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Suurin osa Suomessa järjestettävästä yläkoulun liikunnanopetuksesta järjestetään tyttöjen ja poikien 

erillisryhmissä. Nykyisten vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan peruskoulun tulee 

lisätä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta ja kasvattaa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Osa kouluista onkin siirtynyt liikunnan sekaryhmäopetukseen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli 

selvittää, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä liikunnanopettajilla on sekaryhmäopetuksesta yläkoulun 

liikuntatunneilla. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa liikunnanopettajien kertomuksissa ilmenevää 

heteronormatiivisuutta. 

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin hyödyntämällä fenomenologis-hermeneuttista 

tutkimusperinnettä. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta liikunnaopettajaa, joilla on kokemusta 

yläkoulun sekaryhmäopetuksesta. Haastatteluaineistoa tulkitsemalla pyrittiin luomaan yleinen 

merkitysverkosto siitä, millaisia onnistumisia ja haasteita sekaryhmäopetuksessa on koettu sekä 

tulkittiin kertomuksia heteronormatiivisuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksessa haastateltujen liikunnanopettajien mukaan sekaryhmäopetuksen vahvuuksina ovat 

kasvatuksellisuus, monipuolisemmat lajisisällöt, sukupuolisensitiivisyys ja muunsukupuolisten 

parempi asema. Sen sijaan selkeänä haasteena sekaryhmäopetuksessa on siellä vallitseva 

heteroseksuaalinen maskuliinisuus, joka johtaa arkojen oppilaiden ja erityisesti tyttöjen syrjään 

vetäytymiseen tai syrjimiseen ja maskuliinisten liikuntamuotojen suosimiseen. Siirtyminen 

sekaryhmäopetukseen kesken yläkoulun aiheutti poikkeuksetta vastustusta niin oppilaissa, 

vanhemmissa kuin liikunnanopettajissa. Sen sijaan vastustusta sekaryhmäopetusta kohtaan ei 

esiintynyt silloin, kun muutosvaihetta ei ollut ollut. Huomionarvoista on se, että enemmistö 

haastateltavista kertoi asenteidensa muuttuneen myönteisemmäksi sekaryhmäopetusta kohtaan 

kokemustensa myötä. Haastatteluissa ilmeni yksinkertaistavia ja sukupuolittavia kommentteja 

riippumatta liikunnanopettajien näkemyksistä opetusryhmiä koskien. 

Tukimuksen perusteella toimivan sekaryhmäopetuksen vaatimuksina ovat kahden liikunnanopettajan 

välinen yhteisopettajuus, monipuoliset opetuskäytänteet, kuten eriyttäminen ja yhteistoiminnalliset 

harjoitteet, liikunnanopettajien osallistaminen päätöksenteossa ja liikunnanopettajien 

sukupuolisensitiivinen ote ja kyky toteuttaa monipuolisia liikuntasisältöjä. Näin ollen jo 

liikunnanopettajakoulutuksessa olisi tärkeä kiinnittää huomio sukupuolitietoiseen opetukseen ja 

varmistua opiskelijoiden kyvyistä toteuttaa monipuolisia liikuntasisältöjä ja opetuskäytänteitä, jotta 

liikunnanopetuksessa kyettäisiin yksilöllisyyden huomioimiseen. 

Asiasanat: koululiikunta, sekaryhmäopetus, yhteisopetus, heteronormatiivisuus, 

sukupuolisensitiivisyys, sukupuolitietoisuus  



 

 

 

ABSTRACT 

Ruotoistenmäki, J. 2020. Accomplishments and challenges in the mixed groups according to physical 

education teachers, Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 111 pp. 4 

appendices. 

In Finnish secondary schools, girls and boys are usually taught physical education (PE) in separate 

groups. Although, the current curriculum says that schools have to raise awareness about gender 

diversity and educate without any gender-specific role models. Because of this, some of the schools 

have established mixed group lessons in physical education. 

The purpose of this thesis was to find out what kind of experiences and opinions PE teachers have 

about mixed group physical education especially in the secondary schools. Moreover, the purpose was 

also to assess the interviews through the concept of heteronormativity. 

The study represented qualitative approach and followed the hermeneutic phenomenological research 

strategy. There were six PE teachers who were interviewed and they all had teaching experience of 

mixed group PE lessons. The aim was to transform subject’s everyday expressions into different 

meaning units and then construct a consistent description of the accomplishments and challenges in 

mixed group physical education. The results were taken place through a process of reflection and 

imaginative variation.  

According to the interviewees the strengths of the mixed group lessons are educational perspective, 

more versatile activities, gender sensitivity and recognition of the non-binary people. Instead, the 

significant problem in mixed group lessons is its’ heterosexual masculinity, which leads to sensitive 

pupils, especially girls, to go aside and the preference of masculine sport contents. A transition from 

single-sex lessons to mixed group lessons during secondary school caused objection from pupils, 

parents and PE teachers. Yet, no objection toward mixed group lessons were occurred if there was not 

a transition. Majority of the interviewees’ attitude toward mixed group lessons had changed into a 

more positive way after their experiences. Interviews consisted heteronormative comments despite the 

teachers’ opinions about the composition of the groups. 

Based on the research, the requirements of a well-functioning mixed group physical education are 

physical educators’ co-teaching, diverse teaching methods such as the inclusion style and cooperative 

learning, PE teachers’ involvement in decision making and PE teachers’ gender sensitivity and ability 

to implement different activities. Therefore, it is important to include gender sensitivity throughout the 

sport pedagogy studies and be assured of PE students’ abilities to consider pupils’ individual needs. 

Key words: physical education, mixed group physical education, coeducational physical education, 

heteronormativity, gender sensitivity, gender awareness  
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1 JOHDANTO 

Tyttöjen ja poikien koululiikunta ovat kulkeneet eri teitä koululiikunnan reilun 175-vuotisen 

historian ajan. Koululiikunnan kehityksen merkittävät vuodet, vaikutukset ja sisällöt eivät ole 

olleet samat tytöillä ja pojilla. Vielä vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteissa tytöille ja 

pojille oli eri sisällöt liikunnanopetukseen (POPS 1985) ja vielä vuoden 2004 perusteissa 

ohjeistettiin, että liikunnanopetuksessa on huomioitava sukupuolten erilaiset tarpeet sekä 

oppilaiden kasvun ja kehityksen erot (POPS 2004). Vuoden 2010 selvityksen mukaan 

Suomessa järjestettävästä yläkoulun liikunnanopetuksesta 85% tapahtuu tyttöjen ja poikien 

erillisryhmissä (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 81). 

Uusimmissa vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa on otettu ensimmäistä kertaa 

huomioon sukupuolen moninaisuus. Perusteiden mukaan opetuksen tulee lisätä tietoa ja 

ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta ja jokaisen oppilaan opiskelua tulisi tukea sekä 

rakentaa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja (POPS 2014, 18). Samalla liikuntaa 

koskevista ohjeista on poistettu sukupuolten erilaisten tarpeiden huomiointi. Osa kouluista 

onkin viime vuosina siirtynyt liikunnan erillisryhmistä sekaryhmäopetukseen. 

Perusopetuksessa tapahtuneet muutokset oppilaiden sukupuoleen suhtautumisessa asettuvat 

linjaan muun yhteiskunnallisen muutoksen kanssa, joka liittyy viimeaikaiseen seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen ja sukupuoliroolien kyseenalaistamiseen. 

Tästä todisteena ovat esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuleminen vuonna 2017, 

uuden hallituksen halu uudistaa translakia sekä yleistyneet julkiset unisex-vessat. 

Monissa maissa yläkoulun liikunta toteutetaan sekaryhmissä. Pohjoismaista Ruotsilla, 

Norjalla ja Tanskalla on ollut sekaryhmäopetus jo vuosikymmeniä. Muista Euroopan maista 

ainakin Saksa, Hollanti ja Ranska toteuttavat sekaryhmäopetusta yläkoulussa. Euroopan 

ulkopuolisista maista mainittakoon Yhdysvallat, Brasilia, Australia ja Etelä-Korea. 

Sekaryhmäopetuksen yleisyydestä huolimatta se on herättänyt arvostelua sitä toteuttavissa 

maissa. Useiden tutkimusten mukaan tytöt ovat heikossa asemassa liikunnan 
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sekaryhmäopetuksessa (mm. Tsolidis & Dobson 2006; Annerstedt 2008, 314; Diketmüller 

2008; Hannon & Williams 2008; Frohn 2009).  

Huoli tyttöjen asemasta sekaryhmäliikunnassa on ymmärrettävää, koska urheilumaailma 

nähdään usein heteroseksuaalisen maskuliinisuuden tyyssijana, joka antaa tilaa ainoastaan 

tietynlaiselle mies- ja naiskuvalle (Anderson 2005, 13; Hemphill & Symons 2009, 397). 

Urheilumaailmassa vallitsevat tottumukset, uskomukset ja arvomaailma puolestaan näkyvät 

helposti tulevien liikunnanopettajien opetusfilosofiassa ja toiminnassa, sillä 

liikunnanopettajakoulutukseen valikoituu liikunnallisesti erityisen lahjakkaita yksilöitä, joista 

useimmilla on kilpaurheilutausta (Kari 2011; Kalaja 2012). Liikunnanopettajissa onkin monia, 

jotka suosivat erillisryhmäopetusta, koska tyttöjen ja poikien tarpeet koetaan erilaisiksi (Liito 

2018; Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 120).  

Tämä tutkimus pyrkii valaisemaan sitä, millaista liikunnan sekaryhmäopetus on käytännössä. 

Aikaisemmista sekaryhmäopetusta koskevista tutkimuksista poiketen tämän tutkimuksen 

kaikilla haastatelluilla liikunnanopettajilla on kokemusta liikunnan sekaryhmäopetuksesta 

yläkoulussa. Haastateltavien näkemykset ovat voineet vahvistua tai muuttua kokemusten 

myötä. Toivon, että tutkimuksestani on hyötyä niille liikunnanopettajille, rehtoreille ja muille 

kouluissa työskenteleville, jotka harkitsevat sekaryhmäopetukseen siirtymistä. 

Tutkimustulosten avulla lukija saa tietää millaisia haasteita ja onnistumisia liikunnan 

sekaryhmäopetuksessa on koettu.  

Haluan kiittää jokaista kuutta ammattitaitoista liikuntatieteiden maisteria osallistumisesta 

tutkimukseeni. Keskustelu teidän kanssanne sekä kokemustenne ja näkemystenne kuuleminen 

ei vain ollut mielenkiintoista vaan on kehittänyt minua aloittavana liikunnanopettajana. 
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2 LIIKUNTAKASVATUS PERUSKOULUISSA 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaista erityisesti suomalainen liikuntakasvatus on ollut ja on 

nykyään erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Ensimmäisessä luvussa käsittelen 

liikuntakasvatuksen historiaa Suomessa ja jälkimmäisessä luvussa siirryn käsittelemään 

liikuntakasvatuksen nykytilaa. 

2.1 Liikuntakasvatuksen historia Suomessa 

Teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä luvussa tarkastelen Suomen liikuntakasvatusta 

historiallisesta näkökulmasta. Kurkistus liikuntakasvatuksen menneisyyteen auttaa 

ymmärtämään suomalaisen liikuntakasvatuksen nykytilaa sekä antaa työkaluja kehittää 

liikuntakasvatuksen tulevaisuutta. Luvussa kokoan liikuntakasvatuksen historian 

merkittävimpiä tapahtumia ja kehityssuuntia erityisesti sukupuolittavien seikkojen 

näkökulmasta.  

Voimistelu eli liikuntakasvatus tuli ensimmäistä kertaa suomalaisten oppikoulujen 

opetussuunnitelmiin vuonna 1843, jolloin koko koulujärjestelmä uudistui. Voimistelun osalta 

muutos jäi laihaksi, koska liikunta sisällytettiin ainoastaan pojille tarkoitettuihin 

yläalkeiskouluihin ja lukioihin. Opettajajohtoisen liikunnan katsottiin olevan turhaa poikien 

ala-alkeiskouluissa ja tyttökouluissa. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 28; Ilmanen & 

Voutilainen 1982, 22.) Tyttökoulujen opetussuunnitelmaan liikunta lisättiin vuoden 1872 

koulujärjestyksessä (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 53–54; Ilmanen & Voutilainen 1982, 165).  

Voimistelun tultua oppikouluihin vuonna 1843 kesti useampi vuosikymmen ennen kuin 

voimistelunopettajakoulutus alkoi lopulta vuonna 1882. Voimistelunopettajakoulutus oli 

kuitenkin suunnattu ainoastaan miehille, mikä herätti arvostelua naisten keskuudessa. Naiset 

otettiin koulutuksen piiriin lopulta vuonna 1894 toivomusaloitteen avulla. (Ilmanen & 

Voutilainen 1982, 167.) 
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Koululiikunnassa esiintyi monia puutteita ensimmäisinä vuosikymmeninä. Koululiikunnasta 

puuttuivat sitä määrittelevät tavoitteet ja sisällöt. (Koivusalo 1982, III, 30.) 

Voimistelunopettajat olivat puutteellisesti koulutettuja, aliarvostettuja sekä heikosti palkattuja, 

minkä vuoksi voimistelunopettajat olivat useimmiten muiden aineiden opettajia (Ilmanen & 

Voutilainen 1982, 30). Lisäksi voimisteluun varatut tilat ja välineet olivat puutteelliset 

(Wuolio & Jääskeläinen 1993, 29). 

Suomessa järjestetty voimistelunopetus otti vaikutteita erityisesti Saksasta ja Ruotsista 

(Koivusalo 1982, 28). Saksalainen liikuntapedagogiikka jakautui useampaan rinnakkaiseen 

järjestelmään, kun taas lingiläisen eli ruotsalaisen järjestelmän valttina oli sen eheys ja 

järjestelmän satavuotinen kehitystyö (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 20). Koivusalon (1982, 

30–34) mukaan Lingin ruotsalaisessa suuntauksessa korostui liikevaikutus ja 

suoritustarkkuus. Saksalaisessa suuntauksessa puolestaan painotettiin lapsen kehitysvaiheiden 

ja lähtökohtien huomioimista, opetuksen havainnollisuutta, kuria ja järjestystä, mutta myös 

iloa sekä elävyyttä. Vaikutteiden kannalta merkille pantavaa on se, että mies- ja 

naisvoimistelu pysyivät erillään siksi, että naisvoimistelu otti vaikutteita miehiä enemmän 

ruotsalaisesta lingiläisyydestä. Tämä hidasti urheilun tuloa tyttöjen koululiikuntaan. (Wuolio 

& Jääskeläinen 1993, 94; Koivusalo 1982, IV.)  

Suomen itsenäistymistä edeltävien vuosikymmenien yleisimpiä liikuntamuotoja olivat vapaa- 

ja telinevoimistelu ja pojilla lisäksi miekkailu ja lingiläiset voimisteluleikit. Vuosisadan 

vaihteessa voimistelunopetuksen sisällöt alkoivat monipuolistua. Leikit kehittyivät ja 

siirtyivät sisältä myös ulkoleikeiksi. Yläluokkien pojilla kilpailulliset elementit lisääntyivät. 

Tytöillä puolestaan korostuivat laululeikit ja ne sijoittuivat ainoastaan ala- ja keskiluokille. 

Leikkien lisäksi pallopelit, yleisurheilu ja luistelu yleistyivät sekä tytöillä että pojilla. Paini ja 

hiihto tulivat lähinnä poikien ohjelmaan. (Koivusalo 1982, 121–123.) 

1930-luvun alussa oppikouluihin määrättiin tytöille ja pojille erilliset ohjeistukset 

koululiikunnan yhtenäistämiseksi. Poikien ohjeistus sisälsi laajan urheiluohjelman tarkkoine 

arvostelutaulukkoineen. Tyttöjen ohjeistus sen sijaan sisälsi tarkat urheilun ja voimistelun 
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oppimäärät sekä metodiset ohjeet ja tarkkoja ohjeita niin välineistä, tiloista ja niiden hoidosta. 

(Wuolio & Jääskeläinen 1993, 97.) 

Talvi- ja jatkosotien aikaan koululiikunnan ohjelmaan lisättiin maanpuolustus. Käytännössä 

tämä tarkoitti marssi-, kompassi- ja ensiapuharjoituksia. Lukiolaisille määrättiin myös 

ampumaharjoituksia. Vaikka varsinainen maanpuolustuskasvatus loppui sodan päätyttyä, 

liikuntakasvatuksessa korostui yleiskunnon kehittäminen, perusliikuntalajien painottuminen ja 

kasvanut kilpailullisuus erityisesti poikien liikuntatunneilla. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 

100–102.) 

Leimaavaa 1900-luvun alkupuoliskolle oli se, että Kouluhallitus ja sen voimisteluntarkastajat 

pyrkivät määrätietoisesti kehittämään opetusta kansakouluissa, mutta vaihtelevalla 

menestyksellä (Meinander 1992, 289). Itsenäistymisen jälkeen liikunnanopetusta pyrittiin 

yhtenäistämään oppiennätyksillä, joiden avulla haluttiin saada tietynlaisia terveysvaikutuksia 

(Wuolio & Jääskeläinen 1993, 87). Lisäksi leimallista itsenäistymisen jälkeiselle 

voimistelunopetukselle oli urheilumerkkijärjestelmä, jonka perusajatuksena oli kerätä pisteitä 

tietyillä suorituksilla. Urheilumerkkien avulla tyttöjen liikunnassa pyrittiin monipuolisuuteen 

ja pitämään urheileminen erillä kilpailemisesta. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 92, 95.) 

Urheilumerkkijärjestelmä oli siis ratkaisu sille, että tyttöjen voimistelunopetuksessa alettiin 

ylipäänsä urheilla. Koulu pysyi merkittävimpänä urheilun levittäjänä naisten keskuudessa, 

koska hyvin harvat seurat tarjosivat urheilutoimintaa tytöille ja naisille. (Wuolio & 

Jääskeläinen 1993, 95.) Tämä johtui paljolti siitä, että jopa enemmistö vanhemmista ja 

naisopettajista vielä 1930-luvulla vieroksui ajatusta tyttöjen voimanmittelöistä ja 

kilpailutilanteista. Taustalla olivat sen ajan moraali- ja sukupuoliasenteet. Kilpaurheilun 

katsottiin vaarantavan tyttöjen kasvua naisiksi ja se taisteli naisten biologista luontoa vastaan. 

Näiden asenteiden takia urheilun osuus oppikoulutyttöjen kouluvoimistelussa jäi selvästi 

vähäisemmäksi kuin oppikoulupoikien opetuksessa aina 1960-luvulle asti. (Meinander 1992, 

296.) 
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Urheilun esiinmarssi koululiikuntaan näkyi konkreettisesti vuonna 1931, jolloin 

koulutodistukseen saatettiin antaa erillinen numero urheilusta ja voimistelusta. 

Urheilunopetukseen tuli käyttää noin puolet koululiikunnasta. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 

97.) Urheilulla ei kuitenkaan ollut sijaa opettajankoulutuksessa ennen 1960-lukua (Meinander 

1992, 295). Uudet liikuntalajit otettiin innolla vastaan voimistelunopetuksessa, mutta ne 

aiheuttivat myös tutulta kuulostavia ongelmia. Yksi suomalaisen kouluvoimistelun 

merkittävimmistä kehittäjistä Ivar Wilskman oli huomannut voimistelunopetuksen 

tarkastajana ollessaan, että luistelu- ja hiihtotunnit aiheuttivat myöhästymisiä, väsymisiä sekä 

kurinpidollisia ongelmia, minkä vuoksi hän ei suositellut hiihtoa ja luistelua 

voimisteluntuntien sisältöihin. Pallopelit aiheuttivat puolestaan sen, että oppilaat eivät olleet 

enää halukkaita sääntöperäisen voimistelun pariin, eivätkä taitavimmat oppilaat tahtoneet 

huomioida heikompiaan, jotka puolestaan laiskottelivat. Tämän lisäksi pallopeleihin 

osallistuneet eivät tahtoneet keskittyä opetukseen. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 88–89.) 

Erot liikuntakasvatuksen tasossa olivat sekä alueellisia että yhteiskuntaluokkiin sidottuja. 

Porvarillisilla oppikouluilla oli kansakouluja enemmän resursseja, vaikutusvaltaa ja 

kiinnostusta kehittää koulutusta ja liikuntakasvatusta. Tämä epätasa-arvoisuus jatkui aina 

peruskoulun syntyvuosiin eli 1970-luvulle asti. Liikuntakasvatuksessa ero näkyi sisä- ja 

ulkoliikuntapaikkojen varustelussa sekä voimistelunopettajien kouluttautumisessa. 

Oppikouluilla oli myös usein etuoikeus yleisiin pallo- ja urheilukenttiin, joita kaupungeissa 

alkoi olla kasvavissa määrin 1900-luvun alkupuolella. Liikuntakasvatuksen tasoon vaikutti 

myös kahtiajako maaseudun ja kaupunkien välillä. Kaupungeissa koulujen sisätilat olivat 

suotuisammat liikunnalle. Lisäksi kaupunkeihin rakennettiin ahkerammin erilaisia 

liikuntapaikkoja, kuten luistinratoja ja urheilukenttiä. Sen sijaan maaseudun etuna oli 

luonnonvesien läheisyys, sillä uimahalleja oli hyvin harvassa 1900-luvun alkupuoliskolla. 

(Meinander 289–293.) 

Peruskoulu-uudistuksen myötä koululiikunta koki muutoksia 1970-luvulla. Sota-ajan jälkeistä 

koululiikuntaa kuvasi kuri ja järjestys, kilpailu- ja suorituskeskeisyys sekä 

voimisteluvoittoisuus. Peruskoulu-uudistuksen myötä liikunnassa palasi keskiöön vuosisadan 

vaihteen mukaisesti oppilaan persoonallisuuden kehittäminen. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 

136, 138.) Ensimmäisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikunnan 
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päätavoitteiksi luetellaan ”fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä 

mahdollisuuksien ja virikkeiden antaminen jatkuvan liikuntaharrastuksen syntymiseen”. 

Perusteissa luetellaan myös yleisempiä kasvatuksellisia tavoitteita, joita ovat ilo ja virkistys, 

sosiaaliset vuorovaikutustaidot sekä itseilmaisu. (POPS 1970, 42.) Käytännössä muutos 

merkitsi liikunnanopetuksessa tavoitteellisuuden, kasvatuksellisuuden ja suunnitelmallisuuden 

lisääntymistä. Lajivalikoima lisääntyi ja samalla voimistelun määrä laski pohjalukemiin 

erityisesti pojilla, joilla palloilu puolestaan nousi päärooliin. Tyttöjen ohjelmaan tuli 

uutuutena musiikkiliikunta, ja pelien osuus lisääntyi. Voimistelusta ja urheilusta annettiin 

enää yksi yhteinen arvosana. 1970-luvun loppupuolella liikuntataitojen oppimisessa siirryttiin 

lajilähtöisyydestä kohti oppilaan tarpeita ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Muutoksen myötä 

liikuntamyönteisyys lisääntyi. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 136–139.) Tässä muutoksessa 

on huomattavissa yhteneväisyyksiä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin, jossa liikuntataitojen oppimisessa on siirrytty lajilähtöisyydestä kohti motoristen 

perustaitojen monipuolista kehittämistä. 

Peruskoulu-uudistuksen jälkeen liikunnanopetusta ovat ohjanneet kymmenen vuoden välein 

päivitetyt opetussuunnitelmat. Liikunnan osalta opetussuunnitelmien sisällöt ovat 

yksinkertaistuneet vuosien saatossa. (Lahti, 2017, 28.) Nykyisin suurpiirteinen ohjeistus 

mahdollistaa liikunnanopettajille vapauden ja samalla vastuun siitä, millaista 

liikunnanopetusta kouluissa toteutetaan. 

Liikunnan eri opetussuunnitelmien perusteista selviää, että niiden painotukset ovat vaihdelleet 

vuorokerroin esimerkiksi sisältökuvausten ja sukupuolittuneisuuden suhteen. Vuoden 1985 ja 

2004 perusteista löytyvät liikuntamuotojen tarkat sisältökuvaukset. Vuoden 1985 perusteissa 

sisällöt on lueteltu hyvin tarkasti ja vielä sukupuolittain. Esimerkiksi tanssi puuttuu poikien 

sisällöistä ja tytöillä puolestaan palloilu on kuvattu huomattavasti suppeammin. Vuosien 1985 

ja 2004 perusteissa on mainittu erikseen se, että tytöt ja pojat tulee pitää liikunnassa erillään 

sukupuolten välisten erilaisten tarpeiden sekä kasvun ja kehityksen eroista johtuen. Ohjeistus 

sukupuolten pitämisestä erillään on kuitenkin lieventynyt, sillä vuonna 1985 ohjeistus koski 

koko peruskoulua, mutta vuonna 2004 ainoastaan yläkoulua. Vuoden 1994 ja 2014 perusteissa 

yksittäiset selkeät liikuntamuodot tai urheilulajit, uintia lukuun ottamatta, on jätetty pois. 

Huomio on sen sijaan motoristen perustaitojen monipuolisessa kehittämisessä. Sukupuolten 
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erillään pitämistä ei ole mainittu. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985; 1994; 

POPS 2004; 2014.)  

2.2 Liikuntakasvatuksesta nykyään 

Tässä luvussa käyn läpi liikuntakasvatuksen eri osa-alueita niin yleisesti kuin sukupuolen 

kannalta. Etenen liikuntakasvatuksen tavoitteista liikunnanopettajien valmiuksiin ja lopuksi 

liikunnan opetusryhmien tarkasteluun. 

2.2.1 Liikuntakasvatuksen tavoitteet ja sisällöt 

Liikunnanopetuksen tavoitteet perustuvat fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 

tukemiseen sekä myönteiseen suhtautumiseen omaan kehoon. Liikuntatunnit tulisi toteuttaa 

siten, että oppilaat saavat positiivisia kokemuksia ja sitä kautta kipinän liikunnallisen 

elämäntavan omaksumiselle. Liikuntatuntien keskiössä ovat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus 

ja yhdessä tekeminen. Liikunta toimii myös työkaluna yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, 

yhteisöllisyyden sekä kulttuurien moninaisuuden edistämiselle. Oppilaita tulee kasvattaa 

liikunnassa turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tunteiden säätelyä sekä 

myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Näin liikunnassa opitaan liikkumaan sekä kasvetaan 

liikunnan avulla. (POPS 2014, 433.)  

Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa ei enää mainita tiettyjä lajisisältöjä. Sen sijaan 

opetuksen tulisi perustua motoristen perustaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Näin ollen 

liikuntatuntien sisällöt tulee toteuttaa siten, että ne sisältävät tasapaino-, liikkumis- ja 

välineenkäsittelytaitoja sekä havainto- ja ratkaisuntekotaitoihin perustuvia tehtäviä. 

Perusteissa on kuitenkin mainittu, että nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi jää-, lumi-, 

luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikuntaa, voimistelua tai palloilua. (POPS 2014, 434–435). 

Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2011) liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnin 

mukaan koululiikunnan sisällöt ovat pysyneet pääosin samana vuosien 2002–2010 välillä. 
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Yleisimmät koululiikunnan sisällöt ovat joukkueina pelattavat palloilulajit. Sisäliikunnassa 

yleisimpinä sisältöinä olivat salibandy, koripallo, lentopallo ja kuntopiiri. 

Ulkoliikuntamuodoista yleisimpiä olivat pesäpallo, jalkapallo, yleisurheilu ja suunnistus. 

Talviliikuntamuodoista luistelua oli opetettu lähes jokaiselle oppilaista, mutta hiihtoa vain 

runsaalle puolelle oppilaista. Merkillepantavaa on se, että koululiikunnan suosituin 

liikuntamuoto on nykyään salibandy, jonka suomalainen lajiliitto on perustettu vasta vuonna 

1985 (salibandy.fi). Vielä uudempia lajeja ovat frisbeepeli ultimate ja voimisteluun liitettävä 

parkour. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 85–86.) 

Nykyisen opetussuunnitelman perusteiden myötä sisältöjen painotus on siirtynyt yksittäisistä 

urheilulajeista kohti motoristen taitojen monipuolista kehittämistä. Perusteissa ohjataankin 

opettajia toteuttamaan monipuolisia tehtäviä, leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka 

mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja 

esteettisyyden kokemuksia. (POPS 2014, 434–435.) Tämä painopisteen muutos näkyy myös 

liikunnanopettajakoulutuksessa, jossa opetellaan runsaasti erilaisia leikkejä, viitepelejä ja 

harjoitteita. Nykyisen opetussuunnitelman suurpiirteinen ohjeistus sisältöjen suhteen antaa 

liikunnanopettajille vapauksia ja vastuuta monipuolisen koululiikunnan järjestämiseen. 

Liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnin mukaan tyttöjen ja poikien liikuntasisällöt 

eroavat toisistaan. Tytöillä on poikia enemmän aerobiciä, perusvoimistelua, kuntopiiriä ja 

kuntovoimistelua, tanssia ja musiikki-/ilmaisuliikuntaa, luistelua, ringetteä, yleisurheilua, 

suunnistusta ja rentoutusharjoituksia. Pojilla on puolestaan enemmän jalkapalloa, salibandya, 

tennistä ja vastaavia mailapelejä, ultimatea, käsipalloa, laskettelua, jääkiekkoa ja jääpalloa. 

(Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 87.) 

Päivi Bergin tutkimuksen (2010) mukaan vaikuttaa siltä, että liikunnan arvioinnin suhteen on 

eduksi, jos oppilas harrastaa lajia, joka kuuluu liikuntatuntien sisältöön. Pojilla ilmaisullinen 

liikunta ja tanssi kuuluvat harvoin liikuntatuntien sisältöihin. Näin ollen tanssia harrastava 

poika ei välttämättä hyödy tanssitaidoistaan yhtä paljon kuin luokkakaveri 

jalkapallotaidoillaan. Jääkiekkoa harrastava tyttö voi puolestaan olla vaikeuksissa tyttöjen 

luistelutuntien taitoluistelutempuissa. (Berg 2010, 129.) 



 

10 

 

Seuranta-arvioinnin mukaan poikien kolme mieluisinta liikuntalajia koululiikunnassa ovat 

salibandy, jalkapallo ja jääkiekko. Tytöillä lempilajit ovat puolestaan pesäpallo, 

tanssi/musiikkiliikunta sekä salibandy. Oppilaiden suosikkilajit ovat samalla koululiikunnan 

yleisimpiä liikuntalajeja. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 87, 89.) Herääkin kysymys, 

että muuttuisiko oppilaiden mieltymykset eri liikuntalajeista, jos liikuntasisällöt muuttuisivat 

nykyisestä. Esimerkiksi Etelä-Koreassa sekaryhmiin siirtymisen myötä tyttöjen kiinnostus 

palloilua ja poikien kiinnostus tanssia kohtaan lisääntyivät (Kang & You 2005). 

2.2.2 Liikunnanopettajien valmiudet ja asenteet sekaryhmien toteuttajina 

Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa 

liikunnanopettajia, joilta löytyy seuraavanlaisia valmiuksia: 

- monipuoliset tiedot ja taidot liikunnasta, lasten ja nuorten liikuntakulttuurista sekä 

oppimisesta ja koulumaailmasta 

- kyky tukea yksilöllisesti oppilaan oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä 

- kyky työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä  

- kyky soveltaa uutta tutkimustietoa työnsä kehittämiseksi 

- valmiuksia kehittää ja arvioida omaa opetusta  

- opettajan työtä määrittävän lainsäädännön tunteminen 

- eettinen ja pedagogisesti tahdikas toiminta (Jyväskylän yliopisto.) 

Suomalaisten yläkoulujen liikuntakasvatus tapahtuu useimmiten sukupuolitetuissa 

erillisryhmissä, joissa miespuolinen opettaja toimii poikien ryhmässä ja vastaavasti tyttöjen 

opettajana toimii naispuolinen opettaja (Berg & Lahelma 2010, 31; Lehtonen 2003, 89). 

Erillisryhmäopetusperinne vaikuttaa myös liikunnanopettajakoulutuksen opiskelijavalintoihin, 

sillä normaalikiintiössä eli päiväpuolella on yhä sukupuolikiintiöt (Lahti 2016, 17). 

Liikunnanopettajan työ eroaa muiden aineiden opetuksesta siinä, että liikunnanopettajien 

ruumiillinen kompetenssi on oppilaiden arvioinnin kohteena, aivan kuten oppilaiden 

suoritukset ovat liikunnanopettajan arvioinnin kohteena. Esimerkkisuoritusten tekeminen ja 
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liikuntatunteihin osallistuminen asettaa liikunnanopettajan työhön erityisiä haasteita 

verrattuna muihin kouluaineisiin. Liikuntakasvatuksessa opettajalla on erityislaatuinen 

mahdollisuus tavoittaa oppilaiden maailma ja vaikuttaa heihin monellakin tapaa. (Berg 2010, 

131–132.) Bergin ja Lahelman (2010, 38) tutkimuksen mukaan liikunnanopettajat kokevat, 

että he toimivat oppilailleen mies- ja naismalleina. Oppilaat yleensä suosivatkin niitä asioita, 

mitä samaa sukupuolta edustava liikunnanopettaja tekee (Gabbei 2005). Näin ollen 

liikunnanopettajilla on suuri vastuu siitä, millaisia arvoja ja asenteita he haluavat tietoisesti tai 

tiedostamatta välittää. 

Liikunnanopettajakoulutuksen pääsykokeet mittaavat erityisesti hakijoiden lajitaitoja ja 

motoriikkaa, jolloin liikunnanopettajiksi valikoituu liikunnallisesti erityisen lahjakkaita 

yksilöitä, joilla useimmilla on kilpaurheilutausta. Liikunnanopettajaksi opiskelevien vahva 

urheilijatausta, ja osalla edelleen jatkuva urheilijaura ovat totuttaneet heidät kilpailuissa 

pärjäämiseen. Myös liikuntaa sivuaineena lukevat luokanopettajat ovat tyypillisesti aktiivisia 

urheilijoita. Näin urheilumaailmassa vallitsevat tottumukset ja arvomaailma näkyvät helposti 

tulevien liikunnanopettajien opetusfilosofiassa ja toiminnassa. (Kari 2011; Kalaja 2012; 

Redelius, Fagrell & Larsson 2009, 258). Liikunnanopettajien on kuitenkin todettu korostavan, 

että liikunnanopetus tulee pitää erillään urheilun eetoksesta. Tästä huolimatta oppilaiden on 

kuitenkin vaikea erottaa liikuntakasvatusta urheilutoiminnasta. Opettajien puheista huolimatta 

ainakin Ruotsin liikuntakasvatuksessa onkin todettu vallitsevan urheilumaailmasta tutut 

kilpailulliset elementit (Redelius ym. 2009, 258). 

Berg (2010, 131) huomauttaa, että suurin osa 2000–2010-luvuilla ammatissa toimivista 

liikunnanopettajista on kouluttautunut 1970–1980-luvuilla. Näiden opettajien opetusfilosofian 

muotoutuminen on alkanut opiskeluaikana, jolloin käytössä on ollut vuosien 1970 ja 1985 

liikunnan opetussuunnitelmatekstit. Voidaankin olettaa, että näiden dokumenttien ohjeistukset 

vaikuttavat edelleen opetuskäytäntöihin. Esimerkiksi Bergin etnografiseen tutkimukseen 

osallistuneessa koulussa liikuntatuntien käytänteet olivat ristiriidassa nykyisten liikunnan 

opetussuunnitelmien välillä siinä suhteessa, että tyttöjen ja poikien liikuntasisällöt erosivat 

toisistaan. (Berg 2010, 131.)  
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Urheilumaailma nähdään heteroseksuaalisen maskuliinisuuden linnakkeena, joka antaa tilaa 

ainoastaan maskuliiniselle mieskuvalle ja feminiiniselle naiskuvalle (Anderson 2005, 13; 

Hemphill & Symons 2009, 397) Liikunnanopettajan toiminnan ja kielenkäytön onkin todettu 

toisintavan heteronormatiivisuutta (Berg & Lahelma 2010; Redelius ym. 2009; Jachyra 2016, 

127–129). Bergin ja Lahelman (2010, 43) mukaan liikunnanopettajat toisintavat perinteisiä 

sukupuolirooleja, kaksijakoista sukupuolijärjestelmää ja miesvaltaa tiedostamattaan niin seka- 

kuin erillisryhmissä. Liikunnanopettajilla voikin olla heikompi tietämys sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta kuin heidän oppilaillaan (Williams ym. 2000, 16; Scraton 1992). 

