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1 Johdanto 
 

 

Syömishäiriöliitto julkaisi Instagramissa (31.8.2021) luokanopettajille suunnatun 

tekstin: ”Hei luokanopettaja, oletko koskaan ajatellut, että karkkilakkoon, ”terveel-

listen herkkujen” valitsemiseen tai liikkumismäärien mittaamiseen kannustami-

nen on syömishäiriölle tyypillisen käyttäytymisen normalisointia?”. Syömis-

häiriöliitto haastaakin opettajat puhumaan neutraalisti herkuttelusta, välttää ter-

veellisyys-epäterveellisyys-akselilla arvottamisen sekä välttämään minkäänlai-

sen liikkumisen tai ruokamäärien tai –pitoisuuksien mittaamista. Myös Helsingin 

Sanomat (7.1.2021) otti artikkelillaan ”Vanhemmilta salaa -  Alakouluikäiset suo-

malaislapset kuvaavat laihdutusvideoita TikTokiin. ”Oikeesti ihmiset oonks mä 

läski”, 10-vuotias kysyy. Muut lapset vastaavat.” esiin huolestuttavan ilmiön kos-

kien alakouluikäisten lasten laihduttamista ja sen dokumentoimista TikTokissa. 

Oma keho mietityttää useita ihmisiä eivätkä lapset ole valitettavasti vapaita tästä 

ajattelusta, vaikka aikuisina haluaisimme uskoa siihen. Olen usein kuullut lasten 

kommentoivan negatiiviseen sävyyn omaa kehoaan tai muiden ihmisten kehoja, 

mikä on herättänyt minussa ajatuksia siitä, miten jokaiselle lapselle voitaisiin 

taata kehorauha ja oikeus myönteisiin kokemuksiin omasta kehostaan.  

 

Korona-aika on tuonut myös huolestuttavia uutisia lasten ja nuorten syömishäiri-

öiden osalta. Pandemian aikana lasten ja nuorten syömishäiriöiden määrä on 

monissa länsimaissa kaksin- tai kolminkertaistunut. Suomessa HUS:n lasten- ja 

nuorisopsykiatrian yksiköissä syömishäiriöpotilaiden, varsinkin vaikeasti oireile-

vien, määrä on ollut huomattavan suuri. Myös jo ennen pandemiaa syömishäiri-

öistä kärsineiden oireet ovat vaikeutuneet tänä aikana. (Häkkinen & Raevuori, 

2022.) Myös kouluterveyskyselyssä vuonna 2021 kysyttiin 8.-9. luokkalaisilta, lu-

kion 1. ja 2. luokkalaisilta sekä ammatillisen oppilaitoksen oppilailta riskistä sai-

rastua syömishäiriöön. Suurin riski oli 8.-9. luokkalaisilla: sukupuolta katsomatta 

riski oli 20,6%, tytöillä 32,4% ja pojilla 8%. Lukiolaisilla riski oli sukupuolilla yh-

teensä 18,5% ja ammatillisen oppilaitoksen oppilailla 16%, molemmissa näissä 

tytöillä oli suurempi riski sairastua, ammatillisessa oppilaitoksessa 28,6% ja luki-

ossa 27,8%, kun taas pojilla 6,8% ja 4,6%. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
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2021.) 4. ja 5. luokkien kyselyissä kysymyksiä omaan kehoon suhtautumisesta 

tai muista syömishäiriön riskitekijöistä ei ollut, joten heidän osaltaan vastauksia 

ei saada tietää. Prosentit ovat huolestuttavan suuria, varsinkin tytöillä.  

 

Lapset viettävät koulussa arkipäivistään jopa suuremman ajan kuin omien van-

hempien kanssa, joten mielestäni koulu on luonnollinen paikka vaikuttaa myön-

teisten kehokokemusten saamiseen. Kuten monissa muissakin asioissa, koulu 

voi mahdollistaa lapsille tasa-arvoisesti kokemuksia, joita he eivät muuten välttä-

mättä kotonaan saisi. Luokanopettaja näkee oppilaitaan yleensä koko koulupäi-

vän ajan eli kehoon liittyvät teemat tulevat varmasti esiin luokkahuonearjessa. 

Turvallinen luokkailmapiiri sekä turvallinen aikuinen voivat luoda hyvän alustan 

käsitellä luonnollisesti kehonkuvaan liittyviä aiheita.  

 

Elämme tällä hetkellä keskellä laihdutuskulttuuria, johon kuuluvat myös vaihtele-

vat, keskenään usein ristiriitaiset, ruoka-, terveys- ja liikkumistrendit. Monet ai-

kuisetkaan eivät pysty suodattamaan näitä vaan hyppäävät mukaan erilaisiin 

dieetteihin ja puhuvat herkästi omasta kehosta epäkunnioittavasti. Tällä hetkellä 

on myös valloillaan vahvasti terveyseetos, jossa kaikki toiminta perustellaan ter-

veyden kautta. Tällaisten ajattelutapojen keskellä mielen hyvinvointi ja myöntei-

sen kehosuhteen rakentuminen hankaloituu. Tulevana luokanopettajana en voi 

olla pohtimatta, jos me aikuiset emme pysty suodattamaan jatkuvaa tietovirtaa 

siitä, miten tulisi liikkua, syödä tai miltä tulisi näyttää, miten lapset osaisivat? 

Tässä tutkielmassa lähden selvittämään keinoja, joita opettajat tunnistavat tai 

käyttävät lapsen myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen, ja sa-

malla pyrin myös selvittämään haasteet, joita opettajat mahdollisesti kohtaavat 

tukemisen ohessa.   
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2 Kehonkuva 
 

 

Kehonkuva on moniulotteinen käsite, jota voidaan lähestyä eri näkökulmista. Yk-

sinkertaisimmillaan kehonkuvaa voidaan kuvata yksilön käsityksenä omasta fyy-

sisestä olemuksestaan. Myös ajatukset ja tunteet, jotka liittyvät omaan kehoon 

ovat osa kehonkuvaa. Nämä näkemykset, ajatukset ja tunteet voivat olla myön-

teis- tai kielteissävytteisiä tai yhdistelmä kumpaakin. Kehonkuvan muodostumi-

seen vaikuttavat useat tekijät kuten vanhemmat, sosiaalinen media sekä lapsen 

vertaissuhteet. (Lombardi, Beatty, Devine, Wallace & Costello, 2019, s. 225.) 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että myönteisen kehonkuvan muodostaminen 

on nuoruuden tärkeä kehitystehtävä (Havighurst, 1972, s. 18). Vaikka useissa 

tutkimuksissa kehonkuva -käsitettä saatetaan avata eri näkökulmista ja arvioiden 

eri osa-alueita, pohjautuu kuitenkin kehonkuvan tutkiminen usein lopulta siihen, 

kuinka tyytyväinen yksilö on omaan kehoonsa.  

 

Wängqvist ja Frisén (2013, s. 486) ovat luokitelleet aikaisempien tutkimusten pe-

rusteella kehonkuvan kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue on kehol-

linen itsetunto tai kehoarvostus (body-esteem), mikä tarkoittaa arviota omasta 

ulkonäöstä sekä tyytyväisyyttä omaan kehoon. Toinen osa-alue on kehoihanteen 

sisäistäminen (body ideal internalization) joka, kertoo siitä, miten yksilö on sisäl-

lyttänyt ulkoisen kehoihanteen omaan ajatukseen ja käsitykseen fyysisesti vie-

hättävästä kehosta. Useissa tutkimuksissa tuodaan erilaisia osa-alueita tarkaste-

luun kehonkuvan osalta, mutta ne ovat usein hyvin linjassa toistensa kanssa. 

Cash ja Deagle (1997, s. 107) kolme kehonkuvan osa-aluetta: kuinka tärkeäksi 

ulkomuoto koetaan arvioidessa itseään, uskomukset omasta ulkonäöstä sekä 

henkilön kokema tyytyväisyys tai tyytymättömyys kehoaan kohtaan. Ojala (2011, 

s. 19) kuvailee kehonkuvaa jatkumona, jonka ääripäissä ovat oman ulkonäön ja 

ulkomuodon hyväksyminen ja toisessa kielteinen kehonkuva.  
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2.1 Kielteinen ja myönteinen kehonkuva 
 

Useimmat kehonkuvaan liittyvät tutkimukset keskittyvät negatiiviseen kehonku-

vaan ja sen vaikutuksiin. Bellin ja Rushforthin (2008, s. 3) mukaan kielteisen ke-

honkuvan ilmeneminen vaihtelee lievästä epäviehättävyyden tuntemuksesta tun-

temuksiin, jotka haittaavat ja vaikuttavat henkilön jokapäiväiseen elämään sekä 

aiheuttavat ulkonäköä koskevia pakkomielteitä. Tyytymättömyys omaa kehoa 

kohtaan voi kohdistua yleisesti koko kehoon tai painoon, tai keskittyä yksittäisiin 

kehonosiin. Kielteiseen kehonkuvaan voidaan liittää myös oman ulkonäön pitä-

minen keskeisenä itsearvointikriteerinä, jolloin saattaa syntyä ongelmia oman ke-

hon hahmottamisessa sekä mahdollisesti epärealistisia painotavoitteita. Häiriin-

tynyt kehonkuva on Thompsonin (1995, s. 119) määritelmän mukaan ”mikä ta-

hansa affektiivinen, kognitiivinen, käyttäytymiseen tai aisteihin liittyvä häiriö, joka 

liittyy suorasti fyysiseen ulkomuotoon”.  

 

Kielteisen kehonkuvan on todettu olevan yhteydessä huonoon itsetuntoon, häi-

riintyneeseen syömiseen, mielenterveysongelmiin sekä ylipainoon (Paxton & Da-

miano, 2017, s. 269). Huono itsetunto saattaa vaikuttaa vahvasti ihmisen osalli-

suuteen elämässä. Henkilö saattaa olla osallistumatta aktiviteetteihin tai olla tart-

tumatta mahdollisuuksiin elämässään. Käytännössä tunteet omaa kehoa kohtaan 

saattavat estää elämistä halutulla tavalla. (Birbeck & Drummond, 2006, s. 423.)  

 

Kritiikkiä on saanut tapa hoitaa negatiivista kehonkuvaa ilman, että myönteistä 

kehonkuvaa pyritään edistämään. Tämä johtaa mahdollisesti tilanteeseen, jossa 

oman kehon vihaamisesta siirrytään oman kehon sietämiseen. Myönteisen ke-

honkuvan perusajatuksena on omaan kehoon arvostaen ja hyväksyen suhtautu-

minen. Perusajatuksen mukaan oma keho hyväksytään myös niiltä osin, jotka 

eivät ole linjassa yleisen kehoihanteen kanssa. Yleistäen tämä tarkoittaa usein 

naiseksi itsensä kokevilla laihuusihanteen mukaista kehoa ja mieheksi kokevilla 

ihanne perustuu usein selvästi erottuviin lihaksiin. (Tylka, 2012, s. 658.)  

  

Tylka ja Wood-Barcalow (2015, s. 122-123) jakavat myönteisen kehonkuvan kuu-

teen ulottuvuuteen: kehoarvostus (body appreciation), kehon hyväksyminen ja 

rakastaminen (body acceptance and love), kauneuden ymmärtäminen laajana 
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käsitteenä (broadly conceptualizing beauty), joustava ulkonäköön panostaminen 

(adaptive appearance investment), sisäinen positiivisuus (inner positivity) sekä 

omaa kehoa koskevan tiedon suodattaminen kehoaan suojelevasti (filtering in-

formation in a body-protective manner). Nämä ulottuvuudet eivät ole toisistaan 

erillisiä, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät yksilön sisäisesti 

ja ulkoisesti vaikuttavien tekijöiden vaikutus. KEHUVA -hanke (2019) on suomen-

tanut kyseiset ulottuvuudet Tylkan ja Wood-Barcalowin (2015) artikkelin pohjalta 

ja lainaan seuraavaksi heidän suomennoksia näiden myönteisen kehonkuvan 

ulottuvuuksien kuvauksista.  

 

Kehoarvostuksella (body appreciation) tarkoitetaan kehon ominaispiirteiden, toi-

minnan sekä terveyden arvostamista. Arvostuksella tarkoitetaan myös sitä, ettei 

arvostus rajaudu vain ulkonäköön sekä yhteiskunnan kauneusihanteisiin sopi-

vaan kauneuteen.  

 

Kehon hyväksyminen ja rakastaminen (body acceptance and love) tarkoittaa 

omassa kehossa viihtymistä sekä kehon rakastamisen ilmaisemista. Omassa ke-

hossa voidaan arvostaa sitä, miten se yhdistää esimerkiksi muihin samaan etni-

seen alkuperään kuuluviin. Kehon arvostamista voidaan lähestyä myös näkökul-

masta, jossa arvostuksen kohteena on se, mihin toimintaan oma keho pystyy. 

 

Kauneuden ymmärtäminen laajana käsitteenä (broadly conceptualizing beauty) 

tarkoittaa sen hyväksymistä, ettei ole vain yhtä tiettyä ulkomuotoa, joka voidaan 

määritellä kauniiksi tai oikeaksi. Luonteenpiirteet luetaan myös merkittäväksi 

osaksi laajaa kauneuskäsitettä. Tämän määritelmän mukaan kauneuden havait-

semisen ei tulisi rajoittua vain kauneuden havaitsemiseen muissa, vaan koskea 

myös kauneuden huomaamista itsessä.  

 

Joustava ulkonäköön panostaminen (adaptive appearance investment) on ulot-

tuvuus, jolla tarkoitetaan säännöllistä ulkonäköön liittyvää itsestään huolehti-

mista. Tämä voidaan ymmärtää oman tyylitajun tai omien luontaisten piirteiden 

esille tuomisena. Kuitenkaan tällä ei tarkoiteta oman ulkomuodon muokkaamista 

yhteiskunnallisten ulkonäköihanteiden mukaisiksi tai oman arvon perustamista 

ulkonäön varaan. 
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Sisäinen positiivisuus (inner positivity) on yhteydessä myönteisiin tuntemuksiin, 

jotka voidaan lukea osaksi myönteistä kehonkuvaa. Näitä tuntemuksia voivat olla 

kehovarmuus ja optimismi sekä joustava käyttäytyminen esimerkiksi itsensä huo-

lehtimisen suhteen. 

 

Omaa kehoa koskevan tiedon suodattaminen kehoaan suojelevasti (filtering in-

formation in a body-protective manner) on myönteistä kehonkuvaa vaarantavien 

viestien poissulkemista sekä kehonkuvaa suojelevan tiedon vastaanottamista. 

Tähän ulottuvuuteen sisältyy taitoja, joiden avulla henkilö pystyy kyseenalaista-

maan tietoa, joka on mahdollisesti itselle ja omalle kehonkuvalle haitallista. 
 

2.2 Fenomenologinen ja sosiologinen käsitys kehosta 
 
Kehonkuvaa voidaan tarkastella kielteisen ja myönteisen näkökulman lisäksi 

myös sosiologisesta sekä fenomenologisesta näkökulmasta, jotka esittelen yk-

sinkertaistetusti tässä alaluvussa. Fenomenologinen käsitys kehosta voidaan 

nähdä kehon omien kokemuksien kautta, jolloin kehon tunteet ja kokemukset ero-

tetaan fysiologisesta kehosta (Parviainen, 2016, s. 12). Sosiologisesta näkökul-

masta keho ja kehollisuus voidaan nähdä yhtenä osana yhteiskuntaa, jonka 

myötä kehoa on vuosien saatossa objektivoitu yhä enemmän (Shilling, 2016, s. 

1).  

 

Fenomenologisessa kehokäsityksessä tehdään yksinkertaistetusti ero fysiologi-

sen kehon sekä kokemuksellisen kehon välille (Parviainen, 2016, s. 12). Koke-

mukselliseen kehoon voidaan nähdä liittyvän keholliset kokemukset, toiminta ja 

tunteet. Keho osana minuutta ja kehon fyysiset piirteet eivät tarkoita samaa, 

mutta ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Tämän yhteyden takia kokemuk-

sellisen kehon ja fyysisen kehon välille voi syntyä ristiriitoja. (Parviainen, 2020, s. 

190.) Tämä voidaan käsittää esimerkiksi ristiriitana koetuista tunteista omaa ke-

hoa kohtaan ja yhteiskunnan ulkonäköihanteiden välillä. Esimerkiksi syömishäi-

riöiden tai transsukupuolisuuden kannalta oleelliseksi voi muodostua koetun ke-

hon ja fyysisen kehon välinen ristiriita (Parviainen, 2020, s. 198).  
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Fenomenologinen käsitys kehosta tarjoaa näkökulman kehosta kokijana suorit-

tajan lisäksi. Kehon kokemusten huomioiminen myönteisiä kehokokemuksia tar-

joamalla, voidaan nähdä tietynlaisena vastakohtana fysiologiselle suorittamiselle 

ja sen mittaamiselle. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 

273-274) voidaan ajatella näkyvän myös edellä mainitun ajatuksen ristiriita: toi-

saalta liikuntatunneilla pyritään tarjoamaan riittävästi myönteisiä kehokokemuk-

sia, mutta toisaalta Move! –mittausten kautta seurataan myös oppilaiden fyysistä 

toimintakykyä valtakunnallisesti.  

 

Tyytymättömyys omaan kehoon on ilmiö, joka näkyy laajasti yhteiskunnas-

samme. Yhä useammin keho nähdään muokkaamisen kohteena, jolloin kehoon 

voidaan kohdistaa toimenpiteitä, jotka saavat esimerkiksi sen ulkonäön muuttu-

maan. Näitä toimenpiteitä voidaan tarkastella esimerkiksi ravinnon saannin, liik-

kumisen sekä erilaisten ulkonäköä muokkaavien leikkausten kautta. Kehoon lii-

tetään myös paljon kulttuurisia näkemyksiä, joihin voidaan esimerkiksi sisällyttää 

uskonnon kautta kehoon vaikuttaminen tai kehon rajoittaminen. Nyky-yhteiskun-

nassa kehon merkitys nousee myös erilaisten teknologisten keksintöjen seurauk-

sena, jolloin kehon toimintojen mittaaminen ja tutkiminen lisääntyvät. (Shilling, 

2016, s. 10.)  

 

Keho voidaan nähdä myös feministisen näkökulman kautta, jolloin esimerkiksi 

sukupuolten välinen eriarvoisuus ja oikeudet omasta kehosta päättämiseen ovat 

nousseet tärkeään asemaan. Kehon yhteiskunnallinen asema näkyy myös esi-

merkiksi politiikassa, sillä esimerkiksi aborttioikeus on monissa valtioissa yhä po-

liittisesti ajankohtainen kysymys. (Shilling, 2016, s. 9.) Myös ulkonäköön liittyvä 

kaupallisuus, naisten seksualisoiminen sekä ulkonäkökeskeisyys, ovat osa femi-

nistisiä teorioita kehosta (Murnen & Seabrook, 2012, s. 438). Sosiologinen näkö-

kulma kehosta on olennainen myös tämän tutkimuksen kannalta, sillä emme voi 

ajatella koulun tai lasten olevan yhteiskunnallisten vaikuttimien ulkopuolella. 

Myös opetussuunnitelmat heijastelevat yhteiskunnassa vallitsevia ajatuksia ja 

näkemyksiä, jolloin kunkin ajan kuva näkyy myös koulussa tätä kautta.  
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2.3 Kehonkuvan muodostuminen varhaislapsuudessa 
 

Kehonkuvan muodostumiseen vaikuttavat useat tekijät kuten vanhemmat, sosi-

aalinen media sekä lapsen vertaissuhteet (Lombardi, Beatty, Devine, Wallace & 

Costello, 2019, s. 225). Hutchinson ja Calland (2011, s. 6-12) ovat avanneet ke-

honkuvaan vaikuttavia tekijöitä yksityiskohtaisemmin ja nostaneet Lombardin ym. 

käsitteiden rinnalle tekijät: länsimainen kulttuuri, lasten seksualisointi, negatiivi-

nen suhtautuminen ylipainoon, murrosikä, sukupuolierot, lelut ja vammaisuus.  

 

Oman kehonkuvan muodostuminen sekä asenteet omaa ja muiden kehoja koh-

taan alkavat jo varhaisessa lapsuudessa (Paxton & Damiano, 2017, s. 269). 

Usein tutkittaessa pienten lasten kehonkuvaa, on pyritty yksinkertaisesti sovelta-

maan aikuisille luotuja malleja ja mittaustapoja sekä keskitytty vahvasti negatiivi-

siin vaikutuksiin, joita media ja vertaiset voivat aiheuttaa kehonkuvalle. Tämä toi-

mintatapa kuitenkin aiheuttaa herkästi tilanteen, jossa varhaislapsuudessa ta-

pahtuvaa kehonkuvan kehittymistä ali- sekä virhearvioidaan. (Smolak, 2012, s. 

212.)  

 

Jo kolmen kuukauden ikäisinä vauvat ovat riittävän tietoisia muista ihmisistä ja 

heidän toiminnastaan tunnistaakseen oman toiminnan ja sen vaikutukset muihin. 

Noin 15 kuukauden iässä heidän itsetuntemuksensa laajentuu tietoisuuteen 

omasta ulkomuodosta muiden silmin, mikä näkyy esimerkiksi omien kasvojen 

tunnistamisena peilikuvasta sekä itsensä tarkasteluna peilin kautta. Kahden vuo-

den iässä lapsen käsitys omasta ulkomuodostaan on kehittynyt niin, että hän pys-

tyy tunnistamaan itsensä valokuvista. Tässä vaiheessa lapselle muodostuu myös 

kuva itsestä osana ryhmää, mikä ilmenee esimerkiksi oman iän ja sukupuolen 

tunnistamisena sekä kykynä kuvailla yksinkertaisella tasolla omaa kehoa. Taa-

peroikäiset näyttävät myös häpeän, ylpeyden ja nolouden tunteita, joista voi pää-

tellä, että he ovat tietoisia muiden ihmisten suhtautumisesta heihin. Tätä voidaan 

pitää aikana jolloin itsensä vertaaminen muihin alkaa. (Smolak, 2012, s. 212.)  

 

Ikävuosien 4 ja 6 välillä lapset vertaavat itseään yhä selkeämmin muihin ja voivat 

esimerkiksi arvioida olevansa hyviä tai ei niin hyviä tietyissä aktiviteeteissa. En-
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nen kouluikää tapahtuukin kaksi tärkeää kehitysaskelta kehonkuvan muodostu-

misessa; yleisesti alkeellinen kyky verrata itseään muihin sekä tietoisuus sosiaa-

lisista normeista ja näiden normien alkeellinen sisäistäminen. Onkin pohdittu tuot-

tavatko nämä kaksi ilmiötä yhdessä tyytymättömyyttä omaan kehoon jo tämän 

ikäisissä lapsissa. Kuitenkin tyypillisesti alle kouluikäiset lapset pystyvät vertaa-

maan itseään vain yhteen henkilöön eikä vertailu kohdistu laajaan joukkoon. Näin 

ollen heidän käsitys sosiaalisista normeista ei ole samalla tasolla kuin vanhem-

milla lapsilla, vaikkakin on jo yleensä alkeellisesti kehittynyt. (Smolak, 2012, s. 

