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L¡¡kuntaa etänä

O TEKNOLOGIA

tai sukupuoli ei vaikuttanut merkittäväs-

ti tuloksiin.

"Haasteina on ollut uain tyõøiassa pysymi'

nen jø omø jaksøminen."

Liikunnanopettajat ovat tottuneet
ântamaan ohjeita välineiden ja mallinäyt-

töjen kera, jolloin ohjeistus on mahdollis-
tl

ta riivistää ja itse haluttuun tolmlntaan

ryhtyminen tapahtuu melko nopeasti.

Nyt tilanne oli uusi ja liikunnanopettajat
kokivat haasteena selkeiden kirjallisten tai

etäþteyksien kautta annettavien ohjeiden

luomisen. Selkeyden oppiminen vei aikaa.

Tukea tarvitsevien oppilaiden osal-

ta opettajat kokivat sâaneensa apua eri-

tyisãpettajalta ja koulunkäynnin ohjaa-

jalta. Esimerkiksi kielellisten haastei-

den kanssa kamppailevia oppilaita aut-

toi puhelinsoitto liikunnanopettajalta tai
joltakin muulta koulun aikuiselta. Täy-

sin kadonneista oppilaista opettajat eivät

juurikaan kertoneet, mutta osaan oppi-

iaista oli vaikea ottaa yhteyttä esimerkiksi

sen vuoksi, että oppilas ei osannut käyttää

teknologiaa tarpeeksi hyvin.
Yalaa 40 o/o kyselyyn vastanneista lii-

kunnanopettajista koki, että oli onnistu-

nut huomioimaan tukea tarvitsevat oppi-

laat opetuksessaan (kuvio 2). Haastatte-

Tþþsti: Mari Kiapa /t Tþrhi Huouinen

Maalishuussa 2020 Suomi

rneni þiinni møailman laaj ui-

sen horondpandemian uuo ksi.

Myös þoulut sulþeutuiuøt

j a liikunnanop ettai at o liuat

uuden edessä opettøessaøn lii-
þuntaa ettinä. I{YsYirnme eri

puo lilla Suomeø työs kenteleuil'

t¿i liiþunnanoP ettai i ba, nciten

liiþunnøn etäopetus suiui ia
milløis et häytrinnö t os oittau'
tuiu øt t o int iu imrni þ s i.

IIämä artikkeli Þerusttlu tutkimuk-

I seen, jossa selvitettiin' miten lii-
I kunnanopettajat muuttivat oPe-

tuksensa etäopetukseksi. Aineisto kerät-

tiin toukokuussa 2020 haastatteluilla
(N=15) ja kyselylomakkeilla (N=51)' Tut-

kimukseen osallistujat löydettiin Faceboo-

kin Jotain todella uutta liikunnanopetuk-
sessa -ryhmän sekä kirjoittajien henkilö-

kohtaisten kontaktien kautta.

Etäopetukseen siirtymisen haaste sai

liikunnanopettajat solidaarisesti jaka-

maan osaamistaan ja ideoitaan em. Face-

book-ryhmässä. Artikkelin liitteenä on

ryhmässä etäopetusajalla kàytetyt ja jae-

tut vinkit taulukoksi koottuna. Artikkelis-
sa esiintyvät lainaukset ovat kyselyn avoi-

mista vastauksista ja haastatteluista.

"Ilntan Jotain todella uuttø -faceryhmäti en

olisi selainnyt tästä poihkeusolojen etäliiþun-

nan opetuhsesta."

Kuormittavuus ia
ohjeistuksen haasteet

Alustavien tulosten mukaan moni lii-
kunnanopettaja koki etãopetuksen kon-

taktiopetusta kuormittavampana. Puo-

let kyselylomakkeeseen vastanneista opet-

tajista ilmaisi etäopetuksen olleen erit-

täin kuormittavaa (kuvio 1). Varsinkin
ajankäytön hallinta koettiin haastavak-

si. Alkuun tehtävien valmistelu, palautus-

ten tarkistaminen ja palautteenanto veivät

paljon aikaa. Opettajat kokivat viettävän-

sä koneen äärellä aivan liikaa aikaa, väsy-

mykseen asti. Pikkuhiljaa löytyi opetta-

jaa säästäviä menetelmiä ja kehittyi aikaa

säästäviä rutiineja. Työkokemuksen pituus

Käytän tul'evaisuudessa epäopetuksen keinoja'

Aion käyttää vapaa-aian [iikkumiseen aktivoivia tehtäviä ¡atkossa'

