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Tässä tutkimuksessa selvitettiin liikunta-alan kouluttautumisen
ja työkokemuksen yhteyksiä luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Käsitysten nähtiin
ilmentävän kyseisten taustojen liikunnanopetukseen sosiaalistavaa
vaikutusta. Aineisto kerättiin verkkokyselynä Helsingin yliopistossa
luokanopettajakoulutuksen vuosina 2007–2010 aloittaneilta opiskelijoilta (n = 412). Analyysimenetelminä käytettiin sisällönanalyysia ja
ristiintaulukointia.
Keskeisinä tuloksina todettiin, että luokanopettajaopintonsa aloittavien käsitysten mukaan myönteisyys, motivoivuus ja monipuolisuus olivat keskeisiä alakoulun hyvän liikunnanopetuksen tunnusmerkkejä. Tutkimuksessa havaittiin myös viitteitä siitä, että alakoulun liikunnanopetuskokemuksen myötä käsitykset myönteisyyden
merkityksestä laatukriteerinä lisääntyivät. Kouluttautuminen ja
työkokemus sekä urheiluvalmennuksessa että liikunnanohjaustehtävissä lisäsivät suuntaa-antavasti mainintoja monipuolisesta ja fyysistä
suorituskykyä edistävästä liikunnanopetuksesta, mutta vähensivät
oppilaiden huomiointia korostavia käsityksiä.

The conceptions of good physical education of pre-service class
teachers need to be studied, especially at the beginning of their formal teacher education. The conceptions have been found to be like
filters affecting their capability to absorb new information and skills
in teacher training.
This study aimed to explore the connections between the schooling/work experience backgrounds of pre-service class teachers and
their conceptions of good physical education. The conceptions were
seen to express the socialicing effects of schooling/work experiences.
The data were collected from the pre-service class teacher students
of the University of Helsinki (n = 412) during the years 2007–2010.
On-line questionnaire was used to gather the data.
The main findings indicated that the most common charasteristics
of good physical education were: positive, motivating, and versatile.
Increased work experience as a substitute teacher seemed to increase
the mentions of positive physical education. Schooling and work
experience in coaching or instructing physical activities seemed to
increase the mentions of versatile physical education and promoting
the fitness, skills and health. However, the mentions focusing to the
pupils were decreasing at the same time.
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JOHDANTO
Monilla luokanopettajanopiskelijoilla on pitkän oppilaskokemuksen
ja monipuolisen liikuntataustan lisäksi liikunnanopetuskokemusta
sekä urheiluvalmennuksen ja liikunnanohjauksen työkokemusta ja
kouluttautumista. Opettajakoulutuksen haasteena on tunnistaa työkokemuksen ja kouluttautumisen yhteydet opiskelijoiden käsityksiin
hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta, koska niiden on havaittu
vaikuttavan opetuskäyttäytymiseen (Kember & Kwan 2000; Kember
2003; Parpala ym. 2011). Koulutuksen kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat, miten erilaiset kokemustaustat näyttäytyvät
käsityksissä hyvästä liikunnanopetuksesta ja miten ne vaikuttavat
opiskelijan koulutettavuuteen.
Käsitysten on havaittu syntyvän kokemusten kautta (Lortie 2002;
Väisänen & Silkelä 2001, 132). Opiskelijoiden käsityksiin hyvästä
liikunnanopetuksesta vaikuttavat muun muassa kouluaikaiset vuo-

rovaikutustilanteet liikunnanopettajien ja luokkatovereiden kanssa.
Liikuntatoiminnan mielekkyys on merkityksellistä henkilökohtaisten kokemusten syntymisessä, ja nämä taas vaikuttavat käsitysten
muodostumiseen. Liikuntatoiminnan mielekkyyteen vaikuttavat
lisäksi fyysiset toimintaympäristöt, liikuntavälineistö, opetusryhmän
ryhmäkoko sekä liikuntatuntien määrä. Wallheadin & Buckworthin
(2004) mukaan koululiikunnassa viihtyminen on yhteydessä aktiivisuuteen niin liikuntatunneilla kuin koulun ulkopuolella. Viihtymisen tai viihtymättömyyden voidaan olettaa olevan sekä suoraan
että aktiivisuuden kautta välillisesti yhteydessä käsityksiin hyvästä
liikunnanopetuksesta.
Luokanopettajaopiskelijan käsitykset ilmentävät hänen subjektiivista kokemustaan opetuksesta. Hänen kokemuksensa voivat olla
ristiriidassa opettajankoulutuksessa esitettävien periaatteiden kans-

Liikunta & tiede 49 • 6 / 2012 • TUTKIMUSARTIKKELI • Liikuntaa opettavaksi sosiaalistuminen