Opettajilta odotetaan pelkän opettamisen ohella yhä enemmän kykyä tunnistaa ja käsitellä 

arkaluontoisia asioita silloin, kun niitä ilmenee oppitunneilla. Pystyäkseen käsittelemään 

seksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä asioita, sekä liikunnan että 

terveystieteiden opettajankoulutusta pitää useiden tutkijoiden mukaan kehittää. Jo 

valmistuneet opettajat sekä opettajaopiskelijat tarvitsevat nykyistä enemmän tietoa 

seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asioista (Lynagh, Gilligan & 

Handley 2010, 5). Ajantasainen tieto auttaa kohtaamaan seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä sekä parantaa kykyä tunnistaa syrintätilanteita 

ja helpottaa niihin puuttumista. Jo opintojen aikana saadun tiedon avulla opettajaopiskelijat 

voisivat pohtia nykyistä kriittisemmin kouluissa vallitsevia heteronormatiivisia käytäntöjä. 

Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi vanhojen tanssien parinmuodostus, sukupuolen 

perusteella muodostettavat liikuntaryhmät sekä näissä sukupuolittuneissa ryhmissä olevat 

erilaiset lajipainotukset. (Kokkonen 2013, 447.) Ajantasaisen tiedon ja heteronormatiivisten 

käytäntöjen tunnistamisen lisäksi opettajien ja kasvattajien tulisi arvioida omia asenteitaan 

seksuaalisuuden, yhteiskunnan arvojen ja normien suhteen. Näiden asenteiden selvittäminen 

yhdessä vertaisten ja aikuiskouluttajan kanssa olisi ensiarvoisen tärkeää liikunnan- ja 

terveystiedon opettajaidentiteetin ja ammattitaidon rakentumisen kannalta. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010.) 

Koposen (2019) pro gradu -tutkielmassa kysyttiin 87 yläkoulun liikunnanopettajalta 

näkemyksiä seka- ja erillisryhmien opettamisesta. Tutkielman mukaan enemmistö 

vastanneista pitää erillisryhmiä parhaana vaihtoehtona liikuntaryhmien koostamisessa. 

Kuitenkin sekaryhmiä opettaneet olivat erillisryhmiä opettaneita useammin sekaryhmien 
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kannalla. Samoin Belgiassa tehdyn tutkimuksen mukaan enemmistö liikunnanopettajista 

asennoituu negatiivisesti sekaryhmäopetusta kohtaan, mutta mitä kokeneempia ja tietoisempia 

sekaryhmäopetuksesta opettajat ovat sitä vakuuttuneempia he ovat sekaryhmäopetuksen 

hyödyistä (Theebom, Huts, De Martelaer & Cloes 2005, 120.) Sekä Liito (2018) että 

Palomäki ja Heikinaro-Johansson (2011, 120) puolestaan tuovat esiin turvallisuuskysymykset 

sekä tyttöjen ja poikien erot lajimieltymyksissä, minkä vuoksi heidän mukaansa on 

perusteltua toteuttaa liikunnanopetusta erillisryhmissä. 

Useiden tutkimusten mukaan sekaryhmäopetuksessa toteutetaan enemmän maskuliinisina 

pidettyjä urheilulajeja (Gibbons & Humbert 2008, 180; Redelius ym. 2009; Kastrup & 

Kleindienst-Cachay 2016). Ilmiötä on perusteltu joidenkin poikien vastustelevalla ja 

machoilevalla käytöksellä (Ennis 1999, 33; Flintoff & Scraton 2001; Gibbons & Humbert 

2008), mutta myös miespuolisten liikunnanopettajien kyvyttömyydellä tuottaa esteettisinä tai 

feminiinisinä pidettyjä liikuntamuotoja, kuten tanssia tai aerobicia (Laker, Laker & Lea 2003, 

82; Flintoff & Scraton 2001, 12f; Kastrup & Kleindienst-Cachay 2016, 973). Brown (2000) 

sekä Fraser-Thomas ja Beaudoin (2004) esittävätkin, että monipuolisen koululiikunnan 

toteutamisessa ei riitä pelkät ohjeistukset ja säädökset, vaan huomio pitää kiinnittää 

liikunnanopettajien koulutukseen. Haastaakseen liikuntatunneilla vallitsevaa 

heteronormatiivisuutta liikunnanopettajan tulisi huolellisesti harkita, minkälaisia 

liikuntasisältöjä koululiikunnassa toteutetaan, jotta oppilailla on mahdollisuuksia löytää uusia 

liikuntamuotoja (Redelius ym. 2009). 

2.2.3 Seka- ja erillisryhmäopetuksen vertailua 

Suomessa liikuntaa opetetaan yleisimmin tyttöjen ja poikien erillisryhmissä. Liikunnan 

oppimistulosten seuranta-arvioinnin mukaan vuonna 2010 tytöistä 87 % sai opetusta 

tyttöryhmässä ja pojista 82 % poikaryhmässä. Sekaryhmäopetukseen osallistui 15 % 

oppilaista (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 87.)  

Vuoden 2004 opetussuunnitelma linjaa, että vuosiluokkien 5–9 liikunnanopetuksessa tulee 

ottaa huomioon kyseisessä iässä ilmenevät sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden 
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kasvun ja kehityksen erot. (POPS 2004, 249). Nykyisessä opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan 

ohjata muodostamaan opetusta erillisryhmissä. Uusissa perusteissa on muotoiltu, että 

vuosiluokilla 7–9 on erityisen tärkeää vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman 

muuttuvan kehon hyväksymistä (POPS 2014, 434). 

Usein koululiikunnan sekaryhmät toimivat taloudellisten syiden, tilanpuutteen tai pienten 

ryhmäkokojen vuoksi. Esimerkiksi Päivi Bergin (2010) tutkimuksessa olleessa koulussa 

liikunnan sekaryhmä ei ollut pedagoginen ratkaisu vaan perustui taloudellisiin syihin. Syyn 

ollessa muu kuin pedagoginen opettaja ei välttämättä ole pohtinut opetuksen toteuttamista 

käytännössä. Opettaja saattaa turvautua tarjoamaan sukupuolieriytettyjä pelejä, vaikka 

oppilaat eivät tätä edes vaatisi ja olisivat valmiita pelaamaan sekajoukkueina. (Berg 2010, 

130.) 

Tutkimukset seka- ja erillisryhmien soveltuvuudesta ovat ristiriitaisia (Hannon & Williams 

2008, 8). Molemmissa liikuntaryhmien kokoonpanoissa onkin sekä hyviä että huonoja puolia. 

Sekaryhmäopetuksen vahvuutena voidaan pitää sen kasvatuksellista näkökulmaa. 

Sekaryhmäopetus mahdollistaa tyttöjen ja poikien yhteistyön ja vuorovaikutuksen, jolloin 

oppilaat oppivat ottamaan toiset ihmiset huomioon riippumatta sukupuolesta (Palomäki & 

Heikinaro-Johansson 2011, 120; Annerstedt 2005). Näin sekaryhmäopetus edistää positiivisen 

oppimisilmapiirin muodostumista (Wallian & Gréhaigne 2005).  

Rintalan, Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2013, 40) tutkimuksen perusteella 

sekaryhmäopetuksessa ja tyttöryhmissä oppilaat tutustutetaan useampaan liikuntamuotoon 

kuin poikaryhmissä. Sekaryhmäopetus sijoittuu monen liikuntamuodon suhteen tyttö- ja 

poikaryhmien väliin. Esimerkiksi aerobicia ja ringetteä opetetaan sekaryhmissä vähemmän 

kuin tyttöryhmissä, mutta enemmän kuin poikaryhmissä. Sekaryhmissä opetetaan myös 

erillisryhmiä enemmän kuntosalityöskentelyä, mutta vähemmän pesäpalloa ja uintia. (Rintala, 

Palomäki ja Heikinaro-Johansson 2013, 40.) 

Sekaryhmäopetus ei suoranaisesti uusinna kaksijakoista sukupuolikäsitystä eli jakoa miehiin 

ja naisiin. Erillisryhmät puolestaan uhkaavat sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten 
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hyvinvointia, jos nämä eivät koe kuuluvansa omaan, sukupuolen mukaan jaettuun 

opetusryhmäänsä. Silloin heidän on vaikea saada myönteisiä liikuntakokemuksia ja 

koululiikuntamuistoja. (Kokkonen 2017, 467.) Erillisryhmäopetus myös sisältää helposti 

monia sukupuoleen sidottuja käytänteitä, kuten erilaisia opetussisältöjä, -menetelmiä, 

opetusviestintää ja erilaisia oppilaisiin kohdistuvia odotuksia ja arviointikriteerejä (Kokkonen 

2015). Lisäksi tyttö- ja poikaryhmissä vahvistetaan biologiselle sukupuolelle ominaista 

liikkumista, eli pojilta odotetaan hyvää koordinaatiota ja räjähtävyyttä ja tytöiltä hyvää 

rytmikykyä ja tasapainoa (Garcia 2011). Näin ollen erillisryhmäopetus ei aseta ainoastaan 

muunsukupuolisia tai sukupuoli-identiteettiään etsiviä oppilaita ikävään asemaan vaan voi 

aiheuttaa paineita kenelle tahansa. On kuitenkin syytä huomauttaa, ettei sekaryhmäopetus 

automaattisesti poista näitä sukupuolittuneita käytänteitä, elleivät liikunnanopettajat 

aktiivisesti pyri näiden käytänteiden purkamiseen (Lehtonen 2003, 100). Sekaryhmäopetus 

toimii pikemminkin lähtökohtana sukupuoliroolien purkamiselle. 

Sekaryhmäopetuksen selkeänä heikkoutena tai uhkana pidetään tyttöjen syrjään jäämistä 

(Annerstedt 2008, 314). Tämän on todettu johtuvan pitkälti poikien machoilevasta ja toisia 

alentavasta käytöksestä, jota ilmenee niin seka- kuin poikaryhmissä (Fenton, Frisby & Luke 

1999; Lehtonen 2003; Gibbons & Humbert 2008, 181–182; Temonen 2016, 49). Näin ollen 

liikuntatunnilla aikaa kuluu vilkkaimpien poikien kurissapitoon (Turvey ja Laws 1988). 

Tytöillä onkin todettu olevan erillisryhmässä enemmän aikaa taitoharjoittelulle ja 

vuorovaikutukselle opettajan kanssa, koska sekaryhmäopetus sisältää useimmiten pelaamista 

(Derry & Phillips 2004; Hannon & Williams 2008). Lisäksi sekaryhmäopetuksessa 

toteutetaan enemmän maskuliinisina pidettyjä urheilulajeja, kuten palloilua, kuin 

feminiinisinä pidettyjä lajeja, kuten tanssia (Redelius ym. 2009; Gibbons & Humbert 2008, 

180). Griffin (1984) huomauttaa, että tytöt eivät ole ainoita kärsijöitä sekaryhmäopetuksessa, 

vaan pojat kärsivät myös, koska he joutuvat jarruttelemaan tyttöjen takia. 

Erillisryhmiä puoltavat kommentit keskittyvät tyttöjen ja poikien välisiin eroihin 

motivoitumisessa, lajimieltymyksissä ja fysiikassa. Vanhassa vuoden 2004 

opetussuunnitelmassa neuvotaan huomioimaan tyttöjen ja poikien erot tarpeissa, kasvussa 

sekä kehityksessä (POPS 2004, 249–250). Palomäki ja Heikinaro-Johansson (2011) 

perustelevat erillisryhmäopetusta tutkimuksellaan, jonka mukaan poikien asenne 
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koululiikuntaa kohtaan on keskimäärin positiivisempi kuin tyttöjen, pojat uskovat enemmän 

omaan osaamiseensa sekä tyttöjä ja poikia kiinnostavat liikunnassa hieman erilaiset asiat. 

Lisäksi tytöt arvostavat poikia enemmän liikunnan terveydellisiä vaikutuksia, opettajan 

kannustustusta sekä mahdollisuutta valita tehtäviä itse. Pojat puolestaan tykkäävät tyttöjä 

enemmän pelaamisesta, kisailusta ja fyysisesti rasittavista tunneista. (Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011, 120.) Soinin väitöskirjatutkimuksen (2006) mukaan pojat kokevat 

liikuntatuntien motivaatioilmaston enemmän minäsuuntautuneeksi kuin tytöt. Tämän 

tutkimustuloksen perusteella pojat motivoituvat tyttöjä enemmän kilpailusta. Kilpailun lisäksi 

pojat kokevat liikuntatunneilla tyttöjä enemmän autonomiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

(Soini 2006, 63.) Turvallisuus, kontaktit ja sukupuolten väliset voimaerot nousevat myös 

huolenaiheiksi sekaryhmäopetuksessa (Kuusi, Jakku-Sihvonen & Koramo 2009, 23–24; 

Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 120). Tästä syystä esimerkiksi joissakin 

Yhdysvaltojen kouluissa toteutetaan kontaktilajit erillisryhmissä, vaikka muuten opetus 

tapahtuu pääosin sekaryhmissä (Hannon & Williams 2008). 

Suomessa on virinnyt keskustelua liikunnanopettajien välisen yhteistyön lisäämisestä 

koulussa. Sekaryhmäopetusta koskevassa julkilausumassa Liito (2018) nostaa esiin joustavan 

opetuksen ja oppilaan autonomian tukemisen tärkeyden positiivisen liikuntasuhteen 

rakentumisessa. Liito suosittelee, että sekaryhmäopetuksessa tulisi olla mahdollisuus vaihtaa 

toiseen opetusryhmään silloin, kun opetusjärjestelyt sen mahdollistavat. Samalla kahden 

liikunnanopettajan toimiva yhteispeli tekee oppilaiden arvioinnista objektiivisempaa. 

(Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Liito 2018.) Opetus- ja kulttuuriministeriön 

segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportissa (2010, 39) kaivataan joustavia 

ryhmäjakoja, jotka mahdollistaisivat sekaryhmäopetuksen mies- ja naisopettajan samanaikais- 

eli yhteisopettajuuden. Myös Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2011) mukaan joustavat 

opetusjärjestelyt ja liikunnanopettajien yhteistyö mahdollistavat erillisryhmäopetuksesta 

sekaryhmäopetukseen siirtymisen silloin, kun se on opetuksen tavoitteiden, sisältöjen tai 

menetelmien puolesta tarkoituksenmukaista (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 120). 

Suomessa tehtyjen pro gradu -tutkielmien perusteella vaikuttaa siltä, että oppilaat suosivat 

heille tutuinta liikuntaryhmän kokoonpanoa. Kurpan (2011) pro gradu -tutkielmassa, joka on 

tehty Opetushallituksen Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointiin 2010 (Palomäki & 
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Heikinaro-Johansson 2011), selviää, että enemmistö oppilaista suosii erillisryhmäopetusta 

sekaryhmäopetuksen sijaan. Pitää kuitenkin huomioida, että tutkimuksessa ainoastaan 15 % 

oppilaista osallistui sekaryhmäopetukseen. Tutkimuksessa selkeä enemmistö oppilaista 

arvioikin viihtyvänsä parhaiten nykyisessä liikunnan perusryhmässään riippumatta siitä, onko 

kyseessä seka- vai erillisryhmä (Kurppa 2011, 49–50). Myös Temosen (2016) pro gradu -

tutkielman mukaan oppilaat pitävät sitä enemmän sekaryhmäopetuksesta, mitä enemmän sitä 

järjestetään. Tutkielman mukaan liikunnanopetuksessa korkeita arvosanoja saavat oppilaat 

suhtautuvat sekaryhmäopetukseen myönteisemmin kuin muut oppilaat. (Temonen 2016.) Sen 

sijaan kahden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 11–13-vuotiaat oppilaat (Middle school) 

suosivat erillisryhmäopetusta, vaikka sekaryhmäopetuskäytäntö on ollut Yhdysvalloissa jo 

vuosikymmeniä (Lirgg 1993; Treanor, Graber, Housner & Wiegand 1998). 

2.2.4 Sekaryhmäopetus muissa maissa  

Pohjoismaissa liikunnan sekaryhmäkäytäntö on yleinen, sillä sitä toteutetaan Ruotsissa, 

Norjassa ja Tanskassa. Ruotsissa liikunnan sekaryhmäopetus on ollut vuodesta 1982, jolloin 

hallitus linjasi, että tytöillä ja pojilla täytyy olla yhteiset liikuntatunnit sukupuolten välisen 

tasa-arvon vuoksi. Tanskassa sekaryhmäopetus toteutetaan useimmiten mies- ja 

naisliikunnanopettajan yhteisopettajuutena. (Annerstedt 2008, 314.) Islannissa sen sijaan ei 

ole valtakunnallista linjausta liikunnan opetusryhmistä, joten tilanne on samankaltainen kuin 

Suomessa (Smiley 2015). Annerstedtin (2008) selvityksen mukaan Ruotsissa, Norjassa ja 

Tanskassa selkeä enemmistö oppilaista ja opettajista arvostaa sekaryhmäopetusta, vaikka 

esimerkiksi Ruotsissa Carlin (2004) sekä Quennerstedtin, Öhmanin ja Erikssonin (2008) 

tutkimusten mukaan liikunnanopetuksessa on patriarkaalisia piirteitä, eli opetuksessa 

toimitaan enemmän poikien ehdoilla (Annerstedt 2008, 314). 

Yhtä lailla Saksassa siirryttiin sekaryhmäopetukseen 1980-luvun jälkipuoliskolla, mitä 

juhlittiin naisten aseman parantumisena liikunnassa ja urheilussa. Saksan koululiikunnan 

nykytilaa tarkastelevassa tutkimuksessa Kastrup ja Kleindienst-Cachay (2016) mainitsevat 

useita saksalaisia ja ulkomaalaisia tutkimuksia (esim. Diketmüller 2008; Frohn 2009; Gibbons 

& Humbert 2008), joiden mukaan liikunnan sekaryhmäopetuksessa tytöt ovat heikossa 
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asemassa. Ongelmiksi on listattu kapea ja maskuliininen lajikirjo, arkojen oppilaiden, 

useimmiten tyttöjen, jääminen liikuntatunneilla taka-alalle sekä tyttöjen vähentynyt kiinnostus 

liikuntaan liittyviä opintoja kohtaan. Osa saksalaisista kouluista onkin siirtynyt vuosituhannen 

vaihteen jälkeen takaisin erillisryhmäopetukseen. Huomionarvoista on se, että 1990-luvun 

alussa Saksan opetussuunnitelmaan lisättiin tavoite reflektiivisestä 

yhteisopetuksesta/sekaryhmäopetuksesta, jota tuli korostaa erityisesti liikuntakasvatuksessa. 

Tarkoituksena oli purkaa muun muassa liikuntaan ja urheiluun liittyviä sukupuolirooleja ja 

hierarkioita, esitellä laajasti erilaisia liikuntamuotoja sekä kannustaa oppilaita löytämään oma 

tapa liikkua. Kastrupin ja Kleindienstin tutkimuksen mukaan liikunnanopetuksessa ei ole 

kuitenkaan toteutunut tavoite reflektiivisestä sekaryhmäoptuksesta. Heidän mukaansa 

opettajien koulutusta tulisi kehittää, koluliikunnan tulisi olla monipuolisempaa sekä 

liikunnanopetuksessa tulisi huomioida paremmin yksilöllisyys, jotta reflektiivisen 

sekaryhmäopetuksen tavoitteet täyttyisivät. (Kastrup & Kleindienst-Cachay 2016, 964–965, 

978.) 

Alankomaissa on ollut liikunnan sekaryhmäopetusta 1960-luvun lopulta alkaen. 

Sekaryhmäopetus vakiinnutti asemansa 1990-luvulla, jolloin opetussuunnitelmassa vaadittiin, 

että tytöt ja pojat tulee tutustuttaa sekä feminiinisiin että maskuliinisiin liikuntamuotoihin. 

Alankomaissa ja Saksassa on enemmän miespuolisia liikunnanopettajia eikä naisopettajat koe 

kykenevänsä motivoimaan poikia feminiinisiin liikuntamuotoihin. Näistä seikoista huolimatta 

Alankomaissa ei ole esiintynyt samanlaista huolta tyttöjen heikosta asemasta 

sekaryhmäopetuksessa kuin Saksassa. (Van Essen 2003, 66–68.) 

Ranskassa alakoulun liikunnanopetus toteutetaan erillisryhmissä, mutta yläkoulun opetus 

kontaktilajeja ja yleisurheilua lukuun ottamatta sekaryhmissä. Näin Ranskan käytäntö on juuri 

päinvastainen kuin useimmiten Suomessa. Aikaista erillisryhmäopetusta perustellaan sillä, 

että sukupuoliroolit alkavat kehittyä jo ennen kouluikää, minkä vuoksi tytöillä ja pojilla on 

erilaiset tarpeet. Yhteisopetusta puolestaan perustellaan kasvatuksellisilla syillä ja 

ammattitaitoisten opettajien kyvyillä opettaa heterogeenisia ryhmiä. (Wallian & Grehaigne 

2005, 286.) 
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Myös Yhdysvalloissa liikunnanopetus toteutetaan sekaryhmissä kontaktilajeja, kuten painia, 

jääkiekkoa ja jalkapalloa lukuun ottamatta. Sekaryhmäopetus perustuu vuoden 1972 

säädökseen, jonka mukaan valtion tukemissa koulutuslaitoksissa ei saa syrjiä ketään 

sukupuolen perusteella. (O’Sullivan, Bush & Gehring 2002, 164–165.) Myös Yhdysvalloissa 

on kuitenkin esiintynyt huolta tyttöjen asemasta sekaryhmäopetuksessa: heidän on todettu 

olevan vähemmän aktiivisia kuin pojat, eikä tytöillä ole liikuntatunneilla yhtä paljon 

vastausmahdollisuuksia kuin pojilla. (Griffin 1984; Hannon & Williams 2008). Lisäksi 

liikunnanopettajat ylläpitävät perinteisiä sukupuolirooleja eivätkä anna palautetta tytöille yhtä 

paljon kuin pojille (Griffin 1984; Nilges 1998; Turvey & Laws 1988; Macdonald 1990). 

Tämän vuoksi vuosituhannen vaihteen jälkeen Yhdysvalloissa pantiin toimeen muutoksia, 

jotka mahdollistavat kouluille enemmän joustavuutta opetusryhmien muodostamiseen 

(Hannon & Williams 2008, 6). Hannon ja Ratliffe ovat todenneet tutkimuksessaan (2005), että 

amerikkalaiset tytöt ovat yhtä aktiivisia niin sukupuolitetuissa peleissä kuin 

sekaryhmäpeleissä. He ovatkin sitä mieltä, että liikuntatunnin fyysiseen aktiivisuuteen voi 

vaikuttaa paremmin opettajan työskentelyllä kuin liikuntaryhmän kokoonpanolla.  

Sekaryhmäopetusta toteutetaan myös Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Brasiliassa 

koululiikunta on sekaryhmissä koko peruskoulun ajan eivätkä vanhemmat, oppilaat tai 

opettajat ole vastustaneet käytäntöä (Costa & Tubino 2005). Myös Etelä-Koreassa on siirrytty 

koko peruskoulun kattavaan sekaryhmäopetukseen, minkä myötä tyttöjen kiinnostus palloilua 

ja poikien kiinnostus tanssia kohtaan on lisääntynyt. Opettajien on kuitenkin raportoitu 

pitävän sekaryhmäopetusta haasteellisena. (Kang & You 2005.) Australiassa on keskusteltu 

liikunnan opetusryhmistä jo vuosikymmenten ajan. Sekaryhmäopetus on vieläkin laajasti 

käytössä Australiassa, mutta jotkin koulut ovat palaneet saksalaisten koulujen tavoin 

erillisryhmäopetukseen, sillä myös australialaisissa tutkimuksissa on todettu tyttöjen aseman 

olevan heikko sekaryhmäopetuksessa. (Wright 1999; Tsolidis & Dobson 2006) Bestin, 

Pearsonin ja Webbin (2010) tutkimuksen mukaan australialaiset liikunnanopettajat kokevat 

erillisryhmäopetuksen tuottavan parempia osallistumis- ja oppimistuloksia.  
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3 SUKUPUOLI JA TASA-ARVO 

Tämän luvun alussa tarkastelen sukupuolen eri merkityksiä sekä sukupuolen moninaisuutta. 

Seuraavaksi käsittelen sukupuoleen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. Lopuksi tarkastelen 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä termejä, kuten esimerkiksi heteronormatiivisuutta, 

homofobiaa ja sukupuolitietoista opetusta. 

3.1 Sukupuolen määrittelyä 

Tässä luvussa käsittelen sukupuolen moninaisuutta sekä sukupuolivähemmistöjä Suomessa. 

On huomioitavaa, että seksuaalisuus ja sukupuoli ovat kaksi eri asiaa, joista käsittelen 

sukupuolta tässä luvussa.  

Sukupuoli käsitetään nykyään hyvin moniulotteisena kokonaisuutena. Esimerkiksi 

valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan eli ETENE:n linjauksen 

mukaan sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, 

psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista muodostuva jatkumo 

(Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2016). 

Länsimaisessa kulttuurissa on tapana jakaa ihmiset kahteen sukupuoleen biologisten 

ominaisuuksien perusteella: naisiin ja miehiin. Harva ihminen kuitenkaan edustaa 

yksiselitteisesti feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Sukupuolella on monia erilaisia 

ilmenemismuotoja. Biologisen ominaisuuden lisäksi sukupuoli on juridinen, sosiaalinen sekä 

psyykkinen kokemus. (Vilkka 2010, 17.) 

Biologinen sukupuoli koostuu kolmesta eri osa-alueesta: geneettisestä, anatomisesta ja 

hormonaalisesta sukupuolesta. Geneettisessä sukupuolessa kyse on sukusoluista eli siittiöistä 

ja munasoluista, jolloin sukupuolen määrittyminen katsotaan kromosomiyhdistelmän 

perusteella. (Vilkka 2010, 17.) Anatomiseen sukupuoleen liittyvät sukurauhaset, joilla 

tarkoitetaan sukupuolen ulkoisia ja sisäisiä rakenteellisia tekijöitä. Naisen sukurauhasiin 
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luetaan klitoris, kohtu, emätin ja munasarjat. Miehellä nämä ovat puolestaan penis, 

eturauhanen, rakkularauhaset ja kivekset. Biologista sukupuolta voidaan tarkastella myös 

hormonaalisesta näkökulmasta. Miehillä korostuu testosteronin määrä ja naisilla estrogeenin. 

Tästä huolimatta hormonien suhteet vaihtelevat, ja ne menevät osittain päällekkäin miesten ja 

naisten välillä. Murrosikä on selkein hormonituotannon sukupuoliominaisuuksia muokkaava 

vaihe. (Vilkka 2010, 18.)  

Biologisen näkökulman lisäksi sukupuolta voidaan tarkastella myös sosiaalisesta 

näkökulmasta (engl. gender). Sosiaalisella sukupuolella viitataan identiteetin rakentumiseen, 

johon liittyvät maskuliinisuus ja feminiinisyys. (Tripodi 2014, 11.) Sosiaalisessa sukupuolessa 

korostuu siis kokemus ja tunne omasta sukupuolesta. Näin tarkasteltuna sukupuolia on 

kulttuurissamme kahden sijaan yhtä monta kuin on sukupuoleen liittyvää kokemusta. 

Kokemuksellisuuden lisäksi sosiaalinen sukupuoli viittaa persoonallisiin, sosiaalisiin, 

kulttuurisiin ja juridisiin ominaisuuksiin. Sosiaalinen sukupuoli muodostuu myös 

käyttäytymiseen liitettävillä ominaisuuksilla, joita ovat muun muassa rooli, pukeutuminen, 

puhetapa, eleet, ilmeet ja tyyli. Nämä asiat vaihtelevat kulttuureittain ja yksilöittäin. 

Sosiaalinen sukupuoli onkin jatkuvasti muuttuva ja dynaaminen. (Vilkka 2010, 18–19.)  

Sosiaaliseen sukupuoleen luetaan juridinen sukupuoli. Juridinen sukupuoli koostuu nimestä ja 

henkilötunnuksesta, jotka ovat länsimaisessa yhteiskunnassa sukupuolittuneita. 

Henkilötunnuksen loppuosan ja useimmiten nimen avulla voi tunnistaa henkilön sukupuolen. 

Juridinen sukupuoli asettaa sukupuolensa kaksijakoisen sukupuolijaon ulkopuolelle kokevat 

eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa. (Vilkka 2010, 22.) Seta ajaakin kolmatta juridista 

sukupuolta, minkä mahdollistaminen olisi tärkeää erityisesti trans-, inter- ja 

muunsukupuolisten kannalta (Seta ry 2018). Myös uudessa vuoden 2019 hallitusohjelmassa 

on kirjattu halu uudistaa translakia ja poistaa muun muassa henkilötunnuksen 

sukupuolisidonnaisuus (Valtioneuvosto 2019). 
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3.2 Sukupuolen moninaisuus 

Käsitys seksuaalielämästä on rakentunut perinteisten sukupuoliroolien ympärille hetero-

oletuksen mukaisesti. Heteroseksuaalisesta kanssakäymisestä puhutaan usein virheellisesti 

sukupuolielämänä. On kuitenkin tärkeä huomioida, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat eri 

asioita: ihmisen sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat erillään seksuaalisesta 

suuntautumisesta. (Jämsä 2008, 34.) Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksas- 

ja yhdeksäsluokkalaisista yli viisi prosenttia määritteli sukupuolensa eri lailla kuin mihin 

heidät oli syntymässä määritelty (Tarjamo & Karvinen 2018). Koposen (2019) pro gradu -

tutkielman mukaan 87 liikunnanopettajasta puolet oli törmännyt sukupuoliristiriitaan 

oppilaidensa joukossa, eli oppilaaseen, joka kokee, ettei syntymässä määritelty sukupuoli 

vastaa ainakaan täysin omaa kokemusta sukupuolestaan. 

Sukupuolivähemmistöön kuuluminen riippuu yksilön sukupuoli-identiteetistä, eli yksilön 

omasta tuntemuksesta omasta maskuliinisuudestaan, feminiinisyydestään tai 

androgyynisyydestään. Kaksinapaisen sukupuolijaottelun sijaan sukupuoli-identiteetti sisältää 

vaihtelun maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ja epämiehekkyyden ja epänaisellisuuden 

välillä sekä kokemuksen siitä, ettei identifioidu kumpaankaan juridiseen sukupuoleen. (Haas 

ym., 2011.) Sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka rikkovat 

odotettuja sukupuolirooleja ja niiden välisiä rajoja. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat muun 

muassa transihmiset, eli transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja transvestiitit sekä 

intersukupuoliset. (Lehtonen 2002, 11; Lehtonen 2007, 20; Vilkka 2010, 26–41.) 

Sukupuolivähemmistöjen kokemusten jakaminen muutamaan kategoriaan on kuitenkin hyvin 

ongelmallista (Jämsä 2008, 34). Edellä esitetyt termit erilaisista sukupuolivähemmistöistä 

ovat kuitenkin yleisesti käytössä, joten on perusteltua käydä ne läpi. 

Intersukupuolisiksi luetaan sellaiset henkilöt, joiden biologista sukupuolta ei ole kyetty 

määrittämään yksiselitteisesti mieheksi tai naiseksi. Aina intersukupuolisuutta ei kyetä 

toteamaan syntymähetkellä, vaan se voi käydä ilmi vasta murrosiässä tai aikuisuudessa. 

(Lehtonen 2002, 11; Lehtonen 2007, 20; Vilkka 2010, 26.) Ristiriitaista on se, että lääkärit 

päättävät lapsen sukupuolen yhdessä vanhempien kanssa pääosin sen mukaan, kumpi 
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sukupuoli on edustetumpi. Kriittistä keskustelua on herättänyt se, että päätös ihmisen 

sukupuolesta tehdään ennen kuin hän itse on päässyt asiaan vaikuttamaan. (Vilkka 2010, 27.) 

Transsukupuolinen henkilö kokee olevansa jotakin toista sukupuolta kuin mikä hänelle on 

syntymän jälkeen määritelty ja johon hänet on kasvatettu (Lehtonen 2007, 20; Vilkka 2010, 

29.) Sukupuoliristiriita on mahdollista ratkaista lääketieteellisellä naisellistavalla tai 

miehistävällä sukupuolenkorjaushoidolla (Lehtonen 2007, 20; Mustola 2007, 13). 

Tutkimusten mukaan transsukupuolisia henkilöitä arvioidaan olevan Suomessa 2000–4000 

(Vilkka, 2010, 29). 

Transvestiitti on henkilö, joka haluaa välillä ilmentää toista sukupuolta esimerkiksi 

pukeutumisen avulla. Useimmiten transvestiitit ovat miehiä, mutta he voivat olla myös 

mieheksi pukeutuvia naisia. Transvestisuudessa henkilön kokonaispersoonaan kuuluu sekä 

mieheyttä että naiseutta. (Lehtonen 2007, 20; Mustola 2007, 13; Vilkka 2010, 41.) 

Transsukupuolinen haluaa siis olla sukupuoleltaan joko mies tai nainen, kun taas transvestiitti 

haluaa säilyttää ominaisuuksia molemmista sukupuolista. Vilkan (2010, 41–42) mukaan 

valtaosa tranvestiiteista on heteroseksuaaleja miehiä ja heitä arvioidaan olevan väestöstä noin 

yhdestä neljään prosenttia. Lukumäärää on vaikea arvioida, koska salailu ja pelko varjostavat 

useiden transvestiittien elämää.  

Muunsukupuolisilla, eli aiemmin transgendereiksi kutsutuilla ihmisillä, on kokemus itsestä 

sekä miehenä että naisena tai jostakin sukupuoliryhmien väliltä tai kokonaan sen ulkopuolelta 

(Lehtonen 2007, 20; Mustola 2007, 13). Muunsukupuolisten sukupuoli-identiteetti vaihtelee 

hyvin paljon yksilöittäin. Muunsukupuolinen voi kokea olevansa sukupuoleton, 

sukupuoleltaan määrittelemätön tai yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä 

ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä. Tarve sukupuoliominaisuuksia muuttaville 

hoidoille vaihtelee myös yksilöittäin. (Lehtonen 2007, 20.) 
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3.3 Peruskoulua koskevat säädökset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta 

Tasa-arvolla voidaan tarkoittaa kaikkien ihmisten samanarvoisuutta yksilöinä ja yhteiskunnan 

jäseninä. Suomalaisessa tasa-arvoläinsäädännössä tasa-arvo koskee erityisesti sukupuolten 

välistä tasa-arvoa sekä naisten aseman parantamista työelämässä. Nykyään tasa-arvolaki ei 

koske ainoastaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, vaan lain tarkoituksena on myös estää 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015, 7–9.) 

Tässä luvussa esittelen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä lakeja ja ohjeistuksia. 

Ensimmäiseksi keskityn lakeihin ja säädöksiin, jotka velvoittavat kouluja huomioimaan 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jälkimmäisessä luvussa keskityn nykyisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. 

