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1 Johdanto 
 

Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi keskeisimmistä puheenaiheista koulutukses-

ta ja opetuksesta puhuttaessa. Tähän tasa-arvoon liittyvään keskusteluun liittyy 

olennaisena osana muun muassa arviointi sekä inklusiivinen opetus. Inkluusiol-

la tarkoitetaan tässä tapauksessa opetusta, jonka tavoitteet, sisällöt ja mene-

telmät ovat joustavasti muokattu jokaisen oppilaan tarpeet huomioon ottaen, jot-

ta kaikilla olisi tasa-arvoiset lähtökohdat oppimiselle (Väyrynen 2001, 18). Kas-

vatusalan arvioinnilla taas tarkoitetaan kasvatusten prosessien ja tulosten arvon 

tai ansion määrittelemistä (Atjonen 2007, 19).  

 

Tähän koulutukselliseen tasa-arvoon pyritään muun muassa liikunnanopetuk-

sen keinoin vastaamaan. Liikunnanopetuksen tarkoituksena on nimittäin toimia 

tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oppilaan itsenäisyyden kasvun välineenä. 

Sen tavoitteena on myös pyrkiä vaikuttamaan oppilaiden fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin myönteisesti, sekä auttaa 

oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydelliset merkitykset. Liikunnanopetuk-

sessa korostuukin liikunnallisen elämäntavan tukeminen sekä liikuntatunneilla 

koettavat positiiviset kokemukset. (POPS 2014.)  

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita nimenomaan liikun-

nanopetuksesta ja sen arvioinnista inklusiivisessa liikuntaryhmässä. Ensimmäi-

seksi tarkastellaan luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen toteutuk-

sesta sekä arvioinnista yleisopetuksen liikuntaryhmässä, johon on integroituna 

erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota opetta-

jien arviointimenetelmiin ja yleisiin kokemuksiin liikunnanopetuksesta. Päähuo-

miona tutkimuksessa on avata erilaisia näkemyksiä inklusiivisen liikuntaryhmän 

opettamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arvioinnista, arvioinnin 

toteutustavoista ja luonteesta.  

 

Kiinnostus tämän tutkimuksen tekemiseen lähti omasta kandidaatin tutkielmas-

tani, jossa tutkin luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen arvioinnista. 

Tutkielman teko herätti minussa mielenkiinnon tutkia arvioinnin lisäksi myös lii-
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kunnanopetuksen toteutusta inklusiivisessa liikuntaryhmässä. Erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden integroinnista yleisopetuksen liikuntaryhmiin on tehty ai-

emminkin tutkimuksia, kuten myös arvioinnista ja yleisestä liikunnanopetuksen 

ideologiasta. Kuitenkin tavallisten opettajien kokemuksia erityistä tukea tarvitse-

vien oppilaiden liikunnanopetuksen toteutuksesta ja arvioinnista on tutkittu suh-

teellisen vähän. Varsinkin uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (2014) mukanaan tuomia arviointikäytänteiden muutoksia ei ole ehditty juu-

rikaan tutkia. Tulevana luokanopettajana koenkin tarvitsevani lisää tietoa tästä 

nykyisestä arviointijärjestelmästä ja sen vaikutuksesta tulevaan työhöni. Lisäksi 

inklusiivisen opetuksen yhä yleistyessä, koen tarvitsevani lisää tietoa myös eri-

tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta ja arvioinnista. Tästä syystä tut-

kimuksen tarkoituksena onkin avata luokanopettajan näkemyksiä ja kokemuksia 

liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista inklusiivisessa liikuntaryh-

mässä. 
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2 Liikunta kuuluu kaikille 
 
 
2.1 Liikunta 
 
Liikunnalla tarkoitetaan tarkoituksellista fyysistä, lihastoiminnallista aktiivisuutta, 

joka saa aikaan energiankulutuksen kasvua. Käsitteenä liikunta on monimuotoi-

nen ja arkikielessä liikunta yleensä ymmärretään urheilun kautta tapahtuvaksi 

toiminnaksi. Erilaisten urheilulajien harrastaminen edustaa kuitenkin vain pientä 

osa-aluetta liikunnasta. Liikunnaksi voidaan lukea myös niin sanottu hyötyliikun-

ta, kuten esimerkiksi arkiset askareet tai liikkumalla tehdyt työ- ja koulumatkat. 

Myös esimerkiksi pihaleikit ja koulun liikunta- ja välitunneilla tapahtuva liikkumi-

nen luetaan liikunnaksi. Tämä kertoo liikunnan olevankin laaja-alainen ilmiö. 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 17; Laakso 2007, 17.) 

 

2.2 Liikuntapedagogiikka 
 
Liikuntapedagogiikka määrittyy tieteenalaksi, joka tutkii liikunnanopetusta sekä 

liikuntakasvatusta. Se tutkii siis kasvatukseen ja opetukseen liittyviä asioita, ku-

ten millä tavalla liikuntaa opetetaan, miten liikuntaan kasvatetaan ja miten kas-

vatus ja opetus ovat yhteydessä liikuntaan. Liikuntapedagogiikalla tarkoitetaan 

siis kaikkea sellaista toimintaa, jossa kasvatuksellisesta näkökulmasta tarkastel-

laan liikuntaan liittyviä ilmiöitä. (Jaakkola ym. 2013, 18–19; Laakso 2007, 16–

18.) 

 

2.2.1 Liikuntapedagogiikan tavoitteet 
 
Liikuntapedagogiikan kaksi päätavoitetta ovat kasvattaminen liikunnan avulla ja 

kasvattaminen liikuntaan. Liikuntaan kasvattamisella tarkoitetaan oman hyvin-

voinnin kannalta tärkeiden tietojen ja taitojen, terveellisten elämäntapojen ja lii-

kunnan harrastamisen opettamista. Kasvattamalla liikuntaan tarkoitetaan siis 

kaikkien niiden myönteisten emotionaalisten kokemusten tarjoamista ja liikun-

tamotivaation edistämistä eri liikuntatilanteita ja ympäristöjä luomalla. Kasvat-

taminen liikunnan avulla puolestaan tarkoittaa liikunnan käyttämistä eräänlaise-

na välineenä kasvun ja kehityksen tukemisessa. Liikunnan avulla opetetaan 
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paitsi terveellisen elämäntavan ja liikunnan merkityksen ymmärtämistä, myös 

esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kehollista itseilmaisua ja tilan sekä 

arvostuksen antamista. (Jaakkola ym. 2013, 18–21; Laakso 2007, 16–19.) 

 

Keskeinen liikuntapedagogiikan tavoite on kehittää fyysistä toimintakykyä ja lii-

kuntataitoja. Liikuntataidot ovat niitä toimintakyvyn rakennusosia, jotka toimivat 

liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaharrastusten mahdollistajina. Hyvät liikunta-

taidot takaavat myös ihmisten selviytymisen arjen normaaleista fyysistä toimin-

takykyä vaativista tehtävistä. (Jaakkola 2013, 162.) Liikuntataidot ovat myös yh-

teydessä lapsen kehittymiseen, sillä hyvät liikuntataidot ovat yhteydessä hyväk-

si koettuun pätevyyteen. Liikuntataitojen oppiminen siis heijastuu myös lapsen 

itsetuntoon ja oman pätevyyden kehittymiseen. (Ahonen, Viholainen, Cantell & 

Rintala 2005, 8–9.) 

 

Pelkkien liikuntataitojen tai fyysisen toimintakyvyn kehittäminen ei nykykäsityk-

sen mukaan ole enää liikuntapedagogiikan tavoitteiden keskiössä. Yhtenä tär-

keänä tavoitteena nähdään nimenomaan pätevyyden kokeminen ja myönteisen 

minäkäsityksen kehittyminen. Erilaiset pätevyyden kokemukset luovat sisäisen 

motivaation liikkua ja näin toimivat omaehtoisen liikunnan harrastamisen herät-

täjinä. Terve minäkäsitys, eli luottamus omiin kykyihin, itseen, sosiaalisiin suh-

teisiin ja positiivinen suhtautuminen omaan kehoon puolestaan on yksi ihmisen 

persoonallisuuden kehityksen kulmakivistä. Oikein toteutetun liikuntapedagogii-

kan avulla voidaan olla tukemassa tätä minäkäsityksen kehittymistä, varsinkin 

silloin jos opetuksessa korostuu uuden oppiminen ja yrittäminen, jolloin jokainen 

voi kokea onnistumisia ja näin ollen huomata kehitystä omien tavoitteidensa 

puitteissa. (Jaakkola ym. 2013, 21–22.) 

 

Liikunnan yhteisöllisen luonteen vuoksi se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden las-

ten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen. Liikunnan tavoitteena onkin tu-

kea lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita ovat esimerkiksi kyky ymmärtää, 

ilmaista ja käsitellä omia tunteitaan ja toimintojaan sekä suhteuttaa omat tun-

teensa toiseen ja ymmärtää niitä. Tällaiset liikuntatilanteiden tuomat yhdessä 

ryhmänä tai joukkueena koetut mahdollisuudet luovat tilaisuuden uusille ihmis-
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kontakteille sekä negatiivisten tunteiden ja niiden ratkaisukeskeisen käsittelyn 

harjoittelemiselle. (Jaakkola ym. 2013, 22; Laakso 2007, 21–22.) 

 

2.3 Liikunnanopetus koulussa 
 
Liikuntaa opetetaan paljon koulun ulkopuolella, kodeissa, urheiluseuroissa ja 

muissa epävirallisissa harrastajaryhmissä ja näin liikunnan opettamien ei rajau-

du pelkästään kouluun. Koulussa tapahtuva liikunnanopetus, eli koululiikunta, 

on kuitenkin opetussuunnitelman mukainen tavoitteellinen oppiaine, jota ohjaa 

sille asetetut normit. (Jaakkola ym. 2013, 23.) Perusopetuksen opetussuunni-

telmien perusteiden (2014) mukaisesti koulun liikunnanopetuksen päätavoittee-

na on vaikuttaa lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyden edistämi-

seen.  

 

Koulun liikuntaan sisältyy liikuntatuntien lisäksi välitunnit, erilaiset liikunnalliset 

tapahtumat, iltapäivätoiminta sekä välitunnit. Liikuntatunteja peruskoulussa on 

noin kaksi (2x45 min) viikossa. Koko koululiikunnan kokonaismäärää on kuiten-

kin vaikeaa määrittää tarkalleen. (Laakso, Nupponen & Telama 2007, 50.) Vä-

häiset tuntimäärät koulussa rajaavat kuitenkin liikunnanopetuksen oppimista-

voitteiden toteutumista. Kokonaisliikuntamäärän ja fyysisen aktiivisuuden mää-

rän vähentyminen yhteiskunnassamme tuo myös omat haasteensa liikunnan-

opetukseen. Jos koululiikunnassa pyritään tämän vähentyneen fyysisen kunnon 

parantamiseen ja sen liialliseen keskittymiseen, saattaa se johtaa pidemmällä 

aikavälillä huonoihin lopputuloksiin. Liikunnan myönteiset vaikutukset menete-

tään näin nopeasti. Tulevaisuuden haaste liikunnanopetuksessa onkin fyysisen 

toimintakyvyn lisäämisen ja läpi elämän kestävään liikuntaan kasvattamisen yh-

distäminen rajatun ajan puitteissa. (Jaakkola ym. 2013, 24–25; Laakso 2007, 

20.) 

 

2.4 Kaikille yhteinen koululiikunta 
 
Tasa-arvo on yksi tärkeimmistä koulutuksen ja opetuksen perusteista. Yhteis-

kuntamme koostuu erilaisista ihmisistä, ja lähtökohta tasa-arvoiselle koulun-

käynnille on tämän erilaisuuden hyväksyminen. Tavallinen koulunkäynti ei saa-
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kaan olla vain joidenkin etuoikeus, sillä ketään ei saa jättää yhteisen koulun-

käynnin ulkopuolelle uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen tai minkään muun-

kaan ominaisuuden vuoksi. Perusopetuksessa toteutuukin tämä yhteinen koulu 

kaikille –ajattelua mukaileva lähikouluperiaate. Lähikouluksi lasketaan koulu, jo-

ta käyvät kaikki kyseisen alueen oppivelvollisuusikäiset lapset. Lähikoulussa 

opiskelevat kaikki oppilaat, myös ne yksilöt joilla on haasteista esimerkiksi op-

pimisessa, liikkumisessa tai kommunikoinnissa. Yhteinen koulu kaikille –ajattelu 

tukee koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista ja erilaisuuden hyväksymistä. 

(Huovinen & Heikinaro-Johansson 2007, 114; Saloviita 2008, 12–13.) 

 
2.4.1 Integraatio 
 
Länsimaissa on käyty koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvää keskustelua jo 

1970-luvulta lähtien. Erillisen erityisopetuksen ja yleisopetuksen välinen suhde 

sekä oppilaiden mahdollisuus opiskella yleisopetuksessa on ollut sieltä asti kes-

keisenä puheenaiheena. Tällainen erityisoppilaiden eristäminen nähtiin yksilön 

ihmisarvoa alentavana ja syrjimistä edistävänä. Tämä johti integraatioajattelun 

syntyyn, joka normalisaatioperiaatteen mukaisesti pyrkii takaamaan kaikille yh-

denvertaiset oikeudet. (Moberg & Savolainen 2015, 76–77.) 

 
Integraatioajattelu onkin edelleen vahvasti läsnä koulutukselliseen tasa-arvoon 

pyrkimisessä. Ajattelumalli perustuu tasa-arvon lisäksi jokaisen ihmisen osallis-

tumisoikeuteen sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen ja vastaami-

seen. Integraatio käsitteenä tarkoittaa yhdentämistä, jossa kaksi erillistä osaa 

sulautuu yhdeksi kokonaisuudeksi. Koululiikunnan näkökulmasta katsottuna 

tämä tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta toimia samassa 

liikuntaryhmässä muiden ikäistensä lasten kanssa. Integraatioajatus tarjoaa siis 

kaikille lapsille mahdollisuuden yhteiseen opiskeluun, oppimiseen ja vuorovaiku-

tukseen. (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 16–17; Moberg & Savolainen 

2015, 81.) 

 

Vaikka integraatio käsitteenä tarkoittaa kahden erillisen osan yhdentämistä, ei 

pelkkä fyysinen yhdessäolo täytä integraatioajattelun tavoitteita. Pelkästään op-

pilaan siirtäminen tavalliseen liikuntaryhmään ei riitä integraation saavuttami-

seen. Oikea integraatioajattelun tavoitteita toteuttava toiminta ottaa fyysisen yh-
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dessäolon lisäksi huomioon myös oppilaan yksilölliset tarpeet ja osallistumisoi-

keuden, mitkä ovat ajattelumallin keskiössä. Integroimalla oppilaan tarvitsemat 

tukipalvelut mukaan normaalin opetusryhmän toimintaan, toteuttaa integraatio 

sen keskeisimpiä tavoitteita. Fyysisen integraation lisäksi onnistunut integraatio 

edellyttääkin siis toimivien opetusjärjestelyjen tarjoamista, kaikkien oppilaiden 

kehittymistä ja hyväksymistä sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden syntymistä. 

(Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 17; Moberg & Savolainen 2015, 82–83.) 

 
2.4.2 Inkluusio 
 
Edellä esitetty, 1970-luvulta lähtien aloitettu näkemys integraatiosta on nykyisin 

siirtynyt paljon laajempaan inkluusion käsitteeseen. Integraatioajattelun mukai-

sesti myös inkluusio on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kannattava toimintamal-

li. Inkluusiossa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään pienen oppilasjoukon siirtämi-

sestä yleisopetuksen pariin, vaan siitä kuinka ihan jokaisen oppilaan oppimista 

voitaisiin parantaa. Peruslähtökohtana integraatiossa nähdään kaksi erillistä 

ryhmää, jotka ovat erillään toisistaan, mutta joiden tulisi olla yhteydessä toisiin-

sa. Inklusiivisessa kasvatuksessa lähtökohta ei ole erillisten ryhmien yhdistämi-

sessä vaan tavoitteeksi nähdään kaikille yhteinen koulu, jossa jokaisen oppilaan 

yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. (Moberg & Savolainen 2015, 76; Väyry-

nen 2001, 16.) 

 

Inklusiivinen liikunnanopetus näkee oppilaat yhdenvertaisina. Opetuksen tarkoi-

tuksena ei ole pelkästään tekojen kautta yhdistää erilaisten oppijoiden joukkoja, 

vaan luoda tasa-arvoista ajattelumallia, jossa jokainen oppilas tuntee olonsa 

osalliseksi. Inklusiivinen liikunnanopetus luo yhteisöllistä oppimisympäristöä, 

jossa kunnioitetaan jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä ja oikeutta liikuntaan. Tar-

koituksena onkin tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuus elinikäiseen fyysi-

seen aktiivisuuteen erilaisten liikuntamuotojen kautta. (Tripp, Rizzo & Webbert 

2007, 32–33.) 

 

Inkluusio tuo mukanaan kuitenkin haasteita liikunnanopetukseen (Huovinen & 

Heikinaro-Johansson 2007, 114; Klavina & Block 2008, 132; Morley, Bailey, 

Tan & Cook 2005, 84). Erilaisten oppijoiden joukko tuo mukanaan suuria eroja 

koskien oppilaiden liikuntataitoja, osallistumismotivaatiota sekä fyysistä kuntoa. 
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Inkluusion tavoitteiden mukainen yksilöllinen opetus tuo haasteita opettajille niin 

opetuksen suunnitteluun kuin sen toteutukseenkin. (Huovinen & Heikinaro-

Johansson 2007, 114.) Mobergin (2001, 86–89) mukaan luokanopettajat koke-

vatkin haasteelliseksi tämän yhä heterogeenisemmän oppilasjoukon opettami-

sen. Tämän hetkisten resurssien riittämättömyys ja erityispedagogiikan koulu-

tuksen puute aiheuttaa opettajille pulmia vastata yksilölliseen opetukseen. Jotta 

pystytäänkin turvaamaan laadukas ja tavoitteellinen inklusiivinen opetus, täytyy 

koulujärjestelmän rakenteita ja toimintoja tarkastella vastaamaan inklusiivisen 

opetuksen tarpeita.   

 
2.4.3 Kolmiportainen tuki 
 
Integraation sekä inkluusion ajamat tavoitteet tasa-arvoisesta ja yhdenvertai-

sesta koulusta linjasivat myös vuonna 2011 voimaan astunutta erityisopetusta 

koskevaa perusopetuslain muutosta. Perusopetuslain (628/1998, 30 §) mukaan 

perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulun-

käynnin tukeen välittömästi tarpeen ilmetessä. Oppilaan tarvitsema tuki tulee 

antaa oppilaalle ensisijaisesti hänen omassa opetusryhmässään erilaisin jous-

tavin opetusjärjestelyin. Ainoastaan välttämättömissä tapauksissa oppilas siirre-

tään tuen tarpeen ilmetessä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Tämä uusi pe-

rusopetuslaki mukaileekin inklusiivisen kasvatuksen tavoitteita pyrkimyksenään 

tarjota jokaiselle oppilaalle jo varhaista tukea omassa opetusryhmässään. Oppi-

laille tarjottava tuki on jaettu kolmiportaiseksi tuen intensiteetistä riippuen. Tuen 

kolme eri porrasta ovat yleinen, tehostettu sekä erityinen tuki. (POPS 2014.) 

 

Yleinen tuki on ensimmäinen tuen muoto ja keino vastata oppilaan tuen tarpei-

siin. Tuen aikana opetuksessa voidaan hyödyntää kaikkia opetuksen tuen muo-

toja, paitsi erityisen tuen päätöksellä saatavaa erityisopetusta ja oppiaineiden 

oppimäärien yksilöllistämistä. Tukimuotoina ovat esimerkiksi yksittäiset peda-

gogiset ratkaisut, kuten tukiopetus, opetuksen eriyttäminen ja osa-aikainen eri-

tyisopetus. Yleinen tuki ei vaadi erillisiä tutkimuksia tai päätöksiä, vaan se voi-

daan aloittaa heti tarpeen ilmetessä. (Moberg & Savolainen 2015, 94; POPS 

2014.) 
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Tehostettu tuki sisältää yleisen tuen sisältämät tukimuodot, mutta luonteeltaan 

se on pitkäjänteisempää ja vahvempaa. Oppilas, joka tarvitseekin oppimises-

saan säännöllisesti tukea ja useita erilaisia tuen muotoja, siirretään usein tehos-

tetun tuen piiriin. Tuen aloittaminen lähtee liikkeelle kirjallisesta pedagogisesta 

arviosta, johon kirjataan oppilaan oppimisen tilanne, oppilaan saama yleinen tu-

ki, oppilaan vahvuudet ja erityistarpeet sekä arvio tarvittavista tukijärjestelyistä. 

Oppilas opiskeleekin tämän pedagogisen arvion pohjalta tehdyn oppimissuunni-

telman mukaisesti, johon on kirjattu kaikki koulunkäynnin tavoitteet sekä tuen ja 

ohjauksen tarve. (POPS 2014.) 

 

Erityinen tuki on kolmiportaisen tuen vahvin muoto, ja siihen liittyvät edellä mai-

nittujen tukimuotojen lisäksi erityisen tuen päätökseen perustuva erityisopetus. 

Lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus muun muassa yksilökohtai-

seen oppilashuoltoon, avustajapalveluihin sekä erityisten apuvälineiden saan-

tiin. Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja kaikki oppilaat, joiden kasvun ja oppimi-

sen tavoitteet eivät ilman tukea toteutuisi. Tuen tehtävänä onkin antaa oppilaille 

kokonaisvaltaista opetusta tarjoten onnistumisen sekä osallisuuden kokemuksia 

sekä iloa oppimisesta itsetunnon kehittymisen kautta. (POPS 2014.) 

