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Koulussa järjestettävä joukkueurheilu on ollut läpi liikunnanopetuksen historian yksi 

suurimmista sisältöalueista. Nykypäivänä lasten ja nuorten liikuntainnokkuuden väheneminen 

on koettu huolestuttavana asiana ja tähän yhdeksi syyksi on alan ammattilaisten ja 

verkkokeskustelujen mukaan ajateltu olevan koululiikunnan joukkueurheilu ja sen vaikutukset 

oppilaisiin. Keskustelujen mukaan joukkueurheilu on synnyttänyt oppilaissa kielteisiä ja 

ahdistavia kokemuksia. (Vähäsarja 2015.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä 9–

12-vuotiaiden oppilaiden kokemuksiin koulussa järjestettävästä joukkueurheilusta ja selvittää, 

onko koulussa järjestetty joukkueurheilu oppilaille mieleistä ja miten se sopii yhteen oppilaiden 

liikuntamotivaation kanssa. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2020 

viidentoista alakouluikäisen haastattelun avulla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluilla, 

joissa oppilaat saivat avata kokemuksiaan joukkueurheilusta ja pohtia heidän omaa 

liikuntamotivaatiotaan. Aineiston analysointivaiheessa käytettiin laadullista sisällönanalyysia. 

Tutkimuskysymykset  1.   Millaisena oppilaat kokevat koululiikunnan joukkueurheilun? 

    2. Sopiiko koulun joukkueurheilu oppilaiden liikuntamotivaatioon? 

Oppilaiden kokemukset näyttäytyivät suurimmilta osin positiivisina. Yleisimmät koetut 

asiat liittyivät joukkueurheilun synnyttämään ryhmätoimintaan, kilpailuun ja henkilökohtaisiin 

paineisiin suoriutua. Haastatteluissa ilmeni niin sisäistä, kuin ulkoista liikuntamotivaatiota. 

Joukkueurheilussa ilmeni monia osa-alueita, jotka sopivat oppilaiden liikuntamotivaatioon, 

mutta myös asioita, jotka oppilaat kokivat epäsopivaksi tai epämieluisaksi. Mieleisimmät 

joukkueurheilun osa-alueet olivat monipuolisuus, kilpailullisuus ja mahdollisuudet liikkua ja 

kokea yhdessä kaverin kanssa. Liikuntamotivaation kannalta ei mieluisat asiat olivat 

mahdolliset kiusaamistilanteet, opettajan valta ja oppilaiden vapauden puute. Tulokset kertovat 

oppilaiden nauttivan suurimmilta osin koululiikunnan joukkueurheilusta. Liikuntamotivaation 

kannalta osaan joukkueurheilun piirteistä on kuitenkin syytä puuttua, jotta negatiiviset 

kokemukset vähenevät ja oppilaat saavat parhaan mahdolliset välineet liikkua, kokea ja 

kehittää omaa liikuntamotivaatiotaan. 
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1. Johdanto 

Liikunnan oppiaineen rooli peruskoulussa on oppilaan hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointia 

tuetaan fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten toimintakyvyn kautta. Tärkeässä asemassa ovat 

fyysinen aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014.) Tällaisia toimintoja palvelevat hyvin eri joukkueurheilumuodot, jotka otetaan mukaan 

liikunnan opetukseen jo ensimmäisiltä luokilta lähtien. Peruskoulun liikunnassa järjestettävän 

joukkueurheilun perinteet jatkuvat pitkälle menneisyyteen saakka. Sillä on ollut tärkeä asema 

liikunnan opetuksessa ja oppilaiden liikuntamotivaation herättäjänä. Joukkueurheilu on saanut 

kuitenkin paljon kritiikkiä sen toimivuudesta. Joukkueurheilusta ja sen synnyttämästä 

kilpailusta puhutaan jatkuvasti yhä enemmän. Vanhemmat ja osa opettajista pelkää, että 

joukkueurheilun sisällöt eivät sovellu vielä alakoululaisille. Joukkueurheilua pidetään usein 

pakollisena liikuntamuotona, jota on koululiikunnassa liian paljon. (Vanttaja, Tähtinen, 

Zacheus & Koski 2017.) Aiheesta on paljon eriäviä mielipiteitä. Osa nauttii joukkueurheilun 

synnyttämästä kilpailusta ja ryhmässä liikkumisesta, kun taas osa pelkää ryhmässä toimimista, 

joukkuevalintoja ja kilpailutilanteita. Huolta on herännyt myös oppilaiden suurista eroista 

lajeissa vaadittavissa taitotasoissa. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu paljon liiallisen joukkueurheilun oppilaille 

aiheuttamista traumoista, joukkuejaoista ja kilpailusta lähtien. Muun muassa Sari Vähäsarja 

(2015) on kirjoittanut artikkelin aiheesta, jossa hän esittää verkkokeskusteluissa ilmenneitä 

tietoja siitä, miten liikunnanopettajat kokevat koululiikunnan aiheuttavan liikuntamotivaation 

vähenemistä tai jopa traumojen syntymistä. Vanttajan kumppaneineen (2017, 92–93) 

tekemässä pitkittäistutkimuksessa todettiin liikunnanopettajan ja koulun omaavan suuren 

roolin nuorten liikuntakiinnostuksen vähenemiseen. Useat nuoret aikuiset liittivät 

koululiikuntaan kielteisiä ja ahdistavia kokemuksia.  Tutkimukseen osallistuneet nuoret 

mainitsivat koulun joukkueurheilun kilpailutilanteiden aiheuttavan häpeän tunteita, 

osaamattomuutta ja leimautumista. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut alakoulun 

oppilaiden kokemuksista peruskoulun liikunnan joukkueurheilusisällöistä sen yhteydestä ja 

sopivuudesta oppilaan omaan liikuntamotivaatioon. Keskittyminen alakouluun antaa äänen 

juuri nuoremmille oppilaille ja täten tukee aiempaa nuoriin aikuisiin liittyvää tutkimusta. Tässä 

tutkimuksessa liikuntamotivaatiota käsitellään sellaisenaan, kuin se esiintyy 

haastattelutilanteissa. Sopivuudella oppilaiden liikuntamotivaatioon tarkoitetaan sitä, miten 

oppilaat kokevat koululiikunnan joukkueurheilun sisällöt itselleen mieluisiksi, kehittäviksi, 
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hyödyllisiksi ja sitä kautta motivaatiota ja halua osallistua synnyttäväksi. Eli mitkä 

joukkueurheilun tekijät toimivat ja sopivat yhteen oppilaan liikuntamotivaation kanssa. Haluan 

selvittää, saavatko oppilaat liikuntatuntien joukkueurheilusta enemmän positiivisia vai 

negatiivisia tuntemuksia ja kokemuksia ja haluaisivatko he muuttaa oppituntien 

liikuntamuotoja. Tutkimme kandiparini kanssa joukkueurheilua jo kandidaatin tutkielmassa, 

mutta silloin kohteena oli varhaiskasvatuksessa tapahtuva joukkueurheilua. 

Tutkimuksessamme selvisi, että joukkueurheilu on hyvin vähäistä alle kouluikäisten lasten 

parissa ja lasten mielipiteet ja käsitykset joukkueurheilusta vaihtelivat suuresti. 

Tutkimuksessamme havaitsimme vahvaa innostusta joukkueurheilulajeja kohtaan ja 

kiinnostusta erityisesti kilpailuun liittyen. Lapsille mielekkäimpiä kokemuksia 

joukkueurheilusta varhaiskasvatuksen puolella olivat tuttujen lajien pelaaminen yhdessä 

ryhmän muiden lasten kanssa sekä hauskanpito. (Lättilä & Vonk 2019.) Varhaiskasvatuksen 

joukkueurheiluun perehtyminen herätti kiinnostuksen tarkastella myös vanhempien lasten ja 

koulun näkökulmaa aihetta kohtaan. Minua jäi kiinnostamaan, miten joukkueurheilu vaikuttaa 

lasten motivaatioon osallistua ja liikkua tunnilla ja onko sillä mahdollisesti kauaskantoisia 

vaikutuksia lasten tulevaisuuden liikuntamuotoihin. Tämä tutkimus eroaa aiemmin tehdystä 

tutkimukseen osallistuvien lasten iän ja valitun näkökulman kautta. Kun käsittelyssä on yli 7- 

vuotiaat lapset, muuttuu myös liikunnanohjauksesta vastaava taho, tavoitteet, sisällöt ja 

laajuus. Koululiikunta eroaa varhaiskasvatuksen liikunnan ohjauksesta erityisesti tavoitteiden 

ja sisältöjen kannalta. Koululiikunnassa tavoitteet ovat erilaiset ja suunnitelmat tuodaan 

selkeästi esille. Liikunnan ohjauksessa huomioidaan tarkasti yksilöllisen ohjaamisen merkitys. 

Koulussa tapahtuvaan liikunnan opetukseen varataan paljon enemmän aikaa ja erityisesti 

arviointi nousee eri tavoin esille, kuin varhaiskasvatuksen puolella. (POPS 2014.)  

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut juuri lasten kokemuksista joukkueurheilusta. 

Haluan selvittää, kokevatko lapset joukkueurheilun positiivisena vai negatiivisena asiana ja 

vaikuttaako koululiikunnan joukkueurheilu haluun liikkua oppitunnilla ja vapaa-ajalla. 

Tavoitteena on saada kattava kuva 9–12-vuotiaiden oppilaiden kokemuksista koululiikunnan 

joukkueurheilusta sekä selvittää miten koululiikunnan joukkueurheilu sopii yhteen oppilaiden 

liikuntamotivaation kanssa. Olen lisäksi kiinnostunut, miten koulun liikuntatuntien 

joukkueurheilusisällöt herättävät innostuksen vapaa-ajan harrastuksiin. Tutkimus antaa tärkeää 

lisätietoa oppilaiden kokemuksista, toiveista ja liikuntamotivaatiosta. Tätä tietoa voidaan 

hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja opetusmenetelmissä. Seuraavaksi avaan tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät käsitteet, jotka ovat joukkueurheilu, koululiikunta ja 

liikuntamotivaatio. 
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1.1 Joukkueurheilu 

Joukkueurheilu on hyvin tyypillinen osa-alue koulun liikuntatunneilla. Se on lapsille usein jo 

ennestään tuttua esimerkiksi median kautta (Horne, Tomlinson, Whannel & Woodward 2013). 

Joukkueurheilussa joukkue koostuu yksilöistä, jotka muodostavat oman ryhmän, eli joukkueen. 

Joukkueen rakentamisessa ja ohjaamisessa tulee huomioida kaikki siihen kuuluvat yksilöt ja 

tukea heidän yksilöllistä kehitystänsä. (Lehmuskoski 2019.) Joukkue voi näyttää hyvin 

erilaiselta eri jäsenen kertomana. Joukkueen ohjaajan tulee pyrkiä johtamaan ryhmää kohti 

yhteistä tavoitetta ja saada ryhmä toimimaan yhtenä joukkueena mahdollisimman tehokkaasti. 

Kun ohjaaja kykenee tunnistamaan joukkueen sisäisiä ilmiöitä, on hänen helpompi vaikuttaa 

ryhmän toimintaan puuttumalla tilanteisiin tai keskittymällä tietynlaiseen ohjaamiseen. (Kaski 

2006.) Koululiikunnassa ryhmän ja ryhmän muodostamien joukkueiden ohjaamisesta vastaa 

opettaja. 

Joukkueurheilun piiriin kuuluu useita eri lajeja. Yleisimpiä lajeja ovat jalkapallo, 

jääkiekko, pesäpallo, koripallo ja lentopallo. Näitä kaikkia lajeja hyödynnetään 

koululiikunnassa. Joukkueurheilulajien suosioon vaikuttaa sen yhteisöllisyys, fyysisyys ja 

kilpailumahdollisuudet. Lajeja pelatessa lapset kehittävät sosiaalisia taitojaan, kehittävät 

kuntoa, voimaa, reagointia ja nopeutta, sekä sääntöjen ymmärtämistä. Koululiikunnan 

ohjaajalla onkin vastuu opettaa oppilaille lajien kautta sääntö- ja pelituntemusta. Ohjaajan tulee 

varmistaa myös oppilaiden oikeaoppiset varustukset. (Häyrinen & Kemppinen 2007.) 

Joukkueurheilussa lapset pääsevät kokeilemaan eri rooleja ryhmän sisällä. Jokaisessa lajissa 

pelaajille jaetaan omia rooleja, joiden mukaan peliä tulisi pelata. Pelaajaroolien kokeileminen 

toimii hyödyllisenä opetus ja arviointivälineenä, joissa oppilaat harjoittelevat taitojaan eri 

rooleissa ja havainnoivat toisten oppilaiden käyttäytymistä omassa roolissaan. (Heikinaho-

Johansson, Huovinen & Kytökorpi 2003.)  

Joukkueurheilu synnyttää ryhmässä toimimista, joukkueena pelaamista ja 

kilpailutilanteita. Kilpailu kuuluu liikuntaan. Useat kokevat sen merkitsevän voittoihin 

pyrkimistä ja tappioiden välttämistä, mutta todellisuudessa se sisältää paljon muutakin. 

Kilpailu antaa lapselle mahdollisuuden näyttää muille ja itselleen, missä hänen tasonsa menee 

tällä hetkellä. Joukkueurheilussa lapsi osallistuu peliin oman joukkueensa kanssa ja pyrkii 

suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, samalla noudattaen pelin sääntöjä. (Autio & 

Kaski 2005.) Kilpailu ei kuitenkaan näyttäydy kaikille oppilaille mahdollisuutena, vaan 

enemmän uhkana. Jatkuva toisiin vertailu saattaa synnyttää oppilaalle koululiikunnasta 

kilpaurheilun mielikuvan (Kujala 2013). Joukkueurheilu mahdollistaa lapselle uusien 



4 
 

 

kokemusten saamisen. Siinä lapsi saa paikan näyttää omaa itseään. Lapset osoittavat 

joukkueurheilussa tunteita, ajatuksia ja eri käyttäytymismuotoja. Joukkueessa lapsi saa tehdä 

turvallisesti virheitä, kehittyä, epäonnistua ja yrittää uudelleen. Joukkue on tässä hänen 

tukenaan. (Mieli.fi.) Joukkueurheilu on vahvasti sosiaalista toimintaa. Sosiaalisia taitoja 

tarvitaan muiden kanssa kommunikointiin, joukkuetoimintaan ja vertaisten kanssa pelaamiseen 

(Sääkslahti 2015). Joukkueurheilun hyödyt ovat selkeät. Se edistää lapsen myönteistä toimintaa 

ja käyttäytymistä sekä vähentää käyttäytymisongelmien kehittymisen riskiä ja lisää 

terveellisten elämäntapojen omaksumisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa (Unicef 2018).  

Joukkueurheilun ja kilpailun ohjaajat huomaavat usein, että lapsille pelin pelaaminen on 

tärkeämpää, kuin sen lopputulos. Lapsille muodostuu joukkueen sisällä halu yhteistyöhön, 

reiluun peliin ja ryhmätoimintaan. He harjoittelevat lajien avulla hyviä käytöstapoja, toisten 

huomioimista ja vastustajan kunnioittamista. (Autio & Kaski 2005.) Vaikka kilpailun 

mahdollisuus saattaa herättää joissakin lapsissa innon osallistua lajiin, ovat Siukosen (2006) 

mukaan lasten motiivit osallistumiseen harvoin tulostavoitteisia. Kun lapsi urheilee, hän haluaa 

kilpailla ja voittaa, mutta niitä tärkeämpää on kokeilla omia taitojaan ja nähdä mihin ne 

riittävät. Lapset haluavat samaistua ikätovereihin ja vertailla itseään heihin. 

Joukkueurheilun ohjaajalla on kilpailutilanteessa suuri vastuu. Kilpailusta ei saa tulla 

liian vakavaa ja pelin keskellä tulee pystyä oppia tarvittavia tietoja ja taitoja pelattavasta lajista. 