23

sa (Nespor 1987; Richardson ym. 1991), sillä kokemukset eivät ole
objektiivisia totuuksia, vaan ne muodostuvat arvioijasidonnaisesti.
Kukin oppilas tarkastelee opettajan toimintaa oman viitekehyksensä,
kuten arvojen, asenteiden, kokemusten ja osaamisen kautta (Nespor
1987; Richardson ym. 1991). Käsityksiin on tutkimuskirjallisuudessa viitattu myös käsitteillä uskomus, luulo ja mielipide. Käsityksille
on tyypillistä, että ne voivat olla piintyneitä ja voimakkaita. Siten ne
vaikuttavat suodattimena koulutuksessa esitettävän tiedon omaksumiseen (Lortie 2002, 39–40, 53).
Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat Lortien 1973 julkaisemassa kirjassa ’Schoolteacher, a Sociological Study’ esittämät
havainnot opettajaksi sosiaalistumisesta (Lortie 2002). Käsitteellä
”apprenticeship of observation” Lortie viittasi yleissivistävään koulutukseen kahdentoista vuoden pituisena ’oppipoika-aikana’. Tänä
aikana tehdyt havainnot koulukulttuurista, opettajasta, opettajan
toiminnasta ja vuorovaikutuksesta opettajan kanssa vaikuttavat
osaltaan opiskelijoiden käsityksiin hyvästä tai huonosta (liikunnan)
opetuksesta. (Lortie 2002, 61–67.)
Lawson kehitti Lortien tutkimuksiin tukeutuen liikunnanopettajaksi sosiaalistumisen kolmivaiheisen mallin, jossa syntymästä
opettajankoulutuksen alkamiseen kestävää sosiaalistumisen vaihetta
kutsutaan akkulturaatioksi (Lawson 1983). Akkulturaatiovaiheen
aikana tapahtuva opettajaksi sosiaalistuminen kattaa tällöin myös
koulun ulkopuolisen liikuntatoiminnan. Myös liikunnanopetussijaisuudet, liikunnanohjaus- tai urheiluvalmennustehtävissä toimiminen
sekä niihin liittyvät koulutukset vaikuttavat opiskelijoiden käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Liikunnanohjauksessa
ja urheiluvalmennuksessa toimitaan vuorovaikutuksessa lasten ja
nuorten kanssa ohjaaja-ohjattava- tai valmentaja-valmennettavasuhteessa, joten myös näiden tehtävien voidaan olettaa sosiaalistavan
liikunnanopetukseen. Lortie esitti oppipoika-aikana tehtyjen havaintojen ja saatujen kokemusten vaikuttavan opettajaksi hakeutumiseen.
Näiden tehtävien parissa nuorelle voi muodostua käsitys siitä, että
hänellä on sellaisia ominaisuuksia tai taitoja, joita tarvitaan opettajan
työssä. (Lortie 2002, 49–50.)
Hyvää liikunnanopetusta määritellään monin tavoin. Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään yleisimmin käsitteitä
effective teaching, quality teaching ja good teaching, jotka sisältävät
niin opetuksen laadullisia kuin määrällisiä kriteereitä (Chen ym.
2011; Fenstermacher & Richardson 2005; Murphy ym. 2004; Rink
& Hall, 2008; Siedentop & Tannehill 2000). Rink & Hall (2008) nostavat yläkäsitteeksi laadukkaan opetuksen (quality teaching), joka
sisältää sekä hyvän että tehokkaan opetuksen. Hyvä liikunnanopetus
voidaan pelkistää niin, että mikäli tavoitteet saavutetaan, niin opetus
on ollut hyvää. Opettajan toimintaa ohjaavat valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laaditut kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Niissä esitetään yhteiskunnassa vallalla
olevien arvojen mukaiset liikunnanopetuksen tavoitteet ja suuntaviivat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 248)
mukaan liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti
oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin huomioiden hänen yksilöllisyytensä ja yhteisöllisyytensä.
Liikuntaan sosiaalistuminen ja oman liikuntasuhteen määrittely
alkaa jo varhaislapsuudessa jatkuen lähes läpi elämän (Koski 2008).
Lehmuskallion mukaan tärkeimpiä liikuntaan sosiaalistajia ovat kaverit, ohjaajat ja valmentajat sekä vanhemmat. Hänen tutkimuksessaan
opettajan todettiin vaikuttaneen monen lapsen liikuntakiinnostusta
vähentävästi. (Lehmuskallio 2011.) Liikuntaan sosiaalistuminen ja
liikuntasuhde ilmenevät myöhemmin muun muassa arvoina, asenteina ja toimintamalleina opettajankoulutuksessa sekä edelleen liikunnanopettajana. Koulussa oppilaat alkavat koota käsityksiä hyvästä
opettajasta ja opettamisesta ainakin toiselta vuosiluokalta alkaen
(Murphy ym. 2006). Käsitykset muodostuvat opettajien esimerkin