3.3.1 Lait ja säädökset  

Suomalaisen koulun toimintaa säätelevät moninaiset säädökset kansainvälisistä sopimuksista 

aina koulun omaan toimintasuunnitelmaan. Etenen velvoittavimmasta säädöksestä vähiten 

velvoittavaan. 

Nykyinen ihmisoikeusjärjestelmä perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen vuodelta 1948. Julistuksen ensimmäisen 

artiklan mukaan ”kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan”. 

Lisäksi kolmannessa artiklassa kerrotaan, että ”kullakin on oikeus elämään, vapauteen ja 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen”. Artiklassa 26 tarkennetaan vielä, että ”opetuksen on 

pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen”. (YK 1948.) YK:n ihmisoikeuksien 

julistusta mukaileva Euroopan ihmisoikeussopimus (63/1999, 14 §) lujittaa entisestään 

syrjintäkieltoa ja sen ovat allekirjoittaneet Euroopan neuvostoon kuuluvat jäsenmaat. Sopimus 

löytyy myös jokaisen jäsenmaan omasta lainsäädännöstä. YK:n ihmisoikeusneuvosto 

(UNHRC) on ilmaissut vuosien 2011 ja 2014 päätöslauselmissa huolensa seksuaali- ja 
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sukupuolivähemmistöjen kokemasta väkivallasta ja syrjinnästä ja esittänyt erilaisia 

toimintatapoja, joilla niitä voidaan ehkäistä kansainvälisten ihmisoikeuslakien toteutumiseksi 

(OHCHR). 

Suomessa syrjintä, eli ihmisten välisiin eroihin perustuva ei-hyväksyttävä erottelu on lailla 

kielletty (Scheinin 1996, 8, 13). Suomen perustuslain (1999/731) kuudennen artiklan mukaan 

ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Artiklan mukaan lapsia on myös kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän 

tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Yhdenvertaisuuslaki 

(30.12.2014/1325, 8 §) kieltää asettamasta ihmisiä eriarvoiseen asemaan seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella ja työsopimuslaki (55/2001/2. luvun 2 §) puolestaan sukupuoli-

identiteetin perusteella. Tämän lisäksi yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325, 9 §) mukaan 

positiivinen erityiskohtelu eli ”sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena 

on tosiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen 

ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää”.  

Liito (2018) perustelee kannanotossaan sukupuolen mukaan jakamista koululiikunnassa juuri 

oikeasuhtaisella erilaisella kohtelulla ja perusteeksi kerrotaan sukupuolten väliset erot 

lajimieltymyksissä. Sen sijaan sukupuolten tasa-arvon nykytilaa liikunnan piirissä 

tarkastelevassa suomalaisselvityksessä erillisryhmiä arvostellaan sukupuolistavan käytännön 

vuoksi (Turpeinen, Jaako, Kankaanpää, & Hakamäki 2011, 31). Tasa-arvo on sisällytetty 

myös liikuntalakiin (10.4.2015/390). Liikuntalain (10.4.2015/390, 2 §) yhtenä tavoitteena on 

edistää eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Kyseisen tavoitteen lähtökohtina ovat tasa-

arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön 

kunnioittaminen ja kestävä kehitys (Liikuntalaki 10.4.2015/390, 2 §).  

Perusopetuslaissa (21.8.1998/628, 2 §) opetuksen yhtenä tavoitteena on turvata riittävä 

yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Sen lisäksi perusopetuslaki kieltää 

kouluissa tapahtuvan syrjinnän ja koulukiusaamisen. Laki takaa opetukseen osallistuvalle 

oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Laki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan 

suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja samalla 
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toimeenpanemaan kyseisen suunnitelman ja valvomaan sen noudattamista ja toteutumista. 

Oppilaitoksella on velvollisuus puuttua syrjintään ja koulukiusaamiseen. Lukiolaki ja 

ammatillista koulutusta koskeva laki sisältävät vastaavanlaiset velvoitteet. (Huotari, Tuokkola 

& Törmä 2011, 13.) 

3.3.2 Opetussuunnitelma ja sukupuolen monimuotoisuus 

Käsittelen seuraavaksi uusimpiin vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin sukupuolen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelen opetussuunnitelman 

arvoperustaa, opetusta ohjaavaa toimintakulttuuria sekä liikunnan oppisisältöjä. 

Opetussuunnitelmassa mainitaan perustuslain sekä yhdenvertaisuuslain mukaisesta 

syrjintäkiellosta, minkä mukaan muun muassa seksuaalisuus ja sukupuoli ovat syitä, joiden 

takia ihmistä ei saa asettaa eri asemaan. Lisäksi opetussuunnitelmassa viitataan tasa-

arvolakiin, sillä ihmisillä tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen sukupuoleen 

katsomatta. Sukupuolten välisen tasa-arvon vaaliminen mainitaan myös monessa muussa 

kohdassa, kuten esimerkiksi perusopetuksen tehtävässä, toimintakulttuurissa sekä työtavoissa. 

(POPS 2014, 14.) 

Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksella on yhteiskunnallinen tehtävä, jonka tavoitteena 

on ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. 

Perusopetuksen tulee kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineissa sekä lisätä 

tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilaan opiskelua tulee tukea ja 

rakentaa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. (POPS 2014, 18.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, 28) toimintakulttuuria ohjaavissa periaatteissa on 

seitsemän erilaista teemaa, joista yksi koskee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kyseisen 

teeman alla on oma kappale sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta:  

”Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja 

seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään 
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sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus 

on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan 

omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja 

sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä 

luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.” (POPS 2014, 28.) 

Opetussuunnitelman arvoperusta ohjaa myös oppilaiden yksilöllisyyden tunnistamiseen. 

Arvoperustan mukaan jokainen oppilas tulisi kohdata ainutlaatuisena ja arvokkaana, juuri 

sellaisena kuin hän on. Oppilaan tulee saada rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, 

maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Oppilaita tulisi tukea 

rakentamaan omaa arvoperustaansa. (POPS 2014, 15.) 

Sekä nykyisessä että edellisessä opetussuunnitelmassa liikunnanopetuksen tehtäväksi on 

linjattu oppilaiden hyvinvointiin vaikuttaminen tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä 

toimintakykyä (POPS 2004, 248; POPS 2014, 273). Uuteen OPSiin on kuitenkin lisätty vielä 

myönteinen suhtautuminen omaan kehoon (POPS 2014, 273). OPSin mukaan ”liikunnan 

avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista 

moninaisuutta…Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, 

vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä 

myönteisen minäkäsityksen kehittyminen.” (POPS 2014, 273.) 

Kahden viimeisimmän opetussuunnitelman välillä on ero opetusryhmien koostamisessa. 

Vanha OPS linjaa, että vuosiluokkien 5–9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon 

kyseisessä iässä ilmenevät sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen 

erot. (POPS 2004, 249). Uusi OPS muotoilee asian siten, että vuosiluokilla 7–9 on erityisen 

tärkeää vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä, 

eikä sukupuolten erilaisia tarpeita erikseen korosteta (POPS 2014, 434). 
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3.4 Heteronormatiivisuus ja homofobia  

Länsimaisessa yhteiskunnassa seksuaalisuuteen liittyy vielä nykyäänkin olettamus 

heteroseksuaalisuudesta, joka kohdistuu jokaiseen ihmiseen riippumatta heidän omasta 

kokemuksestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten oletetaan olevan heteroita, kunnes toisin 

käy ilmi. Voidaankin puhua heteronormatiivisuudesta eli siitä, kuinka yhteiskuntamme on 

rakentunut heteroseksuaalisen normin mukaisesti. Heteronormatiivisuutta löytyy kaikkialta 

yhteiskunnasta: saduista, mainoksista, oppikirjoista, liikuntatunneilta ja jopa kielestä. 

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan rakentumisen tapaa, jonka mukaan nämä 

rakenteet ja kulttuuri asettavat sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöt epätasa-arvoiseen 

asemaan. (Jämsä 2008, 32.) Heteronormatiivinen ajattelu ylläpitää kaksinapaista 

sukupuolijärjestelmää eli käsitystä siitä, että sukupuolia on vain kaksi, jotka ovat 

heteroseksuaalinen naiseus ja heteroseksuaalinen mieheys (Lehtonen 2002, 16).  

Tutkijat käyttävät heteroseksuaalisesta valtajärjestelmästä monia termejä ja jokaisessa niistä 

on omat painotuksensa (Lehtonen 2003, 31). Heteroseksismi perustuu ihmisten väheksyviin ja 

syrjiviin asenteisiin niitä kohtaan, jotka eivät ole heteroita (Alanko 2014). Käsite rinnastuu 

seksismiin, rasismiin ja muihin oppeihin, jotka arvottavat ihmisiä jonkin ominaisuuden 

perusteella. Käsitteet heteroseksuaalisesta sukupuolijärjestelmästä ja heteroseksuaalisesta 

hegemoniasta ovat saaneet kritiikkiä universialisoivista piirteistä eli käsitteet eivät huomioi 

paikallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Lehtosen tavoin olen käyttänyt tutkimuksessani pääosin 

heteronormatiivisuuden käsitettä. Se liittää ajatuksen valtaan ja kuriin. Käsitteen avulla voi 

tutkia sekä sukupuolta että seksuaalisuutta. Heteronormatiivinen ajattelumalli liittyy 

instituutioihin, rakenteisiin, ihmissuhteisiin ja käytäntöihin siten, että heteroseksuaalinen 

maskuliinisuus ja feminiinisyys näyttäytyvät luonnollisina, oikeutettuina, toivottuina ja 

useimmiten ainoina mahdollisuuksina olla ihminen. (Lehtonen 2003, 31–32.) 

Heteronormatiivinen ajattelu ei aiheuta harmia ainoastaan sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan, vaan kuka tahansa voi kärsiä siitä (Vilkka 2010, 51). 

Heteronormatiivisuus rajaa kaikkien mahdollisuuksia eri instituutioissa, kuten koulussa ja 

työyhteisöissä. Heteronormatiivisuus vaikeuttaa naisia ottamasta vastuullisia johtotehtäviä ja 
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miehiä kertomasta tunteistaan, koska ajattelutapa ohjaa pidättäytymään vain perinteisiin 

heteromiehen ja -naisen rooleihin. Henkilön rikkoessa näitä sukupuolirooleja on vaara 

leimautua homoksi tai lesboksi. (Lehtonen 2002, 16.) Hetero-olettamuksessa lajin 

lisääntyminen, seksuaalisuhteet ja tunteet kulkevat käsi kädessä. Seksuaalisuus ei ole 

kuitenkaan ainoastaan suvunjatkamista vaan myös mielihyvän tuottamista ilman 

lisääntymishalua. Näin tarkasteltuna heteroseksuaalisuus asettuu samanarvoiseen asemaan 

homo- ja biseksuaalisuuden kanssa. Jokainen näistä suuntautumisista on samanlainen 

sukupuolisen halun ilmaisutapa, eikä niitä tulisi pitää eriarvoisina yhteiskunnassa. (Vilkka 

2010, 51.) 

Homofobia käsittää ennakkoluulon, syrjinnän, häirinnän ja väkivallan, joka perustuu pelkoon, 

epäluottamukseen, vastenmielisyyden kokemukseen tai vihaan seksuaalivähemmistöjä 

kohtaan (Hemphill & Symons, 398). Sanana homofobia on harhaanjohtava, koska se viittaa 

ainoastaan pelkoon (Jämsä 2008, 32). Samaan ilmiöön on viitattu myös termeillä seksuaalinen 

ennakkoluulo, homonegatiivisuus ja heteroseksismi. Sanan harhaanjohtavuudesta huolimatta 

homofobia-käsite on vakiintunut erityisesti urheilua ja liikuntaa koskevaan psykologiseen ja 

urheilupsykologiseen kirjallisuuteen. (Kokkonen 2012, 12–13.) 

Hemphill ja Symons ovat esittäneet Gilbertiin viitaten, että homofobian esiintyminen 

yhteiskunnassa voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: institutionaaliseen, kulttuuriseen, 

ihmisten väliseen ja sisäistyneeseen homofobiaan (Hemphill & Symons 2009, 398). 

Institutionaalinen homofobia käsittää monia syrjinnän muotoja, jotka pohjautuvat 

yhteiskunnan lainsäädäntöön, työelämään, kirkkoon, opiskeluun ja urheiluun. Kulttuuriseen 

homofobiaan kuuluvat jokapäiväiset kulttuurisidonnaiset viestit, käytännöt ja normit, jotka 

korostavat ja luonnollistavat heteroseksuaalisuuden ja samalla asettavat muut seksuaaliset 

suuntautumiset alempiarvoisiksi tai poikkeaviksi ellei jopa näkymättömiksi. Nämä normit 

näkyvät mediassa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmissa. Ihmisten välinen homofobia 

kätkee sisäänsä vitsailun, pilkkaamisen, syrjivän käyttäytymisen sekä ruumiillisen väkivallan. 

Sisäistynyt homofobia tarkoittaa sitä, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattavat ajan 

mittaan sisäistää heihin kohdistuvat kielteiset asenteet sekä liittää itseensä ja omaan 

seksuaalisuuteensa kielteisiä tunteita, erityisesti syyllisyyttä ja häpeää. Tämä voi johtaa oman 
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seksuaali-identiteetin piilotteluun, eräänlaiseen kaksoiselämään, jossa yksilö joutuu 

välttelemään ulkopuoliseksi jäämistä. (Hemphill & Symons 2009, 398.) 

3.4.1 Heteronormatiivisuus ja homofobia urheilussa ja koulussa 

Urheilumaailma nähdään heteroseksuaalisen maskuliinisuuden tyyssijana, joka antaa tilaa 

ainoastaan tietynlaiselle mies- ja naiskuvalle. Urheilun homofobinen ilmapiiri tekee 

osallistumisen vaikeaksi etenkin seksuaalivähemmistöihin kuuluville. (Anderson 2005, 13; 

Hemphill & Symons 2009, 397.) Urheilussa ja koululiikunnassa erityisesti pojat joutuvat 

korostamaan maskuliinisuuttaan ja heteroseksuaalisuuttaan toisilleen, sillä naiset ja 

homoseksuaaliset miehet koetaan alempina sukupuolisessa hierarkiassa (Hemphill & Symons 

2009). Näin ollen heteronormatiivinen ajattelu ei aiheuta ongelmia ainoastaan sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöille, vaan myös heterot voivat kärsiä siitä (Hemphill & Symons 2009, 

400; Vilkka 2010, 51).  

Useat tutkimukset tukevat käsitystä urheilussa ja liikunnassa vallitsevasta homofobiasta. Yli 

viidestätuhannesta peruskouluikäisestä liikuntaa ja urheilua harrastavasta lapsesta lähes 

kahdeksan prosenttia on kuullut valmentajiensa kertoneen seksuaalissävytteisiä asioita. 

Fyysistä lähentelyä tai sen yrittämistä oli kokenut kaksi prosenttia vastaajista (Peltola 2016.) 

Lähes 2500 heteron ja yli 6700 ei-heteron joukkueurheilijan vastauksiin perustuvassa 

englantilaistutkimuksessa yli puolet bi- ja homomiehistä, mutta myös lähes kolmannes 

heteromiehistä oli kokenut homofobista syrjintää. Vastaavasti kolmannes bi-naisista ja puolet 

lesboista oli kohdannut homofobista syrjintää. Kaikista vastaajista 80 prosenttia oli todistanut 

tai itse kokenut homofobista syrjintää. Lisäksi 60 prosenttia vastaajista arvioi homofobian 

olevan joukkueurheilussa yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. (Denison & Kitchen 

2015.) Australialaisen tutkimuksen mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 

liikunnan harrastajista hieman alle puolet on kokenut sanallista syrjintää ja lähes kymmenes 

fyysistä väkivaltaa (Symons, Sbaraglia, Hillier & Mitchell 2010). Ongelmallista on, että 

joukkueurheilijat eivät välttämättä miellä homofobista kommentointia ja vitsejä syrjinnäksi 

(Elling & Janssens 2009), vaan miehisen keskustelukulttuurin keskeiseksi osaksi (Lilleaas 
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2007). Homottelua perustellaan muun muassa vastustajan psyykkaamisella ja oman 

suorituksen parantamisena (Rainey & Granito 2010). 

Koululiikunnassa esiintyviä sukupuolittavia käytänteitä ovat esimerkiksi erillisryhmäopetus 

(Kiilakoski 2012, 23), jossa lajisisällöt eriävät sukupuolittain (Rintala, Palomäki ja Heikinaro-

Johansson 2013, 40). Sukupuolittain eriävät lajisisällöt voivat asettaa sukupuolirooleja 

rikkovat liikunnan harrastajat epäsuotuisaan asemaan, koska tanssia harrastava poika tai 

jääkiekkoa harrastava tyttö ei välttämättä pääse näyttämään osaamistaan 

erillisryhmäopetuksessa (Berg, 2010, 129). Liikuntatunneilla tyttöjen ja poikien saatetaankin 

odottaa toimivan biologiselle sukupuolelleen ominaisella tavalla (Garcia 2011). Lisäksi 

liikunnanopettajat saattavat käyttää puheviestinnässä sukupuolittavia termejä, kuten 

esimerkiksi poikien ja tyttöjen punnerrusta (Kokkonen 2015). Näitä opetusryhmiin ja 

liikunnanopettajien toimintaan liittyviä sukupuolittavia käytänteitä olen käsitellyt laajemmin 

luvuissa 2.2.2 ja 2.2.3. 

Sisäasianministeriön julkaisun mukaan kouluympäristö ja erityisesti yläkoulu näyttäytyy 

erityisenä syrjinnän ympäristönä. Yläkouluikäisten parissa syrjintäperusteeksi käy mikä 

tahansa havaittu ero. Keskimääräistä alttiimpia syrjinnälle ovat kuitenkin eri tavoin 

vammaiset tai pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 

nuoret. (Kankkunen, Harinen, Nivala & Tapio 2010, 3, 51.) 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselyn mukaan enemmistö niistä, jotka ovat kertoneet 

koulukiusaamisesta opettajalle, ovat kokeneet, ettei mitään ole tapahtunut tai heitä itseään on 

syytetty tapauksessa. Vielä suurempi osa kyselyyn osallistuneista sateenkaarinuorista kertoi, 

etteivät he ole kertoneet kiusaamisesta, koska he ovat uskoneet, että asiaa ei olisi selvitetty 

loppuun asti tai että heidän tulisi tuoda esiin sateenkaari-identiteettinsä asian selvittämiseksi. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan koulun opetusta leimaa vielä 2010-luvullakin 

heteronormatiivisuus ja sukupuolinormatiivisuus. Etenkin seksuaalikasvatuksen suhteen 

sateenkaarinuoret kokevat jäävänsä varjoon. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen 

moninaisuus eivät ole opetuksessa esillä riittävästi. Oppilasilmapiiri koetaan myös monissa 

kouluissa hetero- ja sukupuolinormatiiviseksi, myös homottelu on yleistä. Lisäksi 
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sukupuolitetut tilat ja käytännöt esiintyivät kyselyssä rakenteellisena syrjintänä. Kaikkien 

näiden negatiivisten tulosten ohella sateenkaarinuorilla on kuitenkin paljon kokemuksia siitä, 

että opettajilta ja koulun muulta henkilökunnalta ja muilta oppilailta on mahdollista saada 

tukea. (Taavetti, Alanko, & Heikkinen 2015, 8, 11.) 

Lehtosen (2003) mukaan nuoren kannalta olisi tärkeää, että heteronormatiivisuutta 

ravisteltaisiin ja seksuaalisuuden moninaisuus tuotaisiin luontevasti esiin niin koulun arjessa 

kuin opetuksessa. Lehtonen (2003) esittää väitöskirjassaan, että sateenkaarinuoret ovat 

suuremmassa vaarassa kokea syrjintää ja kiusaamista jo pelkästään kouluissa vallitsevien 

asenteiden takia. Uhka syrjinnästä koskee niin heitä, joiden seksuaalinen suuntautuminen 

tiedetään kuin heitä joiden suuntautumista epäillään. (Lehtonen 2003, 160–164.) 

3.4.2 Sukupuolitietoinen ja -sensitiivinen opetus 

Käytän tässä tutkielmassa sukupuolitietoisuutta ja -sensitiivisyyttä synonyymeina, kuten myös 

Seta artikkelissaan (Tarjamo & Karvinen 2018). Sukupuolitietoisessa opetuksessa 

sukupuolten eroja pidetään enemmän kulttuurin tuottamina kuin biologisina. 

Sukupuolitietoisuudessa ei ainoastaan olla tietoisia eri sukupuolten erilaisesta kohtelusta ja 

arvostamisesta, vaan asenteita ja käytäntöjä pyritään aktiivisesti myös muuttamaan. Oleellista 

on se, että ihmiset huomioidaan yksilöinä eikä sukupuolensa kautta. (Segregaation 

lieventämistyöryhmän loppuraportti 2010, 56.) Sukupuolitietoisesti toimivalla kasvattajalla 

tulee olla teoreettista tietoa sukupuolisosialisaatiosta, sukupuolijärjestelmästä ja tasa-

arvolainsäädännöstä. Kasvattajan on myös kyettävä tunnistamaan yhteiskunnassa ja erityisesti 

koulussa vaikuttavia sukupuolistavia rakenteita ja prosesseja. Samalla kasvattajan tulee olla 

tietoinen omista sukupuoliin liittyvistä olettamuksistaan ja olla halukas kyseenalaistamaan 

niitä. (Juutilainen 2003, 64.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee kannustaa 

yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineissa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen 

moninaisuudesta. Jokaisen oppilaan opiskelua tulisi tukea ja rakentaa ilman sukupuoleen 

sidottuja roolimalleja. Näin opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. (POPS 2014, 
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18, 28.) Myös Lehtosen (2011) mukaan sukupuolitietoisuutta tai -sensitiivisyyttä ja 

sukupuolen parempaa huomioimista tulisi lisätä kouluissa. On syytä huomioida, että 

sukupuolineutraalius ei ole enää tätä päivää vaan sen tilalla on sukupuolitietoisuus ja -

sensitiivisyys. Sukupuolisokeuden tai -neutraaliuden sijaan kasvatuksessa tulee huomioida 

sukupuolinormit ja niiden vaikutukset yksilölle ja yhteiskunnalle. (Tarjamo & Karvinen 

2018.) 

Koulujen arkitoiminnassa on edelleen sellaisia käytänteitä, joilla saatetaan tahattomasti 

vahvistaa ja tukea tyttöjen ja poikien stereotyyppisiä käyttäytymismalleja ja asenneilmapiiriä. 

Perusopetuksen kehittämiseksi olisi tärkeää selvittää, miten sukupuolten väliset erot 

oppiaineita koskevissa mieltymyksissä ja erilaisissa tunnekokemuksissa syntyvät. Arkisten 

käytänteiden kehittämiseksi tarvitaan sukupuolisensitiiviseen tutkimukseen perustuvaa 

täydennyskoulutusta. (Kuusi, Jakku-Sihvonen & Koramo 2009, 66.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yläkoululiikunnan sekaryhmäopetusta. 

Tarkastelen sekaryhmäopetusta liikunnanopettajien kokemusten ja näkemysten kautta. 

Päätavoitteena on saada mahdollisimman selkeä käsitys siitä, millaista liikunnan 

sekaryhmäopetus on sitä toteuttaneiden liikunnanopettajien kertomusten perusteella. Lisäksi 

tarkastelen liikunnanopettajien kertomuksia heteronormatiivisuuden näkökulmasta. 

Tarkastelen siis sitä, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus ilmenevät kertomuksissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia kokemuksia liikunnanopettajilla on liikunnan sekaryhmäopetuksesta? 

2. Millaisia näkemyksiä liikunnanopettajilla on liikunnan sekaryhmäopetuksesta?  

3. Miten heteronormatiivisuus ilmenee liikunnanopettajien kertomuksissa? 

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä arvokasta kokemuksiin perustuvaa tietoa 

sekaryhmäopetukseen liittyvistä hyödyistä ja haasteista, jotta liikunnan sekaryhmäopetusta 

toteuttavat ja erityisesti sitä suunnittelevat saisivat monipuolisemman käsityksen liikunnan 

sekaryhmäopetuksesta. En ole löytänyt kokemuksiin perustuvaa laadullista tutkimusta 

Suomessa toteutettavasta liikunnan sekaryhmäopetuksesta, joten opettajilla ja rehtoreilla ei 

välttämättä ole selkeää käsitystä sekaryhmäopetuksen haasteista ja hyödyistä. Toivon, että 

tutkimukseni avulla voidaan ehkäistä sekaryhmäopetuksessa ilmeneviä ongelmia ja toteuttaa 

toimivaa liikunnan sekaryhmäopetusta. 
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

Tässä luvussa erittelen niitä valintoja ja vaiheita, joita olen tehnyt tutkimusprosessin aikana. 

Alkuun selvitän tutkimusstrategiaani sekä esiymmärrystäni tutkittavasta aiheesta. Tämän 

jälkeen kerron tutkimusjoukosta, aineiston hankinnasta sekä aineiston analysoinnista.  

5.1 Tutkimusstrategia 

Aluksi kuvaan tutkimusstrategiani eli tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen 

kokonaisuutta, joilla olen pyrkinyt vastaamaan edellisessä luvussa esiteltyihin 

tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi. Remes, Sajavaara 2005, 123). Opinnäytetyöni vastaa 

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen kriteerejä niin aineiston keruussa kuin 

analysoinnissakin.  

Kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin on yleisesti liitetty konstruktivistinen ajattelumalli, 

jonka mukaan todellisuus on sosiaalisesti rakentunut, monitahoinen sekä jatkuvasti muuntuva. 

Ymmärtääkseni tällaista kompleksista todellisuutta pyrin tutkimuksessani pääsemään 

vuorovaikutukseen tutkittavien kanssa ja keskustelemaan heidän käsityksistään. Tavoitteenani 

on ollut löytää monenlaisia näkökulmia eikä rajata aineistoa tiettyjen normien mukaan. 

(Glesne 1999, 5.) Tutkimuksessani pyrin ymmärtämään ja luomaan käsityksen liikunnan 

sekaryhmäopetuksesta liikunnanopettajien kokemusten ja näkemysten avulla. En kuitenkaan 

pyri luomaan absoluuttista totuutta sekaryhmäopetuksesta, vaan tarkoituksenani on löytää ne 

merkitykset, joita tutkimani liikunnanopettajat antavat sekaryhmäopetuksesta.  

Selvittääkseni heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään päätin haastatella sekaryhmissä 

opettaneita liikunnanopettajia ollen näin aidossa reaktiivisessa vuorovaikutuksessa heidän 

kanssaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 23). Glesne (1999, 6) tiivistää kvalitatiivisen tutkimuksen 

ominaisuuksiksi nimenomaan kontekstuaalisuuden, tulkinnanvaraisuuden sekä tutkittavien 

näkökulman ymmärtämisen. 
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Laadulliselle tutkimukselle on ominaista se, että tutkittavasta ilmiöstä luodaan jatkuvasti 

tarkentuva käsitys tutkimuksen edetessä ilman, että prosessia ohjaa etukäteen päätetty teoria. 

Kyse ei ole kuitenkaan täysin aineistolähtöisyydestä, koska etukäteen selvitetty teoreettinen 

taustatieto ja tutkijan omat näkemykset vaikuttavat tutkimusprosessin aikana tehtäviin 

valintoihin. (Kiviniemi 2015, 78.) Keskustelua herättävän ja mielipiteitä jakavan 

tutkimusaiheen vuoksi tutkimuksen avoimuuden kannalta on tärkeää, että pyrin omien 

lähtökohtieni ja näkemyksieni kriittiseen tarkasteluun. 

Liikunnanopettajien kokemukset ja näkemykset sekaryhmäopetuksesta ovat tutkimukseni 

kohteita. Näin ollen on luontevaa, että tutkimukseni perustana on fenomenologis-

hermeneuttinen tutkimusperinne. Laineen (2018, 29) mukaan fenomenologisessa ja 

hermeneuttisessa ajattelumallissa perustavanlaatuisia käsitteitä tutkimusprosessissa ovat 

kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Fenomenologian mukaan maailma rakentuu 

vastavuoroisuudesta, jossa ihmisyksilöt ovat vallitsevan yhteiskunnan tuotoksia, mutta 

samalla nämä ihmisyksilöt ovat luoneet tämän yhteiskunnan. Tarkastelunäkökulmana on 

kunkin ihmisen perspektiivi eli ilmiön tutkiminen tutkittavan linssien läpi. (Laine 2018, 30.) 

Yksilöllisyyden korostamisesta huolimatta fenomenologian mukaan samaan yhteisöön 

kuuluvat ihmiset jakavat kutakuinkin samanlaiset merkityssuhteet maailmaan (Laine 2018, 

32).   

Fenomenologisessa tutkimuksessa hermeneuttinen näkökulma kuvaa tarvetta 

tulkinnallisuudelle. Tämän tulkinnallisuuden kohteina ovat ihmisen ilmaisut. Hermeneuttinen 

tutkimus ei tavoittele yleistettävyyttä, vaan kiinnostuksen kohteina ovat myös ainutkertaisuus 

ja ainutlaatuisuus. Tutkijana minun tulee sulkeistaa, ymmärtää ja tulkita ennakko-oletuksiani, 

jotta voin ymmärtää jokaisen liikunnanopettajan antamia ilmaisuja sekaryhmäopetukseen 

liittyen. (Laine 2018, 29–33.) Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote vaatii siis minulta 

kriittisyyttä tutkittavien kertomuksia kohtaan, mutta myös erityisesti itsekritiikkiä omia 

tulkintojani kohtaan. Lisäksi reflektiivisyydellä minun on huomioitava lähtökohtani 

tutkimukseen (Laine 2018, 35–36). 
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5.2 Esiymmärrys - lähtökohtani tutkimukselle  

Tutkimuskontekstissa esiymmärryksellä tarkoitetaan tutkijan kokonaisymmärrystä 

tutkimuskohteesta jo ennen tutkimuksen alkua (Laine 2018, 34). Fenomenologisen 

lähestymistavan mukaisesti tuon tässä luvussa esiin esiymmärrykseni sekaryhmäopetuksesta. 

Selvittämällä tutkimuksen lähtökohdat sekä ennakkokäsitykseni ja ennakko-oletukseni pystyn 

helpommin sekä kyseenalaistamaan että etääntymään niistä, jotta oma ymmärrys 

tutkimusaiheesta voisi kehittyä. (Vilkka 2005, 137.) 

Tein kandidaatin työnä kirjallisuuskatsauksen, jossa selvitin sukupuolen ja seksuaalisuuden 

moninaisuutta, heteronormatiivisuutta ja sitä kuinka nämä seikat ilmenevät koulumaailmassa 

ja erityisesti koululiikunnassa. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen harkitsin tekeväni pro gradu -

tutkielmana diskurssianalyysin, siitä kuinka liikunnanopettajat tuottavat seksuaalisuutta ja 

sukupuolta nettikeskusteluissa. Tutkimuslupiin liittyvistä haasteista johtuen päätin tehdä 

muutoksia tutkimuskysymyksiin ja -strategiaan. Päädyin valitsemaan tutkimusaiheeksi 

liikunnan sekaryhmäopetuksen, sillä se on yksi merkittävimmistä opetuksellisista ratkaisuista, 

joka voi asettaa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan oppilaan tai opettajan 

epäedulliseen asemaan (Berg 2010; Kokkonen 2018; Lehtonen 2003). 

Keskustelu liikunnan opetusryhmistä jakaa mielipiteitä netin keskustelupalstojen ja kentältä 

kuulemieni liikunnanopettajien perusteella. Näkemykseni sekaryhmäopetuksesta oli 

myönteinen tutkimuksen alussa ja on sitä edelleen. Arvomaailmani mukaan jokaista ihmistä 

tulisi kohdella ilman minkäänlaisia ennakkokäsityksiä eli stereotypioita. Tarve jaotella tytöt ja 

pojat erilleen liikunnanopetuksessa esittää tytöt ja pojat lähtökohtaisesti erilaisina. En kiistä 

sitä asiaa, etteikö sukupuoli olisi yksi ihmisen ominaisuus, joka vaikuttaa ihmisenä 

kasvamiseen niin psyykkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisestikin. Niin liikunnanopetuksen kuin 

kaiken muun opetuksen lähtökohtana tulee mielestäni kuitenkin huomioida jokainen lapsi 

omana yksilönään ja pyrkiä tarjoamaan jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa 

ihmisenä ja liikkujana riippumatta sukupuolesta tai muista ominaisuuksista.  
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Olen opettanut liikuntaa työharjoitteluissa ja sijaisena sekä erillis- että sekaryhmissä aina 

alakouluikäisistä lukiolaisiin asti. Tutkittavien tavoin olen pystynyt rinnastamaan 

näkemykseni kokemuksiini vaihtelevissa opetusryhmissä.  Kokemusteni kautta ymmärrän 

paremmin erilaisia näkökantoja. Sekaryhmät, joita olen opettanut, ovat olleet sellaisissa 

kouluissa, joissa on sekä erillis- että sekaryhmiä. Yhdessä yläkoulussa syy sekaryhmien 

muodostamiselle on ollut lukujärjestyksellinen, koska koulussa on pariton määrä luokkia. 

Tässä yläkoulussa oppilaiden asennoituminen sekaryhmiä kohtaan on ollut tympeää, koska 

koulun muut perusliikunnan ryhmät ovat luokkaryhmät ylittäviä ja samalla myös 

erillisryhmiä. Yhden sekaryhmän tytöt kyselivät minulta, miksei heidän luokkansa voisi olla 

välillä muiden luokkien kanssa. Oppilaat eivät erikseen eritelleet haluavansa olla 

sukupuolitetuissa ryhmissä, mutta haluaisivat liikkua muidenkin kuin oman luokkansa kanssa.  

Yläkouluista saamani kokemukset kahdesta sekaryhmästä ovat olleet haastavia organisoinnin 

kannalta, koska molemmissa ryhmissä on ollut muutama häiriköivä poika. Vastaavanlaisia 

kokemuksia minulla on myös poikien erillisryhmäopetuksesta. Toisaalta opettamani 

yläkoulun tyttöryhmät ovat olleet kokemusteni mukaan rauhallisempia kuin seka- tai 

poikaryhmät samassa koulussa. Olen siis huomannut, että yleiskuva tyttöjen ja poikien 

käyttäytymisessä liikuntatunneilla on ollut jokseenkin erilaista, mikä on vastannut kyseiselle 

sukupuolelle asetettuja yleisiä käsityksiä. Sen sijaan taitoerot opettamillani tunneilla ovat 

vaihdelleet hyvin paljon riippumatta oppilaiden sukupuolesta. Palloilussa olen huomannut, 

että taitavimmat pojat ovat yleensä myös koko sekaryhmän taitavimpia, tai pikemminkin 

kykenevimpiä. Tarkoitan tällä sitä, että taitavimmat pojat saattavat olla myös luokan 

fyysisimpiä, jolloin he pärjäävät erityisesti kontaktilajeissa paremmin kuin yhtä taitavat tytöt. 

Tulee kuitenkin huomioida, että taitoerot riippuvat monista asioista. Syitä voivat olla 

esimerkiksi fyysiset erot, harjoittelumäärät, sukupuoliroolit, liikuntaryhmän ilmapiiri, 

syntymäaika ja koulun sijainti. 

