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Abstract

The current study discusses the pedagogical development work of two teachers from the viewpoint
of listening and being heard. The study was implemented using the methods of narrative action
research, and the data consist mainly of the teachers’ professional biographies, video materials,
and shared pedagogical diary. The data was gathered in the course of a single school year as part
of the inclusive physical education. In this context, inclusion refers to the merger of the groups of
children in special and mainstream education. The studied group of pupils was taught
simultaneously by a primary teacher and a special teacher. The study is theoretically based on the
ethic of pedagogical love. In the data, moments of being heard were encouraged by a commitment
to ethical core values as teachers’ practical morality, respect for students’ freedom of choice,
sufficient availability of time, the possibility to anticipate teaching, assessment of the interfacing
of privacy and closeness, as well as giving individual attention. 

Based on the individual moments of being heard emerging from the data, a conscious manner
of teaching and supervision was developed and subsequently named the pedagogy of being heard.
This study describes the development of the pedagogy of being heard in the context of physical
education. First the study discusses the elements of interaction that allowed for moments of being
heard, second the supporting of students in physical education by means of the pedagogy of being
heard, and third the fulfillment of being heard in the relationship between the teachers contributing
to the research process. 

At the core of the pedagogy of being heard are relations of caring and interaction between all
the group members both in teacher-student relationships and in peer relationships between
students, as well as in relationships between the adults in the group. Central to the pedagogy of
being heard is every individual’s right to be respected and accepted as him- or herself. The quality
of interaction and relationships is seen as a core factor in supporting students in physical
education. Teachers employing the pedagogy of being heard need constantly to redirect their
pedagogical implementation by way of active listening. 

Keywords: action research, being heard, inclusion, interaction, listening, narrative
research, pedagogy, physical education, simultaneous teaching
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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden opettajan pedagogista kehittämistyötä kuuntelemisen
ja kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu narratiivisena toimintatutkimukse-
na, ja aineisto koostuu pääasiassa opettajien ammatillisista elämäkerroista, videomateriaalista ja
yhteisesti tuotetusta pedagogisesta päiväkirjasta. Aineisto on tuotettu yhden lukuvuoden aikana
osana inklusiivisen opetusryhmän liikunnanopetusta. Tässä yhteydessä inklusiivisuudella tarkoi-
tetaan erityisopetuksen ja yleisopetuksen opetusryhmien yhteensulauttamista. Opetusryhmää
opetettiin luokanopettajan ja erityisluokanopettajan samanaikaisopettajuutena. Tutkimus nojaa
teoreettisesti pedagogisen rakkauden etiikkaan. Eettiseen arvopohjaan sitoutuminen opettajien
käytännön moraalina, oppilaiden valinnanvapauden kunnioittaminen, kiireettömyys, mahdolli-
suus ennakoida opetusta, yksityisyyden ja läheisyyden rajapintojen arvioiminen sekä yksilöllisen
huomion antaminen synnyttivät aineistoon kuulluksi tulemisen hetkiä. 

Aineistosta nostetuista yksittäisistä kuulluksi tulemisen hetkistä kehitettiin tietoinen opetta-
misen ja ohjaamisen tapa, joka on nimetty kuulluksi tulemisen pedagogiikaksi. Tässä tutkimuk-
sessa kuvataan kuulluksi tulemisen pedagogiikan kehittämistä koululiikunnan kontekstissa. Tut-
kimuksessa tarkastellaan 1. niitä vuorovaikutuksen elementtejä, jotka mahdollistivat kuulluksi
tulemisen hetken syntymisen, 2. oppilaan tukemista koululiikunnassa kuulluksi tulemisen peda-
gogiikan keinoin, ja 3. kuuntelemista tutkimuksessa mukana olleiden opettajien välisessä suh-
teessa. 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä ovat välittävät ja vastavuoroiset vuorovaikutus-
suhteet kaikkien ryhmän jäsenten välillä niin opettaja–oppilassuhteissa kuin oppilaiden välisissä
vertaissuhteissa ja ryhmän aikuisten välisissä suhteissa. Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa kes-
keistä on jokaisen yksilön oikeus olla arvostettu ja hyväksytty omana itsenään. Vuorovaikutus-
suhteiden laatu nähdään keskeisenä tekijänä oppilaan tukemisessa koululiikunnassa. Kuulluksi
tulemisen pedagogiikkaa toteuttavien opettajien tulee jatkuvasti suunnata pedagogista toteutus-
taan aktiivisen kuuntelemisen avulla. 

Asiasanat: inkluusio, kuulluksi tuleminen, kuunteleminen, liikunta, narratiivinen
tutkimus, opetus, pedagogiikka, samanaikaisopettajuus, toimintatutkimus,
vuorovaikutus
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Kiitokset 

Liika pohdiskelu saa aikaan sen, että aamulla laskee vettä mukiinsa, muttei 

muista juoda sitä, että seisoo välituntivalvonnassa väärään aikaan tai, että 

töihin tullessaan miettii jäikö lapsi haalareissaan eteiseen seisomaan.  

Eräänä päivänä ladun varressa painelin monoja suksien siteisiin enkä ym-

märtänyt miksi mono ei tartu. En ollut avannut sidettä. Kun sukset olivat ja-

lassa, huomasin ottaneeni mukaani luistelusuksien pariksi perinteisen sauvat. 

Mutta kun ladulle pääsee, alkaa pää täyttyä uusista ajatuksista. Raittiissa il-

massa löytää jälleen uuden näkökulman, jota ei ole vielä pohdiskellut. (Peda-

goginen päiväkirja 5/4) 

Tämän tutkimuksen valmistuminen on ammatillisen haaveiluni päätepiste. Opin-

tojen loppuun saattaminen on kohdallani myös päätepiste sille tielle, jolle seitse-

mänvuotiaana astelin äitini saattelemana. Ensimmäinen kouluaamu valkeni tuol-

loin utuisena ja mukava jännitys kutitteli vatsanpohjassa. Niin kuin nytkin odotta-

essani koulutieni akateemista huipentumaa, tulevaa väitöstilaisuutta. Yhdessä 

äidin kanssa kävelin kotitietä kohti koulutaksia. Puolimatkassa, vanhan riihen 

kohdalla, pyysin saada jatkaa matkaa yksin. Äidilleni se oli kirpaiseva hetki, mi-

nulle itsenäistymisen alku, jota hän kunnioitti. Koulupolku alkoi ja vihdoin näen 

horisontissa tien pään. Vielä hetki ja olen perillä, toivoakseni en valmiina mutta 

vastaanottavaisena. Elämä muovatkoon loput.  

Peruskoulun ja lukion jälkeen olen koulupolultani kerännyt varhaiskasvatta-

jan, luokanopettajan, erityisopettajan, terveystiedon aineenopettajan, kouluttajan 

ja lopulta tutkijan silmät katsella lapsia ja nuoria ja meitä opettajia. Itsenäisesti 

olen askeleeni ottanut, aurinkoisista päivistä ja vaihtuvasta matkaseurasta nauttien, 

välillä tosin myös sisuuntuneena ja harmaitakin kiviä läpi mennen. Ilman mat-

kanvarrella kohtaamiani vastaantulijoita, opastajia, kartanlukijoita ja tien näyttäjiä 

olisin eksynyt ja harhaillut. Jokainen kanssakulkija on kulkenut rinnallani oman 

palasensa matkaa.  

Koulupolkuni loppuhuipennuksesta haluan kiittää Oulun yliopiston kasvatus-

tieteiden tiedekuntaa ja tutkimukseni ohjausryhmää, johon kuuluvat professori 

Eila Estola, yliopistonlehtori Anneli Pönkkö ja koulutusdekaani Marko Kielinen 

sekä tutkinnonvalvojani professori Leena Syrjälä. Lämmin kiitos saamastani oh-

jauksesta ja käytännön avusta, kannustuksesta ja tuesta. Niistä askeleista joita te 
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otitte rinnallani tukien ja ohjaten ja niistä askeleista joille minut viisaudella sy-

säsitte. Erityiskiitos Eila sinulle tutkimukseni pääohjaajana.  

Esitarkastajieni professori Kaarina Määtän ja professori Martti Silvennoisen 

kannustavat ja avartavat kommentit valoivat uskoa ja voimaa työn loppumetreillä 

ja suuntasivat loppuun hiomista oikeaan suuntaan. Kiitokset myös työni opponen-

teille Sinikka Kaartiselle ja Kristine Järnefeltille. Professori Markku Jahnukaista 

kiitän suostumuksesta vastaväittäjäkseni, kirjoittaessani tätä tekstiä odotan jänni-

tyksellä mutta innokkaana yhteistä keskusteluamme. Minulle olet henkilö, jonka 

rinnalla saan ottaa koulupolkuni viimeiset askeleet. Olen erityisen ilahtunut siitä, 

että sain vastaväittäjäkseni erityispedagogiikan asiantuntijan.  

Elävä kertomus -ryhmäläiset ja TelLis -tutkimusryhmän väki Elina, Susanna, 

Anna-Maija, Minna, Tiina, Liisa ja Riikka, kiitos tutkimuskumppanuudesta, seu-

rassanne on ollut hyvä ahkeroida. Kiitos Susannalle ja Tiinalle huonetoveruudesta, 

Minnalle lukuisista hyvistä neuvoista ja Elinalle yhteisen matkan viimeisistä kuu-

kausista. 

Olen toteuttanut suuren osan tutkimuksestani opettajantyöni ohella uhraten 

paljon siitä vapaa-ajasta, joka olisi kuulunut läheisilleni. Olen erityisen kiitollinen 

Suoman Akatemian rahoituksesta, joka mahdollisti osallisuuteni TelLis-

tutkimusryhmässä ja sain irrottautua päivätyöstäni kokonaiseksi lukuvuodeksi ja 

saatella tutkimuksen aineiston väitöskirjan muotoon. Tiivistelmän käännösavusta 

kiitän Vesa Komulaista, ja kielen tarkastuksesta Pyry Nykyriä. Erityisesti muis-

toihini tutkimusvuodesta jäävät monet mielenkiintoiset ja maailmaa parantaneet 

keskustelut varhaiskasvatuksen käytävän porukalla. Ja Hannelen iloinen nauru 

käytäviltä. Lämmin kiitos kaikille työtäni osissa tai kokonaisuutena lukeneille 

kommenteistanne ja kiinnostuksestanne kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa koh-

taan. 

Tutkimuskoulun rehtoria, kunnan sivistysjohtajaa ja opetusryhmän koulun-

käynninohjaajia kiitän mahdollisuudesta kehittää omaa työtäni juuri kyseisessä 

koulussa, teidän kanssanne. Rehtorit opiskelupolun varrelta, olette tukien ja kan-

nustaen nähneet ja kunnioittaneet tarvettani tehdä työstä oman näköiseni. Olen 

seurannut sydämeni ääntä liikahtaen työkokemuksen parista toiseen ja seisonut 

ovellanne pyytäen lupaa yhä uusien kokeilujen ja ideoiden toteuttamiseen. Se on 

vaatinut tilaa ja pedagogista liikkumavapautta mutta ennenkaikkea teidän esimies-

ten tukea ja ymmärrystä. Kiitos opettajan työstä irrottautumisen mahdollisuudesta 

kuuluu työpaikkani johtoryhmälle Kallelle, Anna-Kaarinalle ja Markulle. Pohjois-

Pohjanmaan Liikunta ry:n, LKL-hankkeen ja Nuoren Suomen kouluttajatovereita 
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ja Virpiniemen liikuntaopistolla käymiäni täydennyskoulutuksia kiitän niistä sil-

mistä, joilla aloin matkani varrella katsella koululiikuntaa ja inkluusiota.  

Opettajan työ on nautinto ja maailman parhaan työparin löytäminen päivittäi-

nen kiitollisuuden aihe. Samaa voimaannuttavaa kokemusta toivon jokaiselle 

opettajalle uransa varrella. Suurin kiitos tutkimuksen käytännön vaiheista kuuluu 

ystävälleni ja työparilleni Sari Koskenkarille, joka osallistui tiimiparinani tutki-

muksen aineiston tuottamiseen. Nöyränä kiitän Sari sinua tähänastisen opetta-

janurani ammatillisen kasvun kannalta merkittävimmistä vuosista; tutkimus on 

omistettu sinulle. Yhteisen opettajuuden kokemus tiivistyy sanoihisi: ”Emme enää 

voi varmasti erottaa sitä kohtaa, missä toinen loppuu ja toinen alkaa.” Kiitos Sari. 

Elämän kantavana voimana on myös pitkä rivi teitä rakkaita ystäviä, joiden 

tiedän suorittavan intervention elämääni, mikäli vielä keksin jotakin opiskeltavaa 

. Kiitos teille kannustuksesta, kuuntelemisesta ja inspiroivista keskusteluista, 

mutta myös sen tärkeän asian muistuttamisesta, missä elämä oikeasti on.  

Ja lopulta tärkeimpäni, elämänvoimani. Rakkaat isä ja äiti, Visa, Viljo, Hanna 

ja lapset. Mummoni Kaarina ja mummini Ilma sekä edesmenneet ukkini Urho ja 

Aimo. Teitä kiitän perheestäni ja suvustani, jonka keskellä olen saanut oppia rak-

kautta ja välittämistä, huolenpitoa, sinnikkyyttä, kaiken kantavaa elämänuskoa ja 

työn tekemisen asennetta. Teiltä on peräisin ehdottomuuteni kaikkien ihmisten 

tasa-arvoisesta ja lähimmäisenrakkauden sävyttämästä kohtaamisesta. Tyttäreni 

isää Jaakkoa kiitän arjen avusta, olet monin käytännön teoin kantanut vanhem-

muuden vastuuta opiskeluvuosinani ja mahdollistanut minulle paneutumisen aina 

uusiin ja kiinnostaviin opintoihini. Sanat eivät riitä ilmaisemaan kiitollisuuttani. 

Vain sinä olet täysin ymmärtänyt mitä opiskelun mahdollisuus on minulle mer-

kinnyt, tukeesi on voinut aina luottaa. Lämmin kiitos avusta ja tuesta myös van-

hemmillesi Annelille ja Laurille.  

Elämänkumppaniani Lassi-Pekkaa kiitän uskosta aiheen tärkeyteen ja siihen, 

että tutkimuksellani on jotakin annettavaa myös lasten liikuntaan. Olet jaksanut 

tunnista toiseen kuunnella ideoitani ja urhoollisesti kommentoida ajatuskulkujani. 

Olet rohkaisijani ja kannattelijani.  

Rakas Pihla-tyttäreni, lahjoista suurin, Sinua kiitän niistä kaikista hetkistä, 

jolloin olet äidille näyttänyt, kuinka lapset katsovat tätä maailmaa ja meitä aikui-

sia.  

Terve kaikki aikuiset, onko teistä mukava olla tietokoneella ja yliopistolla? 

Meistä on mukava olla maailmanpyörässä. Olkaa iloisia kaikesta ja ottakaa 
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kaikki leikkiin – –  Ja jos lapset joskus haluavat leikkiä teidän kanssa, voisitte 

joskus vastata ”joo” – – 

Sain sinulta Liisa-tätisi avustuksella yllä olevan viestin puhelimeeni eräänä kesäi-

senä päivänä, kun istuin yliopistolla enkä ollut viettämässä aikaa kanssasi. Odotan 

jo malttamattomana sitä, että tämän urakan jälkeen voin vastata useammin joo.  

 

Oulussa 19.10.2012 

Tänä onnellisena hetkenä, jolloin lyön tutkimukseeni viimeisen pisteen. 

 

   

 Virpi Louhela 

 



 11

Sisältö 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 7 
Sisältö 11 
Prologi 13 
1 Johdanto 15 

1.1 Tutkimustehtävä ...................................................................................... 18 
1.2 Tutkimuksen konteksti ............................................................................ 18 

1.2.1 Inkluusion määrittelyä .................................................................. 20 
1.2.2 Inklusiivinen opetusryhmä ........................................................... 25 
1.2.3 Opetusryhmän opettajat ................................................................ 28 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 33 
2.1 Eettisiä kysymyksiä koululiikunnalle ..................................................... 33 
2.2 Pedagoginen rakkaus kuulluksi tulemisen mahdollistajana .................... 43 

3 Metodologiset valinnat 53 
3.1 Narratiivinen toimintatutkimus tutkimisen työvälineenä ........................ 54 
3.2 Narratiivinen toimintatutkimus kehittämisen työvälineenä .................... 59 

4 Aineiston tuottaminen 63 
4.1 Liikuntasuunnitelma aineiston tuottamisen kehyksenä ........................... 63 
4.2 Aineiston tuottaminen vaiheittain ........................................................... 70 

5 Analyysiprosessi 77 
5.1 Analysoinnin vaiheet ............................................................................... 78 
5.2 Narratiivisuus ja sisällönanalyysi toistensa täydentäjinä ........................ 84 

6 Vuorovaikutuksen elementit kuulluksi tulemisen pedagogiikassa 87 
6.1 Turvallinen ilmapiiri ............................................................................... 88 
6.2 Samanaikaisopettajuus ............................................................................ 99 
6.3 Aktiivinen kuunteleminen ..................................................................... 106 

7 Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä 121 
7.1 Vuorovaikutus opettaja–oppilassuhteessa ............................................. 122 
7.2 Vuorovaikutus vertaissuhteissa ............................................................. 127 

8 Kuulluksi tulemisen pedagogiikka ja liikkuva oppilas 133 
8.1 Muutos osallistumisrohkeudessa ........................................................... 134 
8.2 Onnistumisen varmistaminen ................................................................ 139 

9 Samanaikaisopettajuudesta yhteistä opettajuutta 145 
9.1 Ennakoinnin kyky ................................................................................. 145 



 

 12

9.2 Aktiivinen kuunteleminen opettajien välisessä 

vuorovaikutuksessa ............................................................................... 148 
9.3 Työparin merkitys työssä viihtymiseen ................................................. 152 

10 Yhteenvetoa ja pohdintaa 161 
10.1 Tulosten koontia .................................................................................... 161 
10.2 Prosessin arviointia ............................................................................... 164 
10.3 Eettiset näkökohdat ............................................................................... 168 
10.4 Luotettavuudesta ................................................................................... 176 

11 Suuntaaminen tulevaan 181 
Epilogi 185 
Lähteet 189 
Liitteet 209 
 



 13

Prologi 

Mahdoton tehtävä 

Menossa on liikuntatunti. Käyn koulua pienessä maalaiskoulussa, jonka veis-

toluokka toimii liikuntasalina. Höyläpenkit nostetaan seinälle ja lapset saavat 

tilaa jumpata. Koulussa on oppilaita vain parikymmentä, joten liikuntatun-

neilla toimitaan sekaryhmissä. Muistan luokan tuoksun. Betoniseinää ja leve-

ää maalattua lankkulattiaa. Oppilaat seisovat rivissä luokan seinustalla, minä 

heidän edessään. Kuulen opettajan sanat: ”Emme lähde syömään ennen kuin 

Virpi ylittää pukin.” Katson kauhuissani luokan edessä olevaa ponnistuslautaa 

ja hyppypukkia. Olemme jo hypänneet useita kierroksia pukin yli. Minun 

ponnistusvoimani ei riitä ja tipahdan istumaan hajareisin pukin päälle. Tavoit-

teena olisi hypätä pitkittäin olevan pukin yli patjalle saakka. Nyt opettaja on 

asettanut muut riviin katsomaan ja hyppää vuorotellen kanssani. Opettaja ja 

minä. Yhä uudestaan ja uudestaan. En onnistu. Korvissani kaikuvat 

sanat ”emme lähde syömään ennen kuin Virpi ylittää pukin”. Tunnen toisten 

oppilaiden katseet selässäni. Pakokauhu yltyy, kämmenet hikoavat. Tiedän 

etten onnistu. Emme pääse ikinä syömään ja kaikilla on jo nälkä. Toiset jou-

tuvat kärsimään takiani. Levottomuus oppilasrivistössä lisääntyy. Hyppääm-

me, uudestaan ja uudestaan. En uskalla katsoa oppilaisiin päin, tunnen ivalli-

set katseet selässäni katsomattakin. Tunnelma tiivistyy, pakokauhu lisääntyy. 

Tunnin alussa en tuntenut pelkoa hyppypukkia kohtaan, nyt se näyttää minus-

ta valtavalta, kauhistuttavalta.  

Muisto hämärtyy, en muista sitä loppuun. Nöyryytys, häpeä, porukan paine ja 

oma pelkoni jäävät muistossa vahvimmaksi. En päässyt koskaan tyylipuh-

taasti pukin ylitse. Minulla ei ole muita selviä muistoja ala-asteaikojen teline-

voimistelutunneilta. Ne eivät merkinneet minulle muuta kuin epämiellyttävää 

jännitystä, joten ne eivät tallentuneet muistojeni joukkoon. Samoin on yläas-

teen liikuntatuntien laita. Lukioiässä muutin kotoani asuntolaan. Se mahdol-

listi sairaaksi tekeytymisen telinevoimistelujakson aikana. Isäni allekirjoitti 

hyväsydämisyyttään minulle tyhjiä poissaololappuja etukäteen. Luotti tyttä-

reensä eikä uskonut minun syyllistyvän väärinkäytöksiin. Se oli minun pelas-

tukseni, selviytymisstrategiani. Onneksi näitä tunteja ei ollut vuodessa monta. 

Ensimmäisen kerran kouluvuosien jälkeen harjoittelin pukkihyppyä omasta 

tahdostani 20 vuotta myöhemmin, tutkimustyöni voimaannuttamana. 
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1 Johdanto 

Opettajuutta ja opettajien käytäntöjä tarkastellaan yhä useammissa tutkimuksissa 

eettisistä näkökulmista (Niemi 2006, Tirri 2002a, 2002b, Martikainen 2005, Bar-

ret, Headley, Stovall & Witte 2006: 430–432, Aultman, Williams-Johnson & 

Schultz 2009: 636). Tällä tutkimuksella otan kantaa eettisesti kestävään opetuk-

seen koululiikunnan näkökulmasta. Väitöskirjani on tutkimuskertomus kuulluksi 

tulemisen pedagogiikan kehittämisestä. Kehittämistyön eettisenä maaperänä on 

pedagogisen rakkauden etiikka kuulluksi tulemisen mahdollistajana. Pedagogisen 

rakkauden etiikan lisäksi tutkimuksen toisena eettisenä sitoumuksena on kaikkien 

lasten oikeus opiskella omassa lähikoulussaan. Uusimmissa perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden muutoksissa ja täydennyksissä (Opetushallitus 2011: 

6) todetaan seuraavaa: ”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjel-

miin ja julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja 

nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä koulussa.” Opetusryhmistä muo-

toutuu yhä heterogeenisempiä, ja tämä näkyy myös liikunnanopetuksessa.  

Liikunta poikkeaa muista peruskoulun oppiaineista kehollisuutensa takia. 

Liikunnassa oppilaan työvälineenä ja arvioinnin kohteena on yksilön oma keho 

(Berg 2010: 1), ja siksi liikuntatuntien tilanteisiin tulisi suhtautua erityisellä peda-

gogisella taidokkuudella. Inklusiivisessa opetusryhmässä yleisopetuksen oppilai-

den kanssa tasaveroisina toimijoina on joukko tehostetun ja erityisen tuen piiriin 

kuuluvia oppilaita. Se asettaa oman haasteensa opettajan eettiselle käytännön 

toteutukselle eli ihmissuhteissa toteutuvalle moraalille. 

Tämä tutkimus on erityisluokanopettajan ja liikuntaa opettavan luokanopetta-

jan samanaikaisopetuksena toteutettu narratiivinen toimintatutkimus, jossa tuote-

taan tutkimusaineistoa ammatillisten elämäkertojen, pedagogisen päiväkirjan sekä 

oppituntien videoimisen avulla. Tässä tutkimuksessa toimin tutkijan ja erityisluo-

kanopettajan kaksoisroolissa. Tutkimukseen osallistunut luokanopettaja on opetta-

jakollegani Sari Koskenkari1. Hän on liikuntaan erikoistunut luokanopettaja, jolla 

on terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus. Tutkimus on osa Suomen Akatemian 

rahoittaman tutkimushankkeen (134825) TelLis-tutkimusryhmän toimintaa. Tel-

Lis- eli ”Children Tell, who Listens” -tutkimusryhmän (v. 2010–2013) toiminnas-

ta vastaa Oulun ja Helsingin yliopiston muodostama konsortio. Hankkeen tavoit-

teena on nostaa esiin lasten kerrottua hyvinvointia ja lasten kuuntelemisen tärke-

yttä.  

                                                        
1 Jatkossa käytän tekstissä nimitystä työpari tai etunimeä Sari. 
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Väitöskirjan aloitin prologilla, jossa kuvasin yhtä omista koulumuistoistani ja 

avasin kertomuksellisesti suhdettani tutkimuksen kontekstiin eli koululiikuntaan. 