lisäksi myös valmentajien ja harrastustoiminnan ohjaajien toiminnan
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observoinnin myötä ja toimintaan liittyvien kokemusten myötä (Doolittle ym. 1993; Hutchinson ym. 1993; Morgan & Hansen 2008; Penttinen 2003). Käsitykset ovat tutkimusten mukaan pysyviä (Murphy
ym. 2004), ja mitä aiemmin ne ovat muodostuneet, sitä vaikeampi
niitä on muuttaa (Chinn ym. 1993; Doolittle ym. 1993, Pajares 1992).
Akkulturaatiovaiheen liikuntakokemusten on todettu olevan
yhteydessä koettuun pätevyyteen, asenteisiin ja opetuskäytäntöihin (Curtner-Smith 2001; Faulkner & Reeves 2000; Hutchinson
ym. 1993; Matanin ym. 2003; Morgan & Bourke 2008; Morgan &
Hansen 2008; Stidder & Hayes 2006; Tabacnik & Zeichner 1984;
Webster ym. 2010). Kotimaisessa tutkimuksessa on havaittu viitteitä
siitä, että luokanopettajaopiskelijoiden sukupuoli, liikuntanumero ja
vapaa-ajan liikuntaharrastuneisuus ovat yhteydessä heidän käsityksiinsä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta (Valtonen ym. 2012).
Kokemusten yhteydet asenteisiin ja varsinkin opetuskäytänteisiin
voivat olla ketjuuntuneita. Tyypillisimmät yhteydet näyttävät kulkevan liikuntaharrastuneisuuden ja koetun pätevyyden kautta. Mikäli
opettajien omat koululiikuntakokemukset olivat kielteiset, niin he
harrastivat epätodennäköisemmin liikuntaa ja heidän itseluottamuksensa opettaa liikuntaa oli alhaisempi kuin niillä, joilla oli enemmän
myönteisiä kokemuksia (Morgan & Bourke 2008; Morgan & Hansen
2008). Opettajat saattavat myös siirtää kielteiset asenteensa ja kokemuksensa omille oppilailleen. Toisaalta opettajat voivat pyrkiä välttämään kouluaikoina huonoiksi koettuja toimintatapoja. Lisäksi he
pyrkivät olemaan tietoisempia liikunnallisesti heikompien tarpeista.
(Morgan & Hansen 2008)
Opettajan koululiikuntataustan on havaittu olevan yhteydessä
myös oppiainekseen, sillä opettajien on havaittu sisällyttävän usein
opetusohjelmaan sellaisia liikuntalajeja, jotka ovat tuttuja heille itselleen omalta kouluajalta (Morgan & Hansen 2008). Opettajan omalla
lajisuuntautuneisuudella on myös havaittu olevan laajempiakin
yhteyksiä opetuksen painotuksiin ja tavoitealueisiin. Viitteitä siitä antaa esimerkiksi tutkimus, jonka mukaan joukkuepallopelejä harrastaneet liikunnanopettajat painottivat opetustyössään muita opettajia
enemmän sosiaalista vastuullisuutta (Curtner-Smith & Meek 2000).
Akkulturaatiovaiheeseen ajoittuvan liikunta-aktiivisuuden on todettu ennustavan luokanopettajaopiskelijoiden aikomuksia opettaa
liikuntaa alakoulussa (Faulkner & Reeves 2000; Penttinen 2003).
Liikunnallisesti aktiivit luokanopettajat käyttivät enemmän aikaa
oppilaiden fyysisen kunnon harjoittamiseen kuin vähemmän aktiivit
kollegansa (McKenzie ym. 1999). Mitchellin tutkimusryhmä havaitsi,
että liikuntataustaltaan passiivisemmat opiskelijat kiinnittivät useam
min huomiota observointitehtävässä oppilaisiin, kun taas liikuntataustaltaan kokeneemmat tarkkailivat ennemminkin oppitunnin
sisältöä (Mitchell ym. 2005). Myös liikunnanopetus- ja urheiluvalmennuskokemuksen on havaittu olevan yhteydessä koettuun opetuspätevyyteen ja -valmiuksiin (Callea ym. 2008; Webster ym. 2010).
Liikunnanohjaus- ja -valmennustehtäviin hakeutuivat ne, joilla oli
myönteisiä liikuntakokemuksia ja parempi koettu liikuntapätevyys
(Webster ym. 2010).
Yhteenvetona voidaan todeta, että liikuntataustalla on havaittu
olevan yhteyksiä ja vaikutuksia koettuun pätevyyteen, asenteisiin ja
aikomuksiin opettaa liikuntaa sekä toimintamalleihin liikunnanopettajana. Erilaiset taustat vaikuttavat opiskelijoiden tapaan valikoida
ja omaksua tai olla omaksumatta opettajakoulutuksessa annettavaa
informaatiota ja toimia myöhemmin liikuntaa opettavina opettajina
(Matanin 2003).
Opettajaopiskelijoiden käsitysten muodostuminen on yhteydessä
moniin eri tekijöihin. Tässä tutkimuksessa tarkastelu rajataan siihen,
miten liikunta-alan koulutus ja työkokemus ovat yhteydessä heidän
käsityksiinsä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat:
• Miten luokanopettajaopiskelijat kuvaavat hyvää alakoulun liikunnanopetusta?