 

Jotta oppilas voi saada erityistä tukea koskevan päätöksen, on opetuksen jär-

jestäjän tehtävä pedagoginen selvitys. Pedagogisessa selvityksessä käy kirjalli-

sesti ilmi oppilaan erityisen tuen tarve, eli esimerkiksi oppilaan koulunkäynnin 

kokonaistilanne, arvio tarvittavista tukitoimista sekä oppilaan vahvuudet ja op-

pimisvalmiudet. Pedagogisen selvityksen tekemiseen voidaan käyttää avuksi 

pedagogista arvioita ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Erityisen tuen päätös 

tehdään silloin, jos todetaan tehostetun tuen olevan riittämätön tuen muoto op-

pilaalle. Päätös erityiseen tukeen siirtymisestä tehdään aina hallintolain mukai-

sesti yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. (POPS 2014.) 

 

Erityisen tuen toimeenpano vaatii henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 

koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimisen. Suunnitelmaan kirjataan kaikki 

oppilaan erityistä tukea koskevat tukitoimet. Siihen tuleekin sisältyä kaikki op-

pimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet, sisällöt, opetusjärjestelyt, tukitoi-

met ja pedagogiset menetelmät. (POPS 2014.)  
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Ensisijaisesti kaikki oppilaan opiskelu pyritään järjestämään yleisen oppimäärän 

tavoitteiden mukaisesti. Mikäli kuitenkaan näiden keskeisten tavoitteiden saa-

vuttaminen ei tuesta huolimatta onnistu, voidaan oppiaineen oppimäärä yksilöl-

listää. Oppiaineen yksilöllistäminen tarkoittaa oppilaan oppimiselle asetettujen 

tavoitteiden määrittelemistä kullekin oppilaalle sopivaksi. Yksilöllistetyn oppi-

määrän tavoitteet ja sisällöt tulee kirjata oppilaan HOJKsiin, jonka pohjalta oppi-

laan opetus ja arviointi tapahtuu. Liikunnanopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä 

saattaa tarkoittaa esimerkiksi opetuksen toteuttamista niin, että motoristen pe-

rustaitojen ja eri liikuntalajien vaatimustasoa voidaan helpottaa oppilaalle sopi-

vaksi. Yksilöllistäminen tuleekin siis tehdä opetussisältöjä soveltamalla eikä 

esimerkiksi opetustunteja vähentämällä. Erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta ei 

ensisijaisesti tulisikaan täysin vapauttaa liikunnasta tai tiettyjen lajien opiskelus-

ta, vaan opetusta tulisi soveltaa niin, että oppilas saisi omien edellytystensä 

mukaista opetusta. (Huovinen & Heikinaro-Johansson 2007, 116; POPS 2014.) 

 

2.5 Liikunnanopetuksen suunnittelu 
 
Suomessa perusopetusta ohjaa opetussuunnitelma, joka sisältää kaikki op-

piainekohtaiset tavoitteet, sisällöt sekä arvioinnin periaatteet. Kaiken opetuksen 

tulisikin noudattaa opetussuunnitelmaan kirjattuja raameja. Opetussuunnitelma 

toimiikin opettajalle pedagogisena välineenä, jonka avulla hän toteuttaa omaa 

opetustaan. Opettajien odotetaankin olevan kykeneviä suunnittelemaan opetus-

taan ympäristön asettamien rajojen puitteissa, niin että opetussuunnitelmaan 

kirjatut tavoitteet ja sisällöt toteutuvat. (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007, 

94–95, POPS 2014.)   

 

Sekä Suomessa, että kansainvälisestikin liikunnanopetuksen suunnittelua ohjaa 

yleensä sisältölähtöinen liikunnanopetus. Sisältölähtöistä liikunnanopetusta to-

teuttava opettaja keskittyy suunnittelussaan pohtimaan, mitä on tarkoitus opet-

taa. Tällöin yleensä tietyt liikuntalajit sekä looginen eteneminen määrittelevät lii-

kuntatuntien suunnittelua. Lajilähtöinen suunnittelu ei kuitenkaan saisi olla liian 

hallitsevaa. Looginen eteneminen lajilähtöisesti on toki tärkeää, mutta liikunta-

tunteja suunnitellessa tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon myös opetuksen ta-
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voitteet, opetusjärjestelyt, tilat ja välineet, oppilaat sekä arviointi. (Heikinaro-

Johansson & Hirvensalo 2007, 103–104.) 

 
2.5.1 Soveltava liikunnanopetus 
 
Perusopetuslain (628/1998, 3–4 §) mukaan jokaisella Suomessa asuvalla lap-

sella on oikeus perusopetukseen, joka ottaa huomioon kunkin oppilaan ikäkau-

den ja edellytykset. Perusopetus on taattava siis kaikille riippumatta henkilön 

ominaisuuksista. Opetus tulee järjestää niin, että se edistää jokaisen oppilaan 

kasvua ja kehitystä. Soveltavan liikunnanopetuksen malli onkin laadittu vastaa-

maan tähän yksilölliseen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Soveltava 

liikunnanopetus liittyy inkluusioajatteluun, jonka mukaisesti liikunnanopetuksen 

tulisi tasa-arvoisesti huomioida jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet. Lähtökoh-

taisesti liikunnanopetus suunnitellaan sekä toteutetaan niin, että kaikki liikunta-

ryhmään kuuluvat oppilaat pystyvät osallistumaan opetukseen omien edellytys-

tensä mukaisesti. Opetusta tulisikin soveltavan liikunnanopetuksen mallin mu-

kaisesti aina soveltaa, jos liikuntaryhmässä on sellaisia oppilaita, jotka eivät il-

man omien tarpeidensa huomioimista pystyisi liikunnanopetukseen osallistu-

maan. (Huovinen & Heikinaro-Johansson 2007, 118.) 

 

Lähtökohtana soveltavalle liikunnanopetukselle ovat siis oppilaan yksilölliset 

tarpeet. Koko opetusryhmälle suunnitellaan ensin yhteinen liikunnanopetuksen-

suunnitelma, jossa otetaan huomioon erityistarpeita tarvitsevat oppilaat. Suun-

nittelussa otetaan huomioon oppilaiden mahdolliset henkilökohtaiset oppimis-

suunnitelmat (HOPS) ja henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat 

suunnitelmat (HOJKS). Näiden asiakirjojen pohjalta opetus suunnitellaan vas-

taamaan kunkin oppilaan tavoitteiden toteutumista. Soveltava liikunnanopetus 

edellyttääkin opetuksen muokkaamista niin liikuntamuotojen, opetusjärjestely-

jen, työtapojen kuin apukeinojenkin kohdalta. Soveltamisen tarve vaihtelee lii-

kuntaryhmästä riippuen ja saattaa oppilaiden tarpeiden mukaisesti olla vähäistä 

tai huomattavaa. Vähäinen opetuksen soveltaminen tarkoittaa esimerkiksi kuu-

roille oppilaille annettavan käsimerkin näyttämistä ennen omaa vuoroa peleissä 

ja leikeissä. Vähäinen soveltaminen vaikuttaakin vain vähän tunnin kulkuun ja 

muihin oppilaisiin. Huomattavasta soveltamisesta puhutaan puolestaan silloin, 

kun yksittäiselle oppilaalle tehdyt sovellutukset vaikuttavat koko liikuntatunnin 
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järjestelyihin. Jos esimerkiksi oppilas ei osallistu ollenkaan koripallopelin, vaan 

tekee yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti muita harjoitteita, puhutaan huo-

mattavasta liikunnanopetuksen soveltamisesta. (Heikinaro-Johansson & Kolkka 

1998, 12; Huovinen & Rintala 2007, 196–197.) 

 

Soveltavalle liikunnanopetukselle on tunnusomaista opettajien ja muiden ope-

tukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyö. Onnistunut integraatio yleisopetuk-

sen liikuntatunneille vaatiikin yhteistyötä. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevan 

oppilaan integrointi yleisopetuksen liikuntatunneille toteuttaa erityisopettajan ja 

luokanopettajan välistä yhteistyötä. Yhteistyötä voi olla myös muun muassa fy-

sioterapeutin tai muun asiantuntijan sekä opettajan välillä. Tällainen yhteistoi-

minnallinen työskentely mahdollistaa liikuntatunneille joustavat opetusratkaisut 

ja lisää samalla yhteistä vastuuta opetuksen tavoitteiden toteutumisesta. Yhteis-

työn avulla on myös helpompaa pohtia oppilaan yksilöllisen tuen tarvetta sekä 

oppilaan tuen tarpeeseen vastaavia työskentelytapoja. (Heikinaro-Johansson & 

Kolkka, 1998, 23–35.) 

 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi tavalliseen yleisopetuksen lii-

kuntaryhmään vaatiikin liikunnanopetuksen soveltamista. Pelkkä fyysinen sijoit-

taminen tavalliseen opetusryhmään ilman opetuksen soveltamista ei yksistään 

toteuta integraation tavoitteita. Ilman tarvittavia sovellutuksia, eli tukitoimenpi-

teiden huomioimista ja opetusjärjestelyjen muuttamista, kyseessä on ennem-

minkin eristäytyminen muista oppilaista. Tätä eristäytymistä kutsutaan segre-

gaatioksi. Soveltava liikunnanopetus takaakin liikuntaryhmään integraatioajatte-

lun mukaisesti tasaveroiset olosuhteet, jossa jokainen oppilas pystyy omien 

edellytystensä puitteissa osallistumaan liikuntatunnin toimintaan. Integraatiota ei 

saakaan näin ollen pitää pelkkänä itseisarvona. Erityistä tukea tarvitsevat oppi-

laat eivät tarvitse pelkkää integrointia kasvunsa ja kehittymisensä tueksi, vaan 

laadukasta ja heille kohdennettua, soveltavaa liikunnanopetusta. (Heikinaro-

Johansson & Kolkka 1998, 17–18.) 
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2.6 Liikunnanopetuksen tukitoimet 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti kaikki eri-

tyistä tukea tarvitsevan oppilaan tukitoimet tulee kirjata oppilaan henkilökohtai-

seen opetussuunnitelmaan. Soveltavan liikunnanopetuksen mukaisesti jokaisel-

le oppilaalle on tarjottava omien taitotasojen ja tavoitteiden mukaista opetusta. 

Tätä liikunnanopetuksen soveltamista pidetään myös synonyyminä eriyttämisel-

le, mikä on yksi oppilaille annettavista tukitoimista. Eriyttämiseksi kutsutaan 

toimintaa, missä opettaja muokkaa koko ryhmälle suunnittelemansa tehtävät 

vastaamaan kunkin oppilaan omia tarpeita. Eriyttämistä on myös sopivien työ-

tapojen valitseminen ja kohdentaminen kullekin oppilaalle sopivaksi. Eriyttämis-

toimenpiteet ovatkin luonnollinen osa normaalia opetusta ja yksi keino tarjota lii-

kunnanopetuksessa yksilöllistä tukea. (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 

46–49; Huovinen & Rintala 2007, 201.) 

 
Tehtävien ja työtapojen eriyttämisen lisäksi liikuntatuntien välineiden ja tilojen 

muokkaaminen jokaiselle oppilaalle sopivaksi on yksi liikunnanopetuksessa 

käytetty tukimuoto. Opetuksessa käytettävien välineiden käyttötarkoitus tulee 

suunnitella huolellisesti etukäteen. Välineitä tulee myös muokata vastaamaan 

oppilaiden tarpeita. Esimerkiksi pallopeleissä voidaan käyttää kevyempiä palloja 

tai lentopalloverkkoa voidaan laskea alaspäin. Lisäksi tunteja tulisi järjestää 

monipuolisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi lähimaastossa tai paikkakun-

nan urheiluhallissa. Koululiikunta voi nimittäin tarjota erityistä tukea tarvitseville 

oppilaille ensimmäisen tilaisuuden käydä oman paikkakuntansa liikuntapalve-

luissa. Yksilöinnin kannalta onkin tärkeää tarjota muokattujen tilojen ja välinei-

den puolesta oppilaille liikunnanopetuksessa tukea. Standardisoiduista välineis-

tä poikkeavat varusteet tai tavallisten välineiden oikea soveltaminen sekä moni-

puoliset oppimisympäristöt tarjoavat oppilaille mahdollisuuden omien edellytys-

tensä suuntaamiin oppimiskokemuksiin. (Hakala 1999, 149; Heikinaro-

Johansson & Kolkka 1998, 48–49.) 

 

Oppilaan omaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen 

opetuksen järjestelyä koskevaan suunnitelmaan yhdeksi tukitoimeksi kirjataan 

opettajan pedagogiset ratkaisut (POPS 2014). Näihin ratkaisuihin kuuluvat 
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muun muassa opetuksen rytmittäminen sekä selkeä struktuuri. Selkeärakentei-

nen, eli strukturoitu opetus on rakenteeltaan selkeäksi suunniteltua opetusta, 

mikä auttaa oppilasta jäsentämään omaa oppimistaan. Erityisen tuen oppilaat, 

joilla on esimerkiksi tarkkaavaisuuden pulmia, hyötyvät erityisesti strukturoidus-

ta opetuksesta. Selkeän rakenteen lisäksi opetuksen ajallinen rytmitys, eli aika-

rakenteen selväksi tekeminen oppilaille auttaa monia erityistä tukea tarvitsevia. 

Onkin tärkeää ilmaista oppilaille etukäteen, mitä oppitunneilla tullaan tekemään 

ja missä järjestyksessä. Struktuurin tuoman rutiinin noudattaminen sekä aikara-

kenteen esille tuominen luo turvallisuuden tunteen liikuntatunneille sekä auttaa 

oppilasta omassa oppimisessaan. (Huovinen & Rintala 2007, 197–204.) 

 

2.7 Koululiikunnan vaikutukset 
 

2.7.1 Minäkuva 
 
Koulussa tapahtuva liikunta tarjoaa parhaimmillaan lapselle positiivisia onnistu-

misen kokemuksia itse liikkumisesta ja siihen osallistumisesta. Liikunnasta saa-

tavat onnistumisen kokemukset sekä mielihyvä ovatkin yhteydessä positiivisen 

minäkäsityksen muodostumiseen. Yleisesti erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla 

on muita oppilaita enemmän epäonnistumisen kokemuksia, mitkä ovat saatta-

neet johtaa heikompaan minäkäsitykseen ja pätevyyden tuntemisen. Fyysisen 

pätevyyden ja motoristen taitojen kokemisella onkin vaikutusta minäkäsityksen 

muodostumiseen sekä liikuntamotivaation kehittymiseen. Jokaisen oppilaan yk-

silöllisiin tarpeisiin huomioivaan opetukseen tulisikin liikunnanopetuksessa kes-

kittyä, jotta tuetaan fyysisen pätevyyden ja sitä kautta minäkuvan kehittymistä. 

(Huovinen & Rintala 2007, 199–200.) Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

huomioiminen viestiikin positiivisesta minäkäsityksen ja itsearvostuksen kehit-

tymisen tukemisesta (Hakala 1999, 137). 

 

Koululiikunta voikin parhaimmillaan kehittää erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den itsetuntoa ja minäkäsitystä. Liikunnan avulla voidaan luoda erilaisia tilantei-

ta, joissa oppilas pääsee saamaan onnistumisen kokemuksia omista saavutuk-

sistaan. Nämä koululiikuntatilanteen saattavatkin olla erityistä tukea tarvitsevalle 

lapselle niitä ainoita paikkoja, joissa hän pystyy onnistumisen kokemuksia ko-
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kemaan. Mahdolliset liikuntarajoitteet tai muu erityispiirre esimerkiksi motorisis-

sa taidoissa ei saisikaan olla este positiivisen minäkuvan kehittymiselle. Tär-

keintä on liikunnan avulla tarjota oppilaalle nautintoa omien taitojen kehittymi-

sestä sekä antaa onnistumisen ja mielihyvän tunteita liikkumisesta. (Rintala, 

Ahonen, Cantell & Nissinen 2005, 220–221.) 

 
2.7.2 Sosiaaliset suhteet 
 
Liikunta on oppiaineena paljon muuta kuin pelkkää fyysistä liikkumista, motoris-

ten taitojen opettelemista ja kehon hahmottamista. Liikunta voidaan nähdä toi-

minnallisen oppimisen menetelmänä, jonka kautta lapset oppivat liikunnallisten 

sisältöjen lisäksi sosiaalisia taitoja, ryhmätyöskentelyä sekä tunnetaitojen har-

joittelua. (Huisman & Nissinen 2005, 25.) Lintusen (2007, 155) mukaan erityistä 

tukea tarvitsevat lapset ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti. Liikunnan avulla 

voidaankin vastata tähän syrjäytymisen ongelmaan tukemalla lasten sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta, eli ryhmään kuulumisen tunnetta. Liikuntatunnit tarjoavat 

oppilaalle läheisyyden, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta toisten 

oppilaiden kanssa toimimisesta. Nämä tuntemukset auttavat oppilasta tunte-

maan itsensä hyväksytyksi. (Liukkonen ym. 2007, 160.)  

 

Integroimalla erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen liikuntaryhmään 

tarjotaan jokaiselle lapselle tasavertainen oikeus vuorovaikutukseen ikäistensä 

lasten kanssa (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 16). Bunchin ja Valeon 

(2004, 61–63) mukaan sosiaalisten suhteiden luominen ja ystävien saaminen 

yleisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden välillä on helpompaa in-

klusiivisessa oppimisryhmässä. Opiskelemalla yhdessä oppilaat kohtaavat toi-

sensa vertaisina ja luovat näin ollen ystävyyssuhteita riippumatta toisen oppi-

laan erityistarpeista. Kouluissa, joissa toteutetaan inklusiivista opetusta, erityistä 

tukea tarvitsevilla oppilailla on sosiaalisia suhteita yleisopetuksen oppilaisiin. In-

tegroitu liikunnanopetus tarjoaakin parhaimmillaan oppilaille sosiaalista yhteen-

kuuluvuutta ja tasa-arvoista kohtelua vertaisiltaan oppilailta.  

 

Poikkeuksen (1998, 122) mukaan ystävyyssuhteilla ja sosiaalisella vuorovaiku-

tuksella on myös suuri merkitys oppilaiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Suu-

ren osan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavista taidoista lapsi oppii to-
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verisuhteiden avulla. Näitä taitoja ovat muun muassa tunteiden ilmaisu ja sääte-

ly sekä yhteistoiminta. Vuorovaikutustilanteet luovatkin lapselle tilaisuuden op-

pia yhteisiä merkityksiä sekä rakentaa sosiaalista ymmärrystä. Toverisuhteiden 

avulla lapsi oppii ymmärtämään sosiaalisia sääntöjä ja toisten tarpeita ja näin 

ollen toimimaan niiden mukaisesti. 
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3 Arviointi osana oppimista 
 
 
Arviointi kuuluu elämään. Se koskettaa jokaista ihmistä ja on läsnä läpi eliniän. 

Oppilaille ja opettajille arviointi on jokapäiväistä toimintaa: he arvioivat omaa 

työtään, toisiaan ja ympäröivää yhteiskuntaa. Arviointi onkin mukana kaikessa 

opettamiseen ja oppimiseen liittyvissä toiminnoissa. Se on laajasti nähtävä ko-

konaisuus, joka yleensä käyttäytymistieteissä ja koulun kontekstissa tarkoittaa 

erilaisten asteikkojen ja kriteeristöjen avulla hyödynnettävää laadun erittelyä, 

tietyn asian systemaattista tai epäsystemaattista havainnointia tai pysyvyyden 

ja luotettavuuden arviointia. (Koppinen, Korpinen & Pollari 1994, 8.) 

 

3.1 Arvioinnin tehtävät 
 
Perusopetuslain (628/1998, 22 §) mukaan arvioinnin tehtävänä on pyrkiä oh-

jaamaan ja kannustamaan opiskelua. Arvioinnin tarkoitus on tukea oppilaan ke-

hitystä, oppimista ja kasvua antaen samalla oppilaalle kokonaiskuvaa omasta 

kehittymisestään sekä osaamisestaan. Arvioinnin tehtävänä onkin kaiken oppi-

misen ja opettamisen tukeminen sekä edistäminen. Arvioinnin tavoitteena on 

myös kehittää oppilaan kykyä itsearviointiin. (POPS 2014.) 

 

Kaikkea oppilaan opiskelua, käyttäytymistä ja yleistä työskentelyä tulee arvioida 

monipuoliseen näyttöön perustuen. Oppimisen arvioinnin tulisi tapahtua suh-

teessa opetussuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin, ja oppilasta tulisi arvioida 

jokaisella oppimisen eri osa-alueella. Erityisen tuen päätöksen saaneen oppi-

laan oppimista arvioidaan myös suhteessa näihin opetussuunnitelmaan kirjat-

tuihin yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Arviointimenetelmiä voidaan kuitenkin 

soveltaa niin, että oppilaalla on tilaisuus osoittaa oppimisensa ja osaamisensa 

monipuolisesti. Arvioinnin apuna voidaan käyttää muun muassa myös erilaisia 

keskusteluja, oppimispäiväkirjoja tai kyselyitä. Jos liikunnan oppimäärä on puo-

lestaan erityisen tuen päätöksessä yksilöllistetty, oppilasta arvioidaan suhtees-

sa hänelle HOJKSiin kirjattuihin yksilöllisiin tavoitteisiin, jonka merkiksi yksilöllis-

tetyn oppimäärän arvosanan viereen merkitään todistuksessa tähti. Yksilöllistet-

ty arviointi vaatii, että HOJKSiin kirjataan mahdollisimman konkreettisesti ne 

kohdat, joissa arviointi poikkeaa yleisen oppimäärän arvioinnista. Yksilöllistetyn 
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oppimäärän arvioinnin kriteerit on myös tärkeää kirjoittaa HOJKSiin oppilaan oi-

keusturvan sekä jatko-opintokelpoisuuden vuoksi. Näin ulkopuolisillakin on 

mahdollisuus nähdä, miten yksilöllistetty arvosana on muodostunut. On myös 

tärkeää, että jokaisella oppilaalla olisi omat tavoitteet ja arviointiperusteet tie-

dossa oli liikunnan oppimäärä sitten yksilöllistetty tai yleisen oppimäärän mu-

kainen. Tavoitteiden pohtiminen ja oppilaan oma oppimisen tarkastelu ovat ni-

mittäin tärkeä osa itsearviointitaitojen kehittymisessä. (Huovinen & Heikinaro-

Johansson 2007, 119–120; POPS 2014.) 