Omien koulukokemusten ja -muistojen on todettu vaikuttavan halki elämän opet-

tajan ammatti-identiteetin kehittymiseen ja jopa opettajan työtapoihin (Flores & 

Day 2006: 223, 230). Prologin muistelma kuvastaa niitä lapsuudenajan kokemuk-

siani, joiden kautta motivaationi liikuntapedagogiikan kehittämistä kohtaan on 

syntynyt. Lastentarhanopettajaksi opiskellessani tiedostin omaavani liikuntaan 

liittyviä pelkoja ja epävarmuutta, joiden en halunnut heijastuvan työhöni. Pohties-

sani ja peilatessani omia liikuntakokemuksiani ja niiden suhdetta kehittyvään 

opettajuuteeni ymmärsin, että liikunnan opettaminen eettisistä näkökulmista on 

osa-alue, jossa haluan kehittyä. Niinpä aloitin opintojen ohella täydennyskoulut-

tautumisen, jonka myötä syntyi toinen työni lastenliikunnan kouluttajana. Luo-

kanopettajaksi pätevöitymisen ohella suoritin seikkailu- ja elämyskasvatuksen 

sekä lasten liikunnan erikoistumisopinnot. Näistä maailmoista löysin liikunnan 

riemun ja oman liikuntaidentiteettini. Pätevöityessäni vielä erityisopettajaksi olin 

tehnyt opettajan työni ohella jo muutamia vuosia töitä lastenliikunnankouluttajana 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:ssä koulutusalueinani seikkailuliikunta ja sovel-

tava liikunta. Työparini Sarin kohtasin siirtyessäni erityisluokanopettajaksi erää-

seen pohjoissuomalaiseen kuntaan. Käytän tutkimuskunnasta kuvitteellista nimeä 

Koivulan kunta2. 

Tässä vaiheessa työuraa liikunnan tärkeys osana lapsen kokonaisvaltaista hy-

vinvointia oli tullut minulle opintojen ja työkokemuksen myötä selväksi. Koulut-

tajan työn kautta olin tietoinen niistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä uhka-

kuvista, joita liian vähän liikkuviin lapsiin alkoi yhteiskunnallisessa keskustelussa 

liittyä. Lasten liikkumattomuuden aiheuttamien terveyshuolien seurauksena jul-

kaistiin vuonna 2005 “Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset” (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi 2005) ja vuonna 2008 “Fyy-

sisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille” (Opetusministeriö ja Nuori Suomi 

2008). Samana ajanjaksona hahmottui myös oma tutkimuksellinen kiinnostuksen 

kohteeni ja keräsin yhdessä työparini kanssa tämän tutkimuksen aineiston. Moti-

vaatio kehittää pedagogista osaamista eettisistä näkökulmista juontuu siis paitsi 

elämänkokemuksistani myös niistä yhteiskunnallisista huolista, joita lasten liik-

kumattomuuteen liittyy.  

                                                        
2 Viitatessani Koivulan kunnan vuoden 2004 opetussuunnitelmaan en käytä tekstissä lähdeviittauksia. 
Pyrin suojaamaan sitä, ettei koulun opetussuunnitelmaa voi yhdistää tiettyyn kuntaan ja kouluun 
työssäni käytetyistä lainauksista. Tarpeen vaatiessa opetussuunnitelma on kokonaisuutena nähtävissä 
tutkijalla. 
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Opettajana ajattelen, että pedagoginen kehittäminen ja kentällä havaittuihin 

epäkohtiin vaikuttaminen on aloitettava ensisijaisesti omasta opettajuudesta. 

Suomessa seuraava opetussuunnitelmauudistus toteutetaan vuoteen 2014 mennes-

sä ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan 2016. Tässä uudistuksessa kunta-

kohtaisten opetussuunnitelmien arvopohjia muokataan ja täydennetään. Pidän 

opettajien työtä ohjaavan eettisen arvopohjan näkyväksi tekemistä tarpeellisena 

osana opetussuunnitelmatyötä. Opettajan ammatissa jo kasvatustehtävään sitou-

tuminen edellyttää merkittäviä perusarvoja ja yhteiskunnallisen palvelukom-

ponentin, minkä vuoksi työtä ei voi tehdä arvovapaasti. Oman toiminnan tarkaste-

leminen eettisyyden näkökulmasta vaatii opettajilta moraalista tietoisuutta. (Nie-

mi 2006: 83). 

Tämä väitöskirja on kuvaus lukuvuodesta, jolloin aloitimme työparina oman 

työn kehittämisen. Aineistontuottamisvuoden jälkeen opetusryhmä ja koulu vaih-

tuivat ja kehittämistyö jatkui seuraavat lukuvuodet toisessa työyhteisössä. En-

simmäisenä lukuvuotena huomiomme keskittyi liikuntapedagogiikan kehittämi-

seen kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Seuraavina lukuvuosina siirryimme mui-

den opettamiemme oppiaineiden opetusmenetelmiin liittyviin ratkaisuihin. Tämä 

usean vuoden mittainen kehittämistyö on tehty opettamalla samanaikaisopettaja-

parina inklusiivisesti muodostettua opetusryhmää. 

Tämän toimintatutkimuksen raportointi on tutkimuskertomus siitä, kuinka 

omaa pedagogista osaamista kehittämällä syntyi pedagogisen rakkauden etiikan 

lähtökohdista kuulluksi tulemisen pedagogiikka. Tutkimuksessa kehitetty kuul-

luksi tulemisen pedagogiikka on opettajan jatkuvaa tietoista ja systemaattista 

pedagogista toimintaa, jolla tuetaan oppilasta koululiikunnassa kuulluksi tulemi-

sen näkökulmasta. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan tavoitteena on mahdollistaa 

oppilaalle iloa, tyytyväisyyttä ja onnistumisia aktiivisena ja osallistuvana liikku-

jana liikuntatunneilla. Oppilaiden kuulluksi tulemisen lisäksi kuuntelemisen tee-

mat nousevat tärkeänä esille myös opettajien välisessä suhteessa. Tutkimusraport-

ti etenee siten, että esitän tutkimustehtävän heti raportin alussa. Tutkimuskysy-

myksien keskeinen käsite, kuulluksi tulemisen pedagogiikka, avautuu lukijalle 

pala palalta tutkimusprosessin kuvauksen ja työn kokonaisluennan yhteydessä. 

Päätän väitöskirjan epilogiin, kertomukseen siitä, kuinka rakkaaksi tulleen opetus-

ryhmän kannustamana lopulta myös oma kauhuni pukkihyppyä kohtaan lieveni. 
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1.1 Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata narratiivisen toimintatutkimuksen avulla 

kehitettyä kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa. Tutkimuksen kuluessa yksittäisistä 

kuulluksi tulemisen hetkistä muotoutui tietoinen opettamisen ja ohjaamisen tapa, 

jonka nimesin kuulluksi tulemisen pedagogiikaksi. Tutkimustehtävän olen jakanut 

kolmeen tutkimuskysymykseen. 

1. Mitkä ovat kuulluksi tulemisen pedagogiikan vuorovaikutuksen elementit 

kaikille yhteisessä koululiikunnassa? 

2. Miten kuulluksi tulemisen pedagogiikalla voidaan tukea oppilasta liikkujana 

koululiikunnan kontekstissa? 

3. Miten kuulluksi tuleminen toteutuu opettajien välisessä suhteessa? 

1.2 Tutkimuksen konteksti  

Tutkimuskontekstista esittelen kolme tekijää, jotka ovat olennaista taustatietoa 

tässä tutkimuskertomuksessa. Näitä tekijöitä ovat näkökulma inkluusioon ja ku-

vaus tutkimuksen opetusryhmästä sekä tutkimusta toteuttavista opettajista. Kon-

tekstin avaamisen kautta on tarkoituksena avata lukijalle tämän tutkimuksen nä-

kökulman sijoittumista tietyssä ajassa ja paikassa tuotettuihin paikallisiin käytän-

teisiin (Phoenix 2008: 65, Spector-Mersel 2010: 214). Koivulan kunnan opetus-

suunnitelman tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan opiskelua niin, että oppilai-

den on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet ensisijaisesti 

yleisopetuksen yhteydessä tai mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä sen kanssa. 

Opetus pyritään järjestämään omassa lähikoulussa3. Näitä periaatteita noudattaen 

muodostimme tutkimusta varten inklusiivisen liikunnanopetuksen opetusryhmän.  

Tässä tutkimuksessa inkluusion käsite kuvaa tutkimuksen opetusryhmän ko-

koonpanoa sekä yleisopetuksen ja erityisopetuksen ryhmien ryhmäyttämistä yh-

deksi opetusryhmäksi. Inklusiivisen opetusryhmän liikunnanopetuksesta käytän 

käsitettä kaikille yhteinen koululiikunta. Tällä käsitteellä en tarkoita Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2012a) asettamaa koululiikunnan oppivelvollisuuteen liitty-

                                                        
3 Suomessa astui vuonna 1999 voimaan koululainsäädäntö, jossa keskeisenä periaatteena on lapsen 
oikeus käydä lähintä soveltuvaa koulua. Lähikouluperiaatteen avulla pyrittiin tukemaan erilaisten 
oppijoiden mahdollisuuksia käydä koulua ikätovereidensa joukossa. (Ikonen & Holopainen 2001: 22–
23). 
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vää kaikille yhteistä vuosiviikkotuntimäärää suhteessa valinnaiseen liikunnanope-

tukseen – sen sijaan viittaan soveltavan liikunnan ja yleisen liikuntakasvatuksen 

menetelmien, sisältöjen, harjoitteiden ja välineiden tarkasteluun inklusiivisen 

opetuksen näkökulmasta. Yleisesti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikun-

nasta käytetään termejä soveltava liikunta (engl. adapted physical activity) tai 

erityisliikunta (engl. special physical activity). Erityisliikunnan käsitettä käytetään 

lähinnä kuntien liikunnan palvelujärjestelmissä, kun taas soveltavan liikunnan 

kentällä käytetään myös termiä kaikille avoin liikunta, joka on käytössä lähinnä 

kerhotoiminnassa (Saari 2011). Inklusiivista opetusta ajanmukaisesti kuvaavin 

nimitys juontuu mielestäni Unescon käsitteestä “education for all” (ks. s. 15). 

Kaikista oppiaineista, koululiikunta mukaan luettuna, olisi keskeistä alkaa puhua 

käsitteellä kaikille yhteinen. 

Emme integroineet yleisopetuksen ryhmään yhtä tai muutamia erityistä tukea 

tarvitsevia oppilaita, joiden integraation onnistumista koululiikuntaan olisin tutki-

jana seurannut. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kokonainen erityisopetuksen 

opetusryhmä ja yleisopetuksen opetusryhmä. Yksittäisten lasten integroiminen ei 

olisi vastannut käsitystämme kaikille oppilaille yhteisestä ja osallistavasta liikun-

nanopetuksesta. Tarkastelun rajoittaminen yksittäisiin oppilaisiin olisi ollut myös 

tutkimuseettisesti kyseenalaista. Sellaisessa tilanteessa riskinä on, että kehittämis-

prosessi fokusoituu tietyille oppilaille sopiviin opetustekniikkoihin ja -metodeihin. 

Koko ryhmän heterogeenisyyden ansiosta on puolestaan mahdollista ymmärtää 

laajemmin kaikkien oppilaiden oppimista ja käyttäytymistä osana opetusryhmän 

kontekstia. (O’Hanlon 2010: 123). Ennen tutkimusta olin toiminut lastenliikunnan 

kouluttajana erityisryhmien liikunnan parissa Liikuntaa Kaikille Lapsille 4  -

hankkeessa ja Sari oli luokanopettajan työvuosien aikana ohjannut useita luok-

kaansa integroituja erityistä tukea saavia oppilaita. Taustojemme vuoksi koimme 

inklusiivisen opetusryhmän muodostamisen jo lähtökohtaisesti oppilaita palvele-

vana toimintamuotona.  

Opetusryhmän moninaisuudella oli kuulluksi tulemisen kannalta erityinen 

merkitys. Ilman juuri näitä lapsia ja ryhmän inklusiivisuutta kuulluksi tulemisen 

tarve tuskin olisi noussut aineistosta esille niin selkeästi kuin tässä tutkimuksessa 

                                                        
4 Liikuntaa Kaikille Lapsille -hanketta (LKL) rahoittivat Nuori Suomi ja Opetusministeriö. Hankkeen 
aloittivat Suomen Invalidien Urheiluliitto ja Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu. Toisena 
hankevuonna mukaan liittyi Näkövammaisten keskusliiton liikuntatoimi. Yhteistyökumppanina toimi 
myös Jyväskylän yliopisto. Hankkeen päätavoitteena oli muokata suomalaista liikuntakulttuuria niin, 
että erityistä tukea tarvitsevan lapsen on helpompi osallistua yleiseen liikuntatarjontaan. Osallistumis-
kynnyksen madaltamiseksi hankkeessa käytettiin työkaluina koulutusta, kohtaamisia ja kehityskump-
panuutta. (Saari, Rautio & Remahl 2008: 2).    
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tapahtui. Perustelen tätä väitettäni lisää tutkimuksen loppupuolella. Erityisen tuen 

oppilaiden huomioimisen on todettu hyödyttävän opetuksessa myös ryhmän mui-

ta oppilaita ja luokkahuoneen ilmapiiriä (O’Hanlon 2010: 123–124). 

1.2.1 Inkluusion määrittelyä 

Inkluusio on termi, joka voidaan ymmärtää hyvin erilaisilla tavoilla ja tasoilla, 

joten on tärkeää tarkentaa, mitä se tarkoittaa tämän tutkimuksen yhteydessä – 

etenkin, kun rinnastan inklusiivisen koululiikunnan käsitteeseen kaikille yhteinen. 

Tässä tutkimuksessa inklusiivisuus ja lähikouluoikeus tarkoittaa kaikkia ihmisiä 

koskevaa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien ideologiaa, jossa olennaista on oikeus 

oman elämän hallintaan ja valinnanvapauteen osana lähiyhteisöään ja yhteiskun-

taa. Näen inkluusion prosessina (Naukkarinen 2003: 117), jolla pyritään tekemään 

töitä kaikkea syrjintää vastaan, niin periaatteiden kuin käytännön toimienkin ta-

solla (Väyrynen 2001: 15). Ymmärrän inkluusion tavoitteet tasa-arvoisena osalli-

suutena yhteiskuntaluokasta, vammaisuudesta tai muusta erityisen tuen tarpeesta, 

sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai 

perheen taustasta riippumatta. Tässä merkityksessä näkemykseni inkluusiosta on 

lähellä sosiaalipoliittista inkluusion käsitteen laajaa tulkintaa (Saari 2011: 20). 

Suomalainen inklusiivinen politiikka nousee hyvinvointivaltioajattelusta, ja sosi-

aalipolitiikan kentällä inkluusion käsite on osa yhteiskunnallista keskustelua, 

jossa on kysymys kansakuntien, kulttuurien ja yksilöiden tasa-arvosta (Teittinen 

2003: 7, 10–11). 

Suomennettuna sana inkluusio tarkoittaa sisällyttämistä, mukaan ottamista. 

Integraatiossa on kyse yksittäisen opiskelijan siirtymisestä yleisopetuksen ryh-

mään, mutta inkluusiossa on kyse jokaisen erityisen tuen oppilaan oikeudesta 

siihen oppilaitokseen, jossa opiskelisi muutoinkin ilman vammaansa tai erityisen 

tuen tarvettaan (Murto 2002: 7). Yksi inkluusion käsitteellisistä eroista suhteessa 

integraatioon on, että sillä tarkoitetaan yksilöpainotuksen lisäksi myös ympäristön 

olosuhteiden muuttamista kaikille oppilaille sopivaksi (Teittinen 2003: 14). Inklu-

siivisen eli osallistavan kasvatuksen taustalla on laaja ja monitahoinen eri teorioi-

ta ja käsitteitä yhdistävä paradigmaattinen kokonaisuus. Tätä kokonaisuutta voi-

daan tarkastella ainakin kolmelta eri näkökannalta: filosofisesta tai ideologisesta 

näkökulmasta (Seppälä-Pänkäläinen 2009: 15) tai eri tavoin ulossuljettujen yksi-

löiden mukaanpääsyä edistävänä sosiaalisena liikehdintänä (vrt. Elling & Cla-

ringbould 2005: 498–515). Myös erityispedagogiikan osa-alueella inkluusio-termi 

voidaan jaotella kolmeen merkitykseen: sitä käytetään viitattaessa niihin oppilai-
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siin, joiden oletetaan olevan inkluusioprosessin hyötyjiä, puhuttaessa esteettömis-

tä toimintaympäristöistä tai laajemmin, kun pyritään kuvaamaan inkluusiota edis-

täviä yhteiskunnallisia prosesseja (Saari 2011: 19–21). 

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin5, joista käsite inklusiivinen 

opetus juontaa juurensa. Nämä sopimukset asettavat koulujärjestelmälle vaati-

muksen kaikille lapsille yhteisen koulun järjestämisestä. Kaikille yhteisen opetuk-

sen käsite esiintyy myös Unescon inklusiivisen koulutuksen kehittämisen tavoit-

teissa (engl. education for all; Unesco 2009). Yleisopetuksen koulujen rakentei-

den ja käytäntöjen kehittämisellä voidaan mahdollistaa yhä moninaisempiin op-

pimisen tarpeisiin vastaaminen (O’Hanlon 2010: 118). Suomi on mukana muun 

muassa Unescon ja Euroopan Erityisopetuksen kehittämiskeskuksen Inclusive 

Education in Action -yhteishankkeessa. Hanke on Euroopan komission rahoittama, 

ja siinä kerätään malleja käytänteistä, joiden avulla kaikille yhteisen koulutuksen 

tavoitteita sovelletaan eri jäsenmaissa käytäntöön. Hankkeen pilottivaihe toteutet-

tiin lukuvuonna 2009–2010. Julkaisussa Policy Guidelines on Inclusion in Educa-

tion (Unesco 2009) inklusiivinen opetus määritellään koulujen ja oppimiskeskus-

ten muutosprosessina, jossa koulutuksen piiriin pyritään saamaan kaikki tytöt ja 

pojat, etniset ja kielelliset vähemmistöt, maaseutuväestö, HIV –tartunnan saaneet 

henkilöt, vammaiset ja muut erityisen tuen tarvitsijat. Maailmassa on 75 miljoona 

lasta, jotka eivät vielä ole saaneet mahdollisuutta koulunkäyntiin, ja 774 miljoo-

naa aikuista, jotka kärsivät luku- ja kirjoitustaidon puutteesta. (Unesco 2009, ks. 

myös Unesco 2008). Inklusiivisen opetuksen käsite tarkoittaa laajimmillaan siis 

kaikkien ihmisten tasa-arvoista oikeutta koulutukseen. 

Suomessa voimaan astui 1.1.2011 perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden muutos (Opetushallitus 2011, perusopetuslaki 642/2010), jossa erityisope-

tuksen kannalta keskeistä oli uusi määrittely oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kolmiportaisesta mallista (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen 2012: 21). 

Viime vuosikymmeninä opetusryhmät ovat muuttuneet yhä heterogeenisemmiksi. 

Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen lasten määrä Suomessa on kasvanut. 

Syksyllä 2010 erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita oli 8,5 prosenttia eli 46 700 

oppilasta.6 Uuden lainsäädännön mukaista tehostettua tukea järjestettiin ensim-

                                                        
5 YK:n Yleissopimus lasten oikeuksista 1989, Salamancan julistus 1994, Luxemburgin peruskirja 1996, 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus 2006. 
6 Määrä pysyi vuoteen 2009 verrattuna ennallaan. Osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oli 23,3 % oppi-
laista. Tilanteet vaihtelevat suuresti kunnittain. Erityisopetukseen siirrettyjä oli eniten Päijät-Hämeessä, 
jossa luku oli 10,5 % ja vähiten, eli 3 %, Ahvenanmaalla. Osa-aikaista erityisopetusta saatiin eniten Etelä-
Savon maakunnassa, yli 27 % oppilaista, ja Ahvenanmaalla sitä ei järjestetä ollenkaan. Pojista erityisope-
tukseen siirrettyjä oli 11,5 % ja tytöistä 5,5 %. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa poikia oli 27 % ja tyttöjä 
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mäisen kerran syksystä 2011 alkaen. Tällöin peruskoululaisista 8,1 prosenttia sai 

erityistä tukea ja 3,3 prosenttia tehostettua tukea (Tilastokeskus 2011). Erityisope-

tuksen tilastoiminen on ongelmallista, sillä erityisopetusta saaneiden oppilaiden 

lukumäärät sisältävät osittain päällekkäisiä oppilaita ja tilastot voivat näin ollen 

antaa kansainvälisessä vertailussa vääristyneen kuvan suomalaisesta erityisope-

tusjärjestelmästä (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen 2012: 27). Tärkeää 

on joka tapauksessa huomioida, että erityisen tuen oppilaiden integroituminen yhä 

useammin yleisopetuksen opetusryhmiin lisää opettajan työhön liittyviä eettisiä ja 

ammattitaidollisia vaatimuksia. Vuosien 2009 ja 2010 välillä on nähtävissä oppi-

lasmäärissä muutos siirtymästä erityiskouluilta oman asuinalueen kouluille. 

Yleisopetukseen integroitujen oppilaiden määrä lisääntyi, ja vastaavasti erityis-

koulujen ja -ryhmien oppilasmäärä väheni (Tilastokeskus 2010). Vuonna 2011 

erityistä tukea saaneista oppilaista 21 prosenttia oli integroitu kokonaan yleisope-

tuksen ryhmiin ja 18 prosenttia sai yli puolet opetuksestaan yleisopetuksen ryh-

missä (Tilastokeskus 2011). Näiden tietojen valossa joudutaan yhä aktiivisemmin 

miettimään, millaista pedagogista toteutusta tulevaisuuden kouluissa tarvitaan.  

Suomalaiseen peruskouluun perinteisesti kuulunutta erityisopetuksen ja 

yleisopetuksen kaksoisjärjestelmää on pyritty kehittämään joustavammaksi moni-

naisen kehittämistyön7 avulla. Kehittämistyön ansioista huolimatta suomalaisen 

koulujärjestelmän on nähty vielä 2000-luvun alussa olevan kaukana inklusiivisen 

koulun ja opettajankoulutuksen ajatuksesta (Naukkarinen & Ladonlahti 2001: 

121–122). Opettajien asenteet integraatioon ovat olleet edelleen kielteisiä ja kriit-

tisiä. Luokanopettajat eivät usko nykyresursseilla inklusiivisen koulun mahdolli-

suuksiin. Muutoksessa avainasemassa ovat opettajankoulutus, täydennyskoulutus 

ja oppimisympäristöjen suunnittelu. (Moberg 2001: 82–84, 86–93). Myös erityis-

opetuksen ja erityisosaamisen edustajat voivat nähdä integraatio- ja inkluusioke-

hityksen uhkana (Spoof 2007: 17). 

                                                                                                                                    
19 %. Erityisopetukseen siirretyistä 30 % oli integroitu kokonaan ja 24 % osittain yleisopetuksen ryhmiin. 
Erityisryhmissä opetusta sai 32 % ja erityiskouluissa 14 %. (Tilastokeskus  2010). 
7 Suomessa jokaisen oppilaan mahdollisuutta omaan lähikouluunsa on pyritty parantamaan muun 
muassa vuoden 1997 Erityisopetuksen laadullisen kehittämishankkeen ja vuoden 2002 Laatua opetta-
miseen – tukea oppimiseen -hankkeen avulla (Spoof 2007, 15–17). Vuosina 2001–2004 Kehitysvam-
maliitto toteutti Yhdessä Kasvamaan -projektin, jossa seurattiin hankkeeseen osallistuneiden koulujen  
inkluusioprosesseja (Alakoskela & Pietiläinen 2005). Tällä hetkellä Kehitysvammaliitolla on käynnis-
sä hanke nimeltä P2I eli Pathways to Inclusion (www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/tietoa-
liitosta/eu-projektit/). Laaja-alaista kehittämistyötä Suomen kunnissa toteuttaa myös 2008 alkanut 
Kelpo-hanke, joka on opetushallituksen hallinnoima tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke 
(http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kelpo).  Hankkeen tarkoituksena on jalkauttaa kuntiin vuonna 
2007 julkaistut erityisopetuksen strategian mukaiset linjaukset.  
 



 23

Erityisopettajana työskentelen kontekstissa, jossa inkluusio yhdistetään eri-

tyistä tukea tarvitsevien ja vammaisten oikeuksien ideologiaksi. Leimaamisen 

kohteeksi ei kuitenkaan joudu pelkästään vammaisuutensa perusteella, vaan myös 

etnisen taustan, sosiaalisen luokan, sukupuolen, kykyjen tai seksuaalisen suuntau-

tumisensa vuoksi. Suomi on nyt väestöllisesti monimuotoisempi kuin koskaan 

historiassa. Opetusministeriön (2009) tavoitteena on, että maahanmuuttajanuorten 

koulutustaso saadaan kantaväestön tasolle ja että he voivat aktiivisesti osallistua 

yhteiskuntaan ja harrastuksiin. Lisääntyvän kansainvälisyyden seurauksena myös 

liikuntapolitiikka ja sen tutkimus monimuotoistuvat. (Opetusministeriö 2009: 39). 

