päiväkodin johtajaan tutkimusluvan saamiseksi. 

Myönteisen päätöksen jälkeen ja ennen varsinaisen tutkimuksen alkua elokuussa 2017 kävin 

itse henkilökohtaisesti kertomassa lasten vanhemmille tulevasta tutkimuksesta. Samalla annoin 

vanhemmille tutkimuslupapyyntölomakkeen (Liite 1). Kyselylomake oli helposti täytettävä. Se 

palautettiin tutkijalle sovitulla tavalla määrätyn aikataulun mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 

199.)  

7.1 Tutkittavat  

Päiväkotiryhmässä oli yhteensä 14 lasta. 13 lapsen vanhemmat antoivat tutkimusluvan ja vain 

yhden lapsen vanhemmat eivät antaneet lapselleen lupaa tutkimukseen osallistumiseksi. Tämä 

lapsi sai kuitenkin osallistua uimakouluun muiden lasten mukana. Varsinaiseen uimataitomit-

tarin luotettavuustutkimukseen päiväkodista osallistui 6-vuotiaita esikoululaisia: 9 tyttöä ja 4 

poikaa (n= 13 lasta). Tutkimusta varten ryhmä oli sopivan kokoinen ja riittävän heterogeeninen 

ryhmä (Tuomi & Sarajärvi 2008, 88).  

7.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimusta varten lasten vanhemmat saivat ennen uimakoulun alkamista kyselylomakkeen 

(Liite 2). Kyselylomake koostui kysymyksistä 16 erilaiseen uimataidon osa- alueeseen liittyen. 

Jokaisesta osa-alueesta oli kolme vaatimustasoltaan erilaista kuvausta. Vanhemmat rastivat ku-

kin osa-alueen kohdalta sellaisen vaihtoehdon, joka parhaiten kuvasi heidän lapsensa uimatai-

toa. Vanhemmat täyttivät kyselylomakkeen yhdessä oman lapsensa kanssa, ja toimittivat 
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lomakkeen sovitun aikataulun mukaisesti päiväkotiin omalle opettajalle. Vanhempien mukaan 

kyselyihin vastaaminen kesti n. 10 minuuttia. Kyselyn käyttö perustui siihen, että se voidaan 

tehdä nopeasti ja aikaa säästäen. Vanhemmilla oli myös mahdollista täyttää kysely sellaisena 

ajankohtana, joka sopi heille itselleen. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Minä, uimaopettaja-tutkija, 

kävin hakemassa vanhempien täyttämät uimataitokyselylomakkeet päiväkodista ennen uima-

koulun alkua. 

Alkeisuimakoulu alkoi elokuussa ja päättyi syyskuussa 2017. Uimakoulu pidettiin lasten ope-

tusaltaalla. Altaan pituus oli n. 8–10 m, syvyys 0–80 cm ja veden lämpötila oli 30 °. Opetus 

alkoi klo 10.30 ja loppui 11.30. Alkeisuimakoulun jakso kesti neljä viikkoa, jonka aikana ope-

tuskertoja oli 10 kertaa. Jokainen uintitunti kesti 30 minuuttia kerrallaan ja koska uimakoulua 

oli kaksi-kolme kertaa viikossa (tiistaisin-torstaisin ja välillä perjantaisin). Viikossa lapsille tuli 

1 tai 1,5 tuntia. Kokonaisuudessa uimataitojen harjoitusaikaa oli yhteensä 300 minuuttia. (Kes-

kinen ym. 2018, 51.)  

Lasten esikoulun henkilökunnalta saatujen tietojen mukaan muodostettiin kaksi eri ryhmää: en-

simmäisessä ryhmässä oli taidoiltaan hieman muita parempia lapsia (n=8) ja toisessa ryhmässä 

oli 6 lasta. Alkutestin jälkeen muutama lapsi vaihdettiin toiseen ryhmään. Uimaopettajana ha-

vainnoin lasten valmiutta uimataidoissa kaksi kertaa: uimakoulun ensimmäisen arvioinnin tein 

uimakoulun ensimmäisellä tunnilla ja toisen uimakoulun viimeisellä tunnilla. Näin testilomak-

keen avulla sain käsityksen lasten alustavista lähtökohdista uimataidoissa sekä uimakoulun lo-

pussa oppilaiden osaamisesta vedessä. Tutkimuksen aikana toimin uimaopettajana. Olin toimi-

nut myös uimakouluohjelman järjestäjänä ja suunnittelijana. Uimaopetus ei ollut kunnan vaan 

yksityisen tahon järjestämää. 

Tutkimuksessa pyritään eri tomintamenetelmien avulla rakentamaan helposti toteuttava opetus-

ohjelma eri tasoisille lapsille. Selkeisiin jaksoihin jaettu uimaopetus auttaa uimaopettajaa niin 

suunnittelun kuin käytännön toteutuksen kannalta. Sellainen toiminta luo kaiken tasoisille op-

pijoille johdonmukaisen sekä yksilölliset oppimismahdollisuudet. Turvallinen ilmapiiri ja laa-

dukas uimaopetus luo kaikin puolin turvallisen olon. (Lauritsalo ym. 2005, 12; Hakamäki ym. 

2009, 38; Keskinen ym. 2018, 35,73.) 

Uimakoulun jälkeen lapsille annettiin täytettäväksi kuvallinen uimataitomittari (Liite3). Siinä 

oli kolme erilaista kuvaa uimataidon osa-alueista. Kuvien pohjalta lapsi arvioi itse oman 
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taitotasonsa eli mitä hän oli oppinut ja minkälaiset asiat hän koki vaikeana. Kävin henkilökoh-

taisesti päiväkodissa lasten kanssa läpi lomakkeiden täyttämisen. Jokaisen lapsen kanssa itsear-

viointilomake täytettiin vuorotellen. Mikäli lapsi ei ymmärtänyt kysymystä, selitin/näytin uu-

delleen asian, kunnes lapsi oli ymmärtänyt kysymyksen oikein. Lasten itsearviointiin kului ai-

kaa keskimäärin noin 7–10 minuuttia. (Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 2017). Saadut vas-

taukset kirjoitin muistiinpanoihin pistein 1–3. Yksi piste tarkoitti ”ei osaa”, 2 = harjoittelee 3 = 

osaa.  

Tutkimuksen aikana apuna olivat koko uimakoulun aikana samat lastenhoitajat. He toimivat 

muun muassa testien yhteydessä kirjurina sekä osittain tarkkailijoina. Uimaopettajana tarkkai-

lin lasten liikkumista vedessä. Koko uimakoulun prosessin ajan hoitajat huolehtivat kaikista 

muista eettisistä ja käytännön järjestelyasioista. Ennen testien aloittamista kerroin lastenhoita-

jille ja näytin uimataitojen keskeiset arviointikriteerit. Tämä koulutuksen jälkeen pystyttiin ver-

tailemaan testin tuloksia opettajan ja lastenhoitajien välillä. (Langendorfer & Bruya 1995, 53.) 

Myöhemmin päädyin jättämään lasten hoitajien arvioinnin tutkimuksen aineistosta pois. Ai-

neiston määrä oli muutenkin hyvin suuri loppumittauksissa.   

7.3 Mittarit ja arviointitavat 

7.3.1 Lasten uimataitojen arviointi uimakoulussa 

Uimakoulun aikana opettaja havainnoi ja arvioi lasten uimataitotason kaksi kertaa.  Alkutes-

tissä käytettiin sanallista uimataitomittaria (liite 2). Lopputesti tehtiin kuvallisella uimataito-

mittarilla (liite 3). Alkutestin avulla pystyin rakentamaan lasten taitotasolle sopivan uimakou-

lutuksen ohjelman. Uimakoulun jälkeisessä havainnoinnissa ja arvioinnissa vertailtiin kaikkien 

lasten uimataitojen kehitystä uimakoulun aikana. (Moreno & Ruiz 2008.) Lisäksi uimakoulun 

jokaisella opetustunnilla opettaja havainnoi ja arvioi jatkuvasti lasten kehitystä. Havainnoimi-

nen toi lisää tietoja lapsen kehittymisestä vedessä. (De Martelaer ym. 2014). Havainnoinnin 

perusteet uimakoulun aikana esitetään liitteessä 4. 

Opettajan arvioimia alku- ja lopputestin perusteella saatuja tuloksia vertailtiin keskenään. Tä-

män lisäksi uimakoulun jälkeen lasten tekemän itsearvioinnin perusteella pyrittiin saamaan tie-

toja lapsen oppimisesta uimakoulun aikana (Moreno ym. 2008; Valentini ym. 2017). 
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Kyselylomakkeessa (liitteissä 2 ja 3) uimataidon osa-alueet on ryhmitelty seuraavasti. 

Uimataidon osat 

Water Adjustment (WA)     Veteen totuttautuminen 

Buoyancy/Breath control (BB)  Kelluminen, hengityksen pidättäminen ja 

puhaltaminen veteen 

Water Entry/exit (WE)  Veteenmeno ja vedestä poistuminen 

Locomotion/Propulsion (LP)   Vartalon asento ja käsien ja jalkojen liikkeet 

Turns (T)    Kääntyminen 

Underwater (UW)   Kastautuminen (veden alla oleminen). 

7.3.2 Videointi ja observointi 

Viimeisellä uintitunnilla käytettiin lopputestin yhteydessä videointia. Lasten vanhemmilta ky-

syttiin lupa (liite 5) sillä videoinnilla oli tarkoitus saada tarkempi havainnointi lasten taidoista 

ja oppimisesta uimakoulun aikana. Vanhemmille annettiin kirjallisessa muodossa oleva lupa-

lappu, johon he vastasivat suoraan tutkija-uimaopettajalle, saako lasta kuvata. Lupa tuli van-

hemmilta joko paperille allekirjoitettuna, lähetettiin sähköpostitse tai puhelimitse kirjoitettuna 

tekstinä. Lasten suoritusten videointi auttoi tarkkaan, monipuoliseen ja realistiseen arvioinnin 

tekemiseen. 

Etnografisessa tutkimuksessa tällainen toimintatapa on tyypillistä. Videointimenetelmän avulla 

pystyin tekemään jälkiobservointia eri näkökulmista lasten oppimista uimataitoista (Syrjälä ym. 

1994, 84; Hirsjärvi ym. 2007, 187; Eskola ym. 2008, 105). Kuvaaja pystyi videoimaan uima-

koulutoimintaa altaan reunalta niin, että lasten liikkeet näkyivät tarkkaan eri näkökulmista. 

Koska olen tutkimuksessa sekä tutkijana että uimaopettajana, oli havainnoiminen välillä haas-

teellista. Tuolloin videointi auttoi observoimisessa ja sain realistisia tuloksia testitilanteessa. 

7.3.3 Tutkimuksessa käytettyjen mittareiden reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti ilmaisee sitä, miten luotettavasti käytettävä mittari mittaa haluttua asiaa. 
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Tämän lisäksi reliabiliteetilla ymmärretään sitä, voidaanko mittaus toistaa luotettavasti eri mit-

taustilanteessa. Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkimuksessa käytettävä 

mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä olikin tarkoitus mitata. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 133; Metsämuuronen 2005, 64–65.) 

Lisa Barnettin ym. (2016) kehittämä liikuntataitojen kuvallinen itsearviointimittari kehitettiin 

motoristen perustaitojen mittaamiseen. Käsikirjassa Perceived Movement Skill Competence 

(PMSC) kuvallinen asteikko mittaa liikuntataitojen pätevyyden kokemuksia. Mittari selvittää 

lasten käsitystä pätevyydestään keskeisten liikunta- ja pelitaitojen osalta. Mittari on käännetty 

eri kielille. Käännöstyössä neljä kaksikielistä professoria otettiin mukaan edestakaiseen kään-

tämiseen, jossa hankittiin kaksi käännöstä englannista portugaliksi ja kaksi takaisin portugalista 

englanniksi. Näitä vertailtiin alkuperäiseen englanninkieliseen versioon ja saavutettiin lopulli-

nen asteikko brasilialaiseen versioon PMCS:sta. Asiantuntijoita ja terveysalojen ammattilaisia 

osallistui sisällön kelpoisuuden arviointiin. 331 lasta täytti arvioinnin koulussa. 66 lasta teki 

testin lisäksi viikon kuluttua uusintatestin, jotta saataisiin selville asteikon pysyvyys. Asiantun-

tijat ja ammattilaiset vahvistivat, että testin-uusintatestin luotettavuuden tulokset osoittivat vah-

van ICC-arvon (arvot .90). Cronbachin alfakerroin vaihteluväli oli 0,70: stä 85: een. Osuvuus 

ja johdonmukaisuus osoittautuivat hyväksi, ja näin ollen PMSC on luotettava arviointimene-

telmä käytettäväksi Brasiliassa. (Valentini ym. 2017, 2.) Motoristen perustaitojen pätevyyden 

kokemuksia voi siis mitata. Moreno & Ruiz (2008) ovat sitä mieltä, että varhaisten vesiliikun-

takokemusten hyötyjen vuoksi luotettavien mittausmenetelmien olemassaolo olisi arvokasta 

myös vesiliikuntaa opettaville ja ohjaaville ammattilaisille. Tutkimusten valossa näyttää siltä, 

että parempi koettu kompetenssi johtaa parempaan motivaatioon. (Moreno & Ruiz 2008.)  

Tässä tutkimuksessa sovellettiin Lisa Barnettin ym. (2016) kehittämää Perceived Movement 

Skill Competence (PMSC) mittaria. Tutkimuksen lähtökohtana oli mitata kehittämisvaiheessa 

olevan uimataitomittarin “Pictorial Scale Swimming Children aged from 3 to 8” (kuvallinen 

uimataidon mittari 3–8-vuotiaille) luotettavuutta. Tämä mittarin kuvallinen versio ei ole ollut 

vielä valmis ennen uimakoulun aloittamista, joten ensimmäinen mittaus lasten vanhempien ar-

vioimana tehtiin pelkän kirjallisen uimataitomittarin avulla. Syksyn kuluessa tutkijaryhmä ke-

hitti kuvallisen version. Uimakoulun päättyessä kuvallisen mittarin luotettavuutta testattiin esi-

koululaisten kanssa. 
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Tässä tutkimuksessa mittarin ulkoinen validiteetti varmistettiin tekemällä pilotti ennen alku 

mittausta. Testitilat oli järjestetty vain tutkittavia varten. Molemmat mittaukset pidettiin sa-

massa lasten uima-altaassa. Molemmissa testeissä käytettiin samoja välineitä. Toimin itse tes-

taajana, uimaopettajana ja tutkijana. Tämä loi välillä havainnoimisessa haasteita, mutta uima-

opettajan ammattitaito kuitenkin auttoi asiassa. Testin luotettavuus on todennäköisempi, mikäli 

tutkija on ammattilainen tai kokenut alan asiantuntija (De Martelaer & Soons, 2014; Eskola & 

Suoranta 2000,102). 

 Arviointitilanteessa minä näytin ennen lapsen omaa suoritusta mallisuorituksen liikkeistä. Tes-

tiohjeet olivat mahdollisimman helpot ja yksinkertaiset. Tällöin myös pystyttiin tarkastelemaan 

mittauksen luotettavuutta. Lisäksi tarvittaessa taitojen suorittamista tehtiin useita kertoja. Paras 

tulos kirjoitettiin muistiin. 

7.3.4 Uimatestin eteneminen 

Tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota testin validiteetiin, reliabiliteettiin ja objektiivisuu-

teen. Arvioinnin tulee antaa tasaista ja luotettavaa informaatiota eri lasten ja testitilanteiden 

kohdalla (Langendorfer ym. 1995, 21; De Martelaer ym. 2014; Valentiini ym. 2017).  

Edistynyt ohjelma/opetussuunnitelma (Enhanced Program Planning) antaa hyvän pohjan. Mitä 

paremmat ja laajemmat testit, sitä enemmän tiedetään oppilaista. Näin myös pystytään valitse-

maan heille paremmin soveltuvat aktiviteetit, harjoitukset ja leikit. Tämä antaa laajemman op-

pimiskokemuksen ja monipuolistaa osaamista eri taidoissa. (Langendorfer & Bruyan 1995, 

66.)  

Uimatesti kesti molemmissa ryhmissä koko ensimmäisen uintitunnin eli 30 minuuttia. Alkutesti 

jatkui vielä seuraavalla tunnilla, koska emme ehtineet testata kaikkia uimataitomittarissa olevia 

osiota yhdellä uintikerralla.  

Testitilanteet ovat monesti stressaavia tilanteita ja lapset saattavat kokea ne negatiivisina (Lan-

gendorfer & Bruya 1995, 53). Mikäli uimatestin aikana lapsi oli stressaantunut, arvioinnit sen 

lapsen kohdalta lykättiin. Arviointi tehtiin, kunnes lapsi oli rentoutuneempi. Silloin hän myös 

uskalsi näyttää osaamistasonsa rohkeammin. Mikäli lapsi ei halunnut osallistua uimakoulun 

alkutestiin, opettaja havainnoi myös ne lapset. He tekivät lähes samanlaisen testin oma-aloittei-

sesti.  
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Uimataidon arviointiin osallistuivat kaikki esikoululaiset (n=13). Ensimmäinen uimataitojen 

testi tehtiin elokuussa ja toinen syyskuussa 2017. Testi tehtiin monipuolisten leikkien avulla ja 

eri syvyisessä vedessä. Vähemmän osaavat lapset osallistuivat uimataidoissa niihin testiosioi-

hin, joihin pystyivät. Eri liikkeet vedessä tehtiin tehtävän mukaan joko pareittain, pienryhmissä 

tai yksin.  

7.4 Tilastollinen käsittely  

Arviointikyselylomakkeen sanallinen 16 kohtaa sisältävä kyselylomake oli suunnattu lasten 

vanhemmille. Lomakkeen kysymykset oli asetettu vaativuuden perusteella järjestykseen siten, 

että helpoin taso pisteytettiin tuloksena 1 pisteellä. Se tarkoittaa sitä, että lapsi osaa kyseisen 

taidon heikosti tai ei ollenkaan. 2 pistettä tarkoittaa, että lapsi osaa välttävästi tai avustettuna ja 

3 pistettä tarkoittaa, että lapsi osaa kyseisen taidon itsenäisesti.  

Tutkimuksen tulokset esitetään pisteinä taulukoissa, jotka on koottu eri tutkimuskysymyksittäin 

erilaisiin taulukoihin. Vanhempien ja opettajan antamien pisteiden eroja tarkastellaan lapsikoh-

taisesti osiokohtaisina arviointieroina.  

Lasten ja opettajan antamien pisteiden yhteneväisyyttä tarkastellaan %-osuuksina. 

Tulostaulukoissa olevat merkinnät 

Nollamerkki (0) tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät osanneet vastata kysymykseen ja heidän 

osaltaan taidon kohdalla on puuttuva tieto. 