Kokemukseni sekaryhmäopetuksesta eivät ole varsinaisesti muokanneet näkemystäni 

sekaryhmäopetusta kohtaan. Sitä vastoin kokemukseni ovat tuoneet esiin 

sekaryhmäopetuksessa esiintyviä haasteita onnistumisten lisäksi. Kokemusteni mukaan 

sekaryhmien toimivuus riippuu hyvin moninaisista tekijöistä. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun 

muassa koulun ilmapiiri, sijainti, oppilasaines, liikunnanopettajat ja peruste sekaryhmien 



 

39 

 

muodostamiselle. Näin ollen ennakko-oletukseni oli, että haastatteluiden sisältöä oli etukäteen 

hyvin vaikea ennakoida, koska sekaryhmäopetuksen (tai yleisesti liikunnanopetuksen) 

onnistumiseen voivat vaikuttaa niin monet eri tekijät. Kokemukseni ovat herättäneet minut 

miettimään myös sitä, kuinka juurtunut käytäntö liikunnan erillisryhmäopetus on monissa 

suomalaisissa yläkouluissa, vaikka nykyisen opetussuunnitelman arvoperustan mukaan:  

”Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja 

seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään 

sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus 

on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.” (POPS 2014, 28.) 

Ennakko-oletukseni oli, että monet liikunnanopettajat asennoituvat liikunnan 

sekaryhmäopetukseen varauksella, mikä on ymmärrettävää, koska opetussuunnitelma ohjasi 

liikunnan erillisryhmäopetukseen vielä 2000-luvulla. Samalla sekaryhmäopetuksen toimivuus 

vaatii erityisesti liikunnanopettajien sitoutumista siihen. Lähdin tekemään haastatteluja 

suurella mielenkiinnolla, koska juuri liikunnanopettajien näkemykset ja erityisesti 

kokemukset kertonevat siitä, millaisia asioita täytyy ottaa huomioon, kun sekaryhmäopetusta 

suunnitellaan toteutettavaksi. Ennakko-oletukseni haastatteluiden annista olivat, että 

liikunnanopettajien näkemykset sekaryhmistä paljolti ohjaavat sitä, millaisia merkityksiä he 

antavat kokemuksilleen.  

Näkemyksistäni, kokemuksistani ja ennakko-oletuksistani huolimatta olen pyrkinyt 

tutkimuksessani objektiivisuuteen. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa sitä, etten 

paljastanut omia lähtökohtiani tutkittaville ennen haastattelua. Viimeiselle haastateltavalle 

kerroin ennen haastattelua kiinnostuksestani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa 

näkökulmaa kohtaan, kun hän kysyi, kuinka päädyin valitsemaan aiheen. Varsinaisia 

näkemyksiäni en ole paljastanut yhdellekään tutkittavalle ennen haastattelua.  
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5.3 Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat 

Selvitän tässä tutkimuksessa sekaryhmäopetusta liikunnanopettajien näkökulmasta. 

Fenomenologisen tutkimuksen mukaisesti tutkittavilla liikunnanopettajilla tuli olla 

näkemystensä lisäksi omakohtaisia kokemuksia yläkoulun sekaryhmäopetuksesta ja mieluiten 

liikunnan pakollisilta kursseilta, joissa oppilasaines on useimmiten heterogeenisempaa kuin 

valinnaisilla kursseilla (Lehtomaa, 2006, 167). Elävä ja omakohtainen kokemus 

sekaryhmäopetuksesta oli tutkittavien valinnassa yksi tärkeimmistä kriteereistä, koska pelkkä 

näkemys voi pikemmin kertoa yhteisön yleisistä käsityksistä (Laine 2018, 40). Kokemusten 

lisäksi toivoin, että haastateltavat olisivat liikuntatieteiden maistereita ja haastateltavat 

edustaisivat eri sukupuolia. Haastateltavien sukupuoli oli yhtenä kriteerinä, koska liikunnan ja 

urheilun sukupuolittuneiden käytänteiden vuoksi oli tärkeää kuulla eri sukupuolia, tässä 

tapauksessa miehiä ja naisia. Laadulliselle tutkimukselle ominaiseen tapaan keskityin 

tutkimuksessa pieneen määrään tapauksia eli kyse on harkinnanvaraisesta näytteestä. (Eskola 

& Suoranta 2008, 18; Hirsjärvi & Hurme 2008, 58–60.) 

Valitsin ja onnistuin myös saamaan tutkittaviksi kuusi liikuntatieteiden maisteria, joilla 

jokaisella on kokemusta yläkoulun sekaryhmäopetuksesta (Taulukko 1). Tutkittavat 

työskentelevät Etelä-Suomen kaupungeissa ja he ovat iältään 28–45-vuotiaita. Heistä puolet 

on naisia ja puolet miehiä. Puolet haastateltavista löysin sosiaalisen median kautta ja tavoitin 

heidät yksityisviestin avulla. Suostuneista kaikki sattuivat olemaan naisia. Loput 

haastateltavat tavoitin sähköpostitse joko liikunta-alalta tuntemieni henkilöiden kautta tai 

koulujen nettisivustojen avulla. Kriteerit täyttävien tutkittavien saaminen oli hankalaa. Tähän 

omalta osaltaan vaikuttaa se, että suurin osa (85%) Suomessa järjestettävästä yläkoulun 

liikunnanopetuksesta tapahtuu edelleen sukupuolen mukaisissa erillisryhmissä (Palomäki & 

Heikinaro-Johansson 2011, 81). 
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TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneet 

Tutkittava Ikä Sukupuoli Koulutus Opetuskokemus vakituisena 

N1 26–30 Nainen LitM 4 v. 

N2 26–30 Nainen LitM 4 v. 

N3 41–45 Nainen LitM 19 v. 

M1 31–35 Mies Liikunnanohjaaja 

AMK & LitM 

2 v. 

M2 41–45 Mies LitM 21 v. 

M3 26–30 Mies LitM 4 v. 

Yht.   6     

 

Valitsin haastateltavien määrän tutkimuksen tarkoituksen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 58), 

intressieni sekä voimavarojeni perusteella (Lehtomaa 2006, 168). En päättänyt etukäteen 

tarkkaa lukumäärää haastateltavista, mutta haastatteluiden edetessä opettajien kokemukset ja 

erityisesti näkemykset vaihtelivat ja olivat hyvin mielenkiintoisia. Kuudella haastateltavalla 

uskoin saavani tarvitsemani tiedon tutkittavasta ilmiöstä eli liikunnan sekaryhmäopetuksesta. 

Päätökseen käyttää kuutta haastateltavaa vaikutti myös se, että kolme ensimmäistä 

haastateltavaa olivat naisia, ja halusin saada myös miehiä haastatteluun. Vertailin myös 

opiskelukavereideni opinnäytteitä ja Lehtomaan (2006) esimerkkiä 

lisensiaatintutkimuksestaan, joissa haastateltavien lukumäärä vaihteli neljän ja kuuden välillä. 
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Sosiaalisen median kautta löytämäni haastateltavat sain yllättävän vaivattomasti. Jokainen 

tutkimukseen tätä kautta päätynyt sattui olemaan nainen. Uskon, että vaivattomuuteen 

vaikuttaa se, että jokainen heistä oli osallistunut keskusteluihin liikunta-aiheisilla foorumeilla. 

Näin he olivat jo osoittaneet aktiivisuutensa ja olivat mitä todennäköisimmin 

luonteenpiirteiltään sanavalmiita ja puheliaita myös muutenkin. Otin yhteyttä yksityisviestillä 

(liite 1) kymmeneen henkilöön, joista kuusi vastasi myöntävästi. Osa myöntävästi 

vastanneista ei kuitenkaan täyttänyt kriteerejä sukupuolen tai koulutustaustan osalta. Yhden 

kanssa emme saaneet aikataulujamme yhteensopivaksi. Haastateltavien valinnassa sukupuoli 

tuli keskeiseksi, koska halusin tasaisen sukupuolijakauman ja olin ehtinyt jo tässä vaiheessa 

haastatella pelkästään naisia. 

Kolmen viimeisen haastateltavan löytämiseksi lähetin osallistumispyynnön (liite 2) 18:lle 

liikunnanopettajalle, joista kolme vastasi myöntävästi ja täytti myös asettamani kriteerit. Yksi 

haastateltavista löytyi omien verkostojeni kautta ja kaksi muuta haastateltavaa sain koulujen 

nettisivustoilta löytyneiden yhteystietojen avulla. Liitteenä oleva yhteydenottopyyntö on 

suuntaa antava, koska muutin sitä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Päätin ottaa tutkittaviin 

yhteyttä sähköpostitse enkä esimerkiksi puhelimitse, koska silloin vastaanottajalla oli aikaa 

miettiä osallistumistaan ja sopivuuttaan haastateltavaksi. Heillä oli myös mahdollisuus vastata 

osallistumispyyntööni itselleen sopivana ajankohtana. Mielestäni sähköpostitse tehty 

yhteydenotto ei ole niin suostutteleva ja tunkeileva kuin puhelimitse tehty osallistumispyyntö. 

Olen Suorannan ja Eskolan (2008, 92) kanssa samalla kannalla siinä, että suostuttelemalla 

saatua haastattelua ei voi pitää antoisan aineiston lähtökohtana, vaikka esimerkiksi Hirsjärvi 

ja Hurme (2008, 85) ohjeistavat suostuttelevuuteen tutkittavien hankinnassa. Tein 

sähköpostitse tehdyt yhteydenotot harkinnanvaraisesti siten, että tutkittavien koulut olisivat 

erilaisilta asuinalueilta ja näin tutkittavien kokemukset olisivat todennäköisemmin vaihtelevia.  

Valitsin liikunnanopettajat tutkimuskohteeksi oppilaiden sijaan, koska liikunnanopettajien 

avulla uskoin saavani monipuolisemman aineiston, joka vastaa enemmän tutkimuksen 

tarkoitusta. Tutkimuksen päätarkoituksena ei ollut saada selville oppilaiden tai opettajien 

mielipidettä sekaryhmäopetuksesta vaan luoda kuva siitä, millaista sekaryhmäopetus on juuri 

liikunnanopettajien näkökulmasta. Keskiössä ovat siis kokemukset. Korkeakouluopintojen 

myötä liikuntatieteiden maistereilla lienee olevan kykyä kyseenalaistaa ja tarkastella asioita 
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eri näkökulmista riippumatta heidän näkemyksistään. Erityisesti silloin, kun näkemysten 

rinnalla on kokemusta sekaryhmäopetuksesta. Oppilaiden näkemykset ja kokemukset 

sekaryhmäopetuksesta ovat tärkeitä, mutta kasvatusalan ammattilaiset ovat kuitenkin niitä, 

jotka tekevät päätöksiä liikunnanopetuksesta. Lisäksi oppilaat aivan kuten aikuisetkin voivat 

olla niin sosiaalistuneita siihen, että tytöt ja pojat ovat erillään liikunnassa ja urheilussa, että 

ilmiön tarkastelu on suppeaa. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella 

tutkittavalla on ammatillista kokemusta sekaryhmäopetuksesta. 

5.4 Aineiston keruu 

Haastattelu mahdollistaa suoran kielellisen vuorovaikutuksen tutkittavan kanssa, mikä taas 

mahdollistaa joustavan tiedonhankinnan aineiston hankintatilanteessa. Haastattelun avulla 

tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada syvä ja moniulotteinen käsitys, koska vastausten 

taustalla olevia tekijöitä pystyy selvittämään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34.) Laineen (2018, 

39) mukaan haastattelu on soveltuvin keino ihmisen kokemuksellisuuden tutkimiseen. 

Aineiston hankinnassa olen hyödyntänyt puolistrukturoitua teemahaastattelua. Valitsin 

teemahaastattelun aineiston hankintatavaksi, koska se on lähempänä strukturoimatonta eli 

avointa haastattelua kuin strukturoitua haastattelua. Muista puolistrukturoiduista 

haastatteluista poiketen teemahaastattelussa ainoastaan haastattelun aihepiirit ovat kaikille 

samat, mutta kysymykset ja niiden asettelu vaihtelevat kunkin haastattelutilanteen mukaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48.) Fenomenologisessa tutkimuksessa avoin haastattelu olisi 

ollut sopivin haastattelumuoto, koska fenomenologisen otteen mukaisesti 

tutkimuskysymysten tulisi olla mahdollisimman avoimia (Laine 2018, 39; Lehtomaa 2006, 

170). Tavoitteena on, että henkilö pystyy kuvailemaan kokemuksiaan täydesti ja 

moniulotteisesti, jolloin tutkija luonnollisesti ohjaa haastattelua mahdollisimman vähän 

(Lehtomaa 2006, 167). 

Useat syyt kuitenkin ohjasivat minut valitsemaan teemahaastattelun avoimen haastattelun 

sijaan. Ensinnäkin tutkimusaiheen vuoksi halusin saada jokaiselta tutkittavalta vastaukset 

tiettyihin asioihin sekaryhmäopetuksesta. Pelkkien kokemusten lisäksi tutkimuksen 
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tavoitteena oli kuulla liikunnanopettajien näkemyksiä, muiden toimijoiden asenteita sekä 

liikuntatuntien toteuttamiseen liittyviä seikkoja. Tutkittaville oli kerrottu, että haastattelu 

kestää noin tunnin. Rajallisen ajan ja myös tutkijan rajallisten voimavarojen sekä kykyjen 

vuoksi avoimen haastattelun avulla en olisi saanut välttämättä tiettyihin, tutkimuksen kannalta 

oleellisiin asioihin vastausta. Osa haastateltavista myös kaipasi haastattelijan aktiivista ja 

kyselevää roolia eikä tällöin avoin haastattelu olisi tullut kyseeseen huomioiden 

kokemattomuuteni haastattelijana. Haastattelurunko (liite 3) ja valmiiksi selvitetyt aihepiirit ja 

niitä koskevat kysymykset antoivat myös tälle tutkijan alulle turvaa ja mahdollisuuden viedä 

haastattelua rivakammin tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin asioihin. Siirryttäessä 

teema-alueesta toiseen pyrin esittämään kysymyksen avoimena ja laajana, jotta tutkittava 

pystyi aloittamaan aihealueen käsittelyn itselleen merkityksellisistä asioista. 

“No kertoisiksä viel tarkemmin vähän noista sun kokemuksista siel 

sekaryhmäopetuksessa?” 

Tämän jälkeen pyrin esittämään tarkennuksia ja jatkokysymyksiä siinä järjestyksessä kuin 

haastateltava niistä kertoi. Pyrin tuomaan vastavuoroisuutta haastatteluun esimerkiksi siten, 

että toin jatkokysymyksessä esiin tulkintani tutkittavan kommentista. Haastatteluissa oli hyvin 

vaikea täysin sulkeistaa omia lähtökohtia. Tämä näkyi muun muassa siinä, että esitin 

herkemmin jatkokysymyksiä tutkittaville, joiden kokemukset tai näkemykset olivat 

ristiriidassa omieni kanssa. 

“Joo tota, tarkentaisiksä viel sitä ku sanoit et oot nostanu tuolta ton kasvatuksellisen 

näkökulman esiin että oot niinku et sekaryhmässä se on hienoa just nähä että kaikki 

tulee toimeen … sanoit kuitenki, että siinä erillisryhmäopetuksessa että oot sen 

kannalla kuitenkin, koska siellä tulee niikun tää sosiaalisuus ja kehonkuva nii 

tarkentaisiksä viel, että miksi sitten kuitenki se erillisryhmä?” 

“Erittelisiksä viel vähä että ketkä nää niiku on, jotka on näitä tota kärsijöitä?” 
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Lisäksi esitin vielä erillisiä kysymyksiä, jos en ollut saanut tiettyihin asioihin vastauksia. 

Tällaisia suoria kysymyksiä olikin runsaasti haastatteluissa, koska haastattelurunko määritteli 

haastattelun kulkua merkittävästi. Pyrin siihen, että olisin antanut tilaa haastateltavalle enkä 

olisi kaivanut jokaiselta tutkittavalta samoihin asioihin vastauksia, mutta valmis 

haastattelurunko ohjasi keskustelua etenkin ensimmäisissä haastatteluissa liikaa ja jälkikäteen 

jäi harmittamaan se, etten ollut esittänyt jatkokysymyksiä tutkimuksen kannalta kiinnostaviin 

asioihin vaan siirryin nopeasti jo seuraavaan kysymykseen.  

Aineiston hankinnan selkeänä heikkoutena on se, etten tehnyt esihaastattelua. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2008, 72–73) mukaan esihaastattelut ovat teemahaastattelun välttämätön ja tärkeä 

osa. Niiden avulla haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja esitettäviä kysymyksiä voidaan 

muokata. Samalla he muistuttavat, että tutkija on sitä kykenevämpi esittämään tutkimuksen 

kannalta oleellisia kysymyksiä, mitä lähempänä tutkittava joukko on tutkijan omaa maailmaa. 

Tähän huomioon peilaten päätin valmistuneena liikunnanohjaajana ja valmistuvana 

liikunnanopettajana tehdä haastattelurungon kokemusteni, muilta opettajilta kuulemieni 

kertomusten ja aikaisempien tutkimusten avulla (ks. Berg 2010; Kokkonen 2012; Lehtonen 

2003). 

Kuuden haastattelun aikana ehdin kehittyä haastattelijana ja muutin lähestymistapoja sekä 

kysymysten asetteluja tutkimusaineiston keruun edetessä. Haastattelujen edetessä pystyin 

jättämään haastattelurunkoa pienempään rooliin ja näin kykenin tarkoituksenmukaisemmin 

sovittamaan kommenttini haastattelutilanteessa ja etenemään haastattelussa tutkittavan 

kertomusten mukaisesti. Mitä vähemmän seurasin haastattelurunkoa sitä rennommaksi ja 

luontevammaksi haastattelu rakentui. Nyökkäyksien ja pienten äänteiden avulla ilmaisin 

aktiivista kuuntelua ja läsnäolevuutta. Tällaisen haastattelijan aktiivisen roolin katsotaan 

olevan jopa suositeltavaa tutkimushaastattelussa (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 28). 

Rentous kuitenkin vaikutti siihen, että sulkeistaminen oli hyvin vaikeaa, mikä puolestaan 

vaikuttaa fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuteen. Esiymmärrykseni vaikutti 

jatkokysymysten esittämiseen. (Lehtomaa 2006, 175.) Mitä lähempänä tutkittavan 

kokemusmaailma oli omaani, sen helpompi oli jättää jatkokysymykset esittämättä erityisesti 

näkemyksiin liittyvissä kysymyksissä. Näkemystäni vastaava vastaus oli helpommin 

hyväksyttävissä, jolloin perustelujen kyseleminen saattoi jäädä pinnalliseksi tai puuttua 
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kokonaan. Kokemattomuuteni haastattelijana sysäsi haastattelun onnistumista myös 

tutkittavan harteille. Onnistuneimmat haastattelut olivatkin sellaisia, joissa tutkittavalla oli 

aktiivinen ja innostunut asenne haastattelua kohtaan. 

Olen pyrkinyt objektiivisuuteen siten, etten ole kertonut suoraan näkemyksistäni yhdellekään 

tutkittavalle ennen haastattelua. Osalle haastateltavista kerroin näkemykseni haastattelun 

jälkeen, jos haastateltava otti itse asian puheeksi. Viimeiselle haastateltavalle kerroin ennen 

haastattelua kiinnostuksestani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa näkökulmaa 

kohtaan, kun hän kysyi, kuinka päädyin valitsemaan aiheen. Varsinaisen näkemykseni 

sekaryhmäopetukseen liittyen paljastin hänelle vasta haastattelun jälkeen, mutta lähtökohtieni 

paljastuminen varmasti ohjasi haastateltavan kuvitelmia minusta tiettyyn suuntaan ja saattoi 

vaikuttaa hänen vastauksiinsa. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta omien lähtökohtien 

paljastaminen oli virhe, mutta mukava ja myötäelävä haastattelija saa tutkittavasta enemmän 

irti (Eskola & Suoranta 2008, 93). 

Toteutin haastattelut toukokuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tutkittavat saivat 

itse valita haastattelupaikan, kunhan paikka oli rauhallinen ja hiljainen. Rauhallisella ja 

hiljaisella paikalla mahdollistettiin nauhoituksen onnistuminen ja haastattelutilanteeseen 

keskittyminen (Eskola ym. 2018, 33). Kahden tutkittavan kohdalla haastattelupaikaksi 

valikoitui tutkittavan ehdottama kahvila kauppakeskuksessa. Yksi haastatteluista toteutettiin 

julkisen kiinteistön keskusteluhuoneessa. Yksi haastattelu pidettiin liikuntahallin 

kokoustilassa ja loput kaksi haastattelua tutkittavan koululla.  

Ennen tutkimuksen alkua tutkittaville annettiin aikaa tutustua tutkimuslupaan (liite 4), jonka 

jälkeen molemmat osapuolet allekirjoittivat tutkimusluvan. Haastattelun molemmille 

osapuolille jäi oma kopio luvasta. Yksi haastateltavista ei halunnut tutkimuslupaa itselleen, 

koska hän koki sen turhana. Tutkittavien henkilöllisyyden suojaamiseksi säilytän 

tutkimuslupia kotonani niille varatussa kansiossa. Tutkimuksen osallistumispyynnössä (liite 

1–2) kerroin, että haastatteluiden avulla kerään kokemuksia, näkemyksiä ja opetuskäytänteitä 

sekaryhmäopetuksesta. Mainitsin osallistumispyynnössä tutkimukseen liittyvien lisätietojen 

antamisesta, mutta ainoastaan yksi haastateltava kysyi haastattelun tarkemmasta 
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toteuttamisesta. Hän olikin toinen haastateltava, enkä ollut maininnut osallistumispyynnössä 

haastattelun litteroinnista. Lisäksi kerroin hänelle teemahaastattelun luonteesta, haastattelun 

kestosta ja aineiston analyysitavasta. Jätin tutkittaville kertomatta, että tutkin 

haastatteluaineistoa myös heteronormatiivisuuden näkökulmasta. Uskon, että tämän 

mainitseminen olisi voinut vaikuttaa tutkittavien sanavalintoihin ja kertomusten sisältöön. 

Jokaista haastattelua ennen kertasin, että haastattelu on puolistrukturoitu ja haastattelussa 

käsitellään sekaryhmäopetukseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä ja opetuskäytänteitä. 

Kolmannesta haastattelusta eteenpäin muistutin ennen nauhoituksen alkua, että haastateltava 

voi palata jo käsiteltyihin asioihin milloin tahansa tai kertoa mitä vaan sekaryhmiin liittyvää, 

etteivät asiat unohdu. Lisäksi kerroin, että kaikenlaiset esimerkkikertomukset ovat toivottavia 

ja pyrin esittämään kysymykset ensin avoimina ja tarvittaessa esitän tarkennuksia. 

Lyhin haastattelu kesti 41 minuuttia ja pisin 79 minuuttia. Haastatteluiden keskimääräinen 

kesto on noin 60 minuuttia. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä kuusi tuntia ja 3 minuuttia. 

Haastattelut nauhoitettiin myöhempää litterointia ja analyysia varten. Nauhoittamisen avulla 

haastattelun osapuolet pystyivät keskittymään itse keskusteluun, jolloin tilanteesta saatiin 

luonteva ja keskustelunomainen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 92). Nauhoitin haastattelut 

älypuhelimellani, jonka toimivuuden olin testannut ennen ensimmäistä haastattelua. Varmistin 

myös, että puhelimen tallennustila riittää nauhoitusten tallentamiseen. Jokaisen haastattelun 

jälkeen siirsin äänitiedoston kannettavalle tietokoneelleni sekä ulkoiselle kovalevylle. 

Ensimmäistä haastateltavaa lukuun ottamatta tutkittavat tiesivät nauhoittamisesta jo ennen 

haastattelutilannetta. Mainitsin nauhoittamisesta vielä uudestaan haastattelutilanteen alussa 

sekä tutkimusluvassa.  

5.5 Aineiston analyysi 

Ennen varsinaista analyysivaihetta haastatteluaineisto muutettiin tekstimuotoon eli se 

litteroitiin, mikä helpotti aineiston hahmottamista ja merkityskokonaisuuksien luomista. 

Litterointivaiheessa en halunnut sulkea pois kielen rakenteisiin keskittyvää diskurssianalyysin 

mahdollisuutta, joten suoritin litteroinnin tarkasti. Litteroin tekstin sanatarkasti säilyttäen 

haastateltavan puhekielen. Merkkasin myös tauot, kesken jääneet sanat, epäselvät sanat sekä 
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molempien osapuolten äännähdykset. (Vilkka 2005, 115–117; Eskola ym. 2018, 49.) 

Litteroitua aineistoa muodostui 90 sivua rivivälillä yksi ja fontilla Calibri. 

Etenen analyysissa Laineen (2018, 43–51) laatiman fenomenologis-hermeneuttisen 

tutkimuksen rakenteen mukaisesti. Laineen laatima tutkimuksen rakenne vastaa Perttulan 

(2000) fenomenologista analyysimenetelmää, joka perustuu Giorgin (1985) luomaan 

fenomenologisen psykologian menetelmään, jota Perttula on muokannut ja täydentänyt 

haastatteluaineistoon soveltuvammaksi. Laine on muokannut Perttulan analyysimenetelmää 

helpommin ymmärrettävään muotoon, minkä takia hyödynnän analyysissa sekä Perttulan että 

Laineen versioita. Perttulan (2000) mukaan tutkimusaineistoa voi lähestyä kahdella eri 

tavalla: joko yksilökohtaisen tai yleisen merkitysverkoston muodostamisella. (Lehtomaa 

2006, 181.) Yksilökohtaisen merkityskokonaisuuden luomisessa tarkoituksena on luoda 

yksilökohtaiset kuvaukset jokaisesta tutkittavasta, jolloin tutkimustulokseksi saadaan 

yksilöllisiin eroihin perustuva synteesi. Tarkoituksenani on kuitenkin luoda yleinen 

merkitysverkosto sekaryhmäopetuksesta. Haluan siis vertailla tutkittavia keskenään ja pyrin 

löytämään erottelevien seikkojen lisäksi yhteisiä sekaryhmäopetukseen liittyviä 

merkitysrakenteita kuuden haastateltavan väliltä. (Laine 2018, 47.) Samankaltaisuuksien 

lisäksi on syytä myös kertoa yksittäisistä tutkittavien kertomuksista ja näkemyksistä silloin, 

kun sisältö on tutkimuskysymysten kannalta oleellista. 

Fenomenologiselle lähestymistavalle aineistolähtöisyys on ominaista. Eskolan ja Suorannan 

(2008, 19) mukaan aineistolähtöisyys sopii erityisesti silloin, kun tarvitaan perustietoa tietystä 

ilmiöstä, tässä tapauksessa sekaryhmäopetuksesta. Aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä 

poiketen fenomenologisessa lähestymistavassa tutkimusaineistoa kuitenkin tutkitaan koko 

ajan kokonaisuutena. Yksittäisiä asioita, toisin sanoen merkitysverkostoja, peilataan 

kokonaisuuteen ja päinvastoin eikä siis pelkistetä analyysiyksiköihin, kuten sanaan tai 

lauseeseen. Fenomenologinen lähestymistapa on tulkinnanvaraista, sillä tutkijan 

merkityksenanto on oleellinen tutkimusväline ja merkitykset löytyvät tutkijan intuition avulla. 

(Vilkka 2005, 141–142.)  
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Fenomenologinen tutkimus kuvataan useimmiten vaiheittain etenevänä prosessina, vaikka 

tutkimusprosessin aikana joudutaan palaamaan myös edeltäviin vaiheisiin (Laine 2018, 41). 

Yhteyden säilyttäminen sekä taakse- että eteenpäin mahdollistaa tutkimuksen kurinalaisuuden 

ja systemaattisuuden sekä vähentää tutkijan tulkintojen merkitystä tutkimustuloksissa. (Laine 

2018, 41; Perttula 2000, 433.)  

Seuraavaksi esittelen kohta kohdalta Laineen (2018, 42–50) pelkistetyn kuvauksen 

fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen työstövaiheen rakenteesta. Liitän kuvaukseen 

osia Perttulan (2000) seitsemän vaiheisen analyysimenetelmän toisesta osasta, jossa 

tarkoituksena on edetä yksilökohtaisesta tiedosta yleiseen tietoon. Laineen (2018, 49) esitys 

tutkimuksen kulusta alkaa tutkijan esiymmärryksen kriittisellä reflektiolla, josta siirrytään 

aineiston hankinnan kautta aineiston lukemiseen sekä kokonaisuuden hahmottamiseen.  

Työstövaiheen aloitin kuvauksella siitä, mitä aineistossa on sanottu. Pyrin siis nostamaan 

tutkimuskysymysten kannalta oleellisimmat merkitykset ja säilyttämään haastateltavien oman 

puheen. (Laine 2018, 42.) Laine (2018, 42) ja Lehtomaa (2006, 182–183) ehdottavat 

kirjoittamaan tiivistetyn kuvauksen jokaisesta haastateltavasta. Kertomuksien sijaan päädyin 

keräämään jokaisen haastateltavan esittämät merkitykset, tai Perttulan (2000) sanoin 

merkitysverkostot, ATLAS.ti-ohjelmistoon. Ohjelmisto toimii laadullisen tutkimuksen 

apukeinona tietojen tyypittelyssä ja luokittelussa (Jyväskylän yliopisto 2018). Tallensin 

ohjelmistoon jokaisen haastateltavan kertomat merkitykset, jotka ovat oleellisia 

tutkimuskysymysten kannalta. Annoin jokaiselle merkitykselle lyhennetyn muutaman sanan 

mittaisen kuvauksen tai toisin sanoen koodin, jota klikkaamalla löysin alkuperäisen litteroidun 

version kunkin tutkittavan haastattelusta (Taulukko 2). Muutin näitä kuvauksia sitä mukaa, 

kun analyysi eteni. Koodeista löytyvät merkinnät haasteista ja hyödyistä olen muun muassa 

lisännyt sen jälkeen, kun päätin kerätä aineistosta SWOT-analyysin mukaiset ulottuvuudet. 

Yhteensä näitä kuvauksia, joita ATLAS.ti-ohjelmistossa nimitetään koodeiksi, kertyi 250 

kappaletta. 

Kuvauksen jälkeen siirryin analyysivaiheeseen, jossa pyrin luomaan moninaisista 

merkityksistä merkityskokonaisuuksia. Käsitän tämän vaiheen samanlaisena kuin 
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teemoittelun eli tutkimusaineistosta etsitään samankaltaisia merkityksiä yhteneväisen teeman 

tai tutkimuskysymyksen alle. Tässä vaiheessa esitin merkityskokonaisuudet omalla kielelläni. 

Tarkoituksenani ei ollut pelkistää tekstiä ainoastaan yleisimpiin vastauksiin, vaan pyrin 

säilyttämään mahdollisimman paljon tutkimuskysymysten kannalta olennaisia merkityksiä. 

(Laine 2018, 43–45.) Hahmottaakseni suurta merkitysten määrää yhdistelin samaa asiaa 

koskevia merkityksiä saman värin alle Atlas.ti –ohjelmistossa. Analyysin loppuvaiheessa 

muutin väriluokkien merkitystä, kun loin tulosten päälukujen alle niiden alalukuja 

väriluokkien avulla (Taulukko 2). 

 

Analyysivaihe osoittautui hyvin haastavaksi, koska merkityskokonaisuuksien jaottelu 

alkuperäisten tutkimuskysymysten eli näkemysten ja kokemusten mukaan oli vaikeaa. 

Näkemysten ja kokemusten erottelu toisistaan tuntui erityisesti tällaisen mielipiteitä jakavan 

aiheen yhteydessä ongelmalliselta. Laineen (2018, 40) mukaan kokemus on aina 

omakohtainen, mutta käsitys ei välttämättä ole. Mielestäni kokemuksen omakohtaisuus on 

kuitenkin kyseenalaista, koska esimerkiksi jokaisella haastateltavallani on ollut jonkinlainen 

käsitys tai näkemys sekaryhmäopetuksesta jo ennen omia kokemuksia. Itse kokemukseen on 

siis vaikuttanut haastateltavan aikaisemmat käsitykset esimerkiksi sukupuolesta. 

5.6 Analyysissa hyödynnetty SWOT-analyysi 

Edellä mainitun paradoksaalisen seikan vuoksi mietin, kuinka voisin käsitellä haastateltavien 

näkemyksiä ja kokemuksia rinnakkain tekemättä selkeää erottelua niiden välillä. Päädyin 

keräämään kaikista 250 haastateltavien merkityksistä haastateltavien esiintuomat 

sekaryhmäopetuksen hyvät ja huonot puolet. Hyvien ja huonojen puolien erottelussa 

hyödynsin yhtä tunnetuinta strategiamallia eli SWOT-analyysia. Tässä yritysmaailmasta 

tutussa nelikenttämallissa on tarkoituksena kartoittaa liiketoimintasuunnitelman hyviä ja 

huonoja puolia sekä mahdollisuuksia ja uhkia (mallin neljä kirjainta tulevat näiden 

englanninkielisistä vastikkeista). SWOT-analyysi ei kuitenkaan ole ainoastaan liiketalouteen 

soveltuva arviointimenetelmä, vaan sen avulla voidaan kartoittaa mihin tahansa ilmiöön 

vaikuttavia tekijöitä. SWOT-analyysin avulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmia ja tehdä 

johdonmukaisia sekä parempia päätöksiä. (Andersen 2007, 18.) 
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Aloitin SWOT-analyysin teon siten, että muodostin ATLAS.ti-ohjelmistossa koodiryhmät, 

toisin sanoen yläluokat, SWOT-analyysin neljän ulottuvuuden mukaan. Näitä yläluokkia 

vastaa taulukosta 2 löytyvä ”Code Group 1” -sarake. Etsin siis kaikista alkuperäisistä 250 

merkityksestä (koodista) sekaryhmäopetuksen hyvät ja huonot puolet sekä vahvuudet ja uhat. 

Saatuani yläluokat tehtyä huomasin, että suurin osa ilmiön ulottuvuuksista sisälsi aina 

vastaparin. Esimerkiksi luokan jo valmiiksi hyvä yhteishenki mahdollisti paremman 

motivaatioilmaston, mutta huono yhteishenki puolestaan vaikeutti liikuntatunnin sujumista. 

Jos olisin kirjoittanut tulososiossa nelikentän mukaisesti hyvistä puolista ja sitten huonoista ja 

niin edelleen, olisin toistanut samojen asioiden kääntöpuolia eri kappaleissa. Mielestäni 

lukijan kannalta on mielekkäämpää, kun käsittelen saman asian vahvuuksia ja heikkouksia 

rinnakkain. Näin ollen muodostin SWOT-analyysin pohjalta uudet yläluokat, joissa käsittelen 

samaa asiaa tai teemaa koskevia vastakkaisia näkemyksiä. Näitä yläluokkia vastaa taulukosta 

2 löytyvä ”Code Group 2” -sarake. Näistä yläluokista muodostuivat lopulliset viisi tulososion 

päälukua, jotka löytyvät tämän luvun lopusta (Taulukko 3).  

TAULUKKO 2. Ote Atlas.ti -ohjelmistoon muodostuneista merkityksistä ja yläluokista 

Code Code Group 1 Code Group 2 

Haasteita: Muutosvaihe hankala Sekaryhmäopetuksen 
uhat/haasteet 

SWOT: Päätöksenteko 

Haasteita: Opettajan lajitietous 
esteenä 

Sekaryhmäopetuksen 
uhat/haasteet 

SWOT: Opetuskäytänteet 

Haasteita: Pojat ei huomioi 
tyttöjä 

Sekaryhmäopetuksen 
heikkouksia 

SWOT: Ryhmän heterogeenisyys 

Haasteita: Yksin vain toinen 
sukupuoli opettamassa 

Sekaryhmäopetuksen 
heikkouksia 

SWOT: Opetuskäytänteet 

Hyötyjä: Monipuoliset 
liikuntasisällöt 

Sekaryhmäopetuksen 
hyviä puolia 

SWOT: Opetuskäytänteet 

Hyötyjä: Opitaan olemaan 
kaikkien kanssa 

Sekaryhmäopetuksen 
hyviä puolia 

SWOT: Ryhmän heterogeenisyys 

Hyötyjä: Eriyttämisen avulla 
oman tasoista 

Sekaryhmäopetuksen 
mahdollisuuksia 

SWOT: Opetuskäytänteet 

Hyötyjä: Sukupuoliroolien 
purkaminen 

Sekaryhmäopetuksen 
hyviä puolia 

SWOT: Sukupuolisensitiivisyys 
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Lisäksi tiivistin sekaryhmäopetuksen hyvät ja huonot puolet yhteen taulukkoon, josta lukija 

näkee vaivattomasti ilmiön eri ulottuvuudet. Taulukko on sijoitettuna tulososion loppuun 

(Taulukko 4). Yhdistin lopulliseen taulukkoon sekaryhmäopetuksen vahvuudet ja 

mahdollisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi sekä heikkoudet ja haasteet toiseksi 

kokonaisuudeksi. Tein tämän päätöksen siksi, että mikään haastateltavien niin sanotuista 

vahvuuksista tai heikkouksista ei automaattisesti toteudu liikunnanopetuksessa, vaan jokaisen 

ilmiön toteutumiseen vaikuttaa hyvin moni asia, jotka on avattu itse tuloksissa ja pohdinnassa. 