Ohjaaja luo tilanteeseen oikeanlaisen ilmapiirin, toimii tsemppaajana, ohjaajana, sekä 

tuomarina. Hänen tulee kunnioittaa jokaista peliin osallistujaa ja pyrkiä tekemään 

kilpailutilanteesta lapsille miellyttävän kokemuksen. (Autio & Kaski 2005.) Koululiikunnassa 

olevaan joukkueurheiluun tulisi liittää riittävä määrä leikinomaisuutta, joka tarkoittaa 

urheilussa monipuolisuutta ja vaihtelevuutta, jossa lapsen luovuus ja mielikuvitus ovat osana 

toimintaa. Tällöin urheileminen on kaikille hauskaa ja monipuolista. Leikinomaisuuden 

mukaan tuominen vaatii kuitenkin liikunnan ohjaajalta taitoa, koska on pyrittävä sekä sykkeen 

nousemiseen, että hymy suussa liikkumiseen. (Siukonen 2006.)  

1.2 Koululiikunta 

Koululiikunta on liikuntakasvatuksen systemaattista toteuttamista koulussa. Jokainen suomen 

kansalainen osallistuu elämänsä aikana koululiikuntaan jossain muodossa kouluvuosien 

aikana. Koululiikunnan vaikutukset lasten ja nuorten kehitykseen ovat merkittäviä. 

Koululiikunta kehittää lasten ja nuorten fyysisiä ja motorisia ominaisuuksia, liikunta-

aktiivisuutta lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa, terveystietoa ja henkistä terveyttä. Se 
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tarjoaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa omia taitojaan ja uusia hyödyllisiä kokemuksia 

liikunnan maailmassa. (Nupponen ym. 2010.) Yleisesti koululiikunta koetaan hyödylliseksi ja 

mieluisaksi asiaksi, jonka rooli on merkittävä lähes kaikkialla maailmassa (Trudeau & 

Shephard 2005). Liikunnan oppiaineen tehtävänä on oppilaiden hyvinvointiin vaikuttaminen 

tukemalla heidän sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä parantaa oppilaiden 

suhtautumista heidän omaan kehoonsa. Koululiikunnassa tärkeässä asemassa ovat oppilaiden 

fyysinen aktiivisuus, kehollisuus ja yhdessä tekeminen. Myös yhdenvertaisuuden, tasa-arvon 

ja yhteisöllisyyden lisääminen on oppiaineessa tärkeää. Liikunnassa hyödynnetään niin koulun 

omia tiloja, kuin lähiluontoa ja liikuntapaikkoja. (POPS 2014.) Liikunnan opetuksesta vastaa 

yleensä luokan oma opettaja tai liikunnan aineopettaja. Liikunnanopettajalla on vastuu 

liikuntasisältöjen suunnittelusta ja heillä on omat yksilölliset kyvyt, piirteet, vahvuudet ja 

heikkoudet (Rink 2010). 

Vuosiluokilla 3–6 liikunnan opetuksen pääelementtinä toimii motoristen perustaitojen 

vakiinnuttaminen, monipuolistaminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Opetukseen 

sisältyy laajasti fyysistä aktiivisuutta kehittäviä toimintoja. 9–12-vuotiaiden kehitysvaiheeseen 

valitaan sellaisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri 

liikuntatilanteisiin sovellettuina ja tehtäviä, joissa vahvistetaan oppilaiden tasapaino-, 

liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja eri lajien avulla. (POPS 2014.) Näillä vuosiluokilla myös 

sosiaalisia taitoja pyritään harjoittelemaan aktiivisesti. 9–12- vuotiaana lasten kaverisuhteiden 

merkitys korostuu ja lapset haluavat jatkuvasti kehittää sosiaalisia taitojaan (Ouka.fi). 

Koululiikunnan tehtävänä on antaa oppilaille monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä 

liikunnasta. Näitä kokemuksia ovat esimerkiksi omat suoritukset, palautteet, motoristen 

taitojen kehittäminen, vaikeat haasteet ja pätevyyden kokeminen. (Lehtimäki & Oksanen 

2003.) Näihin tarkoituksiin soveltuvat erinomaisesti lajit, jotka kuuluvat joukkueurheilun 

piiriin. Kouluiässä tulee huomioida, että lapsi saa kokemuksia useista eri liikuntamuodoista ja 

lajeista. Liian aikainen erikoistuminen vain yhteen lajiin, esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksen 

kautta, ei ole suositeltavaa. Lapsuusajan liikunnalla luodaan vahva pohja myöhemmän elämän 

liikunnalle ja siksi lasten tulisi liikkua kouluikäisenä mahdollisimman monipuolisesti. (Finne 

2017.)  

Koululiikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota oppilaille yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja toteuttaa itseään liikunnallisesti. Kujala (2013) käsitteli 

tutkimuksessaan koululiikunnan suhdetta oppilaiden yhdenvertaisuuteen. Tutkimuksen 

mukaan koululiikunnan onnistumisen kannalta on tärkeää luoda yhdenvertaiset 

osallistumismahdollisuudet kaikille oppilaille. Ongelmia yhdenvertaisuuden toteutumisessa 
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näkyi sellaisten oppilaiden kohdalla, jotka eivät vapaa-ajallaan harrastaneet liikuntaa ja joilta 

puuttui liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja. Kouluikäisille lapsille tulee tarjota monipuolisia 

kokemuksia urheilusta, jotta heidän käsityksensä siitä, mikä urheilussa on heidän mielestänsä 

mieleistä ja kivaa kehittyy. Tällaisten kokemuksien avulla oppilas voi löytää esimerkiksi 

joukkueurheilun mielekkyyden. (Wellard 2014.)  

1.3 Liikuntamotivaatio 

Koululiikunnassa ja sen joukkueurheilussa harjoitetaan liikuntaa monipuolisesti. Oppilaille 

kaikki tunneille valitut harjoitteet eivät välttämättä ole aina mieleisiä. 9–12- vuotiaat oppilaat 

ovat innokkaita kokeilemaan uusia haastavia tehtäviä. Oppilaille on kuitenkin tärkeää päästä 

liikkumaan ja työskentelemään niillä tavoin, jotka ovat heille mieluisia ja sitä kautta motivoivat 

osallistumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisen näkemyksen mukaan on olemassa kaksi 

tapaa motivoitua jonkin asian tekemisestä. Nämä tavat ovat sisäinen ja ulkoinen motivaatio. 

Ulkoisessa motivaatiossa tekeminen nähdään välineeksi jonkin asian saavuttamiseen. 

Tekeminen voi tässä tavassa tuntua pakottavalta, mutta tärkeältä palkinnon saavuttamisen 

kannalta. Sisäisessä motivaatiossa yksilö hakeutuu tekemään hänelle tärkeitä tai innostavia 

asioita. Tässä tapauksessa ei ole väliä onko tekemisestä tulossa palkinto, vaan tärkeämmäksi 

nähdään oman itsensä kehittäminen ja mielekkäiden asioiden kokeminen. (Martela & Jarenko 

2014.)  

Yksilön motivaatioprosessi rakentuu tavoitteista, suorituksista, haasteista ja asetetuista 

päämääristä. Lapsen liikuntamotivaatio voi olla kognitiivisesti tai emotionaalisesti 

virittäytynyttä. Se voi syntyä ja kehittyä kognitiivisena prosessina, kun lapsi pohtii liikunnan 

antamaa merkitystä itselleen ja asettaa siihen liittyviä tietoisia tavoitteita, esimerkiksi 

terveysvaikutuksiin liittyviä. Liikuntamotivaatio on emotionaalisesti virittäytynyttä, kun 

olennaiseksi tavoitteeksi syntyy jonkin tietyn tunnetilan saavuttaminen, esimerkiksi kilpailun 

synnyttämät tunnetilat. (Sarlin 1995.) Motivaatioprosessissa tavoitteet toiminnalle voivat 

syntyä henkilökohtaisten tekijöiden kautta, kuten esimerkiksi omien uskomusten ja omien 

kokemusten ja käsitysten kautta tai ulkoa päin tulevilta tekijöiltä, kuten vanhempien toiveet ja 

opettajan vaatimukset. (Tuominen-Soini 2012.)  Yksilön omat kognitiiviset käsitykset omista 

suorituksistaan ja omasta pätevyydestään liikunnassa on todettu yhdeksi tärkeimmistä 

liikuntamotivaation tekijöistä. Liikuntaa harrastavat alakouluiset kokevat itsensä yleensä 

pätevämmäksi ja heidän odotuksensa liikuntaa kohtaan ovat erilaiset ei liikuntaa harrastavien 



7 
 

 

kanssa. Liikuntaopetusta tulee järjestää tavalla, joilla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 

ja kehittää taitojaan ja kerätä kokemuksia onnistumisesta. (Sarlin 1995.)  

Nuorisotutkimusverkoston tekemän tutkimuksen mukaan liikuntakiinnostuksen 

tärkeimmät herättäjät lapsilla olivat ystävät, oma urheiluseura, vanhemmat, suosikkijoukkueet, 

suosikkiurheilijat, media ja koulu. Eniten vaikutusta liikuntainnokkuuteen tekivät ystävät, 

vanhemmat ja urheiluseurat. Ystävien tärkeyttä perusteltiin sillä, että lapsuudessa oma 

identiteetti rakentuu paljolti ryhmässä toimimisen ja toisiin vertailun kautta. Lapsille on tärkeää 

luoda ja kehittää ystävyyssuhteitaan juuri liikunnan kautta. (Vanttaja, Tähtinen, Zacheus & 

Koski 2017.) Tämä on verrattavissa myös sosiaalisen identiteetin rakentumiseen, jossa lapsille 

on tärkeää jakaa ryhmän kesken samoja piirteitä (Nikki).  

Tutkimuksen mukaan koululiikunnan rooli liikuntainnostuksen herättäjänä ei ollut kovin 

suuri. Tätä pidettiin yllättävänä, sillä samassa tutkimuksessa todettiin, että koululiikunta oli 

suurimmalle osalle mieleistä. Vain alle kymmenesosa piti koululiikuntaa epämiellyttävänä. 

Tutkimuksessa pohdittiin koululiikunnan tuntuvan lapsille yleiseltä liikunnalta, jota on aina 

ollut. Tämän vuoksi sen ei koettu vaikuttavan suuresti vapaa-ajan liikuntainnokkuuteen. 

(Vanttaja ym. 2017.)  Liikuntamotivaation vahvistumiseen ja muodostumiseen vaikuttavat 

useat eri tekijät. Yleisimpiä tekijöitä ovat ihmisen omat arvot, omat voimavarat ja 

elämäntilanne. Liikuntamotivaatio muodostuu aina yksilöllisesti ja siksi ei ole olemassa 

selkeää kaavaa sille, miten liikuntamotivaatio syntyy. Motivaation syntymiseen liikuntaa 

kohtaan vaikuttaa se, että liikunta koetaan itselle merkittäväksi asiaksi ja omia arvoja 

tukevaksi. Kun yksilölle kehittyy itselleen sopiva liikuntamotivaatio, voimavarojen ja 

liikuntainnon löytäminen on helpompaa. (Terveyskylä 2020.)   

Liikuntamotivaation on tutkittu muuttuvan kouluiästä aikuisikään laajasti. Ihmisen oman 

elämänkaaren aikana motiivit muuttuvat jatkuvasti. Lapsia voi motivoida liikunnan 

sosiaalisuus, taitojen kehittäminen ja kilpailu. Jokainen kokee itse, mikä liikunnanmuoto 

motivoi juuri heitä itseään ja mikä taas ei tunnu yhtä innostavalta. (Nupponen ym. 2010.) 

Lasten motiivit kokeilla urheilua tai urheilun kaltaista toimintaa lähtee siitä, minkälaisen 

toiminnan he kokevat hauskaksi. Lapset kaipaavat kouluarkeen mielekästä ja haasteellista 

vaihtelua erilaisten onnistumisen elämysten kautta. Lapset haluavat hallinnan ja osaamisen 

tunteita. Lasten haluun osallistua liikuntatoimintaan vaikuttaa suuresti henkinen ympäristö ja 

ilmapiiri. (Siukonen 2006.)  

 Liikuntamotivaation kannalta keskeistä on miettiä, mitkä tekijät saavat lapsen tai nuoren 

kiinnostumaan liikunnasta. Koululiikunnan joukkueurheilussa suoriutumisessa yhtenä 

motiivina on oppilaan oman pätevyyden osoittaminen. Pätevyyden osoittamista voi olla 
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tehtäväsuuntautuneisuudessa ja kilpailusuuntautuneisuudessa. Tehtäväsuuntautuneella 

motivaatiolla tarkoitetaan oman kyvykkyyden syntymistä oman yrittämisen ja kehittymisen 

kautta. Tehtäväsuuntautuneesti virittäytynyt oppilas kokee sisukkuutta esteiden edessä, eikä 

koe usein epäpätevyyttä suoriutumistilanteissa. Hänelle tärkeintä on oman parhaan yrittäminen. 

Kilpailusuuntautuneesti virittäytynyt oppilas taas tavoittelee palkinnoksi voittoa. (Dufva 

2004.)  

Nuorisotutkimusverkoston tekemän tutkimuksen mukaan liikuntainnokkuuden 

vähenemiseen tai poistumiseen vaikuttavat yksilölliset, sosiaaliset ja institutionaaliset tekijät. 

Motivaation syntymiseen liikuntaan kohtaan, vaikuttavat liikunnan mahdollisuudet omalla 

paikkakunnalla ja muut vapaa-ajan aktiviteetit, jotka houkuttelevat urheilua enemmän. 

Houkutukset alkavat lisääntyä erityisesti teini-iässä. Lisäksi lapset ja nuoret arvioivat jatkuvasti 

itseään, taitojaan ja ulkonäköään ja sen vuoksi oma suhtautuminen liikuntaan voi muuttua 

äkillisesti. (Vanttaja ym. 2017 73.) Tutkimuksen mukaan oppilaiden liikuntainnokkuuteen 

vaikuttaa vahvasti oma liikunnanopettaja. Vähän liikkuvista nuorista yli neljännes arvioi oman 

liikunnanopettajansa vähentäneen heidän kiinnostustansa liikuntaa kohtaan. (Vanttaja ym. 

2017.) Liikuntainnokkuuden vähenemiseen vaikuttavat myös lasten ja nuorten arvomaailman 

muutokset. Valtion liikuntaneuvoston LIITU-tutkimus osoittaa, että nuorten nuoret eivät pidä 

liikuntaa enää kovin tärkeänä. Tutkimuksen mukaan liikunnan vetovoima ja tärkeäksi koettujen 

asioiden määrä vähenevät jatkuvasti Nuoret kokivat tutkimuksen mukaan tärkeimmäksi hyvän 

olon saavuttamisen, uusien taitojen oppimisen ja parhaansa yrittämisen. (Kokko & Martin 

2019.) Kouluikäisten lasten haluun liikkua vaikuttavat kavereiden mielipiteet ja omat 

mielenkiinnonkohteet. 9–12-vuotiaat ovat innokkaita kokeilemaan eri lajeja ja oppimaan niissä 

vaadittavia perustaitoja. Tässä ikäryhmässä oppilaille on tärkeää ryhmän yhdenmukaisuus. 