• Miten liikunta-alan koulutus on yhteydessä opiskelijoiden käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta?
• Miten liikunta-alan työkokemus on yhteydessä opiskelijoiden käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta?

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT
Tutkimukseen osallistuivat Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen lukuvuosina 2007–2010 aloittaneet opiskelijat. Aineisto
kerättiin verkkokyselylomakkeella ensimmäisen kevätlukukauden
alussa ennen liikunnan didaktiikan opintojen ensimmäistä opintojaksoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 412 opiskelijaa, joista naisia oli
341 (82,8 %) ja miehiä 71 (17,2 %). Vastausprosentti kyselyihin oli
korkea (85 %), ja miesten ja naisten vastausosuudet noudattelivat
opiskelijoiden sukupuolijakaumaa.
Opiskelijoiden käsityksiä hyvästä liikunnanopetuksesta mitattiin
avoimella kysymyksellä: ”Määrittele omin sanoin hyvä liikunnanopetus perusopetuksen alaluokilla”. Luotettavuuden lisäämiseksi vas
taukset luettiin useaan kertaan. Teoriasidonnaisen sisällön analyysin
avulla päädyttiin muodostamaan 12 kategoriaa (taulukko 1), joiden
katsottiin edustavan opiskelijoiden luonnehdintoja hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Teoriasidonnaisen sisällön analyysin katsotaan sisältyvän teoria- ja aineistolähtöisen tarkastelun väliin (Eskola 2001). Teoriasidonnaisuuteen päädyttiin, koska teksteissä kuvatut
käsitykset perustuivat aikaan ennen formaalia opettajankoulutusta,
mutta kuitenkin pitkään kokemukseen oppipoikana.
Taustamuuttujina käytettiin vastaajien sukupuolen lisäksi heidän
liikunta-alan koulutustaan ja työkokemustaan. Liikunta-alan koulutusta mitattiin avoimella kysymyksellä: ”Mitä liikunta-alan koulutuksia olet suorittanut?” Aineistolähtöisen analyysin perusteella koulutus

TAULUKKO 1. Hyvän alakoulun liikunnanopetuksen
kategoriat ja niiden kuvaukset
Kategoria

Kuvaus

päädyttiin luokittelemaan yksittäisten koulutusten yhteenlasketun
ajallisen keston pohjalta. Yksittäisten koulutusten ajalliset kestot
saatiin koulutusta järjestäneiden tahojen verkkosivuilta. Vastausten
perusteella muodostettiin kolmiluokitus: 1)korkeintaan 20 tuntia, 2)
kymmeniä tunteja sekä 3)sata tuntia tai enemmän liikunnanohjaus-,
liikunnanopetus- tai valmennuskoulutusta.
Liikunta-alan työkokemusta mitattiin kahdella monivalintakysymyksellä. Ensinnäkin tiedusteltiin vastaajan ohjaus- ja valmennuskokemusta seuraavasti: ”Kuinka paljon sinulla on liikunnanohjaus- tai
valmennuskokemusta (urheiluseuroissa, järjestöissä tms.)?” Toiseksi
kysyttiin työkokemuksen määrää alakoulun liikunnanopetuksesta
seuraavasti: ”Miten suuri osa liikunnanopetuskokemuksestasi koulussa sijoittuu ala-asteelle?” Molemmissa kysymyksissä annettiin viisi
vastausvaihtoehtoa, ääripäiden ollessa ei lainkaan ja yli 200 tuntia.
Aineiston tilastollisessa käsittelyssä todettiin alkuperäinen viisiluokitus liian laajaksi ja vinoksi, joten luokkia yhdistettiin kolmiluokitukseksi: 1)korkeintaan muutamia tunteja, 2)kymmeniä tunteja ja 3)
vähintään sata tuntia työkokemusta..
Opiskelijoiden käsityksiä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta
tarkasteltiin ensinnäkin prosenttiyksiköinä, jolla kuvattiin, kuinka
suuri osa vastaajista oli maininnut kyseiseen kategoriaan kuuluvan
laatukriteerin. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin taustamuuttujakohtaisesti ristiintaulukoinnilla. Eroavuuksien tilastollista merkitsevyyttä
tutkittiin khiin neliö -testillä ja eroavuuksien efektikokoa sukupuolen osalta Cramerin V-testillä ja muiden taustamuuttujien osalta Etatestillä, sillä ne olivat järjestysasteikollisia. Koska aineisto on kerätty
Helsingin yliopiston opiskelijoilta, saatuja tuloksia ei voi yleistää
koskemaan luokanopettajaopiskelijoita valtakunnallisesti.