 

Perusopetuksessa oppilaiden arviointi jaetaan opintojen aikana tapahtuvaan ar-

viointiin sekä päättöarviointiin, joilla kummallakin on erilaiset tehtävänsä. Päät-

töarvioinnin tarkoituksena on antaa luotettava ja vertailukelpoinen kuva oppilaan 

osaamisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Liikunnan opetuksessa päättö-

arviointi ja sille asetettu kriteeristö ohjaa koko peruskoulun aikaista liikunnan ar-

viointia ja arvosanan antamista. Ensisijaisena arviointikriteerinä ne toimivat 

kuudennella luokalla alakoulun lopuksi sekä koko peruskoulun päätteeksi. 

(POPS 2014.) 

 

Opintojen aikana tapahtuvan arvioinnin tehtävänä on ensisijaisesti pyrkiä oh-

jaamaan ja kannustamaan opiskelua. Opintojen aikaisen arvioinnin tarkoitukse-

na on myös antaa oppilaalle kuva omista vahvuuksistaan, edistymisestään ja 

kehittämisalueistaan. Opintojen aikainen arviointi toimii erityisesti myös oppilaan 

terveen itsetunnon kehittymisen ja jatkuvan oppimisen merkityksen tukijana. 

Tällainen oppilaan koulussa saaman arviointipalautteen rooli myönteisen kas-

vun ja kehittymisen kannalta onkin merkittävä. Näin oppilas näkee oman työnsä 

merkityksen ja seurauksen hyvien tulosten saamiseksi. Arviointipalautteen li-

säksi huoltajien kanssa käytävät arviointikeskustelut toimivat nimenomaan omi-

en kykyjen ja taitojen sekä myönteisen kasvun tehokkaana tukijana. (POPS 

2014.) 

 

3.2 Oppilasarviointi 
 
Oppilasarviointi on koulussa tapahtuvaa oppilaan oppimisen ja edistymisen ar-

viointia. Tavallisesti arviointi vuorottelee luontevasti laadullisen ja määrällisen 
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arvioinnin välillä. Laadullisessa arvioinnissa tehdään havainnointeja ja päätel-

miä oppilailta kerätystä havaintoaineistosta, kun taas määrällisessä arvioinnissa 

arvioitavaa kohdetta mitataan ja selvitetään näin oppimisen edistymistä. Tyypil-

linen oppilasarvioinnin jaottelu tapahtuu myös sen ajoituksen mukaan diagnos-

tiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Diagnostinen arviointi tar-

koittaa ennen opetusta tapahtuvaa oppilaiden lähtötason selvittämistä, jonka 

avulla pystytään esimerkiksi kohdentamaan ja eriyttämään opetusta. Formatiivi-

nen arviointi puolestaan tarkoittaa oppimisen ja opetuksen seuraamista ja jatku-

van palautteen antamista pitkin oppimisprosessia. Summatiivinen arviointi on 

taas oppimiskokonaisuuden päättymisen jälkeen tapahtuvaa oppimisen arvioin-

tia. (Atjonen 2015, 51–52; Koppinen ym. 1994, 9–10.) 

 
3.2.1 Numeerinen ja sanallinen arviointi 
 
Lukuvuoden päättyessä perusopetusasetus velvoittaa antamaan jokaiselle oppi-

laalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää joko numeroin tai sanallisesti ilmaistut 

arvioinnit oppilaan tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimisen arviointi joko sanal-

lisesti, numeroin tai niiden yhdistelmänä toteutetaan opetuksen järjestäjän pää-

töksen mukaisesti. Kullakin koululla on siis päätäntävalta annetaanko vuosi-

luokilla 1-7 arviointi numeroin vai sanallisesti. Peruskoulun päättöarviointi puo-

lestaan annetaan kaikille oppilaille numeroin. Yksilöllisen oppimäärän mukai-

sesti opiskellun aineen arviointi voidaan kuitenkin päättöarvioinnissa antaa sa-

nallisesti numeerisen arvioinnin sijaan. (POPS 2014.) 

 
Yleisesti oppilaiden arviointi koetaan opettajien suunnalta vaikeaksi. Numeeri-

nen, eli esimerkiksi numeroin arvosteltuun kokeeseen perustuva arviointi mielle-

tään kuitenkin helpommaksi kuin sanallinen arviointi. Näin arviointi voi perustua 

numeroin arvosteltuihin kokeisiin, jolloin saatua numeroa voi vahvistaa tai hei-

kentää esimerkiksi oppilaan ahkeruus, vastuullisuus tai aktiivisuus. Tällainen 

perinteinen, pelkästään koetulosten perusteella saatuihin numeroihin perustuva 

arviointi kohdistuu usein kuitenkin vain tiedollisiin tavoitteisiin ja kasvatukselliset 

tavoitteet jäävät usein arvioinnin ulkopuolelle. Heikkoutena numeerisessa arvi-

oinnissa onkin nimenomaan sen näkemys oppimisesta pelkästään tietojen kar-

tuttajana, kun sen nykyisen oppimiskäsityksen mukaan pitäisi ottaa myös kas-

vatukselliset tavoitteet huomioon. Pelkkien tiedollisten tavoitteiden huomioimi-
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nen saattaa vaikuttaa oppilaan oppimiseen kielteisesti ja pahimmillaan johtaa 

pelkkään suorittamiseen ja oppimistavoitteiden hylkäämiseen. Jos oppilas saa 

koko peruskoulunsa ajan liikunnasta numeroksi seitsemän, saattaa tämä viestiä 

oppilaalle ettei hän ole kehittynyt vuosien aikana ollenkaan. Pelkkien huonojen 

arvosanojen saaminen vuodesta toiseen ilman perusteluja, saattaakin johtaa it-

setunnon heikentymiseen sekä epäonnistumisen kierteeseen. (Berry 2008, 130; 

Koppinen ym. 1994, 46–47.) 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan sanallista ar-

viointia käyttämällä oppilaalle annetaan paitsi kuva omasta osaamisen tasos-

taan myös hänen vahvuuksistaan, edistymisestään ja kehittämisen kohteistaan. 

Sanallinen arviointi toimii myös numeerista arviointia yksisyiskohtaisempana, 

sillä sen avulla voidaan antaa tarkempaa palautetta oppilaan oppimisesta ja 

osaamisesta. Sanallisen arvioinnin tavoitteena onkin olla mahdollisimman in-

formatiivista ja näin ollen tukea oppilaan oppimista ja kehittymistä. Omaa arvi-

ointiaan kehittävä opettaja pyrkiikin käyttämään numeerisen arvioinnin sijaan 

yhä enemmän sanallista arviointia, jotta oppilaalle pystytään pelkän numeron si-

jaan tarjoamaan laajempi kuva omasta oppimisestaan sekä kehittymisestään.  

(Koppinen ym. 1994, 47.) 

 

Vaikka yleisesti sanallista arviointia pidetään numeerista arviointia parempana 

tapana osoittaa oppilaalle hänen oma osaamisensa taso, ei sanallinen arviointi 

automaattisesti takaa informatiivista palautetta oppilaalle, joka tukisi hänen op-

pimistaan. Opettajan täytyy olla tietoinen nykyisen oppimiskäsityksen mukaises-

ta arvioinnista, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppilaan taitoja ei-

kä osoittaa oppilaan puutteita tai tietämättömyyttä. Pahimmillaan sanallisella ar-

vioinnilla voidaankin tehdä oppilaan itsetunnolle numeerista arviointia haitalli-

sempaa jälkeä, jos arviointi keskittyy virheiden osoittamiseen. Kaikkein laadul-

lisinta ja tarkoituksenmukaisinta sanallinen arviointi olisikin silloin, jos se toteu-

tettaisiin yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa pohtien yhdessä oppilaan edis-

tymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. (Koppinen ym. 1994, 47–49.) 
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3.2.2 Arviointikeskustelu 
 
Opettajia, vanhempia ja oppilaita kehotetaan käymään yhdessä säännöllisin vä-

liajoin kehittäviä arviointikeskusteluja. Arvioinnin kannalta olennaista on täyden-

tää todistuksella annettavaa arviointipalautetta keskustelun avulla, oli todistuk-

sessa sitten numeerinen tai sanallinen arviointi. Arviointikeskustelun tarkoituk-

sena on tukea oppilaan kehitystä avaamalla arviointia, sen perusteita ja tavoit-

teita yhdessä vanhempien kanssa. Oikein toteutettuna arviointikeskustelut tuke-

vat oppimisprosessin edistymistä, omien taitojen tunnistamista sekä itsetunnon 

vahvistamista. Ratkaisevana tekijänä näiden tekijöiden toteutumiselle on henki-

lökohtainen vuorovaikutus opettajan, oppilaiden ja vanhempien välillä. (Koppi-

nen ym. 1994, 49; POPS 2014.) 

 

Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle laadittu henkilökohtaisen opetuksen jär-

jestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan yhdessä opettajan, oppi-

laan, huoltajien ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. HOJKS tulee 

tarkistaa vähintään kerran lukuvuodessa tai aina, kun tarkastamiselle nähdään 

tarvetta. Tarkistamisen yhteydessä opettaja, huoltaja ja oppilas keskustelevat 

suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisesta ja arvioivat 

oppilaan oppimista ja koulunkäynnin kokonaistilannetta. HOJKSin laadinta sekä 

sen vuosittainen tarkastaminen toimivatkin tärkeänä arviointikeskustelutilantee-

na, jossa oppimisen arviointia päästään toteuttamaan yhdessä oppilaan ja huol-

tajien kanssa. (POPS 2014.) 

 

3.3 Arviointimenetelmiä liikunnanopetuksessa 
 
Arvioinnin tapahduttua joko numeerisesti, sanallisesti tai arviointikeskustelun tu-

kemana on sen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mu-

kaan perustuttava monipuoliseen näyttöön. Riittävän monipuolisten arviointime-

netelmien käyttäminen arviointitiedon tuottamiseksi onkin edellytys arvioinnissa 

onnistumiselle. Menetelmät tulisikin aina valita ottaen huomioon jokaisen oppi-

laan oppimisen edellytykset sekä erilaiset tavat oppia ja toimia. Erityisen tuen 

päätöksen saaneen oppilaan tulisikin päästä näyttämään oma osaamisensa 

hänelle sopivimman menetelmän avulla. Nämä oppilaalle sopivimmat menetel-
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mät tuleekin kirjata oppilaan HOJKSiin, jonka mukaisesti arviointia tulee toteut-

taa. 

 

Erilaiset arviointimenetelmät vaihtelevat aina havainnoinnista erilaisiin projekti-

töihin asti. Koppinen ym. (1994, 46) kuvaavat teoksessaan opettajan arviointi-

menetelmän valintaan vaikuttavan seuraavat asiat: arvioijan käsitys oppijasta ja 

omasta tehtävästään arvioijana, arvioijan oma käsitys oppimisen luonteesta ja 

opittavista sisällöistä, arvioitavien kehitystaso sekä arvioijan omat mieltymykset 

ja tottumukset erilaisista arviointitavoista. Seuraavaksi kuvaan neljää yleistä lii-

kunnanopetuksessakin käytettyä arviointimenetelmää. 

 
3.3.1 Havainnointi ja palaute 
 
Havainnointia ja tarkkailua tapahtuu ympärillämme päivittäin ja ihminen tekeekin 

toisista jatkuvasti usein myös tiedostamattomia havaintoja ja tulkintoja. Opetta-

jan tekemä havainnointityö voidaankin jakaa kahteen osaan, tähän epäsyste-

maattiseen, määriteltyjä kriteereitä ja aikataulutusta puuttuvaan havainnointiin ja 

huolellisesti pohdittuun, tiettyihin kriteereihin perustuvaan systemaattiseen ha-

vainnointiin. Ensiksi mainitulle epäsystemaattiselle havainnoinnille on tyypillistä 

havainnoinnin satunnaisuus ja määrittelemättömyys. Tällaista havainnointia 

opettaja tekee työssään jatkuvasti. Epäsystemaattinen havainnointi on usein 

kuitenkin altis virhearvioinneille sen ollessa muistinvaraista ja suunnittelematon-

ta. Systemaattinen arviointi puolestaan pohjautuu nimenomaan huolellisesti 

mietittyihin kriteereihin, luokittelurunkoon ja täsmällisiin muistiinpanoihin. Jatku-

van näytön havainnointi vaatiikin tällaista systemaattista havainnointia ja tark-

kailua. Näin pystytään hankkimaan luotettavaa ja oikeellista tietoa oppilaista, 

heidän osaamisensa tasosta sekä kehittymisestä. (Koppinen ym. 1994, 50–52.) 

 

Liikunnanopetuksessa opettaja tekee jatkuvasti havainnointi- ja tarkkailutyötä. 

Opettajan tulisi aktiivisesti havainnoida oppilaita paitsi arvioinnin tekemisen tu-

eksi, mutta myös suorituksen parantamiseksi. Havainnointi auttaa opettajaa an-

tamaan oppilaalle suoritusohjeita, eli ohjaamaan oppilasta oppitunnille asetettu-

jen tavoitteiden suuntaan. Opettajan rooli liikuntatunneilla ei siis ole toimia pel-

kän tunnin valvojana, vaan aktiivisena suoritusten tarkkailijana ja havainnoijana. 

Aktiivisesti oppilaita seuraamalla ja tarkkailemalla opettaja saa kokonaiskuvan 
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oppilaan suorituksesta, mikä auttaa opettajaa edesauttamaan oppilaan oppimis-

ta. (Varstala 2007, 129–131.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan liikunnanopetuksen arviointia tulisikin toteuttaa nimenomaan 

havainnoimalla. 

 

Opettajan palautteen antaminen sekä oppilaan ohjaaminen voi tapahtua liikun-

tatunneilla joko oppilaan suorituksen aikana tai suorituksen jälkeen. Palautteen 

nähdäänkin usein olevan joko lopputulosta kommentoivaa, suoritusta korjaavaa 

tai prosessia arvioivaa (Berry 2008, 131). Kaiken oppilaan ohjaamisen, palaut-

teen antamisen ja sitä myöten arvioinnin ehtona ovat riittävät ja mahdollisimman 

tarkat havainnot oppilaan suorituksesta. Palautteen laatuun vaikuttaa ensisijai-

sesti itse oppilaan suoritus ja oppitunnin tavoite. Palautetta annetaan siis siinä 

suhteessa, kuinka hyvin oppilaan suoritus vastasi oppitunnin tavoitteita. Palaut-

teen laatuun vaikuttaa suorituksen lisäksi myös muut seikat, kuten opettajan 

pedagogiset taidot, oppilaan edellytykset sekä opetusryhmän koko. Palautteen 

laadussa tulee ottaa huomioon oppilaan oma taitotaso sekä edellytykset suoriu-

tua tunnin sisällöstä. Palautteen antaminen vaatiikin opettajalta pedagogisia tai-

toja paitsi tiedostaa oppilaan omat edellytykset, mutta myös positiivisen ja kor-

jaavan palautteen oikea ajoitus. Vaatii opettajalta hyvää pedagogista tietämystä 

tunnistaa, milloin oppilas tarvitsee korjaavan palautteen sijaan motivoivaa ja 

kannustavaa palautetta, ja milloin palautteen laatu voi keskittyä mahdollisten 

suoritusvirheiden korjaamiseen. Opetusryhmän koolla on myös merkitys opetta-

jan antaman palautteen laatuun. Jos oppilasmäärä on suuri ja opettaja käyttää 

paljon aikaa yhden tai muutaman oppilaan ohjaamiseen, ei opettajalla ole mah-

dollisuutta havainnoida ja sitä kautta antaa palautetta kaikille ryhmän oppilaille. 

Vaikka liikuntatunneilla suoritus itsessään antaa oppilaille sisäistä palautetta 

omasta oppimisestaan, on opettajan antamalla palautteella ja palautteen laa-

tuun vaikuttavilla tekijöillä suuri vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen sekä oppi-

laan kehittymiseen. (Varstala 2007, 130–132.) 

 

Opettajan palaute oppilaalle voi olla sanallista tai ilmein ja elein annettua. Ylei-

sesti opettaja antaa palautetta ja ohjaa oppilasta sanallisesti esimerkiksi anta-

malla oppilaalle positiivisen kommentin suorituksen jälkeen. Ilmeiden ja eleiden 

avulla annettu palaute, kuten hyväksyvä nyökkäys tai hymy toimivat myös yhte-
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nä palautteen antamisen muotona. Palautetta voi antaa oppilaille siis monin eri 

tavoin. Tärkeämpää ei olekaan tapa millä opettaja antaa palautetta, vaan pa-

lautteen ymmärrettävyys. Oppilaan oppimisen kannalta on olennaista, että hän 

ymmärtää palautteen sisällön ja sitä kautta pystyy kehittämään omaa toimin-

taansa. Tämä vaatiikin oppilaiden tiedostavan omat tavoitteensa, jotta pystyy 

palautteen avulla kehittymään niitä kohti. Palautteen antaminen auttaa opetta-

jaa myös pohtimaan näitä oppilaalle asetettuja tavoitteita. Vaikka useista kor-

jaavista palautteista huolimatta oppilas ei kykene esimerkiksi parantamaan 

omaa suoritustaan, täytyy opettajan pohtia tavoitteiden saavuttamista uudel-

leen. Tämä vaatii soveltavan liikunnanopetuksen mukaisesti liikuntatuntien si-

sältöjen muokkaamista yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi, jotta palautteen avulla 

oppilas pystyy myös kehittymään ja edistämään omaa oppimistaan. (Varstala 

2007, 132–133.) 

 
3.3.2 Kokeet ja testit 
 
Koe on arvioinnissa käytettävä mittaväline, jonka avulla pyritään saamaan tietoa 

oppilaan tiedoista ja taidoista. Kansainvälisen käytännön mukaan testi-sanaa 

voidaan käyttää myös kokeen synonyymina. Erilaisia kokeita ja testejä käyte-

tään Suomessa laajalti arviointia tehdessä, ja tehokas, oppimistilanteeksi ra-

kennettu koe on yhdistelmä kokeen vaatimaa oppimista ja todellista elämää. 

(Koppinen ym. 1994, 52–55.) Huolellisesti tehdyt kokeet ja testit asettavat kaikki 

oppilaat periaatteessa oikeudenmukaisesti samoihin lähtöasetelmiin, jolloin tu-

lokset kertovat luotettavasti oppilaiden osaamisesta muihin oppilaisiin verrattu-

na (Atjonen 2007, 158). Parhaimmillaan hyvä koe on siis yhteydessä asetettui-

hin oppimistavoitteisiin, oppimisnäkemyksiin, oppimistapoihin ja näin ollen koko 

oppimiskokonaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa kokeen suunnatessa aina 

oppimista ja opetusta, opiskelu tapahtuu kuitenkin vain koetta varten, jolloin mo-

tivaatio olennaisiin tiedonhankkimistapoihin ja niiden oppimiseen laskee. (Kop-

pinen ym. 1994, 52–55.) 

 

Liikunnanopetuksessa kokeilla ja testeillä tarkoitetaan lähinnä erilaisia kuntoko-

keita ja liikuntasuoritusten mittauksia kellon ja mittanauhan avulla. Liikunnassa 

tällaisten mittausten käyttämisen tarkoitus on ensisijaisesti antaa oppilaalle rea-

listinen kuva omasta kehityksestään sekä liikunnallisista kyvyistään. Näin pysty-
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tään seuraamaan ja vaikuttamaan oppilaan fyysiseen hyvinvointiin, joka on lii-

kuntakasvatuksen yksi päätavoitteista. Mittaukset ja testit ovat saaneet kuiten-

kin osakseen paljon kritiikkiä koulun liikunnanopetuksessa ja niitä pidetään kil-

paurheiluun kuuluvina, oppilaita painostavina sekä kielteistä asennoitumista ai-

heuttavina menetelminä. (Juvonen 1978, 93–94.) Kritiikistä huolimatta Palomä-

en ja Heikinaro-Johanssonin (2010) tekemän liikunnan seuranta-arvioinnin tu-

losten mukaan opettajat käyttävät kuitenkin liikunnallisia testejä opetuksessaan 

ja arvosanan muodostuksessa. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki tutkimukseen 

osallistuneen opettajat testaavat oppilaita erilaisten testien avulla, joiden tulok-

set otetaan huomioon arvosanaa antaessa. Liikunnanopetuksessa mittausten ja 

niiden käyttäminen arvioinnissa vaatiikin opettajalta ammattitaitoa ohjata niiden 

kautta saatuja tuloksia oman opetuksen suunnittelussa ja kehittämisen perus-

teena (Juvonen 1978, 93–94). 