Etäopetuksen aikana vastuukysymykset ovat epäsetviä'

Liikuntatehtävien patauttamattomuudesta seuraa sanktio'

Olen voinut huomioida tukea tarvitsevat oppitaat'

Pystyin toteuttamaan opetuksessani opetussuunnitetmaa'

Tukea tarvitsevien oppiLaiden etäopetus on haasteetlista'

Pystyn huomioimaan etäopetuksessani arvioinnin'

Etäopetus on ottut erittäin kuormittavaa'

Vuorovaikutus oppiLaiden kanssa on otlut vähäistä'

Oten ol.Lut oppiLaisiin Live-yhteydesså etäopetuksen aikana'

Arviointi [iikunnan etäopetuksen aikana on otlut haasteeltista'

Liikuntatehtävien patautus on suiunut hyvin'

Oten voinut antaa oppiLaitl,e patautetta etäopetuksen aikana'

O[en mietestäni onnistunut [iikunnan etäopetuksessa'

I prosenttia (o/o)

30 40 50 60 70 B0 90 100

Kauio I. Liikunnanopettajien uastøuhset etriopetusajan opetuÞseen liittyuiin uäittämiin, Likert 5-portaisen sþøaløn uasta'uþset 4=samaa miel-

tä ja 5 =tàysin samaa miebä, %o uastaøjistø.
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luissa tuli ilmi, että jotkut sellaiset oppi-
laat, joilla on tavallisilla liikuntatunneil-
la haasteita, yllättivät positiivisesti etäope-

tuksen tehtävien palautuksissa.

"Yllätyksenri on tullut joidenhin lähiopetuh-

sessa ei niin aþtiiuisten oppilaiden innostu-

neisuus ja aþtiiuisuus."

Etäopetuksen
lii kuntatehtävien valmistetu

Yleisimmin annetut tehtävät olivat
viikkotehtävi à (5 6Vo), seuraavaksi eniten
annettiin päiväkohtaisia tehtäviä tai luku-

25,5 25,5

järjestyksen mukaisesti toteutettavia teh-
täviä. Kuukausitehtäviä tai lukuvuoden
loppuun mennessä suoritettavien tehtä-
vien antajia ei vastaajissa ollut, muutama
"kun ehtii" -tehtävätyypin kannattaja jou-
kossa oli (6%).

Liikunnanopettajat panostivat erityises-

ti ulkona liikkumiseen. Luontoliikunta-
tehtävinä olivat niin metsäjoogat, geokät-
köilyt, Mobo-suunnistukset kuin kartta-
merkkien valokuvaus luonnossa. Pääpe-

riaatteena opetuksessa oli saada oppilaat
irti koneiden ääreltä liikkumaan. Tehtä-
vissä annettiin oppilaille usein vaihtoeh-

O TEKNOLOGIA

toisia tehtäviä tai erilaisia suoritustapo-
ja, joista oppilaat saattoivat valita itselleen

sopivimman.

"Painotin toiminnallisuuttø eli en halun-
nut istattaø o??ilaita ruudun ä¿irelle, senþin

taþia, ett¡i halusin antaa oppiløille mahdol-
lisuuden l¡¡þhua luhujärjest1 ksen muþøiç
ten tuntien aiÞønaja uøþuutusten uointøs-

saollessø. Ajattelin, että tärþeintä oli saada

oppilaøt jollain taualla liiþþeelle, ja tehtri-

uät ja liiþuntauinþit oliuøt mahdollisimman

þ hy e s ti rã? o rto itau i a. "

Etäopetuksen valmisteluvaiheessa lii-
kunnanopettajat käytt ivät eniten apunaan
videolinkkejä Qa o¡¡, kollegoiden ideoita,

kuten netissä jaettuja vinkkejä (92 o/ù tai
keksivät tehtävät itse (90 o/o). Suosittuja
olivat myös urheiluseurojenþdistysten/
lajiliittojen tarjoamat vinkit (63 o/o) sekä

erilaiset valmiit sovellukset (59 o/o).Yal-

mistelua tehtiin usein kollegoiden kanssa

yhdessä (45 o/o) ja myös omat vanhat mate-
riaalit olivat käytössä Øf W. Opetussuun-
nitelmaa (16 o/o) tai koulun johdon/sivis-

tystoimen apua(12 %) käytettiin harvem-
min. Muihin vaihtoehtoihin (4 o/o) mai-
nittiin mm. opetushallituksen linjausten
mukainen valmistelu.