212.)  

 

Tutkimusten perusteella on todettu, että varsinkin monet tytöistä ovat tyytymättö-

miä omaan kehoonsa jo varhain. Useat myös ilmaisevat haluavansa olla laihem-

pia kuin ovat. Tämä tyytymättömyys omaan kehoon pysyy suhteellisen samana 

läpi alakoulun, mutta murrosikään tullessa tyytymättömyys lisääntyy. (Smolak, 

2012, s. 213.) Poikien kehonkuvaa on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin tyt-

töjen, mutta on myös todettu, että alakouluikäisillä pojilla on tyytymättömyyttä 

omaan kehoonsa. Toisin kuin tytöillä, joilla tyytymättömyys liittyy vahvasti painon 

pudottamiseen, pojilla esiintyy enemmän kahta ääripäätä: halu olla laihempi tai 

halu olla isompi ja lihaksikkaampi. (McCabe, 2012, s. 208.)  

 

Fat talk -käsite on ollut pinnalla modernissa kehonkuva-tutkimuksessa viime ai-

koina ja se on nostettu yhdeksi kehonkuvan muodostumiseen vaikuttavaksi teki-

jäksi. Fat talkilla voidaan tarkoittaa yleisesti sellaista puhetta, jossa ilmaistaan 

tyytymättömyyttä omaan kehoon ja ulkomuotoon, omiin ruokailutottumuksiin, lii-

kuntatottumuksiin tai painoon. (Lombardi ym., 2019, s. 226.) Negatiivissävyttei-

nen puhe omasta tai muiden kehoista on ilmiö, joka luo kielteisempää kehonku-

vaa, mutta tuo myös monelle helpotusta oman kehon liian isoksi kokemiseen 

(Salk & Engel-Maddox, 2011, s. 25). Voidaan siis tulkita, ettei fat talkin takana ole 

aina yksiselitteisesti ajatus muiden ulkomuodon riittämättömyydestä tai tyytymät-

tömyydestä omaan ulkomuotoon, vaan syyt voivat olla monimuotoisia. 

 

Fat talk on tutkitusti yksi nyky-yhteiskuntamme arkisen keskustelun muoto. Täl-

lainen puhe tulee esiin normaaleissa sosiaalisissa kanssakäymisissä ja on usei-

den tutkimusten mukaan osana yhteiskunnan normeja (Salk & Engel-Maddox, 
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2016, s. 25). Fat talk voi olla itseen kohdistuvaa ja/tai kohdistua myös muihin 

ihmisiin ja heidän ulkomuotoonsa. Usein tarkoituksena on lieventää omaa huolta, 

joka liittyy omaan tai vertaisryhmänsä ulkomuotoon. Fat talkin takana voi olla 

myös monia muita syitä, kuten omasta syyllisyydentunnosta vapautuminen, ryh-

mään kuulumisen tunteen lisääminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä muiden 

taustalla olevien ongelmien peittäminen. (Mills & Fuller-Tyszkiewicz, 2016, s. 

115.)  

 

Vertaisten välillä tapahtuvat ulkonäkökeskeiset keskustelut ja fat talk lisäävät las-

ten ulkonäköpaineita sekä heidän kehotyytymättömyyttään (Richardson & Pax-

ton, 2010, s. 113). Lapset altistuvat myös laajasti yhteiskunnassa vallitseville pai-

noihanteille median kautta, sillä jo lasten kuluttamassa mediassa ylipainoiset 

hahmot ovat usein esitetty negatiivisemmassa valossa ja laihemmat hahmot taas 

positiivisemmassa valossa. (Herbozo, Tantleff-Dunn, Gokee-Larose, & Thomp-

son, 2004; Klein & Shiffman, 2006; Damiano & Paxton, 2018, s. 498.) 
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3 Kehonkuva ja koulu 
 

 

Suomessa on astunut vuonna 2021 voimaan laki laajennetusta oppivelvollisuu-

desta, joka tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikää nostetaan 18 ikävuoteen (Op-

pivelvollisuuslaki, 2020/1214).  Tällöin lapset ja nuoret viettävät 11 vuotta elä-

mästään koulussa ja koulun aikuiset sekä oma vertaisryhmä ovat mukana läpi 

heidän eri kehitysvaiheiden. Yhdeksi tärkeistä kehonkuvaan vaikuttavista teki-

jöistä, perheen ja sosiaalisen median lisäksi, on todettu oma vertaisryhmä (Mills 

& Fuller-Tyszkiewicz, 2017, s. 114). Tämän perusteella on tärkeää käsitellä ke-

honkuvaa ja kehonkuvaan liittyviä aiheita ikätasoisesti läpi koulu-uran.  
 

3.1 Kouluinterventioiden vaikutukset kehonkuvaan 
 
Myönteisen kehonkuvan muodostumista on pyritty edistämään erilaisin kouluin-

terventioin. Damiano, Yager, McLean ja Paxton (2018, s. 491) tutkimuksessa sel-

visi, että opettajat kokevat keinonsa kehonkuvan tai kehojen monimuotoisuuden 

käsittelyyn puutteellisiksi. Myös koulukentällä tehdyt tutkimukset osoittavat, että 

koulussa toteutettaville kehonkuvaan keskittyville interventioille on tutkimuksen 

tekohetkellä ollut hetkellä tarvetta (O’Dea, 2012, s. 686). Yan, Tam ja Shorey 

(2019, s. 522) arvioivat yhteensä 24 kouluissa toteutettuja interventio-ohjelmia, 

joiden tarkoituksena oli universaali, eli kaikkiin oppilaisiin kohdistuva, syömishäi-

riöiden ehkäisy keskittymällä myönteisen kehonkuvan muodostamiseen, itsetun-

non parantamiseen sekä kehoihanteiden laajentamiseen. Heidän mukaan ohjel-

milla oli vaikutusta lasten kehotyytyväisyyteen, itsetuntoon sekä kehoihanteiden 

sisäistämiseen niin interventioiden aikana, kuin niiden jälkeenkin tehdyissä seu-

rannoissa. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani ei ole tarkastella aihetta vain 

syömishäiriöiden ehkäisyn kannalta, mutta monet syömishäiriöiden ehkäisyyn 

keskittyvät tutkimukset ovat olennaisia, sillä niissä käytetään samoja määritelmiä 

kehonkuvaan vaikuttavista tekijöistä, kuten sellaisia, joita esimerkiksi Tylka ja 

Wood-Barcalow (2015) ovat käyttäneet.  

 

Syömishäiriöiden ehkäisyyn keskittyviä interventio-ohjelmia on toteutettu niin ris-

kiryhmille, eli esimerkiksi lapsille, joilla on kielteinen kehonkuva, ylipainoa sekä 
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urheilijoille, kuin myös yleisesti kaikille lapsille taustasta riippumatta. Yanin ym. 

(2019, s. 523) mukaan universaalit, eli kaikille lapsille suunnatut, interventiot vaa-

tivatkin lisätarkastelua, sillä niiden avulla voidaan vähentää niin sanottujen riski-

ryhmien vaaraa sairastua sekä ehkäistä riskiryhmään kuulumattomien lasten ris-

kiä sairastua syömishäiriöön ja kärsiä kielteisen kehonkuvan vaikutuksista. Syö-

mishäiriöitä ehkäisevissä interventioissa on kiinnitetty huomiota ja tutkittu vaiku-

tuksia muun muassa kehonkuvaan, tyytymättömyyteen omaa kehoa kohtaan, ke-

hotyytyväisyyteen (bodyesteem), kauneusihanteiden sisäistämiseen ja itsetun-

toon (Yan ym., 2019). 

 

Kehotyytyväisyys parani useissa kehonkuvaan vaikuttamiseen keskittyvissä kou-

luinterventioissa. Happy Being Me –interventiossa tytöillä nähtiin heti kolmen vii-

kon intervention jälkeen merkittäviä parannuksia kehotyytyväisyydessä, mutta 

pojilla ei ollut merkittäviä parannuksia kehotyytyväisyydessä. Kolmen kuukauden 

seurannan jälkeen muutos tyttöjen kehotyytyväisyydessä oli pysynyt ennallaan. 

Kontrolliryhmissä ei todettu parannuksia intervention aikana tai sen jälkeen. (Bird 

ym., 2013, s. 326.) ABC-4-YC (Achieving Body Confidence for Young Children) 

on 5-8-vuotiaille suunnattu kouluinterventio ja yksi sen kolmesta keskeisestä tee-

masta on kehonkuvan ja kehoitsevarmuuden parantaminen (boosting body con-

fidence) (Damiano ym., 2019, s. 492). Kyseisessä interventiossa todettiin merkit-

tävää parannusta kehotyytyväisyydessä. Interventio sai myös rakenteestaan ja 

käsiteltävistä asioista positiivista palautetta opettajilta. (Damiano ym., 2019, s. 

497.)  

 

Fat talk, eli negatiivinen kehopuhe, on näkyvissä niin mediassa, lasten ja nuorten 

vertaisryhmissä kuin perheissäkin (Mills & Fuller-Tyszkiewicz, 2017, s. 114). Ke-

honkuvaan on myös todettu vaikuttavan media, vertaisryhmät sekä perhepiiri 

(Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 1999). ABC-4-YC (Achieving 

Body Confidence for Young Children) interventio-ohjelman tarkoituksena on pa-

rantaa kehonkuvaa vaikuttamalla vertaisryhmiin ja ympäristöön (Damiano ym., 

2019, s. 490). Suurimmassa osassa Yanin ym. (2019) tarkastelemista interventi-

oista keskityttiin medialukutaitoon ja vertaisten välisiin suhteisiin sekä kiusaami-

seen. Tämä vaikutti median ja vertaisten vaikutusten vähenemiseen suhteessa 
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omaan kehonkuvaan. Vertaissuhteiden vaikutusten tarkasteleminen on olen-

naista kehonkuvan muodostumisen kannalta. Esimerkiksi Happy Being Me –kou-

luinterventiossakin todettiin heti intervention jälkeen merkittävää parannusta ul-

konäköön liittyvien vertaisten välillä tapahtuvien keskustelujen suhteen. Pojilla 

nähtiin intervention jälkeen merkittäviä parannuksia ulkonäköihanteiden sisäistä-

misessä ja ulkonäön vertailussa. Tytöilläkin nähtiin merkittävää parannusta ulko-

näön vertailussa toisiin. (Bird ym., 2013, s. 326.)  

 

Medialukutaidon ja vertaissuhteisiin vaikuttamisen kautta on voitu vaikuttaa kau-

neusihanteiden sisäistämiseen. Tätä kautta on syntynyt myös myönteinen vaiku-

tus myös kehonkuvaan sekä itsetuntoon. Merkittävää eroa tuloksissa ei nähty 

tyttöjen ja poikien välillä ja tilastollisesti merkittävää parannusta nähtiin vain ty-

töille suunnatuissa interventio-ohjelmissa. Parannusta nähtiin kuitenkin sukupuo-

lesta riippumatta kaikissa muissa osa-alueissa paitsi kehotyytymättömyydessä. 

(Yan ym., 2019, s. 530.) Tyttöjen nähdään olevan yhteiskunnassa enemmän esi-

neellistettyjä kuin pojat ja heidän ajatellaan olevan myös enemmän huolestuneita 

omasta kehonkuvasta (Yan ym., 2019, s. 530). Tutkimusta toistettaessa todettiin, 

että tytöt hyötyivät enemmän interventioista kuin pojat. Noin kuukauden mittaiset 

useita oppitunteja sisältävät interventiot todettiin kaikista tehokkaimmiksi. (Yan 

ym., 2019, s. 523.) Tämä rajaa vaikuttamisen kannalta pois lyhyet ja satunnaiset 

koulussa toteutettavat interventiot. 
 
 
 
3.2 Myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukeminen kou-

lussa 
 
Kouluissa suoritettujen interventioiden tulokset huomioiden, koulu tarjoaa tutki-

tusti hyödyllisen ja toimivan asetelman syömishäiriöiden ehkäisyyn (Yan ym. 

2019, s. 529).  Kouluympäristössä lapsilla on mahdollisuus saada läpi kouluajan 

ikätasoista opetusta liittyen syömishäiriöiden ehkäisyyn ja myönteiseen kehon-

kuvaan (Yager, Diedrichs, Ricciardelli & Halliwell, 2013). Nostan myönteisen ke-

honkuvan muodostumisen tukemisen keinoiksi koulussa opettajan oman kehon-

kuvan tiedostaminen, oppilaiden tiedon aiheesta, ikätasoisen lähestymistavan, 
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itsensä arvostamisen, oman kehon arvostamisen, erilaisista kehotyypeistä puhu-

misen ja niiden normalisoinnin, medialukutaidon, fat talkin sekä jatkuvuuden.  

 

Myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisen kannalta opettajan oma ke-

honkuva ja ruokasuhde on tärkeä hahmottaa ennen kuin asiaa käsitellään lasten 

ja nuorten kanssa. Suhtautuminen omaan kehoon, ruokaan ja syömiseen on yh-

teydessä tapaan käsitellä sekä kohdata kyseisiä teemoja omassa työssään. Tie-

toisuus omista asenteista ja tunteista lisää mahdollisuuksia hyödyntää tietoi-

suutta omassa työssään. (KEHUVA –hanke, 2019.)  Opettaja toimii oppilailleen 

roolimallina, joten hänen on tärkeää tiedostaa omat asenteet ja niiden vaikutus 

oppilaisiin (Hutchinson & Calland, 2011, s. 21). Roolimalleina opettajien keho-

suhde ja asenteet erilaisia kehoja kohtaan ovat tärkeässä asemassa. Kriittisellä 

itsereflektiolla voidaan vähentää mahdollista tahattomasti siirrettävää misinfor-

maatiota, ennakkokäsityksiä sekä epäasiallisia neuvoja opettajalta oppilaalle. 

(O´Dea, 2012, s. 145.)  

 

Jotta myönteisen kehonkuvan muodostumista voidaan tukea, lapsille on kerrot-

tava ikätasoisesti, mitä kehonkuva tarkoittaa yksinkertaisimmillaan: miten he nä-

kevät oman ja muiden kehot sekä mitä tunteita ne herättävät itsessä (Hutchinson 

& Calland, 2011, s. 74). Tietoisuutta aiheesta voidaan lisätä keskusteluilla lasten 

omista tunteista kehoaan kohtaan sekä pohdinnalla, millaisia vaikutuksia kieltei-

sellä kehonkuvalla voi olla ihmiseen (Hutchinson & Calland, 2011, s. 90). Alakou-

luikäisille lapsille ikätasoiseksi lähestymistavaksi kehonkuvan käsittelyyn voidaan 

nähdä esimerkiksi tarinallisuuden käyttäminen kirjojen ja muun tarinallisen mate-

riaalin muodossa. Tarinoiden avulla voidaan pyrkiä laajentamaan ajatuksia erilai-

sista ja kehoista ja itsearvostuksesta. (Dohnt & Tiggemann, 2008, s. 224, Hut-

chinson & Calland, 2011, s. 27.)  

 

Itsensä ja omien piirteidensä arvostaminen muuten kuin ulkonäkökeskeisesti, on 

tärkeä osa myönteisen kehonkuvan muodostumista. Kun lapsi oppii näkemään 

omat taitonsa, kykynsä ja ominaisuutensa erillään ulkonäöstä, luo se myönteistä 

suhdetta itseen. (Hutchinson & Calland, 2011, s. 65.) Myönteistä kehonkuvaa 

voidaan tukea huomaamalla ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä liity ollenkaan 
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kehoon. Lasten myönteisen kehonkuvan muodostumista voidaan tukea esimer-

kiksi opettamalla oman kehon toimintojen arvostamista. kuten, että kehoa pystyy 

mahdollisesti liikuttamaan tai omalla keholla voi ilmaista tunteita. (Damiano ym., 

2019, s. 492.) 

 

Erilaisista kehotyypeistä puhuminen ja erilaisten kehotyyppien normalisoiminen 

nähdään tärkeänä tekijänä myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemi-

sessa koulussa. Laajentamalla lasten ja nuorten ulkonäköihanteiden rajoja voi-

daan ehkäistä kielteisen kehonkuvan ja huonomman itsetunnon muodostumista 

(Richardson & Paxton, 2010, s. 115). Yksi näkökulma erilaisten kehotyyppien 

normalisoimiseen on, että lapset on hyvä saada oivaltamaan, ettei ihmisen ter-

veyttä voi päätellä hänen kehonsa koon tai ulkonäön perusteella (Hutchinson & 

Calland, 2011, s. 99). Keskustelua erilaisista kehotyypeistä voidaan avata myös 

keskittymällä erilaisuuksien arvostamiseen ja niiden normalisoimiseen (Damiano 

ym., 2019, s. 492). Medialukutaito nousee tärkeään asemaan nyky-yhteiskun-

nassa myös myönteisen kehonkuvan muodostumisen kannalta. Parantamalla 

medialukutaitoa ohjelmassa pyritään vähentämään yleisen laihuusihanteen si-

säistämistä (Richardson & Paxton, 2010, s. 115).  

 

Lombardin ym. (2019, s. 227) tutkimuksessa havaittiin, etteivät varhaiskasvatuk-

sen opettajat tienneet kuinka varhaisessa vaiheessa kehonkuva alkaa muodos-

tua ja sen takia eivät osanneet varoa esimerkiksi fat talkia lasten edessä. Tutki-

tusti ulkonäkökeskeiset keskustelut ja fat talk vertaisten kesken lisäävät ulkonä-

köpaineita sekä kehotyytymättömyyttä lapsissa (Richardson & Paxton, 2010, s. 

113). On todettu, että muun muassa draaman keinoin voidaan kouluissa vaikut-

taa siihen, miten lapset puhuvat omasta tai muiden kehoista ja auttaa huomaa-

maan tilanteita, joissa kehovertailua tapahtuu (Richardson & Paxton, 2010, s. 

115).  

 

Intervention kehonkuvaan vaikuttavuuden kannalta kestolla on merkitystä. On 

tuotu esiin, että interventioiden pidemmällä kestolla ja aiheen käsittelyllä myös 

intervention jälkeen voitaisiin ylläpitää positiivisia tuloksia. (Bird ym., 2013, s. 

332.) Yan ym. (2019, s. 10) totesivat koulussa toteutettujen kehonkuvan paran-

tamiseen keskittyvien interventio-ohjelmien arviossa, että toimivan intervention 
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olisi kestettävä vähintään kuukauden ajan, sisältäen useita oppitunteja. Kyseiset 

kriteerit täyttävät interventio-ohjelmat olivat merkittävästi tehokkaampia vaikutta-

maan kehotyytyväisyyteen, yleisen kehoihanteen sisäistämiseen sekä itsetun-

toon.  

 

Tuon esille tässä kappaleessa interventioiden merkitystä myönteisen kehonku-

van muodostumisen tukemisessa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tällä het-

kellä kehonkuva-aiheesta ei ole saatavilla muuta tutkimustietoa kuin interventioi-

hin pohjautuvaa. Myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisen ei tulisi 

jäädä vain interventio-ohjelmien tai erinäisten hankkeiden varaan vaan kehorau-

han tulisi sisältyä koulun luonnolliseen arkeen.  

 
 
3.3 Kehollisuus opetussuunnitelmassa 
 
Tällä hetkellä voimassa olevassa opetussuunnitelmassa (2014) kehonkuvaan ja 

kehollisuuteen liittyvät asiat näkyvät joissain määrin. Nostan tässä kappaleessa 

opetussuunnitelmasta esille myös tekijöitä, joiden avulla kehonkuvaa voidaan tut-

kitusti tukea. Käsittelen aihetta käyttäen hyväksi myönteisen kehonkuvan tuke-

misen tekijöitä eli tietoa kehonkuvasta, itsensä arvostamista, oman kehon arvos-

tamista, erilaisia kehotyyppejä ja medialukutaitoa sekä fat talkia. Nostan esille 

myös, millä tavoin Opetushallitus on pyrkinyt vaikuttamaan terveyden edistämi-

seen lähivuosina. 

 

Alakoulun opetussuunnitelman perusteissa myönteinen suhtautuminen kehoon 

mainitaan suoraan vain liikunnan oppiaineen tehtävän kuvauksessa: ”Liikunnan 

opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, so-

siaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan ke-

hoon.” (POPS, 2014, s. 148, s. 273). 3. – 6. luokkien liikunnan oppiaineen tavoit-

teissa tulee myös esiin, että opettajan täytyy ”huolehtia siitä, että oppilaat saavat 

riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä” (POPS 2014, s. 274).  
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Kehollisuus -käsite nousee opetussuunnitelmassa esiin useasti, mutta sitä ei ole 

määritelty tarkemmin. Kehollisuutta voidaan määritellä hyvin monimuotoisesti ja 

laajasti, ja sen määrittely riippuu myös vahvasti tieteenalasta, jonka kannalta kä-

sitettä tarkastellaan. Reeven (2011, s. 6-48) määritelmän mukaan kehollisuus 

voidaan nähdä yhdeksästä eri näkökulmasta: subjektina, objektina, somaatti-

sena, kontekstuaalisena, fenomenologisena, keho-mieli suhteesta riippuvaisena, 

ympäristöllisenä, ekologisena sekä kulttuurisena. Toisaalta taas Standalin (2020, 

s. 227-238) mukaan kehollisuudessa keskeisintä on ymmärrys, ettei keho ole 

vain yhteydessä subjektiivisiin kokemuksiin vaan se on näiden kokemusten 

pohja. Lähtökohtaisesti olisi mielestäni tärkeää määritellä myös opetussuunnitel-

massa, mitä kehollisuuden käsitteellä tarkoitetaan. Onko kyse kehollisesta oppi-

misesta vai koko kehon hyödyntämisestä osana oppimista esimerkiksi toiminnal-

lisuuden kautta. 

 

Kehollisuus mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa osana oppimiskä-

sitystä, eri kielien opetusta, liikunnan oppiaineessa ja musiikin oppiaineessa 

(POPS 2014). Oppimiskäsityksessä kehollisuus on osana tapaa oppia, kielen ja 

eri aistien lisäksi (POPS 2014, s. 17). Saamen kielen ja suomen kielen oppiai-

neessa kehollisuus näkyy osana tavoitteita, joissa ohjataan oppilasta vuorovai-

kutukseen ja yhteistyöhön vahvistamalla kielellistä sekä kehollista ilmaisua 

(POPS 2014, s. 111, s. 119). Liikunnan oppiaineessa kehollisuus tulee esiin use-

assa eri kohdassa kuten esimerkiksi oppiaineen tehtävän kuvauksessa ja tavoit-

teissa. Opetussuunnitelman mukaan oppitunneilla korostuvat kehollisuus ja tar-

joutuu mahdollisuus keholliseen ilmaisuun (POPS 2014, s. 148, s. 273). Musiikin 

oppiaineessa kehollisuus tulee esiin tavoitteissa: ”kannustaa oppilasta keholli-

seen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liik-

kuen” (POPS 2014, s. 263).   