 
3.3.3 Itsearviointi 
 
Atjonen (2007, 81) määrittää teoksessaan itsearvioinnin sellaiseksi toiminnaksi, 

jossa ihminen tekee arvion omasta suorituksestaan. Itsearvioinnin avulla oppi-

las arvioi oppimistaan, opiskelutekniikoitaan, kehittymistään sekä omaa vastuul-

lisuuttaan. Tarkoituksena on reflektiivisesti pohdiskella omia valmiuksiaan ja 

toimintojaan eri näkökannoilta sekä muokata ja muuttaa niitä. Itsearvioinnin pyr-

kimyksenä onkin kehittää oppilaasta itsenäinen ja vastuullinen oppija. (Atjonen 

2007, 81–82; Koppinen ym. 1994, 84.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan yhtenä arvi-

oinnin päätavoitteena on kehittää oppilaan kykyä itsearviointiin. Itsearvioinnille 

on siis annettu merkittävä rooli koulun arviointityössä. Itsearviointi on kuitenkin 

haasteellinen menetelmä oppilaalle arvioida omaa oppimistaan. Oppilaalla ei 

välttämättä ole tarvittavaa tietoa oppiaineen sisällöstä ja tavoitteista, että hän 

pystyisi näkemään oman kehittymisensä ja vielä arvioimaan itsensä niiden va-

lossa. Oppilaat saattavat myös aliarvioida itsensä ja osaamisensa etteivät jou-

tuisi muiden oppilaiden pilkan kohteeksi, jos opettajan arviointi olisikin huonom-

pi kuin heidän omansa. Opettajan asiantuntijuuteen luotetaan siis liikaa ja oppi-

las muodostaa liiaksi käsityksen omasta oppimisestaan opettajan antaman pa-

lautteen avulla. Tällainen opettajan mielipiteeseen nojaaminen ja niiden arvai-
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leminen heikentää itsearvioinnin vakuuttavuutta. Kun oppilaat kuitenkin har-

jaannutetaan tekemään itsearviointia, on tulosten todettu olevan rehellisiä ja 

tarkkoja. (Atjonen 2007, 83–84; Koppinen ym. 1994, 84–85.) 

 

Itsearviointia voidaan toteuttaa hyvin monimuotoisesti aina oppilaan omasta va-

paamuotoisesta reflektoinnista oppilaan arvioinnin muodostumiseen täysin hä-

nen omista itsearvioinneistaan. Vaikka monet opettajat eivät koe oppilaan ole-

van pätevä arvioimaan omaa suoritustaan realistisesti, pystyvät alkuopetusikäi-

setkin toteuttamaan itsearviointia pienillä askelilla edeten. Erityistä tukea tarvit-

sevien oppilaiden kohdalla itsearviointitaitojen harjoitteleminen onkin erityisen 

tärkeässä roolissa. Oman suorituksen arvioiminen auttaa erityisesti niitä oppilai-

ta, joilla on haasteita oman toimintansa ohjauksessa sekä suunnittelussa. Oppi-

laita pitäisi siis tukea itsearvioinnin tekemisessä, eikä todeta heidän olevan sii-

hen pystymättömiä ja odottavan heidän oppivan sen vaivattomasti. Opettajan 

kannattaakin lähteä lukukauden tai jakson alussa liikkeelle esimerkiksi valmiiksi 

tehdyllä arviointilomakkeella, jonka tarkoituksena on tukea oppilaan oman it-

searvioinnin tekemistä. Oppilaan oman oppimisen ja arvioinnin kannalta on ni-

mittäin tärkeää, että hän tietää etukäteen mitä tavoitellaan ja vaaditaan. Itsear-

vioinnin pyrkimys onkin saada oppilas näkemään ne menestymisen seikat, jotka 

tukevat tai estävät näitä asetettuja tavoitteita. Näin oppilas saadaan näkemään 

itsearvioinnin tarpeellisuus ja hyöty omassa oppimisessa. (Atjonen 2007, 84–

85; Huovinen & Rintala 2007, 209; Koppinen ym. 1994, 88–89.) 

 
3.3.4 Vertaisarviointi 
 
Vertaisarvioinnilla tarkoitetaan yleisesti vertaisten, eli esimerkiksi saman asian 

parissa työskentelevien kesken tapahtuvaa arviointia, jossa vertaisryhmä arvioi 

toisiaan. Vertaisarviointi perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja arvioinnin mene-

telmissä korostetaankin arvioinnin kehittävää luonnetta ja arvioinnin kohteena 

olevien aktiivista osallistumista arviointityöhön. Arvioinnin kohteet, kriteerit ja 

prosessin eteneminen sovitaan yhdessä vertaisten kanssa. (Atjonen 2007, 85; 

Räisänen 2005, 120–121.) 

 

Liikunnanopetuksessa vertaisarvioinnin menetelmää voidaan hyödyntää parioh-

jauksen yhteydessä. Pariohjaus on yksi liikunnanopetuksen työtavoista, jossa 
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toinen oppilas tekee ja toinen tarkkailee, opastaa ja antaa palautetta. Opettaja 

tukee pariohjauksen tekemistä antamalla etukäteen esimerkiksi tehtäväkortit, 

jotka suuntaavat parin ohjausta ja palautteen antamista. Pariohjauksen tarkoi-

tuksena on nimenomaan ohjeiden ja palautteen antamisen sekä saamisen har-

joitteleminen vertaisten kesken. (Varstala 2007, 136.) 

 

Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 46–47) mukaan pariohjaus ja ver-

taisarviointi onkin yksi tehokkaimmista soveltavan liikunnanopetuksen keinoista. 

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan sekä yleisopetuksen oppilaan muodostama 

pari, jossa molemmat vuorottelevat toistensa avustajina, suorituksen havainnoi-

jana sekä palautteen antajana auttaa molempia luontevasti ohjaamaan sekä 

opettamaan toinen toisiaan, mikä tukee kummankin osapuolen oppimista. Li-

säksi vertaisen antama apu tukee inklusiivisen opetuksen mukaisia tavoitteita 

tasa-arvoisesta vuorovaikutuksesta. Erityistä tukea tarvitseva oppilas yleisesti 

tarvitsee enemmän apua liikuntatuntien aikana, joten vertaisten hyödyntäminen 

avun annossa tukee paitsi oppimista myös tasavertaisuutta. Pariohjausta tulisi-

kin hyödyntää aikuisten antamaa tukea enemmän, jotta lapset saisivat liikunta-

tuntien aikana luonnollisia tilanteita vuorovaikutuksen toteuttamiseen. (Klavina 

& Block 2008, 132–133.) 

 

3.4 Arvioinnin vaikutukset 
 
Koululiikunnan yleisenä tavoitteena on vaikuttaa niin oppilaan fyysiseen, psyyk-

kiseen kuin sosiaaliseenkin toimintakykyyn sekä tarjota positiivisia kokemuksia 

liikunnasta ja siihen osallistumisesta. Liikunnan arvioinnin yleisinä periaatteina 

onkin pyrkiä tukemaan näitä tavoitteita monipuolisella, ohjaavalla ja kannusta-

valla palautteella. Koululiikunta ja sen arviointi toimii kuitenkin usein tavoittei-

taan vastaan. Monet negatiivisia liikuntakokemuksia saaneet ovat kokeneet 

koululiikunnan sisältäneen liiaksi normatiivista vertailua ja kilpailua, mikä on vai-

kuttanut kielteisesti heidän suhtautumiseensa liikuntaan. Liikunnanopetuksen 

arvioinnilla on siis suuria vaikutuksia oppilaan myöhempään liikunnalliseen elä-

mäntapaan. Liikunnan arvioinnissa onkin otettava tarkkaan huomioon sen vai-

kutukset niin oppilaiden motivaatioon kuin kehittyvään minäkuvaan. (Liukkonen 

ym. 2007, 157–158.) 



 28 

3.4.1 Motivaatio 
 
Luvussa 2.7.1 käsiteltiin motivaation merkitystä koululiikunnassa. Tähän liikun-

tamotivaation tukemiseen on myös arviointi tiukasti yhteydessä. Opettajan di-

daktiset ja pedagogiset ratkaisut ovat ratkaisevassa roolissa liikuntatuntien mo-

tivaatioilmaston muodostumiseen, mikä puolestaan vaikuttaa oppilaiden liikun-

tamotivaatioon ja hyvinvointiin. Mitä kilpailullisempi, toisia vertaileva ja suoritus-

ten lopputuloksia korostava ilmasto tunnilla on, sitä alhaisempi liikuntamotivaa-

tio ja viihtyvyys liikuntatunneilla vallitsee. Viihtymisellä ja positiivisilla kokemuk-

silla on suuri merkitys oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen niin koulussa kuin va-

paa-ajallakin. Alhaisen liikuntanumeron omaavat oppilaat viihtyvätkin merkitse-

västi huonommin liikuntatunnilla kuin korkean liikuntanumeron omaavat. Tämän 

normatiivista vertailua ja kilpailullisuutta korostavan ilmaston sijaan olisi tärkeää 

löytää oikeita pedagogisia ratkaisuja, jotta jokaisella, myös erityistä tukea tarvit-

sevilla oppilailla olisi yhtäläinen mahdollisuus saada innostavia liikuntakoke-

muksia ilman vertailua vertaisryhmäläistensä edessä. (Liukkonen ym. 2007, 

158–162.) 

 

Huomio liikuntatunneilla tulisikin kiinnittyä liikunnan tarjoamiin positiivisiin koke-

muksiin tulosten ja kilpailullisen vertailun sijaan. Tällöin motivaatioilmasto on 

tehtäväsuuntautunut ja oppilaiden liikunnallista motivaatiota tukeva. Opettajan 

arviointi onkin yksi oleellinen osa motivaatioilmaston muodostumisen kannalta. 

Tehtäväsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon pyrkiminen toteuttaa liikun-

nanarvioinnin lähtökohtia tukea jokaisen oppilaan taitojen kehittymistä, yrittä-

mistä, suoritusprosessia ja oppilaiden välistä yhteistyötä. (Liukkonen ym. 2007, 

157–167.) 

 
3.4.2 Minäkuva 
 
Koulun rooli oppilaan käsityksen muodostamiseen itsestä on merkittävä. Erityi-

sen suuressa roolissa tässä minäkuvan muotoutumisessa on opettajan antama 

palaute ja arviointi. Koulussa arviointikulttuurin kehityksen kohteena onkin tä-

män positiivisen minäkäsityksen tukeminen keskeisten piirteiden kuten rohkai-

sun, oppimisprosessin tukemisen, arvioinnin monipuolisuuden ja vuorovaikuttei-

suuden avulla. (POPS 2014.) 
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Minäkäsityksen kehittyminen vaatii sosiaalisen vuorovaikutuksen ja palautteen 

saamisen omasta toiminnasta ja käyttäytymisestä. Minäkäsitys on myös aina 

oppimisen tulos: oppiessaan jonkin uuden taidon, yksilö omaksuu uusia tietoja 

ja näin oppii jotain uutta itsestään. Koulussa tapahtuva arviointi onkin tukemas-

sa tai toisaalta jopa pahimmillaan heikentämässä tätä oppilaan minäkuvaa. Lii-

kuntatunneilla saatu oppimisen ja kehittymisen palaute on siis näin ollen paitsi 

suuntaamassa oppijan liikuntasuoritusta tavoiteltuun suuntaan, mutta myös tu-

kemassa oppilaan oman minäkuvan kehitystä. (Koppinen ym. 1994, 116; Vars-

tala 2007, 133.) 

 

Peruskoulussa käytettävä arviointijärjestelmä mahdollistaa kaikin tavoin oppi-

laan minäkäsityksen kehittymisen tukemisen, minkä myös Törmä (2011) tutki-

muksessaan toteaa. Tähän minäkäsityksen kehitykseen liittyy vahvasti oppilaan 

itsetuntemus ja sen kehittäminen. Itsetuntemuksella tarkoitetaan oppilaan rea-

listisista käsitystä omista taidoistaan, heikkouksistaan sekä vahvuuksistaan. Li-

säksi oppilaan on tärkeää tunnistaa oman suorituksensa riittävyys suhteessa 

oppimistehtävän tavoitteisiin. Tämän itsetuntemuksen kehittäminen vaatiikin 

opettajalta mahdollisimman henkilökohtaista ja yksilöllistä palautetta, joka antaa 

oppilaalle informaatiota hänen edistymisestään. Oppilaan tulee myös tietää, mi-

tä häneltä odotetaan, jotta pystyy suuntaamaan toimintansa tavoitteiden mukai-

seen suuntaan. Kun tavoitteet on asetettu kullekin oppilaalle sopivaksi, myös 

palaute suorituksesta on positiivista, mikä lisää oppilaan itsearvostustaan oppi-

jana. (Koppinen ym. 1994, 116–117.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tehtävänä ja tavoitteena oli kuvata, analysoida ja tulkita 

luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen toteutuksesta ja arvioinnista 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalta, jotka on integroitu yleisopetuk-

sen liikuntaryhmään. Tavoitteena oli pyrkiä kuvaamaan opettajien liikunnanope-

tuksen toteutusta inklusiivisessa liikuntaryhmässä. Tavoitteena oli myös pyrkiä 

saamaan tietoa, kuinka opettajat toteuttavat arviointia erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden kohdalla. Toisaalta pyrittiin saamaan myös tietoa siitä, millaisena 

opettajat inklusiivisen liikuntaryhmän opetuksen ja arvioinnin kokevat. Lisäksi 

pyrkimyksenä oli saada tietoa arviointikäytänteiden onnistuneisuudesta ja mah-

dollisista muutostarpeista liikunnanopetuksen osalta. Näiden tavoitteiden pohjal-

ta päätutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 

 

1. Millä tavoin opettajat toteuttavat inklusiivisen liikuntaryhmän opetuksen 

suunnittelua, toteutusta ja arviointia? 

2. Millaisia kokemuksia opettajilla on inklusiivisen liikuntaryhmän opetuk-

sesta ja arvioinnista? 

 

Lisäksi alakysymyksiksi muodostuivat: 

 

3. Ovatko kokemukset inklusiivisen liikuntaryhmän opetuksesta sekä arvi-

oinnista negatiivisia vai positiivisia? 

4. Minkälainen rooli arvioinnilla on erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

kohdalla? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli siis tutkia luokanopettajien kokemuksia ja 

käsityksiä liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista yleisopetuksen 

liikuntaryhmästä, johon on integroituna erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tä-

män tutkimustavoitteen vuoksi lähestymistavaksi tutkimukseen valittiin laadulli-

nen ote ja metodologiaksi fenomenologia. Aineisto on puolestaan analysoitu si-

sällönanalyysin menetelmällä. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin 

näitä tutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 
 
Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen pyrkimyksenä on 

tutkia kohdetta mahdollisimman laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana 

laadullisessa tutkimuksessa onkin tutkittavan ilmiön laaja ymmärtäminen sekä 

todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa todellisuus näyt-

täytyykin moninaisena ja monensuuntaisia suhteita sisältävänä. Laadullisen tut-

kimuksen perimmäinen tarkoitus onkin löytää tai paljastaa elämän tosiasioita 

niiden uudelleen todentamisen sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 

161.) 

 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita opettajien, eli yksittäisten henkilöiden 

kokemuksista liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista. Laadullisen 

tutkimuksen avulla onkin tyypillistä tutkia nimenomaan tutkimuksessa mukana 

olleiden toimijoiden merkitysrakenteita ja niiden vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön. 

Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei 

voida esimerkiksi etukäteen järjestää. Laadullinen ote sopiikin tähän tutkimuk-

seen, sillä päähuomio tässä tutkimuksessa on liikunnanopetuksessa, eli koulu-

maailman luonnollisen tilanteen tutkimisessa. (Syrjälä 1994, 12–13.) 

 
5.2 Fenomenologia 
 
Metsämuurosen (2006, 92) mukaan fenomenologia tarkoittaa oppia jostakin il-

miöstä ja sen tulkitsemisesta. Fenomenologian pyrkimyksenä on havaita tutkit-
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tavasta ilmiöstä asioita, joita metodologisia periaatteita noudattaen pyritään ku-

vaamaan ja ymmärtämään. Fenomenologisen tutkimuksen avulla ilmiöstä pyri-

täänkin saamaan yhä laajempi kuva ja ymmärrys.  

 

Ilmiöiden tutkimisen ja tulkitsemisen lisäksi kokemukset ovat keskeisessä roo-

lissa fenomenologisessa tutkimuksessa. Kokemuksella tarkoitetaan ihmisen 

omaa kokemuksellisuutta todellisuudesta ja maailmasta, jossa hän elää. Koke-

mukset muodostuvatkin vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa. 

Fenomenologinen tutkimus tutkiikin siis ihmisten suhdetta oman elämänsä to-

dellisuuteen. Ihmisen ymmärtäminen vaatii hänen liittämistä juuri siihen todelli-

suuteen ja viitekehykseen jossa hän on, jotta saavutetaan todellinen ymmärrys. 

Ihmistä ei voidakaan tulkita tai ymmärtää irrallaan omasta elämänsuhteestaan, 

vaan ymmärrys vaatii aina jokaisen omaan todellisuuteen liittämisen. (Laine 

2010, 29.) 

 

Kokemukset ja kokemuksellisuus ovat ihmisen todellisuuden suhteen perus-

muotoja. Jokaisen ihmisen suhde tähän todellisuuteen on tarkoituksenmukai-

nen, mikä tarkoittaa kaiken merkitsevän meille jotakin. Kokemukset muodostu-

vatkin näiden merkitysten mukaan ja merkitykset ovatkin fenomenologisen tut-

kimuksen varsinaisia kohteita. Fenomenologia ei pyrikään löytämään yleistyksiä 

tutkittavasta aiheesta, vaan pyrkimys on nimenomaan ymmärtää näitä merki-

tyksiä, jotka muodostavat ihmiselle kokemuksia. (Laine 2010, 28–31.) Myös tä-

mä tutkimuksen lähtökohtana on nimenomaan ihmisten kokemukset ja koke-

muksellisuus, joten fenomenologia on tutkimuksen laajemman ymmärrettävyy-

den kannalta sopivin menetelmä.  

 

5.3 Tutkimusaineisto 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ihmisten, eli opettajien ajatte-

lusta sekä kokemuksista. Elämmekin haastatteluyhteiskunnassa, jolloin haastat-

telemalla saadaan parhaiten tietoja toisten ihmisten ajatuksista ja toimintata-

voista. Tästä syystä tutkimusaineisto toteutettiin kyselynä (liite 1), joka on haas-

tattelun ohella järkevin tapa saada tietoa ihmisen ajatuksista. (Fontana & Frey 

2000, 645; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 10; Tuomi & Sarajärvi 
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2009, 72.) Kyselyaineisto voidaan kerätä kahdella eri päätavalla: posti- ja verk-

kokyselynä tai kontrolloituna kyselynä. Tässä tutkimuksessa kyselytyyppi edus-

taa kontrolloitua kyselyä. Kontrolloituja kyselyitä on kahdenlaisia, informoituja 

kyselyitä sekä henkilökohtaisesti tarkistettuja kyselyitä. Molemmissa kyselytyy-

peissä kohderyhmä täyttää lomakkeet omalla ajallaan, mutta lomakkeiden vien-

ti- tai hakukäytänne eroaa. Tässä tutkimuksessa kyselyn muoto oli henkilökoh-

taisesti tarkistettu, sillä kyselylomakkeet lähetettiin sähköisesti, mutta ne nou-

dettiin henkilökohtaisesti. Samalla tarkistettiin, kuinka lomakkeet oli täytetty ja 

keskusteltiin tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. (Hirsjärvi ym. 2012, 196–

197.) 

 

Kyselylomakkeessa olevat kysymykset voivat olla joko avoimia tai suljettuja, jol-

loin vastausvaihtoehdot ovat ennalta annettuja. Avoimet kysymykset eivät sen 

sijaan anna vastaajalle valmiita vastauksia ja näin ollen rajaa vastaajan vasta-

usmahdollisuuksia. Avointen kysymysten käyttäminen mahdollistaakin siis jo-

kaiselle vastaajalle tilaisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin täysin omin sa-

noin. (Hirsjärvi ym. 2012, 198–199.) Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen 

kaikki kysymykset olivatkin avoimia, sillä vastaajille haluttiin antaa tilaisuus vas-

tata kysymyksiin omalla tavalla, jolloin aineistosta tulee mahdollisimman tarkasti 

ja kuvaavasti kohderyhmän ajatuksia ilmentävä.  

 
5.3.1 Aineiston hankinta 
 
Tutkimusaineiston hankinta aloitettiin kyselylomakkeen avointen kysymysten 

laadinnalla. Lomakkeen yksitoista kysymystä muodostuivat tutkimuskysymysten 

sekä teoreettisen viitekehyksen perusteella. Kaikkien kysymysten avulla pyrittiin 

saamaan tutkimustavoitteen kannalta mahdollisimman oleellista tietoa liikun-

nanopetuksesta ja sen arvioinnista. Lomakkeen avulla pyrittiinkin keräämään 

kyselylomakkeelle tyypillisesti tietoa vastaajien mielipiteistä, uskomuksista, käsi-

tyksistä ja toiminnasta (Hirsjärvi ym. 2012, 197). 

 
Kyselylomake lähetettiin tammikuussa 2017 esitäytettäväksi yhdelle luokan-

opettajalle, jolla on myös erityispedagogiikan opintoja suoritettuna. Hänellä on 

myös runsaasti kokemusta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työs-

kentelystä. Esikyselyn tarkoituksena on testata kysymysten toimivuutta ja hank-
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kia tietoa, kuinka kysymykset toimivat käytännössä. Tämän jälkeen kysymyksiä, 

niiden muotoilua tai järjestystä voi vielä muuttaa tutkimusta varten, jos huoma-

taan kyselyssä puutteita. (Hirsjärvi ym. 2012, 204.) Tämän tutkimuksen esi-

kysely toimi kuitenkin hyvin ja avoimiin kysymyksiin saatiin laajat vastaukset. 

Kyselylomaketta ei siis tarvinnut lähteä muuttamaan ja esikyselyn vastaukset 

pystyttiin ottamaan tutkimukseen mukaan. 