Lisäksi muutin uhat haasteiksi, koska tulkitsen kaikkien niin sanottujen uhkien olevan asioita, 

jotka voidaan ehkäistä ja toteutuessaankin ne voidaan vielä korjata. 

Analyysivaiheen jälkeen siirryin synteesivaiheeseen, jossa selvitin erillään tarkasteltujen 

merkityskokonaisuuksien yhteyttä toisiinsa ja toin nämä eri kokonaisuudet samaan kuvaan. 

Näin sain arvioitua helpommin ilmiön eri aspektien merkittävyyttä. (Laine 2018, 45–46.) 

Tutkimuksessani synteesivaihetta kuvaa SWOT-analyysin pohjalta muodostuneet viisi 

tuloslukua ja niiden alaluvut (Taulukko 3). Synteesivaiheeseen sisältyy myös tulosluvun 

lopusta löytyvä SWOT-taulukko, joka kokoaa sekaryhmäopetuksen eri aspektit yhteen kuvaan 

(Taulukko 4). Synteesivaiheen jälkeen seuraa tulosten tarkastelua suhteessa 

tutkimuskirjallisuuteen, tutkimuksen itsearviointia, tutkimustulosten soveltamisen arviointia 

sekä kehittämisideoita (Laine 2018, 49). Nämä viimeiset osiot löytyvät tulosluvun jälkeen 

pohdintaluvusta. 

SWOT-analyysin lisäksi muodostin ATLAS.ti-ohjelmistoon omat teemat tai koodiryhmät 

heteronormatiivisuutta ylläpitävistä ja sitä purkavista merkityksistä. Tämän jälkeen olisin 

muodostanut näistä heteronormatiivisuutta käsittelevistä merkityksistä alaluokat, jotka olisivat 

toimineet tuloslukuina heteronormatiivisuutta käsittelevään lukuun. SWOT-analyysin pohjalta 

kirjoitin tuloksia jo noin 20 sivua, joten päätin jättää kirjoittamatta erillisen luvun 

heteronormatiivisuudesta. Lisäsin kuitenkin SWOT-analyysin pohjalta muodostuneisiin 

tuloslukuihin otteita heteronormatiivisuudesta. Lisäsin sukupuolisensitiivisyyttä käsittelevään 

lukuun haastateltavien kertomista transnuorista. Lisäksi opettajien asenteita käsittelevään 

lukuun kirjoitin liikunnanopettajien heteronormatiivisuutta ylläpitävästä ja sitä purkavasta 

toiminnasta. 
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TAULUKKO 3. Tuloslukuun muodostuneet ylä- ja alaluokat 

 

5.7 Tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Perinteisesti tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu validiteetin eli pätevyyden sekä 

reliabiliteetin eli tulosten toistettavuuden käsitteiden avulla. Nämä kvantitatiivisesta 

tutkimusperinteestä lähtöisin olevat käsitteet ovat kuitenkin hankalasti sovellettavissa 

kvalitatiiviseen tutkimukseen, sillä nämä käsitteet pohjautuvat oletukseen mitattavasta, 

objektiivisesta tiedosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160; Eskola & Suoranta 2008, 211.) Sen 

sijaan kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkija itse ja hänen subjektiiviset 

ratkaisunsa. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus perustuu tutkimuksen eri 

vaiheiden tarkkaan esittelyyn ja analyysiin. (Eskola & Suoranta 2008, 210.) Tutkijan 

kriittinen asenne ja rekflektoiva tutkimusote ovat hyvän laadullisen tutkimuksen 

ominaisuuksia (Laine 2018, 36). 

1. Eri sukupuolet samalla liikuntatunnilla 

• Maskuliinisuus hallitsee sekaryhmäopetuksessa 

• Kasvatuksellisuutta sekaryhmäopetuksen avulla 

• Muslimien asema sekaryhmäopetuksessa 

2. Opettajan tekemät valinnat sujuvan liikuntatunnin taustalla 

• Yhteisopettajuus ja muut sekaryhmäopetusta tukevat opetuskäytänteet 

• Liikuntasisältöjen haasteet ja hyödyt 

3. Sekaryhmäopetuksen tähtäimenä sukupuolisensitiivisyys 

4. Siirtymävaiheessa huomioitavia seikkoja 

• Muutos synnyttää vastustusta 

• Liikunnanopettajien osallistaminen opetusryhmien koostamisessa 

• Koulun erityispiirteiden huomioiminen päätöksenteossa 

5. Liikunnanopettajien asenteet heijastuvat toimintaan 
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Noudatin tutkimuksessa laadulliselle tutkimukselle ominaista hypoteesittomuuden periaatetta. 

Minulla ei siis ollut selkeitä ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta eli sekaryhmäopetuksesta 

tai tutkimuksen tuloksista eli haastatteluiden annista. Tutkimusaineisto pikemminkin vauhditti 

ajattelua kuin lannisti sitä (Eskola & Suoranta 2008, 19–20.) Mielestäni tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta hypoteesittomuuden periaate korostaa entisestään tarvetta raportoida 

kaikista tutkimusprosessin aikana tehdyistä toimenpiteistä ja mahdollisista muutoksista. 

Oleellista on se, että tutkija perustelee johdonmukaisesti tutkimuksessa tehdyt päätökset 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 189). Tällaisia tutkimusprosessin aikana tehtyjä merkittäviä 

muutoksia oli esimerkiksi heteronormatiivisuutta koskevan tutkimuskysymyksen liittäminen 

osaksi kokemuksia ja näkemyksiä käsitteleviin tuloksiin sekä SWOT-analyysin 

hyödyntäminen näiden tulosten analysoinnissa. 

Tutkimuksen eri vaiheiden tarkan esittelyn lisäksi tutkimuksen luotettavuus perustuu siihen, 

kuinka tarkasti tutkittavien käsityksistä ja kokemuksista on kerrottu. Samalla tutkijan tulee 

kuitenkin tiedostaa tulkinnanvaraisuus. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) Tutkimuksessani 

saavutin analyysin kattavuuden siten, ettei tulkintani perustu satunnaisiin lainauksiin 

tutkimusaineistosta vaan koodasin tutkimusaineiston eli jaoin merkitykset 

tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin merkityksiin ATLAS.ti-ohjelmiston avulla (Eskola & 

Suoranta 2008, 215). Tämän jälkeen loin merkityskokonaisuuksia yhdistelemällä samaan 

teemaan liittyviä merkityksiä, minkä avulla löysin tutkimuskysymysten kannalta merkittävän 

tiedon, joka perustuu tekemiini tulkintoihin tutkimusaineistosta. Merkitysten ja 

merkityskokonaisuuksien luomisessa luin tutkimusaineiston toistakymmentä kertaa läpi, jotta 

sain luotua kokonaiskäsityksen haastateltavien näkemyksistä ja kokemuksista. Käytetyt 

sitaatit valitsin sen mukaan, kuinka hyvin ne vastasivat saamaani kokonaiskäsitystä 

tutkittavasta. (Laine 2018, 40–44.) 

Luotettavuuden mittarina toimii myös aineiston riittävyys (Eskola & Suoranta 2008, 215). 

Tutkimuksen ollessa pro gradu -tutkielma tutkimusaineistoksi olisi varmasti riittänyt 

pienempikin tutkittavien määrä. Jos aineiston riittävyyttä arvioi saturaation eli kyllästymisen 

kannalta, jokainen haastateltava rikastutti tutkimusaineistoa, sillä sekaryhmäopetuksen 

toimivuuteen vaikuttaa hyvin moni asia. 
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Haastatteluiden tarkka arkistointi ja raportointi on osa tutkimuksen luotettavuuden 

rakentamista. Tähän kuuluu sekä litterointi että sitaattien kirjoittaminen (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 189.) Sitaattien ulkoasussa on huomioitavaa se, että päätin säilyttää haastateltavien 

oman puhetyylin. Tällä haluan korostaa haastateltavien omaa ääntä, mikä mielestäni tekee 

tulosten luvusta mielekkäämpää ja samalla rakentaa luotettavuutta. 

Fenomenologisen tutkimuksen aineistolähtöisyydestä huolimatta tutkimuksen luotettavuutta 

lisää se, kuinka osuvasti tutkija kykenee tarkastelemaan ja käsitteellistämään tuloksia 

erilaisten teorioiden ja tutkimusten avulla. Tämä osuus vastaa siis tutkimuksen pohdintalukua. 

Fenomenologisen tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida sen mukaan, kuinka hyvin se 

auttaa lukijoita ymmärtämään tutkimusaihetta aikaisempaa paremmin. (Laine 2018, 48.) 

Tutkimuksen luotettavuuden ohella tutkimusetiikka on osa tutkimuksen uskottavuutta. 

Tutkimuksen eettisyys perustuu siihen, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, 

jonka on laatinut Tutkimuseettinen toimikunta (TENK). Lyhykäisyydessään tutkimuksen 

toimintavoissa ja menetelmissä tulee siis noudattaa rehellisyyttä ja tarkkuutta. Lisäksi muiden 

tutkijoiden työtä ja saavutuksia tulee kunnioittaa. (TENK 2012.) Näitä seikkoja olen pyrkinyt 

arvioimaan tutkimuksen eri vaiheiden raportoinnissa, kuten esimerkiksi haastattelutilanteen 

etenemisessä ja omien mielipiteiden esilletuomisessa. 

Kun tutkimuskohteena ovat ihmisten näkemykset ja kokemukset, tutkimusetiikan keskiössä 

ovat ihmisen kunnioittamiseen liittyvät arvot. Näin ollen eettisiksi periaatteiksi muodostuivat 

tutkittavien ihmisten itsemääräämisoikeus, vahingoittumattomuus sekä yksityisyyden 

kunnioittaminen (Kuula 2006, 60.) 

Itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi mahdolliselle tutkittavalle annetaan riittävästi tietoa 

tutkimuksesta, jotta hän voi tehdä mahdollisimman vapaasti päätöksen osallistumisesta 

(Kuula 2006, 61–62). Itsemääräämisoikeuden toteutumista tuki haastattelupyyntöjen 

kirjallinen lähettäminen eikä esimerkiksi soittaminen. En myöskään lähettänyt 

muistutusviestejä vaan luotin siihen, että motivoitunut tutkittava vastaa ilman muistutuksia. 

Tutkimuksesta kieltäytyminen oli mahdollista milloin tahansa. Tutkittava ja tutkija 
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allekirjoittivat myös tutkimusluvan (Liite 4), josta molemmille jäi oma kopio. Näin tutkittava 

pystyi kertaamaan oikeutensa ja tutkimuksen tiedot. Ensimmäistä tutkittavaa lukuun ottamatta 

ilmoitin haastattelun nauhoittamisesta ennen haastattelutilannetta. Ensimmäinen haastateltava 

kuuli nauhoittamisesta tutkimusluvan kirjoittamisen yhteydessä haastattelutilanteen alussa. 

Tutkittavan vahingoittumattomuus koskee sekä fyysisiä että henkisiä vahinkoja. 

Haastattelututkimuksessani vahingoittumattomuus perustuu tietosuojaan, toisia 

kunnioittavaan vuorovaikutustilanteeseen sekä tutkimustulosten harkinnanvaraiseen 

esittämiseen. Olen pyrkinyt tutkittavan vahingoittumattomuuteen ymmärtämällä erilaisia 

näkökantoja sekä välttämällä mustamaalaamista. Syyttelevä sävy saattaa myös loukata 

tutkittavan lisäksi tutkittavien edustamaa ryhmää eli liikunnanopettajia. (Kuula 2006, 62–63.) 

Yksityisyyden kunnioittaminen tarkoittaa ihmisen oikeutta määrittää se, mitä tietoja hänestä 

julkaistaan sekä tutkittavan anonymiteettia eli tutkittavan tunnistamattomuutta (Kuula 2006, 

64). Julkaistavista tiedoista, aineiston käyttämisestä ja tutkittavan oikeudesta kieltäytyä 

tutkimuksesta olen kirjoittanut tutkimuslupaan. Anonymiteetista huolehdin siten, että 

tutkittavien taustatiedoista ei löydy erisnimiä, kuten työpaikan sijaintia, saati sitten 

henkilönimiä. Lisäksi ikä on luokiteltu kategorioihin. Tutkimustuloksissa käytetyt sitaatit olen 

valinnut tai yhdessä tapauksessa muokannut siten, ettei niistä ole tunnistettavissa yksittäisiä 

henkilöitä. Tietosuojasta olen huolehtinut siten, että olen säilyttänyt tutkimusaineistoa 

(litteroidut haastattelut ja niiden nauhoitukset) henkilökohtaisella kannettavalla sekä 

ulkoisella kiintolevyllä. Poistin nauhoitukset matkapuhelimesta heti haastatteluiden jälkeen, 

enkä ole lähettänyt tutkimusaineistoa pilvipalveluihin. 
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6 TULOKSET 

Tulosten esittämisessä olen yhdistänyt kaikki kolme alkuperäistä tutkimuskysymystä. 

Tulokset käsittelevät erityisesti haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä 

sekaryhmäopetuksesta, mutta olen liittänyt osaan tulosluvuista otteita heteronormatiivisuuden 

esiintymisestä niissä. Olen jakanut haastateltavien esittämät merkitykset 

sekaryhmäopetuksesta SWOT-analyysiin, joka sisältää ilmiön hyvät ja huonot puolet sekä 

mahdollisuudet ja haasteet. Esittelen SWOT-analyysin taulukkomuodossa tulososion lopussa 

(Taulukko 4). SWOT-analyyysin pohjalta nousi esille viisi merkityskokonaisuutta, jotka ovat: 

ryhmän heterogeenisyys, opetuskäytänteet, sukupuolisensitiivisyys, siirtymävaiheessa 

huomioitavat seikat ja liikunnanopettajien asenteet. 

6.1 Eri sukupuolet samalla liikuntatunnilla 

Tämä luku käsittelee sitä, millaisia seikkoja tutkittavat ovat nostaneet esiin siitä, että eri 

sukupuolet ovat samalla liikuntatunnilla. Sukupuolten välinen yhdessäolo koululiikunnassa 

näyttäytyy tutkittavien mukaan ristiriitaisena. Olen jakanut luvun kolmeen alalukuun. 

Ensimmäisessä alaluvussa (6.1.1) käsittelen maskuliinisuuden hallitsevuutta 

sekaryhmäopetuksessa. Toisessa alaluvussa (6.1.2) käsittelen puolestaan sukupuolten välisen 

yhdessäolon tuomia mahdollisuuksia koululiikunnassa. Viimeisessä luvussa (6.1.3) aiheena 

on muslimien asema sekaryhmäopetuksessa. Osassa haastateltavien kouluista kulttuuristen 

erityispiirteiden huomioiminen on läsnä kaiken aikaa. 

6.1.1 Maskuliinisuus hallitsee sekaryhmäopetuksessa 

Haastatteluista nousi esille sekaryhmäopetuksessa vallitseva maskuliinisuus. Jokainen 

haastateltavista arvioi omien kokemustensa perusteella, että vilkkaimmat ja aggressiivisimmat 

oppilaat, jotka haastateltavien mukaan ovat useimmiten poikia, vievät koululiikunnassa tilan, 

ajan ja äänimaiseman. Osa haastateltavista kokee, että pojilla ilmenee häiriökäyttäytymistä 

ryhmästä riippumatta, mutta osa puolestaan on huomannut eroja liikuntaryhmien eli 

koululuokkien välillä.  
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JR: Käyttäytyiskö niinku pojat eri tavalla sitte erillisryhmäs ku sekaryhmäs? 

M3: ”mielenkiintone kysymys, jos mä veikkaisin nii mä sanoisin, että poikien touhu 

olis ihan samanlaista machoiluu. – Häröilyy. Levotonta, aktiivista ja äänekästä. -- et 

kyl ne pojat vie tosi paljon tilaa ja vie ihan niinku ihan ryhmäst riippumatta.” 

N2: “Jos se luokan muukin dynamiikka toimii nii sit se usein myös siellä 

liikuntatunnilla ihan hyvin toimii eikä se haittaa, että on niiku useampi sukupuoli 

paikalla, mut et sitten joissain ryhmissä sit koen, että mulla menee enemmän niiku 

energiaa siihen jostain syystä nyt usein poikasukupuolen edustajien kanssa sellasen 

energian hallintaan.” 

Enemmistö haastateltavista huomauttaa, että poikien äänekäs vastustus johtaa helposti siihen, 

että liikuntatunneilla mennään helposti maskuliinisten liikuntamuotojen ehdoilla. Vaikka 

haastateltavat pyrkivät monipuoliseen liikuntatarjontaan, he eivät välillä jaksa toteuttaa 

esteettisenä pidettyjä liikuntamuotoja siitä koituvan vastustamisen vuoksi. 

N3: ”kyl mä aikasemmin (tyttöjen ryhmässä) pidin paljon enemmän sitä 

musiikkiliikuntaa. Mä koen, että tavallaan mä meen vähä sieltä mistä se aita on 

matalin, että pidän sitä (musiikkiliikuntaa), mutta ku siit tulee nii hirveesti vastustusta 

tietyiltä tietyis tilanteissa ni sitten se jää aika siihen minimiin tällä hetkellä.” 

N1: ”Kyl monet pojat voi vastustaa niiku todella hanakasti esteettisempiä lajeja ja 

olla sillai et ei mitää kehonhuoltoo, ei mitää venyttelyy, ei mitää tanssii tai 

voimisteluu.” 

Haastateltavien mukaan arat oppilaat ja eritoten tytöt kärsivät eniten sekaryhmäopetuksessa 

siellä vallitsevan maskuliinisen ilmapiirin vuoksi. Haastateltavien vastauksissa arkojen 

oppilaiden heikko asema korostuu erityisesti joukkuepeleissä. Syiksi on ehdotettu poikien 

fyysisyyttä, sukupuolten välisiä suuria tasoeroja palloilussa sekä poikien halveksivaa käytöstä 
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tyttöjä kohtaan. Alla olevissa esimerkeissä haastateltavat ovat nostaneet ratkaisukeinoiksi 

eriyttämisen ja kasvattamisen. 

M3: “fyysisyys on yks iso asia et niinku pojat on kumminki aika paljon fyysisempii 

usein ja sitte tytöt ehkä vähän jänskää sitä poikien fyysisyyttä ja näin nii se on ehkä 

niiinku ohjannu meitä sit tekee näitä jaotteluja” 

M2: “Nää seiska- kasiluokkalaiset pojat ei osaa ottaa toisia huomioo ja sit kuulee 

valitettavasti sitäki et miks mä en syötä tytölle palloa no ko se on iha sama ku potkasis 

päätyrajast yli sen pallon että tälläsii kuulee vielä valitettavasti mut yritetään niitten 

kautta kasvattaa ja saada sitä hommaa etenemää.” 

Lisäksi osa haastateltavista on ilmaissut huolen tyttöjen kärsimästä epäonnistumisen pelosta ja 

turvattomuudesta myös joukkuepelien ulkopuolella liikuntaryhmässä vallitsevan huonon 

ryhmähengen takia. 

N2: ”aika niiku kädestä pitäen niitä tyttöjä siel ohjaan ja niiku rohkasen ja annan 

palautetta et ne niiku sais vähä kiinni et mihin niitten pitäis mennä ja toisaalt 

rohkasuu et heil on varmaa aika niiku kova se niiku epäonnistumisen pelko mikä toki 

sit kertoo siit ylipäätään sen ryhmän dynamiikasta.” 

Enemmistö haastateltavista pitää myös vilkkaimpien ja taitavimpien poikien asemaa 

ongelmallisena sekaryhmäopetuksessa, sillä he joutuvat jarruttelemaan ja sitä kautta 

turhautuvat. Toisaalta yksi haastateltavista ehdottaa, että pojat kärsivät machoilukulttuurista, 

koska se ylläpitää kapeaa käsitystä siitä, millaisia poikien tulisi olla. 

N3: ”tää sama vuosikurssi elikkä ne viimevuotiset ysit nii niissä ryhmissä taas oli 

hyvinkin fyysisiä ja sellaisia urheilullisia ja vahvoja sporttisia poikia ja tota kyllä mä 

koen, että hekin alisuoriutui, et he joutu himmailemaan -- joskus sanoivat ihan 

ääneenkin et hei ois kiva päästä joskus pelaamaan iha vaa täysillä niiden kans, jotka 

haluu pelata.” 
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N1: ”mun mielest tyttöjen on huomattavasti helpompi astua sinne perinteisesti poikien 

lajeihin katsotuiks et mennä sinne pelata jalkapalloa tai nyrkkeillä tai sitä ehkä 

pidetään enemmä jopa vähä coolina, mut sit taas poikien voi olla huomattavasti 

vaikeempi astua niihin lajeihin mitä pidetään perinteisesti tyttöjen tai naisten lajeina” 

6.1.2 Kasvatuksellisuutta sekaryhmäopetuksen avulla 

Jokainen haastateltavista pitää sekaryhmäopetuksen hyvänä puolena sen kasvatuksellista 

ulottuvuutta eli sitä, että eri sukupuolten edustajat oppivat ymmärtämään ja huomioimaan 

toisiaan. Eroja haastateltavien välillä on siinä, kuinka tärkeäksi asiaksi he nostavat 

kasvatuksellisuuden muiden koululiikunnan tavoitteiden rinnalla. Vahvimmin sekaryhmien 

kannalla oleva kokee sekaryhmäopetuksen mahdollistavan sukupuoliroolien rikkomisen ja 

vähemmistöryhmien näkökulman huomioimisen. Vastaavasti sekaryhmiä vastustava arvioi 

kasvatuksellista ulottuvuutta kriittisemmin. 

N1: ” yleisesti vaan se, et opitaan olemaan kaikkien kanssa. -- jos ne (tytöt ja pojat) 

on enemmän tekemisissä toistensa kanssa nii ne kans huomais et meil on tosi 

liikunnallisesti lahjakkaita tyttöjä ja lahjakkaita poikia ja sit on niitä, jotka ei hirveesti 

liiku välttämättä vapaa-ajalla, joil voi olla haasteita liikuntatunneilla ja eri 

välineenkäsittelytaidoissa et ei se oo kiinni siitä sukupuolesta. -- et opittais hyväksyy 

toiset ja nähtäis niiku ne hyvät asiat toisissa.” 

N3: ”jos nyt aina kaikest pitää nähdä jotain positiivistaki ni kyllähän se kasvun paikka 

oli heille kaikille (tietyn luokan oppilaille), et he sit joutuivat toteamaan tai eivät 

välttämättä edes tiedostaneet sitä, mutta he joutuivat nyt sopeutuu siihen tilanteeseen, 

et täytyy tehä yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on vähän erilaisia siinä 

tilanteessa tai toimivat eri tavalla ja toimivat eri vahvuuksilla kuin mitä itse toimii, 

että kyl varmasti jokainen vähä sit kuitenki kasvoi sosiaalisesti” 

Myönteisimmin sekaryhmiin asennoituvat haastateltavat tuovat esiin sen, että 

sekaryhmäopetus edistää luokkien ryhmäytymistä. Liikunta mahdollistaa tietenkin jo itsessään 
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kasvatuksellisuuden, mutta kaksi haastateltavaa sisällyttää sekaryhmäopetukseen 

yhteistoiminnallisia tehtäviä sen edistämiseksi.  

N1: ”just tämmöset tiimihengen kohottajajutut et päästään yhdessä tekemään eikä se 

välttämättä se fokus oo just jossai -- tietyssä taidossa tai pelissä vaan just et on 

erilaisii tehtävii mis pitää kaikkien vaan olla jollai taval osallisia eikä se välttämättä 

ratkee sillä just et kuka oli nopein tai vahvin vaan siin on nii monta eri osa-aluetta ja 

kaikki pääs jotenki olee aktiivisina siinä.” 

6.1.3 Muslimien asema sekaryhmäopetuksessa 

Enemmistö haastateltavista kertoi opettavansa monikulttuurisessa koulussa, jossa on muun 

muassa useita muslimioppilaita. Haastateltavat arvioivat, että sekaryhmäopetus voi aiheuttaa 

yhteydenottoja muslimilapsien vanhemmilta tai oppilailta itseltään. Osalla haastateltavista on 

ollut yksittäistapauksia, joissa eritoten muslimitytöt tai heidän vanhempansa ovat 

kyseenalaistaneet poikien läsnäolon etenkin tanssi- ja uintitunneilla. Ongelmat on kuitenkin 

saatu ratkaistua yhdessä sopimalla. Uinnissa muslimitytöt ovat osallistuneet erillisryhmissä 

toteutettuun uintiin tai käyneet uimassa itsenäisesti musliminaisten uintivuorolla. Alla olevista 

esimerkeistä näkyy, millaisia ratkaisuja tanssitunteihin keksittiin. 

N3: ”Mä ehkä ajattelin, että kun oli ollu sitä kokemusta, että muslimitytöt eivät osallistu 

liikuntaan, jos siellä on poikia tai miesopettaja, mut nyt (sekaryhmissä) sit kuitenki se 

on onnistunu minun mielestä paljon paremmin. -- Vanhemmilta ei oo tullu oikeestaa 

mistään muusta ku siitä uinnista on tullu ja oisko joskus tullu justiin tanssista, että voi 

tanssia yksin mutta ei tanssi pojan kanssa. -- mut sit me ollaan päätetty kollegan kans et 

saa tanssii niillä pareilla sitte millä haluaa.” 

M1: ”Et jos mul tulee jotain kysyttävää esimerkiks tanssist nii meil on somalikielen 

tulkki, jolt voi kysyy et onks tää ja tää ok nii sit niiku siltä saa sen varmistuksen ja se 

sanoo et joo se on ok kunhan se on niiku opetuksen ehdoilla ja aika moni noist 
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oppilaista osaa kans sanoo tosi rehellisesti. – Oon ite ilone et meil on niiku oppilaiden 

kanssa semmonen aika avoin ilmapiiri et jos mä en tiedä jotain nii mä voin kysyy niilt” 

6.2 Opettajan tekemät valinnat sujuvan liikuntatunnin taustalla 

Tässä luvussa esittelen alussa haastateltavien esiin tuomia opetusmenetelmiä, jotka 

edesauttavat sujuvaa liikunnanopetusta ja erityisesti sekaryhmäopetusta. Luvun loppupuolella 

käsittelen tarkemmin myös liikuntasisältöihin liittyviä niin hyviä kuin huonojakin puolia. 

6.2.1 Yhteisopettajuus ja muut sekaryhmäopetusta helpottavat opetuskäytänteet 

Haastateltavat pitävät liikunnanopettajakollegan kanssa tehtävää yhteistyötä toimivan 

sekaryhmäopetuksen ja muutenkin sujuvan liikunnanopetuksen mahdollistajana. Jokainen 

haastateltavista pitää yhteistyötä positiivisena asiana ja toteuttaa tai haluaisi toteuttaa 

yhteistyötä säännöllisesti. Suurin osa haastateltavista kokee yhteistyön parantavan 

liikunnanopetusta ja jopa olevan sekaryhmäopetuksen elinehto, kuten alla olevasta 

lainauksesta ilmenee. Jälkimmäisessä lainauksessa haastateltavan päällimmäisenä toiveena 

olisi saada toinen liikunnanopettaja rinnalle. 

M3: “No sehän (yhteistyö) on opettajalle iha luksusta. Kyl me sitä aina nyt ku on taas 

sillee et jaettu et puolet on salissa ja puolet jossai nii ku sä oot yksin sen koko porukan 

kans nii kyl se on välil aika rankkaa.” 

N2: “No mun näkemyksen mukaa ehkä niiku optimaalisin tilanne olisi se, että 

ensinnäkin mulla olisi työtoveri toinen liikunnanopettaja, ku tällä hetkellä olen ainoa 

liikunnanopettaja, mikä sitten luo tietysti omat rajotuksensa. Mä luulen et 

optimaalisinta olisi se, et meit ois kaks, jolloin ois niiku mahdollista tavallaa 

yhteisopettaa ja joustavasti tehdä erilaisia ryhmittymiä.” 

Enemmistö haastateltavista on toteuttanut liikunnanopetuksessa samanaikaisopetusta, joka 

haastateltavien mukaan helpottaa opetustyötä lukuisista eri syistä. Yleisimpänä hyötynä on se, 
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että eriyttäminen helpottuu, kun kumpikin opettaja voi ottaa oman ryhmän. Näin pystytään 

huomioimaan oppilaiden erilaisia tarpeita ja antamaan vaihtoehtoja tunnilla. Lisäksi 

samanaikaisopetus on mahdollistanut joustavan työnjaon, helpottanut arviointia, vähentänyt 

psyykkistä kuormitusta sekä mahdollistanut sujuvan uinninopetuksen. Alla haastateltava 

kuvaa tanssitunnin työnjakoa, jossa opettajat hyödyntävät toistensa vahvuuksia: 

N3: Paljon ollaan tehty sit sitä jakoo, että jompi kumpi on opettanu ja toinen on 

ollukki siel sitte semmone joka on kierrelly ja ehkä yrittäny puskee niitä muutamii 

jotka ei meinaa osallistuu nii siellä mukaan ja tanssinu itekki mukana että tota meil 

sujuu yhteistyö aika hyvin mun kollegan kanssa ni me ollaan oltu molemmat siellä 

oppitunneilla mut se roolijako on vähä aina tilanteeseen riippuen sitte vaihdellu.” 

Tutkittavat kokevat haastavana sen, että erityisesti sekaryhmäopetuksessa ryhmä saattaa olla 

hyvin heterogeeninen. Tämän vuoksi jokainen haastateltava käyttää eriyttämistä sekä yksin 

opetettaessa että kollegan kanssa, vaikkakin yksin opetettaessa eriyttäminen koetaan 

vaikeaksi. Yleisin eriyttämistapa on jako pelin intensiteetin mukaan. Silloin muodostetaan 

kaksi tai kolme peliä, ja oppilaat saavat itse valita, menevätkö he nopeatempoiseen vai 

rauhalliseen peliin. Muita tutkittavien käyttämiä eriyttämistapoja ovat liikuntamuodon, 

sisällön (peli- ja harjoitteluryhmä) tai luokkaryhmittäin tehdyt jaottelut. Alla on haastateltavan 

esimerkki jääpelitunnilla tehdystä eriyttämisestä, jossa yhdistetään eri liikuntamuotoja sekä 

pelin eri intensiteettejä: 

M3: eilenki mul oli kaukalossa melkee nelkyt (40) oppilasta nii mä tein kolme pelii: 

ringette, rauhalline lätkä ja kovatempone lätkä, ja mee mihin haluut nii se meni tosi 

hyvin silleen niinku oikeestaa aika tasan et … kylhän se meni sit aikalail et tytöt pelas 

siel keskenää ringettee ja sitte pojat jako ne lätkäpelit sitte, mutta tota mut ei kukaan 

niinku valita, koska kaikil on mahdollisuus sit mennä mihin haluu.” 

Kaksi haastateltavaa pohdiskeli taitotasoihin pohjautuvaa eriyttämistä, sillä harjoittelumäärä 

nähtiin merkittävämpänä liikuntataitoja erottavana tekijänä kuin sukupuoli. Toinen 

haastateltavista toi kuitenkin esiin taitoihin perustuvan eriyttämisen ongelmallisuuden. 
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M1: “Taitotasokin on siin mieles haastava siis silleen et ajatellaan et laitetaan 

taitotason mukaan et kahteen ryhmään ni tuleeks sulle hirveen hyvä fiilis jos sä koet et 

sä oot hyvä liikunnassa mut sit sut laitetaanki siihen huonojen ryhmään” 

Haastateltavat huomauttavat samanaikaisopetuksen vaativan hyvää opettajien välistä 

vuorovaikutusta. Tämän lisäksi kaksi samanaikaisopetusta toteuttanutta haastateltavaa pitää 

oleellisena sitä, että opettajat ovat eri sukupuolta. 

M3: “Hei itseasias ku mä aattelen ni kyl mä koen et se on niiku aika tärkeet et siin on 

molemmat sukupuolet et vaikka sit välil jaoteltaiski ja mehä ollaa eri paikoissa mut 

ehkä se et on niinku sillee pitkäs mittakaavas et jos mä koko vuoden vetäisin aina 

sekaryhmää yksin nii siin vois tulla haasteit vastaa” 

N3: “Mä nään et minun ryhmän pojat et he jää niinku jostai paitsi silloin, kun mä 

haluaisin, et heil ois niiku sitä miehen mallia siinä tuntitilanteessa. 

Kollegan kanssa tehtävän yhteistyön ja eriyttämisen lisäksi tutkittavat toivat esiin muitakin 

opetuskäytänteitä, joita he ovat hyödyntäneet erityisesti sekaryhmäopetuksessa. Tällaisia 

opetuskäytänteitä ovat keskustelu sekaryhmäopetuksesta (erityisesti muutosvaiheessa), 

oppilaiden käyttäminen esimerkkinä, yhteistyötä vaativat harjoitteet, muiden toimijoiden 

hyödyntäminen opetuksessa sekä erilaiset pelin sisäiset sääntömuutokset. Esimerkiksi 

palloiluun erikoistunut miesopettaja toteutti ulkopuolisen avulla katutanssitunnin. Toinen 

haastateltava puolestaan toi esiin tilanteen, jossa hän oli hyödyntänyt oikeaan 

suoritustekniikkaan keskittynyttä tyttöä esimerkkinä ylätaljan läpikäymisessä. 

M2: “Joo se oli siis tällänen kaupungin järjestämä tanssitunti kasiluokkalaisille, että 

sielt tuli tanssinopettaja pitää tälläst hip-hop street tapasta tanssia.” 

M1: ”Mä oon niiku esimerkiks oppilailt pystyny ottaa et semmone tyttö, kuka ei ikinä 

käynny kuntosalil mut ku se mietti sitä tekniikkaa eikä niit painoja nii mä et okei 
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saanks mä käyttää sua esimerkkinä ylätaljassa -- ja sit se vetää iha täydellisesti sen ja 

se niiku pääsee näyttää vähä niille kundeille et se saa sen oman tilaisuuden loistaa.” 

6.2.2 Liikuntasisältöjen haasteet ja hyödyt 

Puolet tutkittavista pitää hyvänä asiana sitä, että sekaryhmäopetuksessa liikuntasisällöt ovat 

useimmiten monipuolisempia kuin erillisryhmäopetuksessa. Kaksi haastateltavaa nostaa esiin 

myös tasa-arvoajattelun ja sukupuoleen liittyvien stereotypioiden karistamisen. Heidän 

pyrkimyksenään on, ettei opetusta määriteltäisi feminiinisten ja maskuliinisten 

liikuntasisältöjen mukaan, miten erillisryhmäopetuksessa arvioidaan tapahtuvan 

N1: ”…myös niist stereotypioista päästäis vähä niiku tai liikunnan osalta 

stereotyyppiset roolit ja sukupuolittuneisuus, koska mä uskon et ku on erillisryhmät nii 

se sisältö ei välttämättä aina oo ihan samanlainen. Mun mielest se pitäis olla 

samanlainen, vaikka puhutaan et no pojil on eri mieltymyksii ku tytöillä. No joo, mut 

silti opetussuunnitelman mukaan et kaikil ois samat. Et sekaryhmässä 

liikunnanopetuksesta tulis myös ehkä enemmän sisällöllisesti tasavertasempi.” 