Miinusmerkki (-) tarkoittaa siitä, että opettajan arviointi on vanhempien arviota kriittisempi. 

Tässä tapauksissa lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opettajalta kuin vanhemmilta. 

Mittarin eri osioiden luotettavuustarkastelussa käytettiin luokittelua. Hyvä yhtäpitäväisyyspro-

sentti on 80–100%, kohtalainen 60%–79%, heikko 0%–59%. (Valentini ym. 2017.) 
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8 TULOKSET 

8.1 Esikoululaisten uimataito vanhempien ja uimaopettajan arvioimana 

Lasten vanhemmat arvioivat oman lapsensa uimataitoa ennen uimakoulun alkua. Tämän arvion 

he tekivät oman, senhetkisen käsityksensä mukaisesti. Tätä vanhempien tekemää arviota ver-

rattiin uimaopettajan uimakoulun ensimmäisen uintitunnin aikana tekemään arviointiin. Arvi-

ointi tehtiin kuudestatoista eri tehtävästä. 

TAULUKKO 1.  Ennen uimakoulua tytön 1 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

 

Tytön 1 kohdalla kuudentoista uimataidon osa-alueesta uimaopettajan ja vanhempien arvio lap-

sen uimataidosta oli samanlainen 14 taidosta (yhtäpitävyys 88%).  

Vanhemman ja opettajan arvio oli erilainen kahden taidon osalta: myyrä-/koirauinti ja ete-

nemissuunnan vaihtaminen uidessa (taito nro 10) sekä veden polkeminen paikallaan 

pysyen (taito nro 15). Näissä molemmissa taidoissa uimaopettaja arvio lapsen taidot parem-

miksi kuin vanhemmat. 
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TAULUKKO 2.  Ennen uimakoulua tytön 2 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

 

HUOM: Vanhempien kohdalla nolla (0) tarkoittaa etteivät vanhemmat ole osanneet vastata. 

Tytön 2 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta uimaopettajan ja vanhempien arvio lapsen ui-

mataidosta oli samanlainen 12 taidosta (yhteneväisyys 75%). Arviointi erosi neljän taidon koh-

dalla. Eroja oli esineen poimiminen altaan pohjasta vyötärön syvyisessä vedessä (taito nro 4), 

meritähtikellunta selällään (taito nro 5) sekä syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12) -osi-

oissa. Näistä uimaopettaja arvioi lapsen meritähtikelluntataidot paremmaksi kuin vanhemmat. 

Vanhemmat arvioivat lapsensa taidot kääntyä vedessä (taito nro 13) opettajan arviota parem-

miksi. Lisäksi vanhemmat eivät osanneet arvioida lapsen taitoa kahden taidon osalta: esineen 

poimiminen altaan pohjasta vyötärön syvyisessä vedessä (taito nro 4) ja syvään veteen sukelta-

minen (taito nro 12). 

Vanhempien vaikeus arvioida lapsensa taitotasoa saattoi johtua siitä, että vanhemmat eivät saa-

neet selkeää käsitystä siitä, mitä kysymys tarkoitti (Hirsjärvi ym. 2007, 190; Eskola & Suoranta 



 

33 

 

2008, 213). Toisaalta voi olla mahdollista myös, että vanhemmat eivät ole nähneet lapsen yrit-

tävän tehdä näitä tehtäviä. 

Tutkimuksen alkaessa elokuussa 2017 uimataitomittarin kuvallinen versio ei ollut vielä valmis-

tunut. Mikäli kysymys oli epäselvä, kuva olisi voinut auttaa vanhempia lasten taidon arvioimi-

sessa. Kuvan välityksellä vanhemmilla on parempi mahdollisuus saada käsitys siitä, minkä-

laista osaamista kukin taitotaso lapselta edellyttää. 

TAULUKKO 3.  Ennen uimakoulua tytön 3 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Tytön 3 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

11 taidosta (yhteneväisyys 69%). 

Arviointi erosi viiden taidon kohdalla. Eroja oli esineen poimiminen altaan pohjasta vyötärön 

syvyisessa vedessä (taito nro 4), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6) sekä veteen menemi-

nen altaan reunalta (taito nro 7) -osioissa. Näissä taidoissa uimaopettaja arvioi lapsen taidon 
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paremmaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat arvioivat lapsensa taidot syvään veteen hyppäämi-

nen (taito nro 11) sekä veden polkeminen paikallaan pysyen (taito nro 15) opettajan arviota 

paremmiksi.  

TAULUKKO 4.  Ennen uimakoulua tytön 4 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Tytön 4 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

9 taidon kohdalla (yhteneväisyys 56%). 

Eroja arvioinnissa oli seitsemän taidon osa-alueesta: kasvojen laittaminen veteen ja kuplien pu-

haltaminen (taito nro 3), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), veteen meneminen altaan 

reunalta (taito nro 7) sekä liukuminen altaan reunalta (taito nro 8) -osioissa. Näissä taidoissa 

uimaopettaja arvioi lapsen taidon paremmaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat arvioivat lapsensa 

taidot syvään veteen hyppääminen (taito nro 11), syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12) 
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sekä kääntyminen vedessä (taito nro 13) opettajan arviota paremmiksi. Vanhempien yliarviointi 

voi olla riski lapsille. 

TAULUKKO 5.  Ennen uimakoulua tytön 5 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

HUOM. Nolla merkki (0) tarkoittaa puuttuvaa arviointia. 

Miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opettajalta kuin 

vanhemmilta. 

Tytön 5 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

10 taidon kohdalla (yhteneväisyys 56%). 

Arviointi erosi seitsemän taidon osa-alueella eli meritähtikellunta selällään (taito nro 5), meri-

tähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), liukuminen altaan reunasta (taito nro 8), selkäuinti (taito 

nro 9), syvään veteen hyppääminen (taito nro 11), syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12) 

sekä veden polkeminen paikallaan pysyen (taito nro 15). Näistä uimaopettaja arvioi lapsen ve-

den polkeminen paikallaan pysyen (taiton nro 15) taidon paremmaksi kuin vanhemmat. Van-

hemmat arvioivat lapsensa taidon syvään veteen hyppääminen (taito nro 11) opettajan arviota 
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paremmiksi. Vanhemmat eivät osanneet arvioida lapsen taitoa meritähtikellunta selällään (taito 

nro 5), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), liukuminen altaan reunasta (taito nro 8), sel-

käuinti (taito nro 9) ja syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12). Vanhempien vaikeus arvioida 

lapsensa taitotasoa saattoi johtua siitä, etteivät he saaneet selkeää käsitystä siitä, mitä kysymys 

tarkoitti. Kysymysten asettelu tutkimusaineistoa varten tulee olla selkeä ja helppo täytettävä 

(Hirsjärvi ym. 2007, 190; Eskola & Suoranta 2008, 213). Toisaalta vanhempien osaamattomuus 

arvioinnissa kohdistui vaativimpien uintitaidon osa-alueisiin. Mikäli vanhemmat eivät ole itse 

tuttuja veden kanssa, he eivät ehkä osaa rohkaista lastaan vaativampiin tehtäviin vedessä ja siksi 

lapsi ei edes kokeile vanhempien nähden vaikeampia tehtäviä. (Hakamäki 2017.) 

TAULUKKO 6. Ennen uimakoulua tytön 6 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Tytön 6 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

11 taidon kohdalla (yhteneväisyys 69%). Arviointi erosi viiden taidon kohdalla. Eroja oli me-

ritähtikellunta selällään (taito nro 5), selkäuinti (taito nro 9), kääntyminen vedessä (taito nro 
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13), etenemissuunnan vaihtaminen uidessa (taito nro 14) sekä vedestä poistuminen (taito nro 

16) - osioissa. Kaikki nämä taidot uimaopettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat. Vanhem-

mat olivat yliarvioineet lapsensa uimataitoja. 

TAULUKKO 7. Ennen uimakoulua tytön 7 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan  

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Tytön 7 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

11 taidon kohdalla (yhteneväisyys 69%). 

Arviointi erosi viiden taidon osa-alueella: veteen meneminen altaan reunalta (taito nro 7), 

myyrä-/koirauinti (taito nro 10) ja syvään veteen hyppääminen (taito numero 11) uimaopettaja 

arvioi lapsen taidon paremmaksi kuin vanhemmat. Syvään veteen sukeltamisessa (taito nro 12) 

sekä vedestä poistumisessa (taito nro 16) vanhemmat arvioivat lapsensa taidot paremmaksi kuin 

opettaja.  
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TAULUKKO 8. Ennen uimakoulua tytön 8 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Tytön 8 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio lapsen uimatai-

dosta oli samanlainen 12 taidosta (yhteneväisyys 75%). Vanhemman ja opettajan arvio oli eri-

lainen neljästä taidosta: veteenmenossa (taito nro 2), esineen poimiminen altaan pohjasta vyö-

tärösyvyisessä vedessä (taito nro 4), myyrä/koirauinti (taito nro 10) - osioissa. Näistä uimaopet-

taja arvioi lasten uimataidon heikommaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat arvioivat vedestä 

poistumisen (taito nro 16) paremmaksi kuin opettaja. 
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TAULUKKO 9.  Ennen uimakoulua tytön 9 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin mu-

kaan 

 

Tytön 9 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta uimaopettajan ja vanhempien arvio lapsen ui-

mataidoista oli samanlainen 15 taidosta (yhteneväisyys 94%). Vanhemman ja opettajan arvio 

oli erilainen yhdestä taidosta: meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6). Uimaopettaja arvio lap-

sen taidon paremmaksi kuin vanhemmat.  
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TAULUKKO 10.  Ennen uimakoulua pojan 10 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin 

mukaan 

Nolla merkki (0) tarkoittaa puuttuvaa arviointia. 

Pojan 10 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

12 taidon kohdalla (yhteneväisyys 75%). Arviointi erosi neljän taidon kohdalla. Eroja oli meri-

tähtikellunta selällään (taito nro 5), syvään veteen hyppääminen (taito nro 11), syvään veteen 

sukeltaminen (taito nro 12) sekä kääntyminen vedessä (taito nro 13) -osioissa. Näistä uimaopet-

taja arvioi lapsen syvään veteen hyppäämisen, syvään veteen sukeltamisen ja kääntymisen ve-

dessä paremmaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat eivät osanneet arvioida yhtä taitoa: meritäh-

tikellunta selällään (taito nro 5). Lapsi oli hyvin taitava, mutta vanhemmat aliarvioivat lapsensa 

taitoja. Ilmeisesti vanhemmat ovat epävarmoja eikä heillä ole selkeää käsitystä lapsen osaami-

sesta. Tällainen tilanne voi syntyä, mikäli vanhemmat eivät käy uimassa yhdessä lapsensa 

kanssa. Tässä tilanteessa voi syntyä erilainen näkemys asioista. Lisäksi täytyy kiinnittää huo-

miota kysymykseen kaksitoista. Opettajan näkemys poikkeaa huomattavasti vanhempien arvi-

osta. Vanhemmat eivät todennäköisesti anna lapsensa hypätä syvään veteen. Toivottavasti van-

hemmat eivät liiallisella turvallisuushakuisuudella estä lasta kehittämästä uimataitoaan. 
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(Hakamäki ym. 2009, 73; Rajala & Kankaanpää 2011, 16; Hakamäki 2017, 10; SUH 2019/ui-

mataitoviikko; Keskinen ym. 2018, 15–16, 29–33).  

TAULUKKO 11.  Ennen uimakoulua pojan 11 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin 

mukaan 

HUOM. Nolla merkki (0) tarkoittaa puuttuvaa arviointia. 

Miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opettajalta kuin 

vanhemmilta. 

Pojan 11 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

12 taidon kohdalla (yhteneväisyys 75%). Arviointi erosi neljän taidon kohdalla. Eroja oli liu-

kuminen altaan reunasta (taito nro 8), selkäuinti (taito nro 9), syvään veteen hyppääminen (taito 

nro 11) sekä kääntyminen vedessä (taito nro 13) -osioissa. Näistä uimaopettaja arvioi lapsen 

syvään veteen hyppäämisen taidot heikommaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat eivät osanneet 

arvioida lapsen taitoa kolmen taidon osalta: liukuminen altaan reunasta (taito nro 8), selkäuinti 

(taito nro 9) ja kääntyminen vedessä (taito nro 13). Vanhempien vaikeus arvioida lapsensa tai-

totasoa saattoi johtua siitä, että vanhemmat eivät saaneet selkeää käsitystä siitä, mitä kysymys 
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tarkoitti tai etteivät ole käyneet lapsensa kanssa uimassa. Mikäli he eivät täysin ymmärtäneet 

tehtävän kuvausta, kuvat olisivat saattaneet auttaa vanhempia vastaamisessa. 

TAULUKKO 12.  Ennen uimakoulua pojan 12 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin 

mukaan 

 

HUOM: Miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Pojan 12 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

8 taidosta (yhteneväisyys 50%). 

Vanhemman ja opettajan arvio eli erilainen kahdeksasta taidosta: rohkeus veteenmenossa (taito 

nro 2), meritähtikellunta selällään (taito nro 5), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), liuku-

minen altaan reunasta (taito nro 8), selkäuinti (taito nro 9), myyrä-/koirauinti (taito nro 10), 

etenemissuunnan vaihtaminen uidessa (taito nro 14) ja veden polkeminen paikallaan pysyen 

(taito nro 15). Näissä kaikissa taidoissa uimaopettaja arvioi lapsen uimataidon heikommaksi 
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kuin vanhemmat. Huomiota herättää opettajan ja vanhempien välisen arvioinnin melko suuri 

ero. Pojan vanhemmat yliarvioivat lapsensa uimataidot.  

Jos vanhemmat yliarvioivat lapsensa uimataitoa, on mahdollista, että he eivät tunnista kaikkia 

niitä turvallisuusuhkia, joita lapsen vedessä liikkumisesta saattaa seurata. Jos he luottavat liikaa 

lapsen taitoihin vanhemmat voivat unohtaa riittävän valvonnan. Aikuisten tulee aina valvoa 

lasten uimista ja vedessä liikkumista. (SUH 2019/uimataitoviikko; Irwin ym. 2015, 11.)  

TAULUKKO 13.  Ennen uimakoulua pojan 13 uimataito opettajan ja vanhempien arvioinnin 

mukaan 

HUOM. Nolla merkki (0) tarkoittaa puuttuvaa arviointia. Miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että 

lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opettajalta kuin vanhemmilta. 

Pojan 13 kuudestatoista uimataidon osa-alueesta opettajan ja vanhempien arvio oli samanlainen 

5 taidosta (yhtäpitävyys 31%). Arviointi erosi yhdentoista taidon kohdalla: päinmakuu-asento 

matalassa vedessä (taito nro 1), kasvojen laittaminen veteen ja kuplien puhaltaminen (taito nro 

3), esineen poimiminen altaan pohjasta vyötärön syvyisessä vedessä (taito nro 4), meritähtikel-

lunta selällään (taito nro 5), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), veteen meneminen altaan 

reunalta (taito nro 7), liukuminen altaan reunalta (taito nro 8), myyrä-/koirauinti (taito nro 10), 
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syvään veteen hyppääminen (taito nro 11), etenemissuunnan vaihtaminen uidessa (taito nro 14) 

ja veden polkeminen paikallaan pysyen ( taito nro 15) - osioissa. Näissä kaikki taidoissa uima-

opettaja arvioi lapsen uimataidot heikommaksi kuin vanhemmat. Vanhemmat eivät osanneet 

arvioida lapsen uimataitoa meritähtikellunta selällään (taito nro 5), meritähtikellunta vatsallaan 

(taito nro 6) sekä veden polkeminen paikallaan pysyen (taito nro 15). Myös tämän lapsen van-

hemmat yliarvioivat oman lapsensa uimataidon. Lasten uimataidon yliarviointi voi vaikeuttaa 

hyvän ja turvallisen opetuksen antamista.  

8.2 Uimaopettajan ja vanhempien välisen arvioinnin osiokohtaiset yhtäläisyydet ja 

eroavaisuudet 

Jotta uimataitomittarin yksittäisten osioiden pätevyydestä voidaan saada tietoa, seuraavaksi las-

ten vanhempien ja opettajien arviointeja tarkastellaan osiokohtaisesti. Tulosten luokitukset 

(luotettava, kohtalainen ja heikko) tulevat Valentini ym. (2017) teoksesta. 
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TAULUKKO 14. Uimataitomittarin osiokohtainen tarkastelu vanhempien ja opettajan arvioin-

tien yhteneväisyydestä ja eroista 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Päinmakuuasento vedessä -osiossa (nro 1) opettajan ja vanhempien arviot olivat yhteneväisiä 

12 lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arvioinnissa oli siis 92%. Vain yhden lapsen taidon 

opettaja arvioi heikommaksi kuin lapsen vanhemmat. Opettajan ja vanhempien välinen korkea 

yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 1 toimii hyvin ja kyselylomakkeen sanallinen kuvaus 

antaa luotettavan kuvan lapsen päinmakuuasennosta vedessä. (Valentini ym. 2017.) 
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Rohkeus veteenmenossa -osiossa (nro 2) opettajan ja vanhempien arviot olivat 11 lapsen taito-

jen kohdalla samanlainen. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 85% (Valentini ym. 

2017).  Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat. Näyttää siltä, että 

vanhemmat suhtautuvat tähän kysymykseen rennosti. Opettajan ja vanhempien arviointien yh-

teneväisyys on hyvä. Kiinnostavaa on kuitenkin huomioida, että näinkin keskeisessä uimatai-

don osa-alueessa vanhemmat saattavat yliarvioida lastensa taidon. 

Kasvojen laittaminen veteen ja kuplien puhaltaminen -osiossa (nro 3) opettajan ja vanhempien 

arviot olivat yhteneväisiä 11 lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 85% 

(Valentini ym. 2017). Yhden lapsen taidon opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat ja 

toisaalta yhden lapsen taidon opettaja arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Se osoittaa, että osio 

kolme toimii hyvin ja kyselylomakkeen sanallinen kuvaus antaa luotettavan kuvan lapsen kas-

vojen laittamisesta veteen ja kuplien puhaltamisesta. 

 Esineen poimiminen altaan pohjasta vyötärön syvyisessä vedessä -osiossa (nro 4) opettajan ja 

vanhempien arviot olivat yhteneväisiä 9 lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien vä-

lillä oli kohtalainen 69%. Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat 

ja kahden lapsen esineen poimimisen taidot opettaja arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Opet-

tajan ja vanhempien yhtäpitävyysprosentti on kohtalainen. (Valentini ym. 2017.) Vaikuttaa 

siltä, että sanallinen kuvaus ei antanut riittävää selkeyttä kaikille vanhemmille.   

Meritähtikellunta selällään -osiossa (nro 5) opettajan ja vanhempien arviot olivat samanlaisia 7 

lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli heikko 54% (Valentini ym. 2017). 

Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi ja neljän lapsen taidot paremmaksi kuin van-

hemmat. Kolmen lapsen vanhemmat eivät osanneet vastata esitettyyn kysymykseen. Heikko 

yhteneväisyysprosentti osoittaa, että tämän osion sanallinen kuvaus ei antanut riittävää sel-

keyttä vanhemmille. Toinen syy heikkoon tulokseen voi olla, että lapset eivät ole tehneet meri-

tähtikelluntaa vanhempiensa nähden, koska peräti neljän lapsen taidot opettaja arvioi vanhem-

pien arviota paremmaksi.  

Meritähtikellunta vatsallaan -osiossa (nro 6) opettajan ja vanhempien arviot olivat yhteneväisiä 

7 lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli heikko 54% (Valentini ym. 

2017).  Vain yhden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat ja viiden lapsen 

taidot opettaja arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Osion 5 tavoin tässäkin saattaa olla 
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kyseessä sellainen taito, jota lapset harvemmin harjoittelevat vanhempien läsnäollessa ja sen 

vuoksi on vaikea tehtäväosio vanhemmille arvioitavaksi.  

Veteen meneminen altaan reunasta -osiossa (nro 7) opettajan ja vanhempien arviointi oli sa-

manlaista 9 lapsen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arvioinnissa oli 69%. Yhden lapsen taidot 

opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat ja kolmen lapsen taidot opettaja arvioi parem-

maksi kuin vanhemmat. Opettajan ja vanhempien välinen arvioinnin yhtäpitävyysprosentti on 

kohtalainen (Valentini ym. 2017). Vaikka muutaman lapsen vanhemmat olivat aliarvioineet 

lapsensa taidon, mittausosiona kysymys näyttää toimivan. Kyselylomakkeen sanallinen kuvaus 

antaa riittävän luotettavan kuvan lapsen veteen menemisestä altaan reunasta. 

Liukuminen altaan reunasta -osiossa (nro 8) kahdeksan lapsen kohdalla opettaja ja vanhemmat 

arvioivat samalla tavalla. Yhtäpitävyysprosentti arvioinnissa oli kohtalainen 62% (Valentini 

ym. 2017). Opettaja arvioi kahden lapsen taidot heikommaksi kuin vanhemmat ja kolmen lap-

sen taidot paremmaksi kuin vanhemmat. Voidaan olettaa, että kuvallinen versio kysymyksestä 

olisi saattanut auttaa luotettavampaan tutkimustulokseen.  

Selkäuinti -osiossa (nro 9) opettajan ja vanhempien arviot olivat yhteneväisiä yhdeksän lapsen 

kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli kohtalainen 69% (Valentini ym. 2017). 

Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi, mutta toisaalta kahden lapsen selkäuinnin 

taidot opettaja arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Tämän lisäksi kahden lapsen vanhemmat 

eivät osanneet vastata tähän kysymykseen lainkaan. Eli vanhempien tietämättömyys lasten tai-

totasoista saattaa selittää tulosta enemmän kuin se, kuinka onnistunut kysymys on. 

Myyrä-/koirauinti -osiossa (nro 10) opettajan ja vanhempien arviot kahdeksan lapsen kohdalla 

olivat samanlaista arviointia. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli kohtalainen 62% (Va-

lentini ym. 2017). Kolmen lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat ja kah-

den lapsen taidot opettaja arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Näkemysero on melko suuri. Se 

kertoo siitä, että vanhemmat olivat lastensa uimataidosta epävarmoja. 

Syvään veteen hyppääminen -osiossa (nro 11) kuuden lapsen taidot opettaja ja vanhemmat ar-

vioivat samalla tavalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli heikko 46% (Valentini ym. 

2017). Viiden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat ja kahden lapsen ve-

teen hyppäämisen taidon opettaja arvio paremmaksi kuin vanhemmat. Eli eroavaisuus on seit-

semällä osa-alueella. Uimakoulun aluksi monet lapset eivät vielä pystyneet eivätkä halunneet 
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hypätä syvään veteen. On mahdollista, että vanhemmat käsittelivät asian väärin ja sen myötä 

yliarvioivat lapsensa hyppäämisen syvään veteen.  

Useimmiten kuusivuotias lapsi ei vielä uskalla hypätä syvään veteen, ellei hänellä ole aikai-

sempaa kokemusta. Usein lapset oppivat tämän taidon uimakoulun yhteydessä. (Hakamäki ym. 

2009, 11–13; Langendorfer & Bruya 1995, 73.) Vanhemmilla ei aina ole oikeaa käsitystä siitä, 

mitä lapsi on uimakoulussa harjoitellut ja oppinut (Keskinen ym. 2017, 17). Tämän vuoksi 

opettajan ja vanhempien arviointien välillä saattaa olla suuri eroavaisuus. Mielestäni kysymys 

oli myös hieman epäselvä, koska siellä ei puhuta altaan syvyydestä. Veden syvyydestä mainit-

seminen olisi saattanut auttaa vanhempia vastauksessa. 

Syvään veteen sukeltaminen -osiossa (nro 12) kahdeksan lapsen taidot opettaja ja vanhemmat 

arvioivat samalla tavalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 62%. Kahden lapsen tai-

dot opettaja arvioi heikommaksi ja kolmen lapsen syvään veteen sukeltamisen taidot opettaja 

arvioi paremmaksi kuin vanhemmat. Vain yhden lapsen vanhemmat eivät osanneet vastata ky-

symykseen. Opettajan ja vanhempien yhtäpitäväisyysprosentti on kuitenkin kohtalainen (Va-

lentini ym. 2017). Usein lapsi uskaltaa sukeltaa helpommin kuin hypätä syvään veteen. Syvään 

veteen hyppäämis-osiossa opettajan ja vanhempien välinen ero on melko suuri. Osion tehtävä 

oli hankalahko. Mielestäni olisi syytä osion nimen yhteydessä mainita myös altaan syvyys sekä 

osion asteikot 1–3 olisi hyvä muuntaa selkeämmäksi. 

Kääntyminen -osiossa (nro 13) opettajan ja vanhempien arviot olivat yhteneväisiä kahdeksalla 

lapsella. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli kohtalainen 63% (Valentini ym. 2017). 

Kolmen lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi ja kahden lapsen taidot paremmaksi kuin 

vanhemmat. Yhden lapsen vanhemmat eivät vastanneet tätä taitoa koskevaan kysymykseen. 

Tämä kysymys oli myös hieman hankala. Palaan osion arviointiin tarkemmin lasten arvioiman 

kuvallisen mittarin jälkeen. 

Etenemissuunnan vaihtaminen uidessa -osiossa (nro 14) kymmenen lapsen taidot opettaja ja 

vanhemmat arvioivat samalla tavalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli kohtalainen 

77% (Valentini ym. 2017). Kolmen lapsen taidot opettaja arvio heikommaksi kuin vanhemmat.  

Veden polkeminen paikallaan pysyen -osiossa (nro 15) opettajan ja vanhempien arviot kahdek-

salla lapsella olivat samanlaiset. Yhtäpitävyysprosentti oli kohtalainen 62% (Valentini ym. 

2017) Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi ja kolmen lapsen vedessä polkemisen 
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taidot paremmaksi kuin vanhemmat. Vain yhden lapsen arviointi puuttuu. Mielestäni osion ky-

selylomakkeen sanallinen kuvaus oli selkeä ja toimii hyvin. Mutta opettajan ja vanhempien 

välinen ero arvioinnissa oli kuitenkin hieman suuri. Saattaa olla, että vanhemmilla ei ole tietoa 

kyseisen liikkeen merkityksestä uimataitoihin. Veden polkeminen paikallaan liike on ikään 

kuin näkymätön liike, eli uidessa tai pysähdyksessä lapsi polkee vedessä automaattisesti. To-

dennäköisesti vanhemmat eivät erikseen kiinnitä siihen huomiota ja sen vuoksi tehtäväosio oli 

vaikea arvioitavaksi. Vedessä polkeminen on perustaito, mikä jokaisen pitää osata.  

Vedestä poistuminen -osiossa (nro 16) yhdentoista lapsen taidot opettaja ja vanhemmat arvioi-

vat samalla tavalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli hyvä 85% (Valentini ym. 

2017). Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin vanhemmat. Tulosten perus-

teella voidaan todeta, että sanallinen kuvaus oli antanut riittävään luotettavan kuvan lapsen ve-

destä poistumisesta.  

8.2.1 Yhteenveto opettajan ja vanhempien arviointien välisestä eroavaisuudesta  

Kokeneen uimaopettajan arviointiin verrattuna voidaan todeta, että osa vanhemmista oli taipu-

vaisia yliarvioimaan lastensa taidot paremmiksi kuin opettaja. Vanhempien tietämättömyys las-

tensa uintitaidoista tuli myös näkyvästi esille (taulukko 14). Näissä tilanteissa vanhempien oli 

myös vaikea arvioida lastensa uimataitoa. Tässä tapauksessa kuvallinen kyselylomake (liite 3) 

olisi voinut auttaa vanhempia lasten taidon arvioimisessa.  

8.2.2 Uimataitomittarin tehtäväosioiden luotettavuus ja heikkous vanhempien ja opet-

tajan arvioinnin perusteella 

Vanhempien ja opettajan arviointien perusteella taulukossa 14 pystytään tarkkaan havainnoi-

maan, mitkä tehtäväosiot toimivat luotettavasti ja mitkä heikosti. 16 tehtäväosiosta luotettaviksi 

osoittautuivat osiot 1,2,3 ja 16 (85–92%) sekä kohtalaiseksi osiot 4,7,8,9,10,12,13,14,15 (62–

77%). Vain kolmen tehtävän kohdalla luotettavuus osoittautui heikoksi (5,6 ja 11; 46–54%). 

Näin voidaan todeta uimataitomittarin olevan luotettava kaikissa muissa paitsi kolmessa vii-

meksi mainitussa muuttujassa. 
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8.3 Tyttöjen ja poikien uimataidon eroavaisuus opettajan arvioinnin perusteella 

Tässä tutkimuksessa pyrin saamaan tietoja tyttöjen ja poikien välisistä eroista uimataidoissa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tyttöjen vanhempien arviointi lastensa uimataidosta oli hyvin 

lähellä opettajan arviointia. Sen sijaan poikien vanhemmat arvioivat lastensa uimataidon huo-

mattavasti paremmaksi kuin opettaja. Esimerkiksi 16 taidosta poikien vanhemmat yliarvioivat 

lastensa taidot 17 pisteellä. Vaikka tutkittavia poikia oli vähemmän kuin tyttöjä, tulosten perus-

teella voidaan huomata, että poikien vanhemmat yliarvioivat lastensa uimataitoa keskimäärin 

4.25 pistettä poikaa kohti. Tyttöjen vanhemmat vain 1.9 pisteellä tyttöä kohti. Tällä voi olla 

yhteyttä vastaajan sukupuoleen. Riippuu siitä, kuka arvioi: onko arvioinnissa molemmat van-

hemmat vai toinen heistä. Yksi selitys tulokselle voi olla vanhempien käyttäytymisessä ja kas-

vatustyylissä. Esimerkiksi isien kasvatustyyli voi olla erilainen kuin äitien. Äidit voivat olla 

lapsensa kasvatuksessa lämpimämpiä ja hienovaraisempia. Sen sijaan isä voi olla autoritaari-

sempi kuin äiti ja sen myötä vaatimukset pojille ovat erilaiset. (Kervinen & Aunola 2013, 13.) 

Perheiden kulttuurilla ja vanhempien roolilla on suuri vaikutus lapsen kasvulle ja oppimisym-

päristölle (Hirsto 2001, 24, 32). Lisäksi vanhempien asenteilla on merkitystä. Vanhempien us-

komukset voivat ennustaa merkittävästi lasten kiinnostusta. Esimerkiksi isät pyrkivät käyttä-

mään kognitiivisesti vaativampaa puhetta poikien kanssa kuin tyttöjen kanssa (Tenenbaum & 

Leaper 2003). Tästä saattaa johtua myös poikien uimataidon yliarviointi. 

8.4 Esikoululaisten uimataito lasten itsensä ja uimaopettajan arvioimana uimakoulun 

jälkeen 

8.4.1 Kuvallinen uimataitomittari 

Uimaopettajana arvioin lasten uimataidon myös uimakoulun jälkeen. Arvioinnissa apunani oli 

kaksi lastenhoitajaa kirjureina. Viimeisen uimakoulutunnin jälkeen lapset arvioivat oman ui-

mataitonsa uimaopettajan/tutkijan kanssa päiväkodissa. Tätä lasten tekemää arviota verrataan 

uimaopettajan uimakoulun viimeisen uintitunnin aikana tekemään arviointiin. Arviointi tehtiin 

kuvallisen (liite 4) uimataitomittarin avulla kuudestatoista eri tehtävästä. Tehtävien arviointi oli 

1-3 pistettä samoin kuin vanhemmille suunnatussa kyselylomakkeessakin ennen uimakoulun 

alkua. Kyselylomakkeen ja kuvallisen mittarin osiot olivat täysin samat. 
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8.4.2 Kuvallisen uimataitomittarin luotettavuus tutkimuksessa 

Kuvallinen mittari arvioi lasten omaa käsitystä pätevyydestään uimataidon eri osa-alueilla. Mit-

tari sisältää kolme kuvaa lapsesta (1=ei osaa, 2= osaa avustettuna, 3= osaa itsenäisesti). Koko-

naisuudessaan 10 kerran uimakoulun jälkeen uimakoulun osallistujia pyydettiin katsomaan ku-

via ja valitsemaan niistä, mikä kuva muistuttaa hänen omaa käsitystään omasta taidostaan. Tau-

lukossa 15 verrataan lasten itsearviointia ja opettajan tekemää arviointia uimakoulun lopussa.  

TAULUKKO 15.  Lapsen ja opettajan arviointi uimataidon eri osa-alueista uimakoulun jälkeen 

 

          Taulukko 15 jatkuu 
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Taulukko 15 jatkuu 

 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut alhaisemman pistemäärän opet-

tajalta kuin vanhemmilta. 

Lapset (tytöt 1,7 ja 9) arvioivat omat taitonsa kaikilla kuudellatoista uimataidon osa-alueella 

samalla tavalla uimaopettajan kanssa (yhtäpitävyys 100%). 

Lapset (tyttö 2 ja poika10) arvioivat kuudestatoista uimataidon osa-alueesta samalla tavalla 

opettajan kanssa 15 taitoa (yhteneväisyys 94%). Opettajan ja lapsen arvio oli erilainen vain 

yhdestä taidosta: tytön (nro 2) syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12), jossa opettaja arvioi 



 

53 

 

lapsen taidon paremmaksi kuin lapsi itse. Poika (nro 10) arvioi päinmakuuasentoaan matalassa 

vedessä (taito nro 1) heikommaksi kuin opettaja.  

Lapset (tytöt 4, 5, 8 ja poika 11) arvioivat kuudentoista uimataidon osa-alueesta neljällätoista 

osa-alueella samalla tavalla kuin opettaja (yhtäpitävyys 88%). Opettajan ja lapsen arvio oli eri-

lainen kahdesta taidosta. Tytön (nro 4) päinmakuuasento matalassa vedessä (taito nro 1) ja ve-

teen meneminen altaan reunalta (taito nro 7) opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi itse. Lapsi 

oli hieman kriittinen omia taitojaan kohtaan. Tytön (nro 5) syvään veteen hyppääminen (taito 

nro 11) opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi ja syvään veteen sukeltaminen (taito nro 12) 

opettaja arvioi heikommaksi kuin lapsi itse. Lapsen (tyttö 8) liukuminen altaan reunasta (taito 

nro 8) opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi, veden polkeminen paikallaan pysyen (taito nro 

15) opettaja arvioi lapsen taidon heikommaksi kuin lapsi itse. Lapsi (poika 11) arvioi syvään 

veteen sukeltaminen (taito nro 12) sekä vedestä poistuminen (taito nro 16) paremmaksi kuin 

opettaja. Lapsi hieman yliarvioi omia taitojaan. 

Lapsi (poika 13) arvioi uimataidon kuudestatoista osa-alueesta samalla tavalla opettajan kanssa 

12 osa-alueella (yhtäpitävyys 75%). Opettajan ja lapsen arvio oli erilainen neljästä taidosta: 

kasvojen laittaminen veteen ja kuplien puhaltaminen (taito nro 3), veteen meneminen altaan 

reunalta (taito nro 7), liukuminen altaan reunasta (taito nro 8) ja kääntyminen vedessä (taito nro 

13) - osioissa. Näistä uimaopettaja arvioi lapsen uimataidon heikommaksi kuin lapsi itse, joten 

lapsi yliarvioi omia taitojaan. 

Lapset (tyttö 3 ja poika 12) arvioivat kuudestatoista uimataidon osa-alueesta samalla tavalla 

opettajan kanssa 11 taidon kohdalla (yhtäpitävyys 69%). Opettajan ja lasten arvio oli erilainen 

viidestä taidosta: tytöllä (nro 3) päinmakuuasento matalassa vedessä (taito nro 1), kasvojen lait-

taminen veteen ja kuplien puhaltaminen (taito nro 3), meritähtikellunta selällään (taito nro 5), 

meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6) ja veteen meneminen altaan reunalta (taito nro 7) - 

osioissa. Uimaopettaja arvioi tytön taidon paremmaksi kuin hän itse, joten tyttö oli hyvin kriit-

tinen omia taitoja kohtaan. Pojalla (nro 12) kasvojen laittaminen veteen ja kuplien puhaltaminen 

(taito nro 3), veteen meneminen altaan reunalta (taito nro 7) liukuminen altaan reunasta (taito 

nro 8), selkäuinti (taito nro 9) ja myyrä-/koirauinti (taito nro 10) -osioissa oli ero opettajaan. 

Näistä uimaopettaja arvioi pojan uimataidon heikommaksi kuin poika itse eli hän yliarvioi omia 

taitojaan.  
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Lapsi (tyttö 6) arvioi kuudestatoista uimataidon osa-alueesta samalla tavalla opettajan kanssa 9 

taidon kohdalla (yhtäpitävyys 56%). Opettajan ja lapsen arvio erosi seitsemän taidon osalta: 

taito päinmakuuasento matalassa vedessä (taito nro 1), kasvojen laittaminen veteen ja kuplien 

puhaltaminen (taito nro 3), meritähtikellunta vatsallaan (taito nro 6), selkäuinti (taito nro 9), 

myyrä-/koirauinti (taito nro 10) ja kääntyminen vedessä (taito nro 13). Näissä taidoissa opettaja 

arvioi lapsen taidot paremmaksi kuin lapsi itse, joten lapsi oli hyvin kriittinen omasta taitota-

sostaan. Toisaalta syvään veteen sukeltamisen (taito nro 12) lapsi arvioi oman taidon opettajan 

arviota paremmiksi. 