 

Varsinainen tutkimusaineisto kerättiin kevään 2017 aikana. Helmikuussa kysely-

lomake lähetettiin sähköisesti kolmelletoista pääkaupunkiseudulla työskentele-

välle luokanopettajalle. Kyselylomakkeen mukana lähetettiin saatekirje, jossa 

kysyttiin vastaajan mahdollisuutta osallistua tutkimukseen sekä kerrottiin tutki-

muksen aiheesta lyhyesti. Maaliskuuhun mennessä kymmenen opettajaa vas-

tasi kyselyyn. Kaikki tutkimukseen osallistuneet vastaajat valikoituivat tutkimuk-

seen mukaan heidän omien kokemuksiensa perusteella. Jokaisella osallistujalla 

tiedettiin olevan kokemuksia liikunnanopetuksesta sekä erityistä tukea tarvitse-

vista oppilaista. Laadullisessa tutkimuksessa onkin tärkeää, että tutkimukseen 

osallistuvilla henkilöillä on kokemuksia sekä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutki-

mukseen osallistujat tulisikin valita harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti, kuten 

tässä tutkimuksessa tehtiin. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden koke-

mukset vaikuttavat myös tutkittavat ilmiön kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, mi-

kä on laadullisen tutkimuksen tavoitteena. Laadullinen tutkimus ei pyrikään tilas-

tollisiin yleistyksiin vaan nimenomaan ilmiöiden kuvaamiseen sekä syvempään 

ymmärtämiseen. Tämän vuoksi myös kymmenen osallistujaa nähtiin riittäväksi 

määräksi toteuttamaan nämä tutkimustavoitteet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–

86.) 

 

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastaajien vastaukset olivat yleisesti hy-

vin laajat sekä kattavat. Lisäksi kaikki vastaukset vastasivat hyvin kyselylomak-

keen kysymyksiin. Yhden vastaajan vastaukset olivat hieman muita vastauksia 

lyhyemmät, ja osaan kysymyksistä oltiin jätetty vastaamatta. Nämä vastaukset 

otettiin kuitenkin mukaan tutkimukseen, enkä nähnyt tarvetta jatkokysymysten 

esittämiselle. Kaikki vastaajat antoivatkin suostumuksensa jatkokysymysten 

esittämiselle, joita ei kuitenkaan aineiston kattavuuden vuoksi tehty. Joidenkin 

vastaajien kanssa keskustelimme henkilökohtaisesti tarkistetulle kyselylomak-
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keelle tyypillisesti yleisistä tutkimukseen liittyvistä asioista, mutta jatkokysymyk-

sien esittämiselle ei ollut tarvetta (Hirsjärvi ym. 2012, 197). 

 
5.3.2 Tutkimuksen kohderyhmä 
 
Kyselyn kohderyhmän vastaajista kuusi oli koulutukseltaan kasvatustieteen 

maistereita/luokanopettajia. Yhdellä vastaajista oli kasvatustieteen maiste-

rin/luokanopettajan tutkinnon lisäksi musiikin aineenopettajan pätevyys. Lisäksi 

tämä vastaaja opiskeli parhaillaan erityisopettajaksi. Kahdella vastaajista oli 

luokanopettajan/kasvatustieteen maisterin tutkinnon lisäksi lastentarhanopetta-

jan tutkinto. Lisäksi toisella vastaajista oli näiden kahden pätevyyden lisäksi vie-

lä erityisluokanopettajan tutkinto. Yhdellä vastaajista oli kasvatustieteen maiste-

rin/luokanopettajan tutkinnon lisäksi erityisluokanopettajan tutkinto. Kaiken kaik-

kiaan kohderyhmään kuului kymmenen vastaajaa, jotka kaikki ovat kasvatus- ja 

opetusalan kouluttautuneita ammattilaisia. Yhdeksän vastaajista oli naisia ja yk-

si vastaajista oli mies. Kaikki vastaajat työskentelivät pääkaupunkiseudulla. 

 

Kyselylomakkeessa vastaajilta kysyttiin heidän nykyisestä työtehtävästään sekä 

työkokemuksestaan erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Seitsemän vas-

taajista työskenteli tällä hetkellä luokanopettajan tehtävissä. Yksi vastaajista 

työskenteli luokanopettajana ja oli lisäksi työskennellyt pitkään lastentarhan-

opettajana. Yksi vastaajista työskenteli puolestaan erityisluokanopettajana ja oli 

työskennellyt aiemmin musiikin aineenopettajana sekä luokanopettajana. Yksi 

vastaajista työskenteli sekä luokanopettajana että laaja-alaisena erityisopettaja-

na ja oli aiemmin työskennellyt pitkään lastentarhanopettajana. Jokaisella vas-

taajalla oli kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, 

sekä näiden oppilaiden integroinnista yleisopetuksen liikuntaryhmään. Koke-

mukset integroinnista sijoittuivat kaikilla vastaajilla yhden ja kahdeksan vuoden 

välille. 

 

Tutkimustulosten analysoinnissa kaikille opettajille annettiin tunnisteet A, B, C, 

D, E, F, G, H, I ja J. Tunnisteen annolla pyrittiin varmistamaan, ettei tutkimuk-

seen osallistuneiden henkilöllisyyttä pysty missään kohdassa tutkimuseettisistä 

syistä tunnistamaan. Analyysissä kirjatut sitaatit onkin merkitty kunkin vastaajan 

kirjaintunnisteella oman nimen sijaan. 
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5.3.3 Aineiston analyysi 
 
Kvalitatiivisen analyysin tavoitteena on selkeyttää tutkittavaa aineistoa. Tämän 

selkeyttämisen avulla analyysin tavoitteena on myös pyrkiä luomaan uutta tie-

toa tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin tavoitteena onkin pyrkiä tiivistämään aineis-

to niin, että sen sisältämä sisältö ei kuitenkaan katoa. Päinvastaisesti laadulli-

sen aineiston analyysissä pyritään tämän informaatioarvon kasvattamiseen ko-

koamalla aineistosta yhteneväistä ja selkeää. (Eskola & Suoranta 2008, 137–

138.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Se on yksi 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä, jota voidaan käyttää kaikis-

sa laadullisten tutkimusten analysoinneissa. Sisällönanalyysissä aineiston tar-

kastelu lähtee liikkeelle aineiston luokittelemisella, jonka tarkoituksena on eritel-

lä yhtäläisyyksiä ja eroja muodostaen aineistosta tiivistetty kuvaus. (Ryan & 

Bernard 2000, 785; Tuomi & Sarajärvi 2002, 91–93.) Tätä luokittelua voidaan 

kutsua myös koodaamiseksi, jolloin aineistosta eritellään asioita tiettyjen luokki-

en ja alaluokkien alle. Luokittelun pyrkimyksenä on luoda perusta analyyttisten 

kokonaisuuksien vertailulle, joka mahdollistaa aineiston analyysin ja tulkinnan, 

mitkä ovat sisällönanalyysin kaksi muuta vaihetta. Nämä kaikki kolme analyysin 

vaihetta liittyvät toisiinsa ja vaiheita voidaan toteuttaa myös päällekkäin. (Ruu-

suvuori ym. 2010, 10–12.) Analyysivaiheiden päällekkäinen toteuttaminen onkin 

tärkeää laadullisessa tutkimuksessa, jotta analyysin tekeminen ei jää pelkän 

uudelleen järjestämisen asteelle, vaan luokiteltua aineistoa analysoidaan ja pei-

lataan tutkimusteorian kanssa. Analyysin tulisikin pyrkiä ”ajatteluun teorian 

kanssa”, jolloin analyysia kuljetetaan tutkimuksen teon jokaisessa vaiheessa 

mukana, soveltaen sitä jo olemassa olevaan teoriaan. Näin aineisto tuottaa uu-

sia näkökulmia ja ajatuksia tutkittavasta ilmiöstä, mikä on myös tämän tutki-

muksen tavoitteena. (Ruusuvuori ym. 2010, 10; Salo 2015, 181.) 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana aineiston analyysille oli aineistolähtöisyys. Ai-

neistolähtöinen analyysi tarkoittaa teoreettiseen kokonaisuuteen pyrkimistä ana-

lyysin keinoin. Tutkimus ei kuitenkaan voi olla täysin teoriaton, joten mukana on 

myös teorialähtöisyyttä. Aineiston analyysi onkin ennemmin teoriaohjaavaa, eli 
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aineistolähtöisyyttä sekä teorialähtöisyyttä yhdistävää. Aikaisempi teoria ohjaa 

analyysiä sekä sen tekoa ja siihen liitetään teoreettisia viittauksia. Tarkoitukse-

na on luoda kuitenkin uusia näkökulmia tutkittavasta kohteesta teorian uudel-

leen toteamisen sijaan. Teoreettinen viitekehys muodostaakin tässä tutkimuk-

sessa suuntaa antavat raamit, joiden avulla saatua aineistoa käsitellään ja jo-

hon sitä peilataan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.) 
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6 Tutkimuksen tulokset 
 
 
Tutkimuksen tulosten analysointi aloitettiin kysymysten teemoittelulla ja luokitte-

lulla. Kyselystä haettiin jokaiseen teemaan vastauksia kokoamalla ne yhteen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Tulosten kuvaaminen lähti liikkeelle opettajien 

kokemuksista inklusiivisesta liikuntaryhmästä. Ensin käsiteltiin, miten opettajat 

kokevat inklusiivisen liikuntaryhmän opettamisen sekä kuinka he toteuttavat 

suunnittelutyötä. Lisäksi kuvattiin, kuinka käytännön toteutus liikuntatunneilla 

tapahtuu. Tämän jälkeen tarkasteltiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

saamia tukitoimia liikuntatunneilla. Tukitoimien tarkastelun jälkeen käsiteltiin in-

tegraation vaikutuksia erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin. 

 

Integraation vaikutusten tarkastelun jälkeen siirryttiin kuvaamaan erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden arviointia ja sen toteutusta. Arvioinnin toteutusta seurasi 

eri arviointimenetelmien tarkastelu. Tässä kohdassa tarkasteltiin minkälaisia ar-

viointimenetelmiä opettajat käyttävät sekä millainen rooli eri menetelmillä opet-

tajien arvioinnissa on. Tämän jälkeen kuvattiin arvioinnin vaikutuksia erityistä 

tukea tarvitseviin oppilaisiin. Lopuksi kuvailtiin opettajien kokemuksia erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden arvioinnista sekä kuvailtiin lisäksi niitä seikkoja, joi-

ta opettajat tämän hetkisistä arviointikäytänteistä haluaisivat muuttaa.  

 

6.1 Inklusiivinen liikunnanopetus opettajien näkökulmasta  
 
Kaikki tutkimukseen vastanneet opettajat ovat opettaneet yleisopetuksen liikun-

taryhmää, jossa on integroituna erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Kaikilla vas-

taajilla oli siis kokemuksia inklusiivisen liikuntaryhmän opettamisesta. Suurin 

osa vastaajista koki erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnin yleisope-

tuksen liikuntaryhmään sisältävät haasteita ja erinäisiä pulmia, minkä myös 

Huovinen ja Heikinaro-Johansson (2007, 114), Klavina ja Block (2008, 132) se-

kä Morley ym. (2005, 84) toteavat. Yksi vastaajista kuvasi haasteita seuraavas-

ti: 
Opettajan tulee miettiä ja suunnitella toiminta liikuntatunnilla todella hyvin oppi-
laiden erilaiset haasteet huomioon ottaen. Toisilla voi olla suuret kielelliset 
haasteet, joten esim. kuvatukeen on panostettava tällöin paljon. Se vie auto-
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maattisesti paljon opettajan aikaa ja etukäteissuunnittelua. Myös toisaalta esim. 
jotkut harjoitteet voivat olla fyysisesti hyvin haastavia motoriikan suhteen. Myös 
tämä on otettava huomioon, miten harjoitetta voi harjoitella eri tavalla? (Opetta-
ja H) 

 
Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivatkin moninaisen oppilasjoukon 

tuovan haasteita inklusiiviseen liikunnanopetukseen. Vastaajat kokivat tämän 

moninaisen oppilasjoukon aiheuttavan haasteita suunnittelutyölle, kun tunnit 

täytyy suunnitella palvelemaan jokaisen oppilaan tarpeita. Tämä heijastaa myös 

Huovisen ja Heikinaro-Johanssonin (2007, 114) ajatuksia siitä, että tämä erilais-

ten oppijoiden joukko tuo mukanaan haasteita niin opetuksen suunnitteluun kuin 

sen toteutukseenkin. Vastauksissa nousikin esiin erityistä tukea tarvitsevien op-

pilaiden tuen tarpeen laaja kirjo ja niiden vaikutukset liikunnanopetukseen. 

Opettajat kuvasivat liikuntatunneilla olevan samanaikaisesti liikuntarajoitteisia 

oppilaita sekä esimerkiksi käytöshäiriöisiä oppilaita, mikä aiheuttaa haasteita 

suunnitteluun, kun tukea tarvitsevia oppilaita on moninainen joukko. Yksi vas-

taajista kuvaa integroinnin haasteita seuraavasti:  
Omat tiedot ja taidot eivät aina riitä pohtimaan ja suunnittelemaan tällaisten [eri-
tyistä tukea tarvitsevien] lasten integroitua liikuntaa, niin että se toteutuisi oike-
asti inklusiivisesti. (Opettaja E) 

 
Inkluusion tavoitteiden mukaisen liikunnanopetuksen toteuttaminen nähtiinkin 

vastaajien keskuudessa haasteellisena. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 

pelkkä fyysinen siirtäminen tavalliseen liikuntaryhmään ei riitä integraation saa-

vuttamiseen, vaan fyysisen yhdessäolon lisäksi huomioon tulisi ottaa myös op-

pilaan yksilölliset tarpeet ja osallistumisoikeus. Vastaajat kokivatkin haasteelli-

sena nimenomaan oppilaan tarvitseman tuen integroimisen mukaan normaalin 

opetusryhmän toimintaan, minkä avulla pystytään toteuttamaan integraation-

keskeisimpiä tavoitteita. (Moberg & Savolainen 2015, 82–83.) 

 

Moninainen oppilasjoukko erilaisine tuen tarpeineen aiheutti lisäksi seitsemän 

opettajan mielestä haasteita muiden oppilaiden huomioimiseen. Nämä vastaajat 

kokivat erilaisten käyttäytymispulmaisten oppilaiden vievän liikuntatunneilla 

opettajan huomion, jolloin muille oppilaille ei koeta pystyvän tarjoamaan tar-

peeksi apua ja tukea. Yksi vastaajista koki puolestaan päinvastaisesti oman 
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huomioimisensa olevan riittämätön käyttäytymispulmaisia lapsia kohtaan. Vas-

taaja kuvasi tilannetta näin: 
Joskus erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tunnepuolen pulmat vaikeuttavat 
heidän osallistumistaan leikkeihin ja peleihin. Oma aika ei aina riitä sitten tuke-
maan tunnekuohuista oppilasta, kun samalla on vedettävänä ison ryhmän lii-
kuntatilanne. Tällöin oppilas saattaa jäädä yksin tunnekuohunsa kanssa. (Opet-
taja E) 

 

Vastaajat näkivätkin liikuntatuntien yhteisöllisten leikki- ja pelitilanteiden tuovan 

haasteita nimenomaan käyttäytymispulmaisille lapsille. Huisman ja Nissinen 

(2005, 25) toteavat kuitenkin, että liikunta on oppiaineena paljon muuta kuin 

pelkkää fyysistä liikkumista ja motoristen taitojen opettelemista. Liikunnan avulla 

lapset oppivat liikunnallisten sisältöjen lisäksi sosiaalisia taitoja, ryhmätyösken-

telyä sekä tunnetaitojen harjoittelua. Vaikka vastaajat kokivat nimenomaan lii-

kuntatuntien sosiaalisen luonteen aiheuttavan tunneille haasteita, tarjoavat nä-

mä liikuntatilanteet oppilaille tilaisuuden negatiivisten tunteiden ja niiden ratkai-

sukeskeisen käsittelyn harjoittelemiselle, mikä on Jaakkolan ym. (2013, 22) se-

kä Laakson (2007, 21–22) mukaan yksi tärkeimmistä liikunnanopetuksen tavoit-

teista. 

 

6.2 Liikunnanopetuksen suunnittelu 
 
Vastaajilta kysyttiin, miten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi vai-

kuttaa liikuntatuntien suunnitteluun. Opetuksen suunnittelu koettiin melkein jo-

kaisen vastaajan kohdalla haasteelliseksi. Seitsemän vastaajaa oli sitä mieltä, 

että liikuntatunnit on suunniteltava huolellisesti, jos ryhmään on integroituna eri-

tyistä tukea tarvitsevia oppilaita. Myös Huovisen ja Heikinaro-Johanssonin 

(2007, 118) mukaan liikunnanopetus tulee suunnitella siten, että kaikki liikunta-

ryhmään kuuluvat oppilaat pystyvät osallistumaan opetukseen omien edellytys-

tensä mukaisesti. Kolme vastaajista puolestaan ei kokenut erityistä tukea tarvit-

sevien oppilaiden integraation vaikuttavan tuntien suunnitteluun. Yksi opettajista 

kuvasi suunnittelun tärkeyttä seuraavasti: 
Jokaisen tunnin suunnittelussa täytyy aina miettiä, mitä erityisen tuen oppilaat 
voivat tehdä. Joskus suunnittelu unohtuu ja sen huomaa heti tunnin pidossa. 
(Opettaja E) 
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Nämä seitsemän vastaajaa totesivat suunnittelun kohdistuvan jokaisen erityistä 

tukea tarvitsevan oppilaan yksiöllisiin tarpeisiin. Tämä mukaileekin Heikinaro-

Johanssonin ja Kolkan (1998, 12) ajatuksia siitä, kuinka oppilaan yksilölliset tar-

peet tulisi olla lähtökohtana soveltavalle liikunnanopetukselle ja sen suunnitte-

lulle. Koko opetusryhmälle tulisi suunnitella ensin yhteinen liikunnanopetuksen-

suunnitelma, jossa otetaan huomioon erityistarpeita tarvitsevat oppilaat. Vastaa-

jat totesivatkin, ettei erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi vaikuta si-

sällölliseen suunnitteluun, vaan sisällöt sovelletaan kullekin oppilaalle sopivaksi. 

Sisältöjen soveltaminen onkin Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 17–18) 

mukaan lähtökohtana integroivan liikunnanopetuksen suunnittelulle. Kaksi vas-

taajista kuvasi sisältöjen soveltamista seuraavasti: 
 

Oppilaiden joukossa saattaa olla erityisen tuen oppilaita, joilla on käytöshäiriöitä 
tai taipumusta aggressiiviseen käytökseen. Nämä oppilaat tulee huomioida 
esimerkiksi pelien/harjotteiden joukkuejaossa. (Opettaja D) 
 
Esimerkiksi joukkuepelejä ajatellen oppilaiden tietyt haasteet tulee ottaa huomi-
oon, esim. Asperger-lapsen voi olla vaikeaa sietää kosketusta ja hän saattaa ot-
taa pelissä tulleen normaalinkin kosketuksen kovana töytäisynä. (Opettaja H) 

 

Opettajat suunnittelivatkin opetusta muokkaamalla esimerkiksi alkuleikit koko 

ryhmälle sopiviksi. Vastaajat näkivät tämän opetuksen muokkaamisen tärkeänä 

seikkana tuntien onnistumisen kannalta. Huovinen ja Rintala (2007, 197) to-

teavatkin, että soveltava liikunnanopetus edellyttää nimenomaan opetuksen 

muokkaamista juuri opetusjärjestelyjen ja työtapojen kohdalta. Soveltamisen 

tarve vaihtelee liikuntaryhmästä riippuen ja saattaa oppilaiden tarpeiden mukai-

sesti olla vähäistä tai huomattavaa.  

 

Liikuntatuntien suunnittelussa puolet vastaajista koki liikuntatuntien struktuurin 

suunnittelemisen ja siihen liittyvien seikkojen olevan tärkeää koko liikuntatunnin 

kulun kannalta. Viisi vastaajista koki liikuntatunnin rakenteen huolellisen suun-

nittelemisen tärkeänä asiana tunnin onnistumisen kannalta. Yksi vastaajista ku-

vasi struktuurin merkitystä seuraavasti: 
Tunneille täytyy suunnitella selkeä struktuuri. Ohjeiden antaminen kannattaa 
miettiä etukäteen, joskus täytyy etsiä tai valmistaa visuaalisia ohjeita. Osa oppi-
laista saattaa tarvita erityisjärjestelyitä (esim. näkö-, kuulo- ja liikuntavammat). 
Nämä täytyy suunnitella etukäteen, ja niistä voi olla joskus tarpeellista keskus-
tella jo etukäteen oppilaitten kanssa. Struktuuri kannattaakin käydä ainakin eri-
tyisoppilaiden kanssa etukäteen läpi. (Opettaja F) 
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Vastaajat pitivätkin ohjeiden selkeää antamista, tunnin rakenteen loogista ete-

nemistä sekä kuvallista tukea tärkeinä seikkoina, mitä liikuntatuntien suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon. Selkeärakenteinen, eli strukturoitu opetus auttaakin 

oppilasta jäsentämään omaa oppimistaan. Erityisen tuen oppilaat, joilla on esi-

merkiksi tarkkaavaisuuden pulmia, hyötyvät erityisesti strukturoidusta opetuk-

sesta. Selkeän rakenteen lisäksi opetuksen ajallinen rytmitys, eli aikarakenteen 

selväksi tekeminen oppilaille auttaa monia erityistä tukea tarvitsevia. Onkin tär-

keää ilmaista oppilaille etukäteen mitä oppitunneilla tullaan tekemään ja missä 

järjestyksessä. Struktuurin tuoman rutiinin noudattaminen sekä aikarakenteen 

esille tuominen luo turvallisuuden tunteen liikuntatunneille sekä auttaa oppilasta 

omassa oppimisessaan. (Huovinen & Rintala 2007, 197–204.) Yksi vastaajista 

kuvasikin: ”Tunnit aina alkavat ja loppuvat samalla lailla.” Tämä kuvaa hyvin si-

tä, kuinka merkityksellisenä opettajien mielestä on se, että rutiinit suunnitellaan 

ja niitä noudatetaan aina liikuntatunneilla. 