 

Kuten on jo aikaisemmin mainittu, myönteisen kehonkuvan kannalta on tärkeää 

tiedostaa ja tuntea oma kehonsa. Oman kehon tunteminen ja hahmottaminen tu-

levat esiin alakoulussa esimerkiksi liikunnan, ympäristöopin sekä kuvataiteen op-

piaineissa. 1. – 2. luokilla liikunnassa tuodaan esiin kehonhallintaa ja kehonhah-

motusta harjoitellaan muun muassa erilaisten tehtävien kuten musiikkileikkien ja 
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voimistelun avulla (POPS 2014, s. 149). Kuvataiteessa ilmaisun taitoja ja esteet-

tisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koko kehon yhteistyöllä ja eri aisteja hyö-

dyntämällä (POPS 2014, s. 143). 1. – 2. luokkien ympäristöopin Kasvu ja kehitys 

–sisältöalueessa sisältöjä valitaan siten, että ”oppilaalle muodostuu ymmärrys ih-

misen kehon osista ja elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden 

kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.” eli oppilas oppii myös hahmottamaan 

omaa kehoaan ja tietää kehon perustoiminnot (POPS 2014, s. 132). Ympäristö-

opin Minä ihmisenä –sisältöalueeseen nostetaan 3. – 6. luokilla oman kehon ja 

mielen viestien tunnistaminen sekä omien ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja ar-

vojen tiedostaminen (POPS 2014, s. 241).  

 

Myönteisen kehonkuvan ajatukseen liittyy omien luonteenpiirteiden ja vahvuuk-

sien arvostaminen itsessä. Itsensä ja muiden arvostamisesta puhutaan opetus-

suunnitelmassa alakoulun puolella paljon. Myös perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa nostetaan erityisen tär-

keäksi oppilaan oman erityislaatunsa, vahvuuksien ja kehitysmahdollisuuksien 

tunnistamista sekä itsensä arvostamista (POPS, 2014, s. 20). Opetussuunnitel-

man perusopetuksen arvoperustan (2014, s. 15) virke ”Jokainen oppilas on ai-

nutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.” tuo esiin erilaisuuden ar-

vostamisen tärkeyden ja tätä voi soveltaa myös myönteisen kehonkuvan tukemi-

sen periaatteissa. Laaja-alaisen osaamisen kehittymisen kautta tarkoituksena on 

vahvistaa oppilaan edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman 

identiteetin muodostumiseen (POPS 2014, s. 99). Jo 1. – 2. luokkien ympäristö-

opin Kasvu ja kehitys –sisältöalueessa ”Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hy-

vinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukai-

sesti. ” (POPS 2014, s. 132). Uskonnon oppiaineen tehtäväksi nostetaan muun 

muassa oppilaan itsetuntemuksen, itsensä arvostamisen ja elämänhallintataito-

jen kehittäminen ja tukeminen läpi perusopetuksen (POPS 2014, s. 246). Myös 

opettajia velvoitetaan opetussuunnitelmassa arvostamaan oppilaita ja kohtele-

maan heitä oikeudenmukaisesti (POPS 2014, s. 34). 

 

Koko perusopetuksen tehtäväksi nostetaan yleissivistyksen ja oppivelvollisuuden 

suorittamisen lisäksi myös oppilaiden vahvuuksien löytämisen (POPS 2014, s. 

18). Alakoulun arvioinnissakin keskitytään vahvasti oppilaan omien vahvuuksien 
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löytäminen ja tiedostaminen myönteisen palautteen ja onnistumisten kautta 

(POPS 2014, s. 49). Oppilaanohjauksessa 3. – 6. luokilla oppilaita ohjataan tun-

nistamaan ja arvostamaan niin omia kuin toistenkin vahvuuksia, taitoja ja kykyjä 

(POPS 2014, s. 277). Yleisesti on huomattava, että vahvuuksista puhutaan jokai-

sen oppiaineen kohdalla alakoulun opetussuunnitelmassa.  

 

Nämä ovat uutta sisältöä, sillä edellisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2004) 

ei ole otettu kantaa myönteiseen kehonkuvaan eikä esimerkiksi oppilaan henki-

lökohtaisista vahvuuksista puhuta. Eheyttämisen ja aihekokonaisuuksien luvussa 

esitellään koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen –aihekokonaisuuden, 

jossa yksi tavoitteista on oppilaan oppivan ”ymmärtämään omaa fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan” (POPS 2004, s. 38). 

Muuten mainintoja itsensä arvostamisesta, myönteisestä kehonkuvasta tai vah-

vuuksista ei löydy alakoulun opetussuunnitelmasta.  

 

Aikaisemmin avaamaani myönteisen kehonkuvan määritelmään kuuluu vahvasti 

oman kehon arvostus kiinnittämällä huomiota ulkonäön sijasta myös muihin ke-

hon ominaisuuksiin, kuten kehon toiminnallisuuteen. Oman kehon arvostuksesta 

puhutaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 21, s. 

156) laaja-alaisen tavoitteen ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L2)” kuvauksessa seuraavasti: ”Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan 

omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden 

ilmaisemiseen.”. Oppilaita kannustetaan myös samassa laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteessa nauttimaan muun muassa oman käden ja koko kehon taitojen kehit-

tymisestä (POPS 2014, s. 100).  

 

Erilaisista kehoista puhuminen ja niiden normalisointi liittyvät vahvasti yleisten 

kehoihanteiden tunnistamiseen ja niiden kriittiseen tarkasteluun. Tarkastelussa 

avainasemassa on esimerkiksi medialukutaito, joka kuuluu opetussuunnitelmas-

sakin tärkeäksi nostettuun käsitteeseen, monilukutaitoon. Monilukutaidolla tarkoi-

tetaan taitoja, kuten tulkinnan, arvottamisen ja tuottamisen taitoja, joiden avulla 

oppilas pystyy ymmärtämään erilaisia tekstejä ja viestinnän muotoja laaja-alai-

sesti. Teksteillä voidaan tarkoittaa niin auditiivisten, kuvallisten, kinesteettisten 
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symbolijärjestelmien kuin sanallisten tekstien, ja kaikkien edellä mainittujen yh-

distelmien, avulla ilmaistua tietoa. Monilukutaitoa tarvitaan, jotta oppilas osaa tul-

kita ympärillä olevaa maailmaa, arvioida tietoa eri muodoissa ja eri ympäristöissä 

sekä hankkia, muokata, yhdistää, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa.  

Oppilaita opetetaan monilukutaidon avulla myös kriittiseen ajatteluun sekä eettis-

ten kysymysten tarkasteluun. (POPS 2014, s. 22.) Monilukutaitoa voidaan esi-

merkiksi hyödyntää erilaisten uutistekstien tulkinnassa ja sosiaalisen median jul-

kaisujen tulkinnassa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2010) suunnitteli liikunnan, kotitalouden ja terveys-

tiedon oppiaineiden yhdistämistä Terveys- ja toimintakyky –oppiainekokonaisuu-

deksi. Työryhmä esitti, että muun muassa liikunnan oppiaineen tehtävän tulisi olla 

tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista op-

pia ja omaksua terveyttä ja liikunnallisuutta edistävä asenne ja elämäntapa. Pai-

nopisteeksi esitettiin liikunnallisen aktiivisuuden, liikkumisen ilon sekä fyysisen 

toimintakyvyn edistäminen. Toiseksi tärkeäksi tavoitteeksi nostettiin oman kehon 

tunteminen ja kehollisen ilmaisun kehittyminen. Kuitenkin terveyspäämäärä nos-

tettiin tärkeimmäksi tekijäksi, sillä tavoitteena on terveystajun, eli omaan tervey-

teen ja hyvinvointiin liittyvien asenteiden, vahvistaminen. (Perusopetus 2020, s. 

172-173.) Kujala, Hakala ja Asanti (2012) kritisoivat näitä muutoksia, sillä heidän 

mukaansa ”Koululiikunnassa tämä voi tarkoittaa muokattavana kehona olemista, 

jolloin lapsi tai nuori on aina epätäydellinen ja joksikin, vahvemmaksi, joustavam-

maksi, kestävämmäksi tai terveemmäksi tuleva.”. Näin ollen terveysnäkökulma 

ja tulosten mitattavuus ottaisivat enemmän valtaa opetussuunnitelmassa liikun-

nan osalta kuin kehollisuus ja riskinä on liikunnan oppiaineen asettuminen yhden 

kapea-alaisen näkökulman palvelemiseen. Vuoden 2014 perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa liikunta säilytti vielä oman asemansa itsenäisenä 

oppiaineena, mutta on tärkeää huomata, että koulutuspolitiikassakin tuodaan 

esille yhä enemmän yhteiskunnan terveyseetosta.  

 

Opettajat toivat esiin keinojen puutteen liittyen kehonkuvasta ja kehojen moninai-

suudesta puhumiseen ja näistä opettamiseen. Vaikka materiaalia löytyykin paljon 

itsetunnon, terveellisen ravinnon ja kiusaamisen käsittelyyn, nämä eivät usein-
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kaan keskity käsittelemään aihetta lainkaan myönteisen kehonkuvan näkökul-

masta. Opettajat kaipaavat lisää keinoja kehonkuvan paremmin ymmärtämiseen 

sekä ikätasoiseen ja interaktiiviseen aiheen käsittelyyn. (Damiano & Paxton, 

2018, s. 491.) Suomalaisesta kontekstista myönteisen kehonkuvan muodostumi-

sen tukemisesta kouluissa ei ole vielä juurikaan tutkimusta.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Opetussuunnitelma sisältää elementtejä, jotka kertovat opetuksen tuottamisesta, 

opiskelun luonteesta sekä oppimisen arviointia. Nämä elementit ilmaisevat myös 

pedagogiikan muotoa ja luonnetta. (Vitikka & Rissanen, 2019, s. 223.) Perusope-

tuksen opetussuunnitelman arvoperustassa (2014, s. 15) puhutaan jokaisen op-

pilaan arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta sellaisena kuin he ovat. Kyseinen 

virke tuo esiin erilaisuuden arvostamisen tärkeyden ja tätä voi soveltaa myös 

myönteisen kehonkuvan tukemisen periaatteissa. Myös esimerkiksi liikunnan op-

piaineen tehtäväksi on opetussuunnitelmassa (2014, s. 273) määritelty tukea op-

pilaiden myönteistä suhtautumista omaan kehoonsa ja tarjota oppilaille myöntei-

siä kokemuksia kehostaan. Vaikka opetussuunnitelma siis määrittelee opettajille 

tehtävät, joita heidän tulee toteuttaa, keinot on jätetty opettajan itse päätettäviksi. 

 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida opettajien kokemuksia 

myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisen keinoista koulussa. Haluan 

kartoittaa, millaisia tukemisen keinoja opettajat kokevat jo omaavansa tai mah-

dollisesti tunnistavat, vaikkeivat niitä itse käyttäisikään. Tarkoituksenani on lisäksi 

tunnistaa millaisia haasteita opettajat kokevat tämän aiheen parissa. Haluan tut-

kielmallani tuottaa opetus- ja kasvatustyössä toimiville henkilöille tietoa, millä eri 

tavoin lasta voidaan tukea ja mitä haasteita tukemisen yhteydessä voi tulla vas-

taan. Haluan myös tuottaa suomalaiseen koulukontekstiin sijoittuvaa tietoa muille 

kasvatusalalla työskenteleville, sillä kuten aikaisemmin olen jo todennut, koti-

maista tutkimusta kehonkuva-aiheesta ei löydy juuri lainkaan. Tutkimuskysymyk-

siin etsitään vastauksia kvalitatiivisen haastatteluaineiston perusteella.  

 

Tutkimuskysymykset: 
 

1. Minkälaisia haasteita opettajat tunnistavat oppilaiden myönteisen kehon-

kuvan muodostumisen tukemisessa koulussa? 

2. Millaisia keinoja opettajat tunnistavat tai käyttävät oppilaiden myönteisen 

kehonkuvan muodostumisen tukemiseen koulussa?  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Toteutan tutkimukseni laadullisena tutkimuksena ja aineistoni on kerätty laadulli-

sen tutkimuksen yleisimmillä aineistohankintatavoilla eli kyselyllä ja haastattelulla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2011). Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan 

useimmiten kokonaisuutena, joka valottaa jonkin ilmiön sisäisten kokonaisuuk-

sien rakennetta eikä selitä tilastollisia yhteyksiä, kuten määrällisessä tutkimuk-

sessa (Alasuutari, 2011). Tutkimuksessani tavoitteena onkin selvittää opettajien 

kokemuksia oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisesta 

sekä haasteista, joita tähän liittyy.  

 

Laadullinen tutkimus perustuu aina aikaisempaan tutkimukseen tai tutkijan omiin 

aikaisempiin kokemuksiinsa (Alasuutari, 2011). Olen jo ennen tätä pro gradu –

tutkielmaa käsitellyt samaa aihetta kandidaatin työssäni eli teoreettinen viiteke-

hys on ollut minulle jo tuttu. Tätä tutkimusta varten olen kuitenkin vielä syventänyt 

käsitystäni tutkimuksesta koskien kehonkuvaa ja sen muodostumista sekä kou-

lun vaikutusmahdollisuuksista oppilaiden kehonkuvan tukemiseen. Olen myös 

tutkinut tarkasti tämän hetkistä opetussuunnitelmaa, josta löytyy paljon viitteitä 

myönteisen kehonkuvan tukemisen mahdollisuuksista.  

 

 

5.1 Aineiston kerääminen 
 
Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat kirjassaan, kun haluamme tietää miksi 

ihminen toimii kuin toimii tai ajattelee kuin ajattelee, on järkevää kysyä sitä hä-

neltä itseltään. Opettajien näkemyksiä kehonkuvasta ei ole juurikaan tutkittu ko-

timaisella tutkimuskentällä, joten tämän aiheen käsittelyyn aineistonkeruumene-

telmänä haastattelu sopi mielestäni erityisen hyvin. Haastatteluilla ja kyselyillä 

pyrin saamaan tietoa, joka kuvailee opettajien ajatuksia ja kokemuksia myöntei-

sen kehonkuvan tukemisesta koulussa sekä toisaalta myös haasteista, joita he 

ovat kohdanneet pyrkiessään tukemaan oppilaiden myönteisiä kehonkuvia.  
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Tämä tutkimus on toteutettu teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna haastat-

teluna. Teemahaastattelussa teemat pohjautuvat tutkimuksen viitekehykseen ja 

tarkoituksena on pyrkiä löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän 

ja tutkimuksen tarkoitusta vastaavasti (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Valitsin etukä-

teen viisi teemaa, joihin liittyi ennalta laadittuja tarkentavia kysymyksiä sekä käy-

tin myös vapauttani tarkentaa sekä syventää kysymyksiä haastateltavien vas-

tausten perusteella. Ennalta määritellyt suuntaa antavat kysymykset helpottivat 

haastattelutilannetta itselleni, sillä en ole kokenut haastattelija. Haastattelun tee-

mat sekä haastattelukysymykset ovat nähtävissä liitteenä (LIITE 1). En lähettänyt 

haastateltaville kysymyksiä etukäteen, sillä en halunnut, että he haastatteluis-

saan pyrkivät vastaamaan kysymyksiin ”oikein”. Suoranaisten kysymyksien li-

säksi olin miettinyt valmiiksi esimerkkejä koulumaailmasta, joita pyysin haastatel-

tavien pohtivan. Fenomenografisessa tutkimuksessa haastattelurunko pitää si-

sällään perusteemat sekä jäsenteleviä kysymyksiä, jolloin haastattelu on usein 

puolistrukturoitu tai avoin (Ahonen, 1994, s. 138). 

 

Olen toteuttanut aineiston keruun teemahaastatteluina, joissa olen haastatellut 

luokan- ja erityisluokanopettajia. Koronaviruspandemiasta huolimatta pystyin to-

teuttamaan kaikki haastattelut kasvotusten. Pyysin pro gradu –tutkielmaani haas-

tateltaviksi kuutta opettajaa, jotka ovat koulutukseltaan joko luokanopettajia tai 

erityisluokanopettajia. Tein kaikki haastattelut yksin ja nauhoitin haastattelut pu-

helimeni äänityssovelluksella. Tein kaksi ensimmäistä haastattelua peräkkäin ja 

ne kuunneltuani muokkasin hieman haastettelurunkoani. En muuttanut varsinai-

sesti sisältöjä tai teemoja, vaan huomasin muutaman kysymyksen vaativan hie-

man selkeämpää kysymyksen asettelua, jotta kysymyksen tarkoitus aukeaa 

haastateltavalle. Muokkasin myös muutamaa kysymystä lyhyempään muotoon. 

 

Huomasin myös ensimmäisiä haastatteluja kuunnellessani, että jännitin hieman 

tilannetta ja näin ollen en välttämättä antanut haastateltaville tarpeeksi miettimis-

aikaa vaan saatoin jo kysyä lisäkysymyksiä, joilla pyrin tarkentamaan alkupe-

räistä kysymystä. Nämä huomiot tehtyäni pyrin muokkaamaan haastatteluta-

paani seuraaviin haastatteluihin. Jokainen haastattelu muodostui omanlaiseksi 

kokonaisuudeksi, sillä puolistrukturoidun teemahaastattelun vahvuuksiin kuuluu 

se, että haastattelijalla on vapaus kysyä tarkentavia kysymyksiä aiheista, joita 



25 
 

haastateltavat tuovat itse esiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 75). Pidin tätä myös 

hyvänä asiana senkin kannalta, että fenomenografiseen tutkimussuuntaukseen, 

sillä siinä tarkoituksena on juurikin ymmärtää ilmiöön liittyviä käsityksiä ja niiden 

erilaisia ymmärtämisen tapoja (Huusko & Paloniemi, 2006, s.164).  

 

Pyysin tietoisesti haastateltavia eri kunnista sekä erityis- kuin yleisopetuksen pa-

rista, sillä toivoin, että haastateltavien eri taustat mahdollistavat eri näkökulmien 

esiintuomisen. Kolme haastateltavistani toimi luokanopettajina ja kolme erityis-

luokanopettajina. Päädyin haastattelemaan luokanopettajia, sillä luokanopettaja 

saattaa parhaimmillaan viettää kuusikin vuotta yhdessä samojen lasten kanssa 

ja hänelle syntyy hyvä kokonaisvaikutelma lapsen kehityksestä ja kasvusta. 

Haastattelut pystyttiin toteuttamaan kasvotusten yksilöhaastatteluina ja niiden to-

teutus sijoittui aikavälille toukokuu 2021 – syyskuu 2021. Haastattelut äänitettiin 

ja litteroitavaa materiaalia kertyi noin neljä tuntia. Haastateltavien yksityisyyttä 

suojellakseni litterointivaiheessa pyrin häivyttämään haastateltavien voimakkaita 

murreilmaisuja, sillä ne olisivat mielestäni tehneet haastateltavista tunnistetta-

vampia. 

 

 

5.2 Fenomenografinen näkökulma ja aineiston analyysi 
 
Fenomenografia on tutkimussuuntaus, jota on erityisesti käytetty kasvatustieteel-

lisessä laadullisessa tutkimuksessa. Tässä tutkimussuuntauksessa tutkimuksen 

kohteena ovat arkipäiväisiä tilanteita ja ilmiöitä koskevat käsitykset ja se miten eri 

tavoilla niitä voidaan ymmärtää, kuvailla ja analysoida. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 162.) Tieteenfilosofiselta luonteeltaan fenomenografian voidaan ajatella 

muistuttavan esimerkiksi fenomenologiaa, joka keskittyy henkilöiden kokemusten 

ja käsitysten tulkintaan ja käsitysten eroihin (Laine, 2018). Fenomenografiassa 

tutkija siis tulkitsee, miten ihmiset kokevat tutkittavan ilmiön ja pyrkii löytämään 

tutkimuksen kohteen sisäisen merkityksen sekä sisäisen rakenteen. Tarkoituk-

sena on myös löytää, ja tätä kautta kuvata käsitysten ja ajattelutapojen erilai-

suutta sekä samankaltaisuuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 2015.) Ilmiö voidaan feno-
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menografisessa tutkimuksessa mieltää ulkoisesta maailmasta saaduksi koke-

mukseksi, josta henkilö rakentaa jonkin käsityksen omassa mielessään (Ahonen, 

1994, s. 116).  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa on olennaista tutkittavan kontekstin, eli teo-

ria-aineiston, tunnistaminen. Näin haastatteluista nousevat erilaiset käsitykset 

saadaan liitettyä kohdeilmiön ilman, että ne jäävät kontekstista irrallisiksi yksilöl-

lisiksi käsityksiksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, s. 37.) Ahonen ku-

vaa teorian merkitystä termillä teoreettinen perehtyneisyys, joka tarkoittaa teorian 

kuljettamista mukana läpi tutkimuksen, sen eri vaiheissa. Teoreettisen perehty-

neisyyden kautta syntyneiden omien olettamusten ja käsitysten tiedostaminen on 

tärkeää tutkimuksen eri vaiheissa. Teoria ohjaa suuntaa, johon tutkimusprosessi 

etenee, muttei ennaltamäärittele tutkimuksessa syntyviä näkökulmia. (Ahonen, 

1994, s. 123.) 

 

Aineiston analysoinnin tavoitteena on ymmärtää, kuvailla ja tulkita tutkittavia ilmi-

öitä. Tutkija tarkastelee ilmiöitä aina omasta näkökulmastaan, omien kuvainnol-

listen silmälasien kautta, mihin vaikuttavat teoreettinen viitekehys, mistä tutkija 

on kiinnostunut sekä tutkijan käyttämät tutkimusmetodit. (Puusa & Juuti, 2020.) 

Hirsjärvi ja Hurme (2015) kuvaavat analyysiä vaiheeksi, jossa eritellään, luokitel-

laan sekä pyritään luomaan kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä uudessa per-

spektiivissä. Fenomenografisen tutkimuksen analyysi etenee vaiheittain ja jokai-

sella analyysin vaiheella on merkityksensä sekä vaikutuksensa seuraaviin valin-

toihin. Analyysin tarkoituksena on löytää aineistosta sellaisia eroja, jotka selven-

tävät henkilön suhdetta tutkittavaan ilmiöön. Erojen perusteella luodaan erilaisia 

käsitteellisiä kuvauskategorioita, jotka selventävät erilaisia tapoja käsittää tutkit-

tavaa ilmiötä. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166.) Jokainen kategoria liittyy toi-

siin tutkimuksen kategorioihin osana laajaa kategoriasysteemiä (Häkkinen, 1996, 

s. 41). Tässä tutkimuksessa olen tehnyt aineistoni analyysin käyttämällä apuna 

Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 167) artikkelissaan esittelemää kuviota, jossa 

kuvataan analyysin etenemistä ja prosessia kuvauskategorioiden luomisen taus-

talla.  
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Kuvio 1. Analyysin etenemisvaiheet Huuskon ja Paloniemen (2006) artikkelin pohjalta 
 

 
 

Aloitin analyysin Hirsjärven ja Hurmeen (2015) kuvailemalla tavalla eli jo aineis-

ton keruuvaiheessa. Minulla oli tutkimukseni alkaessa käsitys tutkimuksen tarkoi-

tuksesta ja jo haastatteluja tehdessäni aloitin aineiston luokittelua mielessäni 

kuulemani perusteella. Olin myös suunnitellut tutkimuskysymykseni siten, että ne 

ovat tarpeeksi avoimia, jotta erilaisten näkemysten kirjo voi näkyä, kuten Huusko 

& Paloniemi (2006, s. 163) artikkelissaan kehottavat. Analyysin lähtökohtana 

käyttämäni kuvion mukaan tarkoituksena on ensin luoda ensimmäisen tason ka-

tegorioita eli merkityskategorioita. Luin aineistoni läpi useaan kertaan ja aloitin 

ryhmittelyn merkitsemällä värikoodein tutkimuskysymyksiini liittyvät maininnat. 