Tyypillisin tâpa toteuttaa tai jakaa teh-

tävä oppilaille oli Wilma (880/o). Erilaisia
sähköisiä alustoja (esim. Moodle, Zoom,
Meet, Sportyplanner, Google Classroom)
käytti 6l %o vastaajista ja online *oppitun-
teja (esim. Zoom, Teams, Meet) piti lähes

puolet opettaj ista (49 %). Myös VhatsAp-
pia käytettiin toteutuksessa (33 o/o).Pthe-

linyhteyden kautta tehtävänantoa toteutti
1l %0, myös sähköpostia (10 o/o), sosiaali-

sen median keinoja (10 %) ja koulun netti-
sivuja (8 %) käytettiin toteutuksessa.

Yleisimmin tehtävät palautettiin säh-

köiselle alustalle (65 Vo),\lhatsAppilla (43
o/o) tai sähköpostilla (31Vo). Vilma (26
o/o) ja online-palautus (26 7o) olivat myös

suosittuja tehtävien palautustapoja. Puhe-

limitse tehtäviä palautettiin 16 o/o vastaa-
jista, 8 7o palautuksista tuli koulun netti-
sivuille, mutta 20 %o ei edellyttänyt teh-

tävien palauttamista lainkaan. Tehtä-
vien palauttamattomuudesta ei opettajien
mukaan seurannut sanktiota, vaan tehtä-

vien perãän kyseltiin sitten käyttäen muita
tapoja. Esimerkiksi teknisten ongelmien
kohdalla opett;-ta saattoi soittaa oppilaal-
le kotiin ja tehtävän palautus sovittiin jol-
lakin oppilaalle sopivalla tavalla. Tehtäviä
palautettiin jopa paperiversioina koulun

34
31,9

Oten voinut huomioida tukea Tukea tarvitsevien oppilaiden etäopetus
tarvitsevat oppilaat. on erityisen haasteeltista.

I taysin eri miettä | metko eri mieLtä | en osaa sanoa

! lähes samaa miettä ltaysin samaa mieltä

Kuuio 2. Opettajien mieli?iteet tuþea taruitseuien oppilaiden opetuksen onnistumisesta,
o/o uastanneista.
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Kuuio 3. "Miten olet suunnitellut/ualmistellut/ualinnut etàopetuksessa htiytttimtisi tehttiu¡it?"

Vastaaia plstyi ualitsemaan usea.Tnma.n uaihtoehdon, luuut o/o uastaajista.
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Kehon-
huotto

-Etäl.iikkaoPe vink-
kaa (videoita), Pil'ates
-vinkit, esim. stres-
sikehon vatsatiik-
keet, seisomatYöPis-
teen rakentaminen
-Sporttipankki
-VoimanPoIku.info
-asahi tai Iaili
-kokeil.u
-> raportoi kokemuk-
sesi

postilaatikkoon.
Haastatteluissa tulikin esille se, miten

eriarvoisessa âsemassâ oppilaat eri kun-
nissa olivat koulun tarjoamien teknis-

ten ¡esurssien ja teknologisen osaamisen

suhteen. Joissakin kunnissa teknologian

käyttö oli ollut arkea jo ennen etäopetuk-

seen siirtymistä. Oppilailla oli mahdolli-

suus saada koululta laitteet ja ohjelmisto-

jen käyttöä oli harjoiteltu paljon. Joissa-

kin kunnissa etäopetukseen hypättiin ns'

kylmiltään: laitteita ei ollut jakaa kotiin ja

osaaminen erilaisten etäopetukseen sopi-

vien ohjelmistojen käytössä oli olematon-

tâ ennen etäopetusta.

Opetussuunn¡tetman
toteutuminen etäopetuksen
aikana

Opettajat kokivat onnistuneensa etä-

opetusajan opetuksessaan hyvin, 88 7o

Laiitiittoien tai urhei-
tuseuroien sivustot
+ kaupattiset sivut
(maksuttomia
kevääl.tä 2020)

-metsäjooga (yte.fi)
-El.ixia.f i Iivetunnit
-LesMil.ts [ivetreenit
-Fressi.fi [ivetreenit
-PE-center vinkit
etäopetukseen
-Yogaia Oy -l'ivet-
reenit

O TEKNOLOGIA

opetus sopi osalle paremmin kuin toisil-

le-. Osa oppilaista piti itsenäisestä liikku-
misesta erityisen paljon, koska itsenäinen

työskentely antoi mahdollisuuden liikkua
iiman sosiaalista painetta. Omat heikkou-

det eivät olleet kaikkien nähtävissä, kun

tehtävien palautus tapahtui vain opertapl-

le. Oppilaat myös huomasivat liikunnan
merkityksen koneella työskentelyn tauot-

tamisessa sekä etäarjen jaksamisessa.