Vaikeudet sääntöjen ymmärtämisessä sekä halu olla tottelematta niitä tai suuret yksilölliset erot 

liikuntataidoissa voivat myös vaikuttaa lasten osallistumiseen. (Arvonen 2017.) 
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2.  Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuskohteena ovat oppilaiden kokemukset koululiikunnan joukkueurheilusta ja 

joukkueurheilun sopivuus oppilaiden liikuntamotivaatioon. Tutkimus on toteutettu laadullisena 

haastattelututkimuksena. Tutkimuksessa pyrin objektiivisuuteen ja siksi ennen tutkimuksen 

aloittamista on tärkeä avata omat kokemukseni tutkittavasta aiheesta. Omien käsitysten 

avaamisen avulla, käsitykset eivät lähde viemään tutkimusta, vaan ääni annetaan 

haastateltaville. Seuraavaksi esittelen aiheesta tehdyt aiemmat tutkimukset, tutkimuksen 

läpikulun, sen vaiheet, eettiset ratkaisut ja menetelmälliset valinnat. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

1. Millaisena oppilaat kokevat koululiikunnan joukkueurheilun? 

2. Sopiiko koulun joukkueurheilu oppilaiden liikuntamotivaatioon? 

2.2 Aiemmat tutkimukset 

Koululiikuntaan ja siihen kuuluvaan joukkueurheiluun liittyviä tutkimuksia on löydettävissä 

vähän. Näissä tutkimuksissa lähestymistapana ovat olleet sukupuoliin liittyvät eroavaisuudet 

liikunnassa pärjäämisessä ja liikunnan kokemisessa. Lisäksi aiemmin tehdyssä tutkimuksessa 

koululiikuntaan liittyvään kiusaamisen on keskitytty laajemmin. Itse joukkueurheilun 

mielekkyyteen tai siihen liittyviin muihin kokemuksiin ei olla tartuttu. Oppilaiden näkökulmat 

aihetta kohtaan ovat vielä tutkimustiedon kannalta lähes olemattomat ja siksi koen, että 

joukkueurheiluun liittyviä oppilaiden kokemuksia on hyödyllistä käsitellä tarkemmin. 

Liikuntamotivaatioon liittyviä tutkimuksia on myös ennalta olemassa. Näissä tutkimuksissa 

lasten näkökulmat eivät nouse tarpeeksi esille. Esimerkiksi Eveliina Korkiakangas (2010) on 

tutkinut aikuisten liikuntamotivaatiota. Jotta liikuntamotivaatiota ja sen kehittymistä läpi 

ihmisen elämän voidaan paremmin hahmottaa, on hyödyllistä tarkastella nuorten lasten 

liikuntamotivaatiota ja sen esiintymismuotoja.  

Nupponen ja kumppanit (2010) selvittivät tutkimuksessaan koululiikunnan vaikutuksia 

ja nuorten suosimia koululiikuntamuotoja. Tuloksissa selvisi, että pojat suhtautuvat 

koululiikuntaan tyttöjä myönteisemmin. Suosituissa koululiikuntalajeissa esiintyi sukupuolten 

välisiä eroja. Suurin osa pojista piti joukkueurheilulajeja mielekkäimpinä koululiikuntalajeina. 

Erityisesti pesäpallo, jalkapallo ja jääpelit osoittautuivat suosituiksi lajeiksi. Tytöillä suosittuja 

joukkueurheilulajeja oli pesäpallo ja lentopallo. Toisin kuin pojilla, tytöt kokivat 
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yksilöurheilulajit useita joukkueurheilulajeja mieluisimmiksi. Tutkimukseen osallistujat 

kokivat koululiikunnan keskimäärin myönteiseksi asiaksi. Vastauksissa esiintyi kuitenkin 

myös koululiikuntaan liittyviä epäonnistumisen kokemuksia, oppimisvaikeuksia ja itsensä 

häpeämistä. Suurin osa vastaajista kertoi koululiikunnan olevan hauskinta silloin, kun liikuntaa 

tehdään yhdessä. (Nupponen ym. 2010.) Ronkainen ja Tuisku (2016) ovat tutkineet kilpailun 

yhteyttä oppilaiden motivaatioilmastoon. Heidän tutkimuksessaan pyrittiin selvittämään, miten 

yläkouluikäisten urheiluluokkalaisten suhtautuminen kilpailuun eroaa ei-urheiluluokkalaisten 

kokemuksista koululiikuntatunneilla. Tuloksissa ilmeni selkeitä eroja eri luokkiin kuuluvien 

oppilaiden välillä. Urheiluluokkalaiset suhtautuivat kilpailuun myönteisemmin ja heidän 

motivaatioilmastonsa poikkesi toisen luokan oppilaiden vastaavista. Vaikka kilpailu liitetään 

usein joukkueurheiluun, tapahtuu sitä myös useissa muissa koululiikunnan muodoissa. Saari ja 

Törmälehto (2013) ovat tutkineet 17–18-vuotiaiden henkilöiden liikuntamotivaatioon ja 

fyysisen aktiivisuuteen vaikuttaneita tekijöitä kuudennen luokan ja yhdeksännen luokan välillä. 

Tutkimuksessa on todettu, että liikuntamotivaation vähenemisen syyt ovat yksilöllisiä. Saaren 

ja Törmälehdon (2013) mukaan koululiikunnasta saadut kokemukset eivät ole pääsyynä 

fyysisen aktiivisuuden vähenemiselle tai liikuntamotivaation katoamiseen.  

Näiden tutkimusten esittelyn jälkeen voidaan todeta valitun tutkimusaiheen tuovat 

lisäarvoa kasvatustieteen tutkimuskentälle ja täydentävän joukkueurheilun ja 

liikuntamotivaation tutkimukseen liittyviä aukkoja. Tutkimukseni antaa aiemmille samaan 

aihekenttään liittyville tutkimustuloksille tukevaa lisätietoa, uudenlaista näkökulmaa ja 

erityisesti välineitä avata lasten kokemusmaailmaa laajemmin ja löytää yhteyksiä kouluikäisten 

lasten liikuntamotivaation ja koululiikunnan joukkueurheilun väliltä.  

2.3 Tutkimustehtävä 

Koululiikuntaa, liikuntamotivaatiota ja koululiikunnassa esiintyvää kilpailua on käsitelty 

muutamissa eri tutkimuksia. Koululiikunnan merkittävyyttä oppilaiden elämään on vaikea 

kiistää. Jokaisella on omat kokemuksensa omista kouluvuosien liikuntatunneista, ja niistä 

saadut kokemukset ovat vaikuttaneet oppilaiden haluun liikkua tai ylipäätään osallistua 

liikuntatunneilla enemmän tai vähemmän. Itseäni on aina kiinnostanut oppilaiden toiveet 

koululiikunnassa tapahtuvassa joukkueurheilussa. Olen kiinnostunut siitä, miten 

koululiikunnan joukkueurheilusisällöt sopivat oppilaiden liikuntamotivaatioon. 

Joukkueurheilu on suuri kokonaisuus peruskoulun liikuntasisällöissä. Yhteiskunnallisessa 

keskustelussa lasten halu ja mahdollisuudet liikkua ovat nykypäivänä vahvasti esillä. 
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Kasvatustieteen kannalta olisi merkittävää kehittää liikuntamuotoja siihen suuntaan, joka 

herättäisi oppilaissa mahdollisimman paljon kiinnostusta liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja 

kohtaan. Tulevaisuudessa liikuntakasvatuksen on löydettävät toimivat työkalut tarjota kaikille 

oppivelvollisille mahdollisimmat monipuoliset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua ja 

kokea. Koululiikunnan joukkueurheilun kehittäminen parantaa myös oppilaiden 

mahdollisuuksia löytää koululiikunnan avulla vapaa-ajan urheiluharrastus. On myös 

huomioitava oppilaiden perheiden sosioekonomiset erot, joiden vuoksi kaikilla perheillä ei ole 

mahdollisuuksia tarjota lapsille toivottuja harrastusmahdollisuuksia (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019). Harrastusmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi koulun vastuu 

toteuttaa lasten toiveita ja tarpeita liikuntaan liittyen kasvaa entisestään. Tämän tutkimuksen 

tehtävänä on tarkastella oppilaiden liikuntamotivaatiota ja kokemuksia koululiikunnan 

joukkueurheilumuodoista ja saada niiden perusteella selvyyttä siitä, miten joukkueurheilua 

tulisi muokata palvelemaan paremmin oppilaiden omaa liikuntamotivaatiota.  

 2.4 Tutkimuksen menetelmät ja lähestymistapa  

Haastattelut toteutettiin Lounais-suomalaisessa koulussa. Tutkimusta varten hankittiin 

tutkimuslupa. Tutkimuksen pohjaa luodessa hyödynsin teoriatietoa, johon peilasin myös omia 

kokemuksiani liikunnan opetuksesta. Tutkimukseni on fenomenologis-hermeneuttinen 

laadullinen tutkimus. Fenomenologinen hermeneutiikka on pohjimmiltaan olemuksen 

tutkimista perustavanlaatuisena ontologiana (Kakkori 2010). Kasvatustieteen kannalta se tutkii 

kouluyhteisöön liittyviä kokemuksia ja keskittyy niiden merkitysten avaamiseen ja tulkintaan 

(Fuster-Guillen 2019). Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen kohteena ovat ihmisen 

kokemukset ja elämismaailma. Tutkimuksessa on tartuttava yksilön henkilökohtaiseen 

elämismaailmaan ja pyrittävä olemaan avoin. Tavoitteena on nähdä tutkimuskohde 

sellaisenaan, kuin se on. Tutkijan on keskityttävä kokemuksia ilmentävään kirjoitukseen ja 

pyrittävä niiden tulkintaan. (Rouhilainen.)  

Fenomenologisen tutkimuksen hermeneuttinen osuus liittyy tutkimusaiheen tulkintaan. 

Hermeneutiikka tarkoittaa ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, jossa pyritään etsimään 

tulkinnalle sääntöjä. Hermeneutiikan avainkäsitteisiin kuuluu hermeneuttinen kehä ja 

esiymmärrys. Esiymmärryksellä tarkoitetaan sitä, miten kaikkeen uuteen tulkintaan liittyy 

mukaan myös pohjalla olevat aiemmat tulkinnat. Ymmärtäminen ei koskaan ala tyhjästä, vaan 

etenee kehämäisenä liikkeenä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  Tutkijan on ymmärrettävä, että 

kokemukset ovat sellaisenaan läsnä yksilön elämismaailmassa, mutta ne eivät vielä avaudu 
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suoraan ymmärtämiselle. Tutkijan tulee rajata aihe tulkinnan kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Hermeneutiikassa tutkijalta vaaditaan tietoutta omista käsityksistään ja lähtökohdat ymmärtää 

tutkimuskohteen kokemuksia, hyödyntämällä omaa esiymmärrystään. Fenomenologis-

hermeneuttinen tutkimusote sopii tutkimukseeni, koska siinä tartutaan yksilön 

kokemusmaailmaan ja mahdollistetaan tutkittavan kohtaaminen sellaisenaan.  

2.5 Tutkimusjoukon otos ja aineiston keruu  

Osallistujat valikoituivat Eskolan ja Suorannan (1998) esittelemän harkinnanvaraisen 

otannalla. Määrittelin osallistujien kriteereiksi oppilaiden iän, jonka tuli olla 9 ja 12 vuoden 

välillä sekä osallistumisen koulussa järjestettävään koululiikuntaan. Tutkimukseen osallistujia 

etsiessä pidin tärkeänä saada mukaan eri ikäisiä oppilaita, jotta vastauksia tulisi eri ikäryhmiltä 

ja tulokset olisivat täten luotettavampia. Siksi rekrytoimisessa käytin kiintiöotantaa, eli 

määrittelin ennalta tarvitsevani oppilaita vähintään kahdelta eri luokka-asteelta. Aloitin 

rekrytoimisen pyytämällä eri koulujen rehtoreilta kolmannen, neljännen, viidennen ja 

kuudennen luokan opettajien yhteystiedot. Tätä kautta sain opettajien kautta tiedon 

haastattelusta eri luokkien oppilaille. Luokista valikoitui vapaaehtoiset kriteereihin sopivat 

oppilaat. Tutkimukseen osallistui viisitoista alakoulun oppilasta. Tutkimusjoukossa seitsemän 

oppilasta opiskeli kuudennella luokalla ja kahdeksan oppilasta kolmannella luokalla. Kaikki 

oppilaat käyvät samaa koulua, mutta luokkien liikunnanopettajat ovat eri henkilöitä.  

Aineisto kerättiin syksyn 2020 aikana. Aineiston hankinnassa käytän puolistrukturoitua 

teemahaastattelua, jossa haastattelun kysymykset ovat kaikille samat ja niiden järjestys on 

määritelty etukäteen. Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden laadukkaalle ja monipuoliselle 

haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutukselle. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit 

on määritelty ennakkoon ja sen valmisteleminen vaatii laajaa perehtymistä aiheeseen ja 

huolellista haastateltavien valintaa. (Näpärä 2017.) Teemahaastattelussa edetään ennalta 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten kautta. Teemahaastatteluissa 

tutkija voi tarkentaa ja syventyä aiheeseen haastateltavien vastausten perusteella. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.)  

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Itse kerätty tutkimusaineisto sisältää 

välitöntä tietoa, ja on sen vuoksi luotettavaa primääriaineistoa. Haastatteluiden käyttäminen 

aineistonkeruussa mahdollistaa suoran kielellisen vuorovaikutuksen tutkittavien kanssa. Tämä 

mahdollistaa esimerkiksi aineiston keräämisen joustavuuden. (Hirsijärvi ym. 1997.) 

Haastattelutilannetta ennen, hankin tutkittavien huoltajilta suostumuksen tutkimukseen 
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osallistumiseen. Haastattelutilanteeseen ei voi pakottaa, vaan oppilaan on suostuttava siihen 

vapaaehtoisesti. Tutkittaville täytyy kertoa myös tutkimuksen mahdolliset seuraamukset, jotka 

voivat koskea tutkittavaa. Luottamuksen saaminen ennen haastattelua on erittäin tärkeää. 

(Kvale 2007.) Tässä tutkimuksessa näin toimittiin toimittamalla tutkittaville ja heidän 

huoltajilleen tarvittavat asiakirjat, jotka perehtymisen jälkeen allekirjoitettiin. Haastattelut 

nauhoitettiin ääninauhurille, josta tallenteet tuotiin tietokoneelle litterointia varten. Kirjoitin 

kaikista viidestätoista haastattelusta jokaisen sanan ja lauseen ylös ja samalla nimesin 

haastateltavat anonyymisti tunnisteiksi. Tunnistetavaksi valitsin haastattelujärjestyksen koodit, 

jotka kirjattiin seuraavasti: H1, H2, H3, H4 ja niin edelleen. Numero merkitsee 

haastattelujärjestystä sekä haastatteluiden litterointi järjestystä. Ensimmäiseksi litterointiin 

otetun oppilaan tunnistekoodiksi otettiin H1 ja niin edelleen. 

Kvale (2007) kertoo tutkijan ja tutkittavan välisen vuorovaikutuksen vaikuttavan 

osaltaan haastattelutilanteeseen. On huomioitava, että aikuisen tekemä haastattelu ja 

haastattelun kysymykset saattavat johdatella lapsia vastaamaan tietyllä tavalla, jolloin lapset 

voivat vastata epäluotettavasti ja vääriä tietoja antaen. Haastatteluja suunnitellessa ja niitä 

toteuttaessa keskityin jättämään omat käsitykseni pois ja mahdollistamaan ennalta valittujen 

lisäkysymysten avulla haastattelun jatkumisen haastavissakin tilanteissa. Lasten haastatteluissa 

olennaisten vaiheiden erottaminen toisistaan ei ole helppoa, vaan lapsiin tutustuminen ja 

vastausten etsiminen jatkuu prosessina läpi haastattelun. Lasten haastatteluissa esiin nousee 

myös hetkittäisyys ja muuttuvuus ja näitä varten tutkijan on hyvä valmistautua olemaan avoin. 

(Roos & Rutanen 2014.)  Haastattelut olisi hyvä tehdä lapsille luonnollisissa ympäristöissä, 

jolloin tutkivan aikuisen ja lapsen välinen sosiaalisen maailman kuilu olisi ylitettävissä. 

Kysymysten suunnittelemisessa on huomioitava lapsen ikä ja hänen kykynsä vastata 

kysymyksiin. Liian monimutkaiset kysymykset ja putkeen useiden kysymysten esittäminen voi 

hämmentää lasta. (Kvale 2007.)  

Haastattelussa syntyy kommunikointia ja sen kautta tutkimukseen liittyvää tietoa. Tuomi 

ja Sarajärvi (2018) kertovat haastatteluiden hyvän puolen olevan niiden joustavuus. 