Toinen tasa-arvoajattelun esiin nostanut haastateltava tuo esiin tapauksen, jossa opettajan 

omat stereotypiat hälvenivät, kun jääkiekkoa harrastava poika oli innoissaan 

vannevoimistelusta: 

N2: ”…yllättäin eräskin hankala oppilas joka ei oikee mistään muusta tykänny ku 

lätkästä ni vannevoimistelutunnilla, siis poika, niiku kerranki sai kehua sitä maasta 

taivaisiin, ku se keksi aina uusia temppuja ja innostu että ehkä se vaatii sitten 

opettajaltakin vähän semmosta niiku ennakkoluulottomuutta, ettei jäis itse niiden 

ajatusten vangiksi et tämä on tämmöinen tyttöjen laji ei me nyt tätä oteta hehheh.” 

Monipuolisten liikuntasisältöjen tuottamisen haasteena kaksi miesopettajaa tuo esiin opettajan 

liikuntataustan vaikutuksen kykyyn ja voimavaroihin toteuttaa erityisesti tanssillisia sisältöjä. 
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M1: ”et kyl mä niiku vetäisin tanssii, jos mä niiku osaisin. Mut ku en osaa ni mä nään 

et niiku joku nykytanssi tai hiphop, mä joutuisin nii paljon duunii tekee sen eteen et ei 

riitä paukut siihen.” 

Enemmistö haastateltavista pitää haasteellisena sitä, että sekaryhmän sisällöt saattavat 

määräytyä maskuliiniset lajit edellä. Haastateltavat pitävät esteettisten liikuntamuotojen 

toteuttamista hankalana erityisesti poikien voimakkaan vastustuksen vuoksi.  

N2: ”mul on pelkona tällaisena perinteisen feminiinisen lajin edustajana kuin tanssi, 

et sit me mennää vähä niinku niil maskuliinisten lajien ehdoilla ja itseki on huomannu, 

että vaikka pyrin monipuoliseen liikuentatarjontaan nii välillä myös koen, että 

hohhoijjaa, että olisipa helpompaa vaan nyt pallo peliin sen sijaan, että väännän 

väkisin tämän hip hop-tunnin, et onhan se nyt kuitenkin usein nii, että pojat on siellä 

suulaampia että ei tätä, tytöt on vähän sopeutuvaisempia kuitenki, et mää varotan 

tällee stereotypisoimasta mut sit kuitenki ne pitää jollai taval paikkansa, et se on 

hankalaa.” 

Ainoa liikuntamuoto, joka oli jokaisen haastateltavan mielestä haasteellinen tai vähintään 

synnytti ennakkoluuloja, on uinti. Haastateltavat ovat nostaneet syiksi kehollisuuden, 

oppilaiden asennoitumisen, valvontakysymykset sekä muslimien suuren määrän 

liikuntaryhmässä. Yksi haastateltavista toisaalta huomautti, että hänen kokemuksensa mukaan 

uinnin osallistujamäärä pysyy kutakuinkin samana, oli kyseessä sitten seka- tai erillisryhmä. 

M3: ” ainut mikä on erikseen, on uinti. Niinku koetaan, että tää ihan jo sen takii et ku 

siel pitää olla valvoja, et emmä pysty valvoo sit taas tyttöjen pukkarii ja myös se 

kehollisuus, että se voi olla vähä kiusallista uida isommilla (yläkoululaiset) sitte.” 

M1: ”mä juttelin mun luokan tyttöjen kanssa, et mä keräsin ne liikuntatunnin jälkee ja 

sanoin et nyt saa sanoo vapaasti et haluuks ne et mä vedän niille uinnin, ne sano et se 

ois ihan ok, mutta ne ei haluu et pojat on samaa aikaa siellä.” 
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Yksi haastateltavista sai ratkaistua valvontakysymyksen siten, että hän toteutti uinnin 

naiskollegansa kanssa samanaikaisopetuksena, mikä mahdollisti myös eriyttämisen: 

M2: ”me ollaan nyt päätetty et me ollaan uimassa yhtä aikaa, koska hän on nainen nii 

hän pääsee sit tyttöjen pukuhuoneeseen tarvittaessa ja et on sit me ollaan niinkö 

kummatkii uimassa yhtä aikaa et tavallaan on vähä back uppina siinä että jos tulee 

jotai ongelmaa siel suihkutiloissa… ja samalla sit kumpiki vähän tutustuu toisen 

oppilaisiin kanssa ja oppilaat tutustuu meihin ja voi olla vähän kahta eri ohjelmaa: 

vähän helpompi ja vähän kovempi ohjelma” 

Yleisin ja samalla myös toimivin uinnin toteutustapa on se, että liikunnanopettajat ovat 

yhdistäneet kahden luokan oppilaat ja miesopettaja on vienyt luokkien pojat uimaan, jolloin 

naisopettaja on pitänyt tytöille muuta liikuntaa. Kaksi haastateltavaa on puolestaan toteuttanut 

uinninkin sekaryhmissä, joista toinen mainitsi uinnin toteuttamisen sekaryhmäopetuksen 

onnistumisena, kuten seuraavasta selviää: 

M2: ”No mun mielest ehkä (sekaryhmäopetuksen) onnistumisista ois että yllättävän 

hyvin lähtevät uimaa et niinkö se oli se mitä mä itse pelkäsin eniten et nyt kö tulee 

sekaryhmänä uimaa et se niinko ajaa tytöt ja pojat karkuu mut pikemminki siin on 

käynny päinvastoin et ne jopa tulee niinkö innokkaammin nyt tässä tapauksessa.” 

6.3 Sekaryhmäopetuksen tähtäimenä sukupuolisensitiivisyys 

Sukupuoliroolien purkaminen ja niiden laajentaminen nähdään sekaryhmäopetuksen 

tavoitteena. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta haastateltavat tunnistavat tämän tavoitteen, 

mutta vain puolet haastateltavista pitää sukupuoliroolien purkamista selkeästi tavoittelemisen 

arvoisena asiana, jonka he itse tuovat esiin kysyttäessä sekaryhmäopetuksen hyviä puolia. 

N2: ”No sit hyötynä tietysti se, että jos vaan niiku opettajat ja aikuiset ja nää 

rakenteet tavallaan tukee sitä et me ollaa itse sisäistetty tämmönen niiku laaja käsitys 

sukupuolesta ja me ei niiku vahvisteta niitä stereotypioita nii sillon se ehkä antaa niiku 
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niille lapsille mahdollisuuden kehittää itseään ilman sitä painetta että ku mä oon 

poika nii mun pitäis olla tollanen tietynlainen, mut mä näen et siihen on viel vähä 

matkaa. Ehkä sekaryhmäopetus voi olla yksi askel siihen suuntaan” 

Kysyttäessä esimerkkejä sekaryhmäopetuksen onnistumisista yksi haastateltavista kertoo 

sukupuolirooleja rikkovista oppilaista: jääkiekkoa harrastavasta tytöstä sekä tyttöjen kanssa 

viihtyvästä poikaoletetusta.  

M3: ”No vaikka pari päivää sit pelattii lätkää nii tota tyttö, joka ite pelaa lätkää nii 

pystyy pelaa siellä kovatemposessa lätkäpelissä poikien kaa nii onhan se nyt 

aikamoinen onnistuminen mun mielest -- ja sit just se yks kaveri, joka vietti aina 

vapaa-aikaa tyttöjen kanssa nii sit se pääsee olee niinku omien kavereiden kanssa 

sukupuolesta riippumatta ni kyl mä kokisin et nää on ehdottomasti semmosii yksittäisii 

(onnistumisia). 

Kaksi haastateltavaa mainitsee sukupuolisensitiivisen otteen uusimman opetussuunnitelman 

mukaiseksi tavoitteeksi. Heistä toinen pitää erillisryhmäopetusta parempana vaihtoehtona 

mutta tiedostaa, mitä sekaryhmäopetuksella haetaan: 

N3: ”annettiin vaikka ohjeeksi et ne jotka haluu päästä pelaamaan täysillä nii tulee 

tälle kentälle ja ne, jotka haluu viel vähä harjoitella ja ei oo nii vakavaa nii tulee sit 

tälle kentälle Ja tällaiset jaot toimiki ja näis ei välttämättä mee sukupuolisidonnaisesti 

ja sehän on se mitä tää uus OPS hakee justii, että tota ei olis sitä ennakkoasennetta, 

että pojat pelaa täysii ja tytöt sitte vähä haluu tanssii tai tehdä vaa jotai muita lajeja 

et kylhän tokikin menee ristiin rastiin. Me ollaan jokainen yksilöitä ja myönnän sen.” 

Sukupuoliroolien lisäksi sukupuolisensitiivisyyteen liittyy muunsukupuolisten asema. Ne 

kolme haastateltavaa, jotka pitävät sukupuoliroolien purkamista tärkeänä, nostavat esiin myös 

muunsukupuolisten paremman aseman seka- kuin erillisryhmässä. Tästä huolimatta samat 

haastateltavat tiedostavat pukuhuoneiden tuottavan ongelmia muunsukupuolisille. 



 

69 

 

N1: ”sit tietenki muunsukupuoliset..se on helpompaa heille, koska ei oo sillai et sun 

pitää, et jos sä oot muutenki epävarma sun sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä 

nii sit sä oot kuitenki vaa jossai ryhmässä ja sä olet vaan ihminen, mut täs on niiku 

paljon haasteita et pukuhuoneet ja uintihommat ja nää.” 

M3: ”ja sit mistä puhuttiin niin varmasti muunsukupuoliset sitte kanssa et ku ei oo sitä 

jaotteluu nii ei tarvi ehkä miettii et kumpaas mä ny meen. Semmosishan tilanteis 

ongelma on esim. pukuhuoneet että, kun ne on vähä pakko olla tytöt ja pojat. Meil on 

ollu myös niinku erillinen pukkari sitte, mut sekään ei ehkä oo ollu kauheen kiva” 

Puolet haastateltavista kertoo, että heidän nykyisessä liikuntaryhmässään tai muuten 

koulussaan on ollut transnuoria. Kaksi haastatateltavaa kertoo yksittäistapauksista, joista 

toisessa transpoika oli hämillään, että kumman sukupuolitetun uintiryhmän kanssa hän menee 

uimaan. Toisessa tapauksessa transnuori oli läpikäynyt yläkoulun aikana 

sukupuolenkorjausprosessin ja tunsi ulkopuolisuutta muusta liikuntaryhmästä. Yksi 

haastateltavista puolestaan kertoo, että lukion puolella on ollut kolmen viime vuoden aikana 

kymmenkunta transtapausta. 

M2: ”lukiossa on ollu muutamia transsukupuolisia ja ne on sit saanu tehdä rehtorin 

päätöksellä itsenäisen liikunnan -- et mä oon yrittänyt saada heidät mukaa liikkumaa 

et tarjonnu tavallaan kolmannen pukuhuoneen sitte mahdollisesti mut ei oo tulleet -- 

sanotaan et se on aika paljon yleistyvä trendi tällä hetkellä että en tiedä mistä johtuu 

et ku ei kai se nyt oo just viime aikoina keksitty juttu, mut sanotaa jos mul oli ekan 15 

vuoden aikana yks sellanen tapaus ja nyt on ollu viimesen kolmen vuoden aikana jo 

kymmenkunta transsukupuolisuutta nii onks se ihmisten tietoisuus lisääntyny vai onks 

tää joku trendi, mä en tiedä.” 

6.4 Siirtymävaiheessa huomioitavia seikkoja 

Haastatteluiden perusteella sekaryhmäopetukseen siirtymisessä on seikkoja, joita tulisi 

huomioida ennen kuin päätös sekaryhmäopetukseen siirtymisestä laitetaan vireille. Olen 
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jakanut tämän luvun kolmeen alalukuun, jotka käsittelevät muutoksesta aiheutuvaa 

mielipahaa, opettajan vaikutusmahdollisuuksia sekä koulun erityispiirteiden huomioimista. 

6.4.1 Muutos synnyttää vastustusta 

Haastatteluiden yksi eniten keskustelua herättäneistä haasteista on sekaryhmäopetukseen 

siirtyminen kesken yläkoulun. Jokainen haastateltavista toteaa yhtäkkisen siirtymisen olevan 

haasteellista riippumatta siitä, oliko näin tapahtunut heidän omalla kohdallaan tai mikä heidän 

oma kantansa on sekaryhmäopetuksesta. Neljä haastateltavaa oli itse kokenut sekaryhmiin 

siirtymisen kesken oppilaiden yläkouluajan. Tällöin sekä oppilaat että heidän vanhempansa 

olivat vastustaneeet muutosta. Sen sijaan vastustusta sekaryhmäopetusta kohtaan ei esiintynyt 

silloin, kun muutosvaihetta ei ollut ollut. Alla olevissa esimerkeissä opettajat kuvaavat 

muutoksen olleen raskas erityisesti oppilaille. 

N1: ”Sit mul on myös semmosii kokemuksii tosiaan tääl missä me kesken oppilaiden 

yläkouluaikaa vaihdettiin se, et esimerkiks ysiluokkalaiset oli ollut seiskan ja kasin 

erillisryhmissä ja sit vaihettiin sekaryhmiin nii se vastustus oli kyllä valtavaa siis 

varsinkin ysiluokkalaisten osalta, koska niille se ehkä oli liian iso muutos siin 

hetkessä, ku yläkouluaika on jo oltu erikseen ja sit yhtäkkii ysil yhtee nii se ei ehkä 

ollu se toimivin ratkaisu.” 

M2: ”sillon ko vaihdettiin niin sillon oli pientä kipuilua muutamissa pojissa ja 

muutamissa tytöissä ketkä oli tottunu siihen et on tyttöryhmä ja sit yhtäkkii onki 

miesopettaja tytöillä nii sillon oli se pieni sanotaan kahen vuoden ajan oli se sellanen 

pieni kipuilu. -- Sanotaan, että ne hiljaset tytöt vähän kärsi siinä ensalkuun ja kärsii 

vieläki ja sitte nää rajummat lätkänpelaajapojat ketkä haluais vetää täysii.” 

Vanhemmatkin olivat ottaneet yhteyttä sekaryhmäopetukseen siirtymisen vuoksi silloin, kun 

heidän lapsensa oli ollut tyytymätön muutokseen. 
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JR: ”Sanoit muuten niistä vanhemmista, että jotkut oli laittanu viestejä niin oliks ne 

niitä, jotka oli tota niiden oppilaiden vanhempia, jotka oli aloittanu sitte 

sekaryhmäopetuksen niiku kesken yläkoulun? 

N3: Joo kyllä just niiden ja tota niiku mä sanoin, että tää viimeinen vuosikurssi, jotka 

nyt siis lähtivät yläkoulusta pois, tota niillä luokilla nyt sattui ilmeisesti olemaan 

paljon sellaisia tyttöjä, jotka olivat äärettömän herkkiä tai heikko itsetuntoisia ja eivät 

tosissaan kyenneet sitte minkäänlaiseen osallistumiseen siellä sekaryhmissä. Niin niitä 

valituksia tuli erityisesti niiden tyttöjen vanhemmilta, jotka olivat nyt sitten 

sekaryhmäopetuksessa mun mieskollegalla.” 

Silloin, kun muutosta ei ollut, vastustusta sekaryhmiä kohtaan ei myöskään esiintynyt. Sen 

sijaan opettajan omat ennakkoluulot sekaryhmäopetusta kohtaan saattoivat aiheuttaa 

jännitystä. 

N2: ”Sanotaanko et 90 prosenttia mun oppilaista on koko peruskoulun sekaryhmässä 

ihan ykkösestä lähtien. Itse, kun alotin tossa tehtävässä, vähän niikun jännitin sitä, 

että..aaahh sekaryhmät et mitenhän tää toimii, mutta huomasin sit aika nopeesti et se 

olikin vaa niiku meiän aikuisten ajattelua et ne oppilaat ei oo nähny mitää muuta.” 

M3: ”yleisesti mun mielest (liikuntatuntien) ilmapiiri on kyl tosi kiva, että jotenki 

tuntuu, et oppilaat on niin tottuneita siihen et tytöt ja pojat ovat vaik samassa nii 

emmä koe, et ne niiku kokis sitä ongelmaks.” 

6.4.2 Liikunnanopettajien osallistaminen opetusryhmien koostamisessa 

Puolet haastateltavista toi esiin sen, että liikunnan opetusryhmiin liittyvissä kysymyksissä 

liikunnanopettajien arviointikykyyn tulisi luottaa enemmän. Yksi haastateltavista oli 

huomattavan tyytymätön siihen, kuinka päätös sekaryhmistä oli tehty ilman selkeää 

neuvottelua. 
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 JR: Olisitko halunnut vaikuttaa liikuntaryhmien muodostamiseen? 

N3: No suoraan sanoen olin aika jotenkin järkyttyny sillon ku se tuli se tieto, että on 

sekaryhmät eikä oltu kuunneltu tai kysyt- noh ehkä jollain tasolla oltiin varovasti 

etukäteen vähä niinku mainittu asioista, että tällainen saattais olla harkinnassa, mutta 

kuitenki sitte loppujen lopuksi päätös oli tehty ilman sellasta varsinaista neuvottelua 

et syksyllä, kun tulin töihin niin todettiin vaan, että nyt on sit sekaryhmät.  

Toinen haastateltava puolestaan haluaisi vaikuttaa erityisesti liikuntaryhmien kokoon, jotta 

saataisiin kunnon pelit aikaiseksi. 

JR: ”Koeksä et sul on niiku riittävästi vaikutusvaltaa siihen, että minkälaisia ryhmiä 

muodostetaa?  

M1: Ööö no en oikeestaa et ei mul hirveesti (oo vaikutusvaltaa). No toi oma luokka on 

ainoo mihin on ollu vaikutusta, mut kyl mä haluisin enemmän, et mä pystyisin 

vaikuttaa niihin. Nyt täl hetkellä esimerkiks mul on yhes sekaryhmäs kymmenen 

oppilasta ja sit samaa aikaa toisena päivänä kasiluokan samas valinnaises liikunnas 

on 35 oppilasta nii mä haluisin sieltä muutaman siirtää mulle nii sit me saatais 

kunnon pelejä aikaseks.” 

Toinen puoli haastateltavista kokee, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia opetusryhmien 

koostamisessa. Yksi haastateltavista kertoo, että hänellä ja hänen kollegallaan on täysi 

päätäntävalta liikunnanopetuksen toteuttamisessa. 

M3: ”Mul on semmone fiilis ainaki, että meil on ihan täys päätäntävalta, et emmä oo 

varma, mutta semmone olo mulla on, ei me koskaa mitää oo kysytty.” 

Toinen haastateltavista oli itse ajanut sekaryhmiä liikunnanopetukseen entisessä koulussaan ja 

saanut ne myös toteutettua. Silti hänkin kaipaa entistä enemmän vaikutusvaltaa.  
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JR: “Ooksä ite päässy vaikuttamaan opetusryhmien muodostamiseen?” 

N1: Joo, joo. On saanu vaikuttaa et mä oon ite ollu yhes aiemmassa koulussa ajamas 

sitä, et sekaryhmät: Et mä oon ollu se opettaja, joka on halunnu sinne ja sen jälkeen on 

muodostettu sekaryhmät ja tota, mut muuten..ei siel ny ehkä nii hirveesti oo ollu 

vaikutusmahollisuuksia 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että opettajien vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat 

koulukohtaisesti. Yhteistä kaikille haastateltaville on se, että heillä on halua vaikuttaa 

opetusryhmien koostamiseen. 

6.4.3 Koulun erityispiirteiden huomioiminen päätöksenteossa 

Vaikka haastateltavien koulut sijaitsevat Etelä-Suomen kaupungeissa, koulut ovat keskenään 

erilaisia. Haastateltavat mainitsivat, että sekaryhmien toimivuuteen vaikuttavat koulukohtaiset 

piirteet, kuten oppilasaines, koulun tilat sekä koulun hallinnolliset asiat, joista mainittiin 

lukujärjestystekniset asiat ja koulun vireillä olevat uudistukset kuten oppituntien keston 

muuttuminen. Puolet haastateltavista mainitsi koulun oppilasaineksen vaikutuksen 

sekaryhmäopetuksen onnistumiseen. Haastattelujen perusteella oppilasaineksessa on hyvä 

huomioida sukupuolten väliset taidolliset ja fyysiset erot, kulttuuri ja uskonto (erityisesti 

islam) sekä koulun sijainnin vaikutus oppilasainekseen. Alla haastateltava nostaa esiin 

tyttöjen ja poikien suuret fyysiset erot koulussa, joka on sosioekonomisesti heikolla 

asuinalueella. 

N3: ”Voi olla, et mun kokemus tai tunne ois täst ihan (sekaryhmäopetuksesta) toinen 

jos mä oisin jossain muussa koulussa et ny mä oon semmoses koulussa, jossa 

keskimääräisesti tytöt on hirveen paljon fyysisesti heikompia ja sitte taas pojat on 

varmaan keskivertoo ehkä jopa vahvempia. -- 

JR: Onks se sitte se koulu alueellisesti semmosella alueella, mis on mahollisesti 

köyhempiä? 
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N3: On joo. 

Oppilasaineksen ohella kaksi tutkittavaa nosti esiin koulun pienen liikuntasalin, mikä 

hankaloittaa mielekkään liikuntatunnin toteuttamista. Joko salista on vain puolet käytössä, 

jolloin pelien jakaminen ei onnistu tai opetusryhmä on niin suuri, ettei siitä puoletkaan mahdu 

koulun pieneen liikuntasaliin. Seuraava esimerkki koskee jälkimmäistä tapausta, jossa 

huomioitavaa on myös se, että liikunnanopettajat toteuttavat samanaikaisopetusta, mikä 

mahdollistaa sujuvan eriyttämisen ja eri liikuntatilojen käytön. 

M3: ”Meil on aika tosi pieni sali ja meil on ykski tota opetusryhmä, mis on yli 50 

oppilasta ja meit on kaks opettajaa. Me ei saada tonne saliin mahtuu ku maksimissaan 

20 henkilöö eli meiän on pakko jollai taval aina se niinku välil jakaa” 

Liikuntatilojen ja koulun oppilasaineksen lisäksi sekaryhmien toteuttamisessa tulisi 

huomioida lukujärjestystekniset seikat. Kaksi haastateltavaa on tuonut esiin sen, että koulun 

molempien liikunnanopettajien tunnit pitäisi olla samaan aikaan, jotta opettajat voivat 

toteuttaa yhdessä joustavia opetuskäytänteitä. Halu liikuntatuntien samanaikaisuudelle on 

ristiriidassa tilojen tarpeen kanssa. Nämä tutkimustulokset vahvistavat vain sitä, että 

päätöksenteossa tulisi huomioida liikunnanopettajien koulukohtaiset tarpeet. 

N3: ”viime vuonna pystyttiin taas tekemään ihan eri lailla, ku me pyydettiin, et meil 

ois tunnit yhtä aikaa niin nyt niiku viime vuos oli paljon parempi kokemus sitte, ku 

pystyttiin enemmän sitte tekee sitä yhteistyötä. 

6.5 Liikunnanopettajien asenteet heijastuvat toimintaan 

Haastateltavista puolet (3) asettui selkeästi sekaryhmien kannalle. Kaksi haastateltavaa 

puolestaan ei kertonut suoraan näkemystään mutta ei nähnyt sukupuolta ratkaisevana tekijänä 

liikuntaryhmien muodostamisessa. Yksi haastateltavista suhtautui sekaryhmiin kielteisesti. 

Kaikki haastateltavat näkivät sekaryhmäopetuksessa sekä huonoja että hyviä puolia. Erot 

syntyivät sillä perusteella, mitä seikkoja painotettiin perusteltaessa liikuntaryhmien 
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muodostamista. Osa perusteli näkemyksensä lähinnä omien kokemustensa perusteella, kun 

taas osa liitti näkemyksiinsä perustavanlaatuisia käsityksiä sukupuolesta ja tasa-arvosta, kuten 

alla olevissa esimerkeissä. 

N3: “kyllä mä koen että mun pojat (oppilaat) jää paitsi siitä sukupuolisidonnaisesta 

roolimallista. -- niiku mitä pidemmälle mä oon elämääni eläny ja nyt varsinki omien 

lasteni kautta nii mä oon niiku et, kyl siis X- ja Y-kromosomilla on joku ero et kyl 

pääsääntösesti nii ne tarpeet on vähän eri ja must on hienoa, että opetetaan 

kunnioittamaan erilaisuutta. Mä haluun uskoo että se on niiku se mitä haetaan uudella 

OPSilla ja uusilla suunnitelmilla, mut ne ei ihan toteudu pakottamalla.” 

N1: ”haluaisin sitä semmost yhdenvertaisuutta, tasa-arvosuutta ja et päästäis eroo siit 

sukupuolittuneisuudesta et se normalisoituis, et tytöt ja pojat tekee yhdessä asioita 

eikä ne erot oo siitä sukupuolesta johtuvia suurimmalt osin. Jotenki mä nään et se ois 

vaan tosi hieno juttu et meil ois sekaryhmät yleisesti.” 

Suurin osa tutkittavista pitää liikunnanopettajien asennoitumista sekaryhmäopetusta kohtaan 

yleensä negatiivisena. Osa haastateltavista arvioi, että liikunnanopettajat vastustavat muuta 

opettajistoa enemmän liikunnan sekaryhmiä. 

M3: ”oon opiskellu kans luokanopettajaks ja ehkä se ideologiaki tulee sielt puolelta 

nii sitte huomas et siel liikunnal oli aika paljon jyrkempii, vois sanoo 

konservatiivisempia arvoja oli aika paljon et olin välil iha monttu auki sillee et ooksä 

tosissas ja tuntuu et niit varmaa on kentällä tosi paljon vielä.” 

Yhtä lailla enemmistö haastateltavista kertoi omista ennakkoluuloistaan sekaryhmäopetusta 

kohtaan, mutta kokemukset sekaryhmäopetuksesta muuttivat haastateltavien asennoitumista 

myönteisempään suuntaan. Osalla haastateltavista oli selkeitä ennakkoluuloja 

sekaryhmäopetuksen toimimattomuudesta ja osalla puolestaan myönteisyys vain lisääntyi 

kokemusten myötä. 
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N2: ”itse, kun alotin tossa tehtävässä vähän niikun jännitin sitä, että aah sekaryhmät et 

mitenhän tää toimii, mutta huomasin sit aika nopeesti et se olikin vaa niiku meiän 

aikuisten ajattelua et ne oppilaat on et ei ne oo nähny mitää muuta” 

Haastateltavien asenteet sukupuolesta heijastuvat heidän opetustoiminnassaan. Haastattelujen 

perusteella heteronormatiivisuutta ylläpitäviä ja sitä purkavia seikkoja löytyy opettajien 

puheesta, opetuskäytänteistä sekä siitä, kuinka merkittäväksi tekijäksi haastateltavat nostavat 

sukupuolen muiden ihmisiä erottelevien tekijöiden ohella. Kaikki haastateltavat kuvailivat 

tyttöjen ja poikien olevan tietynlaisia, mutta eroja oli siinä, kuinka he tämän ilmaisivat. Alla 

olevassa esimerkissä haastateltava kertoi sukupuolten eroista hyvin yleistävään sävyyn eikä 

ilmaissut näiden olevan stereotypioita tai muuten tuonut esiin yleistysten ongelmallisuutta. 

JR: Minkäslaisii eroja oot nyt sitte huomannu näitte seka- ja erillisryhmien suhteen? 

M2: No siis ehkä pelien taso on pikkasen niinkö laskenu ja se minkä mä sanon kaikille 

ketkä kysyy mikä on tyttöjen ja poikien ero nii pojathan lähtee niinkö suinpäin, tytöt 

odottaa ja seisoo pukuhuoneen eessä vielä ne farkut jalassa ja ennenku ne menee 

vaihtaa nii niitten pitää kertoa opettajalle ne muutama juttu ja pojat on jo 15 minuuttii 

pelannu siihen mennes ku tytöt tulee pukuhuoneesta.” 

Opetuskäytänteissä sukupuolittavia ja sitä purkavia seikkoja löytyi siitä, millä kriteereillä 

ryhmää jaetaan pienempiin osiin (sukupuoli, taitotaso, intensiteetti, sisältö) ja saako oppilas 

itse vaikuttaa ryhmien tai parien muodostamiseen. Sukupuolen mukaan jakamista esiintyi 

erityisesti sellaisissa liikuntamuodoissa, jossa ollaan kosketuksessa toisen kanssa. Tanssissa 

useimmat haastateltavat muodostivat tyttö-poikapareja ja toisaalta muun muassa 

itsepuolustuksessa ja pallohieronnassa muodostettiin herkemmin pareja saman sukupuolen 

kanssa. Kaksi haastateltavaa toi esiin tarpeen siitä, että liikuntatunnilla tulisi olla samaa 

sukupuolta edustava liikunnanopettaja. Toinen haastateltavista perusteli asian 

sukupuolisidonnaisella roolimallilla ja toinen puolestaan valvontaan liittyvillä seikoilla ja 

erilaisten haasteiden ilmenemisenä, joiden selvittäminen on helpompaaa saman sukupuolen 

edustajan kanssa. Merkille pantavaa on se, että jälkimmäinen heistä on kuitenkin vahvasti 
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sekaryhmien kannalla. Perusteet oppilaiden jakamisessa ja roolimallin tarpeesta heijastivat 

haastateltavien näkemyksiä siitä, kuinka merkittäväksi tekijäksi he nostavat sukupuolen 

muiden ihmisiä erottelevien tekijöiden ohella. Esimerkissä haastateltava antaa 

muslimioppilaiden tanssia saman sukupuolen kanssa, mutta pyrkii edistämään tyttö-

poikaparien muodostamista. 

N3: ”Ollaan päätetty se kollegan kans et saa tanssii niillä pareilla sitte millä haluaa 

et kyllä me yritetään tukee paritansseissa sit niiku tyttö-poikapareihin, mutta me ei 

tehdä siitä numeroa et jos jollekkin se on kynnyskysymys nii sitte tanssii sillä parilla 

millä haluaa. Me kerrotaa tunnin aluksi siitä et tää kuuluu tämän lajin luonteeseen ja 

tää on myöskin semmosta sosiaalista kasvamista et opitaa ottaa toinen huomioon” 

Sen sijaan yksi haastateltavista toteuttaa paritansseja muodostamalla kaikenlaisia pareja, mikä 

hänen mukaansa vähentää paritanssin heteronormatiivista jännitettä sekä tukee oppilaiden 

ajattelua ja liikuntataitojen oppimista, koska oppilaat joutuvat miettimään sekä viejän että 

seuraajan askelia. 

Kaksi haastateltavaa korostaa liikunnanopettajien toiminnan merkitystä 

heteronormatiivisuuden purkamisessa.  

N1: ”Nuoret tai lapset niiku synny siin ajatuksessa, että tää tanssi on tyttöjen juttu 

vaan sehän tulee täält mitä me aikuiset ja mitä yhteiskunta heille näyttää et sitä pitäis 

meiänki aktiivisesti mun mielest murtaa, näit perinteisii rooleja. Mun mielest 

liikunnanopettajilla on siin hirveen iso merkitys et miten esimerkiksi opettaa, miten 

puhuu näist asioista ja minkälaista termistöä käyttää et käyttääkö sanaa tyttöjen ja 

poikien punnerrus.” 

N2:”varsinkin jos niikun myös liikunnanopettajakoulutuksessa huomioidaan tällaiset 

asiat et jo siel keskustellaan sukupuolen moninaisuudesta ja stereotypioista et 

liikunnanopettajat, jotka kentälle tulee nii ovat jo valmiiksi valveutuneita niinku 

asiassa” 
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6.6 Yhteenveto SWOT-analyysista 

Tulososion viimeisessä luvussa olen tiivistänyt tutkimusaineistosta esille nousseet 

sekaryhmäopetuksen vahvuudet ja mahdollisuudet sekä heikkoudet ja haasteet SWOT-

analyysiin (Taulukko 4). Olen sijoittanut yhden ulottuvuuden vastakkaiset aspektit rinnakkain, 

kuten olen niitä käsitellyt edeltävissä tulosluvuissa. Ilmiön eri ulottuvuuksia ei ole laitettu 

järjestykseen niiden yleisyyden mukaan. Nelikenttämallin sijaan olen yhdistänyt taulukkoon 

vahvuudet ja mahdollisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi sekä heikkoudet ja haasteet toiseksi 

kokonaisuudeksi. 

TAULUKKO 4. SWOT-analyysi sekaryhmäopetuksesta 

Vahvuudet & mahdollisuudet Heikkoudet & haasteet 

Kasvatuksellisuus Arat ja erityisesti tytöt jäävät jalkoihin 

Monipuoliset lajisisällöt Maskuliinisten lajien ehdoilla 

Sukupuolisensitiivisyys Ei miehen/naisen mallia 

Opettajan asenteet ja niiden muuttuminen Opettajan asenteet ja ennakkoluulot 

Opettajien kuuntelu päätöksenteossa Päätöksenteossa ei kuunnella 

liikunnanopettajia 

Koulukohtaisten erityispiirteiden 

huomioiminen 

• oppilasaines 

• koulun tilat 

• lukujärjestystekniset asiat 

Muutoksessa ei huomioida koulukohtaisia 

erityispiirteitä 

Luokan hyvä yhteishenki Luokan huono yhteishenki 

Tottuminen sekaryhmiin, ei muutosta Siirtyminen sekaryhmiin kesken yläkoulun 

Monipuoliset opetuskäytänteet: 

• Yhteisopettajuus 

• Eriyttäminen 

• Muiden toimijoiden hyödyntäminen 

• Sääntömuutokset peleissä 

• Oppilaiden kanssa keskustelu 

sekaryhmäopetuksesta 

• Yhteistoiminnallisuus 

Monipuolisten opetuskäytänteiden 

hyödyntäminen vaikeaa yksin opetettaessa 

 Uinnin toteuttaminen 

 Muslimityttöjen huomioiminen 
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimustehtävä ja päälöydökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä 

liikunnanopettajilla on yläkoulun sekaryhmäopetuksesta. Lisäksi tutkimustehtävänä oli 

selvittää heteronormatiivisuuden esiintymistä liikunnanopettajien kertomuksissa. Tutkimusta 

varten haastattelin kuutta liikunnanopettajaa, joilla jokaisella on kokemusta liikunnan 

sekaryhmäopetuksesta yläkoulusta. Puolet haastateltavista oli miehiä ja puolet naisia. 