8.4.3 Yhteenveto opettajan ja lasten arvioinnista 

Tyttöjen ja poikien arvioinnit olivat hyvin lähellä opettajan arviointia. Jopa yhdeksän lasta ar-

vioi oman taitonsa yhtäpitävästi (yli 80%) opettajan kanssa. Yhtäpitäväisyysprosentti näyttää 

olevan korkea. Arviointien yhteneväisyyteen palaan seuraavassa kappaleessa. Tyttöjen ja poi-

kienkaan välillä ei ollut suuria eroja. Toisaalta neljän lapsen kohdalla uimaopettajan ja lasten 

arviointi erosi ja siksi myös yhtäpitäväisyysprosentti oli hieman erilainen. Kahden tytön (nro 3 

ja 6) uimataidot opettaja arvioi paremmaksi kuin lapset itse, joten tytöt olivat hyvin kriittisiä 

omia taitojaan kohtaan. Sen sijaan kaksi poikaa (nro 12 ja 13) arvioivat omat uimataitonsa ui-

maopettajan arviointia paremmiksi (taulukko 15). Toisaalta esikouluiässä myös saattaa tulla 

eroavaisuutta todellisten taitojen ja itsearviointien välillä (Moreno & Ruiz 2008). 

8.5 Uimaopettajan ja lasten välisen arvioinnin yhtäläisyydet ja eroavaisuudet 

Jotta kuvallisen uimataitomittarin yksittäisten osioiden pätevyydestä voidaan saada tietoa, seu-

raavaksi lasten ja opettajien arviointeja tarkastellaan osiokohtaisesti. 
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TAULUKKO 16. Uimataitomittarin osiokohtainen tarkastelu lasten ja opettajan arviointien yh-

teneväisyydestä ja eroista 

HUOM: miinus merkki (-) tarkoittaa, että opettaja arvioi lapsen uimataidon alhaisemmaksi kuin 

lapsi itse.  

Päinmakuuasento vedessä -osiossa (nro 1) uimaopettajan ja lapsen arviot olivat yhteneväisiä 9 

lapsen kohdalla. Yhteneväisyys arvioinnissa oli kohtalainen 69% (Valentini ym. 2017). Neljän 

lapsen taidot opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi. Tässä osiossa yllättäen kävi ilmi, että neljä 

lasta aliarvioivat uimataitonsa. Uimakoulun jälkeen koko ryhmän lapset osasivat päinmakuu-

asennon sujuvasti. Lisäksi nämä lapset, jotka valitsivat uimataitomittarista kohdan 2, kaikki 

olivat taitavia uimareita. Saattaa olla, etteivät lapset ymmärtäneet kysymyksen tarkoitusta. Tu-

los antaa syytä pohtia, tulisiko osion kysymyksenasettelua muuttaa selkeämmäksi.  
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Rohkeus veteenmenossa -osiossa (nro 2) uimaopettajan ja lapsen arviot olivat yhteneväisiä 

kaikkien 13 lapsen kohdalla. Yhteneväisyys arvioinnissa oli 100%.  Lapsista kaikki pääsivät 

rohkeasti altaaseen kuvan mukaisesti (3). Uimaopettajan ja lasten välinen hyvä yhtäpitävyys-

prosentti osoittaa, että osio 2 toimii hyvin ja kuva antaa luotettavan lähtökohdan arvioida tätä 

taitoa. Tehtävään vastaamisessa lapset olivat hyvin tietoisia omista kyvyistään. Tämän taidon 

osaamisella lapset saivat lisää itsevarmuutta/luottamusta sekä motivaatiota oppia lisää uusia 

taitoja (Sääkslahti 2005, 166; Liukkonen ym. 2017, 290–291; Antonio ym. 2008).   

Kasvojen laittaminen veteen ja puhaltaminen -osiossa (nro 3) uimaopettajan ja lasten arviot 

uimataidosta olivat samanlaisia yhdeksällä lapsella. Yhteneväisyys arvioinnissa oli kohtalainen 

69% (Valentini ym. 2017). Kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi kuin lapset ja 

toisaalta kahden lapsen kasvojen laittamisen veteen ja puhaltamisen opettaja arvioi paremmaksi 

kuin lapset. Uimaopettajan ja lapsen eroavaisuus näkyy neljän lapsen kohdalla. Tässä osiossa 

selkeästi näyttää siltä, etteivät kaikki lapset olleet varmoja taitotason saavuttamisesta. Ilmeisesti 

lasten itsetunnon ja itsevarmuuden osuus ei ole vielä kehittynyt niin tarkaksi (Keltikangas-Jär-

vinen 1994, 75–77; Kokkonen 2010, 29,84). 

Vaikka edellisessä tehtävässä osiossa 2 kaikki lapset arvioivat osaavansa tehtävän hyvin, kas-

vojen laittaminen ja puhaltaminen tuo mukaan hieman lisää vaatimuksia ja siksi jännitystä. 

Omasta mielestäni tämän osion lähes kaikki lapset osasivat hyvin. Tehtävän vaativuus luo lap-

sille haasteita. Oletan, että sen myötä lapsi ei osaa vastata kysymykseen realistisesti. Kasvojen 

laittaminen veteen ja yhtaikaa puhaltaminen saattaa stressata ja jopa pelottaa lasta. Hän voi 

helposti hämmentyä. Etenkin sellaiset lapset, jotka olivat juuri ja juuri oppineet uusia taitoja 

niin heidän oli myös vaikea arvioida omaa osaamistaan. Ajattelisin, että 6-vuotias lapsi ei vielä 

osaa yhdistää kahta asiaa täydellisesti yhteen. Jännitystä voi ilmaantua tavalla tai toisella sekä 

heikoilla että taitavilla lapsilla. Uimakoulun harjoitteet ovat kuitenkin auttaneet lapsia saamaan 

positiivisia kokemuksia oppimisesta (Keskinen ym. 2018, 87).  Kyselylomakkeen kuva antaa 

kohtuullisen luotettavasti tietoa lapsen kasvojen laittamisesta veteen ja samanaikaisesta puhal-

tamisesta.  

Esineen poimiminen altaan pohjasta -osiossa (nro 4) uimaopettaja ja lasten arviot olivat yhte-

neväisiä kaikkien 13 lasten kohdalla. Yhteneväisyys arvioinnissa oli 100%. Uimaopettajan ja 

lasten välinen hyvä yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 4 toimii hyvin ja kuvallinen kyse-

lylomakkeen ilmaisu antaa luotettavan kuvan lapsen esineen poimimisesta altaan pohjasta. 
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Kyselyyn vastattaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että veden syvyys tulee ilmaista kysymyk-

sessä. Tässä tehtävässä lasten ja opettajan käsitykset taidon osaamisesta olivat samanlaiset. 

Lähtötasoltaan eritasoiset oppijat olivat oppineet uimakoulun aikana esineen poimimista altaan 

pohjasta. Suurin osa lapsista oli oppinut sukeltamaan esineen 80 cm syvyydessä vedessä jalat 

irti pohjasta. Poikkeuksena oli vain kaksi lasta, jotka poimivat esineen niin, että jalat pysyivät 

pohjassa 20 cm syvyisessä vedessä. Lähes kaikki lapset olivat kuitenkin oppineet poimi-

maan/sukeltamaan esineen altaan pohjasta. Uimakoulun ohjelma auttoi lapsia edistymään ui-

mataidoissaan.  

Meritähtikellunta selällään -osiossa (nro 5) uimaopettajan ja lasten arviot olivat yhteneväisiä 12 

lapsen kohdalla. Yhteneväisyys oli hyvä 92% (Valentini ym. 2017). Yhden lapsen taidon opet-

taja arvioi paremmaksi kuin lapsi. Uimaopettajan ja lasten välinen hyvä yhtäpitävyysprosentti 

osoittaa, että osio 5 toimii hyvin ja kyselylomakkeen kuvallinen kuvaus antaa luotettavan kuvan 

lapsen meritähtikellunnasta selällään. Tämän osion tulokset yllättivät. Lapset omaksuivat tai-

don uimakoulun aikana erittäin hyvin. Myös melkein kaikki heistä osaisivat arvioida uimatai-

don osaamista realistisesti. Osion kysymys ja kuvat oli asetettu hyvin loogisesti. Kaikissa kol-

messa vaihtoehdossa kuvitukset oli piirretty selkeästi, joka myös helpotti lapsia arvioinnissa.  

Meritähtikellunta vatsallaan -osiossa (nro 6) uimaopettajan ja lasten arviot olivat 11 lapsen koh-

dalla samanlainen. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 85%. Kahden lapsen taidot 

opettaja arvioi paremmaksi kuin lapset. Opettajan ja lasten arviointien yhteneväisyys on hyvä 

(Valentini ym. 2017). Vain kaksi lasta aliarvioi taitotasonsa. Nämä lapset olivat myös herkkiä 

eli todennäköisesti heidän itsetuntonsa ei ole vielä kovin vahva (Keltikangas-Järvinen 1994, 

132; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 488). Toisaalta kaikki lapset eivät pidä itseään yhtä taitavana 

kaikilla osa-alueilla. Esikoululaiset ovat taipuvaisia suhtautumaan omiin kokemuksiin hyvin 

kriittisesti (Moreno ym. 2008). Sen takia he helposti myöskin voivat aliarvioida omat taitonsa. 

Osion kysymykset ja kuvat oli kuitenkin aseteltu selkeästi. Uimaopettajan ja lastenhoitajien 

arviointien perusteella sekä lapsen omasta näkemyksestä pystyy havaitsemaan lasten tyytyväi-

syyden omaan suoritukseen.  

Liukuminen veteen altaan reunasta -osiossa (nro 7) uimaopettajan ja lasten arviot olivat 10 lap-

sen taitojen kohdalla samanlainen. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli kohtalainen 

77% (Valentini ym. 2017). Yhden lapsen taidon uimaopettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi itse 

ja kahden lapsen taidot heikommaksi kuin lapset. Kiinnostavaa on kuitenkin huomata, että 



 

58 

 

uimaopettajan ja vanhempien arviointeihin verrattuna tämä lasten ja opettajan yhtäpitävyyspro-

sentti on korkeampi. Osion kuvitus oli selkeää ja ymmärrettävää. Opettajan ja lasten välinen 

hyvä yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 7 toimii hyvin ja kyselylomakkeen kuva antaa 

luotettavan käsityksen lapsen liukumisesta veteen altaan reunasta.  

Liukuminen altaan reunasta -osiossa (nro 8) uimaopettajan ja lapsen arviot olivat yhdeksän lap-

sen taidoissa samanlaiset. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä on 69%. Kahden lapsen tai-

dot opettaja arvioi paremmaksi kuin lapset ja kahden lapsen taidot opettaja arvioi heikommaksi 

kuin lapset. Opettajan ja lasten arviointien yhteneväisyys on kohtalainen (Valentini ym. 2017). 

Osa lapsista oli omasta taitotasostaan varmoja ja osa epävarmoja. Saattaa olla, että liukuminen 

eteenpäin vielä jännittää monia. Uima-altaan syvyyden muuttumisen ja hengittämisen aikana 

ilmenee uusia tuntemuksia. Lapsi ei välttämättä tiedosta niitä eikä huomaa, että hän osaa liukua 

eteenpäin. Heti suorituksen jälkeen lapsi ei välttämättä osaa kuvata tunnettaan. Jotkut lapset 

tarvitsevat enemmän aikaa ja osa sopeutuu nopeammin. Lapsen tarvitsema aika riippuu paljon 

lapsen olemuksesta ja itsetunnosta. Tässä osiossa on kuitenkin otettava huomioon myös osion 

kuvien asettelu. Kuvitus saattoi olla hieman harhaanjohtavaa ja siitä voi seurata erimielisyyksiä. 

Kuvien asettelu tulisi olla selkeämpi. Osion keskimmäistä kuvaa voisi kehittää niin, että lapsi 

liukuu laudan kanssa. Eri oppijat ja eri ikäiset lapset oppivat taitoja eri tavoin. Siksi laudan 

kanssa on helpompi suoriutua tehtävästä. Suoriutumisesta seuraa pätevyyden tunteen syntymi-

nen.  

Selkäuinti -osiossa (nro 9) uimaopettajan ja lasten arviot uimataidosta olivat samanlaisia 11 

lapsella. Yhteneväisyys arvioinnissa oli hyvä 85% (Valentini ym. 2017). Ero arvioinnissa oli 

vain kahden lapsen taidosta. Yhden lapsen taidon uimaopettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi ja 

toisen lapsen taidon heikommaksi kuin lapsi itse. Hyvä yhtäpitäväisyysprosentti osoittaa, että 

osio 9 toimii hyvin ja että kuvallinen uimamittari antaa luotettavan kuvan lapsen selkäuinnista. 

Tulokset myös osoittavat, että uimakoulun yhteydessä lasten luottamus on huomattavasti vah-

vistunut. Myös lasten motoriikka ja fyysinen kunto on kasvanut. Lapset ovat osanneet arvioida 

uimataitonsa realistisesti. Mielestäni olisi selkeämpää, jos selkäuintitaidon (nro 9) nimi muu-

tettaisiin kuvaavammaksi, kuten” potkiminen selällään” “tai alkeisselkäuinti.” 

Myyräuinti -osiossa (nro 10) opettajan ja lasten arviointi oli yhtenäistä 12 lapsen kohdalla. Yh-

täpitävyysprosentti arviointien välillä oli hyvä 92% (Valentini ym. 2017). Yhden lapsen taidot 

opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi itse. Lapset ovat osanneet hahmottaa ja arvioida kuvien 
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perusteella taitotasonsa hyvin. Tässä vaiheessa lapset olivat jo kehittyneempiä ja he olivat op-

pineet erilaisia uimataitoja. Kokemusten avulla lapset pystyvät hallitsemaan omaa liikkumis-

taan ja löytämään tasapainon eri asennoissa vedessä (Hakamäki ym. 2009, 60). Opettajan ja 

lasten välinen hyvä yhtäpitävyysprosentti arvioinnissa osoittaa, että osio 10 toimii hyvin ja ky-

selylomakkeen kuvallinen kuvaus antaa luotettavan kuvan lapsen myyräuinnista. Toisaalta on 

kiinnostavaa huomioida, että osion kolmessa kuvassa puuttuvat kokonaan käsiliikkeet.  

Syvään veteen hyppääminen -osiossa (nro 11) uimaopettajan ja lasten arviot olivat 12 lapsen 

taitojen kohdalla samanlaiset. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli hyvä 92% (Valentini 

ym. 2017). Yhden lapsen taidon opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi itse. Opettajan ja lasten 

välinen hyvä yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 11 toimii hyvin ja kyselylomakkeen ku-

vallinen kuvaus antaa luotettavan kuvan lapsen syvään veteen hyppäämisestä. Tehtävää arvioi-

taessa on hyvä huomioida, että veden syvyys tulee ilmaista kysymyksen yhteydessä selkeästi, 

esimerkiksi laskeutumis- tai hyppykorkeus.  

Syvään veteen sukeltaminen -osiossa (nro 12) opettajan ja lasten arviot olivat yhdeksällä lap-

sella samanlaiset. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 69%. Yhden lapsen uimataidon 

opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi itse ja kolmen lapsen syvään veteen sukeltamisen taidot 

opettaja arvioi heikommaksi kuin lapset itse. Arvioinnin yhteneväisyysprosentti oli kohtalainen 

(Valentini ym. 2017). Lapset ovat osanneet arvioida syvään veteen sukeltamisen taidon suh-

teellisen realistisesti. Osion tehtävä oli hieman haastava. Kuusivuotias lapsi lähtee harvoin pää 

edellä hyppäämään ja sukeltamaan syvään veteen. Mielestäni olisi oleellista, että osiossa 12 

veden syvyys tulisi ilmaista. Toinen mahdollisuus olisi yhdistää osiot 11 ja 12. Silloin osio olisi 

syvään veteen hyppääminen ja sukeltaminen. 

Kääntyminen vedessä eli ” hyrrä” -osiossa (nro 13) uimaopettajan ja lasten arviot olivat saman-

laisia 11 lapsella. Yhteneväisyys arvioinnissa oli 85%. Yhden lapsen uimataidot opettaja arvioi 

paremmaksi kuin lapsi ja vain yhden lapsen taidon heikommaksi kuin lapsi itse. Osion kuvitus 

oli aseteltu hyvin. Arvioinnin yhteneväisyysprosentti on hyvä (Valentini ym. 2017). Kyselylo-

makkeen kuvallinen kuvaus antaa luotettavan kuvan lapsen uimataidosta. Toisaalta verrattaessa 

ensimmäistä sanallista kyselylomaketta (liite 2) ja kuvallista mittariversiota tehtävän pääot-

sikko pysyy samana, mutta osien asteikot esitetään eri tavalla. Näin ollen kuvallinen uimamit-

tari toimii luotettavampana muotona kuin pelkkä kirjallinen uimamittari. Osiota voisi kuitenkin 

kehittää siten, että osion nimen voisi muuttaa selkeämmäksi.  
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Etenemissuunnan vaihtaminen uidessa -osiossa (nro 14) opettajan ja lasten arviot olivat 12 lap-

sen kohdalla samanlaiset. Yhteneväisyys arvioinnissa oli hyvä 92% (Valentini ym. 2017). Vain 

yhden lapsen taidon opettaja arvioi heikommaksi kuin lapsi itse. Opettajan ja vanhempien vä-

linen hyvä yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 14 toimii hyvin. Lapset eivät kuitenkaan 

osanneet vastata kysymykseen ilman opettajan apua, joten kuvituksessa on ongelmaa. Kaikki 

tämän osion kuvat olivat epäselviä. Osiossa kuva yksi on eritelty ja kuvat kaksi ja kolme ovat 

samassa kuvassa. Tästä erilaisesta jaottelusta aiheutuu epäselvyyksiä. Lisäksi kuvitus erottuu 

muiden kysymysten kuvituksista. Testaustilanteessa huomioksi tuli se, että lapset eivät ymmär-

täneet nuolien merkitystä. Tämän osion kuvitusta tulisi tehdä siis selkeämmäksi. 

Veden polkeminen -osiossa (nro 15) opettajan ja lasten arviot olivat yhteneväisiä 12 lapsen 

kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli hyvä 92% (Valentini ym. 2017). Vain 

yhden lapsen uimataidon opettaja arvioi heikommaksi kuin lapsi itse. Osion kuvat olivat sel-

keät. Lapset osasivat myös arvioida oman taitotasonsa hyvin. Opettajan ja lasten välinen hyvä 

yhtäpitävyysprosentti osoittaa, että osio 15 toimii hyvin ja kyselylomakkeen kuvallinen kuvaus 

antaa luotettavan kuvan lapsen polkemisesta vedessä. 