Haastattelutilanteessa tutkija toimii vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja hänellä on 

mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selventää haastateltavan 

sanamuotoja ja käydä aiheesta kysymysten ulkopuolista keskustelua. Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan haastateltavalle on hyvä antaa tutkimuksen aiheet ja haastattelukysymykset jo 

ennen haastattelua, jotta haastateltavat voisivat tutustua niihin ja miettiä valmiiksi 

vastausvaihtoehtoja. Tässä tutkimuksessa päätin antaa lapsille ennalta vain haastattelun aiheen 

ja tietoa tutkimuksen tarkoituksesta. En halunnut antaa haastattelukysymyksiä ennakkoon, jotta 
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saisin haastattelutilanteessa totuudenmukaista ja siinä tilanteessa herääviä ajatuksia lasten 

kokemuksista. Haastattelukysymykset rakentuivat teemoista, jotka määritin tutkimukseeni 

kuuluviksi. Valitsin teemat sen mukaan, mitä tietoa haastatteluista haluaisin ja mitkä aiheet 

haluan nostaa teemahaastatteluissa esiin. Kysymysten ja niiden teemojen tarkoituksena oli 

saada haastateltavat kertomaan aiheista vapaasti ja omin sanoin. Ennalta valittujen kysymysten 

lisäksi esitin haastattelutilanteessa lisäkysymyksiä tilanteen mukaan.   

2.6 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysivaiheessa hyödynsin laadullista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin 

etenemisessä seurasin Tuomen ja Sarajärven (2018) kirjoituksia laadullisesta tutkimuksesta ja 

sisällönanalyysistä. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti 

ja objektiivisesti. Tässä tutkimuksessa dokumentit ovat teemahaastatteluiden kautta saadut 

haastatteluaineistot. Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä tarkka 

kuvaus tiivistetyssä ja yleistetyssä muodossa. Sillä pyritään dokumenttien kuvaamiseen 

sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Sisältöanalyysin painopisteenä on teorian 

muodostuminen viestien havainnoinnista ja niiden koodauksesta. Se pikemminkin tiivistää, 

kuin raportoi kaikkea saatua tietoa. Tiivistetyistä viestisarjoista, tutkimustietoa ja sen 

ominaisuuksia on helpommin löydettävissä. (Neuendorf 2017.)   

Valitsin analyysitavaksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Halusin löytää erilaisia 

joukkueurheilusta saatuja kokemuksia lasten elämässä ja pohtia joukkueurheilun sopivuutta 

oppilaiden liikuntamotivaation kanssa. Sisällönanalyysin käytössä tulee olla huolellinen. 

Tarkoituksena on löytää uutta tietoa, eikä toistaa jo ennestään tiedettyä. Laadullisessa 

aineistossa kiinnitetään usein liikaa huomiota jo ennalta tiedettyihin asioihin ja niiden 

toistumisen korostamiseen. Analyysivaiheessa voi olla siis vaarana, että tutkija avaa hänelle 

tuttuja asioita ja tällöin uutta tietoa ei välttämättä synny. (Salo 2015.) 

Litteroinnin jälkeen haastatteludokumentit pelkistettiin, eli redusoitiin. Redusoinnissa 

aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennaiset tiedot pois. Auki kirjoitetusta materiaalista 

kerätään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Etsin aineistosta 

erilaisia ilmauksia ja tämän kautta erilaisia ilmiöitä. Alkuperäiset ilmaukset listasin taulukkoon 

ja niistä rakensin pelkistetyt versiot alkuperäisten ilmauksen viereen Tuomen ja Sarajärven 

(2018) esimerkin mukaan. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen vaiheissa litteroinnin 

jälkeen vuoroon tulee kuvaus, jossa kuvataan haastattelijoiden ajatukset mahdollisimman 

tiiviisti (Laine 2010). Kuvauksessa puheenvuoro esiintyy lähes täysin haastateltavan sanoin, 
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eikä tutkijan tekemää tulkintaa pitäisi juurikaan esiintyä. Seuraavassa taulukossa esimerkki 

tutkimuksessa tehdystä pelkistämistä.  

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä.  

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

H1: Tykkään erilaisista hipoista, koripallosta 

ja tanssista. Harrastan tanssia. Oon 

harrastanut koripalloa, mutta pelejä oli liikaa, 

niin halusin lopettaa. Kahden harrastuksen 

pitäminen on liian raskasta. Liikkumisessa on 

kivointa, kun pääsee tekemään asioita 

yhdessä kavereiden kanssa, eikä tartte tehdä 

asioita yksin.  

Itselleni mieleisintä liikuntaa, ovat 

harrastukset. Liikunnassa kivointa on 

yhdessä kavereiden kanssa tekeminen. Ei ole 

mukavaa liikkua yksin 

H3: Omiin harrastuksiini kuuluu baletti ja 

ratsastus. Tykkään liikkua usein yksin. 

Juokseminen ja kovaa meneminen on 

kaikista kivointa liikuntaa. Vaikka yksin 

tekeminen on kivaa, tykkään myös 

kavereiden kanssa liikkumisesta. Helpottaa, 

kun näkee miten muut liikkuvat ja tekee 

liikkeitä ja niiltä saa ohjeita ja neuvoja. 

Tärkeät liikuntamuodot liittyvät omiin 

harrastuksiini. Yksin tekeminen ja kovaa 

liikkuminen on mieleistä, vaikka pidän myös 

kavereiden kanssa liikkumisesta. 

H4: Harrastan vesipalloa. Mieluisinta 

liikuntaa on uiminen ja kaikenlainen 

pelaaminen. Kavereiden kanssa liikkuminen 

on parasta. Esimerkiksi meillä on 

harrastuksessa tosi hyvä porukka ja 

ryhmähenki ja se on liikunnassa tärkeää.  

Mieleistä liikuntaa on ryhmässä liikkuminen 

ja siinä tärkeää hyvä porukka ja ryhmähenki. 
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Seuraavaksi oli vuorossa aineiston ryhmittely, eli klusterointi. Tässä vaiheessa etsin 

pelkistetyistä alkuperäisilmauksista samankaltaisuuksia ilmaisevia käsitteitä. Käsitteet 

ryhmiteltiin ja kasattiin erilaisiksi alaluokiksi. Alaluokat nimettiin niihin sopivilla käsitteillä, 

jotka voivat kuvata esimerkiksi aineiston ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.)   

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. Miten oppilaat kokevat koululiikunnan 

joukkueurheilun? 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

H4: Joukkueessa toimitaan yhdessä. Mitään ei koeta 

yksin ja muita kannustetaan. Yhdessä voitetaan, 

mokataan ja hävitään 

  

 

Yhdessä toimiminen 

H7: Peleissä pääsee toimimaan eri ihmisten kanssa, 

kun normaalisti. Parasta on olla monipuolisesti 

kaikkien kanssa. 

H8: Ryhmähenki syntyy. Asioita opitaan tekemään 

muiden kanssa. 
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TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. Miten oppilaat kokevat koululiikunnan 

joukkueurheilun? 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

H4: Kilpailu on harjoittelua. Tykkään 

kilpailusta ja se nostaa halua liikkua ja 

osallistua.  

  

 

 

Kilpailun vaikutus 

H6: Kisaaminen tuo jännitystä, joka on kiva 

tunne. Voitosta saa hyvän fiiliksen ja sitä 

tavoitellaan aina tosissaan. 

H11: Joukkueurheilun kilpaillaan ja siitä 

oppii tuntemaan, millaista on voittaa ja 

hävitä. 

Lopuksi tehtiin abstraktointi, jossa erotin aineistosta olennaisen tiedon ja muodostin niiden 

perusteilla sopivat käsitteet. Tässä etenin Tuomen ja Sarajärven (2018) ohjeiden mukaan siten, 

että yhdistelin pitkään eri luokituksia. Yläluokat syntyivät yhdistyneistä alaluokista ja 

pääluokat yhdistyneistä yläluokista. Lopuksi loin pääluokista yhden yhdistävän luokan. 

Luokittelun avulla aineistosta saatavat merkittävimmät tiedot saadaan selville ja jaoteltua 

selkeisiin kokonaisuuksiin. Näistä kokonaisuuksista on helpompi tehdä esimerkiksi taulukoita 

ja kuvioita. (Kvale 2007.) Seuraavaksi esittelen taulukot jaoteltuna tutkimuskysymyksen 

mukaan. 
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TAULUKKO 4. Aineiston abstraktointi. Miten oppilaat kokevat koululiikunnan 

joukkueurheilun? 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Kilpailun vaikutus   

   Joukkueurheilun paine 

  

  

Yksilöllisten merkitysten 

rakennuspalat 

Epäonnistumisen pelko 

Uudet kokemukset   

        Ryhmätoiminta 
Säännöt 

Yhdessä tekeminen 

Monipuolisuus   

  

Toiminnan sisällöt 

  

  

Joukkueurheilun 

ominaisuudet 

Jaksoharjoittelu 

Pelaaminen 

Taitojen harjoittelu 

Välineet 
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TAULUKKO 5. Aineiston abstraktointi. Sopiiko koulun joukkueurheilu oppilaiden 

liikuntamotivaatioon? 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Toiveet  

Oma vaikutusvalta 

 

 

 

Yksilölliset tekijät 

Oman lajin hyödyntäminen 

Vapaus tehdä 

Kilpailu Motivaation syntyminen 

Vaikutukset vapaa-aikaan 

Liika pelaaminen   

  

Opettajan päätökset 

  

  

  

  

Sosiaaliset tekijät 

Liika harjoittelu 

Ohjeet 

Joukkuejaot 

Kokemukset kaverien kanssa   

Vertaisten kanssa 

liikkuminen 
Kokemusten jakaminen 

Rooli joukkueessa 
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2.7 Eettiset ratkaisut  

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu monia eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkiin 

tutkimuksen eri vaiheisiin. Eettiset ratkaisut näkyvät jo aiheenvalinnasta lähtien. Yleisten 

eettisten periaatteiden mukaan, tutkimuksessa tulee kunnioittaa tutkimukseen valittujen 

henkilöiden yksityisyyttä, oikeuksia ja ihmisarvoa. (Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) 

Tutkimukseni eettisiin ratkaisuihin kuului tutkimussuunnitelman tekeminen, sen esittely ja 

muokkaaminen vertaisten tekemien opponointien pohjalta, aiheen valinnan perustelu ja sen 

tarpeen esille tuominen. Osoitin tiedolliset tavoitteeni ja sen minkälaista aineistoa lähden 

tavoittelemaan. Pyrin läpi tutkimuksen läpinäkyvyyteen esittelemällä tarkasti kaikki 

tutkimuksen vaiheet. Tutkimuksen tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa. 

Tutkimusten tulokset tulee pystyä voida jakaa muille mahdollisimman helposti 

ymmärrettävällä tavalla. Mikäli tuloksia ei jaeta, tutkimuksen kaikki perustavanlaatuiset 

kriteerit eivät täyty. (Mustajoki 2018.) Tulokset näkyvät tutkimuksessani helposti 

ymmärrettävällä tavalla, jonka vuoksi lukijat pystyvät hahmottamaan kaikki tutkimuksessa 

ilmenneet tärkeät asiat ja tulokset. Teoriaosuuden laatimisessa keskityin tuomaan mukaan vain 

sellaista tietoa, josta on hyötyä aiheen tutkimisessa. Haastattelijoiden valinnassa perustelin 

kriteerit ja periaatteet haastateltavien valinnalle. Haastattelukysymykset tein haastateltavien 

ikäryhmälle sopiviksi ja haastattelutilanteessa toimin vastuullisesti olemalla läsnä, mutta 

välttämällä haastattelun johdattelua. Aineiston säilyttämisessä toimin, kuten olin luvannut 

haastatteluun osallistuville. Aineiston analyysivaiheessa hyödynsin koko aineistoa (Leino-

Kilpi & Välimäki 2014).  

Tutkijalla on eettinen vastuu suojella haastateltavien anonyymisyyttä. Haastatteluista ei 

pitäisi saada selville, kuka haastattelun on antanut ja siihen liittyvät luottamukselliset paperit 

ja sopimukset on tarkoitettu vain tutkijalle. Ennen haastatteluja, on käytävä selkeästi läpi, miten 

haastattelut tullaan analysoimaan ja onko tutkittavalla vaikutusvaltaa lausuntojensa tulkintaan. 

(Kvale 2007.) Tutkimuksessa edettiin yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden 

mukaisesti. Aihetta valitessa keskityin pohtimaan tutkimuksen hyödyllisyyttä ja sitä, keihin 

tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa. Toimin tutkimuksen joka vaiheissa rehellisesti, 

huolellisesti ja tarkasti. Tutkimukseen osallistuvia informoitiin asiaankuuluvasti tutkimuksen 

tarkoituksesta, kulusta, vaiheista ja aineiston arkistoimisesta. Jokainen tutkimukseen 

osallistunut henkilö on tutustunut vaadittaviin asiakirjoihin ja osallistunut tutkimukseen 

vapaaehtoisesti.   
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3. Tulokset 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset. Tulokset esitetään tutkimuskysymysten 

mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisessä osiossa avaan haastatteluissa ilmenneitä oppilaiden 

kokemuksia koululiikunnan joukkueurheilumuodoista. Toisessa osiossa vuoroon tulee koulun 

joukkueurheilun sopiminen haastateltavien liikuntamotivaatioon.  

3.1 Kokemukset koululiikunnan joukkueurheilusta 

Tutkimuskysymyksen “Miten oppilaat kokevat koululiikunnan joukkueurheilun” tarkoituksena 

oli selvittää oppilaiden kokemukset joukkueurheilusta ja pyrkiä avata niiden mukana tulevia 

merkityksiä. Lisäksi halusin löytää selkeitä eroja kokemuksissa ja pohtia niihin johtaneita syitä. 

Kokemusten avaamisessa tärkeänä osana oli vastausten lisäksi mahdolliset lisäkysymykset, 

joiden avulla oppilaiden kokemusten takana piilevät merkitykset saatiin näkyvämmin esiin. 

Kokemuksissa ilmeni useita eroja. Erityisesti vanhemmat haastatteluihin osallistuneet kokivat 

joukkueurheilusta saadut kokemukset tärkeämpinä ja he pystyivät avaamaan niitä laajemmin. 

Vanhemmilta oppilailta tuli haastatteluissa nuorempia enemmän muutosehdotuksia, nimettyjä 

kokemuksia ja kuvauksia omasta liikuntamotivaatiosta.  Haastatteluissa ilmenneet kokemukset 

rakentuivat oppilaiden yksilöllisistä merkitysten rakennuspaloista ja nimetyistä 

joukkueurheilun ominaisuuksista. 

Oppilaat kuvasivat joukkueurheilun olevan sosiaalista toimintaa, jossa 

pallonhallintataidot, säännöt ja joukkuetoiminta ovat keskiössä. Oppilaat kokivat osaavansa 

vaadittavat taidot ja ymmärtävänsä pelien säännöt. Sosiaalinen joukkuetoiminta oli osa-alueista 

hauskin. Lajitaitojen, sääntöjen ja sosiaalisen joukkuetoiminnan yhtäaikainen hallitseminen 

tuntui oppilaille suhteellisen helpolta, mutta ei aina niin mieleiseltä. Edellä mainittujen asioiden 

lisäksi kunnon kasvattaminen ja terveyteen liittyvän tiedon kerryttäminen nähtiin 

joukkueurheilun selkeänä hyötynä. Liikkuminen koettiin hyödyllisenä vaihteluna oppitunneilla 

istumiseen verrattuna. Joukkueurheilu nähtiin yleisesti mieluisana ja todella yleisenä 

liikuntamuotona juuri koululiikunnassa. Haastatteluissa selvisi joukkueurheilun kattavan 

valtaosan lukukauden liikuntatoiminnasta.   

Henkilökohtaiset merkitykset. Haastatteluissa ilmeni useita kokemuksia 

joukkueurheilun synnyttämästä paineesta ja ryhmätoiminnan vaatimuksista. Vaikka useille 

joukkueurheilun kilpailullisuus tuntui loogiselta ja itselle mielekkäältä osa-alueelta, se tuntui 

osalle negatiiviselta asialta, joka estää mielekkään kokemuksen syntymisen. Kilpailu ja 
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ryhmässä toimiminen koettiin asettavan oppilaan painetilaan, jossa epäonnistumisia pelätään. 