 
6.3 Käytännön toteutus liikuntatunneilla 
 
Eriyttäminen nousi opettajien vastauksissa keskiöön, kun heiltä kysyttiin liikun-

nanopetuksen käytännön toteutuksesta. Eriyttämistoimenpiteet ovatkin Hei-

kinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 46–49) mukaan luonnollinen osa normaa-

lia opetusta ja yksi keino tarjota liikunnanopetuksessa yksilöllistä tukea. Yhdek-

sän vastaajaa kirjoittivatkin eriyttävänsä liikunnanopetustaan erityistä tukea tar-

vitsevien lasten tarpeiden mukaiseksi. Eriyttämistä kuvattiin yhden opettajan 

vastauksessa seuraavasti: 
Oppituntien sisältö on pääpiirteissään sama kaikilla oppilailla, mutta erityisen 
tuen oppilaiden kohdalla toteutuksessa joudumme välillä jousta-
maan/poistamaan tiettyjä osa-alueita tunnin rakenteesta. Esimerkiksi oppilas, 
jolla on motorisia vaikeuksia, ei osallistu vaativampiin pallonheittoharjoituksiin, 
vaan saa tehdä harjoitteita omalla taitotasollaan. (Opettaja D) 

 
Tällaista opettajan toimintaa, jossa hän muokkaa koko ryhmälle suunnittele-

mansa tehtävät vastaamaan kunkin oppilaan omia tarpeita kutsutaankin Hei-

kinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 46–49) sekä Huovisen ja Rintalan (2007, 

201) mukaisesti nimenomaan eriyttäväksi liikunnanopetukseksi. Liikunnanope-

tuksen eriyttämistä pidetään myös synonyyminä liikunnanopetuksen soveltami-

selle. Onnistunut integraatio edellyttääkin tällaisten kohdistettujen opetusjärjes-
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telyjen tarjoamista ja kaikkien oppilaiden kehittymistä sekä hyväksymistä. (Mo-

berg & Savolainen 2015, 82–83.) 

 

Eriyttämisen lisäksi kaikkien kymmenen opettajan vastauksissa tuotiin esille 

usean aikuisen merkitys liikuntatunneilla. Soveltavalle liikunnanopetukselle on 

tunnusomaista opettajien ja muiden opetukseen osallistuvien henkilöiden yh-

teistyö, ja onnistunut integraatio yleisopetuksen liikuntatunneille vaatiikin Hei-

kinaro-Johanssonin ja  Kolkan (1998, 23–35) mukaan yhteistyötä. Erityisen tär-

keänä vastaajat pitivät avustajaresurssin hyödyntämistä sekä opettajien työteh-

tävien jakamista liikuntatuntien aikana. Yksi vastaajista kuvasi yhteistyön merki-

tystä seuraavasti: 
Aikuisia on liikuntatunnilla enemmän, kaksi opettajaa ja avustaja, joten voimme 
myös suunnitella toimintaa niin, että jokaisessa pisteessä on aikuinen ohjaa-
massa. Onneksi meillä on aikuisia riittävästi, jolloin vetovastuussa oleva opetta-
ja on voinut jättää huolet toisten aikuisten hoidettaviksi. (Opettaja C) 

 

Usean aikuisen läsnäolo liikuntatunneilla nähtiinkin opettajien keskuudessa tär-

keäksi seikaksi. Vastaajien mielestä usean opettajan sekä avustajan läsnäolo 

tunneilla auttaa kohdistamaan tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille, kun 

työtehtäviä pystytään jakamaan useamman aikuisen kesken. Vastaajat näkivät-

kin, että usean aikuisen läsnäolo tunneilla on edellytys toimivien liikuntatuntien 

toteuttamiselle. Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 23–35) mukaan yhteis-

toiminnallinen työskentely mahdollistaakin liikuntatunneille nimenomaan jousta-

vat opetusratkaisut ja lisää samalla yhteistä vastuuta opetuksen tavoitteiden to-

teutumisesta. Yhteistyön avulla on myös helpompaa pohtia jokaisen oppilaan 

yksilöllisen tuen tarvetta, sekä niitä työskentelytapoja, jotka vastaavat kuhunkin 

tarpeeseen. Vastaajat totesivat juuri tämän olevan yksi yhteistyön tärkeistä vai-

kutuksista.  

 

Erityisen tärkeänä yhteistyön muotona opettajat kuvasivat vastauksissaan avus-

tajan hyödyntämisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla. Opettajat ker-

toivat toteuttavansa liikuntatunneilla parimuotoista työskentelyä, jossa erityistä 

tukea tarvitseva oppilas toimii liikuntatunneilla avustajan kanssa. Avustajan ja 

erityistä tukea tarvitsevan oppilaan muodostama pari olikin kaikkien kymmenen 

vastaajan käyttämä toimintamuoto liikuntatunneilla. Erityistä tukea tarvitsevat 
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oppilaat ovatkin oikeutettuja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan avustajapalveluihin. Yksi vastaajista kuvasi avustajan roolia 

seuraavasti:  
Käytössämme on liikuntatunneilla avustaja, joka suuntaa apunsa nimenomaan 
erityisen tuen oppilaille. Avustaja toimii näiden oppilaiden apuna. Avustaja-
resurssin tärkeyttä ei voi millään tavoin vähätellä. (Opettaja D) 

 

Avustajan merkitys tuntien kulussa nousikin kaikkien opettajien vastauksissa 

keskeiseen rooliin. Avustaja toimii tunneilla erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den apuna sekä esimerkiksi paritehtävissä oppilaan parina. Neljä opettajaa 

käytti avustajan lisäksi myös yleisopetuksen oppilaita erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden parina. Tällainen toimintamalli, jossa erityistä tukea tarvitsevan oppi-

laan sekä yleisopetuksen oppilaan muodostama pari vuorottelevat toistensa 

avustajina auttaa Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 46–47) mukaan mo-

lempia luontevasti ohjaamaan sekä opettamaan toinen toisiaan ja tukee kum-

mankin osapuolen oppimista. Lisäksi vertaisen antama apu tukee inklusiivisen 

opetuksen mukaisia tavoitteita tasa-arvoisesta vuorovaikutuksesta. Tällaista pa-

riohjausta tulisikin Klavinan ja Blockin (2008, 132–133) mukaan hyödyntää 

avustajan antamaa tukea enemmän. Tällä tavoin oppilaat saisivat liikuntatuntien 

aikana luonnollisia, vertaisten kanssa käytäviä vuorovaikutustilanteita. 

 

6.4 Integraation vaikutukset oppilaisiin 
 
6.4.1 Hyödyt 
 
Yksi tutkimuksen kohderyhmältä kysytty asia oli integraation vaikutukset niin eri-

tyistä tukea tarvitseviin oppilaisiin, kuin yleisopetuksen oppilaisiin. Opettajia 

pyydettiin erittelemään sekä integraation hyötyjä, että haittoja. Kaikki kymme-

nen vastaajaa totesivat integroinnin vaikuttaneen positiivisesti sosiaalisten suh-

teiden syntymiseen sekä erilaisuuden ymmärtämiseen, mikä on myös Bunchin 

ja Valeon (2004, 61–63) mukaan yksi integroinnin vahvuuksista sekä tavoitteis-

ta. Yksi vastaajista kuvasi sosiaalisten suhteiden muodostumista seuraavasti: 
Mielestäni nämä integroinnit ovat lisänneet heidän [erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden] yhteenkuuluvuuttaan muuhun luokka-asteeseen. Kaverikuvioita on 
syntynyt ja leikit ovat siirtyneet välitunneillekin. On hyvä, että integroidutaan po-
rukassa ja saman luokan kanssa moneen eri systeemiin. Näin tullaan luonte-
vasti tutuiksi. (Opettaja E) 
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Kaverisuhteiden luominen sekä yhteenkuuluvuuden tunne nähtiinkin vastaajien 

keskuudessa integroivan liikunnanopetuksen yhtenä mukanaan tuomana posi-

tiivisena asiana. Myös Lintunen (2007, 155) toteaa liikunnan tukevan nimen-

omaan lasten sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja liikunnan avulla voidaankin vas-

tata erityistä tukea tarvitsevien lasten syrjäytymisen ongelmaan. Vastaajat ku-

vasivatkin kaverisuhteiden muodostamisen olevan inklusiivisessa liikuntaryh-

mässä helpompaa, kun oppilaat työskentelevät yhdessä ja kohtaavat toisensa 

vertaisina. Tämä peilaa myös Bunchin ja Valeon (2004, 61–63) ajatuksia siitä, 

kuinka ystävyyssuhteita yleisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

välillä on helpompaa luoda inklusiivisessa oppimisryhmässä. Kouluissa, joissa 

toteutetaankin inklusiivista opetusta, erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on so-

siaalisia suhteita yleisopetuksen oppilaisiin. Integroitu liikunnanopetus tarjoaa-

kin parhaimmillaan oppilaille sosiaalista yhteenkuuluvuutta, minkä myös opetta-

jat toivat vastauksissaan esille. 

 

Erilaisuuden ymmärtäminen sekä sen hyväksyminen nousi kaikkien opettajien 

vastauksissa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäksi esille. Liikuntatunnit tarjoa-

vat opettajien mielestä oppilaille tilaisuuden toimia erilaisten oppilaiden kanssa, 

mikä auttaa oppilaita hyväksymään erilaisuutta. Myös Liukkonen ym. (2007, 

160) toteavat erilaisten oppilaiden kanssa työskentelyn liikuntatunneilla tuovan 

oppilaille ymmärrystä erilaisuutta kohtaan. Integroitujen liikuntatuntien katsot-

tiinkin opettajien vastauksissa vaikuttavan positiivisesti erityisesti yleisopetuk-

sen oppilaiden suvaitsevaisuuteen sekä erilaisuuden hyväksyntään, kuten yksi 

opettaja vastauksessaan totesi:  
Erityisen tuen oppilaat eivät koe itseänsä syrjityiksi eivätkä leimatuiksi ollessaan 
osana isompaa yleisopetuksen liikuntaryhmää. On ollut ilo huomata, kuinka 
yleisopetuksen oppilaat pitävät erityisen tuen oppilaita aivan täysvaltaisina ryh-
män jäseninä, eikä huomattavissa ole ollut minkäänlaista väheksymistä tai syr-
jintää. (Opettaja D) 

 

Erilaisuuden hyväksymisen lisäksi kuusi opettajaa koki vastauksissaan integ-

roinnin vaikuttaneen positiivisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden käyttäy-

tymiseen. Opettajat kuvasivat yleisopetuksen oppilaiden käyttäytymisen toimi-

van erityistä tukea tarvitseville oppilaille mallina, kuinka esimerkiksi liikuntatun-

neilla tulee käyttäytyä. Poikkeuksen (1998, 122) mukaan sosiaalisella vuorovai-

kutuksella onkin suuri merkitys oppilaiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Suu-
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ren osan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavista taidoista lapsi oppii ni-

menomaan toverisuhteiden avulla ja vuorovaikutustilanteet luovatkin lapselle ti-

laisuuden oppia yhteisiä merkityksiä sekä rakentaa sosiaalista ymmärrystä. To-

verisuhteiden avulla lapsi oppii ymmärtämään sosiaalisia sääntöjä ja toisten 

tarpeita ja näin ollen toimimaan niiden mukaisesti. 

 
6.4.2 Haitat 
 
Yleisesti opettajat erittelivät vastauksissaan pääasiassa pelkkiä hyötyjä, joita in-

tegroinnista oppilaisiin kohdistuu. Integraation haitat liittyivät suureen oppilas-

määrään ja siitä johtuvaan yksilöllisen huomioimisen vähyyteen. Opettajat ku-

vasivat vastauksissaan suuren ja moninaisen oppilasjoukon vaikeuttavan jokai-

sen oppilaan tasavertaista huomioimista. Opettajat kokivatkin, että varsinkin 

yleisopetuksen oppilaat jäävät usein liikuntatunneilla huomiotta, kun opettaja 

kohdistaa huomionsa ja tukensa erityistä tukea vaativiin oppilaisiin. Yksi vastaa-

ja kuvaa tilannetta seuraavasti: 
En koe, että integroinnista olisi ollut erityisen isoa haittaa. Toki se, että opetta-
jan huomio on välillä joissakin erityisen tuen oppilaassa, on muilta ryhmän oppi-
lailta pois. (Opettaja D) 

 
Tästä käy hyvin ilmi, kuinka jokaisen lapsen tasavertainen kohteleminen koettiin 

vastaajien keskuudessa huolenaiheeksi. Ne opettajat, joilla oli liikuntatunneil-

laan useampi aikuinen apuna, eivät nähneet tätä niin suurena ongelmana. Kui-

tenkin yksin liikunnanopetusta toteuttavat opettajat kokivat etteivät pysty tar-

peeksi tukemaan ja auttamaan jokaista oppilasta. Myös Mobergin (2001, 86–

89) mukaan luokanopettajat kokevat tämän hetkisten resurssien riittämättömyy-

den aiheuttavan pulmia vastata yksilölliseen opetukseen, jolloin integraatio saa-

tetaan nähdä oppilaille haitallisena.  

 
6.5 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointi 
 
Kaikki tutkimukseen vastanneet opettajat yhtä lukuun ottamatta ovat tehneet ar-

viointityötä ja toteuttaneet arviointia niin yleisopetuksen oppilaiden kuin erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla. Yhdeksällä opettajalla oli siis kokemuk-

sia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan arvioinnista. Opettajilta kysyt-

tiin, miten he erityisen tuen oppilaitaan arvioivat. Kahdeksan opettajaa vastasi 
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arvioivansa erityisen tuen oppilaita samoilla arviointikriteereillä kuin yleisopetuk-

senkin oppilaita. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mu-

kaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista tulisikin arvioida suhtees-

sa opetussuunnitelmaan kirjattuihin yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Yhdellä 

vastaajista oli puolestaan yksi oppilas, jolla oli yksilöllistetty oppimäärä liikun-

nassa. Tätä oppilasta opettaja kuvasi arvioivansa hänelle HOJKSiin kirjattuihin 

tavoitteisiin perustuen, miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan yksilöllistetyn oppimäärän oppilaan oppimista tulisikin arvioida. 

Yksi vastaajista kuvasi arvioinnin toteutusta seuraavasti: 
Erityisen tuen oppilaiden kohdalla toteutan liikunnan arviointia samoilla periaat-
teilla, kuin muidenkin oppilaiden kohdalla. Arviointi perustuu kaikkien oppilaiden 
kohdalla taitoihin, asenteeseen, kehittymiseen sekä aktiivisuuteen. Arvioinnin 
tulee pohjautua nimenomaan niihin tavoitteisiin, jotka oppilaalle on alussa ase-
tettu. Jokaisen oppilaan tulee saada arviointi, joka perustuu hänelle henkilökoh-
taisesti asetettuihin tavoitteisiin. (Opettaja D) 

 
Jokaiselle oppilaalle tulisikin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan asettaa henkilökohtaiset tavoitteet ennen opetuksen aloittamis-

ta. Oppilaan oppimisen kannalta on tärkeää, että jokaisella oppilaalla olisi ni-

menomaan omat tavoitteet ja arviointiperusteet tiedossa, riippumatta siitä, onko 

liikunnan oppimäärä sitten yksilöllistetty tai yleisen oppimäärän mukainen. Ta-

voitteiden pohtiminen ja oppilaan oma oppimisen tarkastelu ovat nimittäin tär-

keä osa itsearviointitaitoja, joiden kehittyminen on yksi arvioinnin päätavoitteis-

ta. 

 

Jatkuva arviointi oli yleisin opettajien käyttämä oppilasarvioinnin toteutustapa. 

Kaikki yhdeksän liikunnan arviointia tekevää opettajaa kuvasivat vastauksis-

saan toteuttavansa arviointia formatiivisesti eli jatkuvasti. Opettajat perustelivat 

jatkuvan arvioinnin olevan oppilaita kannustavaa ja oppimista ohjaavaa, minkä 

takia sitä toteuttivat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

mukaan arvioinnin tehtävänä onkin nimenomaan pyrkimys opiskelun ohjaami-

seen ja kannustamiseen. Tällaisen opintojen aikaisen arvioinnin tarkoituksena 

onkin kannustaa oppilasta omassa oppimisessaan. Yksi opettajista kuvasikin 

vastauksessaan jatkuvan arvioinnin merkitystä seuraavasti: 
Jatkuva arviointi ja palautteen (etenkin positiivisen) antaminen jatkuvasti on 
mielestäni erittäin tärkeää. Liikunnassa arviointi pitää mielestäni olla kannusta-
vaa ja yrittämisestä ja hyvällä fiiliksellä mukanaolosta voi saada hyvän arvioin-
nin. (Opettaja C) 
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Jokainen opettaja toteutti formatiivisen arvioinnin lisäksi summatiivista, eli opin-

tojakson lopussa toteutettavaa arviointia. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) mukaan jokaisella opetuksen toteuttajalla on päätäntävalta, 

kuinka summatiivinen arviointi kouluissa toteutetaan. Opettajat toteuttivatkin 

summatiivista arviointia joko sanallisesti tai kirjainarvosanojen avulla riippuen 

koulujensa linjauksesta. Opettajat kuvasivat vastauksissaan antavansa suu-

remman painoarvon jatkuvalle arvioinnille summatiivisen arvioinnin sijaan. Uu-

den perusopetuksen opetussuunnitelman myötä summatiivinen arviointi anne-

taan kaikkien paitsi yhden vastaajan kouluissa kirjainarvosanalla S, eli suoritet-

tu. Opettajien mielestä tämä kirjainmerkintä ei ole tarpeeksi informatiivinen eikä 

näin ollen kerro oppilaalle hänen osaamisensa tasosta tai kehittymisestä. Tässä 

tapauksessa opettajat painottavatkin jatkuvaa arviointia summatiivista arviointia 

enemmän kuten yksi opettaja vastauksessaan kuvasi: 
Todistukseen arviointiin tulee vain yksi kirjain, joka ei kerro oppilaille juuri mi-
tään. Tärkeämpää on olla täysillä läsnä opettajana tunnilla: kehua, kannustaa, 
ohjata, neuvoa yksilöllisesti. (Opettaja H) 

 

6.6 Eri arviointimenetelmien käyttö 
 
6.6.1 Havainnointi ja palaute 
 
Oppilailla tulisi olla tilaisuus osoittaa oma osaamisensa mahdollisimman moni-

puoliseen näyttöön perustuen. Erityisen tuen päätöksen saaneen oppilaan tu-

lisikin päästä näyttämään oma osaamisensa hänelle sopivimman menetelmän 

avulla. (POPS 2014.) Vastaajia pyydettiinkin kuvaamaan omia arviointimene-

telmiään, mitä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla käyttävät. Seitse-

män opettajaa kuvasivat toteuttavansa arviointia havainnoimalla, miten myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnanope-

tuksen arviointia tulisikin toteuttaa. Myös Varstala (2007, 129–131) toteaa ha-

vainnoinnin olevan opettajan pääasiallinen menetelmä liikunnan arvioinnissa. 

Tässä yhden vastaajan kuvaus havainnoinnin toteutuksesta: 
Arviointimenetelmänä liikunnassa käytän ensisijaisesti tuntien aikana tapahtu-
vaa havainnointia sekä oppilaan toiminnan ja kehittymisen tarkkailua. Työsken-
telyn ja toiminnan tarkkaileminen antavat parhaimman kuvan siitä, mitä oppilas 
osaa ja mitkä ovat oppilaan mahdolliset kehityskohteet. (Opettaja D) 

 
Tämä kuvaakin hyvin opettajien tekevän havainnointia systemaattisesti, eli tie-

toisesti ja oppiaineen tavoitteiden suuntaamana. Tällainen havainnointi onkin 
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edellytys sille, että oppilaan tiedoista, taidoista ja kehittymisestä saadaan mah-

dollisimman täsmällinen kuva. (Koppinen ym. 1994, 50–52.) Opettajat kertoivat 

havainnoinnin avulla saavansa oppilaan osaamisesta laajan kuvan, mikä on 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan yksi ar-

vioinnin lähtökohdista.  

 

Tähän oppilaan systemaattiseen havainnointiin liittyi olennaisena osana myös 

palautteen antaminen. Kaikki havainnointia toteuttavat opettajat vastasivat an-

tavansa oppilaille tekemiensä havaintojen pohjalta myös palautetta. Opettajat 

kuvasivat palautteen olevan korjaavaa ja ohjaavaa, mutta yleensä ensisijaisesti 

positiivista ja kannustavaa. Opettajat kokivat palautteen olevan tärkeässä roo-

lissa oppilaan kasvun ja kehittymisen kannalta, mikä on myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan arviointipalautteen tarkoitus. 

Positiivinen palaute toimi kuuden vastaajan mielestä ensisijaisesti yhtenä tuen 

muotona, jota he erityistä tukea tarvitseville oppilaille antoivat. Vastaajat totesi-

vatkin positiivisen palautteen olevan yksi tärkeimmistä liikuntatunneilla annetta-

vista tukitoimista. Kaksi opettajaa kuvaa tätä seuraavasti: 
Liikunnassa pystyy antaa paljon positiivista palautetta monestakin asiasta ja 
näin vahvistaa erityislasten itsetuntoa ja näkemystä itsestään. (Opettaja C) 
 
He [erityistä tukea tarvitsevat lapset] saavat enemmän henkilökohtaista opas-
tusta ja positiivista palautetta. (Opettaja E) 

 

Palautteen merkitys nähdäänkin vastaajien keskuudessa yhtenä tukitoimena, 

jonka tarkoitus on paitsi ohjata oppilaan suoritusta, mutta myös tukea oppilaan 

oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä. Varstalan (2007, 130–132) mukaan 

opettajan antamalla palautteella ja palautteen laatuun vaikuttavilla tekijöillä on-

kin suuri vaikutus nimenomaan tavoitteiden saavuttamiseen sekä oppilaan ke-

hittymiseen. Tämän lisäksi opettajat kuvasivat palautteen avulla tukevansa en-

nen kaikkea erityistä tukea tarvitsevien lasten minäkuvan kehitystä ja itsetunnon 

vahvistamista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mu-

kaan opettajan antama palaute onkin suuressa roolissa oppilaan minäkuvan 

muotoutumisessa. Minäkäsityksen kehittyminen vaatii nimenomaan tällaista so-

siaalista vuorovaikutusta, sekä palautteen saamista omasta toiminnasta ja käyt-

täytymisestä. Oppilaan itsetuntemuksen kehittäminen vaatiikin opettajalta mah-

dollisimman henkilökohtaista ja yksilöllistä palautetta, joka antaa oppilaalle in-
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formaatiota hänen edistymisestään. (Koppinen ym. 1994, 116–117.) Tämä näh-

tiinkin nimenomaan opettajien vastauksissa palautteen tarkoituksena.  