TULOKSET
Tutkimustuloksissa tarkastellaan ensin opiskelijoiden käsityksiä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Seuraavaksi käsityksiä rapor
toidaan muiden tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.

Käsitykset hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta
Alakoulun hyvän liikunnanopetuksen tunnusmerkeiksi mainittiin
useimmiten myönteisyys (83 %), motivoivuus (67 %) ja monipuolisuus
(59 %). Hieman alle puolet vastanneista mainitsi laatukriteeriksi
inkluusion (40 %). Harvemmin esiin tuotuja hyvän alakoulun liikunnanopetuksen tunnusmerkkejä olivat liikunnallinen elämäntapa
(20 %), ei-kilpailullisuus (14 %), onnistumisen kokemukset (13 %),
oppilaslähtöisyys (12 %), fyysinen suorituskyky (11 %), haasteellisuus
ja toiminnallisuus (10 %), yhteistoiminnallisuus (10 %) sekä ihmisenä
kasvu (6 %).

myönteisyys

myönteisyys, hauskuus ja leikinomaisuus

motivoivuus

motivoivuus, innostavuus, kannustavuus
ja rohkaisevuus

monipuolisuus

liikuntalajien ja opetusmenetelmien
monipuolisuus

inkluusio

kaikki oppilaat mukaan osaamisesta,
kyvyistä tai motivaatiosta riippumatta

liikunnallinen elämäntapa

jatkuva liikuntaharrastus ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys

ei-kilpailullisuus

ei kilpailevaa, vertailevaa ja mittaavaa

Käsitykset koulutuksen mukaan tarkasteltuina

onnistumisen kokemukset

oppimisen ja edistymisen kokemukset
henkilökohtaisella tasolla ja myös
muiden nähden

oppilaslähtöisyys

oppilaiden kuunteleminen ja toiveiden
huomiointi

fyysinen suorituskyky

fyysisen kunnon, liikuntataitojen ja
terveyden edistäminen

haasteellisuus ja toiminnallisuus

riittävästi haasteita taitotasosta
riippumatta, paljon liikuntaa

yhteistoiminnallisuus

yhdessä tekeminen, yhteistyön
oppiminen ja luokkahengen kehittyminen

ihmisenä kasvu

rehtiys, reiluus, oikeudenmukaisuus sekä
voittamisen ja häviämisen käsittely

Tyypillisimpiä koulutuksia olivat Nuori Suomi ry:n lyhyet ohjauskoulutukset sekä eri lajiliittojen valmennus- ja ohjaajakoulutukset.
Koulutustaustoja tarkasteltiin niiden ajallisen keston perusteella.
Korkeintaan kaksikymmentä tuntia opetus-, ohjaus- tai valmennuskoulutusta oli 81 %:lla opiskelijoista. Kymmenien tuntien koulutustausta oli noin joka kuudennella (16 %) ja vähintään sata tuntia noin
3 %:lla vastanneista.
Koulutus ei ollut tässä aineistossa tilastollisesti merkitsevällä tasolla
yhteydessä minkään hyvän alakoulun liikunnanopetuksen kategorian
kanssa. Kuitenkin on syytä todeta, että maininnat monipuolisuudesta
hyvän alakoulun liikunnanopetuksen kriteerinä lisääntyivät vastanneiden koulutustaustan pidentyessä (taulukko 2). Vailla liikunta-alan
koulutusta olleista opiskelijoista monipuolisuuden mainitsi 57 %, kun
eniten kouluttautuneista 79 % ilmaisi sen kriteerikseen. Onnistumi-
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TAULUKKO 2. Keskeisimmät havainnot käsityksistä
koulutuksen keston mukaan tarkasteltuina (vähiten
mainintoja saaneet tai vähiten ryhmiä erottelevat
kriteerit on poistettu  rivisummat poikkeavat luvusta
100)
moni
puolisuus
korkeintaan f
20 t
%
(n=334)
kymmeniä
tunteja
(n=64)
100 t tai
enemmän
(n=14)