Uudet harjoitteet ja joukkueurheilulajit tuntuivat uusilta ja siksi epämiellyttäviltä. Muutama 

oppilas ajatteli, että uutta asiaa ei voi vielä osata ja osaamattomuuden vuoksi tapahtuu 

epäonnistumisia, jotka saatetaan ottaa joukkueessa vastaan negatiivisesti. Pelon syntymiseen 

vaikutti erityisesti kokemukset, joissa joukkuetoverit suuttuvat sinun tekemästäsi virheestä. 

Kilpailutilanteissa omat virheet koettiin oman joukkueen häviön aiheuttajiksi ja tämän vuoksi 

vastuun ottoa pelitilanteissa osittain vältettiin. Lisäksi joukkuejaot saattoivat vaikuttaa 

negatiiviseen kokemukseen. Omaan joukkueeseen ei haluttu huonoja pelaajia tai sellaisia, jotka 

suuttuvat liikaa mahdollisesta häviöstä. 

H10: Jos joku mokaa pelissä, sille aletaan huutaa pahoja asioita. Esimerkiksi miksi sä teet 

noin? Ja hyvin mokattu taas. Toiset onneksi kannustaa muita. Mä en tykkää kilpailusta sen 

huutelun takia. Se, että kilpaillaan vähentää mun halua osallistua tunnilla.  

H8: Peleissä pitäisi olla tasaväkiset jaot. Ärsyttää, jos omassa joukkueessa on kaikki huonot. 

Ja ärsyttää, jos jotkut suuttuvat häviöstä.  

Enemmistö haastatteluihin osallistuneista kokivat kilpailun positiivisena kokemuksena. 

Erityisesti oman kaverin kanssa samassa joukkueessa pelaaminen koettiin tärkeäksi asiaksi. 

Joukkueurheilussa kilpailutilanteissa voittaminen koettiin osittain merkittäväksi asiaksi, mutta 

se ei lopulta noussut kovin tärkeäksi. Joukkueissa kisaaminen synnytti jännitystä ja siitä 

koettiin saavan monia erilaisia tunteita ja kokemuksia, jotka koettiin mielekkääksi. Tärkeintä 

oli päästä liikkumaan ja pitämään hauskaa. Useissa vastauksissa merkitykselliseksi ilmeni 

mahdollisuus päästä pelaamaan samassa joukkueessa sellaisten oppilaiden kanssa, joiden 

kanssa ei normaalisti vietetty paljon aikaa. Lisäksi muutamissa vastauksissa koettiin luokan 

poikien nauttivan kilpailusta tyttöjä enemmän.  

H4: Musta pahinta on pelata parast kamuu vastaan. Haluisin olla aina enemmän kamun 

puolella. Pojat tykkäävät kisata enemmän kuin tytöt. Mutta mä tykkään kyllä kisata ja jos 

kisataan, haluun enemmän osallistua. Voittaminen ei oo tärkeää tavallaan. Jos ollut koulussa 

tylsää ja vaan harjoiteltu niin kisaaminen nostaa sitten urheilun halua. Tärkeintä on pitää 

hauskaa, ei voittaa.  

H13: Kisaaminen tuo jännitystä ja se on kiva tuntea. Jengi alkaa olee tosissaan, kun tietää et 

kilpaillaan. Ja jos voittaa se tuo hyvän fiiliksen.  
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H14: Jotkut saattaa pelkää, että häviää. Mun mielestä kilpailu ei ole tärkeintä. Pitäisi pitää 

vain hauskaa. Osa ottaa enemmän tosissaan. Jos tiedän, että kilpaillaan, se saattaa vähän 

kuitenkin nostaa halua liikkua, koska pääsee toimimaan joukkueena ja voittaa peli.  

H7: Lajeissa pääsee tekemään juttuja eri ihmisten kanssa, kun normaalisti esimerkiksi toisissa 

aineissa. Parasta on päästä monipuolisesti eri tyyppien kaa toimimaan.  

Ryhmätoimintaan liittyviä kokemuksia mainittiin haastatteluissa monesti. 

Joukkueurheilu mahdollisti uusiin lajeihin liittyvien taitojen ja sääntöjen opettelemisen 

yhdessä. Yhdessä tekeminen erosi monien mielestä koulun muusta toiminnasta. Uudet 

kokemukset vaikuttivat merkityksellisimmiltä, kun ne sai kokea oman kaverin tai koko luokan 

kanssa. Yhdessä koetut asiat kuuluivat selkeästi oppilaiden merkityksellisempiin kokemuksiin.  

H5: Parasta on joukkue. Ei tarvii yksin tehdä vaan tehdään yhdessä. Jos tekee virheitä, koko 

joukkue kärsii siitä ja se on musta reilua. Voitetaan yhdessä ja hävitään yhdessä. Mitään ei 

tartte kokea yksin. Kannustaminen on kivaa.  

Joukkueurheilun ominaisuudet. Haastatteluissa ilmeni, että oppilaiden koulussa 

joukkueurheilua järjestetään paljon. Oppilaiden kokemuksia selvitellessä nousi esiin 

koululiikunnan joukkueurheilun erilaiset osa-alueet, jotka koettiin eriävillä tavoilla. Osa 

oppilaista mainitsi merkityksellisemmäksi kokemukseksi joukkueurheilun monipuolisuuden. 

Vaihtuvat joukkuelajit ja erilaiset aktiviteetit synnyttivät positiivisia kokemuksia. Osalle 

mieleisintä toimintaa oli itse lajien pelaaminen, osa taas koki kivoimmaksi peleissä 

vaadittavien taitojen harjoittelun ja myös näiden kahden sopiva yhdistelmä vaikutti positiivisen 

kokemuksen syntymiseen. Koulussa yleinen toimintatapa oli käydä läpi uutta joukkuelajia aina 

parin kuukauden ajan. Tämä malli vaikutti oppilaille mieleiseltä. Kun lajin harjoitteluun 

varattiin useita tunteja, pystyi siitä oikeasti oppimaan. Ja jaksoharjoitteluksi kutsuttu malli 

mahdollisti monen eri lajin läpikäymisen vuoden aikana. Yleisin näkemys joukkueurheilun 

sisällöistä oli positiivista. Joukkueurheilun koettiin olevan hyödyllinen liikuntamuoto, joka 

hauskuuden lisäksi kehittää sosiaalisia taitoja, kuntoa ja lajitaitoja. 

H9: Vuodessa on pelien jaksoharjoittelua. Sählyä, lentopalloa, koripalloa. Korista ollut 

lähiaikoina ollut paljon. Vuoden aikana tulee sitten muitakin lajeja. Joskus on kuntoratoja ja 

juoksujuttuja, mutta suurin osa on joukkueurheilua.  
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H3: Siinä kehittyy tosi hyviä ystävyyssuhteita ja joukkuehenki. 

Siinä harjoitellaan, ettei riidellä toisten kanssa. Kannustetaan ja tehdään kivoja juttuja muille. 

Muutamassa haastattelussa ilmeni kuitenkin negatiivista ajattelua joko itse taitojen 

harjoittelua tai lajin pelaamista vastaan. Osa koki liiallisen pelaamisen haittaavan taitojen 

kehittämistä. He kokivat pelien täyttävän liikuntatunnit, jonka vuoksi muulle toiminnalle ei 

jäänyt tarpeeksi aikaa. Osa taas koki pelit harjoittelua hyödyllisemmäksi.  

H1: Meillä on usein liian vähän aikaa harjoitella. Ei saisi olla paljon kaikkea vähässä ajassa. 

Ei pysty pelaamaan, jos ei osaa taitoja. 

H4: Musta meillä on liian vähän pelaamista. Harjoitellaan enemmän eikä päästä pelaamaan. 

Pelaamista lisää, koska harjoittelu voi mennä tylsäksi. 

Oppilaiden kokemuksien perusteella voidaan todeta, että yksilölliset näkemykset ja 

mieltymykset vaikuttavat kokemusten eroavaisuuteen. Vaikka monessa vastauksessa 

joukkueurheilun ja siihen liittyvät osa-alueiden kokemukset nähdään positiivisena ja 

merkityksellisenä yksilön kehityksen kannalta, on tärkeää huomioida myös eriävät mielipiteet 

ja yritettävä löytää niihin syyt. Syiden selvittämisen ja niihin puuttumisen avulla voidaan 

pyrkiä jatkossa luomaan kaikkia miellyttävät olosuhteet ja liikuntamuodot ja täten lisätä 

oppilaiden positiivisia kokemuksia koulussa.  

3.2 Joukkueurheilun sopivuus liikuntamotivaatioon 

Kun on selvitetty oppilaiden erilaiset kokemukset ja niihin liittyvät merkitykset 

joukkueurheilusta, on loogista siirtyä tarkastelemaan kokemusten syntymiseen liittyviä syitä. 

Minkä vuoksi toinen oppilas kokee joukkueurheilun eri tavalla kuin toinen? Syitä tähän on 

varmasti monia, mutta yksi tapa pureutua niihin on tarkastella oppilaiden omaa 

liikuntamotivaatiota ja selvittää niiden yhteys koulussa järjestettävään joukkueurheiluun.  

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää haastatteluun osallistuvien oppilaiden 

henkilökohtaisia liikuntamotivaatioita ja keskustelun avulla selvittää, sopiiko koulun 

valitsemat joukkueurheilu sisällöt näihin. Haastatteluissa ilmeni oppilaiden erilaisia tapoja 

hahmottaa omaa liikuntamotivaatiota. Monet kokivat, että urheilussa nautintoa ja iloa 

synnyttävät asiat sopivat heidän yksilölliseen liikuntamotivaatioonsa. Tällaisia asioita olivat 

esimerkiksi erilaiset vapaa-ajan harrastukset. Havaitsin haastatteluissa tasaisesti sekä sisäisiä, 

että ulkoisia motivaatiotekijöitä. Toisille palkinnon, kuten sosiaalisen hyväksynnän, 
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voittamisen tai kunnioituksen saaminen oli tärkeää, kun taas toisille liikunnasta nauttiminen oli 

tärkeämpää, kuin palkinto. Koululiikunnassa ilmeni monia asioita, jotka sopivat haastateltavien 

liikuntamotivaatioiden malleihin. Jaottelin haastatteluissa ilmenneet liikuntamotivaation ja 

koululiikunnan yhteydet yksilöllisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. 

Yksilölliset tekijät. Oppilaat kertoivat haastatteluissa omista vapaa-ajan 

harrastuksistaan. Harrastukset ilmenivät hyvin tärkeinä ja niissä esiintyvien piirteiden mukaan 

tuominen koululiikuntaan kuului oppilaiden liikuntamotivaatio malleihin. Kun oppilas sai 

koululiikunnassa tehdä samoja asioita, kuin omassa harrastuksessaan, syntyi hänelle 

positiivisia tunteita hyvästä osaamisesta. Tällaisissa tilanteissa oppilaat saattoivat toimia 

aktiivisemmin tai jopa yrittää toimia tilanteen johtajana. Lisäksi haastatteluissa tärkeäksi osaksi 

ilmeni oppilaiden toiveiden kuuleminen. Lapset nauttivat tilanteista, joissa saivat toivoa 

esimerkiksi oman vapaa-ajan harrastuksen liikuntamuotojen kokeilemista koko luokan kesken. 

Muutenkin toiveiden esittäminen, niiden kuunteleminen ja toteutuminen kuului vahvasti 

useiden oppilaiden liikuntamotivaatioon. Tiukat ohjeistukset ja määräykset saattoivat vaikuttaa 

oppilaiden haluun osallistua. Kun toiveita otetaan huomioon ja oppilaille annetaan vapauksia 

tehdä ja kokeilla ilman selkeitä ohjeita, on liikkuminen hauskempaa. 

H1: Koripallotunnilla aluksi syötetään kaverille toisella puolella ja sitten toiselle puolelle. Oon 

aloittanut koripallon jo 5-vuotiaana, joten osasin jo sen ikäisenä käsitellä tosi hyvin palloja. 

Pidin itseäni siinä hyvänä, koska osasin jo valmiiksi ennen koulua. Se on kivaa, kun tietää, että 

osaa. 

Erityisesti palkinnon saaminen sopi monien oppilaiden henkilökohtaiseen 

liikuntamotivaatioon. Erilaiset kilpailut ja mahdollisuudet näyttää opettajalle ja 

luokkatovereille osaamista nostivat oppilaiden halua liikkua. Myös uusien lajien kokeileminen 

synnytti jännityksen tunteita, jotka tulivat ulos oppilaiden mukaa positiivisena intona ja haluna 

oppia ja suoriutua opettajan silmissä hyvin. Jos oppilas kuuli ennen oppitunnin alkua tunnin 

sisällöstä, saattoi hän henkisesti valmistautua tuntia varten innokkaammin, jos tiedossa oli 

joukkuepelejä, joissa pelattaisiin voitosta. Valmistautumiseen ei jaksettu panostaa niin paljoa, 

jos ennalta tiedettiin tunnilla tehtävän vain asioita, joissa kilpaileminen ei ole mahdollista. 

Muutamassa tapauksessa tunneilla järjestettävä kilpailu taas vähensi halua osallistua, eikä sen 

koettu sopivan omaan liikuntamotivaatioon. 
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H3: Mä tykkään kyllä kisata ja jos kisataan, haluun enemmän osallistua. Voittaminen ei oo 

tärkeää tavallaan, mutta jos sen saa tulee hyvä tunne. Jos ollut koulussa tylsää ja vaan 

harjoiteltu niin kisaaminen nostaa sitten urheilun halua.  

H6: Mua on pari kertaa suututtanu, jos oon hävinnyt. Jos tiedän, että kilpaillaan, se nostaa 

mun halua pelata ja jo ennen tuntia on tosi kiva fiilis mennä liikkatunnille. Ja jos on joku open 

antama lisäpalkinto niin vielä kivempaa. 

H8: Jos tiedän, että tunnilla on joukkueurheilua ja tiedän, että siellä on asioita, mitä ei usein 

liikkatunneilla tehdä se vois saada fiiliksiä, että ootan tuntia innolla. Se taas voi vaikuttaa 

siihen, että pärjään tunnilla tosi hyvin ja ope näkee sen.  

Peleistä saadut positiiviset kokemukset vaikuttivat myös muutaman oppilaan mukaan 

heidän vapaa-ajan toimintaansa. Mikäli oppilas suoriutui liikuntatunnilla järjestetystä lajista 

hyvin, halusi hän jatkaa lajin parissa myös koulupäivän jälkeen. Parissa tapauksessa 

liikuntatunnilla kerätyt positiiviset kokemukset tietystä lajista olivat vaikuttaneet oppilaan 

päätökseen aloittaa tuohon lajiin liittyvän vapaa-ajan harrastuksen. 

H1: Meillä oli kerran koulussa sählyä, niin halusin hankkia kotiinkin oikean kokoisen mailan, 

niin pystyi pelaamaan veljen kanssa. Saatiin myös oma maali kotiin. Jos tutustuu kaikkeen 

uuteen, niin se nostaa intoa liikkua. 

H2: Pelattiin koulussa jalkapalloa ja voitettiin siinä koko ajan. Olin aika hyvä ja sen takii 

halusin alkaa harrastaa myös vapaa-ajalla. 

Sosiaaliset tekijät. Sosiaalisiin tekijöihin jaoin haastatteluissa ilmenneet asiat ja 

näkökulmat, jotka liittyivät joko opettajan rooliin tai luokkatovereihin. Opettajan tekemillä 

päätöksillä oli suora vaikutus oppilaiden innokkuuteen ja liikuntamotivaation 

muokkaantumiseen. Opettaja koettiin johtavana henkilönä, joka päättää mitä tehdään, missä ja 

miten. Osan mielestä opettajan suuri rooli ja päätösvastuu tuntui toimivalta, kun taas osa koki 

sen oppilaiden kannalta epäreiluksi ja epämiellyttäväksi. Pelien tai harjoitteiden määrästä 

oppilaat olivat opettajan kanssa usein eri mieltä. Toiset toivoivat enemmän pelaamista ja 

ärsyyntyivät liiallisesta harjoittelusta, kun taas toisilla näkökulma oli päinvastainen. Muutama 

koki näiden sekoituksen olevan kaikista toimivin ratkaisu. 
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H11: Keskittyisin tunneilla mielummin enemmän taitoihin, koska se on vähän rauhallisempaa. 