Erottelin aineistostani myös maininnat, jotka liittyivät tutkimusta ohjaaviin teorioi-

hin tai jotka olivat muuten mielestäni merkityksellisiä tutkimukseni kannalta. Näin 

olin löytänyt aineistostani merkitysyksikköjä, jotka eivät keskity vain yksittäisiin 

sanoihin tai lauseisiin vaan aihekokonaisuuksiin (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 

167). Tutkimustuloksissani olen merkinnyt nämä taulukkoon otsikon merkityska-

tegoriat. Esimerkkejä aineistosta nostamistani merkityskategorioista ovat esimer-

kiksi; opettajan tunnetaidot, omien puheiden tiedostaminen, itsetuntemus, oppi-

laantuntemus.  

 

Näitä löytämiäni merkitysyksiköitä lähdin tarkastelemaan edelleen Huuskon ja 

Paloniemen (2006, s. 167) artikkelin kuvion mukaan, muodostaen käsityksistä 

abstraktimpia kategorioita. Nämä abstraktimmat kategoriat muodostetaan lajitte-

lemalla, etsimällä ja ryhmittelemällä merkitysyksiköitä (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 168). Tarkastelin merkitysyksiköitä ja etsin näitä yhdistäviä abstraktimpia 

tekijöitä. En ollut määritellyt, että abstraktimpien tekijöiden on välttämätöntä tulla 

suoraan haastateltavilta, mutta osa näistä tekijöistä saatettiin mainita omana 

merkitysyksikkönään. Tärkeimpänä pidin luoda kategorian, jonka alle mahtuvat 

eri merkitysyksiköiden erilaiset kokemusten kirjot. Tutkimuksessani olen pyrkinyt 



28 
 

Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 168) ohjeiden mukaan kirjoittaa näiden kate-

gorioiden sisältöjä auki, jotta kategorioiden sisäiset erityispiirteet tulevat näkyviin. 

Olen käyttänyt myös suoria lainauksia tuodakseni esiin kokemusten kirjoa kate-

gorian sisällä. Tämän analyysivaiheen kategoriat olen nimennyt tutkimuksessani 

käsityskategorioiksi, joita ovat esimerkiksi esimerkin näyttäminen ja keskustelu. 

 

Kolmannessa analyysin vaiheessa tarkoituksena on muodostaa yleisemmän ta-

son kuvauskategorioita, joissa nostetaan esiin käsityksien keskeisimpiä piirteitä 

sekä niiden sisäisiä rakenteita ja joilla kuvataan tutkittavaa ilmiötä (Huusko & Pa-

loniemi, 2006, s. 168). Kuvauskategorioita luodessa on kiinnitettävä huomiota en-

nemminkin käsitysten laadullisiin eroihin kuin määrälliseen painotukseen aineis-

tossa, sillä pienimmätkin maininnat voi olla kiinnostavimpia teoreettisesta näkö-

kulmasta (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Tässä tutkimuksessa olen raken-

tanut kuvauskategorioista horisontaalisen kuvauskategoriajärjestelmän, mikä tar-

koittaa kuvauskategorioiden olevan tasavertaisia ja samanarvoisia keskenään. 

Erot, joita kuvauskategorioissa on, ovat näin ollen sisällöllisiä. (Huusko & Palo-

niemi, 2006, s. 169). Abstraktimpien kategorioiden, eli tässä tutkimuksessa käsi-

tyskategorioiden, kuvaamisen jälkeen aloin tarkastella niiden keskeisimpiä piir-

teitä sekä näiden välisiä suhteita. Tämän perusteella löysin kolme opettajan 

haasteita sekä neljä opettajan keinoja kuvaavaa kategoriaa. Horisontaalisena ku-

vauskategoriajärjestelmänä kuvattuna haasteita ovat: 1. Oppilaiden kielteiset tun-

teet, 2. Koulukulttuuri sekä 3. Koulun ulkopuoliset tekijät. Keinoja kuvaavat ku-

vauskategoriat ovat: 1. Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus, 2. Toimin-

tatavat koulun arjessa, 3. Monilukutaito sekä 4. Kehoarvostus ja itsearvostus. 
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6 Haasteet myönteisen kehonkuvan muodostumisen 
tukemisessa 

 

 

Tässä kappaleessa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni; Minkälaisia 

haasteita liittyy myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen koulussa? 

Olen tunnistanut ja nostanut aineistostani kolmenlaisia haasteita: 1. Oppilaiden 

kielteiset tunteet, 2. Koulukulttuuri sekä 3. Koulun ulkopuoliset tekijät. 
 
 

 
 Taulukko 1. Haasteet myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa 
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6.1 Oppilaiden kielteiset tunteet 
 

Tässä kuvauskategoriassa avaan, miten oppilaiden kielteiset tunteet voidaan ko-

kea haasteena myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa. Jaoin tä-

män kuvauskategorian kahteen käsityskategoriaan: 1. oppilaiden suhtautuminen 

omaan kehoonsa sekä 2. oppilaiden väliset suhteet.  
 

 
 
 Taulukko 2. Kuvauskategoria oppilaiden kielteiset tunteet 
 

 

Oppilaiden suhtautuminen omaan kehoon 
 

Se, että oppilailla voi jo lähtökohtaisesti olla erilaisia kielteisiä suhtautumistapoja, 

kuten häpeäkokemuksia, omiin kehoihinsa koettiin haastatteluissa oleellisiksi 

haasteiksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa. Suurimassa 

osassa haastatteluista tuotiin esille jo hyvinkin pienien oppilaiden omaan kehoon 

liittyvästä häpeästä tai kielteisestä suhtautumisesta. Häpeän tai epämukavuuden 

tunteet tulivat opettajien kokemusten mukaan ilmi esimerkiksi itsensä piilotteluna 

liikuntatunneilla tai peseytymistilanteissa, oman vartalon piilottelulla vaatteilla, 

syrjään vetäytymisenä yhteisestä tekemisestä sekä lannistumisena kesken teke-

misen. Kielteisellä kehonkuvalla on todettu olevan yhteys muun muassa huonoon 

itsetuntoon (Paxton & Damiano, 2017, s. 269).  Birbeckin ja Drummondin (2006, 

s. 423) mukaan huono itsetunto voi vaikuttaa vahvasti henkilön osallisuuteen elä-

mässä ja siihen, ettei hän välttämättä osallistu aktiviteetteihin muiden kanssa. 

Tämä on linjassa myös tässä tutkimuksessa tulleisiin tuloksiin, jossa oppilaan 

osallistuminen yhteiseen tekemiseen rajoittuu häpeäkokemusten takia. 
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Alakoulussa vaatteisiin piiloutumisen huolestuttavana vastakohtana nähtiin myös 

niin sanotusti liian paljastavasti pukeutuminen tai esimerkiksi oman laihuuden yli-

korostaminen vaatetuksella. Eräs haastateltava kuvaili tätä ilmiötä seuraavasti: 

 
Ehkä vähän pukeutumisellaki ylikorostetaan sitä omaa vaikkapa just jotain sel-
lasta, ylilaihuutta jotkut vitos-kutoset, nii silloin huomaa et se on mun mielestä 
jopa vähän huolestuttavaa sekin. (H1) 

 

Myös lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat ja niiden vaikutus omaan kehoon 

suhtautumiseen tuotiin esille useammassa haastattelussa. Haasteina myöntei-

sen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa nähtiin oppilaiden erilaiset psyyk-

kiset ongelmat, kuten esimerkiksi syömishäiriöt sekä erilaiset masennus- ja ah-

distusoirehdinnat. Mielenterveysongelmilla ja kielteisellä kehonkuvalla on 

useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteys toisiinsa, kuten tämänkin tutkimuk-

sen tuloksista käy ilmi (Paxton & Damiano, 2017, s. 269). Eräs haastateltavista 

kuvaili, että monilla hankalista mielensairauksista kärsivillä oppilailla suhde 

omaan kehoon on hyvin hankala ja siihen liittyy myös mahdollisesti paljon jumiu-

tumista. Haastattelussa kuvailtiin myös oppilaiden vääristyneitä kehonkuvia, 

omasta kehosta etääntymistä ja ylipäätänsä haasteita suhteessa omaan ke-

hoonsa. Haasteeksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa tuo-

tiin esiin mahdollinen ymmärtämisen vaikeus oppilaan ja opettajan välillä.  

 
Se liittyy esimerkiksi autisminkirjon oppilailla niinkun, voi olla sellasia meidän 
keillä on niiku suht neurotyypilliset aivot, niin hyvin omalaatusia asioita, nimen-
omaan niiku kokemuksia omasta kehosta ja mitä pitää tehdä ja miltä näyttää. 
(H4) 

 

Oppilaan suhtautuminen omaan kehoonsa nähtiin myös erilaisen oman kehon 

kommentoinnin ja mahdollisen oman kehon nimittelyn kautta. Suhtautuminen 

oman kehon kielteiseen kommentointiin koettiin haastavaksi ja siihen puuttumi-

sen keinot koettiin paikoin rajallisiksi. Monet haastateltavista sanoivat puuttu-

vansa aina esimerkiksi itsensä nimittelyyn, mutta eivät pystyneet tarkemmin erit-

telemään, millaista puuttumista se mahdollisesti on. Puuttuminen oppilasta hyö-

dyttävällä tavalla koettiin haastavaksi. Kielteinen puhe omasta kehosta, eli fat 

talk, on todettu ilmiöksi, joka toisaalta luo kielteisempää kehonkuvaa, mutta on 

myös monelle tapa purkaa omaa kielteistä kokemusta kehostaan (Salk & Engel-
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Maddox, 2011, s. 25). Näin ollen ei ole ihme, että opettajatkin kokevat haasteel-

liseksi toimia tilanteissa, joissa oppilaat puhuvat omasta kehostaan epäkunnioit-

tavasti, sillä ne saattavat liittyä myös oppilaan oman olon helpottamiseen. 

 

Oppilaiden väliset suhteet 
 

Käsityskategoria, oppilaiden väliset suhteet, kertoo haasteista, joita opettajat ko-

kevat myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa, kun kyse on oppi-

laiden välisestä keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja vertaisryhmässä esiintyvistä 

ilmiöistä. Näitä haasteita ovat esimerkiksi muiden oppilaiden kehojen nimittely ja 

kommentointi, kiusaaminen, tapa, jolla vertaisryhmässä puhutaan kehoista sekä 

vertaisryhmän sisäiset trendit. Tämän haasteen tunnistamista myötäilee myös 

Richardsonin ja Paxtonin (2010, s. 113) tutkimus, jossa todetaan vertaisten välillä 

tapahtuvien ulkonäkökeskeisten keskusteluiden sekä fat talkin lisäävän lasten ul-

konäköpaineita sekä heidän kokemaansa kehotyytymättömyyttä. Fat talk voi olla 

henkilöön itseen kohdistuvaa tai se voi kohdistua myös muihin ihmisiin ja heidän 

ulkomuotoonsa. Sen takana voi myös olla ryhmään kuulumisen tunteen lisäämi-

nen ja sosiaalinen vahvistaminen (Mills & Fuller-Tyszkiewicz, 2016, s. 115). Oppi-

laiden välisessä epäasiallisessa vuorovaikutuksessa voikin mahdollisesti olla 

kyse esimerkiksi tästä ilmiöstä. 

 

Eräs haastateltava koki haasteena, miten saada lapsille ymmärretyksi, että ulko-

näköön kohdistuva kommentointi voi tuntua toisesta todella pahalta ja ettei ulko-

näkö määritä ihmisen arvoa. Jokaisessa haastattelussa tuotiin ilmi lasten keski-

näisen kommunikaation haasteita, jotka tulivat ilmi esimerkiksi lihava – tai läski –

sanan käyttöä nimittelytarkoituksessa. Esille tuotiin myös kokemus siitä, että ny-

kyaikana on yleisempää haukkua muita tai puhutella muita epäkunnioittavasti. 

Kiusaaminen mainittiin nimittelyn lisäksi erikseen kahdessa haastattelussa. 

Haastateltavat kokivat haasteelliseksi myönteisen kehonkuvan tukemisen, sillä 

monilla kiusaamista kokeneilla oppilailla oli hyvin kielteinen kehonkuva.  

 
No kyllä se on mun mielestä hyvin paljon ne toiset oppilaat ja ehkä aikuistenkin 
ajattelematon kommentointi, että vaikkapa et ootpa sä nyt vähän pulskistunut tai 
sitten jos kaverit. Se on ikävä kyllä se nykyaikanen tapa puhutella toisia, mikä 
musta on inhottavaa, semmosta dissailua. Siitä on tullu vähän niiku muotia et 
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haukutaan toisia et mitä ilkeämmin ja mitä kauheammilla sanoilla sä niiku läpällä 
haukut jotakin. Niin nehän on niitä jotka satuttaa. Ei semmosta läppää oo et sitä 
tarvitsis hyväksyä. Mut sitä kuulee tosi paljon. (H1) 
 

 

Koulun aikuiset eivät voi tietää, millä tavoin oppilaat keskenään kommunikoivat, 

vaikka kuulisivatkin joitain pätkiä keskusteluista. Vertaisryhmän kesken tapah-

tuva keskustelu kehoista koettiin yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi oppilaan kehon-

kuvan muodostumiseen. Tätä kokemusta tukevat myös aikaisemmat tutkimukset, 

joissa vertaisryhmän on todettu olevan yksi kehonkuvaan vaikuttavista tekijöistä 

(Lombardi, Beatty, Devine, Wallace & Costello, 2019, s.225). Haastateltavat ker-

toivat siitä, että pyrkivät tukemaan lapsia keskustelemaan töksäyttelemättä tai 

kommentoimatta ilkeästi toisten kehoja. Haasteellisiksi koettiin tilanteet, joissa 

näihin kommentteihin tulisi puuttua, sillä opettajan työssä ei koettu aina olevan 

aikaa puuttua ja paneutua varsinkin ohimennen kuultuihin kommentteihin. Oppi-

laiden vertaisryhmien sisällä todettiin myös vallitsevan omia ruokatrendejä, joihin 

puuttuminen koettiin myös haasteelliseksi. Tähän sisältyi myös pohdintaa siitä, 

kuinka paljon koulu voi vaikuttaa tähän osaan oppilaiden elämässä.  
 
 
6.2 Koulukulttuuri 
 

Olen jakanut tämän kuvauskategorian kahteen käsityskategoriaan: 1. Koulun ai-

kuiset sekä 2. Turvallinen tila. Koulun aikuisten esimerkki, puheet, asenteet sekä 

heidän itsetuntemuksensa koettiin yhdeksi suureksi haasteeksi myönteisen ke-

honkuvan muodostumisen tukemisessa. Turvallisen tilan luominen koettiin tärke-

äksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen kannalta, mutta siihen liittyvät te-

kijät, kuten esimerkiksi pohjataidot, koettiin haasteellisina. Haastateltavat toivat 

ilmi haasteita ja kokemiaan kompastuskiviä, jotka ovat tulleet ilmi mahdollisesti 

heidän toiminnassaan sekä muiden, esimerkiksi työpaikkansa aikuisten, toimin-

nassa. Tuon tämän kuvauskategorian yhteydessä esiin moninaisia kokemuksia, 

joiden parissa haastateltavat ovat kokeneet haasteita pyrkiessään myönteisen 

kehonkuvan muodostumisen tukemiseen koulussa sekä kokemuksia siitä, minkä 

toiminnan haastateltavat ajattelevat olevan haitallista oppilaiden myönteiselle ke-

honkuvalle.  
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 Taulukko 3. Kuvauskategoria koulukulttuuri 
 

Koulun aikuiset 
 

Eniten mainintoja saanut ja korostettu haaste oli koulun aikuisten puheet. Olen 

jakanut kategorian koulun aikuisten puheet kahteen osioon: koulun aikuisten pu-

heet oppilaista sekä koulun aikuisten puhe itsestään. Haasteeksi koettiin se, että 

aikuiset saattavat tiedostamattaan kommentoida oppilaiden ulkonäköä ja luulla 

kehuvansa sitä, vaikka voivat aiheuttaa tällä enemmän pahaa kuin hyvää. Yksi 

haastateltavista opettajista antoi esimerkin tästä kuvailemalla tilannetta, jossa 

kommentoidaan oppilaan mahdollista laihuutta ja ajatellaan, ettei laihuuden kom-

mentointi ole paha asia, sillä se on yhteiskunnassamme asia, johon pyritään. 

Myönteisen kehonkuvan ulottuvuuksiin kuuluukin esimerkiksi kauneuden ymmär-

täminen laajana käsitteenä, jolloin se ei rajaudu vain tietynlaisiin kehoihin (Tylkas 

& Wood-Barcalow, 2015). Haasteeksi koettiin myös ylipäätään oppilaiden ulko-

näköön huomion kiinnittäminen, sillä sen ajateltiin saattavan ruokkia koko luo-

kassa haitallisia reaktioita. Kaikki haastateltavat näkivät riskinä myönteisen ke-

honkuvan muodostumiselle ulkonäköön liian huomion kiinnittämisellä. Yksi haas-

tateltavista kommentoi aikuisten tekemien oletusten haasteita seuraavasti: 

 
Varmaan se just et se yksilöllisyys, et ehkä tosi usein oletetaan, et jos vaikka 
oppilas on alipainoinen tai normaalipainoinen et se kehonkuva ois sit jotenkin tosi 
hyvä ja et sitte jos on ylipainoo et se kehonkuva ois jotenkin huono et ei se pidä 
paikkaansa. Ehkä se on sellanen haaste, mitä en oo vielä sanottanu ääneen. Et 
sitte on sellasia vahvoja oletuksia monella, mitä ei sit ois hyvä ylläpitää. (H6) 

 

Koulun aikuisten puhe itsestään tuotiin esille myös kaikissa haastatteluissa. Ai-

kuisten epäkunnioittava puhe itsestään nähtiin haitallisena tekijänä oppilaiden 
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myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiselle. Epäkunnioittavaksi pu-

heeksi olen laskenut maininnat, joissa annetaan ymmärtää oppilaiden edessä 

omassa ulkonäössä olevan jotakin vikaa. Osassa haastatteluissa mainittiin, että 

erityisesti naisopettajat saattoivat kommentoida usein julkisesti omaa ulkonäkö-

ään tai syömistään. Yksi haastateltavista kuvaili seuraavasti itsensä kommentoi-

mista: 

 
Musta se on ehkä semmonen uus juttu joillekkin, et varmaan kaikki opettajat ja 
ammattilaiset ymmärtää et eihän kukaan nyt hauku oppilaita tai kukaan enää var-
maan sano oppilaille et sä oot vähän pulska tai muuta. Et varmasti kaikki ymmär-
tää sen, mut et sit se seuraava taso ois se et ymmärretään et se miten itse pu-
hutaan itsestämme tai aikuiset puhuu keskenään, et sieltäkään ei lipsahda mi-
tään et pitäspä mun olla jotenki vähä.. et esimerkiksi naisille tyypillistä sellanen 
ulkonäön vähättely ja arvostelu ja jotenkin ylipäätään kehon kommentoinnin vois 
jättää vähemmälle. Et semmonen on varmasti riskitekijä, jos semmosta hirveesti 
kuulee. (H4) 

 

Haastatteluissa tuli myös useampia mainintoja koulun aikuisten avoimesta laih-

duttamisesta, ruokien ja liikunnan terveelliseksi luokittelusta sekä laihduttami-

sesta, erilaisista ruokatrendeistä ja karkkilakoista puhumista. Kaikki haastatelta-

vat opettajat ajattelivat näistä aiheista puhumisen olevan haitallista oppilaiden 

myönteisen kehonkuvan muodostumiselle. KEHUVA –hanke (2019), joka poh-

jautuu vahvasti Tylkan ja Wood-Barcalowin (2015) käsityksille myönteisestä ke-

honkuvasta, myötäilee edellä mainittua opettajien kokemusta. Hankeen mukaan 

myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisen kannalta opettajan oma ke-

honkuva ja ruokasuhde on tärkeä hahmottaa, ennen kuin asiaa käsitellään lasten 

ja nuorten kanssa. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat myös kuulevansa hy-

vin usein opettajanhuoneessa puhetta erilaisista dieeteistä tai oman herkuttelun 

kommentoimista.  

 

Eräs haastateltava mainitsi, että lapset kopioivat herkästi asioita, joista opettaja 

puhuu. Mainintoja tuli myös opettaja-oppilassuhteen läheisyydestä varsinkin ala-

koulussa, jolloin opettajan nähtiin mahdollisesti vaikuttavan paljon oppilaidensa 

näkemyksiin. Haasteeksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiselle 

nähtiin myös esimerkiksi se, jos opettaja korostaa puheissaan sitä, kuinka paljon 
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liikunnalla voi kuluttaa energiaa tai kuinka tietyt ruuat ovat terveellisiä ja jotkut 

eivät. Eräs haastateltavista ilmaisi kyseisen haasteen näin: 

 
Jos vaikka puhuu jostain ruuasta hirveesti, että kuinka terveellistä mikäkin on ja 
liikunnasta, kuinka mikäkin kuluttaa ja on tehokasta, niin emmä usko et se voi 
olla vaikuttamattakaan kaikkiin niihin ympärillä oleviin, myöskään oppilaisiin. (H3) 

 

Opettajien asenteita koskevat kokemukset nousivat useimmissa haastatteluissa 

esiin. Useat haastateltavat kokivat, että asennemuutos koulun aikuisten kesken 

voisi vaikuttaa myönteisesti oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen 

tukemiseen. Eräs haastateltava mainitsi koulukulttuurin ja aikuisten välisen kes-

kustelun merkityksen. Hän koki, että näiden asennekeskustelujen pohtimiselle 

tulisi antaa enemmän aikaa, arvoa ja merkitystä arjessa ja, että tällä hetkellä 

nämä eivät toteudu. Osassa haastatteluissa koettiin pitkän työkokemuksen ole-

van mahdollisesti haaste myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiselle, 

sillä asenteet ja ajatukset aiheesta voivat olla hyvinkin erilaisia. Tätä kokemusta 

kuvailtiin yhdessä haastatteluista seuraavasti: 

 
Kyl se vaatis lisäkoulutusta ja sellasta myös asennekeskustelua kouluihin myös, 
et sit jos tuntuu et itellä on joku hieno asia, niin tuntuu et joku muu iäkkäämpi 
tulee ja sanoo, niiku läjäyttää, rumasti tai puhuu silleen tosi vahingollisesti (ke-
hoista). Niin kyllä se vaatis myös sellasta suurta asennekeskustelua ja se ois tosi 
tärkeetä ja sellasta arvokeskutelua. (H6) 

 

Haasteeksi koettiin siis varsinkin se, ettei opettaja ole valmis muokkaamaan ja 

päivittämään omia ajatuksiaan sekä toimintatapojaan. Toisaalta taas joissain 

haastatteluista iän tuoman kokemuksen koettiin olevan hyvä asia, jonka avulla 

voi välttää monia haasteita, joita myönteisen kehonkuvan muodostumisen tuke-

minen voi tuoda tielle.  