45

44

34

57 %

14 %

13 %

19 %

44

7

5

6

69 %

11 %

8%

9%

11

1

1

1

79 %

7%

7%

7%

f
%

yhteistoiminnallisuus

189

f
%
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sen kokemusten, oppilaslähtöisyyden sekä yhteistoimintaa korostavien
laatukriteereiden maininnat vähenivät systemaattisesti koulutuksen
keston lisääntyessä.

Käsitykset liikunnanohjaus- ja valmennuskokemuksen
mukaan tarkasteltuina
Kymmeniä tunteja työkokemusta oli 38 %:lla opiskelijoista, ja noin
joka viidennellä (22 %) oli työkokemusta vähintään sata tuntia. Joka
toisella miesopiskelijalla (51 %) oli työkokemusta vähintään kymmeniä tunteja kun naisten vastaava osuus oli 35 % (χ2 (2, n = 411) =
9,241, p = 0,010, Eta = 0,150).
Opiskelijat joilla oli pisin työkokemus liikunnan ohjaus- ja valmennustehtävissä mainitsivat useammin monipuolisuuden ja fyysisen suorituskyvyn hyvän alakoulun liikunnanopetuksen tunnusmerkkeinä
(taulukko 3). Vastaavasti he mainitsivat oppilaslähtöisyyden (χ2 (1,
n = 411) = 5,078, p = 0,025, Eta = 0,100) sekä inkluusion harvemmin
kuin opiskelijatoverinsa joilla oli vähemmän työkokemusta.

Käsitykset alakoulun liikunnanopetuskokemuksen
mukaan tarkasteltuina
Alakoulun liikunnanopetuksen työkokemusta vähintään kymmeniä
tunteja oli joka neljännellä (28 %) ja vähintään sata tuntia 8 %:lla
opiskelijoista. Miehillä vähintään kymmenien tuntien opetuskokemus oli joka kolmannella (37 %) ja naisista joka neljännellä (27 %).
Opiskelijat, joilla oli pisin alakoulun liikunnanopetuskokemus,
mainitsivat muita useammin myönteisyyden, motivoivuuden sekä
fyysisen suorituskyvyn hyvän alakoulun liikunnanopetuksen tunnusmerkkeinä (taulukko 4). Vastaavasti he ilmoittivat muita harvemmin
inkluusion, ei-kilpailullisuuden, onnistumisen kokemukset ja oppilaslähtöisyyden laatukriteerikseen. Prosentuaaliset erot olivat kuitenkin
pienehköjä eikä tilastollisesti merkitseviä eroja havaittu.

TAULUKKO 3. Keskeisimmät havainnot käsityksistä
liikunnan ohjauksen ja valmennuksen työkokemuksen
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen tekijät tiedostavat, että käsitysten syntymiseen
on yhteydessä monia tekijöitä joiden yhteis- ja välilliset vaikutukset käsityksiin vaativat laajempaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa
tarkastelu rajattiin siihen, miten opetus-, liikunnanohjaus- ja urheiluvalmennuskouluttautuminen sekä työkokemus erottelevat luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Näiden akkulturaatiovaiheen osatekijöiden katsottiin
sosiaalistavan liikunnanopetukseen. Tähän rajaukseen päädyttiin,
koska akkulturaation yhteyksiä käsityksiin ei ole juurikaan tutkittu.

TAULUKKO 4. Keskeisimmät havainnot käsityksistä alakoulun liikunnanopetus
kokemuksen mukaan tarkasteltuina (vähiten mainintoja saaneet tai vähiten ryhmiä
erottelevat kriteerit on poistettu  rivisummat poikkeavat luvusta 100)
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(n=293)
kymmeniä
tunteja
(n=85)
vähintään
sata tuntia
(n=31)

26

motivoivuus

inkluusio

eikilpailullisuus

oppilas
lähtöisyys

fyys.
suorituskyky

f
%

240
82 %

196
67 %

114
39 %

44
15 %

39
13 %

29
10 %

f
%

70
82 %

55
65 %

37
44 %

9
11 %

11
13 %

10
12 %

f
%

29
94 %

23
74 %

9
29 %

3
10 %

0
0%

6
19 %

Liikunta & tiede 49 • 6 / 2012 • TUTKIMUSARTIKKELI • Liikuntaa opettavaksi sosiaalistuminen