Monikulttuurisuus on yksi tekijä, joka lisää opetusryhmien moninaisuutta. Yh-

dysvalloissa koulumaailman inkluusiokehityksen juuret liittyvät historiassa ajan-

kohtaan, jolloin pyrkimyksenä oli vähentää etnisistä syistä johtuvaa erottelua. 

Tämän kehityksen myötä koulujen vastuu alkoi ulottua myös vammaisten lasten 

opetukseen yhteisissä kouluissa. (Peterson & Hittie 2003: 15). Myös sukupuoli on 

tekijä, jonka liitän inkluusion käsitteeseen. Koululaitoksemme historiassa on aika, 

jolloin tyttöjen ja poikien opettaminen samoissa kouluissa oli mielipiteitä jakava 

ajatus (Saloviita 2003: 163). Oppiaineena liikunta on yksi niitä peruskoulun ainei-

ta, joissa sukupuolirooleja tullaan vahvistaneeksi eri lajien ja roolien kautta. Su-

kupuolten väliset erot näkyvät yleistetysti muun muassa liikunnan intensiteetissä, 

liikuntakertojen määrässä ja kestossa sekä lajieroissa (Turpeinen, Jaako, Kan-

kaanpää & Hakamäki 2011: 20, 32). On kuitenkin muistettava, että sukupuolen 

näkökulmasta poikien ja tyttöjen yksilökohtaisia erityispiirteitä tulee kunnioittaa, 

samoin kuin mitä tahansa ominaisuutta. 

Inkluusio ja sen onnistunut toteuttaminen on ollut viime vuosina enenevässä 

määrin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Suomessa viimeisinä vuosina inkluu-

siota koskevia väitöstutkimuksia on tehty muun muassa erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen toiminnallisen osallistumisen näkökulmasta varhaiskasvatuksessa (From 

2010), oppijoiden moninaisuuden kohtaamisesta suomalaisessa lähikoulussa 

(Seppälä-Pänkäläinen 2009), pedagogisesta rajankäynnistä (Mikola 2011), inklu-

siivisesta opettajuudesta opettajankoulutuksessa (Lakkala 2008a) ja kaikille 

avoimesta liikunnallisesta iltapäivätoiminnasta (Saari 2011). 

Inkluusio ja koululiikunta. Inklusiivisessa liikunnanopetuksessa opettajan tulee 

osata soveltaa ja muuntaa oppilailleen sopivaksi niin tuntisuunnitelmiaan kuin 

yksittäisiä harjoitteita ja käyttämäänsä välineistöä (vrt. Martin & Speer 2011). 

Vaikka inkluusiosta ja integraatiosta löytyy laajasti tutkimustietoa etenkin kan-

sainvälisesti, on inklusiivinen koululiikunta suomalaisessa koulukontekstissa osa-
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alue, jota on tutkittu hyvin vähän. Opetusministeriön (2009: 43) mukaan inkluu-

siota tavoitteleva tutkimus on yksi tämän hetken ajankohtaisista haasteistamme. 

Erityisliikunnan tutkimus on aikaisemmin tarkastellut pääosin mukaan kuulumista 

ja erilaisten liikuntaohjelmien tai interventioiden vaikuttavuutta lähinnä sovelta-

van liikunnan tai kuntoutuksen näkökulmasta (Saari 2011: 18).  

Kansainvälistä tutkimusta inkluusion ja liikunnanopetuksen kysymyksistä on 

tehty esimerkiksi integroitujen oppilaiden näkökulmasta (Goodwin & Watkinson 

2000, Kalyvas & Reid 2003), integraation vaikutuksista yleisopetuksen oppilai-

siin (Block & Zeman 1996), oppilaiden asenteiden (Block, Obrusnikova & Val-

kova 2003), liikunnanopettajaksi opiskelevien asenteiden (Kowalski & Rizzo 

1996, Hodge, Murata & Kozup 2002, Folsom-Meek & Rizzo 2002) opettajien 

asenteiden (Memisevic & Hodzic 2011, Secer 2010, Doulkeridou, Evaggelinou, 

Mouratidou, Koidou, Panagiotou & Kudlacek 2011) opettajien huolien (Lienert, 

Sherill, Sherril & Myers 2001) ja oppilaiden sosiaalisten suhteiden näkökulmasta 

(Fenty, Miller & Lampi 2008).   

Onnistuneessa inklusiivisessa liikuntakasvatuksessa keskeistä on neljä teemaa: 

erityisen tuen oppilaiden liikuntakokemusten kuunteleminen, oppimiseen, opet-

tamiseen ja arviointiin liittyvät vaihtoehtoiset strategiat, opettajien koulutuksen ja 

koulujen käytännöt sekä hallinnon merkitys. Kansainväliset tutkimukset kuitenkin 

osoittavat, että inkluusiokehityksestä huolimatta erityisen tuen oppilailla on edel-

leen rajatummat mahdollisuudet osallistua liikunta-aktiviteetteihin fyysisten, sosi-

aalisten ja emotionaalisten osallistumisen esteidensä vuoksi (Vickerman 2012). 

Sekä uusille että kokeneille liikunnanopettajille opetuksen suunnittelun ja toteu-

tuksen laajentaminen myös erityisen tuen oppilaille voi olla epävarmuutta herät-

tävä tehtävä (Martin & Speer 2011). Huolimatta positiivisesta asenteesta inklusii-

visen opetuksen toteuttamiseen ongelmaksi on noussut esimerkiksi tiedon puute 

erilaisten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin strategoiden osalta (Morley, Bai-

ley, Tan & Cooke 2005). Jotta opimme huomaamaan herkemmin ulos sulkemisen 

elementtejä ja poistamaan inkluusion esteitä, tarvitaan opettajilta ja muilta kasva-

tukseen liittyviltä henkilöiltä tietoista, jatkuvaa ja kriittistä pohdintaa. Oletamme 

kasvatuskäytäntöjen olevan tasa-arvoisia ja inklusiivisia, mutta todellisuudessa ne 

eivät ole neutraaleja. (Macartney 2011: 181).  

Englannissa vasta valmistuneet liikunnanopettajat kokivat, etteivät olleet saa-

neet riittävää koulutusta inklusiivisen liikunnanopetuksen toteuttamiseen 

(Vickerman & Coates 2009). Suomessa Jyväskylän yliopisto tarjoaa mahdollisuu-

den erikoistua erityisliikuntaan ja kouluttautua erityisliikunnanopettajan asiantun-

tijatehtäviin. Liikunnanopettajien koulutuksen tulisi myös yleisemmin tarjota 
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riittävästi käytännön kokemuksia soveltavan liikunnan käytännöistä, jolloin voi-

taisiin parantaa opettajien mahdollisuuksia ottaa huomioon erityisen tuen oppilai-

den tarpeita (Vickerman 2012: 256). Opettajien täydennyskoulutukseen panosta-

misella onkin merkittävä rooli inklusiivisen liikunnanopetuksen edistäjänä (Hei-

kinaro-Johansson & Huovinen 2000, Heikinaro-Johansson & Huovinen 2003). 

Opettajien positiiviset asenteet ovat olennainen tekijä inklusiivisen liikun-

nanopetuksen onnistumisessa. Asennoitumisen lisäksi onnistunut inkluusio vaatii 

kuitenkin myös valmistautumista sekä opettajille ja opiskelijoille suunnattuja 

tukipalveluita. (Doulkeridou, Evaggelinou, Mouratidou, Koidou, Panagiotou & 

Kudlacek 2011: 8). Suomessa kaikille yhteisen koululiikunnan toteuttamista on 

pyritty tukemaan soveltavan liikunnanopetuksen toteuttamismallin avulla (Hei-

kinaro-Johansson 1995: 68, Huovinen 2000). Toimivaksi tukikeinoksi todettiin 

etenkin intensiivisesti ja säännöllisesti toteutettu erityisliikunnanopettajan konsul-

tointi (Heikinaro-Johansson 1995: 70, Huovinen 2000: 3). Jyväskylän seudulla 

toteutetussa Kerlo-hankkeessa Suomen ensimmäinen konsultoiva erityisliikun-

nanopettaja aloitti työnsä lokakuussa 2007. Erityisliikunnanopettajan tehtävänä 

oli olla koulujen kiertävä liikunnanopetuksen resurssihenkilö, joka auttaa, ideoi ja 

osallistuu toteutukseen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnanopetukses-

sa sekä suunnitelmissa. Valitettavasti hanke loppui siinä vaiheessa, kun rahoituk-

sen oli tarkoitus siirtyä kokonaan kunnalliselle tasolle.  

Tässä tutkimuksessa samanaikaisopettajuuden ansiosta kaikilla liikuntatun-

neilla oli läsnä erityis- ja yleisopetuksen resurssit, tukikeinot, oppilaantuntemus ja 

diagnooseihin liittyvä asiantuntemus. Tukea ja konsultaatiota annettiin kollegalle 

vastavuoroisesti ja tasapuolisesti tarvittaessa. Soveltavan liikunnan ja yleisope-

tuksen liikuntakasvatuksen toimintakulttuureista muodostui näköisemme koko-

naisuus, jota toteutettiin oppilaan kulluksi tulemisen näkökulmasta.  

1.2.2 Inklusiivinen opetusryhmä 

Puhun tutkimuksessa inklusiivisesta opetusryhmästä. Sisällytän opetusryhmän 

inklusiiviseen yhteisöön myös meidät aikuiset omine heikkouksinemme ja vah-

vuuksinemme. Inklusiivisen opetusryhmän toiminnassa huomioitavia asioita ovat 

yksilöllisyyden huomioimisen lisäksi myös fyysinen ympäristö ja koulun toimin-

takulttuuri. Opetusryhmä ei ollut inklusiivinen ennen tutkimuksen aloittamista. 

Saimme koulun rehtorilta luvan opetusryhmän muodostamiseen sekä yhdessä 

toteutettuun liikunnanopetukseen. Hän mahdollisti tuntien yhteisen onnistumisen 

lukujärjestysteknisesti. Sarin opettama yleisopetuksen luokka ja minun opettama-
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ni erityisopetuksen opetusryhmä yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi. Oppilasjoukko 

koostui molempien opettajien hallinnollisesti erillisistä opetusryhmistä. Oppilaat 

olivat 1–4-luokkalaisia. 

Toimenpidettä, jossa kokonainen erityisryhmä yhdistetään yleisopetuksen op-

pilasryhmään, kutsutaan myös ryhmäintegraatioksi (vrt. Lehti 2009: 59). En käytä 

integraation käsitettä, koska haluan korostaa, ettei tässä tutkimuksessa ketään 

integroitu jo valmiiseen yhteisöön. Oppilaat ryhmäytettiin lukuvuoden alussa 

ryhmätoiminta- ja tiimitehtävien avulla yhteiseksi liikunnanopetuksen opetus-

ryhmäksi. Oppilaita oli yhteensä 26. Molempien opettajien luokkiin tuli kevätlu-

kukaudella yksi oppilas lisää, joten tutkimuksen loppuvaiheessa yhteisessä ryh-

mässä oli yhteensä 28 lasta. Sukupuolijakauma tutkimuksen loppuvaiheessa oli 

suurin piirtein tasan. En kuvaile oppilasryhmien luokka-astetta tai sukupuolija-

kaumaa tämän tarkemmin suojatakseni oppilaiden tunnistettavuutta.  

Oppilaiden taitohajonta liikuntataidoissa ja motoriikassa, mutta myös kogni-

tiivisissa, kielellisissä ja sosioemotionaalisissa taidoissa, oli suurta. Kognitiivisilla 

taidoilla tarkoitan tässä yhteydessä erityisesti ohjeiden ymmärtämiseen, tarkkaa-

vuuden suuntaamiseen ja ylläpitämiseen, oman toiminnan ohjaukseen ja muisti-

toimintoihin liittyviä toimintoja suhteessa liikuntaan. Ryhmän erityistä tukea 

saavien oppilaiden diagnoosit vaihtelivat eriasteisista kehitysvammoista ja erilai-

sista oireyhtymistä ADHD-diagnoosiin ja erityyppisiin laaja-alaisiin oppimisvai-

keuksiin. Kaikki erityisryhmän oppilaat olivat erityisen tuen piiriin otettuja tai 

siirrettyjä oppilaita, ja heillä oli HOJKS:n8 tavoitteet useissa oppiaineissa. Heistä 

jokaiselle oli laadittu kuvaus vaadittavista tukitoimista HOJKS:iin myös liikunnan 

osalta.  

Yksi merkittävä inklusiivisen opetuksen mahdollistava tekijä oli erityisryh-

män koulunkäynninohjaaja. Erityisryhmässä toimi kiinteästi kaikilla oppitunneilla 

opettajan lisäksi yksi koulunkäyntiavustaja, eli koulunkäynninohjaaja, joka myös 

perehdytettiin tutkimukseen. Yhdistämällä erityisopetuksen ryhmä yleisopetuksen 

ryhmän kanssa, saatiin myös yleisopetuksen oppilaiden hyödyksi tuntitilanteisiin 

kolme aikuista. Ohjaajan toimenkuvaan kuului normaalien liikuntatuntien työteh-

tävien lisäksi videoiminen tutkimuksen kahdeksalla videotunnilla. Vakituinen 

koulunkäynninohjaaja oli tehnyt aiempina vuosina myös yhteistyötä Sarin kanssa 

toimimalla Sarin luokkaan integroidun oppilaan henkilökohtaisena avustajana. 

                                                        
8  HOJKS = henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Yksi keskeisimmistä 
suomalaisen erityisopetuksen muotoutumiseen vaikuttaneista muutoksista on ollut oppilaiden henkilö-
kohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien käyttöönotto (Jahnukainen, Pösö, Kivi-
rauma & Heinonen 2012: 20). 
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Molemmat opettajat olivat siis työtavoiltaan ohjaajalle tuttuja. Kevätlukukaudeksi 

ryhmään vaihtui uusi koulunkäynninohjaaja, joka hänkin perehdytettiin meneil-

lään olevaan tutkimukseen. Molemmat ohjaajat innostuivat osallistumaan liikun-

nan täydennyskoulutuksiin. Ryhmän vakituinen ohjaaja suoritti Liikuntaa Kaikille 

Lapsille -täydennyskoulutuksen ja uusi ohjaaja osallistui Nuoren Suomen Liikku-

jaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan -koulutukseen. Kolmen aikuisen 

mukanaolo 28 oppilaan ryhmässä mahdollisti esimerkiksi työpistetyyppisen työs-

kentelyn, jolloin ryhmä jaettiin kolmeen pienryhmään ja jokaiselle harjoituspis-

teelle saatiin oma aikuinen ohjaamaan.  

Lohko jaettiin kolmeen osaan ja pelattiin tornipalloa kolmessa pelissä – – 

Koulunkäynninohjaajaa hyödynnettiin tunnilla yhtenä ohjaajana. Kaikki pää-

sivät peliin ja kenenkään ei tarvinnut odottaa vuoroaan myöskään kentälle. 

(PP2/5)9 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy aina erityisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä. Tut-

kimuseettiset asiat korostuvat tutkimusryhmän sisältäessä erityisen tuen oppilaita 

(O’Hanlon 2010: 126). Koivulan kunnan sivistystoimenjohtaja sekä tutkimuskou-

lun rehtori antoivat luvan kunnan nimen käyttämiseen tutkimuksessa avoimesti. 

Oppilaiden vanhemmille kuitenkin lupasin, etteivät yksittäiset oppilaat ja heidän 

diagnoosinsa erotu tunnistettavasti tutkimusraportista. Tästä syystä en mainitse 

kuntaa, koulua enkä myöskään tarkkaa lukuvuotta, jolloin tutkimusaineistoa tuo-

tettiin, vaikka me opettajat kuljemme tekstissä omilla nimillämme. En kuvaile 

tutkimuskoulua tunnistettavasti, vaikka esimerkiksi koulun koolla, vallitsevalla 

toimintakulttuurilla ja lähiympäristöllä oli vaikutuksensa tutkimuksen toteuttami-

sen käytännön seikkoihin. Erityisoppilaiden tietosuojaa turvatakseni en erittele 

diagnooseja tai kuvaa oppilaita ja heidän ominaisuuksiaan yksityiskohtaisesti. 

Koska tuloksissa tai aineistosta nostetuissa otteissa saattaa jollakin tavalla käydä 

ilmi, onko kyseessä erityisen tuen vai yleisopetuksen oppilas, olen vaihtanut oppi-

laiden nimet seuraavaan aineisto-otteeseen, jossa he ovat mukana. Oppilaiden 

nimet eivät välttämättä paljasta oppilaan todellista sukupuolta. Tällä pyrin siihen, 

                                                        
9 Tuloslukujen lisäksi käytän aineisto-otteita pitkin tutkimusraportttia havainnollistaakseni tutkimusproses-
sin eri vaiheita. Käytän aineisto-otteista seuraavia koodeja. AE1 tai AE2 kertoo, että kyseessä on ammatilli-
sen elämäkerran osa 1 tai 2. Merkintä VT tarkoittaa videotuntia ja PP pedagogista päiväkirjaa. Kuvaan 
tarkemmin aineistoa ja merkintätapoja luvussa 4. Aineisto-otteiden tekstifontit eroavat niin, että ammatilli-
sen elämäkerran, videotunnin tai pedagogisen päiväkirjan otteet ovat sisennettyjä ja kursivoituja, kun taas 
narratiivisen analyysin vaiheessa näistä aineistoista muodostetut tapauskertomukset (esim. s. 89) ovat 
sisennettyjä ilman kursiivia. Tapauskertomusten juonen kannalta olennaiset seikat on lihavoitu. 
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ettei lukijalle muodostu aineistosta tunnistettavaa mielikuvaa yksittäisistä oppi-

laista.  

1.2.3 Opetusryhmän opettajat 

Ennen tämän tutkimuksen toteuttamista olimme Sarin kanssa tunteneet toisemme 

noin puoli vuotta. Tuona aikana oli käynyt ilmi, että arvomaailmamme ja kiinnos-

tuksen kohteemme olivat samansuuntaisia. Sari on liikuntaan, terveystietoon ja 

alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja, jonka kanssa huomasimme suhtautu-

vamme oman opettajuutemme kehittämiseen samalla intensiteetillä. Hoidin eri-

tyisryhmän opetuksen lisäksi kyseisen koulun laaja-alaisen erityisopettajan tehtä-

vää, joten opetin myös joitakuita hänen luokkansa oppilaita. Kiinnostus tehdä yhä 

tiiviimpää yhteistyötä heräsi, ja suoritimme erilaisia opetuskokeiluja, jotka koh-

distuivat Sarin luokassa niihin oppilaisiin, jotka kävivät luonani osa-aikaisessa 

erityisopetuksessa, sekä niihin erityisryhmän oppilaisiin, jotka integroituivat hä-

nen luokkaansa osassa oppiaineitaan. Kyseisen lukuvuoden keväällä aloimme 

ideoida jatkoyhteistyötä. Olin jättänyt tutkimussuunnitelman joitakin vuosia ai-

emmin odottamaan sopivaa aikaa, hetkeä ja yhteistyökumppania. Koska oma 

liikunnan täydennyskouluttautumiseni oli opistotasoista, tavoitteena oli löytää 

toimintatutkimuksen toteuttamista varten sivuaineopinnoissaan liikuntaan erikois-

tunut luokanopettaja tai liikunnan aineenopettaja. Sari perehtyi tutkimussuunni-

telmaan, ja suuntasimme ajatukset tutkimusprosessin aloittamiseen.  

Koska yhteisenä päätöksenämme oli toteuttaa tutkimus samanaikaisopettajina, 

oli meidän syytä tutustua toisiimme paremmin jo ennen aineiston tuottamisen 

vaihetta. Sari kirjoitti minulle tuolloin ensimmäisen osan ammatillisesta elämä-

kerrastaan10. Itse olin kirjoittanut oman ammatillisen elämäkertani jo tutkimus-

suunnitelmavaiheessa. Keskustelun ja tutustumisen lisäksi luimme toistemme 

tekstit. Tutkijana tein jo tuolloin alustavaa analyysia elämäkerroista nousevista 

asioista kummankin opettajuudessa. Sari toivoi yhteistyön uudistavan omaa työ-

tään. Hän koki rutinoitumisen hetken ja työn mielekkyyden katoamisen olevan 

lähellä, ja se toimi hänelle yhtenä motivoivana tekijänä osallistua tutkimukseen. 

Hänellä oli tuolloin takana 13 vuotta luokanopettajan työtä. Lukiessani Sarin 

ammatillista elämäkertaa muodostin kuvan haasteita pelkäämättömästä ja työhön-

sä sitoutuneesta persoonasta, jolla oli kyky reflektoida omaa ammatillisuuttaan ja 

siihen vaikuttaneita tekijöitä. Minulle tutkijana herätti luottamusta Sarin valmius 

                                                        
10 Avaan sivulla 51, mitä tarkoitan ammatillisella elämäkerralla tässä tutkimuksessa. 
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sitoutua kokeilemaan samanaikaisopettajuutta liikunnassa erityisluokanopettajan 

parina. Tunnistimme toisistamme jotakin sellaista, minkä vuoksi uskalsimme 

astua oppilaiden eteen opettajaparina.  

Kuvaan tutkimuksen opettajien tutustumista opettajien välisenä vuorokeskus-

teluna. Keskustelutilanne on yksi monista kotimatkoista, jolloin pohdimme opet-

tajan työhön liittyviä asioita. Alla oleva vuorokeskustelu on muodostettu narratii-

visen analyysin vaiheessa opettajien ammatillisten elämäkertojen ja pedagogisen 

päiväkirjan pohjalta. Narratiivista analyysia avaan tarkemmin luvussa 5.  

Kotimatkalla  

Viimeinen kellon pirinä tälle päivää. Pulpetit kolahtelevat ja oppilaat ryntää-

vät naulakoille. On loppukevät ja he vilahtavat koulupäivän jälkeen kotimat-

kalle riemuissaan. Järjestelen pöytäni ja vilkaisen huomisen ohjelmaa. Ei on-

neksi mitään erityistä suunniteltavaa, voin itsekin lähteä saman tien. Koulun-

käynninohjaajan kanssa vaihdamme muutaman sanan lapsista ja päivän ta-

pahtumista. Aherruksen lomassa luokassa on kaikunut nauru useaan otteeseen. 

Tässä ryhmässä riittää huumorin ja tarinoinnin lisäksi myös tilannekomiikkaa. 

Näin keväällä ilmassa on oppilaiden välisiä ihastumisia. Lähtiessämme kevät-

juhlaharjoituksiin viereiseen luokkaan ryhmän pojat sukivat itselleen vesi-

kampaukset peilin edessä, mutta eivät huomanneet ollenkaan leveitä piimä-

viiksiään ruokailun jäljiltä.  

Saapuessani opettajanhuoneelle Sari on jo vetämässä takkia päälleen. Olen 

tullut töihin hänen kyydillään. Astumme ulos keväiseen auringonpaisteeseen, 

sora narskuu kenkien alla. Joitakin koulun pihalla keinuvia lapsia näkyy vielä. 

Joku oikaisee ojan yli kohti kotia. Kävellessämme kohti autoa kommentoin 

Sarille, miten mukavaa tässä työpaikassa on ollut. On saanut toteuttaa itseään 

vapaasti monella tavalla. Keskustelu vie opettajaksi valmistumisen aikoihin. 

”Muistan, kuinka koin ristiriitaisia tunteita astuessani työhön. Se, mitä olin 

varhaiskasvatuksen opinnoissa oppinut lasten kohtaamisesta ja hyväksymi-

sestä, törmäsi koulumaailman erilaiseen todellisuuteen.” Sari kuuntelee astel-

lessamme autoon ja jatkaa keskustelua: ”Minulla ei ehkä alkuvaiheessa ollut 

samanlaisia tunteita. Olen pitänyt työstäni alusta saakka. Nyt myöhemmin, 

työkokemusvuosien karttuessa, olen alkanut pohdiskella omaa osaamistani. 

Jostain syystä koen, että rutinoitumisen hetki ja työn mielekkyyden katoami-

nen saattavat olla lähellä.”  
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Pohdin Sarin sanoja ja katselen maisemaa. Muistan, kun tulin tänne työhaas-

tattelupäivänä. Ajelin moottoripyörällä tutustumaan tulevaan luokkaani ja 

koulunkäynninohjaajaan. Maisema oli hyvin idyllinen, jostain kumman syys-

tä sisimmässä oli kotoisa tunne, vaikka olin tulossa ensimmäistä kertaa uu-

teen työpaikkaani. Auto kaartaa koivukujalta kylänraitille. Olen tuntenut Sa-

rin jo jonkin aikaa ja tiedän, että hän on hyvin sitoutunut omaan työhönsä. On 

mielenkiintoista, että henkilö, joka on pitänyt yllä osaamistaan kouluttautuen, 

kommentoi pelkäävänsä työn mielekkyyden katoamista.  