 
Kyllä mä aattelen et ne on sellasia elämänkokemuksen tuomia pieniä asioita, 
mitä on oppinut huomaamaan ja hoksaamaan. Ja just sitte esimerkin näyttämi-
nen itekki, pyrkii ehkä itekki olemaan puhumatta varsinkaan omasta kehosta mi-
tenkään negatiiviseen sävyyn tai mitenkään siten mikä vois antaa huonoa esi-
merkkiä niille lapsille. (H2) 
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Eräs haastateltava toi esiin, että tämänhetkinen opetussuunnitelma mahdollis-

taisi enemmän oppilaiden kanssa yhdessä tekemistä ja ihmettelyä, mutta on vah-

vasti opettajasta ja hänen tahdostaan kiinni millaiseksi peruskoulun anti jää. Eräs 

toinen haastateltava toi tämän haasteen esille seuraavasti:  

 
Se on paljon kiinni siitä et kuka siel aikuisena on tai ketkä siel aikuisena on. (H5) 

 

Haastatteluissa keskustelua herättivät myös ajatukset opettajan itsetuntemuk-

sesta. Useimmat haastateltavat pohtivat, miten opettaja voi olla vaikuttamatta 

ympärillä oleviin oppilaihin, jos itse mahdollisesti laihduttaa jatkuvasti. Hutchinso-

nin ja Callandin (2011, s. 21) mukaan opettaja toimii roolimallina oppilailleen, jo-

ten omat asenteet ja niiden vaikutus oppilaisiin on tärkeä tiedostaa. Eräs haasta-

teltava sanoikin, että opettaja toimii esimerkkinä oppilaille ja antaa heille mallia. 

Hän pohti opettajan oman kehonkuvan varmasti näkyvän jollain tavalla olemi-

sessa ja kaikessa muussa, vaikkei siitä puhuisi ääneen. Toinen haastateltava toi 

taas esiin opettajien näyttelijänkykyjä ja ”opehaarniskaa”, jonka takaa oppilaat 

eivät välttämättä tiedä, mitä opettaja oikeasti ajattelee. Haastatteluissa tuotiin siis 

esille erilaisia näkökulmia siitä, miten opettajan omat tunteet ja ajatukset kehon-

kuvaan liittyvistä teemoista näkyvät oppilaille.  
 

Sillähän on äärimmäisen iso merkitys, kyllähän sä heijastelet pienillä asioilla ja 
pienillä kommenteilla saatat tuoda esiin sitä, ettet sä oo ite jostain ittessäs tyyty-
väinen. Sehän on meille suomalaisille oikeen semmosta et “meillä on nämäkin ja 
tämmöisetkin” että se monesti tehään ei niin tosissaakaan, mutta silti se on aika 
vaarallista, kun ollaan tekemisissä tämmösten murrosikäisten lasten kanssa. 
(H1) 

 

Turvallinen tila 
 

Turvallisen tilan luominen koettiin tärkeäksi oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. 

Turvaton tila mainittiin useassa haastattelussa yhtenä haasteena, joka voi vaikut-

taa kielteisesti myönteisen kehonkuvan muodostumiseen. Useissa haastatte-

luissa mainittiin lähtökohdaksi sellaisten aiheiden käsittelyyn, mitkä liittyvät oppi-

laan minäkäsitykseen, olisi ryhmässä oltava tarpeeksi pohjataitoja. Näiksi pohja-

taidoiksi mainittiin esimerkiksi oppilaiden tunnetaidot, ryhmän ilmapiiri, ryhmän 
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välinen luottamus sekä kaveritaidot. Ilman näitä koettiin haastavaksi edes lähes-

tyä aihetta, jossa puhutaan oppilaan omista käsityksistään itsestään ja muista. 

Ryhmän psyykkisen turvallisuuden nähtiin siis olevan edellytyksenä melkein kai-

kelle toiminnalle. Opettajalle näiden pohjataitojen kerryttäminen luokkaan koettiin 

vaativan valtavasti työtä. Se, että luokassa ei ole toisia kunnioittava ilmapiiri voi 

erään haastateltavan mukaan johtaa siihen, että esimerkiksi mistään henkilökoh-

taisemmista aiheista ei voida puhua, jotta kenenkään mieltä ei pahoiteta. Haas-

tateltava kommentoi asiaa seuraavasti:  

 
En lähtis käsittelemään hyvin henkilökohtaisia ees laajempia teemoja, jos se 
ryhmä ei oo sellanen, missä se ois turvallista tai toisia kunnioittavaa. Ei niinkään 
asia edellä, vaan semmonen vastaanottavuus, niitten lasten ja ryhmän vastaan-
ottavuus on ensiarvoisen tärkeää et sit syntyiski keskustelua tai pohdintaa tai 
ajatusta, ilman sitten että joku sanoiskin vaikka läski tai viittaa johonkin muihin 
juttuihin tai ottaa keskusteluun vaikka siinä linjastolla ruokalassa tiettyjä asioita 
tai vaikka liikkatunnilla. Mä ajattelen et se semmosen luottavaisen ilmapiirin luo-
minen ois tositosi tärkeetä, siinä sit joutuis kaveritaidoille ja muille tekemään pal-
jon töitä ennen sitä keskustelua kehonkuvasta tai herkemmistä aiheista. Vaatii 
niitä pohjataitoja valtavasti. (H5) 

 

Haastatteluissa ilmeni myös tiedostus siitä, ettei oppilaiden sisäisestä maail-

masta voi välttämättä tietää mitään. Oppilaantuntemus koettiin yhdeksi lähtökoh-

taisesti tärkeäksi keinoksi tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista, mutta 

toisaalta se koettiin myös yhtenä suurena haasteena, sillä ikinä ei voi täysin tie-

tää, mitä oppilaat ajattelevat.  

 
Tarvitaan aikaa oppilaantuntemukseen, et ne on kuitenkin ehkä sellasia aika pii-
lossakin olevia juttuja ja et ei voi olettaa. (H6) 

 

Turvallisen tilan luomisen haasteeksi haastattelujen perusteella nähtiin myös ai-

kuisresurssin puute. Aikuisresurssin lisääminen oli haastateltavien mielestä mer-

kityksellistä luokan ilmapiirin ja turvallisuuden parantamiselle. Haasteeksi koettiin 

etenkin se, jos erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ei ollut tarpeeksi ai-

kuisia käytettäväksi. Myös yleisopetuksen ryhmät, joissa ei välttämättä ollut viral-

lisesti erityisen tuen tarvitsijoita, mutta luokka oli muusta syystä rauhaton tai huo-

nosti ryhmäytynyt, koettiin haastavaksi, jos aikuisresurssia ei ollut. Näissä ta-
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pauksissa aikuisia olisi kaivattu luokkatilaan lisää, jotta kukaan, opettaja tai oppi-

laat, ei tule ryhmässä häpäistyiksi. Toisista aikuisista osa haastatelluista opetta-

jista koki saavansa turvaa haastavilta tuntuvien aiheiden käsittelyssä. 
 
 
 
6.3 Koulun ulkopuoliset tekijät 
 

Kuvauskategoriassa koulun ulkopuoliset tekijät kuvailen haasteita, jotka sijoittu-

vat koulun ulkopuolelle, mutta joiden koettiin silti liittyvän olennaisesti haastee-

seen tukea oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumista. Muodostin haas-

tattelujen perusteella kolme haasteita kuvaavaa käsityskategoriaa: 1. Laihdutus-

kulttuuri, 2. Koulutuksen puute sekä 3. Oppilaan muut ympäristöt. Käsityskatego-

rioissa ilmenevät aiheet koettiin haastatteluissa yhteiskunnallisiksi aiheiksi, joihin 

vaikuttamisen koettiin haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. 
 

 
 
 Taulukko 4. Kuvauskategoria koulun ulkopuoliset haasteet 
 
 

Laihdutuskulttuuri 
 

Laihdutuskulttuuri oli osalle haastateltavista tuttu käsite ja osa haastateltavista 

kuvaili samaa ilmiötä käyttämättä kyseistä termiä. Laihdutuskulttuuri –käsitteellä 

ei ole tarkkaa tutkittua määritelmää, mutta sitä käytetään yleisesti feministisissä 

sekä laihdutusta vastustavissa liikkeissä ja ydinajatuksena on kritisoida kokonais-

valtaisia laihduttamisnormeja (Jovanovski & Jaeger, 2022, s. 1). Tässä tutkimuk-

sessa liitän laihdutuskulttuuriin maininnat, jotka koskevat laihduttamista, laihuu-

den ihannointia, laihuuden markkinointia sekä terveyspuhetta. Eräs haastatelta-

vista kuvailikin laihdutuskulttuurin olevan kaiken läpäisevä tekijä, jolta ei voi vält-

tyä. Hän kuvailee laihdutuskulttuurin haasteita vastauksessaan seuraavasti: 
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Kyl mä uskon, että melkeen kaikki voi vaikuttaa (kehonkuvaan) et kuitenkin just 
joku laihdutuskulttuuri on niin kaikkialla et se voi ihan pienestä lähtienkin olla tois-
ten oppilaiden puheissa ja sitä varmasti esiintyy oppikirjojenkin sivuilla tai muitten 
kirjojen sivuilta. Esimerkiks tää Harry Potter, missä puhutaan tosi rumasti liha-
vuudesta. Et musta tuntuu, että niitä riskitekijöitä on kaikkialla, et on se niinku 
semmonen haaste, mikä ei ihan helposti ratkee. (H3) 

 

Oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen kannalta laihdutuskulttuuri 

koettiin osassa haastatteluissa haasteeksi, sillä siitä näkyy viitteitä heidän mu-

kaan kaikkialla. Esimerkeiksi nostettiin iltapäivälehdet ja niiden otsikot sekä eri-

laiset julkisesti esillä olevat laihdutusvinkit. Eräs haastateltavista toi esiin tuntei-

tansa siitä, miten yleisesti, esimerkiksi kaupoissa, näkyvillä olevat otsikot vaikut-

tavat oppilaisiin:  

 
Mua ärsyttää, kun lehdet on joulun jälkeen täynnä laihdutuskuureja ja taas kesä-
kuntoon pitää päästä ja kesän jälkeen pitää saada makkaroita pois, kun on syöty 
grilliruokaa. Minusta se on tämmönen markkinajuttukin, että sillä ihmisille saa-
daan kaikenlaista hömppää syötettyä. Ärsyttää ja huolestutaa, kun ne on nää 
nuoret jotka niitä kattoo ja kuvittelee et näin sen pitää olla ja tää on se tärkee 
juttu. (H1) 

 

Kaikki haastateltavat toivat esiin huolen siitä, millainen kuva oppilailla muodostuu 

siitä, miltä heidän kuuluisi näyttää tai kuinka heidän tulisi toimia. Huolta aiheutti-

vat eräässä haastateltavassa esimerkiksi ajatus, että liikunta toimii vain kulutta-

misen muotona ja tiettyjen ruokien, esimerkiksi herkkujen, syöminen on lihotta-

vaa. Tällöin haastateltavan mukaan on riski, että laihuutta ja terveyttä katsotaan 

yhteiskunnassa ylöspäin ja kaikkea tekemistä arvotetaan tapana muokata kehoa 

isommaksi tai pienemmäksi. Haasteena nähtiin myös se, että liikkumisesta ja 

syömisestä katoaa ilo ja sitä lähestytään vain yhdestä näkökulmasta. Osa haas-

tateltavista koki ongelmalliseksi sen, että ruokaa tai elämäntapoja kuvataan ter-

veellisiksi tai epäterveellisiksi. Haasteeksi koettiin, että oppilaille voi syntyä ter-

veelliseksi kuvailtavasta ruokavaliosta tai elämäntavasta vääränlainen kuva eri-

laisten mainosten ja lehtiartikkeleiden takia. Näiden kokemusten mukaan tervey-

destä puhuminen lisää paineita toimia tietyllä tavalla. 

 
Laihduttamista, laihuutta ja terveyttä katotaan meiän yhteiskunnassa ylöspäin ja 
vähä niiku kaikkee, jotenkin arvotetaan sen mukaan et kuinka terveellistä jokin 
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on tai vaikkapa että liikunta nähään usein vaan tapana muokata kehoa johonkin 
suuntaan eikä niinkään ilosena ja kivana asiana ja syöminen nähään usein mo-
nesti laihduttamisen kautta ja herkut nähään sen kautta ettei niitä kannata syödä 
paljon koska ne lihottaa eikä niiku mietitä mitään muita näkökulmia. Tosi semmo-
nen kokonaisvaltainen kulttuuri. (H3) 

 

Osa haastateltavista koki taas, ettei terveellisestä ruokavaliosta tai liikkumisesta 

puhumisessa ole sinänsä vikaa, vaan ongelmallista on se, että terveellisyyden 

nimissä kannustetaan erilaisiin ruokavaliotrendeihin eikä hyvinvointia näin synny. 

Eräs haastateltavista opettajista kuvaili tätä kokemusta seuraavasti: 

 
Sillä (laihdutuskulttuurilla) markkinoidaan tosi paljon ja myydään kaikennäköisiä 
dieettijuttuja. En mä millään lailla nää sitä huonona asiana, että pyritään syömään 
terveellisesti ja pidetään painonhallinta kurissa ja muuta, mutta semmoset pussi-
keittokuurit ei oo oikea tapa siihen. (H2) 

 

Sosiaalinen media koettiin haasteeksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen 

tukemisessa ja se koettiin haastattelujen perusteella myös laihdutuskulttuurin le-

viämisen mahdollistajana. Määrittelen tässä tutkimuksessa sosiaalisen median 

tarkoittamaan kommunikaation välineitä, jotka toimivat elektronisessa muodossa. 

Sosiaalinen media on vuorovaikutteista ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden jakaa 

sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tekstiä, valitsemilleen yhteisöille. (Clampitt, 

2018, s. 4.) Useammat haastateltavat kokivat, että oppilailla saattaa olla sosiaa-

lisessa mediassa idoleita, joiden kautta oppilaan kehonkuvan muodostuminen 

saattaa vääristyä. Eräs haastateltava mainitsi, että solakkavartaloisia naisia 

usein ihannoidaan ja laihuudesta tulee helposti ihanne, johon pyrkiä. Yleisimmin 

haasteeksi koettiin se, että sosiaalinen media tarjoaa lapsille ja nuorille paljon 

kiinnittymispintaa ja yhteisöjä, joihin opettajan on hyvin haastava vaikuttaa. Pu-

huttaessa haasteista myönteisen kehonkuvan tukemisessa eräs haastateltavista 

kommentoi seuraavasti: 

 
Kyllä se tulee siitä mitä ne näkee somessa, sitähän se on täynnä. On jos min-
känäköstä millä korjataan sitä sun ulkonäköä ja laihuus on ihanne. (H2) 
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Koulutuksen puute 
 

Vastausten perusteella tässä kuvauskategoriassa eniten mainintoja tuli koulun 

henkilökunnan koulutuksen puutteesta tai sen laadun huonoudesta liittyen ke-

honkuvan tukemiseen koulussa. Tämä mukailee aikaisempia tutkimustuloksia, 

joissa opettajat ovat kokeneet keinonsa kehonkuvan tai kehojen monimuotoisuu-

den käsittelyyn puutteellisiksi (Damiano ym., 2018, s. 491). Koulutuksella tässä 

käsityskategoriassa tarkoitetaan sellaista koulutusta, jolla haastateltavat opetta-

jat kokivat voivansa tukea oppilaidensa myönteisen kehonkuvan muodostumista. 

Haastateltavat toivat esiin erilaisia tapoja, joilla tätä osa-aluetta olisi voitu tukea 

koulutuksella, kuten esimerkiksi opintojen aikaisia kursseja, täydennyskoulutusta 

jo työelämässä oleville, tunnetaitojen opettamista sekä erilaisia valmiita materi-

aaleja aiheen käsittelyyn. Koulutuksen tavat, joita haastateltavat mahdollisesti 

kaipasivat, erosivat siis myös toisistaan riippuen esimerkiksi opettajan kokemista 

valmiuksista käsitellä kehonkuva-aihetta. Tässä eräs haastateltavan ajatus siitä, 

miksi koulutus olisi tärkeää oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen 

tukemiseksi: 

 
Ei välttämättä kaikki semmosta huomaa, jos ei oo sellanen herkillä tuntosarvilla 
varustettu nii ehkä siinä mielessä se koulutus ois hirvittävän hyvä, että niistä pu-
huttais ja sulla ois ikäänkuin tuolla takaraivossa sellanen ajatus, että mun täytyy 
näihinkin asioihin kiinnittää huomiota. (H1) 

 

Myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa haasteena nähtiin se, että 

usein tukeminen perustui omaan mielenkiintoon sekä omaan elämänkokemuk-

seen. Monet haastateltavista mainitsivat tärkeimmäksi työkalukseen juurikin 

oman elämänkokemuksensa tai kokemuksensa aiheen parissa. Haasteeksi tämä 

muodostuu sitä kautta, ettei kaikilla ole kokemusta tai kiinnostusta aiheeseen. 

Kehonkuva-aiheesta ei ole haastateltavien opiskeluaikoina opettajakoulutuslai-

toksessa puhuttu pakollisilla kursseilla ja haastateltavat mainitsivat myös, ettei 

esimerkiksi tunnetaidoista, jotka moni liitti yhdeksi tukemisen keinoksi, ole pu-

huttu lainkaan opintojen aikana. Myöskään minkäänlaisia valmiita materiaaleja ei 

yksikään haastateltava tuonut esiin käyttäneensä tai nähneensä. Materiaalien 

osalta haasteeksi muodostui myös se, että valmiiden materiaalien puutteen 
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vuoksi ne olisi luotava itse. Materiaalin puute taas näyttäytyy erään haastatelta-

van mukaan seuraavasti:  

 
Mut kyl se ois tosi hieno juttu, jos siihen ois olemassa jotain materiaaleja, koska 
mä tiiän, että suurimmalle osalle et tarttuu siihen aiheeseen, nii vaatii sen et sii-
hen on valmis joku työkalu. (H3) 

 

Muut ympäristöt 
 

Haastatteluissa todettiin koulun olevan vain yksi ympäristö lapsen muiden ympä-

ristöjen lisäksi. Muiksi ympäristöiksi mainittiin haastatteluissa esimerkiksi koti 

sekä harrastukset. Kehonkuvan on todettu alkavan muodostua jo varhaislapsuu-

dessa (Paxton & Damiano, 2017, s. 269) ja kehonkuvan muodostumisen yhdeksi 

merkittäväksi vaikuttajaksi todettiin vanhemmat ja lapsen kotiympäristö (Lom-

bardi ym., 2019, s. 225). Myös tässä tutkimuksessa kodin merkitys nostettiin 

esille useasti. Kodin vaikutuksesta puhuttiin haastatteluissa muun muassa seu-

raavasti: 

 
Kyllähän vanhemmilla on tosi iso rooli siinä asiassa, että jos niiku kotona anne-
taan ihan vääränlaisia malleja siihen, nii sitten koululla on aika paljon vaikeampi 
tehtävä olla tukemassa sitä. (H2) 

 

Kodin ja huoltajien ajatusmaailmalla nähtiin haastatteluissa olevan suurin vaiku-

tus siihen, millaiseksi lapsen kehonkuva muodostuu. Lähes kaikki haastateltavat 

kokivat haasteeksi sen, miten koulu voi tukea lapsen myönteisen kehonkuvan 

muodostumista, jos sitä ei tehdä kotona tai jos kodin ajatusmaailmat ovat ristirii-

dassa opettajan ajatuksien kanssa. Tilanteet, joissa opettaja selkeästi ajattelee 

kodin mallin olevan vahingollinen lapsen myönteisen kehonkuvan muodostumi-

selle, koettiin erityisen haastavina. Kodin neuvominen ruokailuun ja vanhempien 

puheisiin liittyen koettiin hyvin henkilökohtaiseksi ja mahdollisesti koulun ja kodin 

välejä huonontavaksi tekijäksi. Haastateltavat pohtivat erilaisia keinoja, miten lä-

hestyisivät asiaa, kuten puhumalla huoltajan kanssa kahden kesken tai puhu-

malla koko luokan vanhempainillassa havaitsemastaan ilmiöistä yleisellä tasolla. 

Seuraavassa lainauksessa haastateltava tuo esiin haasteen aiheen käsittelyn 

suhteen kodin kanssa: 
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Mä uskon, että pienillä oppilailla varsinkin se tulee paljon sieltä kotoa, mutta toki 
hankala myös mennä opettajana myös kotia neuvomaan missään asioissa tai 
varsinkin tollasessa, minkä uskon monelle saattavan aiheuttaa melkosen vasta-
reaktion, jos lähestyy jotenkin kotia, että vähän ristiriitasta, että mitä mä tekisin 
kodin suhteen tossa tilanteessa. (H3) 

 

Harrastusten vaikutus kehonkuvaan oli osan haastateltavien mukaan näkyvissä 

myös koulussa. Harrastukset voitaisiin kuvailla osaksi vertaisryhmää, mutta pää-

dyin jakamaan sen omaksi merkityskategoriaksi, sillä harrastuksissa valmenta-

jalla on myös vahva rooli. Joissain harrastuksissa saatetaan painotta myös tie-

tynlaisia kehon ominaisuuksia vedoten lajin piirteisiin. Haastavaksi koettiin esi-

merkiksi se, että harrastuksessa kehotetaan mahdollisesti laihduttamaan. Eräs 

haastateltavista korosti harrastuksessa käytetyn puheen merkitystä: 

 
Kyllä mä ymmärrän, että jos se liittyy omaan suorituskykyyn jonkun harrastuksen 
parissa, mutta sitten ei sais ehkä puhua laihdutuksesta tai siitä ulkosesta kehon-
muokkauksesta vaan enemmänkin siitä, että miten sais sen oman suorituskyvyn 
paremmaksi. (H2) 

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa mainittiin, harrastuksissa saatetaan arvostaa 

tietynlaisia kehon ominaisuuksia. Haasteeksi koettiin myös, jos harrastuksista tai 

kotoa saatu tieto on vahvasti ristiriidassa esimerkiksi tavan kanssa, jolla koulussa 

puhutaan kehoista. Tätä ristiriitaa eräs haastateltavista kuvaili seuraavasti: 
 

Jos on tosi ongelmallisella taustalla ja kuulee jotain aivan järjettömyyksiä, joko 
jossain harrastuksissa tai kotona. Luulen, että koululla ei sit oo mitään väliä, et 
se saattaa, vaikka se koulun tapa olis jotenkin tosi terve ja kasvattava niin se voi 
vaan ehkä kasvattaa sellasta railoa siihen väliin, että sit tulee sellanen tarve 
tehdä väliä, et koulussakin puhutaan tollasta, et vittu ne ei tiedä mistään mitään. 
(H6) 
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7 Keinot myönteisen kehonkuvan muodostumisen tu-
kemiseen 

 
 
Tässä kappaleessa vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni: Millaisin keinoin 

opettajat pyrkivät tukemaan oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumista? 