Altaasta poistuminen - osiossa (nro 16) opettajan ja lasten arviointi olivat yhteneväisiä 12 lap-

sen kohdalla. Yhtäpitävyysprosentti arviointien välillä oli 92%. Yhden lapsen altaasta poistu-

misen taidon opettaja arvioi paremmaksi kuin lapsi. Osion kuvat ovat selkeät.  

Yhteenveto opettajan ja lasten osiokohtaisesta arvioinnista 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuvallisen mittarin osiot toimivat kokonaisuudessaan hyvin. 

Osiot numerot 1,3,8 ja 12 sisälsivät eniten eroavaisuuksia lasten oman arvioinnin ja opettajan 

arvioinnin välillä (yhtäpitävyys prosentti jäi alle 70%). Näiden osioiden ilmaisua tulisi kehittää 

vielä paremmaksi. 

8.6 Uimaopettajan arvioimat tulokset lasten uimataidoista ennen uimakoulua ja uima-

koulun jälkeen 

Lasten uimataidon arviointi ennen ja jälkeen uimakoulun antaa käsityksen muutoksista lasten 

liikkumisesta vedessä (liite 5). Nämä muutokset ovat nähtävissä kuvioissa ja antavat opettajalle 

lisää tietoa, joka auttaa opetuksen yksilöllistämisessä. Yksilöllistetty opetus on huomattavan 

tehokasta, koska yksilön tarpeet on huomioitu ja uimataito kehittyy nopeammin.   
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Tehtäväkohtaiset pisteet min max 

 13 39 

Oppilaita 13  

Tehtäviä 16  

 

Arviointi Maksimipisteistä (%) 

Heikko 0-59 

Kohtalainen 60-79 

Hyvä 80-100 
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Uimataidon  

kehittyminen  

tehtäväkohtaisesti  

Alkuarvioinnin 

pisteet 

Alkuarvioinnin 

maksimipisteistä 

(%) 

Loppuarvioinnin 

pisteet 

Loppuarvioinnin 

maksimipisteistä 

(%) 

Uimataidon 

kehittyminen 

(%) 

1 36 92 % 39 100 % 23 % 

2 35 90 % 39 100 % 31 % 

3 34 87 % 37 95 % 23 % 

4 32 82 % 36 92 % 31 % 

5 26 67 % 36 92 % 77 % 

6 32 82 % 36 92 % 31 % 

7 36 92 % 35 90 % -8 % 

8 30 77 % 38 97 % 62 % 

9 22 56 % 34 87 % 92 % 

10 29 74 % 35 90 % 46 % 

11 24 62 % 28 72 % 31 % 

12 23 59 % 24 62 % 8 % 

13 19 49 % 32 82 % 100 % 

14 24 62 % 31 79 % 54 % 

15 22 56 % 35 90 % 100 % 

16 25 64 % 26 67 % 8 % 

Keskiarvo 28 72 % 34 87 % 44 % 

KUVIO 1. Uimakoululaisten (n=13) uimataidon alku ja loppuarviointi. 

Alkuarvioinnin perusteella kuviossa 1 nähdään, että tehtävissä (9, 12,13, 15) opettaja arvioi 

lasten taidot heikoksi. Näissä tehtävissä lasten uimataito ei ollut vielä riittävän kehittynyt. Ui-

mataitomittarin tieto oli erittäin arvokas uimaopetuksen kannalta, jotta opetuksen sisällöissä 

pystyttiin panostamaan kyseisiin tehtäviin. Kohtalaiseksi taidot arvioitiin tehtävissä (5, 8, 10, 

11, 14, 16).  Näiden kohdalla perustaidot olivat ainoastaan pientä kehittämistä vaille valmiita 

ikätasoon nähden. Lasten taidot olivat hyviä taidoissa 1–4, 6 ja 7. Nämä tehtävät olivat lapsilla 

hyviä jo uimakoulun tullessa, joten nämä tehtävät uimakoulun aikana kerrattiin. Näin ollen ra-

jallinen uimakoulun aika saatiin käytettyä niihin taitoihin, joiden kehittämiseen tarvittiin enem-

män aikaa ja ohjausta.  

Loppuarvioinnin perusteella uimaopettaja arvioi lasten uimataidot seuraavasti. Heikkoja uima-

taidoiltaan ei ollut enää yhtään. Kohtalaiseksi opettaja arvio taidot tehtävissä 11, 12, 14 ja 16. 

Uimakoulun jälkeisen arvioinnin perusteella tehtävissä (1–10, 13, 15) hyvä uimataito saavutet-

tiin kahdentoista tehtävän osa-alueella. 
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KUVIO 2. Uimataidon kehittyminen uimakoulun aikana pistemäärinä ja prosenttiosuuksina ui-

makoululaisilla (n=13). 

Kuviossa 2 nähdään vielä tarkennusta lasten kehittymisestä uimataidoissa uimakoulun aikana. 

  Alkuarviointi Loppuarviointi 

Heikko 4 0 

Kohtalainen 6 4 

Hyvä 6 12 
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KUVIO 3. Uimakoululaisten (n=13) uimataidon kehittyminen uimakoulun aikana.  

Alkuarvioinnin perusteella lasten uimataito oli heikolla tasolla neljässä tehtävässä. Loppuarvi-

oinnissa tulosten perusteella heikkoja ei ollut enää lainkaan. Kohtalainen taso alkuarvioinnissa 

oli kuudessa eri tehtävässä ja lopussa ainoastaan neljässä tehtävässä. Erityinen huomio tulee 

kiinnittää uimakoulun aikana saavutettuun hyvään taitotasoon. Alkuarvioinnissa taso oli hyvä 

kuuden tehtävän kohdalla. Loppuarvioinnissa taso saavutettiin kahdentoista tehtävän koh-

dalta. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta selkeästi uimataitomittarin käytön hyöty ui-

mataidon opettamisessa uimakoulussa.   
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9 POHDINTA  

9.1 Tulosten yleistä tarkastelua 

Uimakoulussa lapset pääsivät tekemään luovaa toimintaa lähes joka tunnilla. Lapsilla oli mah-

dollisuus omaehtoisiin leikeihin ja eri välineiden käyttöön. Cardonin ym. (2009) mukaan väli-

neiden vapaasti käyttäminen aktivoi ja motivoi lasta liikkumaan lisää, luo lapsille mahdolli-

suuksia toimia itsenäisesti ja sen kautta myös oppia uutta. (Cardon ym. 2009.) Se antaa mah-

dollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin muiden ryhmäläisten kanssa. Leikit, kokeileminen ja itsensä 

ilmaiseminen kehittää lapsen itsetuntemusta. (Sääkslahti 2015, 170–171; Pönkkö & Sääkslahti 

2017, 497.)  Tunteiden ilmaiseminen sosiaalisessa ympäristössä auttaa lasta tulevaisuu-

dessa (Kokkonen 2010, 47–50). 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uuden kehitteillä olevan kansainvälisen uimataitomittarin 

validiteettia, luotettavuutta ja objektiivisuutta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten luotet-

tavasti kehitettävällä mittarilla voidaan mitata 6-vuotiaiden lasten uimataito eri osa-alueita. Ui-

mamittari voisi olla sellainen yksilöllistetty, lapsilähtöisempi arviointityökalu, jolla opettaja ja 

vanhemmat saavat aikaisempaa paremmin selville lasten edistymisen uimataidoissaan. Uima-

taitomittarilla myös vanhemmat pystyvät arvioimaan lastensa uimataitoja. (Langendorfer & 

Bruya 1995; Moreno & Ruiz 2008.)  

Kuvallisella uimataitomittarilla ja itsearviointimenetelmällä saadaan lisää tietoja lasten koke-

muksista ja pätevyydestä. Tämä edellyttää lapselta rohkeutta ja motivaatiota uuden oppimiseen. 

Oletuksena on se, että uimataitomittarin avulla uimaopettaja pystyy valitsemaan aikaisempaa 

paremmin lapsen uimataitoa kehittäviä harjoitteita. (Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 2017.) 

Uimataitomittarin avulla pyrittiin selvittämään, voidaanko esikoululaisten taitojen arvioinnin 

avulla suunnitella sellainen uinnin opetusohjelma, joka kehittäisi lasten uimataitoja. Lisäksi tut-

kimuksessa oli tarkoitus selvittää poikien ja tyttöjen välisiä eroja vedessä liikkumisessa. (Mo-

reno & Ruiz 2008.)  

Tutkimuksessa sovellettiin Lisa Barnettin ym. (2016) kehittämää Perceived Movement Skill 

Competence (PMSC) mittaria. Tutkimuksen lähtökohtana oli mitata kehittämisvaiheessa ole-

van uimataitomittarin “Pictorial Scale Swimming Children aged from 3 to 8” (kuvallinen ui-

mataidon mittari 3-8-vuotiaille) luotettavuutta. Mittarin kuvallinen versio ei ollut vielä valmis 

ennen uimakoulun aloittamista, joten ensimmäinen mittaus lasten vanhempien arvioimana 
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tehtiin pelkän kirjallisen uimataitomittarin avulla. Syksyn kuluessa tutkijaryhmä kehitti kuval-

lisen version. Uimakoulun päättyessä mittarin luotettavuutta testattiin esikoululaisten kanssa. 

Uimakoulun aikana opettaja havainnoi ja arvioi lasten uimataitotasoa kaksi kertaa.  Alkutestissä 

käytettiin sanallista uimataitomittaria (liite 2). Lopputesti tehtiin kuvallisella uimataitomittarilla 

(liite 3). Alkutestin avulla, pystyin rakentamaan lasten taitotasolle sopivan uimakoulutuksen 

ohjelman. Uimakoulun jälkeisessä havainnoinnissa ja arvioinnissa vertailtiin kaikkien lasten 

uimataitojen kehitystä uimakoulun aikana. (Moreno & Ruiz 2008.) 

9.2 Vanhempien ja uimaopettajan arvioinnista ennen uimakoulua 

Ensimmäisessä mittauksessa vanhemmat arvioivat lastensa uimataidon kotona. Ensimmäisen 

mittauksen jälkeen, kokeneen uimaopettajan arviointiin verrattuna selvisi se, että osa vanhem-

mista arvioi lastensa uimataidon eri tavalla kuin opettaja. Ensimmäisen uimatestin perusteella 

selvisi, että poikien vanhemmat yliarvioivat lastensa uimataitoja enemmän kuin tyttöjen van-

hemmat, keskimäärin 4.25 pistettä pojilla ja 1.9 pistettä tytöillä. Saattaa olla, että poikien yliar-

viointi johtuu myös vanhempien käyttäytymisestä ja kasvatustyylistä (Kervinen & Aunola 

2013), perheiden kulttuurista, vanhempien roolista ja asenteista (Hirsto 2001). Sen sijaan tyttö-

jen vanhemmat arvioivat lastensa uimataidot lähelle uimaopettajan arviointia. Lisäksi osa van-

hemmista ei osannut vastata jokaiseen kysymykseen. Toisaalta kirjallisen uimataitomittarin 

avulla vanhemmilla oli myös jonkin verran vaikeuksia arvioida lastensa uimataitoa. Tässä ta-

pauksessa oletetaan, että kuvallinen kyselylomake olisi voinut auttaa vanhempia lasten uima-

taidon arvioimisessa.  

Vanhempien ja uimaopettajan arvioinnin tulokset osoittivat sen, että uimataitomittarin16 tehtä-

väosiosta luotettavia oli neljä osa-aluetta (päinmakuuasento matalassa vedessä, rohkeus veteen-

menossa, kasvojen laittaminen veteen ja puhaltaminen). Kohtalaiseksi osoittautui yhdeksän 

osa-aluetta. Vain kolmen tehtävän kohdalla tulokset osoittautuivat heikoksi (meritähtikellunta 

selällään/vatsallaan ja syvään veteen hyppääminen). (Valentini ym. 2017.) Heikko yhteneväi-

syysprosentti osoittaa sen, että tämän osion sanallinen kuvaus ei antanut riittävää selkeyttä van-

hemmille (Hirsjärvi ym. 2007; Eskola & Suoranta 2008). Toisaalta yksi syy eroavaisuudessa 

saattoi olla, etteivät lapset olleet tehneet meritähtikelluntaa selällään/vatsallaan tai hypänneet 

syvään veteen vanhempiensa nähden (Langendorfer & Bruya 1995; Hakamäki ym. 2009; Kes-

kinen ym. 2018). Tästä syystä opettajan ja vanhempien arvioinnit saattoivat poiketa toisistaan. 
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Lisäksi vanhempien uimataidon heikkous tai ikävät kokemukset vedestä voivat heikentää tapaa 

arvioida. Oletan, että kyseiset vanhemmat eivät myöskään käy uimassa lastensa kanssa. (Pant-

zar 2005.) 

Alustavien tulosten perusteella uimataitomittarin avulla mitatut lasten tulokset auttavat opetta-

jaa rakentamaan uimaohjelman sopivaksi kaiken tasoisille lapsille (Moreno & Ruiz 2008; Va-

lentini ym. 2017). Yksilöllistetty opetusmenetelmä auttoi lasta kehittymään uimataidoissa. Lap-

set viihtyivät uimakoulussa sekä saivat hyviä kokemuksia oppimisesta. (Harter 1981; Langen-

dorfer & Bruya 1995; Keskinen ym. 2018.) 

9.3 Uimaopettajan ja lasten itsearviointi uimakoulun lopussa 

Uimakoulun jälkeen lapsille annettiin täytettäväksi kuvallinen uimataitomittari. Siinä oli kolme 

erilaista kuvaa uimataidon osa-alueista. Kuvien pohjalta lapsi arvioi itse oman taitotasonsa siitä, 

mitä hän oli oppinut ja minkälaiset asiat hän koki vaikeana. Tulosten perusteella (taulukko 15) 

yhdeksän lasta itsearvioi uimataitonsa lähes opettajan tapaan hyviksi. Kohtalaiseksi taitonsa 

arvioi kolme lasta. Vain yhden lapsen kohdalla uimaopettajan ja lapsen arviointi erosi huomat-

tavasti eli uimataidon arviointi osoittautui heikoksi. (Valentini ym. 2017.) Osa lapsista oli hyvin 

kriittisiä omia kykyään ja kokemuksiaan kohtaan (Moreno & Ruiz 2008). Toisaalta kaikki lap-

set eivät aina pidä itseään yhtä taitavana kaikilla osa-alueilla. Tämän takia voi syntyä myöskin 

eri näkemyksiä. Lisäksi eroavaisuus saattaa liittyä motivaatio-ongelmiin (Liukkonen & Jaak-

kola 2017), itsetuntoon (Keltikangas-Järvinen 2004), tai psykososiaaliseen toimintaan (Kokko-

nen 2010; Pönkkö & Sääkslahti 2017). Muutoin tässä tutkimuksessa lapsikohtaisesti tarkastel-

tuna, lähes kaikki heistä saivat uimakoulun aikaisesta ohjelmasta positiivisia kokemuksia ve-

dessä liikkumisesta.  

Esikoulujen uimaopettajat voisivat hyödyntää uimataitomittaria opetuksen suunnitteluun. Näin 

voitaisiin edistää oppilaskeskeistä oppimistapaa ja saada lapset osallistumaan enemmän oppi-

tunneilla. Tutkimustulosten valossa parempi koettu pätevyys johtaa parempaan motivaatioon 

(Harter 1978; Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 2017). 

Kuvallisen mittarin ulkoasu oli tarpeeksi hyvin muodostettu. Lapsilla oli sen avulla helpompi 

arvioida omaa taitotasoa. Uimakoulun sopivan ja lapsilähtöisen ohjelman avulla lapset oppivat 

uimataitoja omien kykyjensä mukaan (Keskinen ym. 2018).  
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Kokonaisuudessa uimataitomittari näyttää toimivan hyvin. Tehtävien osioita tarkastelleen las-

ten ja opettajan arviointien yhteneväisyydestä ja eroista 16 tehtäväosiosta (taulukko 16), luotet-

tavaksi osoittautuivat yksitoista osiota (Valentini ym. 2017). Neljän tehtävän 1,3,8 ja 12 (päin-

makuuasento, kasvojen laittaminen veteen ja puhaltaminen, liukuminen altaan reunasta ja sy-

vään veteen sukeltaminen) kohdalla lapset kokivat oppivansa uimataitoja kohtalaisesti (Valen-

tini ym. 2017). Nämä osiot sisälsivät eniten eroavaisuuksia opettajan ja lasten oman arvioinnin 

välillä. Kokonaisvaltaisesti katsottuna lapset kehittyivät uimakoulun aikana hyvin. Toisaalta 

eroavaisuuksien yhteys saattaa johtua siitä, että esikoululaisen itsetunto/itsevarmuus tai itsen 

arvioimisen oma arvioimisen kyky ei ole vielä riittävästi kehittynyt (Keltikangas-Järvinen 

2004; Kokkonen 2010). Tulokset voivat johtua myös siitä, että osioiden ilmaisu ei ollut riittävän 

selkeä ja lapsi ei ymmärtänyt kysymyksen ydinkohtia (Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 

2017). Tämän takia näiden osioiden ilmaisua tulisi kehittää vielä paremmaksi. Kokonaisuu-

dessa lähes kaikki lapset osasivat arvioida taitojaan hyvin. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja ei 

löytynyt. 

9.4 Uimaopettajan arviointi uimakoulun alussa ja päättyessä  

Opettajan loppuarvioinnin perusteella lähes kaikissa tehtävissä tapahtui kehitystä. Keskeiset tu-

lokset ovat nähtävissä taulukossa 20. Viidessä tehtävässä oli tapahtunut eniten kehitystä: meri-

tähtikellunnassa selällään, liukumisessa altaan reunasta ja selkäuintitaidossa, vedessä käänty-

misessä ja polkemisessa.  Kymmenessä osa-alueessa kehitys oli keskimäärin kohtalaista. Sen 

sijaan tehtävässä seitsemän (liukuminen veteen altaan reunalta) ei tapahtunut kehitystä ollen-

kaan, päinvastoin tulokset heikkenivät.  

Kahden erimuotoisen uimataitomittarin välillä oli eroja. Tämä vaikutti arvioinnin luotettavuu-

teen. Tulee kuitenkin huomioida, että uimataitomittari on kehitysvaiheessa. Mittarin tiedot ovat 

erittäin arvokkaita uimaopetuksen kannalta keskeneräisenäkin. 

Useiden tutkimusten mukaan (Langendorfer ym. 1995; Valkonen & Rajakylä 2017; Keskinen 

ym. 2018; Uimaliitto 2019) erilaisia opetusmenetelmiä kokeilemalla onnistumisten prosentti 

kasvaa, sillä kokemukset erilaisissa olosuhteissa luovat lapsille positiivisia tuntemuksia toimin-

nasta. Tämän tutkimuksen aikana lapset kehittyivät näiden edellytysten mukaisesti kokonais-

valtaisesti (Langendorfer ym. 1995; Pulli 2013; Sääkslahti 2015). Myönteisellä 
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oppimisympäristöllä luodaan lapsen mahdollisuuksia kokonaisvaltaiselle eli fyysiselle, sosiaa-

liselle, kognitiiviselle ja psyykkiselle kehitykselle (Sääkslahti 2015, 17, 152). 