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta painottuivat selkeästi laatukriteerit, joita voidaan
pitää oppilaan kokemusmaailmasta nousevina. Useimmin mainitut
laatukriteerit myönteisyys, motivoivuus, monipuolisuus ja inkluusio
sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004,
248) esitettyihin päämääriin ja painotuksiin sekä hyvästä liikunnanopetuksesta kansainvälisesti esitettyihin kriteereihin (Fenstermacher
1986; Fenstermacher & Richardson 2005; Rink & Hall 2008; Seidel
& Shavelson 2007; Siedentop & Tannehill 2000).
Kokemuksellisuutta korostavien laatukriteereiden painottuminen
antaa viitteitä liikunnanopetuksen lähitavoitteiden merkityksellisyydestä. Onko niin, että lapset odottavat liikuntatunneilta ennen
kaikkea mukavia kokemuksia ja myönteistä ilmapiiriä? Lähitavoitteiden ja kokemuksellisuuden painottuminen tukee Lortien (2002,
62) havaintoja siitä, että ennen formaalia opettajankoulutusta esitetyt
käsitykset heijastavat erityisesti oppilaan, eikä niinkään opettajan
näkökulmaa hyvään liikunnanopetukseen. Tämä onkin luonnollista, koska opettajaopinnot ovat vasta alkamassa. Lähitavoitteiden
painottumista tukee myös se, ettei vastauksista nouse painotetusti
esiin käsityksiä fyysisen suorituskyvyn (liikuntataitojen, kunnon ja
terveyden) edistämisestä, jotka kuitenkin ovat liikunnanopetuksessa
keskeisiä.
Hyvän liikunnanopetuksen näkeminen myönteisenä, monipuolisena ja kaikki oppilaat osallistavina, on opettajankoulutuksen
näkökulmasta hyvä signaali. Käsitysten voidaan katsoa heijastavan
opintonsa aloittavien arvoja ja myönteistä suhtautumista liikuntaan,
mikä voi myöhemmin todentua näiden arvojen suuntaisena opetuksena (Curtner-Smith 2001; Faulkner & Reeves 2000; Hutchinson ym.
1993; Matanin ym. 2003; Morgan & Bourke 2008; Morgan & Hansen
2008; Stidder & Hayes 2006; Webster ym. 2010).
Mielenkiintoisena havaintona oli myös ei-kilpailullisuuden esiin
tuominen hyvän opetuksen kriteerinä. Opiskelijat ilmaisevat nega
tiiviseksi koetun liikunnanopetuksen piirteen välttämisen hyvänä opetuksen piirteenä. Tämä tulos tukee Morganin ja Hansenin
(2008) tutkimuksessa havaittua omien kouluaikaisten myönteisten
kokemusten ja havaintojen toistamisesta ja kielteisten välttämisestä
omassa opetuksessa. Kilpailun ja vertailun välttäminen nähdään siis
tärkeäksi osaksi hyvää liikunnanopetusta. Tämä asettaa haasteita liikunnanopetuksen toteutustavoille ja arvioinnin kehittämiselle.
Koulutuksen havaittiin lisäävän mainintoja monipuolisuudesta,
mutta vähentävän mainintoja oppilaslähtöisyydestä, onnistumisen
kokemuksista ja yhteistoiminnasta hyvän alakoulun liikunnanopetuksen kriteerinä. On syytä pohtia toteutuuko pyrkimys monipuoliseen
koululiikuntaan oppilaiden kustannuksella, vai halutaanko korostaa
koulutuksen tuomaa liikunnallista osaamista. Tulos tukee havaintoja
siitä että liikuntataustaltaan kokeneemmat opettajat tai opiskelijat
kiinnittävät enemmän huomiota toimintaan, kun taas liikuntataustaltaan passiivisemmat huomioivat oppilaan (Mitchell ym. 2005; Valtonen ym. 2012). Havainto saa tukea myös Morganin ja Bourken (2008)
sekä Morganin ja Hansenin (2008) tutkimuksista, joiden mukaan
osaamisestaan epävarmat opettajat saattavat pitäytyä opetustyössä
itselleen koululiikunnasta tuttuihin liikuntalajeihin.
Työkokemus liikunnan ohjaus- ja urheiluvalmennustehtävissä
lisäsi hieman monipuolisen liikunnan ja fyysisen suorituskyvyn mainintoja, mutta vähensi inkluusion ja oppilaslähtöisyyden mainintoja.
Tulos on samansuuntainen tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen kanssa koulutuksen keston yhteydestä käsityksiin. Substanssin