"Oppilaat ouat li)yttineet liiþunnan e lulttä'
utin ja uirÞistàuàn merhityÞsen ftlt."

Etäopetusaian arviointi ia
palautteenanto

Ajankäytön haasteiden lisäksi opettajat

kokivat tehtävien palauttamattomuuden
arvioinnin kannalta haasteellisena. Osal-

le oppilaista tietotekninen osaaminen tai

laitteiston puutteellisuus saattoi aiheuttaa

ongelmia tehtävien palauttamisessa, mut-

t" Ãäihitt tilanteisiin opettajilla tuntui ole-

van keinovalikoimaa (puhelinyhteys, eri-

tyisopettajan apu, koulunkäynnin ohjaa-

jan tuki jne.).

Osalle oppilaista itsensä videointi oli

vaikeaa, videolla esiintyminen koettiin
liian jännittäväksi tai noloksi. Kaikki
oppilaat eivät halua esiintyä videolla, vaik-

kã videon näkisi vain opettaja. Joillekin
oppilaille ilman ryhmäpainetta liikkumi-
nen oli helpottavaa ja oppilaan osaaminen

pääsi esiin paremmin' Itsenäinen työsken-

tely sopi joillekin oppilaille erinomaisesti'

"Minulla oli ylesi sellainen tlttö, joka ei

halunnut, että køsuot nrih11. Mutta mä

sanoin sitten uanhemrnille, että'.//.'. riit'
täri, että ne leädet ja jalat nähy, þun nii-
tä mä þatson. Että mri nälin ne tietlt iutut'
mitä haluun. Sitten tuli siebri pientä pritkriti

kuuaø ja uid.eota."

Muut ideat0pettaiien
käyttämät tai
tekemät videot
(ei-kaupattiset)

-Pitates rul.tailut,
fascioiden huotta-
minen
-ergonomia (ergo-
nomics), ota oikeat
asennot hattuun
-Voga in Engl'ish ->
raportoi oPettajatl.e
-hengitysha rioituk-
sia
-> raportoi oPetta-
iatte

Kuaio 4. Jotain tod.ella uutta liiþunnnno?etuþsess4 -siuustolla opettajien jakamat uinþit etli'
-ipiri,olíono 

þeaàlil¡i 2020, tässä þehonhuoltoon liittyuät uinhit "makupalana" esitebynà'

kaiþþi uinkit lQtyuät artiþhelin lopussa oleuan qr-koodin tøkaø'

vastaajista oli samaa mieltä väittämän

kanssa. Vaikka opetussuunnitelmaa käy-

tettiin valmisteluvaiheessa vain vähän

apuna, kokivat opettajat kuitenkin pysty-

neensä toteuttamâan opetussuunnitelmaa

etäopetuksen aikana. Fyysisiä tavoitteita

opettajat kokivat oppilaiden saavuttaneen

hyvin. Fyysinen aktiivisuus pystytciin
todentamaan esimerkiksi Sports Tracker

-sovelluksen avulla. Sen sijaan liikuntatai-
toja oli vaikeampi opettaa ja oppia, koska

palautteenanto oli haasteellisempaa. Myös
jatkor.utanta palautteen vaikutuksista jäi

usein tekemättä.

"Oppilas rohþaistui koÞeilemaan jotain.eri-

taista ¡a raportoi, että oli uirhistynyt, huo-

mannut ke h ittltu äns li. "

Sosiaalisten taitojen tavoitteisiin ei etä-

opetuksella ei voitu vastata kontaktiope-

tuksen tavoin. Oppilaat kaipasivat yhteis-

pelejà ja kavereitaan. Psyykkisesti etä-
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Ieuio 5. Etliopetuksen t0teatustøuat sekä tehtäuien palautuþsen uäyLit (o/o uastaajista)' Vastaaja pystyi ualitsemaan useamman uaihtoehdon'
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Ilman näyttöjä liikuntaa on vaikea arvi-
oida, vaikka olisi tutut oppilaat ja näyttöjä
olisi alkukeväältä. Opettajat myös ilmai-
sivat huolensa kotitaustan vaikutukses-
ta etäopetusajan oppimistuloksiin ja arvi-
ointiin. Osalla oppilaista on kotona väli-
neistöä ja apua vanhemmilta, osa oppi-
laista joutui selviämään itsenäisesti ehkä
puutteellisilla välineillä.