Olisi kiva saada myös tennistä mukaan liikkaan. Saadaan vaikuttaa tunnin pieniin juttuihin, 

mutta ei tarpeeksi. haluaisin saada enemmän vaikuttaa. Jos saisi toivoa ja päättää enemmän 

niin mulla olisi paljon kivempaa liikkua. 

H7: Haluaisin, että meillä pelattaisiin enemmän. Harjoittelu ei kiinnosta. Aluksi voitaisiin 

treenata ja lopputunti pelata. Me saadaan välillä toivoa, mutta opettaja ei aina ota niitä 

huomioon. Lähinnä alkujuttuihin saa toivoa. Jos olisin ope, niin antaisin pelaamiseen aikaa, 

niin kaikilla olisi kivempaa. 

Myös opettajan antamat ohjeidenannot ja tehdyt joukkuejaot nousivat tuloksissa esille. 

Muutamassa haastattelussa oppilas totesi välituntiliikunnan olevan liikuntatuntia hauskempaa, 

koska opettaja ei tule kertomaan pelin ohjeita tai tee joukkuejakoja. Tässäkin kohtaa vapaus 

valita säännöt ja joukkueet tuntuivat sopivan lasten liikuntamotivaatioon. 

Liikuntamotivaatioon vaikuttaa sopivan myös tilanteet, joissa oppilas pääsee samaan 

joukkueeseen hyvän kaverin kanssa. Omaa kaveria vastaan ei välttämättä haluttu pelata ja 

samassa joukkueessa kaverin kanssa oleminen toi lisäintoa liikkumiseen. Osa oppilaista koki 

joukkueurheilun mahdollistavan tilanteet, joissa oppilas pääsee toimimaan monien eri 

oppilaiden kanssa. Tällaisissa tilanteissa saattoi syntyä uusia kaverisuhteita tai tuntemus 

muiden luokkalaisten persoonaa kohtaan kasvoi. Epätasaiset jaot saattoivat aiheuttaa oppilaissa 

haluttomuutta pelata. Tällaisia tilanteita syntyi, jos omassa joukkueessa oli selkeästi 

huonompia ja laiskempia pelaajia kuin toisessa joukkueessa. Oppilaille oli tärkeää, että kaikki 

osallistuvat ja jokainen yrittää parhaansa joukkueen eteen.  

 H5: Opet ei tuu välitunneilla ohjeistaa, miten pitää pelata tai millä porukoilla vaan saadaan 

itse päättää säännöt. Se on helpompaa kuin oppitunnilla, jolloin on tarkat säännöt. Ohjeita 

tulee tunneilla liikaa ja se ei sovi mulle. 

H10: Ei oo niin kivaa, jos omassa joukkueessa on lapsia, jotka ei yritä tehdä mitä pitäisi tai ne 

on liian laiskoja. Se vaikuttaa siihen, ettei pysty voittamaan ja tulee epätasaiset jaot, eikä 

meillä ole edes mahdollisuutta voittaa.   

Tulokset osoittivat mielenkiintoista vaihtelua erityisesti näissä joukkuejakoihin 

liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa, jotka saattoivat vaikuttaa suuresti oppilaan osallistumiseen. 

Yksi haastattelun kysymyksistä liittyi oppilaiden parhaimpiin kokemuksiin koululiikunnan 
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joukkueurheilusta. Parhaissa kokemuksissa esiin nousivat useimmin juuri ne tilanteet, joissa 

oppilas pääsi toimimaan parhaan kaverinsa kanssa. 

H6: Kaikista tärkeimmät muistot ovat kokemukset parhaiden kamujen kanssa. Niiden kanssa 

samassa joukkueessa oleminen ja kaikki naurattavat tilanteet, joita on kiva käydä läpi koulun 

jälkeen. 

Kokemukset kavereiden kanssa päätyikin olemaan tuloksissa yksi suurimmista 

teemoista. Haastatteluiden alkuvaiheessa oppilaille esiteltiin alustavia kysymyksiä liikunnan 

mielekkyydestä sekä koululiikunnan merkityksestä ja tärkeydestä. Oppilaille mieleisintä 

liikuntaa oli kaverien kanssa liikkuminen ja harrastustoiminta, jossa pääsi näkemään omia 

kavereita. Viidestätoista haastateltavasta vain yksi totesi nauttivansa enemmän yksin 

liikkumisesta, mutta hänkin näki yhdessä liikkumisessa paljon hyviä puolia. Yhdessä 

liikkumisen teema kantoi läpi haastattelujen ja se vaikutti kuvaavan kaikista eniten oppilaiden 

omaa liikuntamotivaatiota.  

Jokaisen oppilaan haastatteluun kuului vaihe, jossa oppilaalle annettiin mahdollisuus 

kuvitella olevansa luokan opettaja ja sitä kautta hän sai välineet muokata koulun 

joukkueurheilun määrää, muotoa tai sisältöjä. Lähes kaikki oppilaat keksivät tapoja muokata 

luokkansa nykyistä joukkueurheilua, joka kertoi sen nykyisen olomuodon olevan mahdollisesti 

epäsopivaa lasten liikuntamotivaatioon nähden. Muokkausehdotuksissa esiintyi useasti 

joukkueurheilun määrän lisääminen, joka tuntui oudolta siihen nähden, että koulun 

joukkueurheilun määrä oli jo nykyisellään suurta. Lisäksi pelien sääntöihin toivottiin 

muutoksia, tässä tapauksessa oppilaiden mielestä peliä helpottavia ja sallivampia sellaisia. 

Hauskuutta ja kilpailullisuutta haluttiin lisätä ja tähän sopiva ratkaisuna nähtiin pelien 

lisääminen. Myös lajien vaihtelevuuden lisäämistä ja oppilaiden toiveiden parempaa 

huomioimista toivottiin. Omista harrastuksista tuotiin mielellään asioita tunneille mukaan. Osa 

halusi opettajan pois tuomarin ja johtajan roolista ja osa taas toivoi liian tosissaan ja 

aggressiivisesti käyttäytyvien oppilaiden poistamista pelitilanteista. Kysyin oppilailta 

mielipidettä liikuntaryhmien jaotteluista sukupuolen mukaan, mutta tätä ei koettu 

tarpeelliseksi. Oppilaat kokivat sekaryhmien toimivan nykyisellään, vaikka muutamien 

luokkalaisten poikien mainittiin käyttäytyvän epäsuotuisalla tavalla. 

  

H2: Valitsisin opettajana tunneille sellaista tekemistä, mistä kaikki tykkää. Kysyisin myös 

muiden mielipiteitä. Ohjeita vähemmän. Kaikkia ohjeita ei ihan heti ymmärrä. Sellaisia 

helpottavia ohjeita ja sääntöjä voi ottaa. 
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H4: Joukkueurheilua vois olla musta enemmän, että sais pelata enemmän. Koripalloa ei olla 

kertaakaan pelattu, sitä haluan tosi paljon. Ottaisin opena paljon kisailua mukaan tunnilla, 

esimerkiksi kuka suorittaa radan nopeimmin. Haluaisin myös riitelyt pois. Meiän kamujen kaa 

ei ikinä riidellä, vaikka toinen olisi hävinnyt. Jotkut saattavat suuttuu toisille ja alkaa riitelee. 

H8: Enemmän voimistelua. On paljon lajeja, joista pojat tykkäävät. Voimistelu saattaa jäädä 

kokonaan pois. Voimistelukin on joukkuetoimintaa ja mun harrastuksessa siinä ollaan koko 

ajan yhdessä. Kiusaaminen pitää saada pois. Kerran korispelissä mulle sanottiin, että ei oo 

kiva, että oot mun joukkueessa. Se ei tunnu kivalta. Jos on joku, joka harrastaa saatan alkaa 

pelkää, että pärjäänkö sen kanssa ja keitä se haluaa joukkueeseen.  

Myös joukkuetilanteissa tapahtuvaan kiusaamiseen haluttiin muutosta. Muutama oppilas 

koki pelkäävänsä epäonnistumisista johtuvaa verbaalista haukkumista tai jopa fyysistä päälle 

käymistä. Tällaisten uhkien poistaminen vaikuttaisi myönteisesti oppilaiden haluun osallistua 

ja toteuttaa itseään osana joukkuetta. Mainintoja riitatilanteista tuli onneksi vain muutamia. 

Tyypillisintä kiusaamiseksi koettua toimintaa oli toisten verbaalinen solvaaminen. Opettajan 

keinoista puuttua tällaisiin tilanteisiin ei tullut mainintoja. Vaikka muutosehdotuksia tulikin 

useita, löytyi koulun järjestämästä joukkueurheilusta monia piirteitä, jotka sopivat lasten 

liikuntamotivaatioon. Koulussa lapset saivat monipuolisia kokemuksia eri lajeista, 

pelitilanteista, harjoittelutilanteista ja joukkuetoiminnasta, jotka he kokivat hyödyllisiksi ja 

miellyttäviksi. Joukkuepeleissä lapset pääsivät toimimaan yhdessä muiden kanssa ja erityisesti 

parhaiden kavereiden kanssa koetut yhteiset pelihetket koettiin tärkeiksi. Haastattelun 

loppuvaiheessa kysyin jokaiselta oppilaalta, ovatko he halunneet liikkua myös liikuntatunnin 

jälkeen koulussa tai vapaa-ajalla. Tällä tarkoitin liikuntainnokkuuden heräämistä 

liikuntatunnin ansiosta.  

Joukkueurheilu toiminnasta jäi energinen olo ja hyvä fiilis mennä koulun jälkeen kotiin. 

Myös oppitunneilla keskittyminen tuntui helpommalta aktiivisen liikuntatunnin jälkeen. 

Koulun joukkueurheilusta oli kertynyt kouluvuosien aikana monia erilaisia kokemuksia, jotka 

vaikuttavat lasten jokapäiväiseen toimintaan. Nämä koetut tapahtumat saattoivat tulla eteen 

uudelleen ja tällöin oppilas tiesi miten näissä tulisi käyttäytyä ja minkälaisia tuntemuksia ne 

ovat aiemmin herättäneet. Esimerkiksi koetut häviöt ja niistä syntyneet tuntemukset helpottivat 

nykyisiä häviö tilanteita, joissa häviötä ei oteta enää niin vakavasti. 
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Kouluvuosien aikana opitut taidot ja tiedot mahdollistivat pärjäämisen vapaa-ajan 

harrastuksissa, välituntipeleissä ja koulun turnauksissa. Jotta tulokset näkyisivät selkeämmin 

ja tiivistetysti, poimin seuraavaan taulukkoon tuloksissa ilmenneitä erilaisia piirteitä, jotka 

yleisesti joko sopivat haastateltavien liikuntamotivaatioihin tai eivät sopineet lasten 

liikuntamotivaatioihin. Taulukkoa luodessa kirjasin haastatteluissa ilmenneitä yksilöllisiä 

liikuntamotivaatiomuotoja ylös ja vertailin niitä lasten mainitsemiin koululiikunnan 

joukkueurheilun muotoihin, piirteisiin ja aiheisiin. Luokittelu ei sopiviin ja sopiviin piirteisiin 

tapahtui poimimalla lasten kokemuksia, mielipiteitä, muutosehdotuksia ja toiveita ylös. 

Selkeimmät sopivaksi luokiteltavat piirteet olivat joukkueurheilun synnyttämät 

kilpailutilanteet ja sosiaalinen puoli, johon liittyi erityisesti mahdollisuus liikkua yhdessä 

tärkeiden kaverien kanssa. Epäsopiviksi piirteiksi nousivat oppilaiden kokema liiallinen 

opettajan valta-asema, säännöt sekä riita ja-kiusaamistilanteet. 

TAULUKKO 6. Tuloksissa esiintyneet piirteet 

 

Liikuntamotivaatioon sopivat piirteet Liikuntamotivaatioon epäsopivat piirteet 

Ryhmätoiminta Säännöt 

Kilpailutilanteet Joukkuejaot 

Monipuoliset kokemukset Riita ja -kiusaamistilanteet 

Fyysinen aktiivisuus Opettajan valta 

Sosiaaliset tilanteet Liialliset harjoitteet 

Vapaus tehdä Toiveiden hylkääminen 

Taulukossa nähtävät piirteet toimivat toisen tutkimuskysymyksen tulosten yhteenvetona. Sen 

avulla tuloksiin pystytään palaamaan jälkikäteen. Taulukko toimii loogisena tulokset-

kappaleen loppuosana, jonka jälkeen on luonnollista siirtyä tulosten pohdintaan. 
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4. Pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli avata alakoululaisten kokemuksia koululiikunnan 

joukkueurheilusta sekä selvittää joukkueurheilun sopivuutta oppilaiden liikuntamotivaatioon. 

Lähdin tutkimukseen kahden tutkimuskysymyksen kanssa, jotka olivat: 1) Millaisena oppilaat 

kokevat koululiikunnan joukkueurheilumuodot? Ja 2) Sopiiko koulun joukkueurheilu 

oppilaiden liikuntamotivaatioon? Tutkimuksen tuloksista on mahdollista löytää useita 

kasvatustieteen kentälle hyödyllisiä piirteitä, kokemuksia ja tietoja. Tutkimuksen tuloksista 

voidaan tulkita, että joukkueurheilu koetaan hyvin yleisenä ja hyödyllisenä liikuntamuotona 

erityisesti koululiikunnassa. Jokaisella oppilaalla on siitä kokemuksia vähintään 

koululiikunnan puolelta. Kokemuksista on löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös 

jonkin verran eroavaisuuksia. Yhtäläisyyksien esiintyminen selkeyttää tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden koululiikunnan sisältöjä, ajatusmaailmaa ja kokemusten 

samankaltaisuutta. Kun tiedetään, että tutkimukseen osallistuneet ovat käyneet läpi lähes 

saman koululiikunnan joukkueurheilupaketin kouluvuosien aikana, on mielenkiintoista 

huomata, miten samanlaiset tilanteet voivat näyttäytyä oppilaille täysin eri tavoin. Kokemusten 

eroavaisuudet kertovat yksilöllisistä mieltymyseroista, persoonallisuuseroista ja erilaisista 

liikuntamotivaatioista. Liikuntamotivaatiota selvitettiin esittämällä oppilaille kysymyksiä, 

joiden avulla saatiin selville lapsille mieleisimmät kokemukset liikunnasta ja asiat, jotka ajavat 

liikunnasta suoriutumista eteenpäin. Näiden tukena toimi oppilaiden kokemusten avaaminen ja 

niiden merkitysten pohtiminen. Haastattelut antoivat hyvää ja luotettavaa tietoa lasten 

ajattelusta ja kokemusmaailmasta ja niiden yhteenveto toi esille elementtejä, jotka opetus ja 

kasvatusalalla on hyvä ottaa huomioon. Kun lasten kokemukset, näkemykset ja toiveet tuodaan 

esille, on kasvatusalan ammattilaisilla helpompi suunnitella ja muokata tulevaisuuden 

opetusmuotoja ja sisältöjä. Tulokset voidaan nähdä palautteena, joka voi parhaimmillaan 

kehittää opettajia, koulua ja kasvatusalaa paremmaksi. 