 
6.6.2 Itsearviointi 
 
Havainnoinnin lisäksi kaksi opettajaa kertoivat käyttävänsä oppilaan itsearvioin-

tia yhtenä arviointimenetelmänä. Atjonen (2007, 84) toteaa itsearvioinnin olevan 

usein monimuotoista toteutustavoiltaan, ja näin myös opettajien vastauksista 

kävi ilmi. Yksi opettajista kuvasi toteuttavansa itsearviointia jokaisen liikuntatun-

nin jälkeen, jolloin oppilaat pohtivat muun muassa mikä tunneilla oli vaikeinta ja 

mikä puolestaan mukavinta. Muut vastaajat toteuttivat itsearviointia opintojak-

son lopuksi eli kaksi kertaa vuodessa. Itsearviointi tapahtui vastaajien keskuu-

dessa pääosin suullisesti opettajan kanssa keskustellen. Yksi opettajista kuvasi 

itsearviointia seuraavasti: 
Myös oppilaan itsearvioinnilla on suuri merkitys arvioinnissa. Oppilaan oma ar-
vio omista taidoista antaa opettajalle laajemman kuvan oppilaan sen hetkisestä 
taitotasosta. (Opettaja D) 

 
Oppilaan itsearvioinnille onkin annettu kahden vastaajan arvioinnissa suuri rooli, 

kuten myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Niiden 

mukaan yhtenä arvioinnin päätavoitteena on nimittäin kehittää oppilaan kykyä 

itsearviointiin. Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan toteuttanut oppilaiden itsear-

viointia. Vastaajat kokivat itsearvioinnin olevan haasteellista erityistä tukea tar-

vitseville oppilaille ja näin ollen eivät sitä arviointimenetelmänä käyttäneet. Myös 

Atjonen (2007, 83) toteaa itsearvioinnin olevan haasteellinen arviointimenetel-

mä joillekin oppilaille. Itsearviointia tulisi kuitenkin Huovisen ja Rintalan (2007, 

209) mielestä varsinkin erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla toteuttaa. 

Oman suorituksen arvioiminen auttaa varsinkin niitä oppilaita, joilla on haasteita 

oman toimintansa ohjauksessa sekä suunnittelussa. Itsearvioinnin avulla oppi-

lasta ohjataan näkemään ne menestymisen seikat, jotka tukevat tai estävät op-

pimiselle asetettuja tavoitteita. Vaikka itsearviointi nähtiin vastaajien mielestä 

haasteellisena, tulisi sitä kuitenkin toteuttaa esimerkiksi pieneten askelten poli-

tiikkaa soveltamalla. Näin tuetaan itsearviointiin liittyvien taitojen harjoittelemista 

ja tätä kautta oppilaan kokonaisvaltaista kehittymistä. (Atjonen 2007, 83–35.)  
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Havainnoinnin ja itsearvioinnin lisäksi neljä opettajaa mainitsi käyttävänsä ver-

taisarviointia mukailevaa pariohjauksen menetelmää liikuntatunneillaan. Parioh-

jauksen tarkoituksena on tarkkailla, opastaa ja antaa palautetta toisen oppilaan 

liikuntasuorituksesta. (Varstala 2007, 136.) Opettajat kertoivatkin pariohjauksen 

avulla harjoittavansa nimenomaan vertaisten kesken tapahtuvaa opettamista ja 

positiivisen palautteen antamista. Lisäksi parimuotoinen työskentely vahvisti 

opettajien mielestä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tasa-arvoista 

kohtelua. Myös Klavina ja Block (2008, 132–133) näkevät vertaisten tuen toteut-

tavan nimenomaan tätä inklusiivisen opetuksen mukaista tasa-arvoisen kohte-

lun tavoitetta. 

 

Havainnoinnin, itsearvioinnin sekä vertaisarviointia mukailevan pariohjauksen li-

säksi opettajat eivät kuvanneet käyttävänsä muita arviointimenetelmiä omassa 

arviointityössään. Esimerkiksi liikunnallisia kokeita ja testejä ei kukaan opettajis-

ta kertonut käyttävänsä arvioidessaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaita. Tu-

lokset ovatkin päinvastaisia Palomäen ja Heikinaro-Johanssonin (2010) teke-

män liikunnan seuranta-arvioinnin tulosten kanssa, jonka mukaan melkein kaik-

ki tutkimukseen osallistuneet opettajat käyttävät liikunnallisia testejä yhtenä ar-

viointimenetelmänä.  

 

6.7 Arvioinnin vaikutukset erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin 
 
6.7.1 Hyödyt 
 
Melkein kaikkien tutkimukseen osallistuneiden opettajien mielestä liikunnan ar-

vioinnilla on positiivisia vaikutuksia erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin. Kah-

deksan vastaajaa kertoivat oppilaiden saavan onnistumisen kokemuksia liikun-

nasta ja liikunnan arvioinnista. Kaikki kahdeksan vastaajaa pitivätkin näitä on-

nistumisen kokemuksia tärkeänä seikkana oppilaiden itsetunnon ja minäkuvan 

kehittymiselle. Opettajat kuvasivat kuinka erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 

saattavat olla esimerkiksi kognitiivisilta taidoiltaan heikompia, jolloin eivät vält-

tämättä koe onnistumisen kokemuksia muissa oppiaineissa. Tällöin liikunnasta 

saatavat onnistumisen kokemukset olivatkin opettajien mielestä ensi arvoisen 

tärkeitä. Myös Huovisen ja Rintalan (2007, 199–200) mukaan erityistä tukea 
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tarvitsevilla oppilailla on yleisesti muita oppilaita enemmän epäonnistumisen 

kokemuksia, mitkä ovat saattaneet johtaa heikompaan minäkäsitykseen ja pä-

tevyyden tuntemisen. Koululiikunnan avulla tähän voidaan vastata, sillä liikunta 

tarjoaa parhaimmillaan lapselle positiivisia onnistumisen kokemuksia itse liik-

kumisesta ja siihen osallistumisesta. Opettajat kertoivatkin onnistumisten koke-

musten vaikuttavan nimenomaan oppilaiden minäkäsityksen kehittymiseen sekä 

itsetunnon vahvistumiseen. Kaksi vastaajaa kuvasi liikunnasta ja sen arvioinnis-

ta saatavia onnistumisen kokemuksia seuraavasti: 
Parhaimmillaan liikunta nostaa oppilaiden itsetuntoa. Erityisen tuen oppilas 
saattaa saada siinä onnistumisen kokemuksia, joita hän ei muuten saisi. (Opet-
taja I) 
 
Liikunnassa saa helposti onnistumisia ja tällöin liikunnan arviointikin voi olla 
kannustavaa. Lapsi voi kokea jossakin olevansa hyvä. Liikunta on ollut suurelle 
osalle oppilaista mielekästä ja he ovat saaneet siinä onnistumisen kokemuksia. 
(Opettaja C) 

 
Opettajat totesivatkin arvioinnilla olevan suuri rooli näiden onnistumisen koke-

muksien tarjoamisessa ja sitä kautta myönteisen minäkuvan kehittymisessä. 

Myös Törmä (2011) on saanut tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia, joi-

den mukaan kannustava arviointi tukee oppilaiden minäkäsitystä ja kokonaisval-

taista kasvua. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan 

arviointi onkin tässä kasvun tukemisessa erityisen suuressa roolissa. Opettajien 

kuvaama arviointi toteuttaa myös yleisiä koululiikunnan tavoitteita. Näitä tavoit-

teita ovat oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vai-

kuttaminen sekä juuri positiivisten kokemusten tarjoaminen. Liikunnan arvioin-

nin yleisinä periaatteina onkin pyrkiä tukemaan näitä tavoitteita monipuolisella, 

ohjaavalla ja kannustavalla palautteella. (Liukkonen ym. 2007, 157–158.) Opet-

tajat kertoivatkin vastauksissaan, kuinka nimenomaan positiivisen palautteen 

avulla oppilaille pystytään tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta 

toteuttaa koululiikunnan tavoitteita kannustavan arvioinnin avulla. 

 
6.7.2 Haitat 
 
Opettajat kuvasivat vastauksissaan arvioinnin saattavan vaikuttaa negatiivisesti 

oppilaisiin, jos se keskittyy liiaksi oppilaan taitoihin ja niiden arvioimiseen. Tai-

toihin keskittyvän arvioinnin nähtiin seitsemän opettajan vastauksissa olevan 

haitallista erityisesti motivaatiolle sekä liikunnalliselle innostukselle. Liukkosen 
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ym. (2007, 167) mukaan arvioinnilla onkin suuri vaikutus liikuntatuntien motivaa-

tioilmastoon ja sitä kautta oppilaiden omaan liikunnalliseen innostukseen. Opet-

tajat kirjoittivat vastauksissaan oman arviointityönsä olevan keskeisessä roolis-

sa joko motivaation tukahduttajana tai sen tukijana. Yksi opettajista kuvasi vas-

tauksessaan arvioinnin roolia seuraavasti: 
Jos arviointi perustuu suppeasti pelkästään taitoihin, tai rajoittuu vain joihinkin 
tiettyihin osa-alueisiin, voi arvioinnin vaikutus olla haitallinen oppilaan motivaati-
olle. Tämä pätee myös yleisopetuksen oppilaiden kohdalla, mutta erityisen tuen 
oppilaiden kohdalla koulunkäynnin ja motivaation tukeminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Arviointi voi parhaimmillaan toimia oppilasta kannustavana, mutta pa-
himmillaan se voi johtaa leimautumiseen ja liikunnallisen innostuksen kuolemi-
seen. (Opettaja D) 

 
Motivaation nähtiinkin opettajien keskuudessa olevan lähtökohta kaikelle liikun-

tasuoritukselle. Myös Liukkonen ym. (2007, 157) toteavat sen huomioimisen 

olevan ensiarvoisen tärkeää kaikessa koululiikuntaan liittyvässä opetus- ja oh-

jaustapahtumassa. Opettajat kirjoittivat pyrkivänsä omalla arvioinnillaan tuke-

maan oppilaiden liikunnallista motivaatiota ja sitä kautta käsitystä itsestään liik-

kujana. Opettajien vastauksissa korostui kannustavan arvioinnin merkitys, jota 

erityisesti palautteen avulla oppilaille pyrittiin antamaan. Kannustavan arvioinnin 

avulla opettajat pyrkivätkin luomaan liikuntatunneille tehtäväsuuntautuneen mo-

tivaatioilmaston, jossa tuetaan oppilaiden motivaatiota, kehitystä ja yrittämistä 

taitojen vertailun sijaan (Liukkonen ym. 2007, 167). 

 

Opettajat kirjoittivat myös vastauksissaan olevan huolissaan siitä, että arviointi 

vaikuttaa negatiivisesti oppilaiden suhtautumiseen liikuntaan. Opettajat kuvasi-

vat kuinka arviointi saattaa toimia tavoitteitaan vastaan ja tällöin aiheuttaa oppi-

laalle negatiivisen suhtautumisen paitsi itseensä, mutta myös liikuntaan. Jaak-

kolan ym. (2013, 20) mukaan yksi liikuntapedagogiikan tärkeimmistä tavoitteista 

on kuitenkin liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen. Tähän elämänta-

paan opettajat kokivat arvioinnin saattavan negatiivisesti vaikuttaa.  

 

6.8 Arvioinnin muutoskohteet 
 
Kuusi opettajaa koki erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan arvioimisen 

haasteelliseksi. Myös Koppisen ym. (1994, 46) mukaan arviointi on opettajien 

mielestä yleisesti haasteellista. Opettajat kuvasivat tasavertaisen kohtelemisen 
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olevan arvioinnin yksi suurimmista haasteista. Opettajien vastauksista kävi ilmi, 

että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arvioiminen samoilla arviointikritee-

reillä kuin yleisopetuksen oppilaiden tuottaa haasteita arvioinnin toteuttamises-

sa. Opettajat kuvasivat kuinka erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erilaiset 

pulmat aiheuttavat hankaluuksia toteuttaa tasavertaista ja oikeudenmukaista 

arviointia. Yksi opettajista kuvasi arvioinnin haasteellisuutta näin: 
Jos erityisen tuen oppilas ei ole pystynyt syystä tai toisesta osallistumaan liikun-
tatunneilla aivan yhtä paljon kuin yleisopetuksen oppilas, on arviointi selvästi 
haastavampaa. Esimerkiksi oppilas, joka ei tunneilla osallistu toimintaan kuin 
hetken, on selvästi vaikea arvioida. (Opettaja D) 

 
Arvioinnin tuleekin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

mukaan olla oikeudenmukaista ja tasapuolista. Arvioinnin tulisi perustua oppi-

laan osaamiseen sekä oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin ja näin ollen sen tulisi 

olla läpinäkyvää. Opettajat kuvasivat tällaisen arvioinnin toteuttamisen olevan 

kuitenkin haasteellista, jos oppilas ei kykene opetukseen osallistumaan. He ku-

vasivat kuinka esimerkiksi käyttäytymispulmainen oppilas saattaa liikuntatun-

neilla olla tekemättä mitään. Tällaisten oppilaiden arviointi nähtiinkin haasteelli-

sena, kun arviointia on vaikea pohjata oppilaan omaan liikunnalliseen osaami-

seen.  

 

Opettajat kuvasivat lisäksi taitojen arvioinnin olevan haasteellista erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden kohdalta. Opettajat kirjoittivat erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden erilaisten pulmien aiheuttavan hankaluuksia oppilaiden suoriutumi-

seen ja sitä kautta arviointiin. Yksi opettajista kuvasi muun muassa näkövam-

maisen oppilaan liikunnallisten taitojen arvioinnin haastavaksi, kun oppilas ei 

kykene kaikkia tehtäviä tunneilla tekemään. Tällaisissa tilanteissa opettajat ko-

rostivatkin eriyttämisen merkitystä, jotta kaikki pystyisivät tunneilla osallistu-

maan ja heitä pystyttäisiin näin ollen myös arvioimaan. Näin myös Huovisen ja 

Heikinaro-Johanssonin (2007, 118) mukaan liikunnanopetus tulisi inklusiivises-

sa ryhmässä järjestää. Tarjoamalla kullekin oppilaalle hänen omien tavoit-

teidensa mukaisia tehtäviä, on myös arviointi kohdennettua ja oppilasta kehittä-

vää (POPS 2014).  

 

Opettajien kertomat arviointikäytänteiden muutoskohteet kumpusivat näiden 

opettajien kuvaamien haasteiden pohjalta. Seitsemän vastaajaa kertoivat ha-
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luavansa muuttaa arviointia niin, ettei liikunnallisia taitoja arvioitaisi missään 

vaiheessa opiskelua. Opettajat haluaisivat perustaa liikunnan arvosanan täysin 

yrittämiseen ja osallistumiseen. Kaksi opettajaa kirjoitti vastauksessaan seuraa-

vasti: 
Pienillä oppilailla voi liikunnan arviointi perustua yrittämiseen ja mukanaoloon, 
ei niinkään lajitaitojen hallintaan. Arvioisin juuri yrittämistä ja mukanaoloa tun-
neilla sekä suhtautumista liikuntaan. Nostaisin esiin myös yhteistyö- ja työsken-
telytaidot. (Opettaja C) 
 
Yleisesti liikunnan arvioinnissa muuttaisin sen painopistettä. Arviointi painottuu 
hyvin vahvasti oppilaan taitoihin eri liikunnan osa-alueissa. Toki taitoja on arvioi-
tava, sillä tätä kautta saadaan tietoa oppilaalla jo olevista taidoista, sekä mah-
dollisista kehityskohteista. Olen kuitenkin sitä mieltä, että motivaatio, innostus 
liikkumista kohtaan, sekä aktiivisuus tunneilla ovat niitä tärkeimpiä asioita joiden 
tulisi vaikuttaa arviointiin. (Opettaja D) 

 

Opettajat haluaisivatkin arvioinnissaan painottaa tuntiaktiivisuutta ja yrittämistä 

liikunnallisten taitojen sijaan. Opettajat kokivat, että tällainen yrittämistä painot-

tava arviointi tukisi jokaisen oppilaan motivaatiota sekä positiivista suhtautumis-

ta liikuntaan. Opettajat kokivat myös tällaisella arvioinnilla olevan kauas kantoi-

sia seurauksia oppilaiden saadessa kannustusta liikunnalliseen elämäntapaan. 

Laakson (2007, 20) mukaan liikunnanopetuksella onkin suuri rooli kannustaa 

lapsia koko elämän kestävään liikuntaan. Fyysisen aktiivisuuden ja kokonaislii-

kuntamäärän laskiessa yhteiskunnassamme, korostuu koululiikunnan merkitys 

tässä liikunnalliseen elämäntapaan tukemisessa. Opettajien mielestä arvioimal-

la oppilaiden osallistumista ja yrittämistä tuetaan nimenomaan tätä läpi elämän 

kestävää liikunnallista elämäntapaa. Tällainen arviointi tukeekin liikuntapedago-

giikan tärkeimpiä tavoitetta (Laakso 2007, 16–19). 

 

Kaksi vastaajista koki puolestaan päinvastaisesti liikunnallisten taitojen arvioi-

misen hyväksi asiaksi. He kirjoittivat vastauksissaan haluavansa lisätä taitojen 

arvioimista sekä painottaa liikunnallista osaamista arvioinnissa. Toinen vastaa-

jista haluaisi muuttaa liikunnan vaatimustasoa korkeammaksi, eli lisätä liikunnal-

listen taitojen harjoittelemista sekä niiden arvioimista. Toinen vastaajista haluai-

si puolestaan eritellä oppilaiden arvioinneissa eri liikunnallisten taitojen osaa-

mistasoa. Hän haluaisikin muuttaa todistusta informatiivisempaan suuntaan, jot-

ta oppilas näkisi eritellysti osaamisensa eri liikunnan osa-alueilla. Yhtenä liikun-

nanopetuksen lähtökohtana onkin tukea oppilasta näiden liikunnallisten taitojen 
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kehittymisessä, mitä opettajat tällä arvioinnin muutoksella haluaisivat tukea. Lii-

kunnan arvioinnin tehtävänä on kuitenkin tukea myös yrittämistä, suorituspro-

sessia sekä oppilaiden välistä yhteistyötä. Jos huomio kiinnittyy liiaksi tuloksiin 

sekä niiden vertailemiseen, voi oppilaiden liikunnallinen motivaatio laskea. Lii-

kunnan arvioinnissa tulisikin arvioida monipuolisesti sekä oppilaan liikunnallisia 

taitoja, että yrittämistä ja osallistumista. (Liukkonen ym. 2007, 157–167.) 

 

6.9 Tulosten yhteenveto  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia liikun-

nanopetuksen toteutuksesta ja arvioinnista erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den kohdalta, jotka on integroitu yleisopetuksen liikuntaryhmään. Tutkimukseen 

osallistuneet opettajat kuvasivatkin laajasti ja tarkasti omia kokemuksiaan inklu-

siivisen liikuntaryhmän opetuksesta sekä siihen liittyvistä seikoista. Opettajat 

kuvasivat myös laajasti omia kokemuksiaan erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den arvioinnista. Inklusiivista liikunnanopetusta pidettiin vastaajien keskuudessa 

yleisesti haasteellisena ja erinäisiä pulmia sisältävänä. Opettajien mielestä mo-

ninainen oppilasjoukko ja erilaiset tuen tarpeet aiheuttavat haasteita niin ope-

tuksen suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Tämä peilaakin Huovisen ja Hei-

kinaro-Johanssonin (2007, 114) ajatuksia siitä, että  erilaisten oppijoiden joukko 

tuo mukanaan haasteita niin liikunnanopetuksen suunnitteluun kuin sen toteu-

tukseenkin. 

 

Seitsemän tutkimukseen osallistuneen vastaajan mielestä liikuntatunnit tulisi 

suunnitella huolellisesti, jos niihin on integroituna erityistä tukea tarvitsevia oppi-

laita. Myös Huovisen ja Heikinaro-Johanssonin (2007, 118) mukaan liikunnan-

opetusta on tärkeää suunnitella, jotta kaikki liikuntaryhmään kuuluvat oppilaat 

pystyvät siihen omien edellytystensä mukaisesti osallistumaan. Opettajat kertoi-

vat vastauksissaan suunnittelevansa opetuksen sisällön ensin koko opetusryh-

mälle, jossa ottavat huomioon erityistarpeita tarvitsevat oppilaat. Suunnittelussa 

korostuikin sisältöjen soveltaminen opetusjärjestelyjä muokkaamalla, mikä on-

kin Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 17–18) mukaan lähtökohtana integ-

roivan liikunnanopetuksen suunnittelulle. Lisäksi opettajat kiinnittivät suunnitte-

lussa huomiota tunnin aikarakenteeseen ja selkeään struktuuriin.  
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Opettajat kuvasivat eriyttämisten olevan liikuntatuntien käytännön toteutuksen 

kannalta keskeinen asia. He kertoivat vastauksissaan eriyttävänsä liikuntatun-

neilla opetusta jokaiselle oppilaalle sopivaksi. Eriyttämistoimenpiteet ovatkin 

Heikinaro-Johanssonin ja Kolkan (1998, 46–49) mukaan luonnollinen osa nor-

maalia opetusta ja yksi keino tarjota liikunnanopetuksessa yksilöllistä tukea. 