Olen jakanut tukemisen keinot neljään kuvauskategoriaan: 1. Opettajan ja oppi-

laiden välinen vuorovaikutus, 2. Toimintatavat koulun arjessa, 3. Monilukutaito 

sekä 4. Kehoarvostus ja itsearvostus. Jokainen kategoria sisältää myös käsitys-

kategorioita sekä merkityskategorioita, joita avaan tarkemmin alaluvuissa sekä 

taulukoissa.  
 

 
 Taulukko 5. Keinot myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen 
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7.1 Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus 
 

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus keinona vaikuttaa myönteisen ke-

honkuvan muodostumiseen tuli ilmi haastatteluissa monessa eri muodossa: toi-

saalta se nähtiin opettajan sensitiivisyytenä aiheen parissa ja toisaalta taas opet-

tajan oman toiminnan sekä puheiden mallintamisena oppilaille. Jaoin opettajan 

ja oppilaiden välinen vuorovaikutus -kategorian kahteen käsityskategoriaan, 1. 

opettajan esimerkin näyttäminen sekä 2. opettajan sensitiivisyys.  
 
 

 
 Taulukko 6. Kuvauskategoria opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus 
 

Esimerkin näyttäminen 
 

Opettajan esimerkin näyttäminen tuotiin esiin monimuotoisesti. Esimerkin näyttä-

minen ymmärrettiin opettajan puheena itsestään ja muista, mutta siihen liitettiin 

myös sanattomasti esimerkin näyttäminen elein ja olemisena luokan tarkkailta-

vana. Esimerkin näyttäminen puheissa tuli ilmi muun muassa positiivisena pu-

heena itsestä ja omasta ulkonäöstä, omasta syömisestä ja liikkumisesta, pu-

heena muista ihmisistä sekä siinä miten opettajat arvottavat eri aiheita. Keinona 

tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista nähtiin opettajan esimerkki ja ke-

hoa arvostavan puhetavan mallintaminen oppilaille sekä oman puheen ja puhe-

tavan tiedostaminen. Eräs haastateltava kuvaili näin omaa toimintaansa pyrkies-

sään tukemaan oppilaan myönteistä kehonkuvaa: 

 
Mä koitan sitä myös aika paljon tässä vuorovaikutuksessa töissä miettiä et miten 
mä puhun niiku kehosta tai kuinka paljon mä puhun ulkonäöstä tai miltä joku 
näyttää. (H4) 
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Opettajien koettiin olevan jatkuvasti oppilaiden tarkkailun kohteina, vaikkei opet-

taja sitä itse tiedostaisi sillä hetkellä. Monet haastateltavista kokivatkin lasten nä-

kevän sekä kuulevan enemmän kuin useat ajattelevat. Eräs haastateltava toi esi-

merkiksi ilmi pienten asioiden muodostaman kokonaisuuden tiedostamisen, täl-

löin opettajan pienistä teoista ja sanoista muodostuu isompi kokonaiskuva oppi-

laan silmissä.  

 

Yhtenä konkreettisena keinona myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemi-

sessa nähtiin kouluruokailuissa esimerkin näyttäminen. Tämä tuotiin esille osana 

sanatonta esimerkin näyttämistä, sillä tällöin opettaja pystyy mallintamaan esi-

merkiksi tervettä ruokasuhdetta oppilailleen. Tätä ajatusta tukee myös ruotsalai-

sissa kouluissa annettu ohjeistus koskien kouluruokailuja ja ruotsissa on käy-

tössä myös ajatus pedagogisista ruokailuista. Aikuisen esimerkillä ja positiivisella 

suhtautumisella kouluruokailuun on nähty tärkeä rooli, sillä oppilaat oppivat mal-

lintamalla aikuisen toimintaa (National Food Administration, 2007). Myös perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan kouluruokailun tehtävä, 

mutta se keskittyy enemmän kestävän elämäntapaan, kulttuurisen osaamiseen 

sekä ruoka- ja tapakasvatukseen (POPS, 2014, s. 58). Aikuisten mallintamisen 

kokonaisuutta yksi haastateltavista kuvaili näin: 

 
Myös se niinku et miten puhuu itsestään ja arjestaan ja miten syö kouluruokaa ja 
miten siitä puhuu ja kaikki varmasti vaikuttaa siihen, että mitä oppilaat näkee. 
(H6)  

 

Opettajan sensitiivisyys 
 

Toiseksi käsityskategoriaksi oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen 

tukemiseksi nostin opettajan sensitiivisyyden. Kuvaan opettajan sensitiivisyyttä 

tässä tutkimuksessa Kallialan (2008, s. 68) määritelmää käyttäen. Hän määritte-

lee opettajan sensitiivisyyden olevan kykyä kohdata lapsen emotionaaliset tar-

peet sekä vastata lapsen tunteisiin.  Sensitiivinen opettaja osoittaa lapselle tur-

vaa, emotionaalista tukea, huomiota ja on herkkä tunnistamaan sekä huomioi-

maan lapsen erilaisia tunnetiloja. Liitän tässä tutkimuksessa opettajan sensitiivi-

syyteen myös merkityskategoriat opettajan itsetuntemus, hänen tunnetaidot sekä 

oppilaantuntemus.  
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Opettajan itsetuntemus tuotiin esiin pohjana myönteisen kehonkuvan muodostu-

misen tukemiseen. Itsetuntemus koettiin yhdeksi opettajuuden tärkeimmistä kul-

makivistä sekä esimerkiksi opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksen perustana. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajien kehosuhde ja asenteet erilaisia ke-

hoja kohtaan ovat tärkeässä asemassa. Opettajien kriittisellä itsereflektiolla voi-

daan vähentää tahattomasti siirrettävää misinformaatiota, ennakkokäsityksiä 

sekä epäasiallisia neuvoja opettajalta oppilaalle. (O´Dea, 2012, s. 145) Haasta-

teltavien vastauksista muodostui käsitys, jonka mukaan tukeakseen oppilaiden 

myönteisien kehonkuvien muodostumista opettajan täytyy olla tietoinen esimer-

kistä, jota hän arjessa näyttää puheissaan sekä teoissaan. KEHUVA –hanke 

(2019), joka koulutti myös kasvatusalan ammattilaisia, nostaa myös tietoisuuden 

omista asenteista ja tunteista keskiöön, jotta mahdollisuudet hyödyntää tätä tie-

toisuutta omassa työssään lisääntyvät. Pienienkin arjen tilanteissa ilmenevien 

kommenttien tiedostaminen ja huomaaminen nähtiin tärkeänä. Opettajan koettiin 

tekevän pedagogisen päätöksen siitä, millaisia asioita hän ottaa puheeksi luokan 

arjessa ja minkä viestin hän välittää oppilaille aiheesta rivien välistä. Eräs haas-

tateltava kuvaili omien kommenttien tiedostamista seuraavasti: 

 
Se on varmaan siinä arjessa kaikissa pienissä tilanteissa tai oppitunneilla sem-
mosissa pienissä omissa kommenteissa tai semmosissa tietyissä asioissa mitä 
haluaa korostaa. (H1) 

 

Osaksi sensitiivisyyttä nostin myös maininnat opettajan omista tunnetaidoista. 

Tunnetaidoiksi opettajan osalta koettiin esimerkiksi oppilaiden tunteiden ja mieli-

alojen huomaaminen ja niiden ymmärtäminen sekä herkkyys kuulla oppilaita. 

Opettajan tunnetaidot kuvattiin yhdeksi tärkeäksi tekijäksi oppilaiden myönteisen 

kehonkuvan muodostumisen tukemisessa. Eräs haastateltavista kuvaili tunnetai-

toja ja niiden hyödyntämistä seuraavasti: 

 
Kyllä tunnetaidot on musta siihen hyvä sana, että sä pystyt tavallaan niinkuin 
aistii niitä oppilaan tuntemuksia ja niitä sen mielialoja ja vähän samaistua niihin 
ja sitä kautta pystyt sitten auttaa. (H2) 
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Tunteet ja tunnetaidot nähtiin myös erottamattomana osana kehonkuvan ja ke-

hollisuuden käsittelemistä. Yksi haastateltavista kuvaili tunnetaitojen merkitystä 

osana kehollisuutta seuraavasti: 

 
Kyllähän tätä jatkuvasti käydään tätäkin keskustelua (kehollisuudesta ja kehon-
kuvasta), mut jotenkin aattelen et kaikki tunteet ja vuorovaikutustaidot, tunnetai-
dot, niin niihin liittyy kehollisuus itseasiassa tosi vahvasti. (H4) 

 

Oppilaantuntemus koettiin haastatteluissa tärkeänä keinona, sillä sitä kautta 

opettaja voi huomata, jos oppilaalla on esimerkiksi haasteita itsensä kanssa tai 

muita mahdollisia huolenaiheita. Myös kasvatustieteellinen kirjallisuus tukee tätä 

ajatusta. Esimerkiksi Mäki-Havulinna ja Kydén (2020, s. 7) tuovat esiin, että opet-

tajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä oppilaantuntemus ovat avaintekijöitä 

oppilaan kohtaamiseen ja tukemiseen. Haastatteluissa asia koettiin muun mu-

assa näin: 

 
Eihän kaikki varmaan ees huomaa oppilaissa semmosta vaikka, että tuolla on nyt 
tosi iso ongelma itsensä kanssa. Ei välttämättä kaikki semmosta huomaa, jos ei 
oo sellanen herkillä tuntosarvilla varustettu nii ehkä siinä mielessä se koulutus ois 
hirvittävän hyvä, että niistä puhuttais ja sulla ois ikäänkuin tuolla takaraivossa sel-
lanen ajatus, että mun täytyy näihinkin asioihin kiinnittää huomiota, mutta että se 
vaatii semmosta tosi herkkää oppilaantuntemusta. (H1) 

 
 
 
7.2 Toimintatavat koulun arjessa 
 
Toimintatavat koulun arjessa nähtiin tärkeänä keinona oppilaiden myönteisen ke-

honkuvan muodostumisen tukemisessa. Jaoin tämän kuvauskategorian kolmeen 

käsityskategoriaan: 1. Ikätasoisuus, 2. Oppituntien käytänteet sekä 3. Keskus-

telu. Tutkimukseni haastateltavat toivat esiin puheissaan monia tapoja, joiden 

kautta voidaan suorasti sekä epäsuorasti lähestyä kehonkuva-aihetta. Suorilla 

keinoilla tarkoitan tutkimuksessani tapoja, joissa puhutaan suoraan kehonku-

vasta ja taas epäsuorilla tarkoitan käytänteitä, joilla pyritään vaikuttamaan oppi-

laaseen ilman, että kehonkuvaa mainitaan.  
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 Taulukko 7. Kuvauskategoria toimintatavat koulun arjessa 
 

Ikätasoisuus 
 

Kuvailin tutkimuksen teoreettisen taustan yhteydessä lasten kehonkuvan muo-

dostumista varhaislapsuudessa. Kehonkuvan muodostumisen voidaan katsoa al-

kavan jo kolmen kuukauden iässä ja taaperoikäisinä lapset hahmottavat itsensä 

osana ja ryhmää ja alkavat olla tietoisia myös muiden ihmisten suhtautumisesta 

itseensä, mikä näkyy esimerkiksi häpeän, ylpeyden ja nolouden tunteiden ilmai-

semisena. (Smolak, 2012, s. 212.) Oppilaiden ikätason huomioiminen nousi esiin 

yhtenä tärkeänä keinona ja pohjana asioiden käsittelyyn. Vaikka ikätasoisuus ko-

ettiin selvästi tukemisen keinona, haastateltavat jakautuivat näkemyksissään 

pääosin kahteen ryhmään: niihin, jotka ajattelivat, että kehonkuvaan liittyviä ai-

heita voidaan käsitellä ikätasoisesti jo pienempienkin oppilaiden kanssa, ja niihin, 

jotka näkivät tämän aiheen ajankohtaisena vasta murrosiän kynnyksellä ja sel-

västi lähempänä yläastetta.  

 

Erot ikätasoisuuden käsityksissä voivat johtua myös siitä, miten suorasti haasta-

teltavat ajattelevat käsitellä kehonkuvaa. Osassa haastatteluista lähestymistapa 

koettiin selvästi enemmän kehon pystyvyyden ja vahvuuksien näkökulmien 

kautta. Myös tämän tutkimuksen aineistossa tukemisen keinoiksi tunnistettiin ke-

hoarvostus, eli kehon ominaispiirteiden, terveyden sekä toiminnan arvostamista, 

mukaillen Tylkan ja Wood-Barcalowin (2015) myönteisen kehonkuvan ulottu-

vuuksia. Ikätasoista lähestymistapaa kuvaillaan eräässä haastattelussa seuraa-

vasti: 
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Varsinkin pienet lapset, et en mä ehkä lähtis jonkun kehon painosta keskustele-
maan vaan yrittäis löytää muita tapoja (kehonkuvan käsittelyyn), miten sitä kehoo 
vois käyttää et siitä sais jotain sellasta itselleen positiivista irti. (H3) 

 

Toisaalta ikätasoisuus saatettiin käsittää myös sellaiseksi, ettei asiaan tarvitse 

korostaa ennen kuin se nousee oppilaiden puheissa esiin. Yhtenä keinona nähtiin 

myös lapsilta sellaisen tiedon suodattaminen, joka ei välttämättä heitä kosketa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös todettu, ettei opettajille ole välttämättä sel-

vää, milloin lasten kehonkuva alkaa muodostua ja mitkä asiat siihen vaikuttavat 

(Lombardi ym., 2019, 227). Kehonkuva-aiheen käsitteleminen ryhmässä saatet-

tiin kokea ajankohtaiseksi murrosiän lähestyessä, sillä tällöin useimpien oppilai-

den kehoissa tapahtuu luonnollisesti muutoksia. Kehotyytymättömyyttä voi olla jo 

ennen murrosiän alkamista ja sen onkin todettu pysyvän melko samalla tasolla 

läpi alakoulun, mutta oleellista on, että tyytymättömyys lisääntyy murrosikään tul-

lessa (Smolak, 2012, s. 213). Seuraavassa lainauksessa kuvataankin käsitystä 

ikätasoisesta aiheen käsittelystä: 

 
Jos aatellaan pieniä oppilaita, ei mun mielestä ne tai mä en oo ainakaan kokenut 
et se ois niiku iso asia tai ei ne siihen hirveesti ees kiinnitä huomiota. Eikä mun 
mielestä siitä tarvitse silloin alkaa tekemään numeroa. Et sitte, jos sitä ruvetaan 
nostaa niille ikäänkuin okei no nyt meiän pitää hyväksyä kaikki lihavat ja kaikki 
laihat nii silleenhän niille jo tarjoillaan se et siinä on jotakin eroa. Semmosella 
vastakkainasettelulla. (H1) 

 

Ikätasoisuudesta puhuttaessa esiin nousee myös kysymys psyykkisestä kehitys-

tasosta ja sen huomioimisesta yhtenä tukemisen keinona. Ikävuoden ajattelemi-

sen sijasta tärkeämmäksi nostettiin psyykkisen kehitystason tarkastelu ja sen 

mukaan toimiminen. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla 

tämä nousi esiin useammassa haastattelussa, kuten seuraavassa lainauksessa 

tulee ilmi:  

 
Varmaan tääl erityisopetuksessa enemmänki se psyykkinen kehitystaso, ei vält-
tämättä se ikävuosien määrä. (H4) 
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Oppituntien käytänteet 
 

Oppituntien käytänteistä puhuttaessa haastateltavat toivat esiin eniten konkreet-

tisia keinoja, joilla tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista. Liikunnan op-

piaineeseen liittyen tuotiin esiin eniten esimerkkejä, todennäköisesti johtuen lii-

kunnan kehollisesta luonteesta. Lähes kaikki haastateltavat toivat esiin esimerk-

kejä siitä, miten ryhmiä ei tulisi jakaa oppilaiden fyysisten ominaisuuksien perus-

teella sekä siitä, että tulisi varmistaa kaikkien oppilaiden selviytyvän liikuntatunnin 

sisällöstä.   

 

Liikunta oppiaineena nousi keskustelun aiheeksi kaikissa haastatteluissa. Liikun-

tatunneilla tärkeimmiksi keinoiksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen tuke-

miseksi koettiin kilpailun, tuloksellisuuden sekä suorituskeskeisyyden välttämi-

nen ja leikkimielisyyden korostaminen. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat ko-

kevansa tärkeäksi sen, että liikuntatunneilla kaikki pystyvät osallistumaan ja on-

nistumaan riippumatta omasta liikuntataustasta. Opettajan pitää olla heidän mie-

lestään tarkka omasta oppituntien suunnittelusta ja miettiä mahdollisia eriyttämis-

keinoja, jottei kukaan koe tunnin sisältöä mahdottomaksi toteuttaa. Liikunnan op-

piaineen tehtävän kuvauksessakin mainitaan, että oppilas saa liikuntatunneilta 

taitoja myönteisen minäkuvan kehittämiseen (POPS, 2014, s. 148).  Konkreetti-

siksi keinoiksi myönteisten kehokokemusten tarjoamiseen mainittiin erilaisten ur-

heilulajien ja pelien koulusovellukset, testien ja kisaamisen välttäminen sekä ai-

kuisresurssit, jotta voidaan luontevasti ja huomaamattomasti eriyttää ryhmiä.  

 
Liikuntatunnilla esimerkiksi mä koen sen tosi tärkeenä et ottaa huomioon sen, 
että kaikki ei pysty samoihin juttuihin fyysisesti ja ettei vaadita fyysisesti semmo-
sia asioita joihin kaikki ei pysty. (H5) 

 

Toin teoreettisessa taustassa ilmi Kujalan, Hakalan ja Asantin (2012) kritiikin 

siitä, että liikunta oppiaineena keskittyisi lasten ja nuorten muokkaamiseen ja tätä 

kautta antaisi ymmärtää heidän olevan jollain tavalla viallisia. Tätä ajatusta mu-

kailivat myös monet haastateltavat, jotka kokivat yhdeksi keinoksi tukea myöntei-

sen kehonkuvan muodostumista välttämällä vertailua oppitunneilla sekä kääntä-

mällä huomion pois tuloksellisuuden tavoittelusta. Tätä tukemisen näkökulmaa 

kuvailtiin muun muassa seuraavalla tavalla: 
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Ihan niiku konkreetteja keinoja on välttää semmosii tuntiohjelmia, jotka asettaa 
oppilaat toisiaan vastaan. Voi pyrkiä välttämään sitä, että oppilaat vertailee tois-
tensa tuloksia ja muutenki se semmonen et sen sijaan et tekeminen painottuu 
sellaseen tuloksellisuuteen ja tavallaan sellaseen et mä aattelen et siinä keholli-
suudessa on vähän semmonen et siin liikunnassakin toistuu se sama et sä voit 
kattoo mitä sun keho tekee ulkopuolelta et kuin nopeesti sä juokset, mikä aika se 
on tai joku ulkoinen saavutus tai sä voit kääntää sen huomion siihen et vitsit 
musta on kiva hyppiä tai musta on kiva tehä tai musta tuntuu hyvältä vaikka juosta 
tätä hippaleikkiä tai pelata tätä pesistä. (H4) 

 

Yksi tärkeimmistä epäsuorista keinoista myönteisen kehonkuvan muodostumi-

sen tukemiseen oli arjen käytänteet koulussa. Suurin osa haastateltavista kertoi, 

että vaikkeivat he suoraan puhuisi kehonkuvasta, he pyrkivät luomaan hyväksy-

vää ilmapiiriä omassa luokassaan jatkuvasti. Arjessa keskityttiin haastateltavien 

kokemusten mukaan myös vahvuuksien tunnistamiseen, mikä on linjassa kau-

neuden ymmärtämisestä laajana käsitteenä, joka on yksi myönteisen kehonku-

van ulottuvuuksista. Tämä ulottuvuus pitää sisällään vahvuuksien ja luonteenpiir-

teiden sisällyttämisen käsitykseen itsestään. (Tylka & Wood-Barcalow, 2015.) 

Vahvuuksiin keskittymistä tukee myös perusopetuksemme tehtäväkuvaus, sillä 

oppilaan vahvuuksien löytäminen on yksi tehtävistä yleissivistyksen ja oppivel-

vollisuuden suorittamisen lisäksi (POPS 2014, s. 49).  

 

Onnistumisten tarjoaminen oppitunneilla koettiin myös olennaiseksi osaksi kei-

noja tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista. Eräs haastateltavista kuvai-

likin, että onnistumiset tuntuvat myös hyvältä kehossa eli näin ollen niiden tarjoa-

minen oppilaille on osa keinoja tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista.  

 
Tottakai ne onnistumiset tuntuu myös hyvältä kehossa et sehän ei oo vaan se 
miltä minusta tuntuu aina sellanen et mulla on ihana olo kun mä makaan tässä 
sohvalla vaan sehän voi olla, kun mä osun palloon pesiksessä. Sehän tuntuu 
hyvältä. Eli tavallaan opettaja voi niiku vaikuttaa siihen (kehonkuvaan) pyrkimällä 
tarjoamaan kokemuksia mitkä tuntuu kehossa hyvältä, jokainen tekee omalla ta-
vallaan, välttää vertailua ja tuloksellisuutta. (H4) 

 

Haastateltavat toivat esiin erilaisia esimerkkejä, miten onnistumisia voi tarjota op-

pitunneilla ja miten niihin voi kiinnittää huomiota. Yhteistä oli kuitenkin se, että 

arkisessa luokkahuonearjessa on mahdollista tarjota onnistumisia päivittäin: 
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Tarjoo sellasia mahdollisuuksia onnistua, et oli sit kyse matikan tunnista tai lii-
kuntatunnista et antaa sen mahiksen onnistua ja pystyä. (H5) 

 

Keskustelu 
 

Keskustelu nousi selkeästi useimmiten mainituksi keinoksi, jota opettajan käyttä-

vät tukeakseen myönteisen kehonkuvan muodostumista koulussa. Keskustelu-

muodot, joita opettajat käyttävät eri tilanteissa, voidaan jakaa seuraaviin merki-

tyskategorioihin: keskustelut koko ryhmän kesken, keskustelut pienemmissä ryh-

missä sekä keskustelut kahden kesken oppilaan kanssa.  

 

Koko ryhmän keskusteluja pidettiin hyödyllisenä keinona silloin, kun käsitellään 

ryhmää koskevia ilmiöitä eikä tilanne ole yksilöitynyt kehenkään henkilöön. Myös 

opettajien valinnat nostaa tai olla nostamatta aiheita keskusteluun tulivat esiin 

arjessa käytävän keskustelun yhteydessä. Kokkonen (2010, s. 108) tuo esiin, että 

koulun aikuiset voivat tuoda näkyväksi valinnoillaan millainen käytös on arvostet-

tavaa ja tärkeää ja millainen käytös taas ei ole hyväksyttävää. Puuttumalla tilan-

teisiin tai jättämällä puuttumatta sekä olemalla oikeudenmukaisia aikuiset viesti-

vät myös huomaamattomasti lapsille omia arvovalintojaan.  