9.5 Opetuksen ja oppimisen yhteys uimakoulussa 

Uimataitomittarin tarkoitus on uimataidon kehittämisen ohella auttaa lasta ymmärtämään ja 

löytämään oma sisäinen maailma ja kehittämään sosioemotionaalisia taitojaan (Keltikangas-

Järvinen 1994, 110; Numminen 1996, 82; Kokkonen 2010, 97–99; Pulli 2013, 11; Takala 2015, 

24–25).  

Timo Jaakkola (2017) korostaa, että Schmid & Wrisbergin (2008) mukaan liikuntataitoja voi 

opetella kahdella eri lähestymistavalla: tietoisesti (eksplisiittisesti) ja tiedostamatta (implisiitti-

sesti). Tietoisella oppimisella tarkoitetaan taitojen harjoittelemista opettajan ja OPS:n tavoittei-

den mukaisesti. Sen sijaan nykyisessä opetuksessa panostetaan pitkälti tiedostamattomaan op-

pimiseen. Sen lähtökohta on, että aidossa ympäristössä ja monipuolisten ja vaihtelevien liikun-

taharjoitusten kautta lapsi saa positiivisia kokemuksia onnistumisista. Harjoittelun pohjalta ui-

makoulussa lapset oppivat myös muitakin taitoja. Tuolloin oppiminen on mielekästä ja oppijat 

pystyvät yhdistämään uusia taitoja aikaisemmin opittujen taitojen kanssa. (Jaakkola 2017, 158–

159). 

Tähän tutkimukseen kuuluvassa uimakoulussa käytettiin tietoista oppimista taitojen harjoitte-

luun. Esimerkiksi alkeisuimakoulussa taitojen harjoittelun lisäksi tässä tutkimuksessa paneu-

duttiin alkeismerkin suoritusohjeisin sekä sen sovelluksiin (SUH 2014/uinnin alkeismerkit). 

Halutessaan lapset olivat voineet suorittaa myös varhais- tai harrastusmerkin eli 0,5–3 vaati-

mustasolla olevat tehtävät (Lauritsalo ym. 2005, 13; Hakamäki ym. 2009, 82; SUH 2018/uinnin 

tavoitetaulukko). 

Uimakouluopetuksen ohjelma oli konkreettinen, laajasti joustava, oppijalähtöinen ja motivoiva, 

mutta sopivasti haastava. Opetuksessa käytettiin myös implisiittistä lähestymistapaa. Asanti & 

Sääkslahden (2010) mukaan ohjattujen liikuntatuokioiden avulla perustaidot kehittyvät ja tuke-

vat lapsen kokonaiskasvua sekä auttavat lasta löytämään uusia mahdollisuuksia oppimiseen. 

Tutkimuksen uimakoulun ohjelma oli suunniteltu kaikentasoisille lapsille. Uimakoulun tuli olla 

helposti toteutettava, monipuolinen ja hauska (Keskinen ym. 2018). Pönkkö & Sääkslahden 

(2017) mukaan lapsille annettujen harjoitusten täytyy olla vaatimustasoltaan sopivia. Lasten 

tarpeet ja edistyminen huomioon ottaen uimakoulun ohjelma loi runsaasti mahdollisuuksia ja 
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motiiveja sekä lapsille että opettajalle (Jaakkola 2017, 352). Eri toimintamenetelmien avulla 

lapsille annettiin mahdollisuuksia kokeilla erilaisia variaatioita uimaharjoituksista. Harjoitusten 

aikana lapset saivat arvioida sekä omia että parin suorituksia, jolloin palautteet eivät saaneet 

olla negatiivisia. Uimakoulussa lapsille annettiin mahdollisuus osallistua ideointiin ja suunnit-

teluun. Lapsi sai harjoitella yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Erilaisten leikkien kuten rooli- 

ja laululeikkien avulla lapset olivat entistä innokkaampia osallistumaan ja pyrkimään tavoittei-

taan kohti. Harjoitusten aikana lapset saivat aina uimaopettajalta positiivista palautetta. Se kan-

nusti lapsia kokeilemaan ja oppimaan runsaasti erilaisia taitoja sekä antoi luottamusta vedessä 

liikkumiseen. Erilaiset toimintamenetelmät auttavat lasta ymmärtämään uimaopetuksen ydin-

kohdat (Keskinen ym. 2018). 

Opetuksessa otettiin huomioon lasten omakohtaiset halut ja kiinnostuksen kohteet. Lapsia tuet-

tiin ja annettiin heille mahdollisuuksia rakentaa itselleen sopivia ratkaisuja, kunnes lapsi sai 

positiivisia kokemuksia omasta suorituksestaan. Näin ollen opetuksessa pystyttiin kiinnittä-

mään huomiota yksilöllisesti jokaiseen lapseen. Uimakoulussa oppilailla oli mahdollisuus va-

lita itselle sopiva kohta altaasta. Bodrovan ym. (2007) mukaan mielekkäässä ympäristössä ja 

lähikehityksen vyöhykkeellä toimiessaan lapsi pystyy ratkaisemaan monimutkaisempia ongel-

mia. Haasteellisia tehtäviä harjoitellessaan lapsi oppii uusia taitoja sekä rohkaistuu etsimään 

uusia liikunnallisia haasteita (Ayres 2008, 32–33). Vaikka uimakoulun ohjelma oli helposti to-

teutettava, niin toisaalta vedessä eri taitojen oppiminen loi mukanaan haasteita. Vedessä liikku-

minen ei ole itsestään selvä asia. Muun muassa veden vastus, paine ja monet muut veden omi-

naisuudet voivat vaikeuttaa vedessä liikkumista. Toisaalta vedessä voi myös oppia sellaisia tai-

toja, joita taas kuivalla maalla on mahdotonta oppia (Durchman & Jokitalo 2010, 12). Esimer-

kiksi veden nostevoima helpottaa pinnalla pysymistä, pitää tasapainoa ja sen lisäksi vedessä voi 

myös sukeltaa (Keskinen ym. 2018, 105). Toisaalta haasteet motivoivat sekä arkoja että taitavia 

lapsia. Lasten pitää yhdistää opittujen taitojen pohjalta uusia taitoja. Mikäli lapsi on oppinut 

käyttämään hengitysliikkeitä vedessä oikealla tavalla, hän pystyy myös oppimaan haastavam-

pia tehtäviä kuten sukeltamista tai koirauintia.  

Lapsi on innokas ja kiinnostunut oppimaan. Lapset ovat myös tarkkoja havainnoimaan muiden 

tekemistä, joten he oppivat taitoja parhaiten mallien kautta. Opettajan tulee näyttää, miten ky-

seinen taito tulee tehdä ja varmistaa, että oppilaat ymmärtävät opettajan fyysisesti antaman esi-

merkin. (Keskinen ym. 2018, 45).  
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Hakkaraisen (2013) mukaan mielikuvitusleikissä lapsi kokee tilanteen sekä emotionaalisesti 

että fyysisesti. Tämä antaa lapselle kokonaisvaltaista tyydytystä. Myös Hakkarainen korostaa, 

että Vygotskin (1977, 2003) mukaan leikeissä lapsi tekee sitä, mitä hän haluaa eniten. Tämä 

luo lapselle mielekkään olon ja valitsemiensa roolien avulla lapsi alkaa ohjata itseään. (Hakka-

rainen 2013, 35–36,79.) Esimerkiksi uimakoulun aikana lapset pääsivät keksimään tarinan mu-

kaisen vesitaitoradan tai kuvatehtävien avulla toimimaan itsenäisesti ja tekemään sitä, mitä itse 

uskaltaa tehdä. Luova toiminta teki lapsesta vahvemman ja itsevarman, sekä loi iloa ja intoa. 

Yhteistyössä opettajan ja muiden ryhmäläisten kanssa kehittyvät myös empatiataidot (Kokko-

nen 2010; Takala 2015). Näin ollen mielekkään toiminnan avulla syntyy hyvä ryhmähenki. 

Arja Sääkslahden (2015) mukaan lasten oma-aloitteinen ja omaehtoinen toiminta virittää toi-

mintaan parhaiten. Lasten omat esitykset vahvistavat lapsen pätevyyden tunnetta ja kehittävät 

vuorovaikutustaitoja. (Sääkslahti 2015, 171, 189.) Uimakoulun aikana sekä tunnin alussa että 

lopussa lapsilla oli mahdollisuus vapaaseen toimintaan. Silloin lapsi pystyi yksin tai yhdessä 

muiden kanssa käyttämään luovuuttaan, keksimään erilaisia hauskoja ja vauhdikkaita temppuja, 

jotka he näyttivät uimaopettajalleen. Yhteistyössä muiden kanssa sellainen ohjelma luo lapsille 

turvallisen ja miellyttävän olon, sillä hän tuntee, että kuuluu joukkoon ja että hänestä välitetään 

(Pulli 2013, 15). Yhteisten vesileikkien kautta lapset oppivat paljon asioita myös toisistaan.  

Erilaisten välineiden käyttö ja eri ympäristöissä harjoitteleminen motivoi oppijan liikkumaan 

ja oppimaan uutta. (Langendorfer ym. 1995, 74; Pulli 2013, 8, 21–26). Monotoninen opetustapa 

voi vähentää lapsen motivaatiota ja hidastaa uuden oppimista. Tässä uimakoulussa opetustyyli 

perustui pitkälti toiminnalliseen sekä liikunnallisen muotoon. Esimerkiksi lapset harjoittelivat 

liukua välineillä tai ilman ja puhaltamaan yhtä aikaan kuplia veteen. Useimmiten opittujen tai-

tojen kertausta tehtiin heti tunnin alkuleikkien yhteydessä, koska varmistaminen loi uimakou-

lulaisille konkreettisen ja pätevän olon omista kyvyistään. Tällä menetelmällä lapset pysyivät 

myös innokkaina osallistumaan toimintaan. 

Vesileikit tulee sopeuttaa jokaisen oppilaan tason mukaan (Langendorfer ym. 1995, 97). Uima-

koulun harjoitusten ja vapaiden leikkien aikana lapset saivat käyttää oman taitotasonsa mukaan 

erilaisia apuvälineitä: sukellusrenkaita, lautoja, lötköpötköjä, erilaisia uppoleluja, palloja ja na-

ruja. Lisäksi käytössä oli kuvallisia tehtäväkortteja ja isoja patjoja. Välineillä lapset rakensivat 

opettajan avustuksella muun muassa temppuradan, jossa he tekivät erilaisia temppuja. Halutes-

saan oppilaat pääsivät eri syvyyksissä kokeilemaan erilaisia uimataitoja kuten hyppäämistä, 
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sukeltamista ja eri uintityylejä. Tuolloin lapset oppivat tiedostamattaan erilaisia taitoja ja unoh-

tivat mahdolliset pelot vesielementtiä kohtaan (Keskinen 2007, 354; Keskinen ym. 2018, 17).  

Myös Langendorferin ym. (1995) mukaan laitteilla voidaan motivoida lapsen vedessä liikku-

mista, etenkin auttaa vesipelosta kärsiviä lapsia, sillä huomio kiinnittyy laitteeseen eikä veteen 

(Langendorfer & Bruya 1995, 85). Uimakoulun aikana joka tunnin lopussa lapsilla oli mahdol-

lisuus käyttää liukumäkiä ja halutessaan hypätä pomppulaudalta. Etenkin liukumäessä käynnit 

auttoivat useita oppilaita voittamaan vesipelon.  

Useiden tutkijoiden näkemykset kertovat, että uimakoulun ohjelman täytyy olla tavoitteellinen 

ja tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi jos halutaan, että lapsi pidättää hengitystään ennen kuin 

hän menee veden alle, lapsen tulee ensin ymmärtää, mitä hengityksen pidättäminen tarkoittaa 

ja kuinka se onnistuu. (Langendorfer ym. 1995, 73; Hakamäki ym. 2009, 37; Keskinen ym. 

2018, 39–40.) Oppiminen tehostuu, kun lapsi ymmärtää taidon tarkoituksen. Hyvin pieniin 

osiin jaettu ohjelma antaa hyviä valmiuksia taitojen oppimiselle. (Jaakkola 2017, 147–148.)  

Myös Langendorfer korostaa Brunerin näkemystä uimaopetuksesta. Hänen mukaansa opetus-

suunnitelma olisi suunniteltava siten, että oppijat voivat oppia mahdollisimman helposti. Hän 

ehdottaa, että oppijoiden on koettava tehtäviä ja tilanteita, jotka lisäävät todennäköisyyttä, että 

oppija on motivoitunut ja kykenevä eli valmis oppimaan. Uimataidon oppiminen on tärkeää ja 

ammattihenkilöiden täytyy tunnistaa niiden taitojen siirtovaikutus muihin taitoihin. (Langen-

dorfer 2015, 5.) Esimerkiksi tässä yhteydessä uimakoulussa lapset vapaaehtoisesti pääsivät ko-

keilemaan muun muassa alkeisuintitekniikoita ja hyppyjä syvässä vedessä.  

Uimataidon saavuttaminen rohkaisee ja motivoi lasta liikkumaan vedessä. Se auttaa lasta suh-

tautumaan veteen positiivisesti koko elinajan. Liikunnassa, etenkin vesiliikunnassa, toiminta 

tapahtuu lapsen oman kehon kautta. Jokainen oppija kokee liikunnan omalla tavalla sekä aistii 

oman kehonsa eri tavoin. Vedessä oman kehon aistimukset vahvistuvat ja kehittävät lasta sekä 

fyysisesti että emotionaalisesti. Lisäksi useimmiten oppija on sellaisessa asennossa, jossa hän 

ei näe omaa kehoaan. Siksi hänen tulee kontrolloida liikkeitään aistimustensa avulla. Tämä te-

kee vedessä liikkumisesta haasteellista. Opettajan on oltava aktiivinen tekijä ja halukas oppi-

maan ja löytämään uusia keinoja lasten oppimisen tukemiseksi. Koulutetun ja kokeneen opet-

tajan avulla lapset saavat hyviä kokemuksia uinnista ja vesiliikunnasta. Tietoisuus omista ajat-

telu- ja toimintatavoista antaa hyvän pohjan myös opettajan oppimiselle ja kehittymiselle. 
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(Numminen 1996, 10–11; Keltikangas-Järvinen 2004, 101–103,108; Antonio ym. 2008, 9; Pe-

sonen & Aarto-Pesonen 2017, 626, 628; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 488-489; Keskinen ym. 

2018, 16–20, 30.) Tämän uimakoulun aikana erilaisilla menetelmillä ja opetustyyleillä uima-

opettaja pystyi hyvin hahmottamaan uimakoululaisten uimataitojen edistymistä. 

Varhaisessa iässä saatu uimaopetus kannustaa jatkamaan vesiliikuntaa koko nuoruus- sekä ai-

kuisiän ajan. Varhaisvuosina saatu hyvä uimaopetus ehkäisee merkittävästi hukkumisen riskiä 

(Toivonen 2012, 5; WHO 2014, 25; Langendorfer 2015; SUH 2019). Vasun (2016) ja varhais-

vuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan lapsen täytyy liikkua monipuolisesti. 

Liikkuminen vedessä on yksi osa monipuolista liikkumista. 

9.6 Eri opetustyylien vaikutus uimaopetukseen 

Uimakoulussa voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia tyylejä, jotka täydentävät toisiaan. Jo-

kaisella opetustyylillä on omat puolensa, joten uimakoulussa on hyvä käyttää vaihtelevasti eri 

menetelmiä. Uimataitomittarilla oli opetuksen rakentamisessa suuri merkitys. Olen kriteereiden 

perusteella suunnitellut uinninopetusohjelman. Selkeisiin jaksoihin jaettu uimaopetus auttaa ui-

maopettajaa niin suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessa. Turvallinen ilmapiiri ja laadukas 

uimaopetus luo puolin ja toisin turvallisen olon (Lauritsalo ym. 2005, 12; Hakamäki ym. 2009, 

38; Keskinen ym. 2018, 35,73). 

Tutkimuksessa sovellettiin uimakoulun opetusmenetelmään Mosstonin ja Ashworthin opetus-

tyylin spektriä (Mosston & Ashworth 2008). Sopivia tyylejä olivat komento-, harjoitus-, vuo-

rovaikutus- ja itsearviointityyli sekä eriytyvä opetus, yksilölliset tehtävät, ohjattu oivaltaminen 

ja erilaisten ratkaisujen tuottaminen (Varstala 2007, 135; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 496; Kes-

kinen ym. 2018, 42), myös lasten oma esitys (Sääkslahti 2015, 189). 

Komentotyyliä käytettiin tutkimuksen uimakoulussa etenkin tunnin alussa ja lopussa. Tunnin 

alussa pystyttiin jakamaan ajatuksia lasten kanssa tunnin aiheesta ja tavoitteista. Tällöin kaikki 

lapset pystyivät olemaan vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Toiminnan avulla lapsi rauhoit-

tui ja sen myötä hän oppi kuuntelemaan ja seuraamaan ohjeita.  Lapset nauttivat yhteistyöstä ja 

kokemuksista (Harter 1981a). Esikoululainen pystyy oppimaan useita vesitaitoja (Langendorfer 

ym. 1995).  
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Keskisen ym. (2018) mukaan uimaopettajan täytyy osata huomioida ryhmän ilmapiiri ja toimia 

sen edellytysten mukaisesti. Opetuksessa uimaopettajan tulee olla hyvin avoin ja humoristinen. 

Tuntien on oltava hauskoja, jotta lapset viihtyvät siellä (Asanti & Sääkslahti 2010). Opettaja 

toimii hyvänä mallina lapsille (Numminen 1996; Keskinen ym. 2018). Tutkimuksen harjoit-

teissa opettaja näytti kaikkien liikkeiden ydinasiat sieltä suunnasta, mistä lapset näkivät parhai-

ten. Esimerkiksi alkeisselkäuinnin liikkeen opettaja näytti sivulta ja myyräuinnin käsiliikkeet 

edestä. Halutessaan oppilas pystyi toimimaan itse mallina (Langendorfer ym. 1995). Tuolloin 

opettaja pystyi vielä selkeämmin kertomaan liikkeen ydinkohdat. Itsehallintaa ja luottamusta ei 

voida oppia, jos asioita ei kokeile. Uimakoulussa kaikki lapset saivat opettajalta positiivista 

palautetta. Se kannusti ja motivoi heitä osallistumaan uimaopetukseen myönteisellä asenteella. 

Myös uimaopettaja pystyi havainnoimaan lasten oppimista ja suunnittelemaan uutta ohjelmaa. 