Johdannossa esittelin koululiikunnan mahdollisia kielteisiä kokemuksia. Esimerkiksi 

Vähäsarjan (2015) mukaan liikunnanopettajat kokivat koululiikunnan aiheuttavan 

liikuntamotivaation vähenemistä ja Vanttaja (2017) kumppaneineen esitteli tutkimustietoa 

nuorten aikuisten kokemasta häpeän, osaamattomuuden ja leimautumisen tunteita, jotka olivat 

peräisin koulun joukkueurheilun kilpailutilanteista. Ennen haastatteluja olin varautunut 

useisiin tämän kaltaisiin negatiivisiin kokemuksiin erityisesti joukkueurheilun 
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kilpailutilanteista. Oma kokemuspohja koululiikunnan joukkueurheilun opettamisesta vaikutti 

haastatteluihin valmistautumiseen. Koululiikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota 

oppilaille yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja toteuttaa itseään liikunnallisesti 

ja siksi negatiivisten kokemusten vähentäminen ja mahdollisesti poistaminen täytyy ottaa 

vakavasti. Eroavaisuuksia oppilaiden kokemuksissa löytyi, mutta negatiivisesti virittäytyneet 

kokemukset joukkueurheiluun liittyen olivat selkeässä vähemmistössä.  

Suurin osa oppilaista koki saavansa kilpailutilanteista nautintoa, mutta näihin tilanteisiin 

kuuluviin osatekijöihin liittyi negatiivisia kokemuksia. Tällaisia olivat erityisesti joukkuejaot, 

epäonnistumisen pelko ja kiusaamistilanteet. Oppilaat kokivat, että joukkuetilanteissa täytyy 

ottaa huomioon muut osallistujat ja esimerkiksi epäonnistumisista kärsii yhden oppilaan sijaan 

myös joukkueen muut jäsenet. Tämä voi herättää osassa oppilaista kiukkua, joka taas saattaa 

purkautua verbaalisena kiusaamisena. Kiusaamisen estämisessä opettajan rooli nousee 

suureksi. Tulevaisuuden kannalta peli ja -kilpailutilanteissa koettuja tunteita ja niiden käsittelyä 

kannattaa opettaa oppilailla ennen pelitilanteita, pelin aikaan ja niiden jälkeen. Pelitilanteissa 

syntyy useita erilaisia tuntemuksia, joiden käsittelyä oppilaat vielä harjoittelevat. Aikuinen 

pystyy turhautumisen tai vihan tunteen ilmetessä purkamaan sen oikealla tavalla, joka ei 

vahingoita muita joukkueen jäseniä henkisesti tai fyysisesti. Tunteiden sanoittamista tai niistä 

keskustelemista tulisi lisätä liikuntatunneille. Lisäksi oikeanlaisen joukkue/ryhmähengen 

luominen on osaltaan opettajan vastuulla. Luokan täytyy ymmärtää, että voittaminen ja 

häviäminen koetaan yhdessä joukkueena. Tilanteita ei kannata ottaa liian vakavasti, eikä toisten 

virheitä tule kommentoida asiattomasti, vaan joukkuehengen mukaisesti näissä tilanteissa tulisi 

keskittyä kannustamiseen ja kehumiseen. Mikäli tunnetaitojen hallintaan panostetaan, 

vähenevät aiemmin todetut traumat, osaamattomuuden tunteet ja epäonnistumisen pelko ja 

itseä uskalletaan toteuttaa myös ryhmätoiminnassa.  

Joukkueurheilussa parhaimmiksi puoliksi todettiin mahdollisuudet toimia yhdessä 

muiden oppilaiden kanssa. Useimmille tärkeintä oli oman kaverin kanssa tekeminen, kun taas 

osa koki arvostavansa mahdollisuuksia liikkua myös sellaisten oppilaiden kanssa, joiden 

kanssa ei ollut aiemmin ollut. Joukkueurheilu siis mahdollisti kavereihin tutustumisen ja 

ystävystymisen. Yhdessä koetut asiat olivat tärkeitä ja niistä tykättiin keskustella vielä 

koulupäivän jälkeenkin. Joukkueurheilu on vahvasti sosiaalista toimintaa, jossa muiden kanssa 

kommunikoidaan, pelataan, opitaan ja pidetään hauskaa (Sääkslahti 2015). Yhdessä 

kokeminen on yksi merkittävimmistä vahvuuksista koulunkäynnissä ja siksi tällaiset 

positiiviset ja sosiaalisia taitoja kasvattavat kokemukset toimivat koululiikunnan 

joukkueurheilun onnistuneimpina osa-alueina. Positiiviset kokemukset mahdollistavat 
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joukkueurheilusta nauttimisen myös tulevaisuudessa myöhemmillä luokilla ja aikuisena 

(Wellard 2014). Yhteiskunta kannustaa yksilöitä panostamaan työuralla ja vapaa-ajalla 

sosiaaliseen toimintaan ja verkostoitumiseen ja nämä koulussa kerätyt pohjataidot 

kaverisuhteissa ja ryhmätoiminnassa edesauttavat tätä. Myös POPS (2014) pitää liikunnan 

oppiaineen tärkeänä tehtävänä tukea oppilaiden sosiaalista toimintakykyä sekä 

yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Tulosten positiivisuuden 

perusteella joukkueurheilu tulisi pitää isona osana liikunnan oppiainetta myös jatkossa, kunhan 

vain negatiivisia kokemuksia synnyttäviin asioihin puututaan. 

Kokemuseroissa ilmeni myös yksilöllisiä mieltymyseroja joukkueurheilun muodoista. 

Osa oppilasta koki pelitilanteet tärkeimpinä kokemuksina, osa lajeihin vaadittavien taitojen 

harjoittelemisesta syntyvät kokemukset ja loput näiden kahden yhdistelmän. Nämä ovat 

oppilaiden mielipide-eroja ja koen tärkeänä kuunnella oppilaiden toiveita ja pyrkiä 

tilanteeseen, jossa jokainen pääsee tekemään mahdollisimman usein haluamaansa 

liikuntamuotoa. Kujalan (2013) mukaan joukkueurheilun yksi tärkeimmistä tehtävistä on 

tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia kokea uusia asioita ja tehdä niitä juttuja, minkä 

kokee itselle merkittäväksi. Toimivana ratkaisuna olisi esimerkiksi ajoittain järjestää 

pienryhmäjakoja, joissa oppilas pääsee itse päättämään, meneekö hän harjoitteluryhmään vai 

peliryhmään. Molemmat asiat ovat joukkueurheilussa yhtä tärkeitä, joten kokemuksia 

molemmista on silti saatava. Tällaiset toimintamallit sopivat hyvin myös eriyttäviin 

liikuntamuotoihin, jossa pienryhmissä taitoja ja harjoitteita voidaan eriyttää joko ylös tai 

alaspäin. Opettajan on pidettävä huolta, ettei oppilaiden taitoerot tule liian selkeästi näkyviin. 

Liikunnan ohjaajan tulee pystyä havaitsemaan joukkueessa esiintyviä ilmiöitä, tarpeita ja 

taitoeroja ja löydettävä välineet ohjata oikein koko joukkuetta ja siinä olevia yksilöllisiä 

pelaajia (Kaski 2006). Vaikka erojen näyttäytyminen helpottaa opettajan tekemää suunnittelua 

ja yksilöllisen ohjaamisen tarve tulee helpommin esille, voi selkeät erot aiheuttavat heikommin 

pärjäävällä oppilaalla osaamattomuuden, häpeän ja kuulumattomuuden tunteita. Häpeän ja 

osaamattomuudet tunteet ovat osasyitä, nuorten kokemille traumoille koululiikunnasta 

(Vanttaja ym. 2017). Jotta jatkossa koululiikunnasta syntyviä traumoja pystytään vähentämään 

tai estämään, on häpeän ja osaamattomuuden tunteiden heräämisen välttämiseen löydettävä 

oikeat keinot. Toinen tapa on harjoitella käsittelemään näitä tunteita ja löytää niiden positiiviset 

puolet. Tulosten perusteella koululiikunnan joukkueurheilu tukee oppilaan sosiaalista ja 

yksilöllistä identiteettiä. Kokemukset sosiaalisista tilanteista antoivat mahdollisuuden toimia 

niin omien kaverien, kuin vieraampien lasten kanssa. Ryhmässä toimimiseen tarvittavia taitoja 

päästään harjoittelemaan erityisesti joukkuepelitilanteissa ja kommunikoinnissa. 
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Koululiikunnan joukkueurheilu auttaa oppilasta löytämään myös yksilöllisiä vahvuuksia ja 

ominaisuuksia. Oppilas pääsee näyttämään joukkueurheilussa omia yksilöllisiä taitojaan ja 

kehittämään heikkouksiaan. Joukkueurheilusta saatavat monipuoliset kokemukset antavat 

oppilaalle tärkeää tietoa siitä, minkälainen henkilö hän on ja miten hän ilmaisee itseään 

liikunnallisesti ja sosiaalisesti. 

Teoriaosuudessa kerroin, miten liikuntamotivaation vahvistumiseen ja muodostumiseen 

vaikuttaa useat eri tekijät. Lasten motivaation syntymiseen liikuntaa kohtaan vaikuttaa se, että 

liikunta koetaan merkittäväksi asiaksi (Terveyskylä 2020). On myös huomioitava, että 

liikuntamotivaatio muuttuu kouluiästä aikuisikään jatkuvasti (Nupponen ym. 2010). Tässä 

tutkimuksessa halusin selvittää haastattelutilanteen aikaisia yksilöllisiä 

liikuntamotivaatiomuotoja ja pohtia, sopivatko ne koulun järjestämään joukkueurheilu 

muotoihin. Tuloksissa ilmeni molempia Martelan ja Jarenkon (2014) esittelemiä 

motivaatiomuotoja. Eli sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Yksi yleisimmistä teemoista oli 

palkkion toivossa liikkuminen. Palkkiona toimi kilpailun voitto, joukkuetovereiden hyväksyntä 

ja opettajan antamat kehut. Palkkion toivossa liikkuminen viittasi Dufvan (2004) mukaan 

kilpailusuuntautuneesti virittäytyneeseen käytökseen. Oli mielenkiitoista huomata, miten 

koululiikunnasta saatavat erilaiset palkinnot motivoivat eri oppilaita. Koulumaailmassa 

palkinnot ovat lähes jokapäiväisiä ja opettajan on tärkeä tiedostaa, mitkä palkinnot oppilaita 

motivoivat ja miksi. Useat oppilaat mainitsivat myös hauskuuden kokemisen tavoiteltavaksi. 

Vaikka palkkion tavoitteleminen mainittiin useasti, sitäkin mieluisammaksi asiaksi koettiin 

kaverin kanssa liikkuminen. Lasten yleiseen haluun liikkua vaikuttavat liikuntaympäristö ja 

vallitseva ilmapiiri (Siukonen 2006). Liikuntaympäristö, missä oppilas pääsee toimimaan 

kavereiden kanssa, koetaan turvalliseksi ja toimivaksi ympäristöksi liikkua. Oppilaiden 

liikuntamotivaation kannalta tärkeää oli saada olla tekemisissä juuri oman kaverin kanssa ja 

suoriutua tunnin tehtävistä yhdessä. Liikuntatunnit palvelivat näitä tarkoituksia hyvin. Lisäksi 

oppilaiden kannalta mieleistä oli joukkueurheilun monipuoliset sisällöt, aktiivisuus ja vaihtuvat 

joukkuelajit. Haastatteluihin osallistui oppilaita kahdelta eri luokalta ja erityisesti vanhemmat 

oppilaat kokivat luokkansa systeemin toimivan suhteellisen hyvin. Nuoremmilla oppilailla oli 

enemmän vaikeuksia sanoittaa, mihin asioihin he olivat tyytyväisiä ja mitä muutoksia heidän 

toiveisiinsa kuului.  

Oppilaiden liikuntamotivaatioon ei tulosten mukaan sopinut opettajan suuri valta ja 

oppilaiden vapauden puute. Lisäksi joukkuejakoihin liittyvät asiat tuntuivat usein oppilaista 

haastavilta ja henkilökohtaisia eroja mieltymyksistä joukkueurheilun muotoihin esiintyi paljon.  

Tuloksissa erityisesti opettajan suureksi koettu valta tuntui yllättävältä. Toiveiden esittäminen 
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liikuntatunneilla oli lapsille selkeästi tärkeää ja heiltä löytyi innokkuutta osallistua tuntien 

suunnitteluun. Nykypäivänä oppilaiden osallisuutta pidetään hyvin tärkeänä osa-alueena 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019). Liikunnan oppiaineessa tämä ei oppilaiden mukaan 

toteutunut. Haastattelutilanteessa monet oppilaat innostuivat suuresti, kun annoin heille 

mahdollisuuden eläytyä opettajan rooliin. Muutosideat ilmenivät toinen toisiaan 

mielikuvituksellisempina. Omaa harrastusta haluttiin hyödyntää myös koulun liikuntatunneilla 

ja oppilaille haluttiin antaa enemmän vapauksia tehdä, liikkua ja riehua. Toki kaikkia ideoita 

ei voida realistisesti ottaa huomioon, vaan päävastuu suunnittelusta tulee olla myös jatkossa 

opettajalla (Rink 2010). Koen kuitenkin tulosten perusteella tärkeäksi antaa lapsille 

mahdollisuuksia toivoa ja ideoida yhdessä opettajan kanssa. Haastatteluissa tuli ilmi yksi 

mielenkiintoinen muutosehdotus, joka voisi mielestäni toimia todella hyvin. Tässä 

muutosehdotuksessa oppilas toivoi tilannetta, jossa opettaja suunnittelee ja päättää 

kuukaudessa kolmen liikuntatunnin sisällöt ja yksi jäljelle jäävä tunti voitaisiin jättää 

oppilaiden vastuulle niin suunnittelun, kuin toteutuksen puolesta. Tällaiset ratkaisut voisivat 

tuoda opetuksen kentälle jotain täysin uutta ja samalla oppilaat saisivat selkeitä kokemuksia 

osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Tuntien jälkeen voitaisiin järjestää reflektointi hetkiä, 

joissa opettajan kanssa käydään läpi, mikä oppilaiden suunnittelemassa tunnissa onnistui ja 

miksi. Osallisuuden kokemukset nousevat merkityksellisiksi, kun oppilas harjoittelee 

itseilmaisuaan, luovuuttaan ja taitojaan. Uudet tavat toimia lisäävät myös raikkautta 

opiskeluun. 

Tuloksissa näkyi ymmärtämättömyyttä opettajan tekemiä ratkaisuja kohtaan ja siihen 

näen ratkaisuksi niiden sanoittamisen. Opettajan tekemä ratkaisujen sanoittaminen auttaa 

oppilaita ymmärtämään niiden tarkoituksen (Avola & Pentikäinen 2020). Opettajan olisi hyvä 

kertoa oppilaille hyvissä ajoin mitä milläkin tunnilla tullaan tekemään ja miksi tehdään juuri 

näitä asioita. Opetuksen tavoitteiden esille tuominen selkeyttäisi opettajan tekemiä ratkaisuja. 

Näissä tilanteissa oppilaat voivat esittää lisäkysymyksiä, mahdollisia toiveita ja lisäksi 

opettajalle voidaan antaa suoraa palautetta, mikä taas antaa opettajalle tärkeää tietoa siitä, mitä 

oppilaat kokivat tärkeäksi ja mieleiseksi. Henkilökohtaiset mieltymykset nousivat myös toisen 

tutkimuskysymyksen tuloksissa esille. Osalle oli tärkeää, minkälaisissa joukkueissa pelataan ja 

kuinka paljon pelataan, kun taas osa koki tärkeämmäksi pelitilanteiden hauskuuden. En koe 

näitä mielipide-eroja liikuntamotivaation sopivuuden kannalta kovin tärkeänä. Oppilaiden on 

hyvä saada kokemuksia myös ajoittaisista epämiellyttävistä asioista. Tärkeämmäksi nousee se, 

että jokainen saa hetkiä tehdä sitä, mistä tykkää. Joukkueurheilu koostuu monista eri osa-

alueista, eikä jokainen niistä voi sopia kaikilla. Lisäksi on huomioitava tilannekohtaiset 
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tunnetilat. Mielipide-erot nousivat esille erityisesti haastattelun osiossa, missä oppilas pääsi 

eläytymään opettajan rooliin.  

Liikuntamotivaatio kehittyy jokaisella eri tavalla ja se saattaa näkyä myös eri tavoilla. 