”Mistä luulet rutinoitumisen tunteen johtuvan? Olethan opiskellut jatkuvasti 

jotain uutta?” – ”Niin, mutta nyt alkaisi olla jo halu saada opittuja asioita 

myös käytäntöön.” ”Et siis niinkään ole kadottamassa mielekkyyden tunnetta? 

Ehkä turhautumassa siihen, että haluaisit saada muutettua myös käytännön to-

teutusta?” – ”Niin, siitä ehkä on kyse.” ”Tuo on tuttu tarve. Se oli syynä sil-

loin, kun lähdin opiskelemaan seikkailupedagogiikkaa. Halusin löytää keino-

ja, joista olisi todellista apua arjen tilanteissa.”  

– ”Minä olen löytänyt käytännön apuja liikunnan koulutuksista”, Sari tote-

aa. ”Tosin aikanaan liikunnan erikoistumisopinnoissa minua häiritsi laji- ja 

suorituskeskeisyys. Yksi mieltä askarruttanut muisto niiltä ajoilta on, kun 

tansseja opiskellessamme opettaja kehotti välttämään tanssi-sanaa. Olisi pa-

rempi puhua vain piirileikeistä, jotta kaikki lapset voisivat osallistua opetuk-

seen. Tuolloin päätin, että olivatpa minun ja perheiden vakaumus tai muut 

asiat kuinka erilaisia, pyrin olemaan opetuksessani rehellinen ja toisia kunni-

oittava.” 

Hätkähdän ja olen hetkisen hiljaa. Aika yllättävä kommentti. Käännyn jälleen 

katselemaan auton ikkunasta vilisevää maisemaa. Olen kyllä itse käyttänyt 

tanssi-sanan sijaan sanoja kehorytmit tai piirileikit. Se on itse asiassa ollut 

mielestäni aivan oikeutettua. En ole halunnut sulkea lapsia osallistumisen ul-

kopuolelle käyttämällä sanoja, jotka eivät mielestäni kerro totuutta toiminnan 

sisällöstä. Muistan välähdyksenomaisesti lauseen, jonka olen kirjoittanut tut-

kimussuunnitelmaani: ”Olen nähnyt liikunnanopetuksessa opettajan vallan-

käyttöä, jota toteutetaan lapsille hyvää tarkoittavana harhakuvana.” Sarin 

kommentin kautta ymmärrän sortuneeni tähän myös itse. Musiikkiliikunnassa 

en ollut ajatellut yksittäistä liikuntalajia perheiden mahdollisten eettisten va-

kaumusten näkökulmasta. Olin tehnyt terminologian varjolla päätöksiä hei-

dän puolestaan ja käyttänyt opettajan valtaa yli valinnanvapauden. Pohdinta 



 31

on pysäyttävää. On helppoa kritisoida eettisyyttä toisten toiminnasta. Kuinka 

tarkat silmät tarvitaan tunnistamaan kyseenalaiset piirteet omasta toiminnasta? 

Pysähdymme kioskin kulmalla ja käyn viemässä kirjeen postiin. Istahtaessani 

takaisin autoon Sari jatkaa: ”Jos mietin uraani taaksepäin, niin kaikki vuodet 

ja luokat ovat olleet monella tavoin opettavaisia ja merkityksellisiä. Kuiten-

kin haastavimpina ja ehkä opettajana eniten kasvattavina pidän vuosia, jolloin 

luokallani oli – – vammainen oppilas.” Tartun aiheeseen innokkaana: ”Kunpa 

opettajat jaksaisivatkin suhtautua erilaisiin oppilaisiin niin, että oppilaat 

omalla olemassaolollaan laajentavat myös opettajan ammattitaitoa. Miten si-

nä olet onnistunut suhtautumaan integraatio-oppilaisiin ilman epäilyksiä?” 

– ”Ylioppilaana olin erittäin opettavaisen vuoden töissä päiväkodissa erään 

kehitysvammaisen lapsen omahoitajana. Kyseisen vuoden aikana minulle 

selvisi, että haluan työskennellä lasten parissa. Mutta ei se integraatio-

oppilaan vastaanottaminen luokkaan aina niin ongelmatonta ole. Varsinkin, 

jos oppilas integroituu vain yhteen oppiaineeseen. Usein olen ajatellut, että 

jääkö hän opettajalle ja luokkatovereille jotenkin vierailijaksi, eikä ryhmäydy 

tai sosiaalistu integraatioryhmäänsä kunnolla. Aika usein olen jäänyt mietti-

mään, saako oppilas näytettyä minulle parastaan.”  

Auto kaartaa moottoritien rampista kohti päiväkotia. Jään tässä kyydistä ja 

kävelemme sitten tyttäreni kanssa yhdessä loppumatkan kotiin. Tämän päivän 

pohdiskelu on katkennut, mutta saattaa vielä jatkua iltalenkillä tai jo sitä en-

nen puhelimitse. Päiväkodin portilla juoksee syliini iloinen tyttö. On aika siir-

tää työajatukset syrjään. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Alun perin tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella liikuntapedagogista to-

teutusta pedagogisen rakkauden etiikan näkökulmasta. Tutkimusprosessin edetes-

sä näkökulma vaihtui kuulluksi tulemisen teeman tarkasteluun, mutta alkuvaiheen 

työskentelyllä pedagogisen rakkauden parissa oli erityinen merkitys sille, että 

kuulluksi tulemisen teema alkoi esiintyä aineistossa. Aloitimme tutkimusproses-

sin työstämällä ensin eettistä arvopohjaamme keskustelemalla ja perehtymällä 

kirjallisuuteen. Kaksi keskeistä aihetta yhteisen arvopohjan luomisessa olivat 

pedagogiseen rakkauteen ja koululiikuntaan liittyvät aihepiirit. Kävimme vuoro-

keskustelua ja pohdimme kysymyksiä koululiikunnan eettisestä toteutuksesta ja 

peilasimme näitä teemoja kirjallisuuteen, jota luimme pedagogisesta rakkaudesta. 

Koululiikunnalle esitetyt eettiset kysymykset ja pedagogisen rakkauden etiikkaan 

sitoutuminen muodostavat maaperän, joka tässä tutkimuksessa mahdollisti kuul-

luksi tulemisen pedagogiikan luomisen. Luvussa 2.1 kokoan niitä koululiikuntaan 

liittyviä kysymyksiä, jotka toimivat motivoivana tekijänä lähteä tarkastelemaan 

omaa pedagogista toteutusta. Luvussa 2.2 käsittelen pedagogisen rakkauden etiik-

kaa ihmissuhteissa ilmenevänä moraalina, eli opettajan käytännön tekoina suh-

teissa opetusryhmän jäseniin.  

2.1 Eettisiä kysymyksiä koululiikunnalle 

Tämän tutkimuksen lähtökohta on henkilökohtainen ja liittyy omaan pedagogi-

seen osaamiseen, mutta tutkimuksen taustoilla on myös muutoin ajankohtainen 

ulottuvuus. Yksi yhteiskuntaamme 2000-luvulla puhututtanut ilmiö on suomalais-

ten lasten lisääntynyt liikkumattomuus ja erilaisten terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvien ongelmien lisääntyminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) 

mukaisesti koululiikunnan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysi-

seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä hyvinvointiin ja ohjata 

oppilasta ymmärtämään liikunnan merkitys omalle terveydelle. Liikunnanopetuk-

sen tulisi mahdollistaa oppilaalle taitoja, joiden avulla hän voi omaksua liikunnal-

lisen elämäntavan halki elämänsä. (Opetushallitus 2004: 248). Tässä tutkimusra-

portissa käytän liikunnanopetuksesta termiä koululiikunta, jolla tarkoitan tämän 

tutkimuksen aineiston tuottamisen kontekstia sekä peruskoulun oppiainetta nimel-

tä liikunta. Kouluaineena liikunta on oppiaine, jonka avulla kasvatetaan liikuntaan 

sekä liikunnan avulla (Laakso 2007: 18–22).  
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Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta koko koulupäivän ai-

kainen liikunta on merkittävässä roolissa. Varsinaiset liikuntatunnit ovat vain yksi 

osa koulun liikuntaa. Laajassa merkityksessä koulun liikunnalla tarkoitetaan lii-

kunnanopetuksen lisäksi välituntitoimintaa, koulumatkaliikuntaa, kerhoja, retkiä, 

aamu- ja iltapäivätoimintaa, liikuntatapahtumia, eri oppiaineiden yhteistyötä sekä 

teemapäiviä. (Tammelin 2008: 13, Opetusministeriö 2010: 19–22). Itse näen op-

piaineiden välisen yhteistyön lisäksi liikunnan mahdollisuudet myös toiminnalli-

sena opetusmenetelmänä, jolloin kehon liike ja fyysinen aktiivisuus palvelee mui-

den oppiaineiden tavoitteita ja vähentää samalla oppilaiden istumisaikaa. Tässä 

tutkimuksessa en kuitenkaan tarkastele kaikkea koulun liikuntaa, vaan liikuntaa 

yhtenä koulun oppiaineena. Liikuntatunnit toimivat aineiston tuottamisen kon-

tekstina. Viimeisten vuosikymmenien aikana oppimiseen liittyvä tutkimus on 

kohdistanut kiinnostustaan yhä enemmän sosiaalisen osallisuuden ja vuorovaiku-

tuksen näkökulmiin (Sfard & Kieran 2001: 42–43, Enyedy & Goldberg 2004: 

905–906) mitä pidän keskeisessä roolissa myös liikunnan opetuksessa. Useat 

tutkimukset (Hamre & Pianta 2001: 635–636, Cadima, Leal & Burchinal 2010: 

475, Wentzel, Battle, Shannon & Booney 2010: 198–201) antavat jo viitteitä siitä, 

että välittämiseen perustuvat opettaja–oppilassuhteet heijastuvat myös akateemi-

siin oppimistuloksiin. Tässä tutkimuksessa opettaja-oppilassuhteiden laatu kyt-

keytyy kuulluksi tulemisen pedagogiikkaan. Suhteessa liikuntaan sosiaalisilla 

suhteilla on nähty olevan niin suuri voima, että ne saattavat aktivoida yksilön 

liikkumaan negatiivisista muistoista ja kokemuksista tai liikkumattomasta perhe-

taustasta huolimatta (Saaranen-Kauppinen, Rovio, Wallin & Eskola 2011: 22). 

Asiakirjoista nouseva eettinen pohja. Aloitan koululiikuntaan liittyvien eettisten 

kysymysten tarkastelun opettajan työtä ohjaavista asiakirjoista. Tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa tarkastelimme liikunnan opetussuunnitelmia vuosiluokkien 

1–4 osalta, koska se oli tulevan opetusryhmämme ikäjakauma. Perusopetuksen 

opetussuunnitelma (2004) nostaa opetuksen arvoiksi ihmisoikeudet, tasa-arvon, 

demokratian, luontoon ja ympäristöön liittyvät arvot ja monikulttuurisuuden. 

Liikunnan kuten muidenkin oppiaineiden tulisi edistää yhteisöllisyyttä, vastuulli-

suutta ja yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumista. Perusopetuksen tulee 

lisätä alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa, huomioida erilaiset oppijat ja 

edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. (Opetushallitus 2004: 14).  

Paikallisten opetussuunnitelmien tarkoitus on tarkentaa valtakunnallista ope-

tussuunnitelmaa kunta- ja koulukohtaisesti. Koivulan kunnan opetussuunnitelman 

kasvatusihanteeksi on lisätty ehjä, itsetuntoinen ja jatko-opintoihin motiviotunut 
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nuori, jonka kouluympäristö on turvallinen ja jolla on mahdollisuus yksilöllisiin 

oppimistilanteisiin. Koivulan kunnan opetussuunnitelman arvopohjassa oppilaan 

ohjaaminen ja elämysten hakeminen virikkeellisestä paikallisesta luonnosta näh-

dään yhtenä keinona oppilaan ohjaamisessa terveisiin elämäntapoihin. Tämä lisä-

ys näkyi koulun toimintakulttuurissa. Meille opettajille annettiin mahdollisuus 

toteuttaa seikkailu- ja elämyspedagogista toimintaa, liikunnallisia retkiä ja muuta 

luonnossa liikkumista paikkakunnan lähiympäristöissä osana opetusta. Tarpeen 

vaatiessa saimme tehdä lukujärjestysmuutoksia ja kyyditä oppilaita vanhempien 

kirjallisella luvalla yhdessä vanhempien kanssa koulun lähiliikuntamahdollisuuk-

sista etäämpänä sijaitseviin liikuntakohteisiin. Tämä oli mielestäni hyvä esimerk-

ki siitä, kuinka tekstitason ihanteet voivat siirtyä myös käytännön toimintakulttuu-

riksi. 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman sekä kunta- ja koulukohtaisten opetus-

suunnitelmien sisältöjä pyritään viemään käytäntöön laatimalla kouluihin myös 

lukuvuosikohtaiset liikuntasuunnitelmat. Tutkimuskoulun lukuvuoden liikunta-

suunnitelma oli tiivistetty tiedote vanhemmille, jossa mainittiin viikottainen lii-

kuntalaji ja siihen tarvittavat varusteet. Opettajien tuli lukea rinnakkain sekä val-

takunnallista ja kunta- tai koulukohtaista opetussuunnitelmaa että oman koulun 

lukuvuoden liikuntasuunnitelmaa. Jotta näiden asiakirjojen sisältöjen pohjalta 

osattaisiin toteuttaa eettisesti kestävää liikunnanopetusta, tulisi liikunnanopetuk-

seen liittyviä eettisiä seikkoja käsitellä vahvasti jo opettajankoulutusvaiheessa. 

Eettinen pohdinta auttaa, vahvistaa ja selkiyttää opettajan työtehtävien moraalista 

toteuttamista (Spoof 2007: 5). 

Suomessa julkaistiin keväällä 2008 Fyysisen aktiivisuuden suositus kou-

luikäisille. Suosituksen on laatinut lasten ja nuorten asiantuntijaryhmä, ja se on 

tarkoitettu kouluille, opettajille, koulupäättäjille ja vanhemmille. Suosituksessa 

annetaan terveysliikunnan näkökulmasta tietoa siitä, miten käytännössä voidaan 

toteuttaa fyysisen aktiivisuuden suositusta eli mahdollistaa jokaiselle 7–18-

vuotiaalle 1–2 tuntia liikuntaa päivässä, monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. 

(Opetusministeriö ja Nuori Suomi 2008: 6–7). Suosituksessa korostetaan liikun-

nan merkitystä yksilön kehittymiseen liittyvänä kokonaisvaltaisena tekijänä niin 

fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, kognitiivisesta kuin liikuntamotivaatioon-

kin liittyvästä näkökulmasta. Liikunta nähdään yhtenä työkaluna myös oppilaiden 

eettisessä kasvatuksessa. Opettajana pidän suositusta käytännön opaskirjana, jon-

ka avulla opetussuunnitelmien tiivistetty teksti aukenee ja antaa lisää näkökulmia 

opetettavien sisältöjen kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin.  
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Yksi asia näissä opettajan työtä ohjaavissa teksteissä jää kuitenkin puutteelli-

seksi. Eettisyys mainitaan oppilaiden eettisyyteen kasvatuksena, mutta asiakirjat 

eivät aseta tarkkoja suuntaviivoja tai periaatteita opettajien eettiselle toiminnalle, 

vaikka opetustyön taustalla olevat arvot listataan. Opetushallitus (2004: 14) vel-

voittaa vahvasti: ”Opetussuunnitelman pohjalla olevien arvojen tulee välittyä 

kunkin yksittäisen opettajan opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jokapäiväi-

seen toimintaan.” Listattujen arvojen tulee siis välittyä opetuksesta oppilaille, 

mutta se, kuinka tämä pedagogisessa toteutuksessa tapahtuu, jää yksittäisten opet-

tajien toteutuksen varaan. Opettajien ammattijärjestö OAJ on pyrkinyt vastaa-

maan tähän julkaisemalla vuonna 1998 opettajille ammattieettisen ohjeistuksen. 

OAJ:n mukaan hyvä ammattietiikka on yksi tärkeimmistä opettajan resursseista 

omassa työssään. Ammattietiikka ohjaa oman toiminnan motiivien ja päämäärien 

pohdintaa sekä vuorovaikutussuhteita. Opettajan työn ammatillisuus edellyttää 

erityistä herkkyyttä tunnistaa opetustyöhön liittyviä eettisiä ongelmia ja valmiutta 

niiden ratkaisuun. OAJ tiivistää sanomansa seuraavasti: ”Sisäistynyt eettisyys 

estää opettajaa käyttämästä asemaansa väärin.” (OAJ 1998: 1). Minulle opetta-

jana ja tutkijana nämä kohdat opetussuunnitelmien ja ohjeistusten teksteistä jäivät 

herättämään lisäkysymyksiä ja vahvistivat kiinnostusta tämän tutkimuksen toteut-

tamiseen. Mitä asioita sisältyy sisäistyneeseen eettisyyteen liikunnanopetuksessa? 

Mitä opetussuunnitelman arvopohjassa listatut asiat ovat liikunnanopetuksen 

tavoitteissa ja käytännöissä? Mitä ne ovat yksittäisen opettajan vuorovaikutussuh-

teissa oppilaisiin? Millainen prosessi on eettisyyden sisäistyminen?  

Oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lasten ja nuorten kokonaisvaltainen 

hyvinvointi on teema, joka on ollut 2000- luvulla esillä useista näkökulmista. 

Kansainvälisissä vertailuissa huolestuttavat seikat liittyvät suomalaislasten fyysi-

sen aktiivisuuden määrään, kouluviihtyvyyteen, päihdekäyttäytymiseen ja ruokai-

lutottumuksiin. Kouluikäisten lasten masennusoireet, ylipaino, käyttäytymis-, 

oppimis- ja syömishäiriöt ovat lisääntyneet. (Opetusministeriö 2009: 28). Huoleen 

lasten ja nuorten hyvinvoinnista liittyy myös syrjäytymisen tematiikkaan liittyvä 

keskustelu. Yksilön syrjäytymisprosessi on yhteydessä siihen toimintaympäris-

töön, josta joudutaan ulkopuolelle. Yksi näistä toimintaympäristöistä on koulu. 

(Jahnukainen 2005: 40–43). 

Liikunnalla voidaan vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lii-

kunta-aktiivisuus lapsuudessa lisää liikunta-aktiivisuuden todennäköisyyttä myös 

aikuisiällä. Liikunta mielletään fyysis-motorisena toimintana ja liikunnan yhteys 

kognitiiviseen kehitykseen jää usein vähemmälle huomiolle. Fyysisellä aktiivi-
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suudella on todettu kuitenkin olevan positiivisia vaikutuksia myös kognitiivisiin 

toimintoihin (Etnier, Nowell, Landers & Sibley 2006, ks. myös Kamijo, O’leary, 

Pontifex, Themanson, & Hillman 2010), muistiin ja keskittymiskykyyn (Chad-

dock, Hillman, Buck & Cohen 2011, Hillman, Castelli & Buck 2005) sekä aka-

teemiseen suoriutumiseen (Coe, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina 2006). 

Tämä liittyy siihen, että motorisilla ja kognitiivisilla toiminnoilla on vastavuoroi-

nen suhde, jonka mukaisesti lapsi liikkuu havaitakseen ja havaitsee liikkuakseen. 

Lapsen liikkuessa myös kognitiiviset toiminnot kehittyvät. Liikuntaan liittyvä 

motorinen toiminta edellyttää kognitiivisia toimintoja kuten tarkkaavaisuuden 

suuntaamista, toiminnan suunnittelua ja tarkkojen havaintojen tekemistä omasta 

kehosta ja ympäristöstä. (Ahonen 2008: 59–60). Motoristen toimintojen ja kogni-

tiivisen kehittymisen suhde on mielestäni tärkeimpiä perusteita sille, miksi liik-

kumisen seuraukset tulisi nähdä kaiken oppimisen ja kehittymisen pohjana, yksi-

lön perustarpeena, ei pelkästään yksittäisenä oppiaineena tai fyysis-motorisena 

hyötynä. 

Lasten liian vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa se, ettei nyky-

yhteiskuntaan liity samalla tavalla päivittäistä liikuntaa kuin aiemmin. Ruumiilli-

sen työn vähenemisen ja elinympäristön rakenteellisten muutosten johdosta ihmi-

sillä ei ole enää pakottavaa tarvetta liikkua. Luonnollinen liikunta täytyy korvata 

vapaa-ajan liikunnalla. (Opetusministeriö 2009: 22). Lapset ja nuoret kuluttavat 

yhä enemmän aikaa istumalla television ja tietokoneruudun edessä, ja koulumat-

koja tehdään yhä harvemmin itsenäisesti liikkuen (Tammelin 2008: 12). Varhais-

lapsuuden kuluessa nykyinen yhteiskuntamme opettaa lapsen olemaan liikkumat-

ta. Liian vähän liikkuvat, viihdemedian ja teknologian ääressä viihtyvät lapset ja 

nuoret ovat muodostuneet kansalliseksi ja kansainväliseksi huolenaiheeksi. Fyysi-

sen aktiivisuuden suosituksissa Opetushallitus ja Nuori Suomi ottavat kantaa 

liikkumisen lisäksi myös viihdemedian ääressä istuttavaan aikaan. Ruutuaika 

viihdemedian ääressä saisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä, kun isolla osalla 

nuorista se on peräti 6–8 tuntia päivässä. (Kantomaa, Karvinen, Laakso, Lähdes-

mäki, Pekkarinen, Stigman, Sääkslahti, Tammelin, Vasankari & Mäenpää 2008: 

23–24).  

Liikunnan harrastaminen ei ole vähentynyt, mutta arkipäiväinen liikkuminen 

ja fyysinen aktiivisuus sen sijaan on. Lasten ja nuorten fyysisen kunnon heikke-

neminen on yhä yleisempää samoin kuin lihominen. (Laakso & Tammelin 2008: 

10). Ongelmana ei siis ole liikunnan harrastamisen väheneminen vaan luonnolli-

sen liikkumisen puute. Perinteiset pihaleikit ovat häviämässä, ja lapset ulkoilevat 

vähemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Liikkumattomasta lapsesta kasvaa liik-
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kumaton aikuinen, ja liikunta- ja terveyserot alkavat muodostua jo ennen kou-

luikää. (Opetusministeriö 2009: 28). Tutkimusnäyttöä löytyy eniten liikkumatto-

muuden sydän- ja verisuonitaudeille altistavasta vaikutuksesta sekä liikunnan 

ehkäisevästä vaikutuksesta tyypin 2 diabetekseen (Opetusministeriö 2009: 50). 

Terveyteen ja kuntoon liittyvät ongelmat heikentävät motivaatiota tai jopa estävät 

liikkumisen, mikä lisää entisestään liikkumattomuutta. Liikunnanopetuksessa 

tulisi erityisesti huomioida niitä oppilaita, joille on jo muodostunut tasavertaista 

liikuntaan osallistumista rajoittavia tekijöitä. (Tammelin & Telama 2008: 52–53).  

Yhteiskunnan muutos arkiliikkumisesta yhä istuvampaan toimintakulttuuriin 

heijastuu myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalisia suhteita hoide-

taan yhä enemmän teknologian välityksellä. (Tammelin 2008: 12). Samoin eri 

oppiaineiden opetus siirtyy kiihtyvällä vauhdilla sähköisten välineiden avulla 

toteutettavaksi. Future School Research 1st Wave -hankkeessa teknologia näh-

dään tulevaisuuden kouluja haastavana ja inspiroivana tekijänä. Maailman tekno-

logistuminen on yksi syypää ihmisten fyysisen aktiivisuuden heikkenemiseen, 

mutta toisaalta teknologiasta pyritään löytämään myös apukeinoja ihmisten moti-

voimiseen liikkeelle. Koululiikunnassa on kokeiltu positiivisin tuloksin muun 

muassa aktiivisuusmittareita, sykemittareita ja oppilaiden henkilökohtaisia virtu-

aalihahmoja oman fyysisen aktiivisuuden heijastajina. Välituntiliikunnan innoitta-

jina on kokeiltu esimerkiksi Wii-konsolipelejä. (Mikkola & Kumpulainen 2011: 

93–111). Teknologia tuo eri oppiaineiden opetukseen moninaisia uusia mahdolli-

suuksia. Yksi liikunta-oppiaineen hyödyistä on muun muassa siinä, että opetuksen 

tuntitilanteet tarjoavat paljon konkreettisia mahdollisuuksia vuorovaikutustaitojen 

harjoittelun reaalielämässä. Teknologia mahdollistaa virtuaalisen kanssakäymisen, 

mutta neuro- ja kognitiotieteellisestä näkökulmasta yksilöiden välinen kontakti on 

edelleen välttämätöntä oppimisessa, koska oppiminen on vahvasti sosiaalinen 

tapahtuma. Koska teknologian osuus opetuksessa lisääntyy yhä enemmän, kou-

lumaailmassa olisi yhä tärkeämpää muistaa, että inhimillinen kanssakäynti sekä 

elävä ja tunnevaltainen vuorovaikutus ovat oppimiselle välttämätöntä. (Sajaniemi 

& Krause 2012: 11–13). Liikunnassa toimitaan ihmisten välisissä vuorovaikutus-

suhteissa, työskennellään yhdessä toisten kanssa ja solmitaan uusia sosiaalisia 

suhteita. On tärkeää oppia työskentelemään monien erilaisten luokkatovereiden 

kanssa. Moraalisen ajattelun ja eettisen kehityksen kannalta urheilu ja liikunta 

sekä pelit ja leikit tarjoavat hyvän mahdollisuuden ratkoa toiminnassa syntyneitä 

ristiriitoja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Laakso 2008: 64–65). 

Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista puhuttaessa on huomioitava, että fyysi-

seen terveyteen liittyvien huolien lisäksi myös lasten ja nuorten psyykkinen oirei-
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lu on huolestuttavasti lisääntynyt. Kelan tiedotteen (25.8.2011) mukaan lasten 

vammaisetuuksia maksettiin Suomessa 69,7 miljoonaa euroa vuonna 2010. Lasten 

yleisin sairausperuste, joka koski yli neljääkymmentä prosenttia tapauksista, oli-

vat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Tällä hetkellä noin joka viides 

nuori kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä kuten mieliala-, ahdistuneisuus-, käy-

tös- tai päihteidenkäytön aiheuttamista häiriöistä (Aalto-Setälä 2010: 25). Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen tilastotietojen mukaan lasten ja nuorten psykiatrisen 

hoidon tarve on kasvanut jatkuvasti 1990-luvulta lähtien. Esimerkiksi vuosien 

1994 ja 2007 välillä nuorisopsykiatrian erikoisalalla sairaalassa hoidettujen nuor-

ten määrä nelinkertaistui. (Moring 2010: 130). Vuonna 2009 psykiatrian erikois-

alalla hoidettujen 0–12-vuotiaiden lasten lukumäärä oli 1 186 ja 13–17-vuotiaita 

hoidettuja oli 2 335. Merkillepantavaa on, että 0–12-vuotiaista potilaista 76 pro-

senttia oli poikia, kun taas 13–17-vuotiaiden ikäryhmässä valtaosa potilaista, 62 

prosenttia, oli tyttöjä. (Forsström & Pelanteri 2009: 3). Yksinkertaistaen voidaan 

siis päätellä, että poikien hoidon tarve näyttäytyy voimakkaana jo lapsuudessa, 

kun taas tytöillä se ajoittuu nuoruusikään.  

Koululiikuntaa tulisi mielestäni tarkastella myös oppilaiden psyykkisen hy-

vinvoinnin näkökulmasta. Liian vähäisen liikunnan on todettu olevan yhteydessä 

terveysongelmien lisäksi nuorten tunne-elämän häiriöihin, sosiaalisiin ongelmiin 

ja tarkkaavuus- sekä käytöshäiriöihin (Kantomaa 2010: 93–94). Fyysisen aktiivi-

suuden on todettu vähentävän lasten ja nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoirei-

ta (Donma & Donma 2010, ks. myös British Journal of Sport Medicine 2011: 

886–895) sekä vaikuttavan vähentävästi psykofyysiseen stressireagointiin 

(Roemmich, Lambiase, Salvy & Horvath 2009). Liikunnalla on merkittävä vaiku-

tus myös erityisen tuen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Kris-

ten, Partiksson & Fridlund 2002).   

Tämän katsauksen tarkoituksena on korostaa koululiikunnan kehittämisen ja 

koko koulupäivän liikunnallistamisen tärkeyttä. Suomalaisten lasten ja nuorten 

hyvinvoinnista kertovissa tilastoissa ilmenee moninaista fyysistä ja psyykkistä 

pahoinvointia, joka mielestäni jää mediassa liian usein hyvien PISA-tulosten 

tuoman keskustelun varjoon. Kansallisia huolenaiheita ei haluta nostaa julkiseen 

keskusteluun samalla tavoin kuin ylpeydenaiheita. Koululiikunnan fyysisten, 

psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten avulla voitaisiin tukea fyysisten terveys-

vaikutusten lisäksi yhä vahvemmin myös mielenterveyttä (Kantomaa 2010: 93–

94), ja se on yksi syistä, joiden vuoksi pidän pedagogiseen rakkauteen perustuvan 

etiikan yhdistämistä liikunnanopetukseen tärkeänä ja erittäin ajankohtaisena ta-

voitteena. Oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ei ole yhdentekevää, 
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millaiset arvot säätelevät peruskoulun liikunnanopetuksen käytäntöjä eli opettaji-

en moraalista toteutusta.  

Liikunta oppiaineena. Opettajien ammattieettisten ohjeiden lausuma, jonka mu-

kaan sisäistynyt eettisyys estää opettajaa käyttämästä valtaansa väärin, on vahva 

kannanotto sen puolesta, että opetustilanteiden käytäntöjä tulisi miettiä eettisyy-

den kannalta. Milloin opettajan yksittäinen teko sitten on eettisesti oikein ja mil-

loin väärin? Tämän otsikon alla nostan esiin sellaisia kysymyksiä, joista koululii-

kuntaan liittyen aika ajoin keskustellaan liikunnanopettajien keskuudessa. 

Vuoden 2011 liikunnanoppimistulosten seuranta-arvioinnissa todetaan, että 

koululiikuntaan suhtaudutaan positiivisemmin kuin koulunkäyntiin yleensä. Ty-

töistä 44 ja pojista 25 prosenttia kertoi pitävänsä koulunkäynnistä, kun taas koulu-

liikunnasta kertoi pitävänsä pojista 78 ja tytöistä 65 prosenttia. Lisää kaikille 

pakollista yhteistä koululiikuntaa toivoi pojista 69 ja tytöistä 51 prosenttia. Pojista 

29 ja tytöistä 10 prosenttia olisi valmiita osallistumaan koululiikuntaan joka päivä. 

Suhtautumisessa koululiikuntaan on tapahtunut positiivista muutosta: lisää liikun-

taa toivovien oppilaiden määrä kasvoi kymmenyksellä vuodesta 2003.  

Positiivisten muutosten rinnalla on kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen 

mukaan ikävänä oppiaineena koululiikuntaa pitää pojista 12 ja tytöistä 21 prosent-

tia, ja koululiikunnan jopa vastenmieliseksi kokevia oppilaita on 7 prosenttia. 

Runsaan 30 prosentin mielestä liikuntatuntien tehtävät ja harjoitukset eivät ole 

yleensä kiinnostavia. Vaikka pojista peräti 82 ja tytöistä 73 prosenttia kokee ole-

vansa liikunnassa hyviä, tutkijan mielenkiintoni suuntautuu niihin 25–30 prosent-

tiin tytöistä ja noin 20 prosenttiin pojista, jotka eivät jostakin syystä usko omaan 

osaamiseensa. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011: 69). Voisi ajatella, että 

koska liikunta on suosituin kouluaine ja itse asiassa myös lasten suosituin harras-

tus, ei syytä huoleen ole. Eri tutkimuksien keskiarvojen takaa paljastuu kuitenkin 

vakavia ongelmia. Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja liikuntakäyttäytyminen on 

polarisoitunut ja eriarvoistunut.  

Liikunta on seuranta-arvioinnin mukaan selvästi yksi pidetyimmistä oppiai-

neista, mutta liikunnan riemun lisäksi ikävistä kokemuksista kertovat myös eri 

tutkimuksissa ilmi tulleet negatiiviset koululiikuntamuistot (Sunnari 1999: 110, 

Kosonen 1998: 113, Zacheus & Järvinen 2007, Lauritsalo, Sääkslahti & Rausku-

Puttonen 2012, Saaranen-Kauppinen, Rovio & Eskola 2011, Buman, Yasova & 

Giacobbi 2010). Vastenmielisyys koululiikuntaa kohtaan näyttää syntyvän voi-

makkaista kielteisistä kokemuksista liikuntatunneilla (Lauritsalo ym. 2012: 255). 

Negatiiviset muistot liittyvät esimerkiksi viimeisenä joukkueeseen valituksi tule-
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miseen tai liikuntataitoihin liittyvän heikommuuden tai huonommuuden koke-

mukseen. Koululiikunta saatetaan nähdä jopa pakkona, joka ei onnistu lisäämään 

liikunnan iloa. (Saaranen-Kauppinen, Rovio, Wallin & Eskola 2011: 22). Oppilai-

den yksittäiset koululiikuntamuistot kertovat myös häpeän, pelon ja ahdistuksen 

kokemuksista. Nämä kokemukset johtuvat muun muassa vertailun ja kilpailun 

kautta julkisesti nähdyksi tulemisen pakosta.  (Kosonen 1998: 113). Kielteisiä 

kokemuksia on jaoteltu johtuvaksi myös (1) kilpailuhenkisyyden yksipuolisesta 

korostumisesta, (2) opettajien kyvyttömyydestä huomioida oppilaiden erilaisuutta 

ja (3) opettajien auktoriteettiaseman väärinkäytöstä (Zacheus & Järvinen 2007: 

17). Tappion ja häpeän pelko ei ole kadonnut nykynuoriltakaan (Silvennoinen 

2001: 49). Mukaan ottamisen ja ulossulkemisen kriteerit kietoutuvat esimerkiksi 

liikunnallisiin taitoihin, kaverisuhteisiin ja hierarkioihin, jotka näkyvät esimerkik-

si liikuntatuntien pelaajavalinnoissa (Berg 2010: 120–123).  

Koululiikuntaan liittyviä negatiivisia kokemuksia voi selittää mahdollisesti se, 

että liikunta on kehollisuutensa kautta oppiaine, jossa toiminta edellyttää itsensä 

laittamista likoon niin, että oma persoonallisuus ja fyysiset ominaisuudet ovat 

kaikkien nähtävillä (Juvonen 2008: 91). Liikuntatuntien tilanteissa tunteet ovat 

läsnä, jolloin sosiaaliset ja emotionaaliset vaikeudet nousevat helpommin pintaan 

kuin muissa oppiaineissa. Tämä johtuu liikunnan oppimistilanteiden erityispiir-

teistä, kuten esimerkiksi fyysisestä toiminnallisuudesta, poikkeavasta oppimisym-

päristöstä, yhteistoiminnallisuudesta, toiminnan avoimesta näkyvyydestä tai sen 

vaikutuksista lapsen minäkäsitykseen ja itsearvostukseen. Liikuntatuntien oppi-

mistilanteiden erityispiirteenä on siis kehon käyttäminen työvälineenä. Liikunta 

on lapsille merkityksellistä muun muassa toiminnallisuuden, kolhujen, ilojen, 

ristiriitojen, häpeän, väsymisen, alastomuuden, häviämisen, onnen ja voittamisen 

kautta. Esimerkiksi riisuutuminen, pukeutuminen ja peseytyminen ovat oppilaille 

merkityksellisiä huolenaiheita. (Hakala 1999: 96–101).   

Opettajan ammattiin liittyy institutionaalinen valta-asema, jonka ilmentymis-

tä liikunnanopetuksessa pohdimme tutkimusprosessin tutkimuksen aikana paljon. 

Yksi meille merkittävä vallankäyttöön liittyvä teema oli, kuinka toiminnasta syr-

jään vetäytyvän tai kokonaan kieltäytyvän oppilaan kohdalla tulisi toimia. Antaa-

ko negatiivisesti asennoituvien tai muutoin itseään suojaavien oppilaiden syrjään 

vetäytyminen opettajalle mahdollisuuden valikoitua panostamaan niihin, jotka 

ovat entuudestaan motivoituneita, innokkaita ja lahjakkaita? Millainen pedagogi-

nen prosessi pitäisi näiden oppilaiden kanssa toteuttaa, ja kuinka yksilölliseen 

huomiointiin on mahdollista irrottautua toiminnan ohjaamisen lomassa? Valtaky-

symyksiä tarkasteltaessa on muistettava, että opettajat eivät ole ainoita, jotka 
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käyttävät opetustilanteissa valtaa. Myös oppilaiden välisissä suhteissa ovat läsnä 

vallan elementit. Esimerkiksi joukkueenjakotilanteet voivat näyttäytyä liikunta-

ryhmien sisäisenä oppilaiden välisenä valtakuviona (Berg 2010: 122). Opettajan 

tulisi olla tietoinen opetusryhmässään vallitsevista valtahierarkioista (Manninen 

2010, Huuki 2010). Esimerkiksi joukkueenjakotilanteessa opettajan tulisi siis 

tiedostaa oppilaiden keskinäisten valtasuhteiden ilmenemismuodot.  

Koululiikunnan kilpailullisuus on yksi toistuva teema, joka herättää keskuste-

lua aika ajoin. Fyysisen aktiivisuuden suosituksissa mielenkiintoista on, että niis-

sä otetaan kantaa myös tähän teemaan. Oppilaiden sosiaalisen ja eettisen kehityk-

sen näkökulmasta olisi hyvä suosia opetus- ja harjoitusmenetelmiä, jotka perustu-

vat yhdessä työskentelyyn ja omatoimisuuden kehittämiseen ja välttävät kilpailun 

ylikorostumista. Virallisten kilpailujen suhde harjoitteluun ja oppimistilanteisiin 

tulisi pitää suhteellisen pienenä. (Laakso 2008: 64–65). Toimintakulttuuri muut-

tuu kuitenkin hitaasti, koska koululiikunnan kilpailullisuuteen liittyy sen käsite-

historiassa muutos ensin voimistelusta urheiluksi ja sitten urheilusta koululiikun-

naksi (Berg 2010: 1, 41–42). Kilpailullisuus ja urheilullisuus voivat liittyä myös 

koulujen liikuntasuunnitelmiin. Piilo-opetussuunnitelman lailla liikuntasuunni-

telmiin saattaa vaikuttaa kunnissa järjestettävä koulujenvälinen kilpailutoiminta. 

Koulujenvälisiä kilpailuja voivat järjestää muun muassa kunta, urheiluseurat, 

lajiliitot ja Koululiikuntaliitto. Kouluilla, joissa olen itse toiminut opettajana tai 

kouluttajana, on usein ollut käytäntönä, että liikuntatunneilla toimitaan pitäen 

silmällä myös kunnissa järjestettäviä oppilaskisoja.  

Mikäli haluamme ylläpitää rinnakkaista kilpailutoimintaa urheiluseurojen tar-

jonnan ohella, myös kilpailullisuutta ylläpitävät perusarvot osana koululiikuntaa 

olisi syytä kirkastaa. Kaikki lapset eivät hakeudu kilpailutoimintaan urheiluseuro-

jen kautta, joten ymmärrän oppilaskilpailujen tarkoituksen myös niille oppilaille 

tarjottuna mahdollisuutena, jotka eivät osallistu seuratoimintaan. Valikoituvatko 

kisoihin lähtijät kuitenkaan pelkästään henkilökohtaisen halukkuutensa perusteel-

la? Onko määräävänä tekijänä ennakkoarvio ja mitatut tulokset siitä, tuleeko op-

pilas pärjäämään kisoissa? Kuinka paljon opettajien toimintaan vaikuttaa epäsuo-

rasti se, että oman koulun nimi nähtäisiin mielellään tulossijoituksissa listan ylä-

päässä? Syytä olisi myös pohtia, ovatko kunnissa järjestettävien kilpailujen perin-

ne ja rakenne este uusimman opetussuunnitelman mukaiselle toiminnalle. Tär-

keimpänä kunnioitettavana tekijänä tulisi olla lapsen motivaatio osallistua kilpai-

luun, ei karsinnoissa saatu tulos. Erityisopettajana kysyn myös, onko koulun kil-

pailutoiminta kaikille avointa. Muistan elävästi erään liikunnallisesti lahjakkaan 

kehitysvammaisen pojan ja hänen vanhempiensa onnen, kun onnistuimme saa-
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maan hänet yleisurheilukisoihin yleisopetuksen oppilaiden sarjaan. Ilmoittautu-

misvaiheessa jätin kertomatta kehitysvammadiagnoosin, koska tunsin oppilaan 

liikunnalliset kyvyt. Oppilas palasi koululle mitali kaulassaan, ja suuren urheilu-

juhlan tuntu tarttui kaikkiin luokkatovereihin. 

 Kilpailullisuuden lisäksi liikuntasuoritusten mittaaminen erilaisilla testistöil-

lä ja tulosten numeerinen esittäminen ovat aiheita, jotka pohdituttavat liikunnan-

opettajia. Eettinen kysymys tässä yhteydessä on se, millä tavalla testaus ja mit-

taaminen voidaan liittää oppilaan arviointiin positiivisen kannustamisen näkö-

kulmasta. Koivulan kunnan opetussuunnitelmassa todetaan yksiselitteisesti: arvi-

oinnin tulee olla kannustavaa. Onko niin, että oppilaat, joihin hyvät numeeriset 

testitulokset vaikuttavat positiivisesti, tietävät jo lähtökohtaisesti olevansa hyviä 

kyseisessä asiassa? Onko kannustus ja positiivinen palaute itse asiassa jo saatu 

onnistuneina suorituksina ja harjoittelun mukanaan tuomana mielihyvänä? Onko 

testaaminen ja mittaaminen jo opettajan tiedossa olevien taitotasojen numeerista 

legitimointia vai oppilaan positiivisen itsetunnon rakentamista? 

Tärkeintä on tiedostaa, että koulu saavuttaa kaikki kouluikäiset riippumatta 

heidän terveydestään, liikunta-aktiivisuudestaan ja motivaatiostaan (Tammelin 

2008: 47), joten koululiikunnalla on erityinen merkitys liikunnallisen elämänta-

van opettamisessa ja liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisessa. Opettajat voivat 

vaikuttaa toiminnallaan oppilaiden syrjäytymiseen ja sen ehkäisyyn (Niemi 2006: 

82) esimerkiksi tarjoamalla oppilaille sellaisia toimintoja, jotka mahdollistavat 

epäsuotuisalle uralle joutuneille kompensoivia kokemuksia (Jahnukainen 2005: 

43). Esille nostamani oppilaiden hyvinvointiin ja koululiikunnan eettisiin näkö-

kulmiin liittyvät aihepiirit eivät ole tutkimuskysymyksiä, vaan aihepiirejä, joihin 

halusimme löytää eettisesti kestäviä ratkaisuja tutkimuksen avulla. Kysymykset 

olivat ohjaamassa yhteisen arvopohjan muodostamista, ja henkilökohtaiset ratkai-

sut muotoutuivat kuulluksi tulemisen pedagogiikan kehittämisen myötä. Kom-

mentoin vielä työni lopussa kilpailullisuutta ja testaamista kuulluksi tulemisen 

pedagogiikan näkökulmasta (ks. s. 155–156). Opettaja–oppilassuhteissa ja ver-

taissuhteissa ilmenevää valtaa pohdin kuulluksi tulemisen näkökulmasta tämän 

tutkimuksen tulosluvuissa 6–8. 

2.2 Pedagoginen rakkaus kuulluksi tulemisen mahdollistajana 

Pedagoginen rakkaus on teema, joka tässä tutkimuksessa liittyy opettajan työn 

arvoihin ja etiikkaan. Pedagogisesta rakkaudesta on tehty vain vähän kansainväli-

siä tutkimuksia, ja liikuntapedagogiikkaan sovellettuna en löytänyt aiheesta yh-
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tään tutkimusta. Tästä syystä olen tutkimusprosessin kuluessa rakentanut oman 

käsitykseni pedagogisen rakkauden etiikkaan sisältyvistä asioista. Sisällytän pe-

dagogisen rakkauden käsitteeseen välittämisen etiikan (mm. Noddings 1984, 2005, 

Ruddick 1989) ja kuuntelemiseen orientoituneen pedagogiikan (mm. Rinaldi 

2008, Dahlberg & Moss 2005).  

Etiikasta ja arvoista on jokaisella ihmisellä oma käsityksensä. Jokaisen te-

komme takana on jokin arvo. Eettisyys kumpuaa esiin kunkin opettajan henkilö-

kohtaisista arvoista ja työn taustalla vaikuttavasta pedagogisesta tietoisuudesta. 

Myös työtämme ohjaavat opetussuunnitelmat sitoutuvat eettiseen arvopohjaan. 

(Venkula 1998: 67, 72, 128). Lisa Goldsteinin (1998: 78–79) mukaan ensimmäi-

nen askel on omien käsitysten esille nostaminen avoimesti. Jos ei tiedosta, mitä 

arvoja omien tekojen taustalla on, voi rakkauteenkin pohjaavasta kasvatuksesta 

muodostua pahimmillaan vallankäytön väline, jolloin lasta satutetaan selittäen 

tekoja lapsen parhaalla. Näistä syistä pidän tutkimusprosessin kannalta erityisen 

tärkeänä sen alkuvaihetta, jolloin keskustelemalla, reflektoimalla ja kirjallisuuteen 

perehtymällä muodostimme kahden yksittäisen opettajan pedagogisesta tietoisuu-

desta (ks. Hujala 2002: 35–36) yhteistä pedagogisen rakkauden etiikkaan nojaa-

vaa arvopohjaa, johon olimme valmiita sitoutumaan.   

Ensisijaisesti näen pedagogisen rakkauden opettaja–oppilassuhteissa olevana 

eettisenä velvoitteena. Toiseksi näen pedagogisen rakkauden opettajan työssä 

käytännön tekoina ja taitona, jota opettajilla on mahdollisuus harjoitella ja kehit-

tää läpi elämän. Pedagoginen rakkaus oli se lähtökohta, johon perehtymällä aloi-

timme tutkimusprosessin. Välittäminen ja kuunteleminen olivat näkökulmia, jotka 

tutkimuksen kuluessa yhdistyivät käsitykseeni pedagogisen rakkauden etiikasta. 

Oman työn tutkimisen kautta huomasin sekä välittämisen että kuuntelemisen 

kiinnittävän pedagogisen rakkauden etiikasta nousevia arvoja osaksi opettajien 

käytännön toteutusta. Pedagogisen rakkauden toteuttaminen eli opettajan käytän-

nön moraali suhteessa oppilaisiin näkyi siis arjessa yksittäisinä välittävinä ja 

kuuntelevina tekoina ja toimintatapoina. Nämä käytännöt ilmenivät erityisesti 

opettaja–oppilassuhteiden vuorovaikutuksessa. Tästä syystä näen pedagogisen 

rakkauden etiikkaan perustuvan opetustoiminnan osana ihmissuhteissa toteutuvaa 

moraalia (Estola & Syrjälä 2002, Estola 2003: 18–21), jota konkretisoin seuraa-

van kuvion avulla.   
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välittäminen kuunteleminenPedagoginen  rakkaus

Kuvio 1. Pedagogisen rakkauden käytännön teot. 

Rakkaus on elämämme sidosaine, ilmiö, joka pitää kaiken koossa miellyttävällä, 

haluttavalla, kiehtovalla ja arvokkaalla tavalla (Airaksinen 2001: 15). Rakkaudel-

la on erilaisia muotoja: esimerkiksi romanttinen rakkaus, lähimmäisenrakkaus, 

ystävyys, äidinrakkaus, isänmaanrakkaus, luonnon- ja eläinrakkaus sekä opettajan 

pedagoginen rakkaus (Määttä 2006a: 46). Rakkaus koetaan persoonalliseksi, sub-

jektiiviseksi ja hankalaksi ilmiöksi tavoittaa tieteellisesti. Rakkauteen ei voi vetää 

lopullisia päätelmiä; se on yksilöllinen kokemus, inhimillinen ilmiö, ja rakastava 

opetuskin on pohjimmiltaan yksilöllistä. Siksi sen tutkiminen on vaikeaa. (Gold-

stein 1998: 8, 153–154). Rakkaus on keskeinen ihmisen elämää kantava voima, ja 

se vaatii taitoa, osaamista, omistautumista ja keskittymistä (Määttä 2006b: 12). 

Rakkaudessa ja luovuudessa on jotakin samankaltaista. Rakkautta tutkinut Kaari-

na Määttä (2006a: 46–55) tarkastelee rakkauden ja luovuuden yhtäläisyyksiä 

leikkimielisyyden, mielikuvituksen, tahdon, ilon, nautinnon ja oppimisen vapau-

den näkökulmista. Suurimmillaan rakkaus antaa toiselle vapautta ja tilaa kasvaa ja 

kehittyä omassa ihmisyydessään ja osaamisessaan.   

Näen eettiset arvot paitsi opettaja–oppilassuhteissa myös opettajien välisessä 

suhteessa osana opettajien käytännön tietoa. Max van Manen ja Shuying Li (2002) 

sekä Jean Clandinin (1986: 20) puhuvat opettajan persoonaan sisältyvästä käytän-

nön tiedosta, jota myös pedagogisen rakkauden toteuttaminen on. Rakkaus ei siis 

ole vain rakastavan opettajan persoonallisuuden piirre, vaan intellektuellia toimin-

taa, tietynlaisen tietämyksen osoitusta käytännön tekoina. Opettajan työn moraali 

kumpuaa työstä ja opetustoiminnasta itsestään, ei niinkään erillisistä filosofioista 
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tai teorioista (Hansen 1998, 2001). Vaikka mekin tässä tutkimuksessa aloitimme 

yhteisen arvopohjan muodostamisen keskustelemalla kirjallisuuden avulla, huo-

masimme prosessin alettua, että olennaisinta oli nimenomaan oman opetustoi-

minnan havainnoimimen ja reflektoiminen. Koska rakkaus ei ole pelkkää tunnetta, 

vaatii se onnistuakseen työtä ja toimintaa. Harjoittelun ja oppimisen lisäksi rak-

kaus on uusien rajojen kokeilemista (Määttä 2006a: 52). 