 

Jos luokassa esiintyy esimerkiksi läski –sanan käyttöä haukkumasanana, koettiin 

siihen tärkeäksi puuttua koko luokan ilmiönä. Näissä tilanteissa koko ryhmän kes-

kustelun tulisi tapahtua rauhallisella hetkellä, jotta voidaan varmistaa, ettei ketään 

oppilasta häväistä. Eräs haastateltavista kuvaili mahdollista toimintatapaa tällai-

sissa tilanteissa seuraavasti:  

 
No ehkä yrittää puhua sillälailla yleisesti, ei sormea kehenkään osoittamalla tie-
tenkään, että kaikki kehot on yhtä hyviä. Eri kehoilla pystyy tehdä erilaisia asi-
oita eikä oo yhtä tiettyä hyvää, niiku hyvän mallista tai hyvän muotosta tai hyvän 
kokosta kehoa. (H2) 

 

Keskustelutaitojen ajateltiin liittyvän myös vahvasti luokan ilmapiiriin, tunnetaitoi-

hin sekä vuorovaikutustaitoihin. Opettajat kokivat myös, että ennen keskusteluja 
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kehoon liittyvistä asioista pitäisi olla varmistettuna, että luokassa on hyvä ja tur-

vallinen ilmapiiri.  

 
Mä näkisin siinä tilanteessa et jos ryhmän dynamiikka tai sellanen koulukulttuuri 
ei oo vastaanottavainen niin se asia voi tehdä enemmän hallaa, kuin hyvää niin 
ei ehkä sellasena asiana et se pitää käsitellä vaan siihen pitäs liittyy joku pro-
sessi, joka johtais siihen kehonkuvan käsittelyyn. (H5) 
 

Toisen aikuisen läsnäololla voidaan välttää se, ettei myöskään opettaja tai muut 

oppilaat tule häväistyksi oppilaiden taholta. Yhtä keinoista ylläpitää luokan asial-

lista keskustelua aiheesta kuvailtiin alla olevassa lainauksessa: 

Siin auttaa myös mun mielestä, jos siinä on useampi aikuinen. Mun mielestä täl-
lee erityisopetuksessa on hyvä, että on useampi opettaja antaa sitä samaa vies-
tiä ja jakaa sen mielipiteen. Siin on vaara ja uhka mitä voi tapahtua, jos käsitte-
lette kehonkuvaa luokassa et tulee itse häpäistyksi opettajana tai, että joku oppi-
las tulee häpäistyksi. Siinä on hyvä olla sillä lailla hienotunteinen ja tuntee ryhmä 
tavallaan ennenku rupee sitä käsittelemään. (H4) 

 

Keskustelut pienemmissä ryhmissä nähtiin tarpeelliseksi tilanteissa, joissa esi-

merkiksi kehoon liittyvää nimittelyä, kuten läski –sanan haukkumasanana käyttä-

mistä, on esiintynyt. Tällöin reilummaksi koettiin, että keskustelua käydään pie-

nemmissä ryhmissä ja siten, ettei haukun kohteena olleen tarvitse olla kuule-

massa. Tällä opettajat kokivat, että voivat välttää toisen oppilaan häpäisyn koko 

ryhmän edessä.  

 
Mä oon sit yleensä käyny ne tilanteet läpi silleen et on vaik kahessa porukassa, 
et sen jota on nimitelty ei tarvi kuulla sitä keskusteluu, mitä on käyty läpi ja tällä 
hetkellä se tilanne ei näytä millään tavalla järkevältä et kaikki istuttais saman pöy-
dän ääressä ja sitten keskustellaan siitä mitä sanoja käytetään. (H6) 

 

Lisäksi osa haastateltavista toi keinona esiin myös kahdenkeskeisen keskustelun 

oppilaan kanssa. Tämä käsittelyn keino koettiin tarpeelliseksi tilanteessa, jossa 

oppilas puhuu itsestään tai kehostaan epäkunnioittavalla tavalla. Tällöin nähtiin 

enemmän haitalliseksi keskustelun aloittaminen ryhmässä, vaan koettiin tärke-

äksi puhua kahdestaan tai mahdollisesti siten, että oppilaalla on joku läheinen 

koulukaveri mukana. Näissä tilanteissa koettiin olevan mahdollista kysyä oppi-
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laalta, mitä hän ajattelee itsestään tai kehostaan ja miksi hän ajattelee siten. Täl-

löin myös opettajan on helpompi mahdollisesti puuttua tilanteeseen, jos se esi-

merkiksi vaatii jatkotoimenpiteitä moniammatillisen yhteistyön merkeissä. Kah-

denkeskeisen keskustelun jälkeen koettiin myös helpommaksi mahdollisesti il-

miön käsittely yhdessä luokassa kehenkään yksittäiseen oppilaaseen kohdista-

matta sekä esimerkiksi keskustella ilmiöstä vanhempainillassa. Esimerkeiksi ti-

lanteiden hoitamiseen nostettiin muun muassa nämä keinot: 

 
No ainakin mä haluaisin jutella tän oppilaan kanssa kahdestaan että mistä se 
kumpuaa ja tommosissa tilanteissa varmasti myös jotenkin luokan kanssa käsi-
teltäs ei tietenkään silleen yhteen oppilaaseen henkilöiden, mutta käsitellä joten-
kin ekstrapaljon tota aihetta. (H3) 
 
Kuuntelemalla, mahollisesti tarttumalla johonki, et se voi olla hyvinkin ettei se oo 
oppilaalta kauheen tietoista se, että hän jatkuvasti puhuu omasta kehostaan ei-
arvostavasti. Että sen voi tuoda myös esiin, että huomaatko, että puhut näin 
omasta kehosta et sehän on kaikki mitä sulla on ja sitä kannattaa vaalia ja arvos-
taa ja kaikki on erilaisia. (H4) 
 

 
 
7.3 Monilukutaito 
 

Monilukutaidon opettaminen lapsille ja nuorille tuotiin useasti esiin haastatte-

luissa. Monilukutaidolla haastateltavat tarkoittivat esimerkiksi mediakriittisyyttä, 

sosiaaliseen mediaan liittyvän tiedon käsittelyä, kuvien tulkintaa, ympärillä näky-

vän laihdutuskulttuurin sekä kauneusihanteiden käsittelyä ja kyseenalaistamista.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa monilukutaito määritellään erilaisten 

tekstien arvottamisen, tulkitsemisen sekä tuottamisen taidoksi, jonka avulla oppi-

laat ymmärtävät monimuotoisesti erilaisia kulttuurisia viestimisen muotoja sekä 

rakentaa omaa identiteettiään. Tekstillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoa, jota 

on ilmaistu sanallisesti, kuvallisesti, auditiivisesti, numeerisesti, kinesteettisellä 

symbolijärjestelmällä sekä näiden mahdollisilla yhdistelmillä. Tavoitteena on 

opettaa monilukutaitoa kaikissa oppiaineissa, keskittyminen ei siis ole vain suo-

men kielen tunneissa. (POPS 2014, s. 22.) Erilaisiksi medioiksi koettiin lehdet, 

uutiset sekä erilaiset sosiaalisen median sovellukset. Haastatteluissa opettajat 

näkivät monilukutaidon harjoittelemisen isona kokonaisuutena, eikä sitä liitetty 

tiukasti mihinkään tiettyyn oppiaineeseen.  



57 
 

 

 
 Taulukko 8. Kuvauskategoria monilukutaito 
 

Kuvat 
 

Keinoja, joilla opettajat monilukutaidon kautta pyrkivät tukemaan myönteisen ke-

honkuvan muodostumista olivat erilaisten sosiaalisen median kuvien tutkimista 

yhdessä ja niiden tulkitsemista sekä kriittistä tarkastelua. Kaikki haastateltavat 

nostivat esiin sen, että on tärkeää korostaa oppilaille, ettei itseään tarvitse verrata 

mediassa nähtäviin kuviin tai saavutuksiin. Nämä kokemukset tukevat myös 

Richardsonin ja Paxtonin (2010, s. 115) ajatusta siitä, että medialukutaitoa pa-

rantamalla voidaan pyrkiä yleisen laihuusihanteen sisäistämisen vähentämiseen. 

Se miten itsensä vertailua tulisi käydä oppilaiden kanssa läpi vaihteli yhteisestä 

keskustelusta konkreettisiin keinoihin, joilla näyttää kuvamanipulaatioiden mah-

dollisuus. Monet haastateltavat mainitsivat tärkeäksi sen, että oppilaat ymmärtä-

vät, ettei kaikki mitä sosiaalisessa mediassa näkee ole totta. Kuvanmuokkaus ja 

erilaiset asennot nostettiin esiin kuvien tarkastelussa. Useampi haastateltava 

mainitsi, että oppilaiden kanssa voi konkreettisesti kokeilla erilaisia kuvanmuok-

kausohjelmia ja kuvamanipulaatioita sekä testata käytännössä miten kuvattavan 

kehon asennot vaikuttavat valokuvaan.  
 

On syytä käydä läpi, että kaikki ei oo sitä miltä somessa näyttää ja niille kuville 
voi tehä ihan mitä vaan. (H3) 
 

 

Lasten ja nuorten sosiaalisen median ilmiöt 
Yhdeksi keinoksi tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista monilukutaidon 

kautta koettiin oppilaiden sosiaalisen median käytön ja siellä vallitsevien ilmiöiden 
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tuntemista päällisin puolin. Riittäväksi ei koettu vain kirjojen valmiiden medialu-

kutaidon tehtävien tekeminen vaan tärkeäksi koettiin tuoda aihetta lähemmäs las-

ten ja nuorten omaa kokemusmaailmaa. Tietämällä sosiaalisen median ilmiöistä, 

jotka puhututtavat oppilaita sillä hetkellä, voitaisiin haastattelujen mukaan päästä 

lähemmäs mielekästä myönteisen kehonkuvan tukemista. Koska opettajalla ei 

välttämättä ole vaikutusmahdollisuuksia siihen, mikä on oppilaan kiinnittymispinta 

sosiaalisessa mediassa, opettajan oma kiinnostus voi toimia väylänä myönteisen 

kehonkuvan muodostumisen tukemiseen. Tätä kuvailtiin haastatteluissa muun 

muassa seuraavasti: 

 
Sitten toisaalta idolit ja sosiaalinen media tarjoo hirveesti sellasta kiinnittymispin-
taa, mihin open on ehkä tosi vaikee vaikuttaa. Et siinä tietomäärässä, mitä medi-
asta on mahdollista saada, et ehkä myös sen lukutaitoo et sitä on ihan valtavasti 
tarjolla ja sitä vois käydä joka lukuvuosi yhdessä. Sit jos ois sen verran kuulolla 
et mitkä asiat minäkin lukuvuonna puhututtaa, et voisko niitä ottaa rohkeesti 
vaikka kerran viikossa käsittelyyn. (H5) 

 

Muiden seuraaminen ja kommentit 
 

Osaksi monilukutaitoa haastatteluissa koettiin myös itsensä suojeleminen sosi-

aalisessa mediassa. Tämä keino mukaili myös myönteisen kehonkuvan ulottu-

vuutta, omaa kehoa koskevan tiedon suodattaminen kehoaan suojelevasti. Tä-

hän ulottuvuuteen sisältyy myönteistä kehonkuvaa vaarantavien viestien poissul-

keminen sekä taidot, joiden avulla on mahdollista kyseenalaistaa itselleen ja 

omalle kehonkuvalleen haitallista tietoa. (Tylka & Wood-Barcalow, 2015.) Osaksi 

itsensä suojelua haastatteluissa koettiin kyky tunnistaa omia tunteita liittyen mui-

den seuraamiseen. Oppilaille tulisi tuoda näkyväksi, että on hyvä olla seuraa-

matta ihmisiä, jotka aiheuttavat itselle pahaa oloa tai aiheuttavat oloa, että olisi 

itse vääränlainen. Tämä liitettiin myös omien rajojen tunnistamiseen omassa elä-

mässä.  

 

Kuvien tulkitsemisen ja kriittisen tarkastelun lisäksi myös erilaisten kirjallisten 

tekstien, kuten kuvien tai videoiden kommenttien, tulkitseminen sosiaalisessa 

mediassa liitettiin monilukutaitoon. Kommentit nähtiin mahdollisesti hyvinkin raa-
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dollisina lapsille tulkittaviksi ja nähtiin tärkeänä käsitellä niihin liittyviä tausta-aja-

tuksia osana myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukikeinoja. Itsensä suo-

jelemista sosiaalisessa mediassa kuvailtiin muun muassa näin: 

 
Ehkä ite myös, varsinkin isompien oppilaiden kanssa, kävisin läpi et jos huomaa, 
että jokin somekäyttäjä aiheuttaa itessä semmosia tunteita et mun pitäs jotenkin 
näyttää tolta, niin sen seuraamisenkin voi lopettaa. Tai jos siellä on jotain muuta 
semmosta materiaalia, mikä saa ajattelemaan itestä jotenkin huonosti nii kannat-
taa miettiä sitä et ketä siellä edes seuraa. (H3) 

 
 
7.4 Kehoarvostus ja itsearvostus 
 

Olen jakanut kehoarvostus ja itsearvostus kuvauskategorian kolmeen käsityska-

tegoriaan: itsensä hyväksyminen, erilaisten kehojen hyväksyminen sekä myön-

teisten kehokokemusten tarjoaminen. Kehonkuvalla ja itsetunnolla on vahva yh-

teys toisiinsa, sillä huono itsetunto ennustaa myös kielteistä kehonkuvaa (O´Dea, 

2012, s. 141). Vaikken keskity tässä tutkimuksessa kokemuksiin lasten itsetun-

nosta, on huomattava, että opettajalla sekä koululla instituutiona on hyvät mah-

dollisuudet lapsen itsetunnon tukemiseen sekä mahdollisten varhaislapsuuden 

vaurioiden korjaamiseen (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 180). Itsetunnon vaiku-

tusta ei voi siis mitenkään täysin erottaa kehonkuva-aiheesta. Seuraavat käsitys-

kategoriat tuovat esiin, miten kehoarvostus ja itsearvostus koettiin keinoina 

myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen.  

 

 
 Taulukko 9. Kuvauskategoria kehoarvostus ja itsearvostus 
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Itsensä hyväksyminen 
 

Itsensä hyväksyminen koettiin useammassa haastattelussa pohjana oman kehon 

hyväksymiselle. Sen nähtiin liittyvän erilaisuuden hyväksymiseen ja arvostami-

seen, oman arvon löytämiseen muista kuin ulkonäköön liittyvistä tekijöistä, kes-

kustelua itsensä hyväksymisestä sellaisena kun on, itsensä kehumiseen sekä it-

semyötätunnon harjoitteluna. Suurimmassa osassa haastatteluista koettiin, että 

oman kehon hyväksymisen ja myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemi-

sen lisäksi koulussa tulisi vahvistaa myös oppilaan kykyä hyväksyä sekä arvos-

taa itseään. Yhtenä keinona lisätä itsensä hyväksymistä koettiin luokan rakentei-

siin sellaisten käytänteiden ja harjoitteiden tuomisen, minkä kautta oppilaat oppi-

vat itsemyötätuntoa sekä lempeyttä itseä kohtaan. Näiden keinojen ajateltiin 

myös vaikuttavan siihen, miten oppilaat puhuvat itsestään koulussa. 

 
Semmonen ittensä hyväksyminen. Ei pelkästää oman kehonkuvan hyväksymi-
nen vaan ylipäätään ittensä hyväksyminen, niin sen vahvistaminen. Mutta että 
miten se tapahtuu niin siihen on se on varmaan siinä arjessa kaikissa pienissä 
tilanteissa tai oppitunneilla semmosissa pienissä omissa kommenteissa tai sem-
mosissa tietyissä asioissa mitä haluaa korostaa.  (H1) 
 

 

Erilaisten kehojen hyväksyminen 
 

Erilaisten kehojen hyväksyminen koettiin myös osaksi jokaisen haastateltavan 

keinoja tukea myönteisen kehonkuvan muodostumista. Yksi tapa ehkäistä kiel-

teisen kehonkuvan ja huonon itsetunnon muodostumista on lasten ja nuorten ul-

konäköihanteiden laajentaminen (Richardson & Paxton, 2010, s. 115). Tapoja 

opettaa oppilaille erilaisten kehojen hyväksymistä olivat haastattelujen mukaan 

esimerkiksi kaikki kehot hyväksyvän puhetavan mallintaminen oppilaille, erilais-

ten kehojen näkyväksi tekemistä julkisuudessa, korostamalla jokaisen oppilaan 

ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta riippumatta kehon koosta sekä puuttumalla esi-

merkiksi läski –sanan käyttöön haukkumasanana. Eräs haastateltavista toi esiin 

seuraavan näkökulman läski –sanan käytöstä haukkumasanana: 

 
Ehkä viime vuosina vasta on perehtynyt näihin asioihin sen verran, että nyt var-
sinkin kävisin myös sen keskustelun, että se että joku on lihava ei ole mikään 
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haukkumasana vaan se on ihmisen ominaisuus ja että tavallaan kävis läpi senkin 
asian että joku voi olla lihava ja käyttää itestään sanaa lihava eikä se tarkota, että 
hän haukkuu itseään silloin. Että se on myös sillä tavalla neutraali sana. Mut ehkä 
ennen aiemmin mä oon vaan aiemmin puuttunu siihen, että sitä ei saa käyttää 
haukkumasanana. (H3) 

 

Erilaisia ajatuksia haastateltavissa herätti läski – tai lihava –sanan käyttö, vaikka 

kaikki olivat sitä mieltä, että näitä sanoja ei voi käyttää haukkumiseen. Eroavai-

suudet syntyivät kuitenkin näkemyksissä siitä, mikä merkitys sanoille annettiin ja 

syistä miksei näitä sanoja voi käyttää haukkumasanoina. Osa haastateltavista 

koki, että näiden sanojen käyttö haukkumistarkoituksessa on yksi loukkaavim-

mista haukkumasanoista, joita voi toiselle sanoa. Toisaalta osa haastateltavista 

koki näiden sanojen käytön haukkumiseen loukkaavana siitä syystä, että ihmisen 

neutraalia ominaisuutta, kuten lihavuutta, käytetään negatiivisessa merkityk-

sessä. Tällöin koettiin syntyvän arvotus ja vastakkainasettelu, että lihavuus on 

huono asia ja laihuus taas parempi. Seuraavat lainaukset tuovat esiin lähesty-

mistapojen kirjoa: 

 
Se on jotenkin henkilökohtasin haukkumasana, mitä voi niiku käyttää ja sit ehkä 
sen läpikäyminen lasten kanssa on vaikeeta, koska se menee niin ihon alle. (H6) 
 
Toivois ainakin et ite pystyis ainakin jotenkin luomaan sellasen ilmapiirin et se 
että on vaikka lihava ei oo mitenkään huono asia vaan se on yks ihmisen ominai-
suus ja kaikki saa olla sellasia kun on. Eikä siitä tarvi omasta koosta tai omasta 
pienuudesta tai isoudesta kantaa mitään semmosta taakkaa tai että me ollaan 
erilaisia ja eri kokosia ja se on ihan ookoo minkä tahansa kokonen oot. (H3) 

 

 

Myönteisten kehokokemusten tarjoaminen 
 

Myönteisten kehokokemusten tarjoaminen oppilaille on kirjattu perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin yhdeksi liikunnan oppiaineen tehtäväksi niin 1. 

-  2. kuin 3. – 6. luokilla (POPS 2014, s. 148, s. 273). Myös laaja-alaisen osaami-

sen osa-alueen, Kulttuurinen osaaminen, ilmaisu ja vuorovaikutus (L2), yleista-

voitteissa tuodaan esille oman kehon arvostus sekä oman kehon käyttö tuntei-

den, ideoiden ja ajatusten ilmaisemiseen (POPS, 2014, s. 21, s. 156). Haastatel-
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tavat toivat esiin monipuolisesti keinoja, joiden avulla pyrkivät lisäämään oppilai-

den myönteisiä kehokokemuksia. Keinot liittyivät pääsääntöisesti liikuntatuntei-

hin, mutta esimerkkejä nousi esiin myös muista oppiaineista ja luokan arjesta.  

 

Kehuminen koettiin myös yhdeksi tavaksi tehdä oppilaille näkyväksi heidän on-

nistumisiaan. Tässä kuvauskategoriassa kehuminen koettiin yhtenä myönteisten 

kehokokemusten mahdollistamisen tavoista. Kehujen suhteen haastateltavat pai-

nottivat sitä, että kehujen tulee kohdistua konkreettisesti oppilaan tekemiseen 

eikä esimerkiksi hänen ulkoisiin ominaisuuksiinsa. Koettiin myös tärkeäksi huo-

mata, mistä asioista opettaja kehuu oppilaitaan ja jakautuvatko kehut tasaisesti 

oppilaiden kesken.  

 

Osa haastateltavista liittivät myönteisten kehokokemusten tarjoamiseen myös 

ajatuksen siitä, että tulisi keskittyä enemmän tunnistamaan, mikä tuntuu omassa 

kehossa hyvältä. Tämä voi haastattelujen perusteella tarkoittaa esimerkiksi sen 

huomioimista, että erilaiset onnistumiset ovat myös kehossa tuntuvia tunteita, oli 

kyse sitten pesäpalloon osumisesta tai matematiikan tunnilla onnistumisesta. 

Myönteisen kehonkuvan muodostumisen kannalta eräs haastateltava toi esiin 

huomion kääntämisen siihen, miltä liikkuminen tuntuu. Yksi haastateltavista ku-

vaili myös seuraavasti huomion kääntämisestä niin sanotusti isompiin asioihin: 

 
Ehkä yrittäs lähtee niiku ilon ja elämänlaadun kanssa et mitä elämältä haluaa ja 
mikä oikeesti tuottaa iloa ja mikä on arvokasta. Siitä vois tehdä sellasen suurem-
man asian. (H6)  
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8 Tulosten yhteenveto 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia haasteita erityisluokanopettajat 

sekä luokanopettajat kohtaavat oppilaidensa myönteisen kehonkuvan muodos-

tumista tukiessaan. Haasteiden lisäksi halusin myös kartoittaa, millaisia tukemi-

sen keinoja opettajat kokivat jo omaavansa tai tunnistivat olevan oleellisia myön-

teisen kehonkuvan muodostumisen tukemisessa. Haastateltavat toivat esiin mo-

nia erilaisia haasteita tukiessaan oppilaidensa myönteisen kehonkuvan muodos-

tumista. Tutkimuksessa tuli ilmi myös monia keinoja, joita opettajat tunnistavat 

hyödyllisiksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen. Tässä lu-

vussa kokoan lyhyesti yhteen tutkimukseni päätuloksia.  
 

 
Kuvio 2. Opettajien käsityksiä myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemi-

sen keinoista ja haasteista. 
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Ensimmäinen tutkimuskysymykseni pyrkii selvittämään minkälaisia haasteita 

opettajat tunnistavat oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemi-

sessa koulussa. Tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien kokemusten pe-

rusteella suurimmiksi haasteiksi koetaan kouluun liittyvät haasteet, kuten aikuis-

ten esimerkki, puheet, asenteet ja itsetuntemus. Näiden lisäksi suureksi haas-

teeksi koettiin aikuisten koulutuksen puute sekä oppimateriaalien puute. Kouluun 

liittyvien haasteiden lisäksi koettiin myös koulun ulkopuolisia haasteita, kuten yh-

teiskunnan kauneusihanteet, sosiaalinen media sekä oppilaan muiden ympäris-

töjen, kuten kodin ja harrastusten, kielteinen vaikutus. Näiden lisäksi myönteisen 

kehonkuvan tukemisen haasteena nähtiin myös oppilaan oma kielteinen suhtau-

tuminen omaan kehoonsa tai muiden kehoihin.  