(Cools ym. 2009; Pönkkö & Sääkslahti 2017, 304–305; Keskinen ym. 2018, 47.) Uimataito-

mittarin avulla suunnitellulla uimakoulun ohjelmalla pyrittiin saamaan tietoa, onko uimakoulun 

ohjelmasta hyötyä ja olivatko lapset tyytyväisiä opetukseen. Komentotyylin avulla saatiin tie-

toja uimataitomittarin luotettavuudesta. Opettajan johdolla useammat lapset oppivat eri uima-

taitoja onnistuneesti, etenkin hengitystekniikan, sukeltamisen sekä uintityylien käsien ja jalko-

jen liikkeet. 

Komentotyyli kannusti oppimisessa. Yhtäaikainen toiminta loi lapsille myös varmuutta ja tur-

vallisen olon. Vedessä turvallinen olo estää syrjimistä ja pelon syntymistä. (Keskinen ym. 

2018). Kyseisessä opetustyylissä opettajan rooli on tärkeä. Pienet lapset tarvitsevat järjestel-

mällistä, johdonmukaista ja suunnitelmallista toimintaa. Siksi opettajan läsnäolo ja tuki lapsille 

oli erittäin tarpeellista. Komentotyylin haittana on kuitenkin muistettava, ettei opetuksessa tulisi 

korostua liikaa suorituskeskeisyys.  

Uimakoulun kesto oli 30 minuuttia kerrallaan. Lyhyt uintiaika edellytti ohjelman tarkkaa suun-

nittelua ja harkittua etenemistä taidoissa. Hyvin suunnitellun ohjelman avulla opettaja pystyi 

järjestämään monipuolisia ja hyödyllisiä oppimismahdollisuuksia lapsille (Pönkkö & Sääks-

lahti 2017).  

Tehtäväopetustyyliä käytettiin jokaisella tunnilla. Lapset olivat innokkaita ja halukkaita harjoit-

telemaan monipuolisesti eri tehtävien avulla omia taitoja omalla tahdilla ja edellytystensä mu-

kaisesti. Esimerkiksi uimakoulussa oppijat harjoittelivat tehtäviä vapaasti siellä, missä hän ha-

lusi olla. Tehtävien monimutkainen liikeyhdistelmä loi lapsille välillä haasteita. Tästä syystä 
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opettaja kertoi aluksi selkokielellä sekä näytti liikkeiden ydinkohdat pieninä osina (Numminen 

1996). Tämän jälkeen oppijat toimivat omassa tahdissa ja eri syvyyksissä. Opetuksen aikana 

vältettiin odottamista. Sen sijaan aika käytettiin toimintaan ja sen toistamiseen (Laukkanen 

2007; Iivonen 2008). Se motivoi lapsia oppimisessa yhä enemmän (Liukkonen 2017, 31). 

Tehtävätyylin yhteydessä uimaopettaja huomasi, kuinka lapset kehittyivät kokonaisvaltaisesti 

(Krog 2015). Sen yhteydessä oppijat pystyvät hallitsemaan omia kykyjä ja havainnoimaan ais-

timuksilla eri liikkumistaitoja vedessä (Ayres 2008; Malina ym. 2004), esimerkiksi tasapaino 

kehittyi (Sääkslahti 2015). Näin lapsi pääsi myös rohkeammin kokeilemaan uusia asioita. Tä-

mäntyyppisen toiminnan avulla lapset pystyivät yhdistämään uusia liikkeitä aiemmin opittujen 

liikkeiden kanssa (Numminen 1996). Esimerkiksi opittuja hengitystekniikoita liitettiin uuteen 

liikkeeseen kuten hengityksen pidättämistä ja puhaltamista veteen, sekä oppivat hallitsemaan 

vartalon asennon, käsien ja jalkojen liikkeitä vedessä eli alkeisuinnin taidot. Lasten tuli myös 

ajatella ja pohtia itsenäisesti eri ratkaisuja ongelmakohtiin (Nurmi ym. 2018).  

Useat tutkijat toteavat, että yksilöllisesti annetusta palautteesta lapset saavat onnistumisen rie-

mua (Langendorfer ym.1995; Numminen 1996; 2018 Pulli 2013; Bodrova ym. 2007; Keskinen 

ym. 2018), ja se innostaa lasta uuden yrittämiseen ja oppimiseen (Asanti & Sääkslahti 2010). 

Kyseisessä opetusmenetelmässä lapset saivat opettajalta enemmän yksilöllistä palautetta ja 

apua. Etenkin herkkien lasten kohdalta oletetaan, että tämä toimintatapa on hyödyllisin mene-

telmä. Opettajalla on paremmin aikaa keskittyä heidän onnistumiseensa/oppimiseen sekä arvi-

oida lasten kehittymistä, oppimisvalmiuksia sekä kokemuksia (Pönkkö & Sääkslahti 2017).  

Pariohjaustyyli. Uimakoulussa innosti lapsia osallistumaan tunnille, oppimaan ja oivaltamaan 

ajatuksiaan. Tätä tyyliä käytettiin, kun lapsi jo oli kokeneempi ja tottuneempi vedessä liikkuja.  

Parityöskentelyssä käytiin opettajan ohjeilla läpi vaihe vaiheelta eri liikkeiden tekniikat läpi, 

sen jälkeen lapset harjoittelivat pareittain (Asanti & Sääkslahti 2010; Keskinen ym. 2018). Esi-

merkiksi lapset harjoittelivat ensiksi selinkellumista, ja sen jälkeen liikerataan lisättiin liuku-

mista selällään sekä potkuja. Välillä tunnilla käytettiin tehtäväkortteja, joita parit kiersivät kun-

topiirin tapaisesti. Lapset saivat sekä parityöskentelystä että yksilöllisestä toiminnasta pa-

lautetta opettajalta. Näin lapsi oppii kantamaan vastuuta parityöskentelystä. Parityössä on tär-

keää, että oppilas arvostaa ja hyväksyy erilaisuutta sekä osaa olla empaattinen kaveria kohtaan 

(Kokkonen 2010; Sääkslahti 2015, 166). Tämän opetustyylin avulla lapset oppivat 
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työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa (Gallahue ym. 2012; Jaakkola 2017), sama pätee 

myös leikeissä (Hakkarainen 2013; Pulli 2013, 9).  

Pariohjaustyyli luo lapselle käsityksen omista kyvyistään ja taidoistaan (Zimmer 2002, 23–24). 

Lapset oppivat toimimaan sen avulla itsenäisesti. Näin kehittyi samalla heidän autonomiansa 

(Ojanen & Liukkonen, 2017), ja he saivat pätevyyden kokemuksen itsestä toimijana sekä vas-

taanottajana (Kokkonen 2017).  

Ojanen & Liukkonen (2017) korostavat useiden tutkimusten osoittavan, että liikuntakokemuk-

sista voidaan saada sekä mielipahaa että mielihyvää (Ojanen & Liukkonen 2017, 216). Uima-

koulussa rauhallinen opetustyyli loi lapsille positiiviset tuntemukset toiminnoista. Lasten mie-

lestä pariohjaustyyli oli mukava tapa harjoitella vesitaitoja, koska se loi heille “vapauttavan ja 

hyvän olon”. Lisäksi heidän mielestänsä parin kanssa työskenteleminen oli hauskaa. He ym-

märsivät ja oppivat vedessä liikkumistaitojen ydinkohdat eri näkökulmista aiempaa paremmin 

(Numminen 1996). Oppilaat myös saivat käyttää tarvittaessa apuvälineitä, koska se toi heille 

turvallisen olon (Langendorfer ym. 1995).  

Itsearviointityyli. Se opetti lapsia suhtautumaan rennommin uimataitojen harjoitteluun. He ym-

märsivät kuinka kiireettömästi ja omalla tyylillä pystyvät harjoittelemaan taitoja sekä ajattele-

maan niiden ydinkotia. Esimerkiksi kun tehtäväksi oli annettu kelluminen selällään, niin sen 

yhteydessä navan piti pysyä lähellä pintaa ja kädet ja jalat rentoina sivulla. Näiden kriteereiden 

mukaan oppilaan piti itsearvioida onnistumisiaan. Uimakoulussa lapsi sai opettajalta yksilöl-

listä palautetta ja lisäksi opettaja arvioi lapsen tekemää arviointia omasta suorituksestaan. Sa-

malla annettiin lapsille neuvoja ja tukea hänen kehityksestään (Keltikangas-Järvinen 1994, 

170). Näin monipuolisesti eri tehtävien ratkaisemisen ja leikkien avulla uimakoululaiset pääsi-

vät saamaan myönteisiä tuntemuksia vedessä liikkumisesta sekä oppimisesta (Ojanen & Liuk-

konen 2017, 215). Tämän tyylin yhteydessä lapset käyttivät myös luovuutta. 

Uimakoulussa hauskuus on tärkeää. Jokainen yksilö on aktiivisuuden sekä temperamentin eri 

piirteiden osalta erilainen (Keltikangas- Järvinen 2004). Tässä uimakoulussa harjoituksissa 

käytetiin runsaasti aikaa taitojen omaksumiseen (Keskinen ym. 2018, 20). Itsearviointityyliä 

käytettiin uimakoulussa enimmäkseen silloin, kun lapset olivat jo kokeneempia eri harjoituk-

sissa (Numminen 1996). Tämän tyylin kautta lapsi pääsi tutustumaan itseensä syvällisemmin 

ja havainnoimaan omia tuntemuksiaan. Lapsi oli voinut myös itse päättää, missä altaan 



 

77 

 

syvyydessä hän halusi harjoitella. Tuolloin lapsille oli helpompi arvioida omia onnistumisiaan 

ja päästä nauttiman pätevyydestään (Numminen 1996).  Tämän tyylin yhteydessä taas oli hyvä 

seurata, kuinka lapsi oli oppinut ja ymmärtänyt eri liikkeiden ominaisuudet vedessä sekä kuinka 

rohkeasti oli valmis arvioimaan omia taitojansa erilaisissa tilanteissa (Valentini ym. 2017). Ui-

makoulun lopussa lapset tekivät vielä kuvallisen uimataitomittarin avulla loppuarvioinnin 

omasta oppimisesta ja kokemuksista. Tämä toimintatapa loi valmiuksia lapselle loppuarvioin-

nin tekemiseen.    

Eriytyvässä opetuksessa lapsi sai valita tehtävän tason itselle sopivaksi. Esimerkiksi “temppu-

radassa” lapsi sai päättää itse, mistä kohdasta hän halusi mennä. Jokainen lapsi kehittyy eri 

tavalla (Numminen 1996) ja oppii taitoja eri tavoin (Langendorfer ym. 1995). Esikouluikäisen 

fyysinen ja motorinen kehitys alkaa olla jo hyvin pitkällä (Nurmi ym. 2018) ja lapsen liikkeet 

tulevat yhä sujuvammiksi ja monipuolisemmiksi (Sääkslahti ym. 2015). Uimakoulussa kokei-

lemalla ja monipuolisesti eri tehtävien avulla lapsi pystyi toimimaan omien fyysisten mahdol-

lisuuksiensa mukaan (Klarowicz ym. 2011). Tässä uimakoulussa otettiin tarkasti huomioon las-

ten valmiudet vedessä liikkumiseen ja opetusta suunniteltiin sen mukaan (Timmons ym. 2007).  

Uimakoulussa tehtäviä muutettiin niin, että lapsi sai kokeilla tehtävien suoritusta eri variaatioi-

den kautta. Yleisesti ensin aloitettiin helpommasta ja sitten opettajan luvalla siirryttiin vaati-

vampaan tehtävätasoon. Näin oppija sai samalla opettajalta palautteen omasta etenemisestä. 

Esimerkiksi kellumisia lapset saivat harjoitella oman halunsa mukaan. Samoin heillä oli mah-

dollisuus muuttaa tehtävää vaikeammaksi tai helpommaksi itselle sopivalla tavalla, sekä käyttää 

apuvälineitä (laudalla tai lötköpötköllä). Myös sukeltamisia tehtiin eri syvyydessä ja eri tyy-

leillä.  

Vedessä liikkuminen luo omalla tavalla haasteita, koska veden ominaisuudet voivat vaikeuttaa 

oppimista, etenkin arkojen lasten kohdalla (Anttila 2002, 20; Durchman ym. 2010). Toisaalta 

haasteellisten tehtävien harjoitteessa lapset pyrkivät rohkeasti löytämään uusia haasteita tilalle 

(Ayres 2008). Uimakoulussa jokainen lapsi sai toiminnallisesta oppitunnista positiivisia tunte-

muksia, sillä lapsella oli mahdollisuus omassa rauhassa kokeilla erilaisia liikkeitä ja sen kautta 

tutustua vesielementtiin syvällisemmin (Langendorfer 2015). Eriytyvän opetustyylin yhtey-

dessä etenkin heikommat uimarit oppivat kastautumis- kellumis- ja hengityksen taidot. Sen si-

jaan uimataidoltaan pidemmälle kehittyneet lapset pääsivät harjoittelemaan eri vesitaitoja 
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syvässä vedessä. Syvässä vedessä he oppivat muun muassa hyppyjä sekä eri uintityylejä kuten 

myyrä-alkeisselkäuintia. 

Ohjattu oivaltamisen opetustyyli oli hyvin menestyksekäs tyyli uimaopetuksessa. Lapset osal-

listuivat ilomielellä yhteisiin ratkaisuihin opettajan kanssa. Toiminta oli monipuolista. Eri leik-

kien avulla lapset pysyivät innokkaana mukana (Langendorfer ym. 1995; Pulli 2013). Opetus-

tyyliä käytettiin silloin, kuin lapset olivat jo tottuneita veteen. Lapsen rohkeus oli isossa roo-

lissa. Sen avulla lapsi myös pystyi luottamaan omiin ajatuksiin ja tuottamaan ideoita (Hakka-

rainen & Bredikyte 2013). Lasten mielestä oli helppo löytää ratkaisuja, koska heillä oli turval-

linen olo toiminnan aikana. Myös tämän opetustyylin yhteydessä lapset saivat käyttää erilaisia 

välineitä. Jokaisella lapsella oli mahdollisuus osallistua tehtävien ratkaisemiseen tasavertai-

sesti.  

Tehtävien ratkaisemisen yhteydessä lapset oppivat tiedostamatta uusia taitoja. Se rohkaisi ja 

motivoi heitä (Ayres 2008). Tässä tyylissä käytettiin useita ongelmia, mutta kuitenkin rajatusti. 

Kun opettaja kysyi: “Miten päästään altaan toisesta päästä toiseen päähän?”, lapset alkoivat 

demonstroimaan ideoitaan ja heille esitettiin lisää haasteita. “Entä jos kokeilisit niin, että saman 

matkan menisit ilman että kosketat altaan pohjasta lainkaan tai vähän matkaa?” Palautteen jäl-

keen seuraavaksi pyysin lasta kokeilemaan “Entäs jos kokeilet, kuinka voit saada veden rois-

kumaan jaloillasi?” “Mitä jos…?” jne. Näin yksinkertainen ohjeistustapa lisää vaihtelua harjoi-

tuksiin. 

Ongelmanratkaisutyylillä uimakoulussa lapset oppivat vaikeampiakin tehtäviä. Yksi esimerkki 

harjoituksesta on ”kuka osaa astua syvään altaaseen ilman että pää kastuu?” tai ”kuka osaa 

polkea jaloilla vedessä ilman että jalat osuvat pohjaan?” Tämän tyyppisen menetelmän avulla 

lapsi oppii muutakin kuin vain opettajan demonstroimia liikkeitä (Langendorfer ym.1995, 66, 

70). Tässä yhteydessä voidaan myös opetella mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi erilaisia 

uimataitoja ja tekniikoita kuten myyräuinnin käsivedot ja potkut. Erityisen hyvin lapset oppivat 

muun muassa kääntymiset ja vedessä polkemisen taidot.   

Ongelmanratkaisutyylin opetuksessa lapsi ja opettaja ovat hyvässä yhteistyössä. Niin kuin 

edellä olevassa tyylissä, niin tässäkin tyylissä luovasti ohjatusta toiminnasta lapset saivat erin-

omaiset kokemukset (Bodrova ym. 2007; Hakkarainen 2013) ja oppivat eri taidot tiedostamatta 

(Jaakkola 2017). Kaikkien näiden toimintojen avulla opettaja pystyi luomaan sellaisen 
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ympäristön, jossa lapsen tarpeet tulivat selvemmin esille sekä sen myötä pystyttiin mukautta-

maan uimaohjelmaa lasten tarpeiden mukaiseksi (Pesonen ym. 2017; Keskinen ym. 2018). 

Erilaisten ratkaisujen tuottaminen. Tässä tyylissä lasten piti miettiä, millä tavoin hän halua 

suorittaa tehtäviään. Esimerkiksi opettaja pyysi lapsia sukeltamaan yhden aarteen kerrallaan 

sillä tyylillä kuin kukin haluaa ja viemään sen altaan reunalle tiettyyn paikkaan. Tällöin lapsi 

ymmärtää taitojen oppimista eri näkökulmista. Erilaiset vaihtoehdot ja yrittäminen luovat edis-

tystä ilman että opettaja antaa ohjeita (Langendorfer ym. 1995; Hakkarainen ym. 2013). Tässä 

yhteydessä jokainen lapsi sai tehdä ratkaisuja sillä tavalla kuin hänestä itsestä tuntui. 

Lasten omia esityksiä hyödynnettiin opetuksessa, koska alle kouluikäiset lapset keksivät useim-

miten mielellään erilaisia leikkejä/tansseja ja he ovat halukkaita esiintymään (Sääkslahti 2015). 

Uimakoulussa tunnin lopussa otettiin välillä lasten keksimiä ideoita, jonka jälkeen he esiintyi-

vät opettajalle. Esimerkiksi lapset tekivät yhteisesti tai pienissä ryhmissä eri muotoja omalla 

keholla tai rakensivat kellumalla yhden ison tähden tai monta pientä tähteä. Näiden mielikuvi-

tusleikkien avulla lapset oppivat yhä paremmin tuntemaan omaa kehon toimintaa vedessä sekä 

tutustuivat syvemmälle vesielementtiin, joka johtaa taas nopeammin eri uimatekniikoiden op-

pimiseen. (Stankovic ym. 2015; Pushkaryova ym. 2015.) Lisäksi he saivat mielihyvän ja tyyty-

väisen tunteen toiminnasta (Hakkarainen 2013). Toiminnassa lapset myös osasivat ottaa huo-

mioon niitä oppilaita, jotka eivät uskaltaneet tehdä joitain liikkeitä. Silloin he olivat apuna 

muissa tehtävissä “tuomarina tai suunnittelijana”. Lapsilla oli myös mahdollisuus käyttää eri-

laisia välineitä. Niiden avulla jokainen lapsi pääsi toteuttamaan haluamaansa, ja sen lisäksi se 

auttoi heitä unohtamaan pelot (Langendorfer ym. 1995; Pulli 2013).  