korostaminen näyttää kytkeytyvän ainakin tässä aineistossa siihen,
että kiinnitetään vähemmän huomiota oppilaaseen. Havainnot ovat
samansuuntaisia kuin Mitchellin tutkimusryhmän sekä Valtonen ym.
havainnoille, että opiskelijat joilla on passiivinen liikuntatausta, keskittyvät enemmän oppilaaseen kuin sisältöihin. Kokeneemmat opiskelijat vastaavasti keskittyivät enemmän tunnin sisältöön. (Mitchell
ym. 2005; Valtonen ym. 2012) Kuten aiemmin todettiin, niin fyysisen
suorituskyvyn edistäminen ei noussut esille opiskelijoiden vastauksissa. Vastaajien ajatuksissa monipuolisen liikunnan mainitseminen laatukriteerinä saattaa kuitenkin sisältää implisiittisesti myös esimerkiksi
liikuntataitojen opettamisen.
Alakoulun liikunnanopetuskokemus oli muuttujista ainoa, johon
liittyi autenttisia kokemuksia opettajan työstä. Opettajakokemuksen
lisääntyminen näyttäytyi siten, että myönteisyys ja motivoivuus korostuivat hyvinä alakoulun liikunnanopetuksen tunnusmerkkeinä. Onko niin, että akkulturaatiovaiheen aikainen työskentely lasten kanssa
vahvistaa käsityksiä myönteisen ilmapiirin merkityksellisyydestä alakoulun liikunnanopetuksessa? Myös fyysinen suorituskyky mainittiin
useammin opettajakokemuksen lisääntyessä, kun taas inkluusio ja
ei-kilpailullisuus ilmoitettiin harvemmin. Opiskelijoilla ei ollut vastatessaan formaalia opettajankoulutusta, joten myönteisyyden ja substanssin painottamisen perusteena saattaa olla ammattitaidon puute
opettaa oppilaslähtöisesti, osallistavasti ja ilman kilpailullisuutta.
Prosentuaaliset erot olivat kuitenkin pienehköjä eikä tilastollisesti
merkitseviä eroja havaittu.
Yhteenvetona voidaan todeta, että luokanopettajaksi Helsingin
yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa opintonsa aloittavilla on
samansuuntaiset myönteisen liikunnanopetuksen merkitystä korostavat käsitykset hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Erilaiset
koulutus- ja työkokemustaustat olivat suuntaa antavasti yhteydessä
opiskelijoiden käsityksiin, mutta vahvoja tilastollisesti merkitseviä
eroja ei kuitenkaan havaittu. Työkokemus valmennuksen ja liikunnanohjauksen parissa sekä liikunta-alan koulutus näyttivät tukevan
käsityksiä monipuolisen liikunnanopetuksen tärkeydestä. Opettajankoulutusta edeltävä työkokemus vaikutti suuntaavan käsityksiä
yleisen myönteisyyden korostamisen lisäksi enemmän kohti oppiainesisältöä ja fyysisen suorituskyvyn painottamista.
Tämän tutkimuksen tulokset antoivat suuntaa siitä, miten koulutus- ja työkokemustaustat ovat yhteydessä heidän käsityksiinsä
hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Jatkotutkimuksissa on
mahdollista syventää käsitysten tarkastelua esimerkiksi lisäämällä
taustamuuttujien määrää. Esimerkiksi koetun fyysisen pätevyyden
ja liikuntaharrastustaustan merkitykset käsitysten muodostumisessa
ovat mielenkiintoisia. Laajemman taustamuuttujapatterin avulla saataisiin paremmin selville muuttujien vaikuttavuuksia sekä keskinäisiä
riippuvuuksia ja vaikutuspolkuja. Käsitysten muuttumista ja vaikutusta opetuskäyttäytymiseen on syytä tutkia pitkittäistutkimuksella.
Tutkimustulosten perusteella kannattaisi opettajankouluttajien
kartoittaa opiskelijoiden liikuntataustoja ja käsityksiä liikunnanopetuksesta, jotta ne voidaan ottaa huomioon koulutuksessa ja edelleen
sen kehittämisessä. Olennaisinta on kuitenkin se, että opiskelijat
saadaan tiedostamaan omaksumansa käsitykset ja mallit liikunnanopetuksesta. Omien käsitysten tunnistaminen on samalla omien
arvojen ja asenteiden reflektointia ja siten myös julkilausumista, mitä
voidaan pitää opettajaksi kehittymisen elementtinä (Husu ym. 2008;
Jung 2011; Kagan 1992; Penttinen 2003, 124). Näin koulutus ja kehityshaasteet kohtaavat toisensa nykyistä paremmin.
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