 
Toinen tutkimuskysymykseni pyrkii selvittämään millaisia keinoja opettajat tun-

nistavat tai käyttävät oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumisen tuke-

miseen koulussa. Haastatteluissaan opettajat tunnistivat ja nimesivät monimuo-

toisesti keinoja, joilla oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostumista voitai-

siin tukea. Tärkeimmiksi keinoiksi nostin haastatteluista opettajan ja oppilaiden 

välisen vuorovaikutuksen, toimintatavat koulun arjessa, monilukutaidon sekä 

keho- ja itsearvostuksen. Suurin osa keinoista painottui vahvasti opettajan ja op-

pilaiden väliseen vuorovaikutukseen ja opettajat kokivatkin yhteisen keskustelun 

luontevimmaksi tavaksi tukea oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodostu-

mista. Tukemisen keinot painottuivat myös taitojen, kuten monilukutaidon ja tun-

netaitojen, opettamiseen oppilaille. 

 

Mielestäni mielenkiintoista on huomata kuinka tukemisen keinot sekä haasteelli-

siksi koetut tekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Vaikka opettajat kokivat esimerkiksi 

keskustelun olevan tärkein väylä myönteisen kehonkuvan muodostumisen tuke-

miseen, vääränlaisella keskustelulla nähtiin olevan myös suuret haasteet ja riski-

tekijät oppilaan kehonkuvan kannalta.  
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9 Luotettavuus 
 
 
Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua arvioidessa tulee muistaa, että tutkimus on 

kokonaisuus ja luotettavuuden arvioinnin tulee koskettaa sen eri vaiheita. Usein 

tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa esiin nousevat käsitteet reliabiliteetti, eli 

tutkimustulosten toistettavuus, sekä validiteetti, tutkimuksessa on tutkittu sitä, 

mitä on luvattu. Laadullisessa tutkimuksessa nämä voidaan kuitenkin nähdä on-

gelmallisina käsitteinä, sillä ne ovat syntyneet palvelemaan määrällisen tutkimuk-

sen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 160.) Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 163-

164) esittelevät teoksessaan luotettavuuden arvioinnin listan, jonka kohtien täyt-

tämisen lisäksi he korostavat eri vaiheiden keskinäisen suhteen tärkeyttä. Käytän 

tätä listaa apuna myös oman tutkimukseni luotettavuutta arvioidessani. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää millaisia haasteita opettajat kohtaavat op-

pilaidensa myönteisen kehonkuvan muodostamista tukiessa. Haasteiden lisäksi 

halusin myös kartoittaa, millaisia tukemisen keinoja opettajat kokivat jo omaa-

vansa tai mahdollisesti tunnistivat, vaikkeivat niitä itse käyttäisikään. Tutkimuk-

seni kohteena oli peruskoulu. En määrittele haastattelemiani opettajia tutkimuk-

sen kohteeksi, sillä Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 163) mukaan haastattele-

mani ihmiset ovat tutkimuksen tiedonantajia.  

 

Tutkimuksessani pyrin siihen, että käyttämäni lähteet ovat mahdollisimman tuo-

reita ja ajankohtaisia. Pyrin rajaamaan pois ennen 2000-lukua julkaistun kirjalli-

suuden, mutta poikkesin tästä rajauksesta, jos kyseessä oli niin sanotusti alan 

klassikkoteos. 

 

Omat sitoumukseni tähän tutkimukseen tulevat lähtökohdista, joissa olen pitänyt 

tätä tutkimusaihetta, eli lapsen myönteisen kehonkuvan muodostumisen tuke-

mista, hyvin tärkeänä jo ennen tutkimukseni aloittamista. Ajatukseni ovat pysy-

neet hyvin samansuuntaisina läpi tutkimuksen teon. Vaikka olen pyrkinyt lähes-

tymään tutkimusta ilman suuria olettamuksia, en ole voinut välttyä siltä, että olisin 

ajatellut jo etukäteen, mitä opettajat mahdollisesti vastaavat haastattelukysymyk-

siini. Sain tästä kuitenkin hyvän opetuksen siitä, etteivät omat ennakko-oletukseni 
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välttämättä pidä paikkaansa ja tutkimus voi muotoutua täysin erilaiseksi kuin olin 

alun perin ajatellut.  

 

Aloittaessani tekemään tätä tutkimusta, aioin keskittyä valmiuksiin, joita opettajat 

kokevat omaavansa myönteisen kehonkuvan tukemiseen. Kuitenkin haastattelut 

tehtyäni huomasin, että aineistossa ilmeni paljon erilaisia keinoja, joita opettajat 

käyttävät myönteisen kehonkuvan muodostumisen tukemiseen, mutta he toivat 

esiin myös paljon erilaisia haasteita, joita tukemiseen liittyi. Mielestäni mielenkiin-

toista oli myös se, että monet keinot koettiin myös haasteellisina. Tämän takia 

päädyinkin vaihtamaan tutkimuskysymykseni vastaamaan paremmin mielestäni 

mielenkiintoisia asioita, joita aineistosta pystyin nostamaan esiin. Kuten Hirsjärvi 

ja Hurme (2005, s. 184) toteavat, hyvä haastattelurunko parantaa tutkimuksen 

laatua ja luotettavuutta. Olin pyrkinyt siihen, että kysymykseni mahdollistavat laa-

jaa pohdintaa aiheesta sekä mahdollistavat myös lisäkysymysten esittämisen. 

Vaikka haastattelurunkoni oli tehty teemoittain edellisten tutkimuskysymyksien 

mukaan eikä näin ollen ollut täysin optimaalinen, se mahdollisti onneksi luonte-

vasti tutkimuskysymyksen edelleen muokkaamista. 

 

Tutkimukseni luotettavuuden kannalta on oleellista pohtia, kuinka eri tavoin haas-

tateltavat voivat ymmärtää ja kokea kehonkuva –käsitteen. Vaikka haastattelui-

den alussa pyrin kartoittamaan heidän omat käsityksensä käsitteestä, jokaisen 

omat kokemukset vaikuttavat varmasti siihen, millä tavoin kehonkuva nähdään 

kouluarjessa. On otettava myös huomioon, että itselläni, aiheeseen perehty-

neenä, on myös omat käsitykseni kehonkuvasta ja vaikka pyrin objektiivisuuteen, 

olen voinut haastatteluissa huomaamattani tuoda esiin omia näkemyksiäni esi-

merkiksi lisäkysymysten muodossa tai tarttumalla tiettyihin vastauksiin.  
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10 Pohdinta 
 
 
Tarkoituksenani tässä tutkimuksessa oli selvittää, millaisia haasteita opettajat 

mahdollisesti kohtaavat tukiessaan oppilaiden myönteisen kehonkuvan muodos-

tumista. Tarkoituksenani oli myös selvittää millaisia tukemisen keinoja he käyttä-

vät tai tunnistavat hyödyllisiksi. Suurimmiksi haasteiksi tässä tutkimuksessa ko-

ettiin oppilaiden kielteiset tunteet omaa kehoaan ja muiden kehoja kohtaan, kou-

lukulttuurin vaikutus, kuten turvaton tila ja aikuisten asenteet, puheet ja esimerkki, 

sekä koulun ulkopuoliset tekijät, kuten koulutuksen puute ja oppilaiden muut ym-

päristöt. Opettajien käyttämiksi tai tunnistamiksi tukemisen keinoiksi muodostui-

vat oppilaiden ja opettajan välinen vuorovaikutus, toimintatavat koulun arjessa, 

monilukutaito sekä keho- ja itsearvostus. Ylipäätänsä haastateltavat opettajat ko-

kivat, että koululla on suuri mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden myönteisen kehon-

kuvan muodostumiseen, niin myönteisesti kuin kielteisestikin. Vastausten perus-

teella juurikin se, että opettaja on tietoinen aiheesta, koettiin tekijäksi, jonka va-

rassa myönteisen kehonkuvan tukeminen on.  

 

Aikaisempien tutkimuksien perusteella mielessäni oli oletus siitä, etteivät opetta-

jat välttämättä täysin hahmota, milloin lapsen kehonkuva alkaa muodostua ja 

mitkä asiat siihen voivat vaikuttaa. Oletin, että varsinkin mainintoja murrosiästä 

saattaa esiintyä paljon haastatteluaineistossani. Kehonkuva nähdään, ja nähtiin 

myös tässä tutkimuksessa, usein murrosikää lähestyville lapsille ajankohtaisena 

asiana eikä niinkään koko lapsen elämän läpikulkevana aiheena. Tämän voi hel-

posti ymmärtää sitä kautta, että usein murrosiän vaikutuksesta kehoon puhutaan 

paljon ja kyseiset muutokset saattavat herättää paljon voimakkaitakin tunteita. 

Nämä ovat myös usein koulukirjoissakin ainoita mainintoja kehosta ja kehoon liit-

tyvistä tunteista. Vaikka murrosiän muutokset voivat olla hyvinkin suuria sen ko-

kevalle, käsitys kehonkuvasta ja itsestä alkaa muodostua jo paljon varhaisem-

massa vaiheessa. Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kuvailin, jo taaperoikäi-

set hahmottavat itsensä osana ryhmää, tunnistavat oman ulkomuotonsa peilistä 

ja valokuvista sekä tuntevat erilaisia häpeän ja nolouden tunteita (Smolak, 2012, 

s. 212). Kehonkuvasta puhuminen ja kehoon liittyvien aiheiden käsittely mielle-

tään helposti vaikeasti lähestyttäväksi aiheeksi. Tylkan ja Wood-Barcalowin 

myönteisen kehonkuvan osa-alueet tuovat aihetta helpommin lähestyttäväksi, 
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sillä ajatuksena on mielestäni tehdä näkyväksi, että ihmisarvo ei määrity ulko-

näöllä ja omaa mieltä sekä kehoa voi oppia suojelemaan tiedolta, joka ei tue 

myönteistä kehonkuvaa.  

 

Tutkimustuloksia tarkastellessani kiinnitin myös huomiota mielestäni mielenkiin-

toiseen seikkaan. Kun opettajat nimesivät keinoja myönteisen kehonkuvan muo-

dostumisen tukemiseen, he kokivat myös keinoja haasteiksi. Vaikka keskustelu 

koettiin keskeisimmäksi tukemisen keinoksi, se koettiin samalla myös hyvin ris-

kialttiiksi, sillä vaarana on, että asiaa käsitellään heidän mielestään väärin. Kaikki 

haastateltavat eivät määrittäneet tarkemmin, millainen on väärä käsittelytapa hei-

dän mielestään, mutta sen kuvailtiin olevan vaaraksi lapsen myönteisen kehon-

kuvan muodostumiselle. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitelty väärän-

laisia käsittelytapoja, joiden nähtiin aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyvää, 

vaikka tarkoituksena olisi esimerkiksi kehonkuvan parantaminen. Vaikka tarkoi-

tusperät olisivatkin hyvät, voidaan huomaamatta kannustaa oppilaita laihdutuk-

seen ja laihuuden ihannointiin. Yhdeksi riskitekijäksi nostettiin myös opettajien 

puutteellinen tietotaito tai koulutus aiheesta, jolloin he saattoivat antaa oppilaille 

väärää tietoa. (O´Dea, 2012, s. 687.) Haastateltavien huolenaihe väärästä käsit-

telytavasta onkin siis tämän perusteella hyvin validi.  

 

Oppilaan kehitystaso ja opettajan oppilaantuntemus koettiin myös keinon lisäksi 

haasteeksi, sillä opettaja ei voi ikinä täysin tietää, mitä oppilaat ajattelevat ja ko-

kevat. Samassa luokassa saattaa olla oppilaita eri kehitysvaiheissa ja tilanteissa, 

jolloin kehonkuva-aiheen käsittelyä saattaa olla vaikea saada jokaiselle sopi-

vaksi. Muiksi keinojen haasteiksi koettiin esimerkiksi keskustelun yhteydessä 

otettava riski häpäistyksi joutumisesta. Haastatteluissa mainittiin useampaan ker-

taan, että näin henkilökohtaisen aiheen käsittelyn yhteydessä vaarana on se, että 

oppilas tai opettaja häpäistään muiden edessä. Varsinkin tilanteessa, jossa opet-

taja on yksin oppilaiden kanssa, häpäistyksi tulemisen riski on suurempi. On ym-

märrettävää suojella itseään tilanteelta, jossa oppilaat voivat mahdollisesti kään-

tyä opettajaa vastaan. Häpäisemisen kannalta olennaista on myös se, ettei opet-

taja voi ennalta tietää, mitä oppilaat sanovat. Sanottuja sanoja ei saa sanomatto-

miksi, mutta ne voivat jättää häpäisyn kohteeseen pitkälliset arvet. Nämä syyt 

saattavat johtaa siihen, että aihetta on helpompi olla käsittelemättä ollenkaan. 
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Yleensä kehonkuvasta keskustellessa ajatellaan automaattisesti naisia ja heidän 

pyrkimyksiään olla hoikkia. Tätä ajatusmallia on täynnä sosiaalisen median li-

säksi myös kirjallisuus ja elokuvat. Miesten epävarmuuksista omasta kehosta ei 

puhuta usein, kuitenkin usein annetaan ymmärtää, että miesten tulisi olla lihak-

sikkaita eikä laihoja tai lihavia. Sukupuolivähemmistöt, esimerkiksi transihmiset 

ja intersukupuoliset henkilöt, sekä vammaiset kehot jäävät tässä keskustelussa 

usein täysin ulkopuolelle. Tutkimuksissa, joihin tutustuin tätä tutkielmaa tehdes-

säni, ei mainittu kertaakaan sukupuolivähemmistöjä tai vammaisia henkilöitä ja 

heidän suhdettaan omaan kehoonsa. Tutkielmaa tehdessäni kehonkuva-aihetta 

lähestyttiin joko naissukupuolen kautta tai yleisesti sukupuolittamatta. Vuonna 

2019 kouluterveyskyselyyn vastasi yli 150 000 lasta ja nuorta, heistä noin 4700 

kertoi kuuluvansa sukupuolivähemmistöön eli noin 3% vastaajista. Sukupuolivä-

hemmistöön kuuluvat nuoret kokivat myös muita nuoria enemmän tarvitsevansa 

enemmän tietoa kehosta. (Jokela, Luopa, Hyvärinen, Ruuska, Martelin & Kle-

metti, 2020, s. 3.) On kuitenkin hyvä myös huomioida, etten kysynyt erikseen 

haastateltavilta eri sukupuolista, sukupuolivähemmistöistä tai vammaisuudesta. 

 

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisuus määritellään seuraavasti: 

”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, 

henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten 

esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa 

yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”. Yhteiskunnallisesta näkökul-

masta voidaan ajatella, ettei vammaisuus ole toimintarajoitteisen henkilön oma 

ominaisuus, vaan rajoitteet syntyvät suhteessa yhteiskuntaan esimerkiksi syrji-

vien asenteiden, esteellisen ympäristön sekä viestinnän esteellisyyden kautta. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022.) Vammaisten lasten ja nuorten määrästä 

Suomessa ei löytynyt tilastoja, mutta jos suuntaa antavana määränä pidetään 

työikäisten vammaisetuuksien saavien lukumäärää, noin 300 000 henkilöä (Kan-

saneläkelaitos, 2022), voidaan todeta, ettei kyseessä ole marginaalinen vähem-

mistö. Näiden seikkojen valossa pidän kyseenalaisena, että vammaiset henkilöt 

sekä sukupuolivähemmistöt ovat jääneet vaille huomiota kehonkuvaa käsittele-

vissä tutkimuksissa.  
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Tutkielmassani monet koetut tukikeinot myönteisen kehonkuvan muodostumi-

selle perustuivat vahvasti opettajan sensitiivisyyteen, itsetuntemukseen ja kiin-

nostukseen aihetta kohtaan. Opettajat nimesivät ja tunnistivat monia keinoja, 

joilla voidaan tukea oppilaan kasvua ihmisenä ja monia tapoja, joilla välttää oppi-

laille ikävien tunteiden luomista itsestään ja omista kehoistaan. Haastatteluissa 

tuotiin myös esille keskeinen ongelma näiden keinojen suhteen. Miten toimia ti-

lanteessa, jossa opettajalla ei ole kykyä tai kiinnostusta luoda oppilaille esimer-

kiksi myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan tai itsestään. Vaikka opetussuun-

nitelmassa velvoitettaisiin korostamaan oppilaiden arvokkuutta, erilaisuutta ja ai-

nutlaatuisuutta, ei se tarkoita, että jokainen näin toimisi. Kuten eräs haastatelta-

vakin totesi, nykyaikana suurimmalle osalle on toivottavasti selvää, ettei oppilai-

den ulkonäköä voi arvostella ääneen, mutta seuraava taso olisi ymmärtää omien 

kommenttien vaikutus oppilaisiin, jos kommentoidaan omaa tai muiden ihmisten 

kehoja tai ulkonäköä ylipäätänsä. On valitettavan yleistä, että kirjoissa, eloku-

vissa tai sarjoissa sekä näiden katsomisen yhteydessä kommentoidaan henkilöi-

den laihuutta tai lihavuutta sekä liitetään näihin kehon ominaisuuksiin erilaisia 

stereotypioita. Jos opettajalla ei ole kykyä käsitellä kommentointia oppilaiden 

kanssa, voivat nämä tilanteet pitkällä aikavälillä myös muovata oppilaan suhtau-

tumista itseensä ja muihin.  

 

Mielestäni tärkeää on myös pohtia, kuinka paljon opettajalta voidaan olettaa tai-

toja, joita hänelle ei ole opetettu tai joihin ei ole tarjolla koulutusta. Haastatteluissa 

kävi selvästi ilmi, ettei kukaan haastateltavista opettajista ole saanut minkään-

laista tietoa lasten myönteisen kehonkuvan tukemisesta tai tunnetaidoista yliopis-

tokoulutuksen aikana. Nykyinen käytössä oleva opetussuunnitelma on julkaista 

vuonna 2014 ja otettu käyttöön vuonna 2016. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden suunnittelutyön sekä käyttöönoton välillä on useamman vuoden 

aikaväli, jolloin moniin uusiin termeihin, kuten myönteinen kehonkuva, keholli-

suus ja tunnetaidot, oltaisiin voitu reagoida myös opettajakoulutuksen osalta. Kui-

tenkaan omien opintojen aikana esimerkiksi kehonkuvasta ei ole puhuttu juuri-

kaan. Miten opetussuunnitelmatyön, opettajankoulutuksen sekä koulukentän vä-

linen yhteistyö, koulutussisältöjen päivittäminen sekä lisäkoulutus voitaisiin 

saada mahdollisimman sujuvaksi?  
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Nostin haastatteluaineistoni perusteella koulukulttuurin yhdeksi tukemiseen liitty-

väksi haasteeksi myönteisen kehonkuvan muodostumisen kannalta. Pohdin 

myös haastattelujen jälkeen, onko koulussa instituutiona tekijöitä, jotka vaikutta-

vat oppilaiden kehonkuvaan. Opetussuunnitelman perusteita tarkastellessa kou-

lun muodostuu kuva, että oppilaita tuetaan jatkuvasti heidän vahvuuksien kautta 

ja, että koulussa vallitsee turvallinen ilmapiiri. Miten tästä huolehditaan koulun 

arjessa ja miten tämän toteutumista seurataan? Opettajan työ on Suomessa hy-

vin autonomista, mikä luo opettajille paljon mahdollisuuksia, mutta myös suden-

kuoppia. Eräs haastateltava ehdotti, että kouluissa tulisi olla jonkinlaista seuran-

taa opetettavista asioista ja luokan ilmapiiristä. Aiheuttaisiko opettajien työn tar-

kempi seuraaminen kokemuksen, ettei opettajiin luoteta vai parantaisiko se ope-

tussuunnitelman toteutumista? Opettajan työn ollessa äärimmäisen vapaata, olisi 

työn raportoiminen varmasti hyvin radikaali toimi. Yksi myös tutkielmassa esiin 

tullut keino koulukulttuuriin liittyvien haasteiden välttämiseen olisi aikuisresurssin 

lisääminen kouluihin. Aikuisresurssin myötä kouluissa tarjoutuisi myös paremmin 

mahdollisuuksia opetussuunnitelman velvoitteiden täysimittaiseen toteuttami-

seen.  

 

Kehonkuva-aiheen ollessa niin vähän tutkittu Suomessa, olisi hyvin mielenkiin-

toista tutkia aihetta laajemmin suomalaisen peruskoulun kontekstissa. Kaikki 

kouluinterventiot, joita olen käyttänyt lähteinä tässä tutkielmassa, on toteutettu 

maissa, joissa koulutusjärjestelmä saattaa erota suomalaisesta hyvinkin paljon. 

Tämä vaikeuttaa myös käytettyjen keinojen vertaamista suomalaiseen konteks-

tiin. Aihe on niin laaja, että erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia löytyy paljon. 

Mielestäni olisi mielenkiintoista tutkia lasten kokemuksia omasta kehostaan ja 

kehonkuvastaan sekä sisällyttää tähän tutkimukseen myös laajan käsityksen su-

kupuolesta sekä erilaisten kehojen toimintamahdollisuuksista.  

 

Suomessa luokanopettajien työhön on mahdollista sisällyttää myönteistä kehon-

kuvaa tukevia tekijöitä luontevaksi osaksi kouluarkea ja tätä kautta toteuttaa pit-

käkestoista ja jatkuvaa kehonkuvan tukemista, mikä on nähty olennaiseksi teki-

jäksi toimivuuden kannalta (Bird ym., 2013, s. 332). Suomalainen peruskoulu on 

instituutio, jonka lähes jokainen lapsi Suomessa käy läpi, riippumatta sosioeko-

nomisesta asemastaan, sukupuolestaan, etnisyydestään tai muusta taustastaan. 
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Koululla on näin ollen myös loistavat mahdollisuudet vaikuttaa lasten elämään ja 

tasoittaa eri taustoista tulevien välisiä eroja. O´Dea (2012, s. 144) toteaa opetta-

jien olevan etulinjan asemassa välittämässä lapsille ja nuorille kriittistä tietoa, ar-

vokasvatusta sekä tietoa yhteiskunnan normeista. Näillä keinoilla opettajilla näh-

dään olevan mahdollisuus vaikuttaa sekä tukea oppilaiden mielenterveyttä ja hy-

vinvointia. Suomalaisen peruskoulun vaikutusmahdollisuudet kehonkuvaan ki-

teytyvätkin yhden haasteltavan vastauksessa: ”Suomalainen peruskoulu on kyllä 

ainoa tuutti, jonka läpi jokainen suomalainen lapsi ja nuori kulkee, siinä yhdek-

sässä vuodessa voi vaikuttaa tosi paljon.” 
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