Vähintään puolet haastateltavista nosti sekaryhmäopetuksen vahvuuksiksi tai 

mahdollisuuksiksi kasvatuksellisuuden, monipuoliset lajisisällöt, sukupuolisensitiivisyyden 

(sukupuoliroolien kyseenalaistamisen) sekä muunsukupuolisten aseman. Vastaavasti 

vähintään puolet haastateltavista nosti sekaryhmäopetuksen heikkouksiksi tai haasteiksi 

liikuntatunneilla vallitsevan maskuliinisuuden, uinnin toteuttamisen ja liikuntaryhmissä 

vallitsevat kulttuurierot. Tämän tutkimuksen mukaan sekaryhmäopetuksen heterogeenisyys 

vaatii liikunnanopettajilta monipuolisten opetuskäytänteiden hyödyntämistä, joista 

päällimmäisenä nousee esiin yhteisopettajuus ja eriyttäminen. Vaikka haastatalteltavat yhtä 

lukuun ottamatta suhtautuvat sekaryhmäopetukseen joko myönteisesti tai varauksella, 

haastateltavat kokevat liikunnanopettajien yleisesti suhtautuvan sekaryhmäopetukseen 

negatiivisesti. Suurin osa tutkittavista kertoi, että heidän omat asenteensa sekaryhmäopetusta 

kohtaan ovat muuttuneet myönteisempään suuntaan kokemusten myötä. Sekaryhmiä 

harkittaessa tulee ottaa huomioon koulukohtaiset erityispiirteet sekä liikunnanopettajien 

näkemykset. Tutkittavien mukaan siirtyminen liikunnan sekaryhmiin aiheuttaa vastustusta 

osassa oppilaita sekä heidän vanhemmissaan. Sen sijaan vastustusta sekaryhmäopetusta 

kohtaan ei esiinny silloin, kun muutosvaihetta ei ole ollut. 
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7.2 Sekaryhmäopetuksen vahvuuksista ja heikkouksista 

Opetushallituksen liikunnan seuranta-arvioinnin mukaan sekaryhmäopetuksen vahvuutena 

pidetään kasvatuksellisuutta eli mahdollisuutta tyttöjen ja poikien yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen sekä toisten huomioon ottamiseen. Tutkimusaineistoni mukaan 

sekaryhmäopetuksen vahvuutena tai mahdollisuutena on kasvatuksellisuus, mutta myös 

monipuoliset lajisisällöt, sukupuolisensitiivisyys sekä muunsukupuolisten asema. Seuranta-

arvioinnissa nostetaan sekaryhmäopetuksen heikkoudeksi tyttöjen, erityisesti arkojen ja 

liikunnallisesti heikompien, syrjään joutumisen ja syrjimisen. (Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011, 120.) Myös tämän tutkimuksen mukaan liikuntatunneilla vallitseva 

maskuliininen ilmapiiri saattaa johtaa arkojen ja erityisesti tyttöjen syrjään vetäytymiseen tai 

syrjimiseen, mutta myös maskuliinisten liikuntamuotojen suosimiseen. Lisäksi seuranta-

arvioinnissa viitataan sosiaali- ja terveysministeriön koulutusta ja sukupuolten tasa-arvoa 

käsittelevään selvitykseen, jonka mukaan liikunnanopetus on suotavaa järjestää 

pääsääntöisesti erillisryhmissä sukupuolten välisten fyysisten erojen ja niistä johtuvien 

turvallisuustekijöiden vuoksi (Kuusi, Jakku-Sihvonen & Koramo 2009, 23). 

Tutkimuksessani haastateltavat korostavat arkojen oppilaiden heikkoa asemaa erityisesti 

joukkuepeleissä. Sukupuolten välisten fyysisten erojen lisäksi perusteluiksi kerrotaan 

sukupuolten väliset taitoerot palloilussa sekä poikien halveksiva käytös tyttöjä kohtaan. Kaksi 

haastateltavaa kertoi, että sekaryhmäopetuksessa osa tytöistä kärsii epäonnistumisen pelosta ja 

turvattomuudesta joukkuepelien ulkopuolellakin. Temosen (2016) pro gradu -tutkielmassa 

kysyttiin yläkoululaisten näkemyksiä liikunnan opetusryhmistä. Oppilaat vastustivat 

sekaryhmiä samoista edellä mainituista syistä lukuun ottamatta poikien halveksivaa käytöstä. 

Samoin Bergin ja Lahelman (2010, 36) koululiikunnan sukupuolittuneita käytänteitä 

selvittäneessä tutkimuksessa sukupuolten väliset fyysiset erot nousivat erillisryhmien 

selkeimmäksi perusteluksi. 

Temosen (2016) tutkielmassa sekaryhmiä puolustavat kannat tukevat myös tutkimukseni 

tuloksia, mutta oppilaiden kertomana syyt on luonnehdittu eri lailla kuin opettajien kertomana 

omassa tutkimuksessani. Oppilaiden mukaan sekaryhmäopetuksen uskotaan tuovan vaihtelua 
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ja monipuolisuutta tunteihin, mahdollistavan uusien kavereiden saamisen sekä itsensä 

haastamisen. Temosen (2016, 47) mukaan vaihtelua ja monipuolisuutta lisäävät lajisisällöt, 

harjoitteet sekä oppilaat. Monipuoliset lajisisällöt nousevat esiin myös tässä tutkimuksessa. 

Vaihtelua tuovat oppilaat ja uusien kavereiden saaminen (Temonen 2016, 47) vastaavat 

mielestäni sosiaalista aspektia, joten yhdistän nämä seikat haastattelemieni opettajien 

kertomaan kasvatuksellisuuteen. Temonen kuvaa itsensä haastamisen esiintyneen tyttöjen 

vastauksissa, vaikka tytöt kokivat enemmän paineita sekaryhmissä. Myös Gibbonsin ja 

Humbertin (2008, 180) tutkimuksessa yläkouluikäiset tyttöoppilaat kertoivat poikien 

syrjivästä käytöksestä sekaryhmäopetuksessa. Silti vain harva tytöistä halusi olla 

erillisryhmäopetuksessa. Tutkimuksissa on selvinnyt, mitä parempi tytön liikuntanumero on, 

sitä mieluisampana hän kokee sekaryhmäopetuksen (Temonen 2016; Williams, Bedward & 

Woodhouse 2000, 8). Nämä tutkimustulokset osoittavat sen, että osalla tytöistä on tarve 

päästä näyttämään ja pelaamaan vauhdikkaampia pelejä, jotka mahdollistuvat 

sekaryhmäopetuksessa. Yhdistän tämän seikan tutkimuksessani ilmennesseen 

sukupuolisensitiivisyyteen eli sukupuolirooleja rikkovaan toimintaan. Tässä tapauksessa se 

tarkoittaa sitä, ettei sukupuolen vuoksi tytöiltä evättäisi pääsyä vauhdikkaampiin peleihin tai 

vastaavasti aremmilta pojilta pääsyä rauhallisempaan toimintaan. Poikien halveksiva käytös ja 

tyttöjen tarve näyttää pojille osaamistaan osoittaa liikuntatunneilla vallitsevasta 

maskuliinisesta hegemoniasta, jossa pojat ovat hallitsevassa asemassa. Ainoastaan sellaiset 

tytöt, jotka ovat hyviä pallopeleissä, arvotetaan yhtä korkealle kuin pojat (Berg & Lahelma 

2010, 31, 42). Poikien liikuntasuoritusta voidaankin kutsua normiksi, johon tyttöjen suoritusta 

verrataan (Lehtonen 2003, 95). 

Enemmistö haastateltavistani pitää yhtä lailla vilkkaimpien ja taitavimpien poikien asemaa 

ongelmallisena, koska he joutuvat jarruttelemaan joukkuepeleissä ja siksi turhautuvat. Kaikki 

haastateltavani kertovat tapauksista, joissa osa pojista on osoittanut halua vauhdikkaalle 

pelaamiselle. Suurin osa tutkittavistani nostaa esille kasvatuksellisuuden merkityksen eli he 

kokevat, että vilkkaimpia poikia tulee ohjata myös muiden huomioimiseen. Lisäksi jokainen 

haastateltavistani on eriyttänyt opetustaan, mikä mahdollistaa myös vauhdikkaamman 

pelaamisen ilman huolta siitä, että arat oppilaat sukupuolesta riippumatta jäävät vilkkaimpien 

jalkoihin.  
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7.3 Liikunnassa vallitseva maskuliinisuus ja sen yhteys opetussisältöihin 

Urheilua ja liikuntaa kuvataan useissa tutkimuksissa maskuliinisuuden tyyssijana, joka antaa 

tilaa ainoastaan tietynlaiselle mies- ja naiskuvalle (Anderson 2005, 13; Hemphill & Symons 

2009, 397). Tutkimukseni tukee käsitystä liikunnassa vallitsevasta heteroseksuaalisesta 

maskuliinisuudesta, mikä on sekaryhmäopetuksenkin selkeä haaste. Yhtä lailla 

sekaryhmäopetuksessakin voi syntyä heteroseksuaalinen dynamiikka ja sukupuolistavan 

kohtelun käytäntöjä (Julkunen 2010, 137). Jokainen haastateltavista kertoi, että vilkkaimmat 

ja aggressiivisimmat oppilaat, jotka ovat useimmiten poikia, vievät sekaryhmäopetuksessa 

tilan, ajan ja äänimaiseman. Poikien machoilevasta ja toisia alentavasta käytöksestä 

koululiikunnassa on raportoitu useissa tutkimuksissa (Fenton, Frisby & Luke 1999; Gibbons 

& Humbert 2008, 181–182; Lehtonen 2003; Temonen 2016, 49). Tutkimukseni tavoin Turvey 

ja Laws (1988) toteavat, että sekaryhmäopetuksessa menee aikaa vilkkaimpien poikien 

kurissapitoon, jolloin aremmat, useimmiten tytöt, eivät saa tärkeää huomiota 

liikunnanopettajalta. Lehtonen (2003, 100) muistuttaakin, että liikunnan sekaryhmäopetus ei 

lisää automaattisesti sukupuolten tasa-arvoa, ellei samalla puututa muihin sukupuoleen 

liittyviin käytäntöihin. 

Enemmistö haastateltavistani huomauttaa, että poikien äänekäs vastustus johtaa helposti 

siihen, että sekaryhmäopetuksessa toimitaan helposti maskuliinisten liikuntamuotojen 

ehdoilla. Useat tutkimukset myös tukevat sitä, että näin todellakin tapahtuu (Redelius ym. 

2009; Gibbons & Humbert 2008, 180). Haastateltavani kuitenkin pyrkivät toteuttamaan 

monipuolista koululiikuntaa, jossa on huomioitu oppilaiden erilaiset mieltymykset, mutta 

poikien voimakkaan vastustuksen vuoksi esteettisinä pidettyjä liikuntamuotoja, kuten tanssia 

on suhteessa vähemmän kuin maskuliinisena pidettyjä liikuntamuotoja. Myös muissa 

tutkimuksissa on todettu opettajien turhautuvan ja olevan avuttomia poikien vastustavan ja 

dominoivan käytöksen edessä (Ennis 1999, 33; Gibbons & Humbert 2008; Flintoff & Scraton 

2001). Flintoff ja Scraton (2001, 18) päätyvätkin toteamaan tutkimuksessaan, että joidenkin 

poikien haastava ja toisia vahingoittava machoileva käytös on liikunnanopetuksen keskeisiä 

ongelmia. 
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Vaikka enemmistö haastateltavista kertoo, että sekaryhmäopetuksessa on suhteessa enemmän 

maskuliinisina pidettyjä liikuntasisältöjä, sisällöt sekaryhmässä ovat silti monipuolisempia 

kuin erillisryhmissä. Myös Rintalan ym. (2013, 40) tutkimuksessa sekaryhmäopetuksen 

sisällöt sijoittuvat monen liikuntamuodon kohdalla erillisryhmien väliin. Kaksi 

haastateltavaani nostaa esiin tasa-arvoajattelun ja stereotypioiden karistamisen 

liikuntasisältöjen toteuttamisessa. Toinen kyseisistä haastateltavista kertoo tapauksesta, jossa 

opettajan omat stereotypiat hälvenivät, kun jääkiekkoa harrastava, ”hankala” poika, oli 

innoissaan vannevoimistelusta. Näiden huomioiden perusteella niin oppilaat kuin opettajatkin 

voivat syyllistyä ennakkoluuloiseen ja stereotyyppiseen ajatteluun. 

Sama haastateltava kertoo osuvasti, että liikunnanopetuksen tulisi olla monipuolista, koska 

oppilas ei osaa toivoa sellaista, mitä hän ei ole kokeillut. Haastaakseen liikuntatunneilla 

vallitsevaa heteronormatiivisuutta liikunnanopettajan tulisi huolellisesti harkita minkälaisia 

liikuntasisältöjä koululiikunnassa toteutetaan, jotta oppilailla on mahdollisuuksia löytää uusia 

liikuntamuotoja (Redelius ym. 2009). Monipuolisten lajisisältöjen toteuttaminen vaatii 

liikunnanopettajalta sekä rohkeutta että ennakkoluulottomuutta. 

Tämän tutkimuksen mukaan monipuolisten lajisisältöjen toteuttamisen haasteena saattavat 

olla liikunnanopettajan kyvyt. Kaksi miespuolista haastateltavaa toteuttaisi mielellään 

paritanssien lisäksi muita tanssillisia sisältöjä mutta eivät koe kykenevänsä siihen. Kolmas 

miespuolinen haastateltava on ratkaissut kyseisen pulman viemällä oppilaat kaupungin 

järjestämälle tanssitunnille. Ferryn ja McCaughtryn (2015, 307) tutkimuksessa 

liikunnanopettajat ilmaisivat kyvyttömyytensä mutta myös haluttomuutensa tuottaa 

naiselliseksi miellettyjä liikuntamuotoja, koska se kyseenalaistaa opettajien uskottavuuden ja 

asettaa heidät naurunalaiseksi. Brown (2000) sekä Fraser-Thomas ja Beaudoin (2004) 

esittävät, että monipuolisen koululiikunnan toteuttamisessa eivät riitä pelkät ohjeistukset ja 

säädökset, vaan huomio pitää kiinnittää liikunnanopettajien koulutukseen sekä tarvittavien 

varusteiden ja liikuntatilojen tarjoamiseen. Tämän tutkimustuloksen perusteella korostan 

erityisesti liikunnanopettajakoulutuksen tärkeyttä monipuolisen liikunnanopetuksen 

mahdollistajana. Nykyäänkin liikunnanopettajakoulutuksessa opetetaan monipuolisesti eri 

liikuntamuotoja Kuitenkin valmius toteuttaa opettajalle itselleen tuntemattomia 

liikuntamuotoja opetustilanteessa vaikuttaa olevan kynnyskysymys. Opiskelijoiden 
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kurssivalinnoissa ja työharjoitteluissa voitaisiin ohjata entistä enemmän kehittämään niitä osa-

alueita, joissa on puutteita. 

7.4 Kasvatuksellisuus sekaryhmäopetuksessa 

Jokainen haastateltavistani pitää sekaryhmäopetuksen hyvänä puolena sen kasvatuksellista 

ulottuvuutta eli sitä, että eri sukupuolten edustajat oppivat ymmärtämään ja huomioimaan 

toisiaan. Osa haastateltavista tähdentää, että sekaryhmässä oppilaat saattavat huomata 

tasoerojen johtuvan enemmän harjoittelusta kuin sukupuolesta. Eli pelkästään eri sukupuolten 

välinen liikunta voi rikkoa niin oppilaiden kuin opettajienkin käsityksiä sukupuolirooleista. 

Kasvatuksellisuuden korostuminen sekaryhmäopetuksessa näyttäisi mahdollistavan 

työskentelytaitojen kehittämisen. Hirvensalon ym. (2016) mukaan puolet liikunnan 

arvosanasta muodostuu oppimisesta ja puolet työskentelystä. Työskentelytaidot sisältävät 

aktiivisen työskentelyn, turvallisen ja asiallisen toiminnan, yhteistyön sekä vastuullisen 

toiminnan. (Hirvensalo 2016, 25–26.) Sekaryhmäopetuksen heterogeenisyys vaikuttaisi 

olevan oiva ympäristö näiden taitojen kehittämiselle, mutta se vaatii opettajalta aktiivista ja 

kasvatuksellista otetta. 

Haastateltavien mukaan sekaryhmän toimivuus riippuu paljolti siitä, millainen luokan 

yhteishenki on. Näin ollen liikunnan tarjoama toiminnallinen oppimisympäristö tulisi kahden 

haastateltavan mukaan hyödyntää luokkahengen kehittämiseen sellaisten yhteistoiminnallisten 

tehtävien avulla, joissa oppilaiden erilaisia vahvuuksia hyödynnetään. Myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan liikunnan tulee sisältää yhteisöllisyyttä ja vastuun 

ottamista lisääviä sisältöjä (POPS 2014, 275). Erityisesti uuden luokan kanssa 

ryhmäyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota niin liikunnassa kuin muutenkin koulussa. 

7.5 Monikulttuurisuus sekaryhmässä 

Enemmistö haastateltavista mainitsi, että heillä on monikulttuurinen koulu, jossa on muun 

muassa useita muslimioppilaita. Osalla haastateltavista on ollut yksittäistapauksia, joissa 

eritoten muslimitytöt tai heidän vanhempansa ovat kyseenalaistaneet poikien läsnäolon 
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etenkin tanssi- ja uintitunneilla. Liikunnan sekaryhmäopetus ei ole kuitenkaan aiheuttanut 

merkittäviä ongelmia muslimien kanssa. Sen sijaan Shilpin (2012, 83–84) keski- ja 

eteläsuomalaisiin peruskouluihin sijoittuvan pro gradu -tutkielman mukaan muslimityttöjen 

täytyy toimia islamin ohjeiden mukaisesti eli miesten läsnäoloa liikunnassa ei suvaita ja 

uinnissa täytyy olla koko vartalon peittävä asu. Tulee kuitenkin huomioida, että Suomen 

muslimit ovat hajanainen väestöryhmä, jotka voidaan jakaa monin eri tavoin ryhmiin muun 

muassa kielen, kansallisuustaustan, uskontosuuntauksen ja uskonnollisuuden mukaan. 

Hämeen-Anttilan mukaan islam on keskeisin tekijä vain harvojen Suomen muslimien 

elämässä. (Hämeen-Anttila 2017, 164–165.) Näin ollen muslimit tulkitsevat Koraania hyvin 

eri tavoin aivan kuten kristityt Raamattua. Tutkimuksessani huomattavaa on se, että 

haastateltavat ovat keskustelleet ja sopineet huolta aiheuttaneista asioista vanhempien ja 

oppilaiden kanssa sekä pystyneet tekemään joustavia ratkaisuja. 

7.6 Tavoitteena sukupuolisensitiivisyys 

Tutkimukseni mukaan sukupuoliroolien purkaminen ja niiden laajentaminen nähdään 

sekaryhmäopetuksen tavoitteena. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta haastateltavat 

tunnistavat tämän sukupuolisensitiivisyyteen liittyvän tavoitteen, mutta vain puolet 

haastateltavista pitää sukupuoliroolien purkamista selkeästi tavoittelemisen arvoisena asiana. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee kannustaa 

yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineissa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen 

moninaisuudesta. Jokaisen oppilaan opiskelua tulisi tukea ja rakentaa minäkuvaa ilman 

sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Näin opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. 

(POPS 2014, 18, 28.) Myös Lehtosen (2011) mukaan sukupuolitietoisuutta tai -

sensitiivisyyttä ja sukupuolen parempaa huomioimista tulisi lisätä kouluissa. On syytä 

huomioida, että sukupuolineutraalius ei ole enää ajankohtainen käsite, vaan keskiössä on juuri 

sukupuolitietoisuus ja -sensitiivisyys. Sukupuolisokeuden tai -neutraaliuden sijaan 

kasvatuksessa tulisi huomioida sukupuolinormit ja niiden vaikutukset yksilölle ja 

yhteiskunnalle. (Tarjamo & Karvinen 2018.) Haastateltavani kertoivatkin oppilaista, jotka 

ovat rikkoneet sekaryhmäopetuksessa sukupuolirooleja: välinevoimistelusta innostuneesta 

lätkäjätkästä, jääkiekkoa harrastavasta tytöstä sekä tyttöjen kanssa viihtyvästä pojasta.  
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Sukupuolisensitiivisyyden avulla pyritään siis tiedostamaan yhteiskunnassa vallitseva 

heteronormatiivisuus, joka ylläpitää kaksinapaista sukupuolijärjestelmää eli käsitystä siitä, 

että sukupuolia on vain kaksi, jotka ovat heteroseksuaalinen naiseus ja heteroseksuaalinen 

mieheys (Lehtonen 2002,16). Urheilussa ja koululiikunnassa pojat joutuvatkin korostamaan 

maskuliinisuuttaan ja heteroseksuaalisuuttaan toisilleen, sillä naiset ja homoseksuaaliset 

miehet koetaan alempina sukupuolisessa hierarkiassa (Hemphill & Symons 2009). Näin ollen 

heteronormatiivinen ajattelu ei aiheuta ongelmia ainoastaan sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöille, vaan myös heterot voivat kärsiä siitä (Hemphill & Symons 2009, 

400; Vilkka 2010, 51). Yksi haastateltavistani toikin esille, että myös pojat voivat kärsiä 

liikuntatuntien machoilukulttuurista, koska poikien on vaikeampi astua esteettisinä pidettyjen 

liikuntamuotojen pariin, kun taas tyttöjen palloilu- tai nyrkkeilyosaamista voidaan pitää jopa 

”siistinä”. 

Sukupuoliroolien lisäksi sukupuolisensitiivisyyteen liittyy muunsukupuolisten asema. Ne 

kolme haastateltavaa, jotka pitävät sukupuoliroolien purkamista tärkeänä, mainitsivat myös 

muunsukupuolisten paremman aseman sekaryhmässä. Erillisryhmäopetus esittää sukupuolen 

kaksijakoisena, mikä asettaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten hyvinvoinnin ja 

myönteisten koululiikuntamuistojen muodostumisen kyseenalaiseksi (Kokkonen 2017, 467; 

Leppäkorpi 2014). Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan 8.–9.-luokkalaisista yli viisi 

prosenttia määritteli sukupuolensa eri lailla kuin mihin heidät oli syntymässä määritelty 

(Tarjamo & Karvinen 2018). Puolet haastateltavistani kertoi, että heidän nykyisessä 

liikuntaryhmässään tai muuten koulussaan on ollut transnuoria. Kaksi haastateltavaa 

mainitsee yksittäisistä transnuorista, joille sukupuolitettu uintiryhmä ja kokemus 

ulkopuolisuudesta aiheuttivat harmia yläkoulun liikuntatunnilla. Yksi haastateltavista 

puolestaan kertoi, että lukion puolella on esiintynyt kolmen viime vuoden aikana 

kymmenkunta transtapausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. 

Sekaryhmäopetuksesta ja ylimääräisestä pukuhuonetilasta huolimatta kyseiset transnuoret 

suorittivat liikunnan itsenäisinä. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselyn mukaan seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat sukupuolitetut tilat sekä käytännöt 

rakenteellisena syrjintänä. Lisäksi homottelu on tavallista kouluissa. (Taavetti, Alanko, & 

Heikkinen 2015, 11.) Koululiikuntatunnit ovat osoittautuneetkin yhdeksi 

epämiellyttävimmistä ja vaikeimmista ympäristöistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
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kannalta (Gill ym. 2010; Wellard 2006). Jotain sateenkaarinuoria syrjivästä ilmapiiristä 

yläkoulussa kertoo yhden haastateltavan kommentti kysyttäessä seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen asemasta sekaryhmäopetuksessa: 

M2: ”eihän tän ikäiset (yläkoululaiset) oikee tajuu mitään ja muutenki et harva nyt 

niiku kaapista yläasteel tulee sehän nyt ois viimene paikka” 

Se, etteivät sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret osallistuneet haastateltavani 

liikuntatunneille tai kokivat jonkin opetuskäytänteen tai ilmapiirin syrjivänä, ilmentää muiden 

tutkimusten tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa koululiikunnassa. Se, että 

haastateltavat ovat kohdanneet transnuoria, osoittaa kuitenkin yhteiskunnan 

hyväksyvämmästä suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Tätä 

näkemystä tukee esimerkiksi Setan ja Trasek ry:n käynnistämä Translaki2019-kampanja, 

jonka tavoitteena on saada poistettua lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus juridisen 

sukupuolen vahvistamiseksi. Trasekin teettämän tutkimuksen mukaan translakimuutosta 

kannattaa puolet suomalaisista ja viidennes kansalaisista vastustaa sitä. (Translaki2019.) 

7.7 Liikunnanopettajien asenteet ja toiminta 

Haastateltavista puolet asettuivat selkeästi sekaryhmien kannalle. Kaksi haastateltavaa 

puolestaan ei kertonut suoraan näkemystään, mutta eivät nähneet sukupuolta ratkaisevana 

tekijänä liikuntaryhmien muodostamisessa. Yksi haastateltavista suhtautui sekaryhmiin 

kielteisesti. Kaikki haastateltavat näkivät sekaryhmäopetuksessa sekä huonoja että hyviä 

puolia, mutta erot syntyivät sillä perusteella, mitä seikkoja korostettiin perusteltaessa 

liikuntaryhmien muodostamista. Osa perusteli näkemyksensä pragmaattisesti omien 

kokemustensa perusteella. Toisaalta osa liitti näkemyksiinsä perustavanlaatuisia käsityksiä 

sukupuolesta ja tasa-arvosta. Mielenkiintoista on se, että enemmistö haastateltavista kertoi 

omien asenteidensa muuttuneen myönteisemmiksi sekaryhmäopetusta kohtaan omien 

kokemustensa myötä. Yhtä lailla suurin osa tutkittavista pitää liikunnanopettajien 

asennoitumista sekaryhmäopetusta kohtaan yleensä negatiivisena. Herääkin kysymys siitä, 
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mistä nämä liikunnanopettajien mahdolliset ennakkoluulot ja negatiiviset asenteet 

sekaryhmäopetusta kohtaan kumpuavat. 

Urheilumaailmassa vallitsevat tottumukset, tavat, uskomukset ja arvostukset näkyvät helposti 

tulevien liikunnanopettajien opetusfilosofiassa ja toiminnassa, sillä 

liikunnanopettajakoulutukseen valikoituu liikunnallisesti erityisen lahjakkaita yksilöitä, joilla 

useimmilla on kilpaurheilutausta (Kari 2011; Kalaja 2012). Urheilumaailma puolestaan 

nähdään heteroseksuaalisen maskuliinisuuden linnakkeena, joka antaa tilaa ainoastaan 

maskuliiniselle mieskuvalle ja feminiiniselle naiskuvalle (Anderson 2005, 13; Hemphill & 

Symons 2009, 397). Jos liikunnanopettaja on viettänyt suurimman osan elämästään 

sukupuolittain jaetussa kilpaurheilumaailmassa ja myöhemmin opiskellut 

liikuntapedagogiikkaa, jossa on sukupuolikiintiöt, on mahdollista, että ajatus 

sekaryhmäopetuksesta voi herättää ennakkoluuloja. Liikunnanopettajilla voikin olla heikompi 

tietämys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kuin heidän oppilaillaan (Williams ym. 2000, 16; 

Scraton 1992). 

Kokkosen (2015) mukaan liikunnan erillisryhmäopetukseen sisältyy helposti sukupuolijaon 

lisäksi myös muita sukupuolittuneita käytänteitä, kuten opetussisältöjä, -menetelmiä, 

opetusviestintää ja erilaisia oppilaisiin kohdistuvia odotuksia ja arviointikriteerejä. 

Tutkimukseni mukaan sekaryhmäopetus ei kuitenkaan automaattisesti poista 

sukupuolittuneita opetuskäytänteitä ja opetusviestintää mutta antaa mahdollisuuden 

heteronormatiivisuutta purkavalle opetustoiminnalle. Liikunnanopettajan toiminnan ja 

kielenkäytön onkin todettu toisintavan heteronormatiivisuutta (Berg & Lahelma 2010; 

Redelius ym. 2009; Jachyra 2016, 127–129). Haastateltavien puheessa olikin löydettävissä 

heteronormatiivisuutta tukevia mutta myös sitä purkavia ilmauksia. Tämä korostui erityisesti 

puhuttaessa sukupuolten eroista. Osa haastateltavista puhui hyvin yksinkertaistaen 

sukupuolieroista, kun osa puolestaan toi esiin puheessaan stereotypioiden ongelmallisuuden, 

mikä on sukupuolisensitiivisyyden kannalta oleellista (Juutilainen 2003, 64).  

Puheviestinnän lisäksi heteronormatiivisuus ja sen purkaminen näkyivät erityisesti oppilaiden 

ryhmittelyssä. Haastateltavat ryhmittelivät oppilaita lähes poikkeuksetta muuten kuin 
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sukupuolen perusteella. Yleisimmin jakoperusteina käytettiin taitotasoa, pelin intensiteettiä 

(rento ja vauhti) ja sisältöä. Sukupuolen mukaan jakamista ilmeni kuitenkin sellaisissa 

liikuntamuodoissa, joissa ollaan kosketuksessa toisen kanssa. Erityisesti paritanssi esittäytyy 

tutkimuksessa liikuntamuotona, jonka useimmat toteuttavat tyttö-poikapareina lajin 

perinteisiin perustuen. Yhtä lailla Bergin ja Lahelman (2010, 35) etnografisessa tutkimuksessa 

liikunnanopettaja kielsi poikaparien muodostamista. Myös Kokkonen (2013, 447) nostaa esiin 

juuri paritanssituntien heteronormatiivisuuden ja pohtii poikaparien muodostamisen 

mahdollisuutta. Yksi haastateltavista toteuttaakin paritansseja muodostamalla kaikenlaisia 

pareja, jolloin paritanssin heteronormatiivinen jännite raukeaa ja samalla oppilaat joutuvat 

miettimään sekä viejän että seuraajan askelia, mikä tukee ajattelua ja liikuntataitojen 

oppimista.  

Huomionarvoista on se, että perinteisiin sukupuolirooleihin perustuvaa opetusta esiintyi niin 

myönteisesti kuin kielteisesti sekaryhmäopetukseen suhtautuvilla. Bergin ja Lahelman (2010, 

43) mukaan liikunnanopettajat toisintavat perinteisiä sukupuolirooleja, kaksijakoista 

sukupuolijärjestelmää ja miesvaltaa tiedostamattaan niin seka- kuin erillisryhmissä. 

Ymmärtääkseen näitä sukupuolittuneita prosesseja ja niiden vaikutusta yhteiskunnalle 

opettajainkoulutuksen tulisi sisältää seksuaali- ja sukupuolitietoutta (Kokkonen 2012, 46; 

Berg & Lahelma 2010, 43; Lehtonen 2011). Samoin kaksi haastateltavaani korostaa 

liikunnanopettajien toiminnan merkitystä heteronormatiivisuuden purkamisessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sukupuolten tasa-arvoa käsittelevässä selvityksessä Turpeinen 

ym. (2011, 34) erittelevät sukupuolisensitiivisen liikunnanopetuksen tarkoittavan, että 

kasvattajalla on tietoa sukupuolisosialisaatiosta, sukupuolirooleista, liikunnan ja urheilun 

sukupuolittuneista käytännöistä, yhteiskunnan sukupuolijärjestelmästä ja tasa-

arvolainsäädännöstä. Teoriatiedon lisäksi liikunnanopettajaksi opiskelevien tulisi päästä 

reflektoimaan omia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiään 

opettajankouluttajan tuella (Kokkonen 2015, 46). Sen sijaan Opetushallituksen taito- ja 

taideaineiden oppimistuloksia käsittelevässä raportissa liikuntapedagogiikan asiantuntijat 

esittävät, että sukupuolisensitiivinen liikunnanopetus tarkoittaa sitä, että tyttöjen ja poikien 

erilaiset mieltymykset tulee ottaa huomioon opetussuunnitelmien laadinnassa ja liikunnan 
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sisällöistä päätettäessä, jotta koululiikunnan päätavoitteen eli liikunnallisen elämäntavan 

omaksuminen mahdollistuu. (Heikinaro-Johansson, Palomäki & Kurppa 2011, 256.) 

Edellä esitetyt tutkijoiden eriävät näkemykset liikunnan sukupuolisensitiivisyydestä kuvaavat 

osuvasti, kuinka kysymys liikunnan opetusryhmistä perustuu perimmäiseen käsitykseen 

sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Yhtä lailla haastateltavistani se, joka on 

vahvimmin sekaryhmien puolesta, perustelee kantaansa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisella sekä esittää, että sukupuoli on vain yksi ihmisiä erotteleva tekijä. Sekaryhmiä 

vastustava haastateltava puolestaan tuo esiin biologisen sukupuolen eli korostaa, että tytöillä 

ja pojilla on erilaisia tarpeita ja sukupuolten välinen tasa-arvo totetutuu näin erillisryhmissä. 

Tämän vuoksi lapsi tarvitsee hänen mukaansa sukupuolisidonnaisen roolimallin 

liikuntatunnilla. Haastateltavien näkemysten perusteella kysymys liikuntaryhmistä perustuu 

pohjimmiltaan ”sex/gender”-jaotteluun eli siihen, kuinka merkittävänä biologinen ja 

sosiaalinen sukupuoli nähdään. Määrittääkö biologinen sukupuoli pääosin ihmisen olemuksen 

vai muodostuuko sukupuoli enemmän sosiaalisten, kulttuuristen ja psykologisten rakenteiden 

mukaan, jotka on tuotettu biologisten erojen pohjalta? (Liljeström 1996, 115). 

Kaksi haastateltavaa toi esiin tarpeen siitä, että liikuntatunnilla tulisi olla samaa sukupuolta 

edustava liikunnanopettaja. Toinen haastateltavista perusteli asian sukupuolisidonnaisella 

roolimallilla ja toinen puolestaan valvontaan liittyvillä seikoilla ja oppilaiden 

henkilökohtaisilla ja aroilla asioilla, joiden selvittäminen on helpompaa saman sukupuolen 

edustajan kanssa. Merkille pantavaa on se, että jälkimmäinen tutkittavista oli sekaryhmien 

kannalla. Bergin ja Lahelman (2010, 38–39) haastattelemat kaksi liikunnanopettajaa nostavat 

esiin sukupuolisidonnaisen roolimallin tarpeen. Oppilaat yleensä suosivatkin niitä asioita, 

mitä saman sukupuolen liikunnanopettaja tekee (Gabbei 2005). Olen myös omassa 

opetustoiminnassa huomannut, että oppilaat peilaavat toimintaansa erityisesti samaa 

sukupuolta edustavaan liikunnanopettajaan. Olen myös kohdannut aggressiivisesti 

käyttäytyviä lapsia, jotka tulkintani perusteella tulevat vähävaraisista perheistä, joissa 

vanhemmat eivät ole välttämättä olleet lapsen kasvussa ja kehityksessä aktiivisesti läsnä. 

Tällaisten haastavien lasten ja erityisesti poikien kohdalla pidän tärkeänä, että heillä olisi 

sukupuolisidonnainen roolimalli liikunnanopetuksessa, joka omalla sukupuolisensitiivisellä 

kasvatuksella purkaisi käsitystä siitä, millaista on hyväksyttävä maskuliinisuus. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että liikunnanopettaja puuttuu lapsen syrjivään 

kielenkäyttöön ja kyseenalaistaa lapsen käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Silti 

erilaisten ryhmäjakojen avulla oppilaille annetaan tilaisuuksia pelata vauhdikkaammin, mutta 

korostetaan aina toisten huomioimista. 

Suomen perustuslain (1999, 6 §/731) mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa 

sukupuolen perusteella. Artiklan mukaan lapsia on myös kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä 

ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Liito (2018) 

kuitenkin nostaa esiin sekaryhmäopetusta koskevassa julkilausumassa yhdenvertaisuuslain 

kohdan, jonka mukaan esimerkiksi sukupuolen mukaan erottelu on hyväksyttyä silloin, kun se 

on perusteltua. Lakejakin voi siis tältä osin tulkita oman näkemyksensä mukaisesti. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuitenkin mainitaan, että perusopetuksen 

tulee kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineissa sekä lisätä tietoa ja 

ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaisen oppilaan opiskelua tulisi tukea ja rakentaa 

ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. (POPS 2014, 18.) Erillisryhmäopetus asettuu 

kyseenalaiseen asemaan perusteiden kanssa, koska se ylläpitää kaksijakoista 

sukupuolijärjestelmää sekä sisältää sukupuolittuneita opetuskäytänteitä, kuten opetussisältöjä, 

-menetelmiä ja erilaisia oppilaisiin kohdistuvia odotuksia ja arviointikriteerejä (Kokkonen 

2015). 