Oppilaalla saattaa olla vielä alakouluiässä haasteita hahmottaa omaa liikuntamotivaatiotaan ja 

vaikeuksia ilmaista sitä. Tutkimuksessa tähän ongelmaan liittyviä piirteistä oli nähtävissä 

muutamien tutkittavien haastatteluiden kohdalla, joissa oppilaan liikuntamotivaatiota 

selvitettäessä tärkeisiin kysymyksiin tuli epämääräisiä vastauksia, luokkaa ”en osaa sanoa”, 

”en tiedä” tai ”en ymmärrä”.  Tässä tutkimuksessa liikuntamotivaatiota käsiteltiin siinä 

muodossa, missä se esiintyi haastattelutilanteessa. On kuitenkin huomioitava 

liikuntamotivaation jatkuva kehittyminen ja muuttuminen.  

Aiempiin tutkimuksiin verratessa löysin niin samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. 

Koululiikunnan ja erityisesti yhdessä liikkumisen mielekkyys kulki erityisesti Nupposen 

kumppaneineen (2010) tekemän tutkimuksen kanssa samassa linjassa. Löysin myös 

yhtymäkohtia aiemmin tekemääni kandidaatin tutkielmaan, jossa ilmeni suurimmilta osin 

myönteistä asennoitumista joukkueurheilua kohtaan. Ennen tutkimuksen tekoa odotin tulosten 

näyttävän enemmän eroavaisuuksia oppilaiden kokemuksissa. Omat kokemukseni 

joukkueurheilun opettajana ja ohjaajana helpotti ymmärtämään oppilaiden tuskastumisen 

opettajan suureen valta-asetelmaan joukkueurheilun vetäjänä. Olen tottunut ohjaamaan 

joukkueurheilua opettajajohtoisesti ja tiukoilla ja selkeillä ohjeistuksilla. Tutkimus herätti 

minussa opettajana uudenlaisia ajatuksia erityisesti siinä, tarvitseeko opettajan oikeasti ottaa 

joukkueurheilun ohjaustilanteissa niin selkeää johtajan asemaa? Varsikin nuorena opettajan 

suuren oppilasmäärän ohjaaminen suuressa virikkeellisessä tilassa synnyttää helposti 

opettajalle tarpeen toimia selkeänä ohjeita antavana aikuisena. Onko tällaisessa tyypillisessä 

käyttäytymistavassa kyse enemmänkin pelosta tilanteen hallinnan menettämisestä tai 

epäluottamuksesta oppilaiden kykyyn tehdä toimivia toimintaa eteenpäin vieviä ratkaisuja ja 

päätöksiä. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta voidaan aloittaa pohtimalla tutkimussuunnitelman 

laatimista. Suunnitelman laatimisen jälkeen se esitettiin muille opiskelijoille ja kurssin 

ohjaajalle. Esittelyn jälkeen suunnitelmaa muokattiin opponointien ja kommenttien pohjalta. 

Teoriaosuus kasattiin tieteellisistä luotettavista lähteistä. Lähteinä toimivat kotimainen 

kirjallisuus, tutkimustieto, tutkimusartikkelit, kansainväliset aineistot sekä vertaisarvioidut 

aineistot. Teoriaosuutta kasattiin luotettavuutta yllä pitäen. Myös haastattelua varten tarvittava 

tutkimuslupa haettiin asianmukaisesti.  
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Laadullisessa tutkimuksessa isossa roolissa on tutkijan ja tutkittavan välinen 

vuorovaikutus ja heidän välisensä ymmärrys tutkittavasta aiheesta. Tutkimustilanteen 

avaamisessa tutkija pyrkii antamaan lukijalle selkeän kuvan siitä, mitä tilanteessa on ilmennyt 

ja miten ilmennyt asia on koettu tutkittavan näkökulmasta. Tutkijan kirjoittamalla tekstillä 

saattaa olla monia eri merkityksiä ja siksi lukijalla on hyvin paljon tulkinnanvaraa. Tulkinnan 

eri mahdollisuuksia on syytä pohtia tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa. Eri lukijat 

saattavat ymmärtää tekstin sisällön eri tavoin ja tämä tuottaa haittaa luotettavuudelle. 

(Graneheim & Lundman 2004.) Koin oman taustani joukkueurheilun parissa lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta, koska oma ymmärrykseni aihetta kohtaan oli ennestään jo hyvää. 

Pystyin tutkijana samaistumaan oppilaiden kokemuksiin ja ajatusmaailmaan ja löytämään 

puheenvuoroista merkittäviä asioita. Ymmärsin kuitenkin jättää omat kokemukset ja 

ennakkotiedot haastatteluissa syrjään ja antaa lasten kokemuksille ja kertomuksille täyden 

arvon.  

Tutkimuksen luotettavuutta palvelee tutkimusjoukon valinta. Haastatteluihin valitut 

lapset omasivat kaikki kokemuksia vähintään kahden vuoden ajalta koululiikunnasta. Tämä 

aika riittää siihen, että lapset kykenevät ymmärtämään koululiikunnan tarkoituksia, sisältöjä ja 

pohtimaan omia kokemuksiaan niistä. Haastatteluun osallistui 9–12-vuotiata lapsia, jotka 

kykenivät ajattelemaan oman liikuntamotivaationsa tekijöitä, esimerkiksi mieleisten 

liikuntaharrastusten tai koululiikuntatuntien avulla. Haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluina, jolloin haastateltavalle annettiin riittävästi aikaa ja tilaa pohtia omia 

vastauksiaan. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös oikeaoppinen tulosten raportointi, 

luotettava analyysimenetelmä ja tutkijan tekemät perustelut omaan sitoumukseen tutkimusta 

kohtaan (Tuomi & Sarasjärvi 2018).  

Laadullisessa tutkimuksessa tulkintojen luotettavuus käsittelee perusteiden esittämistä. 

Luotettavuus kasvaa, jos havainnot esitetään tavalla, joka antaa lukijalle mahdollisuuden etsiä 

vaihtoehtoisia tulkintoja. (Graneheim & Lundman 2004.) Analyysin luotettavuutta lisää 

luokkien merkitysten selkeä kuvaaminen, tietojen perusteella tehdyt päätelmät, liitteiden ja 

taulukoiden lisääminen, litterointi tavan avaaminen, tiedonkeruuprosessin kuvaaminen ja 

tutkimuslupien osoittaminen. Myös aitojen lainauksien lisääminen analyysivaiheeseen lisää 

luotettavuutta. Ne antavat lukijalle selkeän ja konkreettisen tiedon siitä, keneltä tieto on 

peräisin ja missä muodossa se on annettu. Viittauksia ei saa olla kuitenkaan enemmän, kuin 

virallista tekstiä. (Elo & Kyngäs 2008.) Tutkimukseen päätyi useita suoria lainauksia. Sain 

hyödynnettyä jokaisen tutkimukseen osallistuneen oppilaan kommentteja. Suorat lainaukset 

toimivat lukijalle tuloksia selkeyttävinä, eikä niiden määrä ole liian iso. Myös lopulliseen 
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tutkimukseen lisätyt taulukot lisäävät tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Taulukoiden järjestys on looginen ja ne auttavat lukijaa ymmärtämään ja pysymään tutkijan 

ratkaisussa helposti mukana. 

Tutkimuksen validiteetti, eli pätevyys on onnistunut. Valittu tutkimus ja 

analyysimenetelmä mittaavat tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. Tutkimuksen kohderyhmä ja 

valitut haastattelukysymykset olivat onnistuneita. (Hirsijärvi ym. 1997.) Menetelmän avulla 

tulokset saatiin lokeroitua oikeisiin luokkiin ja luokkien avulla tulosten tulkinta helpottui. 

Reliabiliteetin, eli luotettavuuden kannalta tutkimuksessa tehdyt menetelmät ja valinnat ovat 

johdonmukaisia ja haastattelujen ilmiöissä on nähtävissä jatkuvuutta (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Tutkimuksen rajoituksena voidaan nähdä aineiston koko. Riittääkö koko 

antamaan riittävän luotettavan ja yleistettävän tuloksen valitusta ikäryhmästä ja 

tutkimuskohteesta? Tutkimuksessa ei ole selkää valikoitunutta taustamuuttujaa, esimerkiksi 

sukupuolieroja, koska koin sen toistavan aiempien tutkimuksien tuloksia. Tutkimuksen 

luotettavuutta nostaa onnistunut otos teemahaastatteluista kerätty aineisto, jonka avulla 

tutkimuskysymyksiin pystyttiin löytämään vastauksia. Olen tutkijana hahmottanut oman 

esiymmärryksen, teoriatiedon Lisäksi olen pyrkinyt raportoimaan jokaisen tutkimuksen 

vaiheen selkeästi. Haastattelukysymysten suunnittelussa ja keskustelutilanteen rakentamisessa 

pidin tärkeänä, että otan huomioon lapsen iän ja kehitysvaiheen. Lasten haastatteluissa 

tutkijalla on suuri vastuu tulkinnallisuudessa ja oikeanlaisen haastattelutilanteen luomisessa. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2009.) Olen onnistunut näissä ja pystynyt löytämään haastateltavien 

merkitykselliset kokemukset joukkueurheilusta ja löytämään yhdistäviä ja erottavia 

elementtejä oppilaiden liikuntamotivaation ja koulun joukkueurheilun välillä.  

Pohdintaosuudessa käytin aineistoa ja tutkimustuloksia laajasti. Tulokset olivat 

luotettavia ja ne mahdollistivat laadukkaan pohdinnan ja tulkinnan. Pystyin löytämään tulosten 

perusteella liikunnanopetukseen useita eri muutoskehotuksia. Tutkimuksen tuloksia pystytään 

hyödyntämään samankaltaisten aiheiden tulevissa tutkimuksissa. Tutkimukselle on myös 

mahdollista tehdä jatkoa. Yksi jatkotutkimuksen mahdollisuus olisi tehdä pitkittäistutkimus 

tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden liikuntamotivaation muutoksista ja 

kehityksestä. Olisi myös mielenkiintoista huomata, miten oppilaiden esittämät toiveet ja 

muutosehdotukset toteutuessaan muuttaisivat oppilaiden kokemuksia koulussa järjestettävästä 

joukkueurheilusta.  

Tutkimuksen avulla erilaiset kokemukset koulussa järjestettävästä joukkueurheilusta 

tulivat näkyviin. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla pystytään paremmin hahmottamaan, 

minkälaista toimintaa koulun liikuntatunneilla halutaan järjestää ja minkälaisena 
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joukkueurheilun tulevaisuus osana koululiikuntaa voi näyttää.  Joukkueurheilu on säilynyt 

koululiikunnassa läpi historian suhteellisen samankaltaisena. Nyt huomatavissa on kuitenkin 

muutosten tuulet, jotka lisäävät erityisesti lasten osallisuutta ja joukkueurheilun 

monipuolistumista. Yhteenvetona voidaan todeta joukkueurheilun olevan merkittävä osa 

koulun liikuntasisältöjä ja sitä kautta oppilaiden kokemusmaailmaa. Siksi on tärkeää kuunnella 

oppilaiden kokemuksia ja pyrkiä niiden avulla muokkaamaan joukkueurheilusta 

mahdollisimman hyvin toimiva, liikuntamotivaatioon sopiva ja sitä kehittävä elementti. 
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Liitteet 

 

Hei! Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi ja suoritan 

tällä hetkellä tutkintoni päättävää Pro gradu -tutkielmaa. Tutkielmassa keskityn 

alakoulun liikunnantuntien joukkueurheilusisältöihin. Olen kiinnostunut siitä, 

miten joukkueurheilu näyttäytyy oppilailla ja millä tavoin se sopii oppilaiden 

omaan liikuntamotivaatioon.  

Tutkimusaineisto kerätään alakoulun oppilailta yksilöhaastatteluiden avulla. 

Haastatteluissa oppilaalle esitetään kysymyksiä joukkueurheiluun ja hänen 

omaan liikuntamotivaatioonsa liittyen. Kysymykset ovat laadittu oppilaan 

ikäluokkaan sopiviksi. Haastattelun kesto tulee olemaan noin 15–25 minuutin 

välillä. 

Tutkimuksessa hyödynnetään oppilaan vastauksia nimettömästi. Kaikki 

henkilötiedot jäävät vain minun haltuuni ja ne hävitetään asianmukaisesti 

tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksesta saatuja tietoa ei pystytä yhdistämään 

oppilaaseen.  

Lisätietoja saa seuraavista: 

Niklas Lättilä 

050 407 3886  

lattila.niklas@outlook.com 

Tarvitsen haastattelua varten oppilaan ja huoltajan nimen, sekä huoltajan 

allekirjoituksen. Kiitos yhteistyöstä! 

 

Oppilaan nimi: 

_______________________________________________________ 

Huoltajan nimi ja allekirjoitus: 

________________________________________________________________

____ 

 

mailto:lattila.niklas@outlook.com
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Päiväys: _____/______/___________ 

Haastattelurunko 

 

Teema: Oma liikuntamotivaatio 

 

 

1. Minkälainen liikunta on itsellesi mielekästä? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Luettele esimerkkejä. Kerro omista harrastuksista? 

-Liikutko mieluummin yksin vai kavereiden kanssa? 

 

 

2. Onko koulussa järjestettävä liikunta sinulle mieleistä?  

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Miksi?  

-Vaihteleeko? 

-Tehdäänkö koulun liikuntatunneilla samoja asioita, mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla 

kotona tai harrastusten parissa? 

 

 

3. Mitä hyötyä koet saavasi koululiikunnasta? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Kerro esimerkkejä? 

 

 

Teema: Koululiikunnan määrä ja laatu 

 

 

4. Minkälaista joukkueurheilua koulussasi järjestetään ja millä tavoin? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 



48 
 

 

-Liikunnantunnit, välituntiliikunta, liikuntaa muissa oppiaineissa? 

-Joukkuepelit? 

-Kuinka usein pelataan?  

-Onko välitunneilla mahdollisuus harrastaa joukkueurheilua 

 

 

5. Onko joukkueurheilua mielestäni koulussa sopivasti, liikaa vai liian vähän? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset:  

-Miten muokkaisit sen määrää? 

 

6. Onko koulussasi joukkueurheilun järjestämistä varten sopivat puitteet? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Tilat, välineet, aika, opetuksen laatu? 

-Pihan välineet? Opettajien ohjeet?  

 

Teema: Joukkueurheilun mielekkyys 

 

7. Mikä joukkueurheilussa on mieleistä ja mikä taas ei mieleistä?  

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

- joukkueurheilun hyviä ja huonoja puolia? 

-Henkilökohtaiset mielipiteet? 

 

8. Jos saisit muokata koulun joukkueurheilua vapaasti itsellesi mieleisemmäksi, miten 

sen tekisit?  

 

Teema: Joukkueurheilun synnyttämät kokemukset ja ajatukset 

 

9. Synnyttääkö koululiikunnan joukkueurheilua mielestäsi kilpailua oppilaiden välillä? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 
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-Näetkö kilpailussa mitään hyvää tai huonoa? 

-Mitä hyvää kilpailua tuo?  

-Henkilökohtainen mielipide kilpailusta? Nostaako se halua liikkua? Vähentääkö? 

 

10. Kerro omista muistoistasi koululiikunnan joukkueurheilusta? 

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Mikä on positiivisin muisto? Onko se vaikuttanut haluusi osallistua liikuntatunneilla? 

-Mikä on negatiivisin muisto? Onko se vaikuttanut haluusi osallistua 

liikuntatunneilla? 

 

Teema: Joukkueurheilun vaikutukset omaan liikuntamotivaatioon 

 

11. Onko koulun joukkueurheilu vaikuttanut yleisesti haluusi liikkua oppitunneilla?  

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

-Millä tavoin? Esimerkkejä? 

 

12. Onko koulun joukkueurheilu vaikuttanut haluusi liikkua vapaa-ajalla?  

 

Mahdolliset lisäkysymykset: 

Millä tavoin? Esimerkkejä?  

 

13.  Haastateltavan vapaa sana koulussa järjestettävästä joukkueurheilusta  

 