M¡tä iä¡ käteen?

Oppilaiden mielestä suosituimpia lii-
kuntamuotoja olivat useasta eri vaihto-

ehdosta itse valitut liikuntamuodot sekä

luontoliikunta. Yksilöllisten ratkaisujen
mahdollisuus, oman aikataulun mukai-
nen liikkuminen sekä oman erityisosaa-
misen esiintuomisen mahdollisuus tuli-
vat positiivisina asioina oppilaspalautteis-
sa useissa vastauksissa esiin. Myös per-
heen kanssa yhdessä liikkuminen koet-
din kivaksi. Opettajat kokivat oppilaspa-
lautteen perusteella, ettã oppilaat oppivat
digitaitojen lisäksi vastuun ottamista sekä

ymmärrystä itsestään liikkujana.
Useat liikunnanopettajat toivat esiin

kiitollisuuttaan kollegojen solidaarisuut-

O TEKNOLOGIA

ta ja jakamisen kulttuuria kohtaan. Moni
kertoi opettajakollegojen vinkkien ja avun
olleen pelastus etäopetukseen siirryttäes-
sä. Liikunnanopettajat kokivat päivitetty-
jen digitaitojensa mahdollistavan opetuk-
sen monipuolistamisen jatkossakin. Opet-
tajat mainitsivat käyttävänsä jatkossa etä-

opetuksen materiaaleja esimerkiksi lii-
kunnallisina kotitehtävinä, oppituntien
lisähöysteenä, tukea tarvitsevien oppilai-
den apuna, verkkokurssin järjestämisessä

tai lähiopetukseen syystä tai toisesta osal-

listumattomien oppilaiden aktivoimisessa.

"Etäopetuhsen uideonäytöt tuleuat jäämdrin
opetuhsen osøksi hei.lle, jotþa þoþeuat þoulu-
Iii kunnan pøb k opu llaÞs i.. "

Opettajat kokivat myös oppilaantunte-
muksensa parantuneen: henkilökohtais-
ten kontaktien màãrä joidenkin oppilai-
den osalta lisääntyi etäopetuksen aika-
na. Oppilaat saivat enemmän esille myös

omaa liikunta- ja arkiaktiivisuutta.
. Opettajat toivat kuitenkin esille, että

tulevaisuudessa samaan tilanteeseen jou-
tuessâân, he säästäisivät itseään: työmäärä
etäopetusaikana oli ollut monen kohdal-
la liian suuri. Vaikka etäopetukseen siir-
tyminen haastoi myös liikunnanopettajat
uuden äärelle, opettajat kokivat onnistu-
neensâ etäopetuksessaan.

"O len onnistunut innostømaan, þannusta-

rnaan, teþemliän mieluisia tehtàuiä la olen

s aanut oppi laani liiþ he e lle. "

Jotain todella uutta liikunnanopetuk-
sessa -sivustolla opettajien jakamat vin-
kit etäopetusaikana keväällä 2020 löyty-
vät qr-koodin takaa.

Kirjoitraja Mari Ktiäpä (KM, LitM) toi-
mii yliopiston lehtorin sijaisena seþä tehee

uäitöstutþimusta jø Terhi Haouinen (LiiT)
t1 ös k ente le e s oue baaan lii þunnan le h torinø

Jyuàshylän yliopiston Liiþuntatieteellisessri
tiedeþunnassa.
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0
Pystyntoteuttamaanopetuksessani 0petussuunnitetmannoudattaminenon

opetussuunnitetmaamyösetäopetuksessa. mahdotontaetäopetuksenaikana.

I täysin eri miettä ! metko eri mieLtå | en osaa sanoa

I lähes samaa miettä | tåysin samaa miettå

Kuuio 6. Vastauþset opetussuunnitelmaan liittluiin utiitt¿irniin (% uøstaajista), udstausuaih-

toe hdot u iisip ortais esti (Li þerÐ.

Pystyn huomioimaan Arviointi [iikunnan Oten voinut antaa Patautteen
etäopetuksessani etäopetuksenaikana oppitaiLl.epa[autet- antaminenei

arvioinnin. on haasteettista. ' ta heidän suor¡utu- onnistu
misestaan myös etä- etäopetuksen

opetuksen aikana. aikana.

I tåysin eri miettä | metko eri miettä | en osaa sanoa

| lähes samaa miettä | täysin samaa miettä

Kuuio 7. Vastauþset aruiointiin ja pølautteenantoon liittyuiin utiitttimiin, 5-portainen
Liþert, 5 uastaajista.
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