7.8 Opetuskäytänteet sekaryhmäopetuksessa 

Toimivan sekaryhmäopetuksen ja ylipäänsä liikunnanopetuksen keskiössä ovat opettajan 

toiminta ja monipuoliset opetuskäytänteet (Shimon 2013, 6). Tutkimuksessani erityisesti 

yhteisopettajuus nousi toimivan sekaryhmäopetuksen mahdollistajaksi. Jokainen 

haastateltavista pitää yhteistyötä positiivisena asiana ja toteuttaa tai haluaisi toteuttaa sitä 

säännöllisesti. Suurin osa toteuttaakin sekaryhmäopetusta pääosin yhteisopetuksena 

liikunnanopettajakollegan kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjataan 

myös aikuisten väliseen yhteistyöhön, kuten samanaikaisopettajuuteen (yhteisopettajuuteen), 

jonka kaksi haastateltavaakin mainitsi (POPS 2014, 36). Liikunnan oppimistulosten seuranta-

arvioinnissa mainitaan, että joustavat opetusjärjestelyt ja liikunnanopettajien yhteistyö 
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mahdollistavat erillisryhmäopetuksesta sekaryhmäopetukseen siirtymisen silloin, kun se 

tavoitteiden, sisältöjen tai valittujen menetelmien puolesta on tarkoituksernmukaista 

(Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 120). Koposen (2019) kvantitatiivisessa pro gradu -

tutkielmassa kysyttiin liikunnanopettajien näkemyksiä seka- ja erillisryhmiin liittyen. 

Tutkielmassa liikunnanopettajat ehdottivat mies- ja naisopettajan yhteisopettajuutta ratkaisuna 

oppilaiden jakamiseen. (Koponen 2019.) 

Tutkimukseni mukaan yhteisopettajuudella on monia hyötyjä liikunnanopetuksessa: 

huomattavasti helpompi eriyttäminen, joustava työnajako, tuki arvioinnissa, opettajien 

psyykkisen kuormittumisen väheneminen sekä uinnin toteuttaminen. Osuva esimerkki 

vahvuuksien ja työnjaon hyödyntämisestä on yhden haastateltavan kuvaus tanssitunnista, 

jossa naisopettaja opetti tanssiliikkeet ja mieskollega kiersi ja kannusti muita sekä tanssi 

samalla mukana. Myös Opetusviraston seurantatutkimuksessa saatiin positiivisia tuloksia 

samanaikaisopetuksesta peruskoulussa. Kyseisen tutkimuksen mukaan samanaikaisopetus 

mahdollistaa yhdessä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Lisäksi oppilaiden turvallisuus 

lisääntyy sekä jokainen oppilas saa helpommin tarvitsemansa tuen. (Ahtiainen ym. 2010, 62–

63.) Yhtä lailla Liito (2018) ohjeistaa suosimaan yhteisopettajuutta sekaryhmäopetuksessa, 

jotta oppilaille voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja liikkumiseen ja näin lisätä oppilaiden 

autonomiaa. 

Haasteltavani muistuttavat samanaikaisopetuksen vaativan hyvää opettajien välistä 

vuorovaikutusta. Lisäksi kaksi samanaikaisopetusta aktiivisesti toteuttavaa haastateltavaa 

pitää tärkeänä sitä, että opettajat ovat eri sukupuolta. Toinen heistä perustelee tätä 

onglmatilanteiden sujuvampana selvittämisenä ja toinen puolestaan kokee oppilaiden 

tarvitsevan oman sukupuolen mukaista roolimallia. Myös segregaation lieventämistyöryhmän 

loppuraportissa (2010, 39) toivotaan liikuntatunteja, joissa olisi samaan aikaan läsnä sekä 

mies- että naisopettaja, mikä mahdollistaisi joustavien ryhmitysten, muun muassa 

sekaryhmien, toteuttamisen. 

Haastatteluissa tuli esiin monia opetuskäytänteitä, joita sekaryhmäopetuksessa on 

hyödynnetty. Sekaryhmän heterogeenisyyden vuoksi jokainen haastateltava on hyödyntänyt 
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eriyttämistä, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan ryhmän jakamista pienempiin osiin eri 

kriteerein. Sukupuolen sijaan haastateltavat ovat jakaneet sekaryhmää pelin intensiteetin, 

liikuntamuodon, sisällön tai luokkaryhmän perusteella. Haastateltavilla on useita keinoja 

huomioida oppilaiden erilaisia tarpeita ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia 

liikuntataidoiltaan heikommillekin oppilaille. Ongelmallista on kuitenkin se, että osa 

haastateltavista kertoo heränneensä monipuolistamaan opetuskäytänteitä vasta sekaryhmien 

toteuduttua. Huovinen ja Rintala (2017, 411) toteavat uusimmassa Liikuntapedagogiikka-

teoksessa, että liikunnan opetusryhmät ovat monella tavalla heterogeenisia. Myös suurin osa 

haastateltavistani toteaa, että sukupuoli on vain yksi monista heterogeenisen ryhmän 

osatekijöistä. Sen takia liikunnanopetuksessa tulisi toteuttaa vaihtelevia opetuskäytänteitä niin 

seka- kuin erillisryhmässä. 

Huolimatta sekaryhmäopetuksesta enemmistö haastateltavista toteuttaa uinnin 

sukupuolitetuissa ryhmissä. Tällöin naisliikunnanopettaja on vienyt kahden luokan tytöt 

uimaan, jolloin miesliikunnanopettaja on pitänyt pojille muuta liikuntaa. Haastateltavat ovat 

nostaneet syiksi kehollisuuden, oppilaiden asennoitumisen, valvontakysymykset sekä 

muslimien suuren määrän liikuntaryhmässä. Opetettaessa sekaryhmiä yksin valvontakysymys 

on erityisesti huomioitava seikka (Liito ry 2018). Yksin opettavan liikunnanopettajan tuleekin 

saada koulun henkilöstöstä vastakkaisen sukupuolen edustaja valvomaan toista 

pukuhuonetilaa. Temosen pro gradu -tutkielmassa (2016, 49) oppilaat toivoivat uinnin 

erillisryhmäopetusta. Yhden haastateltavan mukaan uinnin osallistujamäärä pysyy suurin 

piirtein samana, oli kyseessä seka- tai erillisryhmä. Haastateltavat kertoivat, että muslimit 

ovat osallistuneet uinnin erillisryhmäopetukseen tai suorittaneet uinnin itsenäisenä. 

Mielenkiintoista on se, että eräs toinen haastateltava kertoi uinnin osallistujamäärän jopa 

kasvaneen uinnin sekaryhmäopetuksen jälkeen. On syytä huomioida, että uinti- ja 

vesipelastustaidot ovat ainoita liikuntataitoja, jotka on eritelty perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014, 434). Tämän ja tutkimustulosteni perusteella 

uinnin opetuksessa tulee huomioida oppilasaines ja toteuttaa uinti sellaisissa ryhmissä, joissa 

osallistujamäärä saadaan mahdollisimman korkeaksi. 
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7.9 Sekaryhmiä muodostettaessa huomioitavia seikkoja 

Tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa liikunnanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä 

sekaryhmäopetukseen liittyen. Nostan tutkimuksessani kuitenkin esiin oppilaiden 

asennoitumisen sekaryhmäopetusta kohtaan, koska se on osaltaan vaikuttanut useimpien 

haastateltavien ennakkoluulojen karisemiseen sekaryhmäopetusta kohtaan. 

Tutkimukseni mukaan oppilaiden asenne sekaryhmäopetusta kohtaan riippuu siitä, ovatko 

oppilaat ehtineet olla erillisryhmäopetuksessa ennen sekaryhmäopetusta. Silloin, kun 

siirtyminen erillisryhmistä sekaryhmiin tapahtui yläkoulun aikana, niin osa oppilaista kuin 

heidän vanhempansa vastusti sekaryhmäopetukseen siirtymistä. Haastateltavat kertoivat sekä 

poikien että tyttöjen osoittaneen vastustusta. Sen sijaan vastustusta sekaryhmäopetusta 

kohtaan ei esiintynyt silloin, kun muutosvaihetta ei ollut ollut. Liikuntapedagogiikan lehtori 

Marja Kokkonen toteaakin Ylen artikkelissa, että oppilaiden asennoituminen liikuntaryhmää 

kohtaan riippuu siitä, mihin lapsi on tottunut (Vähäsarja 2018). Myös Kurpan (2011) pro 

gradu -tutkielmassa, joka on osana Opetushallituksen Liikunnan oppimistulosten seuranta-

arviointia 2010 (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011), selviää, että selkeä enemmistö 

oppilaista arvioi viihtyvänsä parhaiten nykyisessä liikunnan perusryhmässään riippumatta 

siitä, onko kyseessä seka- vai erillisryhmä (Kurppa 2011, 49–50). Yhtä lailla Temosen (2016) 

pro gradu -tutkielman mukaan sekaryhmäopetuksesta pidetään sitä enemmän mitä enemmän 

sitä järjestetään. Sen sijaan amerikkalaisessa tutkimuksessa, jossa yläkouluikäiset oppilaat 

osallistuivat lukuvuoden aikana sekä erillis- että sekaryhmäopetukseen, he suosivat 

erillisryhmäopetusta. Tutkimuksessa on kuitenkin huomionarvoista se, että tutkittavien 

oppilaiden liikunnanopettajien asenteet sekaryhmäopetusta kohtaan olivat negatiiviset ja 

liikuntamuotoina oli pääasiassa palloilua ja yleisurheilua. (Treanor ym 1998.) 

Tutkimusraportissa ei myöskään mainittu sitä, millaisia opetuskäytänteitä liikunnanopettajat 

toteuttivat. 
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7.10 Tutkimusprosessin arviointia 

Pro gradu -tutkielmani on ollut hyvin kunnianhimoinen ja pitkä prosessi, johon olen 

panostanut toden teolla. Toteutin ammattikorkeakoulun opinnäytteenä produktiivisen työn, 

joten tämä tutkimus on ollut ensimmäinen varsinainen tutkimukseni. Huomioiden vähäisen 

tutkimuskokemukseni otin itselleni hyvin vaativan tavoitteen. Nyt tutkimusprosessin 

loppupuolella saatan kuitenkin todeta, että voin olla hyvin ylpeä itsestäni. Olen saanut tehtyä 

tutkimuksen, jolla on todellista käyttöarvoa liikunnanopetuksen kehittämisessä. 

Tutkimukseni keskeisiä vahvuuksia ovat sen ajankohtainen aihe ja arvokas 

haastatteluaineisto. Ajankohtaisuudesta kertoo Jyväskylän yliopiston käynnissä oleva 

PREACT-hanke, jonka avulla selvitetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa 

urheilussa ja koululiikunnassa. Lisäksi pro gradu -tutkielmissa on selvitetty 

liikunnanopettajien ja oppilaiden näkemyksiä liikunnanopetusryhmistä sekä 

liikunnanopettajien sukupuolikäsitystä (ks. Koponen 2019; Kurppa 2011; Temonen 2016). 

Tämä tutkimus on kuitenkin ensimmäinen kotimainen tutkimus, joka keskittyy 

liikunnanopettajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin sekaryhmäopetuksesta. Olikin 

ensiarvoisen hienoa, että sain haastateltaviksi kuusi liikuntatieteiden maisteria, joilla 

jokaisella on kokemusta yläkoulun sekaryhmäopetuksesta. 

SWOT-analyysin avulla sain tuotua objektiivisesti esiin sekaryhmäopetuksen vahvuuksia ja 

heikkouksia. Näin analyysi selkeytti ja toi ytimekkäästi esiin ilmiön eri ulottuvuudet. 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena olikin saada kasvatusalan ammattilaisille konkreettista ja 

helposti luettavaa tietoa liikunnan sekaryhmäopetuksesta. Tämän vuoksi tulososiossa on 

löydettävissä tiivistelmä sekaryhmäopetuksen vahvuuksista ja haasteista. Toivon, että 

liikunnanopettajat, rehtorit ja muut kasvatusalan ammattilaiset löytäisivät työni ja pystyisivät 

sen avulla ennaltaehkäisemään sekaryhmäopetukseen liittyviä ongelmia ja huomioimaan 

siihen liittyviä haasteita. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvaa tutkimusprosessin tarkka kuvaus sekä tutkijan 

jatkuva itsereflektio tutkimusprosessin aikana. Tutkimukseni yhtenä vahvuutena onkin näiden 
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seikkojen tarkka raportointi tutkimusmenetelmiä käsittelevässä luvussa. Toisaalta 

tutkimusraporttini on todella pitkä. En kuitenkaan pidä tekstiäni rönsyilevänä. Suurin ongelma 

tutkimuksessani on liian laveat tutkimuskysymykset, jotka antoivat liikaa vapauksia 

tulososiossa. Otin itselleni aivan liian suuren työn kuuden haastattelun litteroinnissa. Lisäksi 

tutkimuskysymykset olisivat voineet olla yksityiskohtaisempia tai niitä olisi voinut olla 

vähemmän. Tein juuri sen virheen, josta opettajamme meitä varoittivat. Otin liian monta 

haastateltavaa, jolloin voimat kuluivat litterointiin, mikä oli pois tulososion ja pohdinnan 

tekemisestä. Lisäksi fenomenologis-hermeneuttisen otteen hyödyntäminen niin 

tutkimusstrategisena lähtökohtana kuin analyysimenetelmänä asetti ylimääräistä haastetta 

tutkimukseen. Analyysissa olisin voinut hyödyntää perinteisempää laadullista 

sisällönanalyysia ja teemoittelua. Mielestäni tutkimusraportista olisi tullut luettavampi ja 

ytimekkäämpi, jos olisin kirjoittanut yhteisen tulos- ja pohdintaosion. Tällöin tämän 

tutkimuksen tulosten käsittelyyn olisi välittömästi tuotu myös muut tutkimustulokset sekä 

oma pohdinta. Nyt olen toistanut tulos- ja pohdintaosiossa käytännössä aivan samat 

tutkimustulokset kahteen kertaan. 

Päättäväisenä opiskelijana käytin kuitenkin paljon aikaa tulosten ja pohdinnan tarkkaan 

käsittelyyn, mikä pitkitti tutkimusprosessia entisestään. Jälkikäteen ajateltuna parityö olisi 

ollut itselleni sopiva, jotta joku olisi asettanut minulle rajat. Sitä mukaa, kun tutkimusprosessi 

piteni ja tekstiä syntyi aina vain enemmän, myös kynnys lopettaa tutkimuksen tekeminen 

kasvoi. Jos ryhdyn johonkin, haluan tehdä sen myös kunnolla. Monelle gradun tekeminen on 

vain pakollinen tehtävä papereiden saamisessa, mutta minulle pro gradu -tutkielma on myös 

itselleni osoitus pitkäjänteisyydestä ja kyvystä tuottaa tieteellinen tutkimus, jolla todella voi 

olla liikuntapedagogisessa keskustelussa jonkinlaista arvoa. Voin todellakin olla itsestäni 

ylpeä saatettuani loppuun tällaisen tutkimuksen. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tutkimukseni vastaa tutkimustuloksia, joiden mukaan asennoituminen sekaryhmäopetusta 

kohtaan on sitä myönteisempää, mitä tutumpaa se on. Ainoastaan yksi kuudesta 

haastateltavasta suhtautuu kielteisesti sekaryhmäopetusta kohtaan. Haastateltavien asenteisiin 

vaikuttavat erityisesti omakohtaiset myönteiset kokemukset sekaryhmäopetuksesta, sillä 

enemmistöllä haastateltavista oli negatiivisia ennakkoluuloja sekaryhmäopetuksen 

toimivuudesta. Merkittävää tutkimuksessani olikin opettajien ennakkoluulot ja niiden 

kariseminen kokemusten myötä. Tutkimukseni perusteella voikin sanoa, että haastateltavilla 

liikunnanopettajilla on ollut enemmän epäilyksiä liikunnan sekaryhmäopetuksesta kuin heidän 

oppilaillaan. 

Liikunnan sekaryhmäopetus ei ole kuitenkaan automaattisesti ratkaisu tasa-arvoisemman ja 

yhdenvertaisemman koululiikunnan toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa tuli esiin useita 

haasteita ja seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon toimivan sekaryhmäopetuksen 

toteuttamiseksi. Ensinnäkin kahden liikunnanopettajan toteuttama samanaikaisopetus koettiin 

toimivana ratkaisuna, koska se mahdollistaa muun muassa työnjaon, eriyttämisen sekä 

objektiivisemman arvioinnin. Samalla oppilailla on kaksi erilaista kasvattajaa ja roolimallia, 

joihin tukeutua.  

Toiseksi liikunnanopettajien tulisi toimia sukupuolisensitiivisesti. Liikunnanopettaja voi 

toistaa heteronormatiivisuutta jopa huomaamattaan, koska erilaiset sukupuolinormit ovat 

hyvin juurtuneita puheessaamme. Bergin (2010, 132) mukaan liikunnanopettajilla on 

erityislaatuinen mahdollisuus päästä työssään lähelle oppilaiden maailmaa ja koskettaa heitä 

monellakin tapaa. Näin ollen liikunnanopettajien pitäisi olla erityisen varovaisia, kuinka he 

puhuvat esimerkiksi sukupuolesta ja seksuaalisuudesta loukkaamatta oppilasta. 

Liikunnanopettajakoulutuksessa tulisikin ohjata opiskelijoita toteuttamaan 

sukupuolisensitiivistä opetusta. Liikunnanopettajaopinnoissa luennot 

sukupuolisensitiivisyydestä voisivat olla muiden opettajaopiskelijoiden kanssa, jolloin eri 

aineiden opettajat pääsisivät vaihtamaan ajatuksiaan esimerkiksi sukupuolirooleista ja -
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stereotypioista. Lisäksi pedagogiikan kieliopinnoissa voitaisiin ottaa sukupuolisensitiivinen 

puheviestintä enemmän huomioon. 

Kolmanneksi liikunnanopettajilla tulisi olla halua ja kykyä mahdollistaa monipuolisia 

liikuntasisältöjä riippumatta liikuntaryhmien kokoonpanosta. Liikunnanopettajien tulisi kyetä 

toteuttamaan esimerkiksi musiikkiliikuntaa riippumatta opettajan sukupuolesta tai 

aikaisemmasta liikuntakokemuksesta. Jos opettaja ei itse ole kykeneväinen tähän, hänen tulisi 

hyödyntää opettajakollegaa tai ulkopuolista liikunnanohjaajaa monipuolisen 

liikuntakasvatuksen mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa huomionarvoista on se, että osa 

haastateltavista on herännyt toteuttamaan monipuolisempia opetuskäytänteitä vasta 

sekaryhmien myötä. Liikunnanopettajakoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota niiden 

valmiuksien kehittämiseen, joissa on heikkouksia, jotta valmistuneet liikunnanopettajat ovat 

luottavaisia toteuttamaan monipuolisia liikuntasisältöjä. 

Viimeisenä edellytyksenä on liikunnanopettajien osallistaminen päätöksenteossa. 

Tutkimuksessa esiintyi tapaus, jossa koulun johto ei ollut huomioinut tai kuunnellut tarpeeksi 

liikunnanopettajien mielipidettä liikunnan sekaryhmäopetuksen käyttöönotosta. Jos 

liikunnanopettajat eivät ole sitoutuneita toteuttamaan sekaryhmäopetusta, käytäntö voi 

aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä. Sekaryhmäopetus ei ole pelkästään pedagoginen 

valinta, vaan siihen liittyy perustavanlaatuinen ajatus siitä, että opetusta toteutetaan ilman 

sukupuoleen liitettäviä stereotypioita. 

Peruskoulussa toteuttavan liikunnanopetuksen tulisi vastata opetussuunnitelman perusteisiin 

kirjattua arvoperustaa, jonka mukaan opetuksessa ei tulisi vahvistaa sukupuolirooleja vaan 

pikemminkin kannustaa oppilaita toteuttamaan itseään ilman sukupuoleen liittyviä 

stereotypioita. Liikunnan sekaryhmäopetus vastaa nykyisen opetussuunnitelman arvoperustaa 

ja on samalla linjassa ajankohtaisten yhteiskunnallisten vaatimusten kanssa. Esimerkiksi 

yhdenvertaisuuslain mukaan sukupuoli ei tulisi olla jakoperuste koulutuksessa ja työssä. 

Sekaryhmäopetukseen siirtymisessä tulee kuitenkin huomioida paikalliset eroavaisuudet 

oppilasaineksessa, koulun infrastruktuurissa sekä opettajien valmiuksissa. Loppujen lopuksi 
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sekaryhmäopetuksen, kuten muunkin opetuksen keskiössä, tulee olla oppilaiden yksilöllisyys, 

ymmärtäväinen vuorovaikutus oppilaiden kanssa sekä joustavat opetusjärjestelyt. 

Liikunnan opetusryhmiä koskevia kotimaisia opinnäytteitä on tehty useampia. Erityisesti 

oppilaiden näkemyksiä liikunnan opetusryhmistä on kartoitettu useampaankin otteeseen (kts. 

Kurppa 2011, Temonen 2016, Lehtimäki 2017). Näissä tutkimuksissa oppilaat ovat toimineet 

pääosin sukupuolittain jaotetuissa erillisryhmissä. Sitä mukaan, kun liikunnan 

sekaryhmäopetus yleistyy, olisi mielenkiintoista kuulla oppilaiden näkemyksiä ja erityisesti 

kokemuksia liikunnan sekaryhmäopetuksesta niin määrällisin kuin laadullisin 

tutkimusmenetelmin. Sekaryhmäopetusta voisi tutkia myös etnografisin menetelmin, kuten 

Berg (2010) toteutti väitöskirjatutkimuksensa. Opettajien näkemyksiä liikunnan 

opetusryhmistä kartoitettiinkin jo Koposen (2019) kvantitatiivisessa opinnäytteessä, ja 

Jyväskylän yliopiston käynnissä oleva PREACT-hanke pureutuu muun muassa oppilaiden ja 

opettajien kokemuksiin ja näkemyksiin liikunnan opetusryhmistä. 

Liikunnanopettajien käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta olisi mielestäni hyvin 

mielenkiintoinen tutkimusaihe. Aiheen arkaluontoisuus asettaa kuitenkin tutkimuksen 

toteuttamiselle haasteita. Tutkin hyvin pinnallisesti haastatetavien puheessa ilmenevää 

heteronormatiivisuutta, mutta opinnäytteen koko ja omat voimavarat tulivat vastaan. 

Heteronormatiivisuuden syvempi tutkiminen liikunnanopettajien puheessa ja toiminnassa olisi 

kuitenkin hyvin antoisa jatkotutkimusaihe. Tätä voisi tutkia esimerkiksi etnografisin 

menetelmin tai haastattelemalla. 

Toimivan sekaryhmäopetuksen mahdollistajana tutkimuksessani nousi esiin kahden 

liikunnanopettajan toteuttama yhteisopetus. Samanaikaisopetusta tai yhteisopettajuutta on 

suositeltu niin uudessa opetussuunnitelmassa (POPS 2014, 36), Liitossa (2018) kuin Koposen 

(2019) opinnäytteessä liikunnanopettajien toimesta. Jatkotutkimusehdotuksenani onkin 

liikunnan samanaikaisopetukseen syventyminen. Varteenotettavia tutkimuskohteita olisivat 

myös yhteistyötä toteuttavien liikunnanopettajien kokemusten kartoittaminen sekä 

liikunnanopettajien näkemysten selvittäminen yhteistyön toteuttamisesta. 
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LIITTEET 

 

Liite 1   Tutkimukseen osallistumispyyntö (sosiaalinen media) 

 

Hei _________,  

 

Suoritan liikuntapedagogiikan maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa ja teen gradua 

liikunnan sekaryhmäopetukseen liittyen. Olen seuraillut _________________ keskusteluja ja 

päätin ottaa sinuun yhteyttä, koska sinulla vaikuttaisi olevan kokemusta yläkoulun liikunnan 

sekaryhmäopetuksesta ____________ käytyjen keskustelujen perusteella. Haen siis graduani 

varten sellaisia haastateltavia, joilla on kokemusta sekaryhmäopetuksesta ja mielellään 

erityisesti yläkoulusta. Haastatteluiden avulla kerään kokemuksia, näkemyksiä ja käytänteitä 

sekaryhmäopetuksesta. Voisitko siis olla yksi haastateltavistani? Kerron mielelläni lisää, jos 

jäi jotain epäselvää.  

 

Keväisin terveisin  

 

Janne Ruotoistenmäki 

 

 

  



 

 

Liite 2  Tutkimukseen osallistumispyyntö (sähköposti) 

 

Hei _________,  

 

Suoritan liikuntapedagogiikan maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa ja teen gradua 

liikunnan sekaryhmäopetukseen liittyen. Onko _________ peruskoulun "yläluokilla" 

sekaryhmät liikunnassa? Jos on, olisitko valmis haastateltavakseni? Sain tietosi koulunne 

nettisivuilta. 

 

Haen siis graduani varten sellaisia haastateltavia, joilla on kokemusta yläkoulun 

sekaryhmäopetuksesta liikunnan saralta (mieluiten liikunnan pakollisilta kursseilta). 

Haastatteluiden avulla kerään kokemuksia, näkemyksiä ja toimivia ja vähemmän toimivia 

opetuskäytänteitä sekaryhmäopetuksesta. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla, kuinka 

mahdollinen sekaryhmäopetus on toiminut koulussanne. Voisitko siis olla yksi 

haastateltavistani? Haastattelu kestää noin tunnin (tähän asti 40min–1h20min) ja haastattelu 

onnistuu itsellesi sopivassa paikassa, jossa ei ole turhan paljon hälyääniä (haastattelu 

nauhoitetaan myöhempää litterointia ja analyysia varten). Kerron mielelläni lisätietoja 

tutkimukseen liittyen. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Janne Ruotoistenmäki  

044 9167724 
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HAASTATTELURUNKO 

Laita puhelin lentokonetilaan. 

 

Kysy ennen nauhoituksen alkua, voinko sanoa haastateltavan etunimen nauhalle (itseäni 

varten, aineiston jatkokäsittelyn helpottamiseksi). 

 

Jos haastattelun aikana tulee mitä vaan mieleen käsiteltyihin asioihin tai yleisesti 

opetusryhmiin liittyen niin saa sanoa, ettei unohdu. Kaikenlaiset konkreettiset esimerkit ovat 

tervetulleita! 

 

Kysyn avonaisia ja suurpiirteisiä kysymyksiä, jotta voit vastata niihin mahdollisimman 

vapaasti. Kysyn tarvittaessa tutkimuskysymykseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. 

 

Nauhoituksen alettua selvitä nauhalle ensin seuraavat asiat: 

Taustatiedot: 

- Päivämäärä ja paikka: __. _______kuuta 2019, paikkana _______________ 

- Haastattelussa _______, haastattelemassa Janne 

- Syntymävuosi: ___________ 

- Sukupuoli: ____________ 

- Koulutus/milloin valmistunut:_______________________________ 

- Työvuodet liikunnanopettajana: ________________________ 

 

Kerro lyhyesti liikunta-/urheilutaustastasi 

 

Mikä on mielestäsi koululiikunnan merkitys/tehtävä? 

- Miten arvioisit eri tehtävien merkitystä? Fyysinen 

aktiivisuus/sosiaalinen/psyykkinen 

-  
Kerro millaisissa opetusryhmissä olet opettanut liikuntaa? 

- Luokka-aste (ala-, yläkoulu, lukio, ammattikoulu, korkeakoulu) 

- Tytöt/pojat, sekaryhmä? 

- Kuka opetusryhmät on päättänyt? Oletko saanut itse vaikuttaa opetusryhmien 

muodostamiseen? 
 

Kertoisitko tarkemmin kokemuksistasi sekaryhmäopetuksessa?  

- Minkä takia sekaryhmät muodostettiin? 

(taloudellinen/lukujärjestyksellinen/opetuksellinen) 

- Kuka teki päätöksen sekaryhmäopetuksesta?  
- Saitko itse vaikuttaa tähän? Koetko, että saat vaikuttaa liikuntaryhmien 

muodostamiseen tarpeeksi? 

- Minkälaiset odotukset sinulla oli sekaryhmäopetuksesta? 

- Voisitko vertailla kokemuksiasi seka- ja erillisryhmien suhteen? 

- Kuinka oppilaat ovat asennoituneet? Onko ollut eroa niissä, joilla muutos on 
tullut kesken yläkoulun tai niillä, joilla sekaryhmäopetus on pysynyt koko ajan? 



 

 

- Oletteko keskustelleet sekaryhmäopetuksesta liikunnanopettajakollegasi tai 

muiden opettajien kanssa? 

- Minkälainen on ollut vanhempien suhtautuminen sekaryhmäopetukseen? 

- Onko sukupuolten välillä ollut eroa suhtautumisessa? 

- Olisiko jotain konkreettisia esimerkkejä onnistumisista tai haasteista? 
 

Miten olet toteuttanut sekaryhmäopetusta?  

 

- Onko opetuskäytänteet eronneet erillisryhmäopetuksesta? 

o Organisointi/eriyttäminen/motivointi/opetustyylit/vuorovaikutus 

oppilaiden kanssa/sääntömuutokset 

- Onko opetussisällöt erilaisia riippuen seka- tai erillisryhmäopetuksesta? 

o Luettelisitko minkälaisia liikuntamuotoja opetuksessasi on? 

- Oletko joutunut/halunnut muuttaa jollakin tavalla liikunnanopetusta, jos 

kyseessä on seka- tai erillisryhmä? 

- Onko opetusryhmiä eriytetty/jaettu pienempiin ryhmiin tuntien/kurssin 

sisällä?  

o Millä perustein jaettu? (sukupuoli/pelin 

intensiteetti/liikuntamuoto/taitotaso) 

- Onko sinulla joitakin vinkkejä sekaryhmissä aloittaville opettajille? Jotain 

mitä pitäisi huomioida erityisesti? Haasteita tai onnistuneita asioita 

liikuntatunneilta 

- Onko ollut liikunnanopettajien välistä yhteistyötä? 

Samanaikaisopetusta/yhteisopettajuutta?  

o Miten olet kokenut mahdollisen yhteisopettajuuden? 

- Miten olet toteuttanut esim. tanssia tai uintia? 

 

Millaisia näkemyksiä sinulla on sekaryhmäopetuksesta? 

 

- Mitä mieltä olet sekaryhmäopetuksesta? 

- Mitä syitä/perusteita sekaryhmäopetukselle oikein on? 

- Mitä hyötyjä näet sekaryhmäopetuksessa? 

- Entä haasteita? 

- Koetko, että sekaryhmäopetuksessa on erityisiä hyötyjiä tai kärsijöitä?  

 

- Kuinka koet sekaryhmäopetuksen eri ihmisryhmien kannalta? 

Minkälaisille ihmisryhmille/-vähemmistöille sekaryhmäopetuksesta voi 

olla joko hyötyä tai haittaa? 

 

o Kuinka arvioisit seksuaali- & sukupuolivähemmistöjen asemaa 

koululiikunnassa? 

• Kuinka koet muunsukupuolisten aseman 

koululiikunnassa 



 

 

• Oletko havainnut homottelua tai muuta sukupuoleen 

tai seksuaalisuuteen liittyvää haukkumista? 

o Maahanmuuttajataustaisten asema sekaryhmäopetuksessa? 

o Eri uskontoryhmiin kuuluvat sekaryhmäopetuksessa? 

(lestadiolaiset, muslimit yms.) 
 

 
Haluatko lisätä jotain? Mahdollisesti jotain loppukaneettia?  

 

Haluatko kommentoida haastattelua? 
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Sekaryhmäopetus liikunnanopettajien näkökulmasta 
 

TIEDOTE TUTKITTAVILLE JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

OSALLISTUMISESTA 

 

Tietoa tutkimuksesta ja sen tavoitteesta 

Tutkimus on pro gradu -tutkielmani liikuntapedagogiikan maisterivaiheen opinnoissa 

Jyväskylän yliopistossa. Laadullinen haastattelututkimus valmistuu vuoden 2018 aikana.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää liikunnanopettajien kokemuksia, näkemyksiä ja 

opetuskäytänteitä liikunnan sekaryhmäopetuksesta. Uuden opetussuunnitelman myötä 

joissakin kunnissa on siirrytty koululiikunnassa sukupuolitetuista erillisryhmistä 

sekaryhmäopetukseen. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan tietoa siitä, kuinka 

sekaryhmäopetus on otettu vastaan liikunnanopettajien keskuudessa.  

 

 

 



 

 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen 

Aineistoa käytetään vain tutkimuskäyttöön. Säilytän aineistoa tietokoneellani salasanan 

takana sekä ulkoisella kovalevyllä noin vuoden, minkä jälkeen poistan haastatteluiden 

äänitykset ja muut tutkimusaineistoon liittyvät muistiinpanot. Aineisto anonymisoidaan siten, 

etteivät yksittäiset haastateltavat ole tunnistettavissa. Saatan kuitenkin käyttää suoria sitaatteja 

haastatteluaineistosta.  

Menettelyt, joiden kohteeksi tutkittavat joutuvat 

Tutkittavat ovat rekrytoitu sosiaalisen median, koulujen yhteystietojen tai tutkijan verkostojen 

kautta. Yhteydenotto on tapahtunut yksityisviestillä sosiaalisen median kautta tai 

sähköpostitse. Valinnan perusteena on se, että tutkittavalla on kokemusta liikunnan 

sekaryhmäopetuksesta. Kokemus yläkoulun sekaryhmäopetuksesta katsotaan merkittävänä 

hyötynä. 

Aineisto kerätään haastattelemalla. Tutkittavalta odotetaan avoimia ja rehellisiä vastauksia 

liikunnan sekaryhmäopetukseen liittyvistä kokemuksista, näkemyksistä ja opetuskäytänteistä. 

Itse haastattelu kestää noin tunnin. Haastattelu nauhoitetaan älypuhelimella ja äänitys 

siirretään heti haastattelun jälkeen puhelimesta tutkijan tietokoneelle. Tutkittava saa määrittää 

itselleen sopivan ajankohdan ja paikan. 

Tutkimuksen hyödyt tutkittaville ja muille 

Tutkittavien kokemukset ja näkemykset sekaryhmäopetuksesta auttavat itse tutkijaa eli 

tulevaa liikunnanopettajaa sekä muita liikunnanopetuksen parissa työskenteleviä 

ymmärtämään ja toimimaan liikunnan sekaryhmissä. Tutkimuksen avulla tutkittavat voivat 

saada myös itse uusia näkökulmia toisilta tutkittavilta. 

 



 

 

Miten ja mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää 

Tutkimusraportti tallennetaan Jyväskylän yliopiston opinnäytetyötietokantaan. Ilmoitan 

tutkimukseen osallistuville henkilökohtaisesti opinnäytetyön valmistumisesta, jotta he 

pääsevät tutustumaan tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkittavien oikeudet 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana 

oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa 

tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen järjestelyt ja 

tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkittavien 

henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkittavan käyttöön ja tulokset julkaistaan 

tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Haastattelututkimukseen 

osallistuvilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. 

 

Vakuutukset 

Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää 

potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. 

Yliopiston tutkimuksissa tutkittavat on vakuutettu tutkimuksen ajan ulkoisen syyn 

aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa 

tutkimuksen aikana ja tutkimukseen välittömästi liittyvillä matkoilla. 

Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste, jonka tutkittava 

halutessaan saa nähtäväkseen.  

  



 

 

Tutkittavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän 

tutkimusaineiston käyttöön sekä tutkittavien oikeuksiin ja vakuutusturvaan. Suostun 

osallistumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa 

tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä 

vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää 

sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

     _____________________________________________ 

     Tutkittavan nimenselvennys 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkijan allekirjoitus 
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