Opettajan ammatista nouseva tietämys on ajallisen, paikallisen ja suhteissa 

olevan elementin lisäksi myös toiminnallista ja kehollista. Opettaja laittaa itsensä 

likoon työssään henkisenä ja ruumiillisena kokonaisuutena. Käytännön tieto on 

siis ymmärrystä, jota ei voi tavoittaa pelkästään teoreettisin käsittein. (van Manen 

& Li 2002: 220–221). Ymmärrys välittämisestä eettisenä käsitteenä nousee teori-

oiden ja kirjallisuuden lisäksi eletyistä kokemuksista (van Manen 2000). Ruumiil-

lisuuden merkityksen tiedostaminen osana opettajuutta on vielä piiloista ja epä-

suoraa. Välittäminen ja rakkaus, toisen kuunteleminen ja esimerkiksi läsnäolon 

taito ilmenevät kuitenkin opettajan työssä myös ruumiillisena toimintana. (Estola 

& Elbaz-Luwisch 2003). Liikunnanopettajaksi opiskelevien koulutuksessa on 

pyritty lisäämään tulevien opettajien ymmärrystä siitä, mikä merkitys ruumiilli-

suudella on itsenä olemiselle ja ammatilliselle valmiudelle kohdata erilaisia lapsia 

ja nuoria (Silvennoinen 2001: 46).  

Tutkimusprosessin edetessä meille molemmille opettajille muodostui henki-

lökohtainen käsitys siitä, mitä pedagoginen rakkaus juuri meidän käytännön mo-

raalinamme on. Ymmärtäminen ja avarakatseisuus syntyvät erityisesti jakamises-

sa ja dialogissa (Rinaldi 2008: 21). Yhteisen tutkimusprosessin kautta käytännön 

tieto pedagogisen rakkauden etiikasta muutti muotoaan henkilökohtaiseksi, kum-

mankin opettajan näköiseksi, mutta samalla myös yhteiseksi ymmärrykseksi. Alla 

olevassa päiväkirjaotteessa pohditaan, mitä pedagoginen rakkaus opettajan peda-

gogisessa toteutuksessa on.  

Pedagogisen rakkauden teko on mielestäni pyrkimys opetella tuntemaan jo-

kainen yksilö yhä paremmin, jotta osaa tehdä oikeita päätöksiä vaihtuvissa ti-

lanteissa. Täytyy suhteuttaa oppilaantuntemus ja aktiivisen kuuntelun tuoma 

tietämys niihin merkityksiin, joita lapsen tilannekohtaisen käyttäytymisen ta-

kana on. (PP 5) 

Pedagoginen rakkaus ei ole uusi termi: sen juuret sijaitsevat antiikin historiassa. 

Tuolloin rakkaus määriteltiin kolmella tavalla: eros eroottisen rakkauden sävyt-

tämäksi rakkaudeksi, philia rakkaudelliseksi ystävyydeksi ja agape pyyteettö-

mäksi, altruistiseksi rakkaudeksi ihmisen henkistä ydintä kohtaan. (Skinnari 2004: 
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24). Suomalaisessa kasvatuskirjallisuudessa Martti Haavion (1969: 39–43) aja-

tuksissa edelleen ajankohtaista on pedagogisen rakkauden määrittely toisaalta 

luonnonomaisena ja toisaalta eettisenä ilmiönä. Luonnonomaisuus on opettajan 

kiintymystä lapsiin ja nuoriin, kun taas eettinen puoli pedagogisessa rakkaudessa 

tarkoittaa opettajan eettistä velvoituksen tunnetta. Se on vastuuta kasvatusta koh-

taan. Opettajan tulee tarkastella lasta toisaalta yksilönä, mutta myös yleisistä elä-

mänarvoista käsin, ja ennen kaikkea kunnioittaa lapsen persoonallisuutta teois-

saan ja kohtaamisissaan.  

Erich Fromm (1900–1980), joka oli kansainvälisesti arvostettu saksalais-

amerikkalainen humanistifilosofi sekä tietokirjailija ja osallistui myös psykoana-

lyyttisen opin kehittämiseen, painotti kirjoituksissaan sitä, että ensimmäinen askel 

kohti rakkautta on ymmärtää, että se on ennen kaikkea taito. Rakkaus, kuten elä-

mäkin, on taito. Jos haluamme tätä taitoa opetella, tulee meidän tehdä töitä sen 

eteen, kuten minkä tahansa taidon opettelemisen eteen. Frommin mukaan taidon 

oppimisessa on kyse sekä teorian että käytännön hallitsemisesta. Näiden kahden 

näkökulman lisäksi halutun taidon saavuttamisen tulee nousta niin tärkeäksi 

asiaksi, että ihminen löytää voimavaroja, joita uhrata harjoitteluun. Hän lisää 

rakkauden olevan myös ihmisen itseilmaisua ja yksilön omien kykyjen ilmenty-

mää. Hänen mukaansa sellainen rakkaus, jossa tärkeintä on rakastaminen sinänsä, 

eikä se päämäärä, mikä sillä saavutetaan, on hyvin harvinaista. (Fromm 1988: 20–

21, 126).  

Lisa Goldsteinin (1998: 153–154) mukaan pedagoginen rakkaus eroaa muista 

rakkauden muodoista mutta siinä on myös samankaltaisia piirteitä. Erilaiseksi 

pedagogisen rakkauden tekee muun muassa sen kesto, joka on sidoksissa koulu-

vuoden rakenteeseen. Alusta saakka opettaja–oppilassuhteiden tiedetään loppuvan 

lukuvuoden päätyttyä. Erityinen piirre on myös se, että yleensä rakastavat ihmis-

suhteet liittyvät yksittäisten ihmisten väleihin, mutta pedagoginen rakkaus kohdis-

tuu ryhmään yksilöitä. Opettajan rakkaus oppilaisiinsa syntyy, kun usko rakkau-

den arvoon opetuksessa ja tietoinen valinta rakastaa oppilaita yhdistyvät opetta-

misen intohimoon. Näin syntyy läheisyys, joka ilmenee rakastavan luokkahuo-

neen ilmapiirissä. Pedagoginen rakkaus on sitoutumista ja ammatillista vastuuta. 

Siihen kuuluu periaate, jonka mukaan jokainen oppilas on rakastamisen arvoinen. 

Jos opettajan filosofiaan kuuluu, että rakkaus ilmenee omissa opetuskäytännöissä, 

hänen täytyy pyrkiä löytämään jokaisesta oppilaastaan jotakin rakastettavaa, sa-

moin kuin hänen täytyy pyrkiä opettamaan jokainen lukemaan ja kirjoittamaan. 

(Goldstein 1998: 152). Tästä syystä tapanani on ollut tehdä kotikäynti niiden 

oppilaiden koteihin, joiden vanhemmat avaavat ovensa minulle. Lapsen kohtaa-
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minen muissakin ympäristöissä kuin koulukontekstissa avaa uusia mahdollisuuk-

sia hyvän opettaja–oppilassuhteen ja oppilaantuntemuksen luomiselle.  

Mikäli haluaa lasten osoittavan parastaan, tulee myös itse antaa omaa paras-

taan, eli Lisa Goldsteinia (1998: 64, 71) lainaten kehittää “rakastavia opetuskäy-

täntöjä”. Robert J. Sternberg (1988: 120, myös Goetting & Sternberg 1989) on 

määritellyt rakkauden elementtejä rakkauden kolmion muodossa. Yhdessä kolmi-

on kulmassa on läheisyys, toisessa intohimo ja kolmannessa sitoutuminen. Lisa 

Goldstein (1998: 18–19, 82–83, 121, 152) ehdottaa kolmiomallia pohjaksi myös 

rakastavan kasvatusympäristön luomiselle. Hän soveltaa Sternbergin rakkauden 

elementtien ydinasioita: läheiset ihmissuhteet, sitoutuminen ja intohimo, myös 

opettajan rakkauteen oppilaitaan kohtaan. Läheisyys ja sitoutuminen ovat itses-

tään selviä käsitteitä pedagogisessa rakkaudessa, mutta intohimolla tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan ei-seksuaalista energiaa, voimaa, joka liittyy opetustyöstä naut-

timiseen ja johtaa pedagogisen rakkauden tekoihin. Lisa Goldsteinin mukaan 

kolmion ydinilmiöiden ei tarvitse pedagogisessa rakkaudessa toteutua samansuu-

ruisina tai samanaikaisina. Mikäli opettaja ei heti koe rakastavaa läheisyyttä oppi-

laitaan kohtaan, voi hän antaa ajan kulua ja paneutua sitoutumiseen ja opetustyös-

tä nauttimiseen. Pedagoginen rakkaus voidaan siis saavuttaa kunkin yksilön koh-

dalla eri käytännön teoin ja eri reittejä pitkin. Se voi syntyä ensin pelkästä sitou-

tumisesta rakkauden käytännön toteutukseen ja kehittyä lisääntyvän oppilaantun-

temuksen myötä vähitellen syvemmäksi ja rikkaammaksi.  

Opettajan rakkaus voi jäädä myös yksipuoliseksi, mikäli oppilas kieltäytyy 

läheisestä ihmissuhteesta opettajansa kanssa, jolloin Lisa Goldsteinin (1998: 152) 

mukaan oppilaan valintaa tulisi tässäkin suhteessa kunnioittaa. Itse koen erityis-

opettajana, että vaikka oppilas näyttää kieltäytyvän, se ei kuitenkaan välttämättä 

kerro totuutta siitä, kuinka oppilas kokee välittämisen. Oppilaan ikä ja sosiaalinen 

kyvykkyys voivat rajoittaa hänen ulkoista ilmaisuaan. Samoin voivat vaikuttaa 

myös kotitausta ja muut elämänpiiriin kuuluvat kokemukset. Tällöin opettajan on 

mielestäni oltava siitä huolimatta läsnä ja huomioitava lapsi tai nuori. Tällaisessa 

tilanteessa pedagoginen rakkaus tulisi ymmärtää työhön liittyvänä eettisenä vel-

voitteena.  

Pedagoginen rakkaus ja välittämisen etiikka. Täydennän pedagogisen rakkauden 

käsittelyä välittämisen etiikan näkökulmalla. Kuten jo aiemmin ilmaisin, näen 

pedagogisen rakkauden ilmenevän käytännössä erityisesti kuuntelemisena ja vä-

littävinä tekoina. Jokaisen opettajan tärkein tehtävä tulisi Nel Noddingsin (2005: 

154) mukaan olla kasvattaa oppilaista välittäviä, rakastavia ja rakastettavia ihmi-
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siä. Opetus- ja kasvatustyössä välittämisen etiikan teema juontaa juurensa äitiy-

den kulttuurisiin kokemuksiin liittyviin tutkimuksiin (mm. Noddings 1984, Rud-

dick 1989, Held 1987). Nel Noddingsin (1984) tapaan ajattelen, että välittäminen 

on opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutussuhde. Välittävässä ihmissuh-

teessa toinen osapuoli ilmaisee välittämistä ja toinen vastaanottaa välittäviä tekoja. 

Välittämiseen vaaditaan astumista ulos omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta 

ja asettumista toisen asemaan. Terveessä ihmissuhteessa molemmat osapuolet 

saavat mahdollisuuksia välittää ja vastaanottaa ja suhde on vastavuoroinen. (Nod-

dings 1984: 17–24). Välittämisen etiikassa keskeistä on herkkä reagointi ja tilan-

teiden ainutlaatuisuuden tunnustaminen. Välittämisen etiikkaa voi kuvata myös 

kahden ihmisen välisenä kohtaamisena. (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006: 

184). Lapset ovat luontaisesti välittäviä yksilöitä, jotka ottavat osaa emotionaali-

sesti sekä omaan että toisten elämänlaatuun (Kjörholt, Moss & Clark 2008: 184).  

Oppilaiden yleinen kritiikki koskee sitä, etteivät opettajat välitä heistä. Kou-

lujen ensisijainen pedagoginen tehtävä olisikin tukea opettajia olemaan persoonal-

lisesti läsnä oppilailleen, toisin sanoen harjoittelemaan välittämistä, kuuntelemista, 

kärsivällisyyttä ja tarkkanäköisyyttä sekä olemaan kosketuksissa oppilaiden maa-

ilmaan ymmärtäen, kuinka he kokevat asioita. Herkkyys pedagogisia ulottuvuuk-

sia kohtaan riippuu siitä, kuinka hyvin opettaja pystyy luomaan kontakteja ja 

pysymään yhteydessä oppilaiden elettyyn ja koettuun todellisuuteen. Pedagogis-

ten tehtävien tulee sisältää ymmärrys siitä, kuinka tärkeää on olla läsnä ja saata-

villa oppilaille silloin, kun he sitä tarvitsevat. Luokkahuoneeseen sisältyvät on-

gelmat riippuvat tilanteiden tulkinnoista ja yksityiskohdista, opettajan persoonal-

lisuudesta ja niistä tavoista, joilla opettaja ylläpitää persoonallista pedagogista 

suhdettaan oppilaisiinsa. (van Manen & Li 2002: 222–223). Yläkouluikäisten 

oppilaiden kuvausten perusteella välittävät ja tukea antavat opettajat ovat henki-

löitä, jotka edistävät demokraattista ja toista kunnioittavaa vuorovaikutusta, aset-

tavat oppilailleen yksilöllisiä odotuksia ja osaavat antaa rakentavaa, huolehtivaa 

ja kannustavaa palautetta (Wentzel 2002: 288).  

Pedagoginen rakkaus kuuntelemisena. Seuraavaksi täydennän pedagogisen rak-

kauden määrittelyä kuuntelemisen teemalla. Aktiivinen kuunteleminen oli tässä 

tutkimuksessa yksi tehokkaimmista käytännön keinoista toteuttaa pedagogisesta 

rakkaudesta nousevaa etiikkaa opettaja–oppilassuhteissa. Pedagoginen rakkaus 

eettisenä velvoitteena ja jatkuvaa harjoittelua vaativana taitona vaikutti liikunta-

pedagogiikan laatuun. Se mahdollisti kuulluksi tulemisen hetkien syntymisen ja 

kuulluksi tulemisen pedagogiikan muotoutumisen. Lasten kuuntelemisen tärkeys 
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nousee vuoden 1989 YK:n yleissopimuksesta lasten oikeuksista. Lasten oikeuksi-

en sopimuksessa taataan lapselle oikeus mielipiteensä ilmaisuun ja mahdollisuu-

teen tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. (YK:n yleissopimus lasten oike-

uksista, Valtiosopimukset 60/1991). Lapsen kuuntelemiseen pohjaavaa pedago-

giikkaa on tutkittu ja määritelty muun muassa Italiassa, Pohjoismaissa, Kyprok-

sella, Englannissa ja Uudessa-Seelannissa (Rinaldi 2008, Dahlberg & Moss 2005, 

Messiou 2002, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b, Nutbrown & Clough 2009, Macart-

ney 2011). Kuuntelemisen pedagogiikan avulla pyritään ehkäisemään mar-

ginalisoivia käytänteitä, saamaan lasten ääntä kuuluville ja tätä kautta lisäämään 

osallisuuden kokemusta. Kuuntelemisen pedagogiikkaan tutustuminen laajensi 

aiempaa käsitystäni kuuntelemiseen liittyvistä tekijöistä. 

Kuuntelemisen pedagogiikan käsite on saanut alkunsa italialaisesta Reggio 

Emilia -pedagogiikasta (Rinaldi 2008), jonka alkujuuret ovat Loris Malaguzzin 

näkemyksessä, jonka mukaan jokaisella lapsella on sata kieltä (Dahlberg & Moss 

2005: 99). Lapsen sadalla kielellä tarkoitetaan metaforisesti lapsen monia tapoja 

hahmottaa ja kertoa ympärillään olevaa maailmaa esimerkiksi verbaalisesti, graa-

fisesti, musiikillisesti, muovailemalla ja elehtimällä (Rinaldi 2008: 2). Kielellä on 

tärkeä rooli lasten ja aikuisten valtasuhteissa. Mikäli aikuisten ja lasten välinen 

kieli keskittyy puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, on etenkin pienten lasten vaikea 

saada ääntään kuuluville. (Clark 2008: 46). Lapsen kerronnan kuunteleminen 

sisältää kuitenkin huomattavasti suuremman määrän ilmaisemisen keinoja kuin 

pelkkien puhuttujen sanojen kuuntelemisen (Kjörholt, Moss & Clark 2008: 179). 

Erilaisia yksilöitä voitaisiin tukea paremmin antamalla lapsille mahdollisuus hyö-

dyntää eri aisteihin perustuvia kommunikointitapoja. Visuaaliset, spatiaaliset ja 

fyysiset kerronnan keinot haastavat kielellisten taitojen arvoaseman ja täydentävät 

muita kommunikoinnin keinoja. Kiintoisaa on, että aikuisille turvallisin tapa 

kommunikoida painottuu usein kielellisyyteen. (Clark 2008: 46).  

Lähimmäksi tämän tutkimuksen näkökulmaa tulevat kasvatuksen kontekstis-

sa kuuntelemista tutkineiden Carlina Rinaldin (2008) näkemys kuuntelemisesta 

suhteissa olevana ja Gunilla Dahlbergin ja Peter Mossin (2005) painotus kuunte-

lemisesta osana etiikkaa. Carlina Rinaldin kuuntelemisen määritelmä sisältää 

ajatuksen siitä, että opettajan tulisi osata kuunnella paitsi lasta, myös sisäisesti 

omaa itseään. Myös lapset harjoittavat sisäistä kuuntelua. Se on yksi strategioista, 

joilla he oppivat ymmärtämään ympäröivää maailmaa (Clark 2008: 35). 

Kuunteleminen on keino liittyä laajempaan, yhteiseen ymmärrykseen ja sa-

malla tapa luopua oman ymmärryksensä varmuudesta. Kuunteleminen tapahtuu 

kaikilla aisteilla ja orientaatiollamme. Kuuntelemme niitä satoja kieliä, symboleja 
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ja koodeja, joilla kommunikoimme ja ilmaisemme itseäni ja joilla elämä itsessään 

tulee ilmaistuksi. Kuuntelemista ei mitata kronologisena ajanjaksona, vaan jatku-

mona, joka sisältää myös taukoja ja hiljaisuutta. Kuuntelemisen takana on uteliai-

suutta, halua ja kiinnostusta, mutta yhtä lailla myös epävarmuutta. (Rinaldi 2008: 

19–20). Tämän tutkimuksen kannalta oli tärkeää tiedostaa, että kuunteleminen 

sisältää aina tunteen: se syntyy tunteiden aikaansaamana ja herättää uusia tunteita 

niin aikuisessa kuin lapsessakin. Ennen kaikkea kuunteleminen on avoimuutta 

erilaisuutta kohtaan ja toisen näkökulman arvon tunnistamista. Se ei tuota vasta-

uksia vaan lisää kysymyksiä, minkä takia kasvattajan tulee oppia kestämään myös 

epävarmuuden tunnetta. (Rinaldi 2008: 19–20). Epävarmuuden tunteen sietämistä 

pidän yhtenä vaikeimmista opeteltavista seikoista. Kulttuuriimme kuuluu opetta-

jan oikeassa olemisen ja oikeiden vastauksien tietämisen painolasti. Kuuntelemi-

sen pedagogiikan orientaatio opettamista ja oppimista kohtaan sisältää kuitenkin 

moninaisuuden, monimerkityksellisyyden ja myös epävarmuuden suvaitsemisen 

normaaleina asioina, joita tulisi omassa pedagogiikassaan edistää (Macartney 

2011: 173). Gunilla Dahlberg ja Peter Moss (2005: 65, myös Clark 2008: 38) ovat 

olleet kiinnostuneita kuuntelemisesta erityisesti ihmisten välisissä kohtaamisissa 

ilmenevänä eettisenä käytäntönä. Tämän kohtaamisissa toteutuvan etiikan voi-

daan nähdä toteutuvan, kun lapsia kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen ja 

tutkimiseen omassa ympäristössään yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa 

(Kjörholt ym. 2008: 178). 

Kuunteleminen on keskeisin käsite, joka yhdistää tässä tutkimuksessa peda-

gogisen rakkauden etiikkaan liittyvät arvot kaikille yhteiseen eli inklusiiviseen 

liikunnanopetukseen. Kuuntelemisen pedagogiikka edustaa inkluusion laajaa 

näkökulmaa, jossa inkluusion ja mukaan kuulumisen esteet liittyvät siihen, kun 

yksilö asemoidaan ”toiseksi” (Macartney 2011: 180). Oikeuksiin, osallisuuteen ja 

voimaantumiseen liittyvä keskustelu on luonut poliittisen kontekstin kampanjoille 

ja liikkeille, joissa korostetaan yksilön mahdollisuuksia olla passiivisen huolletta-

van sijaan aktiivinen subjekti. Tämä keskustelu koskettaa lasten ja heidän oikeuk-

siensa lisäksi myös vammaisia henkilöitä. (Moss, Clark & Kjörholt 2008: 4). 

Kuuntelemisen pedagogiikkaan perustuva opettaminen sisältää valppaana olemis-

ta eri äänille, näkökulmille ja olemisen tavoille, jotka poikkeavat meille totunnai-

sesta ja itsestään selvästä tavasta ymmärtää ja kokea maailmaa. Keskeistä on 

erilaisuuden arvostaminen ja oppimisen, osallistumisen ja osallisuuden esteiden 

tunnistaminen ja purkaminen. Kasvattajien tulisi tietoisesti ja kriittisesti kehittää 

tietoisuuttaan marginalisoivan vallan toimintatavoista yhteisöissä ja käytännöissä. 

(Macartney 2011: 171–174). Mukaan kuulumisen käsite on kuuntelemisen peda-
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gogiikassa merkittävä tekijä luotaessa inklusiivista oppimisympäristöä (Macart-

ney 2011, Nutbrown & Clough 2009).  

Kaiken kaikkiaan kuunteleminen rikastaa ja lisää sekä kuuntelijan että kerto-

jan näkyvyyttä. Omaa ymmärrystä on mahdollista laajentaa olemalla avoin toisten 

teorioille ja näkemyksille. Kuunteleminen on kaikkien oppimiseen liittyvien ih-

missuhteiden edellytys. Olennaisin kysymys on luoda kuuntelemiselle suotuisa 

konteksti, jossa opitaan kuuntelemaan, kertomaan ja ilmaisemaan omaa ymmär-

rystä ja tulkintoja. (Rinaldi 2008: 19–21). Carlina Rinaldin (2008: 19–20) kuva-

uksessa tämän tutkimuksen kannalta olennaisinta on se, että kuunteleminen ku-

vastaa hänen mukaansa aktiivista toimintaa ja valmiutta muutokseen. Aktiivinen 

toiminta puolestaan sisältää tulkintaa ja merkitysten antamista. Hänen mukaansa 

valmius muutokseen edellyttää kuuntelemisen ohella syvää avarakatseisuutta ja 

kykyä tunnistaa ja tarkistaa omia arvioita, päätöksiä ja ennen kaikkea ennakko-

luuloja. Aktiivisen toiminnan ja tutkimusprosessin avulla oma näkökulmani siirtyi 

lukuvuoden aikana kuuntelemisen teemasta kohti kuulluksi tulemisen hetken 

tärkeyttä. Jatkossa käyttäessäni tekstissä käsitettä pedagogisen rakkauden etiikka, 

tarkoitan sillä tässä luvussa määrittelemääni kokonaisuutta, jossa pedagogisen 

rakkauteen yhdistyvät myös välittämisen etiikka ja kuuntelemisen pedagogiikka. 
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3 Metodologiset valinnat 

Kuvaan tutkimustani käsitteellä narratiivinen toimintatutkimus (Heikkinen, Hut-

tunen & Syrjälä 2007, Niemi, Heikkinen & Kannas 2010, Niemi 2009). Narratii-

visuus yhdistettynä toimintatutkimukseen oli aineiston tuottamisen metodina 

yhteistoiminnallista ja demokraattista kumppanuuden jakamista työparin kanssa. 

Osa tutkijoista pitää toimintatutkimuksen ja narratiivisuuden yhdistämistä ongel-

mallisena (mm. Rosiek & Atkinson 2005, Creswell, Hanson, Clark Plano & Mo-

rales 2007), kun taas osa näkee näissä selviä yhtymäkohtia. Toimintatutkimuksel-

la ja narratiivisuudella on yhdistävänä tekijänä muun muassa ajallinen ja juonelli-

nen etenemistapa (Heikkinen & Rovio 2007: 117). Narratiivisuuden ja toiminta-

tutkimuksen yhdistäminen edellyttää, että toimintatutkimus ymmärretään tutki-

muksena, jolla mahdollistetaan muutoksia yksittäisten opettajien ja instituutioiden 

käytänteissä (Pushor & Clandinin 2010: 290).  