Opettajat kokivatkin eriyttämisen olevan keskeinen keino tarjota kullekin oppi-

laalle tarvitsemaansa tukea. Eriyttämisen lisäksi opettajat kuvasivat vastauksis-

saan usean aikuisen läsnäolon olevan tuntien kulun kannalta ensiarvoisen tär-

keää. Vastauksissa korostui usean opettajan yhteistyö niin tuntien suunnittelus-

sa kuin käytännön toteutuksessakin. Erityisesti avustajan läsnäolo tunneilla ko-

ettiin opettajien mielestä tärkeäksi seikaksi liikuntatuntien onnistumisen kannal-

ta. Opettajat kuvasivat usean aikuisen läsnäolon tarjoavan mahdollisuuden 

joustavien opetusjärjestelyiden käyttämiseen sekä henkilökohtaisen tuen koh-

dentamiseen, minkä myös Heikinaro-Johansson ja Kolkka (1998, 23–35) totea-

vat. 

 

Opettajia pyydettiin kyselylomakkeessa erittelemään oppilaisiin kohdistuvia in-

tegraation hyötyjä sekä haittoja. Kaikki vastaajat totesivat integroinnin auttavan 

luomaan sosiaalisia suhteita sekä ymmärtämään erilaisuutta. Myös Bunchin ja 

Valeon (2004, 61–63) mukaan sosiaalisten suhteiden luominen sekä erilaisuu-

den ymmärtäminen ovat integroinnin vahvuuksia sekä tavoitteita. Opettajat ku-

vasivat liikuntatuntien toimivan luonnollisena ympäristönä, jossa oppilaat voivat 

luoda ystävyyssuhteita ja toimia vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa. Sosi-

aalinen yhteenkuuluvuus nähtiinkin tärkeimpänä integraatiosta koituvana hyöty-

nä.  

 

Pääasiassa opettajat kuvasivat integraation sisältävän enemmän hyötyjä kuin 

haittoja. Opettajat kertoivat kuitenkin vastauksissaan moninaisen oppilasjoukon 

aiheuttavan haasteita jokaisen oppilaan tasavertaiseen kohtelemiseen. Opetta-

jat kuvasivat, kuinka varsinkin yleisopetuksen oppilaat jäävät liikuntatunneilla 

usein vähemmälle huomiolle, kun opettajan täytyy keskittää apunsa erityistä tu-

kea tarvitseviin oppilaisiin. Opettajat kokivatkin etteivät suuren oppilasmäärän 

takia pysty tarjoamaan tarpeeksi yksilöllistä tukea ja ohjausta jokaiselle oppilaal-

le. Varsinkin yksin liikuntatunteja pitävät opettajat kokivat oman tukensa olevan 
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riittämätöntä. Tämä peilaakin Mobergin (2001, 86–89) tekemiä tutkimuksia, joi-

den mukaan luokanopettajat kokevat tämän hetkisten resurssien riittämättö-

myyden aiheuttavan pulmia vastata yksilölliseen opetukseen, jolloin integraatio 

saatetaan nähdä oppilaille haitallisena. 

 

Yhdeksän tutkimukseen osallistunutta opettajaa kertoi toteuttaneensa erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan arviointia. He kuvasivat vastauksissaan 

arvioivansa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita samoilla arviointikriteereillä kuin 

yleisopetuksen oppilaita. Näin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointi tulisikin toteuttaa. 

Käytetyin arviointimenetelmä vastaajien keskuudessa oli havainnointi ja palau-

te, joita seitsemän opettajaa kertoi käyttävänsä. Myös Varstalan (2007, 129–

131) mukaan havainnointi on yleisin liikunnassa käytetty arviointimenetelmä. 

Havainnoinnin kautta annettava palaute oppilaille oli usein positiivista, jolloin pa-

laute toimi opettajien mukaan paitsi arviointimenetelmänä, myös yhtenä tuen 

muotona. Havainnoinnin ja palautteen lisäksi opettajat käyttivät itsearviointia 

sekä vertaisarviointia mukailevaa pariohjausta arviointimenetelminä.  

 

Kahdeksan vastaajista koki arvioinnilla olevan positiivisia vaikutuksia erityistä 

tukea tarvitseviin oppilaisiin. Opettajat kuvasivat oppilaiden saavan liikunnasta 

sekä liikunnan arvioinnista onnistumisen kokemuksia, jotka vaikuttavat positiivi-

sesti oppilaiden minäkuvan kehitykseen. Opettajat kokivat toisaalta myös arvi-

oinnin saattavan olevan haitallista, jos se keskittyy liiaksi taitojen arvioimiseen ja 

vertailuun. Opettajat kertoivat taitoihin keskittyvän arvioinnin vaikuttavan nega-

tiivisesti oppilaiden liikunnalliseen motivaatioon ja sitä myöten liikunnalliseen 

elämäntapaan. Liukkosen ym. (2007, 167) mukaan arvioinnilla onkin suuri rooli 

motivaatioilmaston muodostuksessa ja oppilaiden liikunnallisen innostuneisuu-

den tukemisessa. Opettajat kuvasivatkin vastauksissaan pyrkivänsä taitojen ar-

vioinnin sijaan toteuttamaan kannustavaa arviointia, jonka avulla tuetaan jokai-

sen oppilaan positiivista käsitystä itsestään liikkujana.  

 

Yleisesti opettajat kuvasivat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan ar-

vioinnin haasteelliseksi. Myös Koppisen ym. (1994, 46) mukaan arviointi on 

opettajien mielestä yleisesti haasteellista. Kuusi opettajaa kuvasi, kuinka erityis-
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tä tukea tarvitsevien oppilaiden erilaiset pulmat aiheuttavat hankaluuksia tasa-

vertaisen arvioinnin toteuttamiselle. Opettajat haluaisivatkin muuttaa arviointia 

siihen suuntaan ettei liikunnallisia taitoja arvioitaisi missään kohdassa opiskelu-

ja. Opettajat kertoivat haluavansa painottaa arvioinnissa yrittämistä ja osallistu-

mista. He kokivat, että tällaisen yrittämiseen perustuvan arvioinnin avulla pysty-

tään paremmin tukemaan oppilaiden liikunnalliseen elämäntapaan kannusta-

mista, mikä onkin Laakson (2007, 20) mukaan yksi liikunnanopetuksen tär-

keimmistä tehtävistä.  
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7 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan yleisesti laadullisessa tutkimuksessa 

validiuden käsitteen avulla (Hirsjärvi ym. 2012, 231). Validius voidaan laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuustarkastelussa jakaa kahteen osaan, ulkoisen ja si-

säisen validiteetin tarkasteluun. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkimuskohteen 

täsmällistä kuvaamista. Tutkimuksen sanotaan olevan siis ulkoisesti validi sil-

loin, kun se kuvaa tutkimuskohdetta tai tutkimusilmiötä täsmälleen sellaisena 

kuin se on. Tässä tutkimuksessa olenkin pyrkinyt kuvaamaan tutkimusilmiön 

mahdollisimman täsmällisesti sekä tarkasti. Olen pyrkinyt myös sisäiseen validi-

teettiin, eli tutkijan tieteellisen otteen ja tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellis-

ten määreiden loogisen suhteen näyttävään tutkimukseen. (Eskola & Suoranta 

2008, 212–213.)  

 

Validiuden lisäksi luotettavuutta tarkastellaan laadullisessa tutkimuksessa reli-

aabeliuden käsitteen avulla. Reliaabelilla aineistolla tarkoitetaan sellaista aineis-

toa, joka ei sisällä ristiriitaisuuksia ja on toistettavissa. Tärkeää luotettavuustar-

kastelussa onkin pohtia nimenomaan tätä tutkimuksen toistettavuutta. Tutki-

mukseni onkin toistettavissa ja samoja tutkimusmenetelmiä käyttämällä toinen 

tutkija voi siis tehdä samat tulkinnat aineistosta, kuin mitä itse olen tehnyt. Tut-

kimukseni luotettavuutta tukee toistettavuuden lisäksi läpi koko tutkimuksen kul-

kenut tarkka selostaminen ja analyysien perustelemien. Olenkin mahdollisim-

man kattavasti kirjoittanut auki tekemäni analyysit, sekä ottanut analyysiin mu-

kaan vastaajien tekstikatkelmia. Lisäksi teettämäni esikysely parantaa aineiston 

luotettavuutta. (Eskola & Suoranta 2008, 213–216.)  

 

Tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa myös tutkijan objektiivisuus. Objektiivi-

suudella tarkoitetaan tutkijan puolueetonta otetta tutkimuksen tekoon ja aineis-

ton tulkintaan. Laadullisessa tutkimuksessa tunnistetaan kuitenkin täydellisen 

objektiivisuuden olevan haasteellista, sillä tutkija on aina tutkimuksen tutkimus-

asetelman tekijä ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136.) Itsellänikin oli 

tutkimukseni aiheesta käytännön kokemuksia sekä ennakko-oletuksia, jolloin 

täydelliseen objektiivisuuteen pyrkiminen oli mahdotonta. Tässä tutkimuksessa 

olen kuitenkin pyrkinyt mahdollisimman kattavasti ja tarkasti kuvaamaan sekä 
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perustelemaan tekemiäni analyysejä tunnistaen oman subjektiivisuuteni. Aineis-

toa on pyritty peilaamaan jo olemassa olevaan teoreettiseen viitekehykseen, 

mikä osaltaan parantaa tutkimuksen objektiivisuutta, vahvistuvuutta ja näin ollen 

luotettavuutta (Eskola & Suoranta 2008, 212).  
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8 Pohdinta 
 
Inklusiivinen opetus, koululiikunta ja sen arviointi ovat keskustelua herättäviä 

puheenaiheita yhteiskunnassamme. Näihin kolmeen asiaan liittyy oleellisena 

osana tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, joiden toteutumista pohditaan jatkuvas-

ti. Myös minua tulevana luokanopettajana tasa-arvoinen opetus ja sen toteutu-

minen mietityttää. Lisäksi uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomat arvi-

oinnin muutokset pistävät pohtimaan arvioinnin moninaisuutta ja opettajan roo-

lia arviointityössä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana olikin tutkia ja analysoida 

luokanopettajien kokemuksia tästä paljon puhutusta inklusiivisen liikunnanope-

tuksen toteutuksesta ja arvioinnista. Tarkoituksena oli avata uusia näkökulmia 

ja tuoda luokanopettajien näkemyksiä liikunnanopetuksesta ja sen arvioinnista 

esille.  

 

Kuten jo tutkimustuloksista kävi ilmi, sekä opettajien, että Huovisen ja Hei-

kinaro-Johanssonin (2007, 114) mukaan moninainen oppilasjoukko ja heidän 

erilaiset tuen tarpeensa tuovat mukanaan haasteita liikunnanopetukseen. Tämä 

oli myös oma ajatukseni inklusiivisesta liikunnanopetuksesta ja yksi tutkimuksen 

tekemiseen johtaneista syistä. Opettajien vastauksissa korostuu suunnittelemi-

sen tärkeys ja usean opettajan välinen yhteistyö tuntien onnistuneen toteutuk-

sen kannalta. Opettajat toivat ilmi usean opettajan sekä avustajan tarjoavan 

mahdollisuuden eriyttämiseen sekä joustavien opetusjärjestelyjen tarjoamiseen. 

Tuloksissa kävi kuitenkin ilmi, ettei kaikilla opettajilla ole mahdollisuutta yhteis-

työhön ja usean aikuisen läsnäoloon liikuntatunneilla. Nämä opettajat pitivätkin 

tuntien käytännön toteutuksen olevan haasteellista, sillä eivät kokeneet pysty-

vänsä tarjoamaan riittävästi tukea jokaiselle oppilaalle. Jäinkin pohtimaan, riittä-

vätkö tämän hetkiset resurssit soveltavan liikunnanopetuksen mukaiseen yksi-

lölliseen suunnitteluun ja toteutukseen? Onnistuneen integraation edellytyksiä 

ovat nimittäin toimivien ja yksilöllisten opetusjärjestelyjen tarjoaminen, jotka si-

sällytetään osaksi opetusryhmän toimintaa (Moberg & Savolainen 2015, 82–

83). Herääkin huoli, että tämän hetkisen koulutusjärjestelmän mukainen liikun-

nanopetus ei aina toteuta integraation perimmäisiä tavoitteita, vaan jää pelkän 

fyysisen sijoittamisen tasolle.  
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Vaikka integraatio aiheutti haasteita tasavertaiseen huomioimiseen, koettiin sen 

vaikuttavan oppilaisiin myös positiivisesti. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne 

kaverisuhteita luomalla ja erilaisuutta ymmärtämällä nähtiin suureksi integraati-

osta koituvaksi hyödyksi, kuten myös Bunchin ja Valeon (2004, 61–63) mukaan. 

Vastauksista olikin ilahduttavaa huomata, kuinka liikuntatuntien nähtiin tarjoa-

van paljon muutakin kuin pelkkää liikkumista ja fyysisten taitojen opettelemista. 

Mielestäni liikunnanopetuksen yksi parhaimmista puolista on juuri sen sosiaali-

nen ulottuvuus, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kaverisuhteiden luomi-

sen vertaisten kanssa. Kaverisuhteiden luominen onkin mielestäni erityisen tär-

keää etenkin erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jotka Lintusen (2007, 155) 

mukaan ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti. Inklusiivisen liikunnanopetuksen 

avulla tulisikin mielestäni tukea tätä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen 

luomista, joka on yksi integraation ja liikuntakasvatuksen perimmäisistä tavoit-

teista. 

 

Inklusiivisen liikunnanopetuksen lisäksi myös arviointi koettiin vastaajien kes-

kuudessa sekä Koppisen ym. (1994, 46) mukaan sisältävän haasteita. Erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden arvioiminen samoilla arviointikriteereillä koettiin 

oppilaat eriarvoistavaksi. Opettajat kokivat, etteivät aina pysty arvioimaan eri-

tyistä tukea tarvitsevia oppilaita heidän tuen tarpeensa estäessä osallistumisen 

liikuntatuntien harjoitteisiin. Tässä kohtaa mielestäni suunnittelu ja liikuntatunti-

en soveltaminen nousevat keskeiseen asemaan. Liikuntatunnit tulisi suunnitella 

vastaamaan kunkin oppilaan yksilöllisiä tarpeita, jotta jokaisella oppilaalla olisi 

mahdollisuus näyttää oma osaamisensa. Näin myös arviointi pystytään kohden-

tamaan oikein, kun oppilas toimii tavoitteiden suuntaamana.  

 

Haasteista huolimatta ei arviointia kenenkään vastaajan toimesta toteutettu lii-

kunnallisiin testeihin pohjautuen, vaikka Koppisen ym. (1994, 46–47) mukaan 

koetuloksiin perustuvaa arviointia yleensä toteutetaan silloin, kun arviointi miel-

letään vaikeaksi. Tulokset olivatkin erisuuntaisia, kuin vuonna 2010 tehdyssä lii-

kunnan seuranta-arvioinnin tutkimuksessa, minkä mukaan lähes kaikki opettajat 

pohjasivat arviointinsa liikunnallisiin testeihin. Lieneekö uuden opetussuunni-

telman mukanaan tuomat painotukset osasyynä tähän, ettei nykyään taitoja 

nähdä enää oppimisen ja arvioinnin keskiössä? Opettajat toteuttivatkin arvioin-
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tia pääasiassa systemaattiseen havainnointiin ja palautteeseen perustuen, joi-

den kokivat tukevan oppilaan oppimista ja kasvua liikunnallisia testejä parem-

min. Arviointimenetelmien valinta tulisikin aina pohjautua yleisiin kasvatukselli-

siin periaatteisiin sekä oppiaineen tavoitteisiin (Koppinen ym. 1994, 46). Liikun-

tapedagogiikan kaksi päätavoitetta, kasvattaminen liikuntaan ja kasvattaminen 

liikunnan avulla, tulisikin aina olla arviointimenetelmiä ohjaavina tekijöinä (Laak-

so 2007, 19). Pelkkä liikunnallisen osaamisen huomioon ottaminen ei siis saisi 

pelkästään olla arvioinnin keskiössä, mitä tutkimuksen vastaajat pitivätkin tär-

keänä. Kuten tutkimustuloksista huomattiin, arvioinnin päätavoitteena nähtiin 

sen toimivan oppilaalle kannustimena sekä oman oppimisen kehittämisen työ-

kaluna. Myös minun mielestäni kehittävä ja kannustava arviointi pitäisi olla läh-

tökohta kaikelle opettajan arviointityölle, jolloin huomio ei ole oppilaiden taitojen 

arvottamisessa ja vertailussa, vaan kunkin oppilaan oman oppimisen tukemi-

sessa.  

 

Opettajien vastauksissa annettiinkin suuri rooli kehittävän ja kannustavan arvi-

oinnin toteuttamiseen, jonka nähtiin tukevan oppilaita kohti liikunnallista elämän-

tapaa. Muutama tutkimukseen osallistuneista opettajista olisi kuitenkin halunnut 

antaa suuremman roolin fyysisen toimintakyvyn kehittämiselle ja arvioimiselle, 

mikä onkin yksi koululiikunnan päätavoitteista (Jaakkola ym. 2013, 24–25; 

Laakso 2007, 20). Opettajat, jotka kokivat fyysisen toimintakyvyn kehittämisen 

ja sen arvioimisen haitallisena, näkivät sen estävän oppilaita kokemasta liikun-

nasta saatavaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Liikunnasta löytyvän ilon ko-

keminen onkin tärkeää ja myös yksi tärkeä koululiikunnan tavoite (Jaakkola ym. 

2013, 21–22). Itse en kuitenkaan näe vastakkainasettelua näiden kahden tavoit-

teen välillä.  Mielestäni on mahdollista ja ehdottoman tärkeää löytää tasapaino 

näiden molempien liikuntapedagogiikan tavoitteiden välille, jotta oppilaiden yrit-

täminen ja osallistuminen sekä toimintakyvyn kehittäminen toteutuvat tasaver-

taisessa suhteessa.  

 

Tutkimuksen tekeminen avasi itselleni monia uusia näkökulmia koskien inklusii-

vista liikunnanopetusta ja arviointia. Vaikka tutkimuksen tekeminen tuntui ajoit-

tain haasteelliselta, koin tekemisen mielekkääksi saadessani tutkimustehtävän 

valossa saatujen vastausten avulla paljon uutta tietoa arvioinnista ja liikunnan-
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opetuksesta. Tutkimuksen tekeminen pistikin miettimään inklusiivista liikunnan-

opetusta ja arviointia monelta uudelta näkökannalta. Samalla se herätti monia 

uusia kysymyksiä, jotka tuovat esille mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tässä 

tutkimuksessa näkökulma oli liikunnanopetuksen ja sen arvioinnin toteuttajien, 

eli opettajien kokemuksissa. Kiinnostavaa olisikin tutkia, kuinka puolestaan op-

pilaat kokevat arvioinnin ja inklusiivisen liikunnanopetuksen. Tutkimus voisi 

kohdentua esimerkiksi sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden, että yleisope-

tuksen oppilaiden kokemuksiin ja niiden vertailemiseen. Tutkimuksessa voitai-

siin selvittää, toteuttaako nykyisen koulutusjärjestelmän mukainen liikunnanope-

tus ja sen arviointi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaiden mielestä.  
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Liite 
 
Saatekirje kohderyhmälle 
 

Hei! 

 

Opiskelen Helsingin yliopistossa luokanopettajaksi. Teen parhaillani Pro gradu -

tutkielmaani, joka käsittelee luokanopettajien kokemuksia liikunnan opetuksen 

toteutuksesta ja arvioinnista inklusiivisessa liikuntaryhmässä. Tarkoituksenani 

on selvittää, mitä kokemuksia opettajilla on erityistä tukea tarvitsevien oppilai-

den opetuksesta ja arvioinnista yleisopetuksen liikuntaryhmässä. 

 

Toivoisin, että voisit vastata ohessa oleviin kysymyksiin 26.3 mennessä. Kirjoita 

vastauksesi vapaamuotoisesti kunkin kysymyksen perään. Vastausten pituudel-

la ei ole merkitystä. 

 

Lämmin kiitos jo etukäteen! 
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Kyselylomake kohderyhmälle 

 

Taustatietoja 

Nainen/Mies: 

Koulutus: 

Nykyinen työtehtävä: 

 

1. Oletko opettanut erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen oppilaiden 

kanssa samassa liikuntaryhmässä? Kuinka kauan? 

 

2. Onko erityisen tuen oppilaillasi yksilöllistetty oppimäärä liikunnassa? 

 

3. Miten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mukana olo liikuntatunneilla vai-

kuttaa tuntien suunnitteluun? 

 

4. Miten käytännön toteutus liikuntatunneilla on tapahtunut? 

 

5.. Minkälaista tukea erityisen tuen oppilaat ovat liikuntatunneilla saaneet? 

 

6. Miten koet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sekä yleisopetuksen oppilai-

den hyötyneen integroinnista? Entä onko integroinnista ollut haittoja? 

 

7. Minkälaisia haasteita inklusiivisessa liikuntaryhmässä on? 

 

8. Miten toteutat erityistä tukea tarvitsevien liikunnan opetuksen arviointia ja 

minkälaisia arviointimenetelmiä käytät? 

 

9. Mitä haasteita koet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arvioinnissa ole-

van? 

 

10. Mitä liikunnan arvioinnista ja sen käytänteistä muuttaisit? 

 

11. Mitä hyötyjä olet kokenut liikunnan arvioinnista olevan erityisen tuen oppilail-

le? Entä haittoja? 