9.7 Kuvallisen uimataitomittarin ja uimakoulun hyöty lasten uimataidoissa 

Uimataitomittarin avulla opettaja pystyi analysoimaan lasten taitotasoa. Uimataitomittarin 

avulla kehitettiin joustava opetusohjelma kaikentasoisille osallistujille. Uimakouluohjelma aut-

toi lapsia kehittymään uimataidoissa. Lasten tekemä itsearviointi varmisti heidän pätevyytensä 

sekä auttoi muodostamaan varman ja luotettavan kuvan omasta osaamisestaan. (Moreno & Ruiz 

2008; Valentini ym. 2017.)  

Kuvallinen uimataitomittari auttaa opettajaa selvittämään lasten uimataidon lähtötason. Tällöin 

saadaan paremmin ryhmitettyä oppilaita oppimisen tarpeen mukaisesti. Näin ollen eri tasoiset 

lapset voidaan jakaa eri ryhmiin sekä antaa uimaopetusta oppijan taitotason mukaisesti. Tämä 
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ei kuitenkaan poissulje sitä, ettei lapsi voisi osallistua myös sekaryhmässä toteutettavaan uima-

kouluun. 

Lopputulosten perusteella uimataidoista voidaan päätellä, että alkuarviointiin verrattuna lasten 

uimataito oli selkeästi kehittynyt uimakoulun aikana. Kuvallinen uimataitomittari antaa siis 

erittäin hyvän apuvälineen uimaopetuksen sisältöjen suunnitteluun. Uimataitomittari helpottaa 

myös opettajan työtä. (Moreno & Ruiz 2008; Valentini ym. 2017.) 

9.8 Yhteenveto ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen uimakoulu kesti neljä viikkoa. Uintikertoja oli 10 (1 tai 1,5 tuntia/viikko). Uima-

koulussa käytettiin kehitysvaiheessa olevaa uimataitomittaria. Mittarin luotettavuus varmistui 

hyvin erilaisilla arviointimenetelmillä. Tutkimusryhmässä olevien lasten uimataito oli vaihte-

levaa ja eritasoista. Tehtyjen arviointien pohjalta pystyttiin rakentamaan sopiva uimaohjelma. 

Lapset kokivat eri arviointitilanteet myönteisesti. Vaikka tutkimus kesti lyhyen aikaa, sopivalla 

opetusohjelmalla pystyttiin toteuttamaan uimakoulun vaiheet sujuvasti. 

Tutkimuksen uimakoulun aikana kaikki lapset kehittyivät hyvin oman tason mukaisesti. Vii-

dentoista osion kohdalla tapahtui kehitystä. Etenkin haastavissa tehtävissä oli tapahtunut mer-

kittävää kehitystä: meritähtikellunnassa selällään, liukuminen altaan reunasta, selkäuinti tai-

dossa, myyräuinnissa, kääntyminen vedessä, etenemissuunnan vaihtaminen uidessa sekä veden 

polkemisen taidossa. Sen sijaan vain yhdessä osiossa kehitystä ei tapahtunut juuri ollenkaan. 

Kyseinen osio vaikutti uimataitomittarin luotettavuuteen. Tulisi kuitenkin huomioida mittarin 

olleen vasta kehitysvaiheessa. 

Tutkimuksessa todettiin uimataitomittarin tarpeellisuus. Uimataitomittarin tulisi olla selkeä ja 

helposti toteutettava. Hyödyllisin arviointitapa oli kuvallinen uimataitomittari. Se tulee autta-

maan tulevaisuudessa niin opettajaa, oppilaita kuin vanhempia. Opettaja pystyy rakentamaan 

uimataitomittarin avulla yksilöllistetyn uimaohjelman kaiken tasoisille lapsille. Tutkimuksessa 

eri opetusmetodien avulla lapset kehittyivät uimataidoissa sekä saivat pätevyyden tunteen op-

pimisestaan. 

Kyseistä uimataitomittaria ei ole vielä käytetty muun uimaopetuksen yhteydessä. Sen vuoksi 

sen hyötyä laajemmissa suhteissa ei vielä voida arvioida. Kiinnostavaa olisi tutkia, miten lasten 
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motivaatio, fyysinen itsetunto ja erilaiset opetusmenetelmät vaikuttavat liikuntataitojen koet-

tuun kompetenssiin. 
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Liite 1  

Hyvä uimakoululaisen vanhempi 

Lapsenne uimakoulu ja uimaopettaja osallistuvat kansainväliseen lasten uimataidon arviointitutkimukseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sellainen uimataidon mittari, jonka avulla lapset pystyvät itse arvioimaan 

omaan uimataitoaan ja vedessä liikkumisen taitoja. Sellaisen mittarin avulla uimaopettaja pystyy valitsemaan 

paremmin kunkin lapsen uimataitoa kehittäviä harjoitteita. Sopivat harjoitteet lisäävät lapsen iloa ja nautintoa 

uimataidon harjoitteluun. 

Ennen lasten omaan käyttöön suunnitellun mittarin kehittämistä, uimataidon eri osa-alueita selvitetään lapsen 

vanhempien (tai huoltajien) ja uimaopettajan havainnointien avulla. Siitä syystä tulemme kysymään teiltä lapsen 

vanhemmilta käsitystänne lapsenne uimataidosta. Sitä varten tulette samaan uimaopettajalta tätä tutkimusta 

varten kehitetyn kyselylomakkeen. Lomakkeeseen antamianne vastauksia tullaan käyttämään vain 

tutkimustarkoitukseen. Valmis tutkimusraportti kirjoitetaan niin, ettei siitä pysty tunnistamaan tutkimukseen 

osallistujia. Kansainvälisen uimataitotutkimuksen Suomen osuus on osa liikuntapedagogiikan pro gradu -työtä 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Pro gradu – tutkielmaa ohjaa lasten liikuntakasvatuksen 

dosentti Arja Sääkslahti. Aineiston keruun toteuttaa liikuntapedagogiikan maisteriopiskelija Pakiza (Stella) 

Atabekian. 

Pyydämme teitä ystävällisesti palauttamaan alla olevan tutkimuslupalapun allekirjoitettuna seuraavalla 

uimakoulukerralla suoraan uimakouluopettajalle. 

Lisätietoja tutkimuksesta voi kysyä uimaopettajalta. 

Yhteistyöterveisin, 

Pakiza Atabekian, Liikuntapedagogiikan maisteriopiskelija 

puh. xxx – xxxxxxxxx 

sähköposti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

******************leikkaa alaosa irti ja palauta uimaopettajalle ********************** 

Palauta allekirjoitettuna uimaopettajalle x.8.2017 mennessä 

Lapseni (nimi) _____________________________________________________ 

syntymäaika: _______________________________________________________ 

Rastita oikea vaihtoehto: 

___ saa osallistua lasten uimataitotutkimukseen 

___ ei saa osallistua lasten uimataitotutkimukseen 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus: 

__________________________________________________________________________ 

Nimen selvennys: ______________________________________________________________  



 

 

Liite 2  

Lasten uimataito vanhempien arvioimana  

Lapsen nimi: ________________________________________________________________ 

Syntymäaika: ________________________________________________________________ 

Uimakoulu: _________________________________________________________________ 

Lapsen vanhemman nimi: ______________________________________________________ 

Päivämäärä, jolloin vanhempi on täyttänyt lomakkeen: ________________________________ 

Seuraavassa on lueteltuna 16 erilaista uimataidon osa-aluetta. Jokaisesta osa-alueesta on kolme erilaista kuvausta. 

Rastita kunkin osa-alueen kohdalta sellainen vaihtoehto, joka kuvaa lapsesi uimataitoa parhaiten. 

1) Päinmakuu-asento matalassa vedessä 

____ Lapseni osaa istua 20-30 cm syvyisessä vedessä, mutta ei uskalla mennä päinmakuulle. 

____ Lapseni osaa mennä veteen konttausasentoon, muttei uskalla laittaa vatsaansa veteen. 

____ Lapseni uskaltaa ja osaa mennä matalassa vedessä käsipohjauintiasentoon. 

2) Rohkeus veteenmenossa 

_____ Lapseni uskaltaa mennä veteen polviaan myöten. 

_____ Lapseni uskaltaa mennä veteen niin syvälle, että vesi ulottuu hänen napaansa saakka. 

_____ Lapseni uskaltaa mennä veteen niin syvälle, että vesi ulottuu hänen olkapäihinsä saakka. 

3) Kasvojen laittaminen veteen ja kuplien puhaltaminen 

_____ Lapseni uskaltaa laittaa leuan veteen ja puhaltaa kelluvaa esinettä, kuten pingispalloa. 

_____ Lapseni uskaltaa laittaa suun veteen ja puhaltaa kuplia, mutta hän ei uskalla laittaa nenää  eikä silmiä 

veteen. 

_____ Lapseni uskaltaa laittaa kasvonsa kokonaan veden alle ja puhaltaa samalla kuplia. 

4) Esineen poimiminen altaan pohjasta vyötärösyvyisessä vedessä 

_____ Lapseni ei uskalla laittaa päätään veteen eikä hän saa poimittua esinettä altaan pohjasta. 

_____ Lapseni saa esineen altaan pohjasta, mutta ei nauti tilanteesta. Hän pitää jalat koko ajan  altaan 

pohjassa. 

_____ Lapseni sukeltaa esineen altaan pohjasta. Hän irrottaa jalat altaan pohjasta ja hänen  

 silmänsä ovat auki. 

5) Meritähtikellunta selällään 

_____ Lapseni epäonnistuu meritähtikellunnan tekemisessä selällään. Hän seisoo vedessä,  

 yrittää laittaa päätä veteen, mutta ei irrota jalkoja altaan pohjasta. 



 

 

_____ Lapseni kelluu meritähtikellunnassa selin kahden uimalaudan avulla. 

_____ Lapseni osaa itsenäisesti kellua meritähtikellunnassa selällään. 

6) Meritähtikellunta vatsallaan 

____ Lapseni epäonnistuu meritähtikellunnassa. Hän seisoo vedessä ja katsoo veteen, mutta ei  uskalla 

irrottaa jalkapohjiaan altaan pohjasta. 

____ Lapseni osaa kellua meritähtikellunnassa vatsallaan kahden uimalaudan avulla. 

____ Lapseni osaa kellua meritähtikellunnassa vatsallaan. Hänen kasvonsa ovat kokonaan  

 vedessä. 

7) Veteen meneminen altaan reunalta 

___ Lapseni ei uskalla mennä veteen. 

___ Lapseni uskaltaa mennä veteen, kun aikuisen auttavat kädet ovat ojentuneet häntä kohti. 

___ Lapseni uskaltaa mennä veteen itsenäisesti. Hän ei tarvitse apuvälineitä ja luottaa  

 taitoihinsa. 

8) Liukuminen altaan reunasta 

____ Lapseni ei uskalla liukua. 

____ Lapseni osaa potkaista liukuun altaan reunasta, mutta ei uskalla laittaa kasvojaan veteen. 

____ Lapseni osaa potkaista liukuun vauhtia altaan reunasta, hänen kasvonsa ovat kokonaan veden alla ja 

kätensä edessä liukuasentoon ojentuneina. 

9) Selkäuinti 

____ Lapseni ei uskalla uida selällään. 

____ Lapseni ui selällään uimalaudan avulla ja hän pääsee eteenpäin jalkapotkuilla. 

____ Lapseni ui selällään polskutellen jalkojaan vähintään 15 sekunnin ajan. Hän ei tarvitse 

 kelluntavälineitä. 

10) Myyrä-/koirauinti 

____ Lapseni ei osaa uida vatsallaan (esim. myyrä- tai koirauintia). 

____ Lapseni etenee uimalaudan kanssa vatsallaan jalkoja polskuttamalla. 

____ Lapseni ui vatsallaan (myyrä tai koirauintia). Hän polskuttelee jalkojaan vähintään 15  sekunnin ajan 

eikä hän tarvitse kelluntavälineitä. 

11) Syvään veteen hyppääminen 

____ Lapseni on pelokas eikä hän uskalla hypätä syvään veteen. 

____ Lapseni uskaltaa hypätä veteen, jos aikuisen auttavat kädet ovat ojentuneina häntä kohti. 



 

 

____ Lapseni uskaltaa hypätä itsenäisesti veteen ja hän luottaa taitoihinsa. 

12) Syvään veteen sukeltaminen 

____ Lapseni ei uskalla sukeltaa syvään veteen. 

____ Lapseni uskaltaa sukeltaa veteen altaan reunalta polviasennosta, mutta hän ei uskalla  

 hypätä seisaaltaan. 

____ Lapseni uskaltaa hypätä ja sukeltaa syvään veteen. 

13) Kääntyminen vedessä 

____ Lapseni ei uskalla tehdä kuperkeikkaa vedessä. 

____ Lapsi osaa tehdä kuperkeikan avustettuna. 

____ Lapseni osaa tehdä kuperkeikan itsenäisesti, ilman mitään apuvälineitä tai avustusta. 

14) Etenemissuunnan vaihtaminen uidessa 

____ Lapseni ei osaa kääntää uidessaan etenemissuuntaa. 

____ Lapseni osaa kääntää uintisuunnan uimalaudan avulla. 

____ Lapseni osaa itsenäisesti kääntää suuntaa uidessaan. 

15) Veden polkeminen paikallaan pysyen 

____ Lapseni ei osaa polkea vettä niin, että pysyisi vedessä paikoillaan. 

____ Lapseni osaa polkea vettä uimalaudan avustuksella niin, että pysyy vedessä paikoillaan. 

____ Lapseni osaa polkea vettä niin, että hän pysyy paikoillaan vähintään 15 sekunnin ajan. 

16) Vedestä poistuminen 

____ Lapseni ei pääse itsenäisesti vedestä pois vaan hänen täytyy pyytää apua aikuiselta. 

____ Lapseni pääsee itse pois n. 80 cm syvyisestä vedestä. 

____ Lapseni pääsee pois itsenäisesti syvästä vedestä. 

Kiitos vastauksistasi! Vastaustesi avulla uimaopettajan on helpompi suunnitella oikeantasoisia uimakoulutunteja 

lapsellesi. 

Kyselylomake palautetaan uimaopettajalle seuraavalla uintikerralla ____ / ____ 2017 

Tarvittaessa saat lisätietoja uimaopettajaltasi: Pakiza (Stella) Atabekian, puh: xxx - xxxxxx 

  



 

 

Liite 3 

Lasten uimataitojen havainnoiminen koko uimakoulun aikana 

1.  Veteen tuleminen ja vedestä poistuminen 

• itsenäisesti tai avustettuna altaaseen astuminen ja poistuminen käyttäen rappusia tai 

portaita. 

2.  Hengityksen hallinta 

• pidättääkö lapsi hengitystä pitkäjaksoisesti, onnistuuko ulos hengitykset veteen 

• osaako painaa kasvot veteen (kuplien puhaltaminen) 

• pidättääkö toistuvasti hengitystä 

• onko liikkeiden yhteydessä rytminen hengitys ns. koirauinnissa (kasvot ylös 

hengittäessä /kasvot veteen ja kuplien puhallus) 

3.  Päinkellunta 

• onko kasvot kokonaan vedessä 

• onko katse pohjaa kohti ja silmät auki 

• kädet ja jalat ojennettuina ja rentoina 

• itsenäinen kelluminen ja kellunnasta ylös nouseminen 

4.  Selinkellunta 

• onko lantio ojennettuna veden pintaa kohti/napa lähellä pintaa 

• kädet ja jalat rentoina sivulle (jalat pysyvät pinnalla) 

• onko pään asento rentona/korvat vedessä ja leuka hieman nostettuna sekä katse kattoa 

kohti 

• itsenäinen kelluminen ja kellunnasta ylös nouseminen 

5.  Päinuinti/liuku 

• onko lantio suorana tai koukussa 

• onko jalat suorana vartalon takana vai polvet koukussa 

• vartalo ojentuneena kohti veden pintaan ja liikkuu virtaviivaisesti eteenpäin 

• onko jalat lähellä vedenpintaa vai roikkuvatko ne syvällä veden pinnan alla 



 

 

• jalat vierekkäin tai haara-asennossa 

• laittaako kasvot veteen ja katse pohjaan päin 

6. Jalkapotkut koira-/myyräuinti 

• pysyvätkö jalat oikeassa asennossa vartalon takana ja lähellä pintaa vai vartalon alla 

polvet koukussa 

• potkiiko lantiosta alkaen suorin jaloin (polvista hieman koukistettuna) vai 

“polkupyöräily” potku/jalat koukistuvat polvesta liikaa uidessa 

• pystyykö rytmittämään jalkapotkut vuorojaloin 

• ovatko jalat vierekkäin vai haara-asennossa potkiessa 

• ovatko nilkat rentoina vai liian koukussa 

7.  Alkeisselkäuinti ja potkut 

• onko pää oikeassa asennossa korvat vedessä ja katse ylhäällä kattoa kohti 

• onko napa veden pintaa kohti 

• onko vartalo koukussa liikaa lantiosta vai suorana 

• Onko nilkat rentoina 

• kuinka paljon polvet nousevat vedenpinnan yläpuolelle 

• ovatko jalat suorana potkiessa 

• pystyykö tekemään potkuja koko jalalla vuorotahtisesti vai “polkupyöräileekö” uidessa 

• ovatko jalat vierekkäin vai haara-asennossa  

8. Käsiliikkeet 

• onnistuuko yhdistämään käsiliikkeitä/jalkapotkuja samanaikaisessa rytmissä 

• onko käsien liike suuntautunut eteen vai alaspäin 

• pystyykö alaspäin suuntautuvan käsiliikkeen yhteydessä pitämään päätä ylhäällä ja 

potkimaan saman aikaan 

  



 

 

Liite 4 

Arvoisat vanhemmat,    

Pyrin viimeisen uimakoulun yhteydessä havainnoimaan ja arvioimaan lapsenne uimataidon ke-

hittymistä. 

Tutkimusta varten tarvitsisin lisäaineistoa, josta pystyn uimakoulu opetusten jälkeen työstä-

mään kokonaisuuden.  

Täten pyytäisin teiltä vanhemmilta luvan, voiko lastanne kuvata viimeisellä oppitunnilla. 

Huom! videota ei julkaista missään ja tulen hävittämään sen tutkimuksen valmistuttua. Mikäli 

lapsenne ei saa näkyä videolla, pyytäisin teitä olemaan minuun yhteydessä. 

 

Ystävällisin terveisin  

Pakiza Atabekian 

xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx.xxxx 
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Liite 6 jatkuu  
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Liite 6  

Ohjeet uinnin tavoitetaulukkoon 

 

  



 

 

Liite 7 

Uinnin tavoitetaulukko 

 