Tässä tutkimuksessa opettajien pedagogisen toteutuksen kehittämistä pidettiin 

yllä narratiivisuuden ja toimintatutkimuksen keinoin. Tärkein toimintatutkimuk-

sen valitsemiseen vaikuttanut tekijä oli pyrkimys kohti ammatillisen osaamisen 

kehittämistä, ei olemassa olevan tilanteen todentamista. Toimintatutkimuksen 

käyttö tutkimusmenetelmänä toi tutkimusprosessiin systemaattisuutta. Yleisesti 

ottaen toimintatutkimuksella pyritään siirtymään maailman kuvaamisesta sen 

muuttamiseen. Meidän kohdallamme toimintatutkimus oli väline, jolla muokata 

omaa tietoisuuttamme ja toimintatapojamme. Se mahdollisti mielenkiinnon suun-

taamisen omaan opettajuuteen ja opettamiseen syvällisesti. (Coghlan & Brannick 

2010: 5, Stringer 2008: 13). Koska kehittämistyön kohteena oli oma työ, voi tut-

kimuksen toteuttamistavasta löytää yhteneviä piirteitä niin kutsutun self-

study-lähestymistavan kanssa, jossa tutkija toimii itse omana tutkittavanaan (esim. 

Loughran 2007, Grierson, Tessaro, Grant, Cantalini-Williams, Denton, Quigg & 

Bumstead 2012). Erona self-study-otteeseen näen tässä tutkimuksessa selkeän 

tutkijan roolini suhteessa työpariini. Laadullisen tutkimuksen kentällä on vali-

koima useita tutkimusmetodeja, jotka voivat soveltua saman ilmiön tarkkailuun. 

Kuulluksi tulemisen teemaa olisi ollut mahdollista tarkastella myös esimerkiksi 

tapaustutkimuksena tai etnografisella otteella. Valintaani käyttää metodina toimin-

tatutkimusta puolsi tutkimuksen vahva kehittämisote ja prosessinomainen toteu-

tustapa. Kiinnostuksen kohde muutti muotoaan tutkimusprosessin myötä.  

Narratiivisuus ja toimintatutkimus täydensivät toisiaan tutkimuksen metodei-

na. Narratiivisuutta eli kerronnallisuutta voi tarkastella useista lähtökohdista. Se 

linkittyy tässä tutkimuksessa toimintatutkimukselliseen prosessiin ja sitä voi tar-
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kastella pedagogiikan kehittämisen välineen lisäksi aineiston muotona, analysoin-

nin tapana, epistemologisen ja ontologisen ymmärrykseni lähtökohtana ja lopulta 

myös raportin kirjoittamisen muotona tutkimuskertomukseksi (Heikkinen 2001a 

ja b). Tässä tutkimuksessa narratiivisen toimintatutkimuksen merkitys korostuu 

erityisesti opettajien pedagogisen toteutuksen kehittämistä ylläpitävänä työväli-

neenä. Kuulluksi tulemisen teemaan liittyviä kysymyksiä pyrittiin toimintatutki-

muksen ja narratiivisuuden avulla tunnistamaan, analysoimaan ja viemään osaksi 

opettajien käytännön moraalia.  

3.1  Narratiivinen toimintatutkimus tutkimisen työvälineenä 

Narratiivisuudella eli kerronnallisuudella tarkoitetaan sekä tarinan rakentamista 

kognitiivisena prosessina että narratiivisen ajattelun avulla tuotettuja tarinoita 

(Bruner 1986, Tolska 2002: 22–23). Kerronnallisuuden avulla ihminen jäsentää, 

järjestelee ja prosessoi tietoa itsestään, kokemuksistaan ja ympäröivästä maail-

masta (Bruner 1996: 39–43). Narratiiviset näkökulmat mahdollistavat monipuoli-

sen tiedon tutkimisen ihmisen kokemusmaailmasta (Pinnegar & Daynes 2007: 

28–29). Kertomusten kertomisella ajatellaan olevan merkitystä siihen, kuinka 

koemme elämämme. Narratiivisen näkökulman mukaan tietämys itsestä ja maa-

ilmasta rakentuu tulkinnallisten, subjektiivisten ja kulttuurisesti sidonnaisten pro-

sessien kautta. Tulkitsemme ja järjestämme tietoa kertomusten ja kerronnan avul-

la. Kertomus ei siis kuvasta elämää vaan rakentaa sitä, kuten me rakensimme 

tutkimusprosessissa ymmärrystä kuulluksi tulemisen hetkistä pohtimisen, reflek-

toinnin ja kertomisen keinoin (Connelly & Clandinin 2006: 375, Connelly & 

Clandinin 1990: 2, Spector-Mersel 2010: 208–212).  

Opettajuutta on tutkittu narratiivisen tutkimuksen kentällä monista eri näkö-

kulmista. Se on tutkimuksen tapa, josta voi oppia suoraan. Opettajien tieto ja 

tietämys ovat syvästi henkilökohtaista, eikä niistä kiinnostuneilla tutkijoilla ole 

muuta vaihtoehtoa kuin mennä lähelle tutkittavaa. Narratiivisen tutkimusprosessin 

avulla voidaan suhtautua luottavaisesti osallistujien kokemuksiin ja pyrkiä toimi-

maan osallistujien ja heidän oppilaidensa parhaaksi. (Elbaz-Luwisch 2007: 362, 

373–377). Narratiivisuudella oli merkitystä siihen, kuinka koimme pedagogiik-

kamme ja sen kehittämisen ja kuinka yhteinen ymmärrys kuulluksi tulemisen 

pedagogiikasta rakentui tutkimusprosessin kuluessa. Narratiivinen tutkimus on 

kertomusten uudelleenkerrontaa läpi vuorovaikutussuhteissa toteutuvan tutkimus-

prosessin. Muutettaessa käytäntöjä ja toimintaa kerrottua kertomusta eletään yhä 

uudelleen. (Pushor & Clandinin 2010: 291). Narratiivisuus on ollut minulle tapa 
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ymmärtää menneiden oppituntien tapahtumia, jäsentää opettajana ja tutkijana 

omaa eettistä paikkaani sekä luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita ja välittää 

tietoa (vrt. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 189–191).  

Narratiivisuus, kuten toimintatutkimuskin, voidaan nähdä kokonaan omana 

tutkimusparadigmanaan, ei ainoastaan yhtenä laadullisen tutkimuksen osa-

alueena. Narratiivisen tutkimuksen ontologisiin, epistemologisiin ja metodologi-

siin lähtökohtiin liittyy erityispiirteitä. Narratiivinen tutkimus pyrkii laajentamaan 

ymmärrystä ilmiöistä henkilökohtaisten tapausten kautta. Se näkee sosiaalisen 

todellisuuden konstruoituna, sulavana ja moniäänisenä, mutta eroaa muista suun-

tauksista fokusoitumalla erityisesti ihmisen olemassaolon kerronnalliseen luon-

teeseen. (Spector-Mersel 2010: 204–224). Narratiivisuuden käytännöllinen merki-

tys, joka on yksi narratiivisuuden ominaispiirteistä tiedonprosessin, aineiston 

luonteen ja analyysitapojen rinnalla (Heikkinen 2001a: 116–130), korostuu tässä 

tutkimuksessa. Tutkimusraporttini on käsitettä eletty pedagogiikka (Niemi 2009: 

162) lainaten, eletyn pedagogiikan uudelleenkatselemista ja kirjoittamista tutkija-

opettajan näkökulmasta.  

Jokaisella tutkimusparadigmalla on oma epistemologinen lähtökohtansa, olet-

tamuksensa siitä, mikä on tiedon, tietämyksen ja tutkijan välinen suhde. Tiivistet-

tynä narratiivinen tietäminen on johdonmukaisesti etenevän kertomuksen tuotta-

mista (Heikkinen 2001a: 118–125), johon myös tämä tutkimusraportti pyrkii. 

Opettajatutkimusta jo itsessään voidaan tarkastella laajemmasta epistemologisesta 

näkökulmasta. Opettajan työn tutkimisessa ei ole kyse pelkästään opiskelijoiden 

toteuttamista projekteista osana ammatillista koulutustaan, vaan laajemmasta 

tavasta luoda ymmärrystään, tulkita, tutkia ja tietää opettamisesta, oppimisesta ja 

koulusta. (Cochran-Smith & Lytle 2010: 39, 44). Näen tässä tutkimuksesssa opet-

tajien pedagogiseen toteutukseen liittyvän sosiaalisen todellisuuden ensisijaisesti 

kerronnallisena todellisuutena, jossa kaksi opettajaa kehittää pedagogista toteutus-

taan liikunnanopetuksessa narratiivisen toimintatutkimuksen avulla. Omaan työ-

hön liittyvien kokemusten ja työstä kertomisen välillä oli vastavuoroinen suhde, 

joka toteutui sekä omana sisäisenä kerrontana (ks. Hänninen 2002) että opettajien 

välisenä kerrontana. Narratiivisessa lähestymistavassa ihmisen toimintaa voidaan 

ymmärtää sen valossa, minkälaista tarinaa hän pyrkii toteuttamaan (Hänninen 

2002: 68). Kuuntelemisen ja uudelleen kertomisen avulla oman ammatillisuuden 

muuttaminen oli mahdollista (Heikkinen 2001b: 14–15, Korhonen 2000).  

Toimintatutkimuksessa ei ole kyse yksittäisestä metodista, vaan sitä voidaan 

kuvailla erilaisten toimintojen, lähestymistapojen ja metodien perheenä (Coghlan 

& Brannick 2010: 43) tai väljänä sateenvarjotermin kaltaisena lähestymistapana, 
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jonka metodologinen ja filosofinen sisältö määrittyy kulloisenkin tutkimushank-

keen mukaan (Heikkinen 2001b: 137, Norton 2009: 51). Toimintatutkimus juon-

taa juurensa tutkimusperinteeseen, jossa korostetaan syklistä, dynaamista ja yh-

teistoiminnallista lähestymistapaa (Stringer 2008: 13). Tässä tutkimuksessa toi-

min tutkijan ja opettajan kaksoisroolissa. Opettajana kehitin omaa liikuntapeda-

gogista osaamistani ja toimin toisena inklusiivisen opetusryhmän opettajista. Tut-

kijan roolissa puolestaan olin osa opetusryhmää, jonka lasten ja aikuisten vuoro-

vaikutuksessa aineisto syntyi. Työparini toimi omaa työtään kehittävän opettajan 

roolissa. Osallistuimme yhdessä aktiivisesti tutkimuksen suunnittelu-, toteutus- ja 

arviointivaiheisiin. Vielä raportin kirjoittamisvaiheessa työparini osallistui proses-

siin lukemalla ja kommentoimalla tekstejäni ja keskustelemalla kanssani menneen 

tutkimusvuoden tapahtumista. Yhdessä pyrimme tunnistamaan kuulluksi tulemi-

seen liittyviä kysymyksiä, joihin kehitimme ratkaisuja pedagogisen toteutuksen 

näkökulmasta. Tutkiminen ja prosessointi oli lukuvuoden aikana osa luonnollista 

arkipäivän työtä (Stringer 2008: 32).  

Toimintatutkimus soveltui tähän tutkimukseen erityisesti siksi, että se ei ollut 

tiukkarajainen metodi, vaan toteutusvaiheiden ja tutkimusmetodien osalta enem-

mänkin oppimisen prosessi (Heikkinen 2001c: 198). Se ei ollut nippu teknisiä 

rutiineja, vaan tarjosi mahdollisuuden kehittää vuorovaikutussuhteita, vilkastuttaa 

yhteistyötä ja tuottaa luovia ratkaisuja omaan pedagogiseen toteutukseen (Stringer 

2008: iv). Toimintatutkimuksessa ajatellaan teorian olevan sisällä käytännössä ja 

toisinpäin. Tunnusomaisia piirteitä ovat toiminnan ja tutkimuksen samanaikaisuus 

ja pyrkimys saavuttaa välitöntä käytännön hyötyä. Toiminnan kehittäminen on 

siis yhtä tärkeä tavoite kuin sen tutkiminen. (Heikkinen 2001c: 196). Tärkeänä 

seikkana näen toimintatutkimuksessa läsnä olevan eheyttävän piirteen, kun omaa 

työtä ja oppilaiden oppimista, ajattelua ja kehitystä pyritään edistämään ja kehit-

tämään (Åhlberg 2004: 25).  

Me opettajat olimme keskeinen tekijä lukuvuoden liikuntasuunnitelman laa-

timisessa ja pedagogiikan kehittämisessä. Tämä näkökulma ei ole aina ollut sel-

vää opetuksen tutkimisen historiassa (Elbaz-Luwisch 2007: 358–359, 364). Esi-

merkiksi 50–60-luvulla toimintatutkimus koki metodina eräänlaisen aallonpohjan. 

Yhtenä syynä olivat sodanjälkeiset vaikutukset ja erityisesti opetussuunnitelmien 

kehittämiseen liittyvät ongelmat. Yritettäessä yhdistää erilaisten ennakkoluuloja 

ja vaikeuksia sisältävien ryhmien opetusta ja kehittää opetussuunnitelmia, turvau-

duttiin mieluummin ulkopuolisiin asiantuntijoihin kuin annettiin opettajien toteut-

taa tutkimusta itse. Tämä näkökulma loi kuilua asiantuntijoiden ja ammatinhar-

joittajien välille. (Norton 2009: 52).  
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Toimintatutkimukseen liittyy erilaisia suuntauksia, joista tämä tutkimus lin-

kittyy vahvimmin 70-luvulla Englannin suunnalla Lawrence Stenhousen vaiku-

tuksesta syntyneeseen tutkiva opettaja -lähestymistapaan. Opettajankoulutuksessa 

kannustetaan opettajia oman työn tutkivaan otteeseen. Lawrence Stenhouse osoitti, 

että opettajilla itsellään on opetussuunnitelmien kehittämisessä keskeinen merki-

tys (Stenhouse 1975). 1990 -luvulla Teacher as researcher -ajattelutapa virisi 

omaksi liikkeekseen, jonka ydinperiaatteena oli opettajien oman työn kriittinen ja 

systemaattinen tarkastelu (Ojanen 1993: 28). Lawrence Stenhouse sovelsi toimin-

tatutkimusta opettajatutkimukseen ja kehitti sitä työvälineenä, jolla opettajat voi-

sivat kehittää omaa työtään. Stenhouselta peräisin on paljon lainattu lausu-

ma ”teacher as researcher”, opettaja työnsä tutkijana. (Heikkinen 2001b: 131). 

Hänen tarkoituksensa oli tarjota opettajille toimintatutkimuksen avulla mahdolli-

suus tehdä itsensä tietoiseksi oman työskentelyn takana piilevistä vaikuttimista 

(Norton 2009: 42).  

Tällä tutkimuksella on yhteneviä piirteitä myös kriittisen toimintatutkimuk-

sen suuntauksen kanssa. Kriittiseen teoriaan (Habermas 1970, 1976, Freire 1975, 

1985, 1996, Mezirow 2009, Cohen ym. 2000, Heikkinen, Kontinen & Häkkinen 

2007) pohjaavassa toimintatutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat emansipaatio, 

voimaantuminen, sorto, yksilön ääni, ideologia, valta, osallisuus ja inkluusio. 

Nämä käsitteet muodostavat yhtymäkohtia myös tähän tutkimukseen. Kriittisen 

teorian tarkoituksena on vapauttaa ja voimaannuttaa yksilöitä, jotta he saisivat 

aikaan muutosta epätasa-arvoon, ja edistää yksilöiden vapautta demokraattisessa 

yhteiskunnassa. Koska toimintatutkimuksen historialliset juuret juontavat kriitti-

seen teoriaan, voidaan toimintatutkimusta jo itsessään luonnehtia emansipatori-

seksi toiminnaksi. (Cohen, Manion & Morrison 2000: 231). Toimintatutkimus 

orientoituu opetuksessa ja kasvatuksessa lisäämään sosiaalista oikeudenmukai-

suutta, tasa-arvoa ja demokratiaa, lisäten samalla hyvinvoinnin ja hyvän elämisen 

mahdollisuuksia yksilöiden näkökulmasta (Walker 2010: 303). Kriittisessä suun-

tauksessa tarkastellaan yksilöllisiä ja kollektiivisia muutoksia, kasvatukseen liit-

tyviä ammatillisia ja institutionaalisia muutoksia ja laajemmin myös yhteisötason 

muutoksia (Carr & Kemmis 2010: 83).  

Toimintatutkimus valitaan usein menetelmäksi silloin, kun tarkoituksena on 

muuttaa olemassa olevia käytänteitä ja perinteisiä kasvatukseen ja opetukseen 

liittyviä oletuksia. Inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen liittyvien haasteiden 

myötä toimintatutkimuksesta on tullut yhä suositumpi menetelmä haluttaessa 

parantaa oppimisen ja opettamisen mahdollisuuksia myös erityisen tuen oppilailla. 

Toimintatutkimus, jossa on mukana erityisen tuen oppilaita, eroaa toimintatutki-
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muksesta, jossa on mukana lapsia ja nuoria yleensä. Tällöin se tarjoaa osallistujil-

le, joita yleensä on haasteellista tavoittaa tai opettaa, tasaveroisen mahdollisuuden 

tutkimukseen osallistumiseen. (O’Hanlon 2010: 118–122).  

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen kytkeytyvät inkluusioon ja valtaan liit-

tyviin kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa heikomman äänen esille nostamista oli 

jo lähtökohtaisesti sitoutuminen kaikille oppilaille yhteiseen opetukseen. Tutki-

musprosessissa syntyneen kuulluksi tulemisen pedagogiikan ydintekijät (ks. luvut 

6–9) olivat emansipoivaa, vapauttavaa ja voimaannuttavaa toimintaa sekä oppi-

laan että opettajan näkökulmasta. Kuulluksi tulemisen hetki vahvistaa yksilön 

omaa ääntä ja äänen kuuntelemista. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan avulla 

haluan herättää keskustelua opettajan työn tutkimisesta yhä vahvemmin oppilaan 

näkökulmasta.  

Oppijoiden moninaisuuden lisääntyminen suomalaisessa peruskoulussa on 

seurausta yhteiskunnan muutoksista kuten sosiaalisten ja taloudellisten erojen 

kasvusta, kulttuurien pirstoutumisesta ja monikulttuurisuuden lisääntymisestä 

sekä koulujärjestelmämme kehityspaineista kohti inklusiivista koulua. Koulun 

kehittämisen paineet niin yksilöiden kuin koulun organisaation näkökulmasta ovat 

selviä. Toimintaa on pyritty kehittämään esimerkiksi koulunkäyntiavustajien, 

pienryhmien tai moniammatillisen oppilashuoltotyön avulla. Erojen tekeminen on 

kuitenkin pysynyt hyvin voimissaan koulujen toimintakulttuurissa, ja normaalin 

käsite muuttuu koulumaailmassa yhä kapeammaksi. Oppilaiden ryhmittelyperus-

teet korostavat edelleen eroja, eivät moninaisuutta. (Seppälä-Pänkäläinen 2009: 

16–23). Koulujen käytänteisiin tarvittaisiinkin yhä keskeisemmin opettajien toi-

mintatutkimuksellista, emansipoivaa otetta omaan työhönsä. Koulujärjestelmän 

muutospaineen alla on mielestäni tärkeää katsella opettajakulttuurissa tapahtuvia 

muutoksia myös kriittisestä näkökulmasta. Toiseutta ja sen tuottamista voidaan 

jatkaa myös uusien käsitteiden kautta, ellemme omaa kriittista tarkastelukulmaa 

opettajien pedagogiseen toteutukseen.  

Toimintatutkimuksen kehittäjäksi nimetyltä Kurt Lewinilta11 peräisin olevan 

kuuluisan lausahduksen ”mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria” 

                                                        
11

 Toimintatutkimuksen teki varsinaisesti tunnetuksi sosiaalipsykologi Kurt Lewin 40-luvulla ot-
taessaan käyttöön toimintatutkimus-käsitteen (engl. action research, saks. handlungsforschung) (Lin-
nansaari 1998: 57, Norton 2009: 51). Kurt Lewin näki tutkimuksensa syklisenä, dynaamisena ja yh-
teistyössä toteutettavana prosessina (Marrow 1969: 230, Heikkinen 2001b). Hän suhtautui kriittisesti 
oman aikakautensa laboratoriossa tehtäviin psykologisiin tutkimuksiin, jotka hänen mukaansa yksin-
kertaistivat ihmisen monimutkaista kokonaisuutta. Lewin siirsi sosiaalipsykologiset tutkimuksensa 
ulos laboratorioista ihmisten arkeen ja kehitteli kenttäteoriaksi nimetyn teoriansa. Lewinin kenttäteoria 

B = f (p,e) tarkoittaa, että ihmisen käyttäytyminen on yksilön ja ympäristön funktio. 
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(Marrow 1969: 29–34, Lewin 1951: 43–48, 238–243) eläminen todeksi oli mie-

lenkiintoinen kokemus. Toimintatutkimusprosessin läpi eläminen oli omaan opet-

tajuuteen liittyvän henkilökohtaisen tiedon ja ymmärryksen rakentamista, jota 

kuulluksi tulemisen pedagogiikka kuvastaa. Narratiivisen toimintatutkimuksen 

käytäntöjen ymmärtäminen vaati omakohtaisen kokemuksen tutkimusprosessista. 

Metodioppaista opiskeltu tieto syveni ja aukeni vasta oman kokemuksen kautta. 

3.2 Narratiivinen toimintatutkimus kehittämisen työvälineenä 

Reflektiivisyys on tekijä, joka tässä tutkimuksessa vahvistaa narratiivisuuden, 

toimintatutkimuksen ja opettajien pedagogiikan kehittämisen linkittymistä toisiin-

sa. Koska oppitunneilla keskitimme tarmomme kuulluksi tulemisen pedagogiikan 

kehittämiseen, paneuduimme tuntien jälkeen reflektoimaan havaintojamme ja 

kokemuksiamme keskustellen, päiväkirjaa kirjoittaen ja videonauhoja katsellen. 

Systemaattisella työllä pyrimme avaamaan silmiämme niille merkityksellisille 

hetkille, joita yhteisessä toiminnassa oppilaiden kanssa tapahtui. Narratiivisuus 

syntyi dialogissa ja vuorovaikutuksessa, ja tästä syystä tutkimusprosessissa annet-

tiin yhtä lailla tilaa sekä opettajien itsereflektiolle että yhteiselle vuoropuhelulle. 

Toimintatutkimuksen toteuttamisvaiheissa korostetaan jatkuvaa reflektointia, ja 

siitä muodostui yksi voimaannuttavimmista kokemuksista lukuvuoden aikana.  

Vuoden parasta antia oman ammatillisen uran kehittymisen kannalta olivat 

ne lukuisat keskustelut, joissa hioimme omaa toimintatapaamme ja syven-

nyimme toistemme ajatusmaailmaan. (AE2) 

Reflektoimme sekä yhdessä että erikseen, keskustellen ja kirjoittaen. Tutkimuksen 

reflektointivaiheissa narratiivisuus eli kerronnallisuus oli prosessia eteenpäin 

vievä voima. Muutosten aikaansaaminen edellyttää opettajien persoonallisen 

tiedon muuttumista. Se on mahdollista kokemusten jakamisen, pohtimisen ja 

keskustelun kautta. Kertominen vapauttaa ja avaa uusia näkökulmia. (Syrjälä, 

Estola & Uitto 2006: 46). Opettajan kiireisessä työssä voi olla vaikea toteuttaa 

työssäoppimisen itseohjautuvia muotoja, kuten työpäiväkirjan kirjoittamista, 

oman työn videointia tai kollegan kutsumista seuraamaan omaa opetusta (Nauk-

karinen 2003: 89–90). Me koimme pedagogisen päiväkirjan kirjoittamisen, vide-

oiden katselun ja yhteiset reflektointihetket hedelmällisinä itsetutkiskelun ja opet-

tajuuden kehittämisen välineinä. 

Oman oppimisen reflektointi oli tärkeä osa tutkimusta ja auttoi syventämään 

prosessia moottorin tavoin. Se oli yhä uudestaan kuulluksi tulemisesta rakentuvan 
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ymmärryksen konstruointia ja uudelleenkonstruointia. Reflektoinnin jatkuvuudes-

ta kertovat ne kokemukset, joissa tutkimusprosessia eteenpäin sysäävät ajatukset 

syntyivät yllättäen yksinäisillä juoksu- tai hiihtolenkeillä yhtä lailla kuin yhteisten 

vuorokeskustelujen tuloksena. Prosessin ollessa käynnissä alitajunta teki omaa 

työtään ja yhteistä reflektointiaikaa ehti jo odottaa. Jatkuvalle keskustelulle syntyi 

tarve. Seuraava päiväkirjaote kuvastaa opettajan itsereflektiota. Opettaja viettää 

talvilomaansa, mutta sisäinen prosessointi on täydessä toiminnassa. 

Olin tänään hiihtolenkillä Yhtäkkiä tajusin vastauksen viimeisimpään video-

päiväkirjaan heittämääni kysymykseen. Pohdin silloin kumpi on pedagogisen 

rakkauden teko – – Toisen opettajan Viljalle antama vapaus – – vaiko toisen 

opettajan rajojen asettaminen. Hiihtäessäni tajusin ettei pedagogisen rak-

kauden tekoja voi muotittaa – – Tajusin miksi tässä tilanteessa alitajuisesti 

toimittiinkin toisin. Molemmat tilanteet olivat pedagogisen rakkauden tekoja. 

Edellisellä kerralla oppilaasta näkee videolla, että hän epäröi ja tarvitsee 

seuraamisaikaa. Hetken kuluttua hän jo tuleekin mukaan toimintaa – – Hä-

nen tarvitsee ilmeisesti ensin nähdä hetki toimintaa ja tehdä sitten oma arvio 

selviämisestään. Seuraava tilanne näytti päällisin puolin samalta, mutta tar-

kemmin katsottuna näkee, että nyt Vilja käyttää hyväksi oppimaansa vapautta 

– – Hän ei vaikuta epävarmalta, eikä seuraa toimintaa sitä arvioiden, vaan 

aloittaa oman leikin ja itse asiassa kääntyy hetken päästä selin ohjeistavaan 

opettajaan – – Nyt tajuan, ettei meidän pidä pitää kiinni tiukasti niistä asiois-

ta, joita alun alkaen olemme halunneet pitää pedagogisen rakkauden tekoina. 

Molempien opettajien toiminta oli vilpitontä ja tilanteeseen sopivaa. Pedago-

gisen rakkauden teot ovat siis myös tilannesidonnaisia. Mihin johtopäätök-

seen tulen? Siihen, että pedagogista rakkautta on tuntea lapsiryhmänsä niin 

hyvin, että aikuinen kulkee askeleen edellä lapsia. Osaten tulkita oikeat mer-

kitykset käyttäytymisen takaa ja suhteuttaa toimintansa ja päätöksensä tilan-

nekohtaisiin merkityksiin. (PP 5) 

Ihminen jäsentää itsessään samuuden ja muuttumisen välistä suhdetta erilaisten 

tarinoiden ja selontekojen avulla, kuten mekin teimme. Kertomusten avulla ihmi-

nen organisoi ja kokoaa elämänsä hajanaisia kokemuksia, ja kerronta auttaa ih-

mistä ulkoistamaan omia kokemuksiaan ja tulkitsemaan niitä. Narratiivinen työ 

on suurimmaksi osaksi kokemusten sanoittamista jatkuvasti mielessään. Omia 

tekoja, valintoja ja kokemuksia työstetään kertomalla niistä muille. Elämänkulun 

tapahtumien organisointi ja elämää koossa pitävän juonen etsiminen tapahtuu 

luomalla kertomuksia. (Korhonen 2000: 58, Heikkinen 1999: 277–281). Opetta-



 61

jan olisi työssään aika ajoin hyvä verrata tulkintojaan ja arviointejaan jonkun 

toisen havaintoihin. Opettajat ovat perinteisesti yksinäisiä toimijoita, ja omien 

tulkintojen luotettavuuden kannalta on hyväksi vuorovaikutus toisen aikuisen 

kanssa. (Törmä 2003: 120). Yllä oleva päiväkirjaote kuvastaa oivalluksen hetkeä, 

jolloin opettajan hajanaisista kokemuksista muodostuu kokonaisuus. Ymmärrys 

selkiytyy ja päiväkirjan kirjoittamisen avulla sen voi jäsentää loogiseksi ajatuk-

seksi. Itsereflektion aikana syntyneet oivallukset keskusteltiin myös yhteisesti läpi 

niin, että kummankin mielipiteet tulivat kuuluviin. Näissä keskusteluissa ymmär-

rys rikastui ja syveni entisestään, kun työpari lisäsi aiheeseen vielä jonkin piirteen, 

joka oli jäänyt toiselta huomaamatta. Keskinäinen vuorovaikutuksemme oli erit-

täin tärkeää toiminnan muuttumisen kannalta. Kerronnan avulla loimme todelli-

suutta omasta ammatillisesta muutosprosessista, rakentaen sitä kuuntelemalla ja 

uudelleen kertomalla (Heikkinen 2001b: 14–15).  

Oman elämän pohtiminen ja reflektoiminen on ihmisen perustavanlaatuinen 

ominaisuus. Se on kerrontaa, jonka avulla ihminen rakentaa omaa minuuttaan, ja 

siksi tarinoiden kertominen on persoonallisen, mutta myös ammatillisen kasvun 

väline, jolloin sitä voidaan käyttää myös tutkimusmetodina. Koulut ja luokat ovat 

täynnä tarinoita ja niiden kohtaamisia. Kasvatus, opettaminen ja oppiminen ovat 

narratiivisesta näkökulmasta ajateltuna yksilöllisten ja yhteisöllisten tarinoiden 

konstruointia ja uudelleenkonstruointia. (Syrjälä 2001: 204–209). Ero tutkimuk-

sen tekemiseen opettajan muutoinkin refleksiivisessä työssä on lähinnä siinä, että 

tutkimuksen tulee pyrkiä tuottamaan uutta tietoa ja saattaa tulokset julkisen arvi-

oinnin kohteeksi. Tässä suhteessa toimintatutkimukseen liittyvä pohdinta on sy-

vällisempää kuin pelkkä oman työn tarkkailu refleksiivisesti. (Heikkinen 2001b: 

141).  
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4 Aineiston tuottaminen  

Tutkimusaineisto koostuu opettajien ammatillisista elämäkerroista, videomateri-

aalista, pedagogisesta päiväkirjasta sekä vanhempainillan ja retkien valokuvista. 

Aineisto on hyvin moninaista, mikä on mahdollista narratiiviselle tutkimukselle 

(Squire 2008: 41–47). Seuraavassa luvussa esittelemäni lukuvuoden liikuntasuun-

nitelma toimi kehyksenä muun aineiston syntymiselle. Varsinaista pääaineistoa 

ovat ammatilliset elämäkerrat, videomateriaali ja pedagogisen päiväkirjan tekstit. 

Valokuvat lukuvuoden varrelta toimivat muistin tukena aineistoa analysoidessani. 

Aineiston tuottamisen vaiheita muodostui lukuvuoteen neljä, luontevasti koulu-

vuoden loma-aikojen mukaisesti. Syyslukukauden katkaisi kahteen vaiheeseen 

syysloma ja kevätlukukauden talviloma.  

Ammatillisella elämäkerralla tarkoitan kummankin opettajan henkilökohtaista 

kirjoitelmaa, johon kirjoitettiin yksi luku ennen tutkimuksen toteuttamista ja toi-

nen sen jälkeen. Ensimmäinen luku kirjoitettiin pohtien niitä merkittäviä tekijöitä 

omassa elämässä, jotka olivat saaneet valitsemaan opettajan ammatin. Elämäker-

rassa pohdittiin myös omaan pedagogiikkaan liittyviä kiinnostuksen ja kehittämi-

sen kohteita sekä odotuksia tulevalta kehittämistyöltä. Lukuvuoden jälkeisessä 

luvussa molemmat opettajat pohtivat tutkimusprosessin merkitystä omalle opetta-

juudelleen. Raportissa käytän aineisto-otteista seuraavia koodeja. AE1 tai AE2 

kertoo, että kyseessä on ammatillisen elämäkerran osa 1 tai 2. Merkintä VT tar-

koittaa videotuntia, ja sen perässä oleva numero videotunnin järjestysnumeroa. 

Merkintä PP tarkoittaa oppituntien jälkeen kirjoitettua pedagogista päiväkirjaa. 

PP-merkinnän jäljessä olevat luvut, esimerkiksi 3/5, tarkoittavat, että kyseessä on 

toimintatutkimuksen kolmas vaihe ja kyseisen vaiheen viides oppitunti. Pedago-

gista päiväkirjaa tuotettiin yhteensä viisi lukua; yksi luku jokaisesta toteuttamisen 

vaiheesta ja lisäksi yhteenvetoluku kaikkien neljän vaiheen loppureflektoinneista. 

Käyttämissäni aineisto-otteissa kahden ajatusviivan merkintä (– –) tarkoittaa, että 

alkuperäisestä aineistosta on lyhennetty kyseisen tuloksen kannalta epäolennaista 

tekstiä pois. 

4.1 Liikuntasuunnitelma aineiston tuottamisen kehyksenä 

Puhun aineiston tuottamisesta, en keräämisestä, koska aineisto on syntynyt ope-

tusryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa. Aineisto tuotettiin yhteiseen arvopohjaan 

sitoutumisen, lukuvuoden liikuntaohjelman suunnittelun ja oppituntien toteutuk-

sen vaiheiden kautta. Toteutusta ohjasi ja kehitti eteenpäin jatkuva reflektointi ja 
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toiminnan uudelleen suuntaaminen. Aineisto tuotettiin yhteistyössä ja tietyssä 

ajassa, paikassa ja toimintakulttuurissa. Tutkijan rooliani voi kuvata englanninkie-

lisillä termeillä “research from the inside”, “insider research” tai “member re-

search”. Näiden termien ytimenä on se, että ennen aloittamaansa tutkimusta tutki-

ja on jo osa sitä yhteisöä tai instituutiota, johon hänen tutkimuksensa lukeutuu 

(Sikes & Potts 2008: 5–8). Lukuvuoden liikuntasuunnitelma oli kehyksenä oppi-

tuntien toteutukselle ja valituille tavoitteille, menetelmille ja sisällöille. Samalla 

se toimi kehyksenä myös tutkimusaineiston tuottamiselle. Tutkimusprosessilla 

tähdättiin oman pedagogiikan kehittämisen kautta oppilaiden onnistumisten tu-

kemiseen ja aktiiviseen osallistumiseen koululiikunnassa.  

Oppimisesta on aikaisemmin ajateltu, että sen tulisi vastata lapsen sen hetkis-

tä kehitystasoa. Nykyisin kuitenkin painotetaan myös sitä, että oppimisen tulisi 

edeltää kehitystä. (Hujala 2002: 68). Tässä tutkimuksessa opettajien ja oppilaiden 

välinen vuorovaikutus tapahtui liikunnanopetuksen kontekstissa, oppitunneilla, 

joissa oppimisen sosiaalinen ulottuvuus korostuu ryhmän yhteistoiminnassa. Tut-

kimuksen taustalla vaikuttavan sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen mu-

kaan sosiaalinen vuorovaikutus, ympäröivä yhteisö ja yhteistoiminnallisuus ovat 

keskeisiä tekijöitä oppimisessa. Tieto välittyy ja muotoutuu sosiaalisissa proses-

seissa eli opettaja–oppilassuhteissa ja vertaisryhmän keskinäisissä suhteissa. 

(Kauppila 2007: 51). Sosiaaliset kontekstit tukevat oppilaan pätevyyden, au-

tonomian ja yhteenkuuluvuuden tunteita (Ryan & Deci 2000: 65).  

Sosiokulttuurisen teorian kehittäjä Lev Vygotsky korosti kirjoituksissaan op-

pimisen sosiaalista luonnetta ja näki sosiaalisen vuorovaikutustapahtuman aikui-

sen tai osaavamman oppilaan kanssa perustana oppimiselle. Hän määritteli kirjoi-

tuksissaan lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen. Opettajan rooli oppimisprosessi-

en tukemisessa käsittää oppimisen ohjaamista ja mahdollistamista eli ”rakennus-

telineinä” (engl. scaffolding) olemista. Oppilasta tuetaan niissä asioissa, joihin 

oppilaan taidot eivät vielä täysin itsenäisesti yllä. (Vygotsky 1978). Oppimisen 

ohjaaminen lähikehityksen vyöhykkeellä on vastavuoroista toimintaa, joka pitää 

yllä sekä yksilön että myös ryhmän prosesseja (Rinaldi 2008: 22). Heterogeenisen 

ryhmän opettamisessa keskeistä on vuorotella lähikehityksen vyöhykkeen ja aktu-

aalisen osaamisen välillä, jolloin kaikki saavat sekä haastetta että tarpeeksi onnis-

tumisia omalla osaamisalueellaan. (Lakkala 2008a: 180–181, 224–225).  

Lukuvuoteen valmistautuminen pedagogisen rakkauden, koululiikunnan eet-

tisten kysymysten ja inkluusion parissa oli ohjaamassa sitä, mitä periaatteita ha-

lusimme liikuntasuunnitelmassa korostaa. Liikunnanopetuksen keskeisiksi suun-

nitteluperiaatteiksi nostettiin (1) turvallisessa ilmapiirissä toimiminen ja (2) moto-
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risten perustaitojen monipuolinen harjoittelu. Nämä ydinteemat valittiin ajatellen 

eettisesti kestävän koululiikunnan kehittämistä opettajien käytännön moraalina.  

Aineiston tuottamista edeltävänä kesänä muotoilimme rungon tulevan luku-

vuoden liikuntasuunnitelmalle. Saimme tutkimuskoulun rehtorilta luvan laatia 

oma lukuvuoden liikuntasuunnitelma, joka noudattaisi valtakunnallista opetus-

suunnitelmaa, mutta voisi poiketa oman koulun lukuvuosisuunnitelmasta. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004: 248) suo kouluille 

vapautta sen osalta, mitä lajitarjontaa lukuvuoden liikuntasuunnitelmiin suunnitel-

laan. Liikunnan tulee olla 1–4-luokilla leikinomaista ja kannustavaa. Keskeiset 

sisällöt listataan seuraavalla tavalla: 

Taulukko 1. 1–4-luokkien liikunnanopetuksen keskeiset sisällöt. 

Keskeiset sisällöt: 

• juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin 

• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja 

• leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja 

• luontoliikuntaa 

• talviliikuntaa 

• veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia 

• liikunnallisia leikkejä 

Opetussuunnitelman tekstitaso ei erittele erityisryhmien ja yleisopetuksen ryhmi-

en liikuntaa, sisällöt ovat kaikille yhteisiä. Oli oivaltavaa verrata valtakunnallista, 

kuntakohtaista ja koulukohtaista liikunnan opetussuunnitelmaa. Koivulan kunnan 

opetussuunnitelma oli käytännönläheinen. Se oli selvästi pyritty kirjoittamaan 

niin, että se toimi aidosti työkaluna liikuntaa opettavan opettajan työssä. Siinä 

muistutettiin toistuvasti huomioimaan oppilaiden moninaisuus ja säilyttämään 

liikunnan ilo. Mainittujen lajien osalta kuitenkin tulkitsin, että siitä välittyi myös 

edelleen vallalla olevaa toimintakulttuuria. Tulkitsin, että opetussuunnitelmauu-

distusten yhteydessä meillä opettajilla on riskinä kirjoittaa kunta- ja koulukohtai-

siin opetussuunnitelmiin sisään toimintakulttuuri, jonka mukaisesti olemme tottu-

neet toimimaan, vaikka valtakunnan tasolla muutosta uuteen pyritään mahdollis-

tamaan. Liikuntasuunnitelmien lajivalikoimaa olisi mahdollista rikastaa esimer-

kiksi seuraamalla tilastoitua tietoa eri-ikäisten oppilaiden mieluisimmista lajeista 

ja harrastuksista (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, Kansallinen liikuntatut-

kimus 2009–2010). 
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Tutkimusvuonna sovelsimme koulun yhteistä liikunnan lukuvuosisuunnitel-

maa. Toteutus ei rakentunut lajeille varattujen viikkojen varaan (esimerkiksi 

yleisurheilua viikkoina 33–37, suunnistusta tai jalkapalloa viikkoina 38–42) vaan 

siten, että motoristen perustaitojen monipuolinen harjoittelu turvallisessa ilmapii-

rissä oli etusijalla. Turvallisen ilmapiirin periaate perustui Koivulan kunnan ope-

tussuunnitelman kuvaukseen oppimisympäristöstä. Opetussuunnitelmassa tode-

taan, että oppilaan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on taattava, oppimisympä-

ristön tulee olla kiireetön, terveyttä edistävä ja oppilasta motivoiva ja sen tulee 

edistää myös opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. 

Tämän kuvauksen tiivistimme turvallisen ilmapiirin tavoitteeksi. Pyrkimyksenä 

oli, että turvallisuudentunne saadaan liitettyä oppilaan oman itsensä ja kehonsa 

tuntemiseen ja hallitsemiseen, opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen, oppilai-

den keskinäisiin vertaissuhteisiin sekä fyysiseen tilaan ja välineisiin, joiden kans-

sa toimitaan. Liikuntatuntien ohjelmaan sisällytettiin kehon hahmottamiseen ja 

hallintaan, vuorovaikutussuhteiden edistämiseen ja kulloisenkin liikuntatilan tu-

tuksi tekemiseen liittyviä harjoitteita, olimmepa sitten ulkona tai sisällä, metsässä 

tai jäällä. 

Motoristen perustaitojen korostaminen antaa oppilaalle hyvien perusliikunta-

taitojen myötä valmiudet ja virikkeitä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen ja 

läpi elämän kestävään liikunnalliseen elämäntapaan (Opetushallitus 2004: 248–

249). Motoristen perustaitojen harjoittelun tärkeys liittyi tavoitteeseen tukea pe-

dagogiikan kehittämisellä oppilaan onnistumisia omassa liikkumisessaan ja kou-

luliikuntaan osallistumisessaan. Liikunnanopetuksessa on osoitettu olevan tarvetta 

painottaa koululaisten motoristen perustaitojen opetusta. Kohentuneet taidot saat-

taisivat olla yksi mahdollinen fyysisen aktiivisuuden laskua ehkäisevä tekijä nuo-

ruusiässä. (Kalaja 2012: 59). Motoristen taitojen opettamisessa pohjasimme seu-

raavan taulukon mukaiseen jaotelmaan.  
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Taulukko 2. Motoriset perustaidot (Gallahue & Donnelly 2003: 54). 

Tasapainotaidot: Liikkumistaidot: Käsittelytaidot: 

koukistukset kävely vieritys 

ojennukset juoksu heitto 

kierto loikat kiinniotto 

väistäminen hypyt potku 

pysähdykset kiipeäminen työntö 

heilahdukset kieriminen lyönti 

pyörinnät pyöriminen pomputus 

Hyvät liikuntataidot avaavat laajasti harrastusmahdollisuuksia oppilaiden myö-

hemmässä elämässä, ja monipuolinen liikunta tukee hermostollista kehitystä sekä 

vahvistaa lapsen edellytyksiä uusien, myös tiedollisten asioiden oppimisessa 

(Heinonen ym. 2008: 21–22), jolloin oppilaiden hyvinvointia saadaan tuettua 

kokonaisvaltaisesti. Liikuntaa opettavana erityisopettajana pidin tärkeänä myös 

sen seikan huomioimista, että oppilaan motorisista taidoista voidaan varhaisvai-

heessa tunnistaa myös oppimisvaikeuksia (Getchell, McMenamin & Whitall 

2005). Motoriikan ongelmat liittyvät usein yhteen kielellisen kehityksen ongelmi-

en kanssa (Viholainen & Ahonen 2003: 225, Viholainen, Ahonen, Lyytinen, Can-

tell, Tolvanen & Lyytinen 2006) ja voivat näkyä myös toiminnanohjauksessa, 

tarkkaavuudessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Ahonen, Aro, Siiskonen & 

Ketonen 2003: 362).  

Valitut ydinteemat olivat runkona lukuvuoden liikuntatuntien tuntisuunnitel-

mille. Turvallinen ilmapiiri ja motoriset perustaidot olivat ydinteemoja, jotka 

mahdollistivat tuntisuunnitelmien rakentamisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosio-

emotionaalisesta näkökulmasta. Liikuntasuunnitelman tuntikohtaisista sisällöistä 

on nähtävillä esimerkkiote työni liitteissä (Liite 1). Jotta onnistuimme rakenta-

maan tuntisuunnitelmia, joissa valitut ydintavoitteet toteutuivat opettajien käytän-

nön moraalina, olen aineiston järjestelyn ja analysoinnin vaiheissa seurannut lii-

kuntasuunnitelman toimivuutta inklusiivisen koulun kehittämismallin (“Index for 

inclusion”, Booth & Ainscow 2002) avulla. Tämä malli rakentuu kolmelle eri osa-

alueelle: inklusiivisen koulun kulttuurille, osallistavan opetuksen periaatteille ja 

inklusiivisille käytänteille. Seuraava kuvio havainnollistaa mallin kolmea osa-

aluetta. 
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KULTTUURI

Osio 1. Inklusiivinen koulukulttuuri

Osio 3. Inklusiiviset käytännötOsio 2. Osallistavan opetuksen periaatteet

Kuvio 2. Inkluusion kehittämisen kolme osiota (Booth & Ainscow 2002, Kokko & Pieti-

läinen 2005). 

Kehittämismalli on tarkoitettu inklusiivisen koulun kehittämistyöhön, mutta sen 

periaatteet soveltuivat myös yksittäiseen oppiaineeseen liittyvän toteutuksen ke-

hittämiseen. Kuvaan lyhyin esimerkein, kuinka mallin ydinkohtia huomioimalla 

saatiin inkluusion periaatteita sisällytettyä kuulluksi tulemisen pedagogiikan ke-

hittämiseen. Mallin osio 1, eli inklusiivinen koulukulttuuri, linkittyi turvallisen 

ilmapiirin rakentamiseen. Inklusiivisesti toimivat vertaissuhteet ja inklusiivinen 

toimintakulttuuri liikuntatunneilla tarvitsivat syntyäkseen turvallisen ilmapiirin. 

Kuvaan turvallista ilmapiiriä tarkemmin tulosluvussa 6.1. Turvallisen ilmapiirin 

kautta oli mahdollista rakentaa liikunnanopetukseen liittyvän toimintakulttuurin 

muutosta. Esimerkiksi vertaisryhmän keskinäisten prosessien tukemisella oli 

yhteisöllisyyttä ja inklusiivisia arvoja edistävä vaikutus. 

Mallin osioon 2, osallistavan opetuksen periaatteisiin, sisältyy kaikille yhtei-

sen opetuksen järjestäminen ja oppilaiden moninaisuuden tukeminen. Kuulluksi 

tulemisen pedagogiikan kehittämisen myötä kaikkien oppilaiden osallisuutta tun-

tikäytänteissä pyrittiin jatkuvasti lisäämään lukuvuoden kuluessa. Peleissä, lei-

keissä ja liikuntaharjoitteissa oppilaiden moninaisuuteen pyrittiin vastaamaan 

muun muassa huomioimalla oppilaat yksilöllisesti sekä eriyttämällä ja sovelta-
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malla opetusta. Oppilaiden moninaisuutta pyrittiin huomioimaan ja tukemaan 

myös jo suunnitteluvaiheessa ja harjotteiden valinnassa. 

Tälle tunnille oli valittu sellaisia kehonhahmotuksen toimintoja, joissa ei oi-

kea suoritus korostu, vaan jokainen sai tehdä harjoitteita omalla tasollaan ja 

tavallaan. Kaikki toimivat yhtä aikaa ja saavat yksilöllistä palautetta toimin-

nan lomassa. Samalla pystyimme molemmat havainnoimaan ryhmää ja toi-

minnan aikana arvioimaan oppilaiden taitotasoa, tietääksemme mitä otamme 

seuraavalla kerralla. (PP2/3) 

Osio 3, inklusiivisen opetuksen käytänteet, sisältää Tony Boothin ja Mel Ains-

cow’n (2002) mallissa kuvatut oppimisen ohjaamiseen ja käytettävissä olevien 

resurssien uudelleenarviointiin ja organisointiin liittyvät tekijät. Oppimisen oh-

jaamisen ja käytössä olevien resurssien uudelleenorganisoinnin näkökulmasta 

tärkeintä oli se, että työtavaksi valittiin samanaikaisopettajuus. Tätä teemaa avaan 

lukijalle tarkemmin tulosluvussa 6.2. Ryhmät yhdistämällä saimme jaettua opetta-

jien ja ohjaajan työpanoksen kaikille ryhmän lapsille. Yhteistyö järkevöitti monel-

la tapaa liikuntatunteihin käytettyjä resursseja. Koulunkäynninohjaaja pystyi toi-

mimaan omassa roolissaan antaen yksilöllistä ohjausta, ja opettajien työnjaon 

ansiosta harjoitteiden valmistelu, esille laittaminen ja opetuksen toteuttaminen oli 

jouhevaa. 

Liikuntasuunnitelmassa pyrittiin yhdistämään erityis- ja soveltavan liikunnan 

toimintakulttuuri ja yleisen liikuntakasvatuksen toimintakulttuuri yhdeksi koko-

naisuudeksi. Kuulluksi tulemisen hetkien huomioiminen ja samanaikaisopettajuu-

den hyödyntäminen lisäsivät opettajan mahdollisuuksia oppilaiden yksilölliseen 

huomiointiin. Tutkimusprosessin aikana opettajien asiantuntemus ja osaaminen 

kehittyivät yhteiseksi jaetuksi asiantuntijuudeksi. Erityisopetuksen ja yleisopetuk-

sen resurssit, menetelmät ja tukikeinot olivat läsnä kaikilla liikuntatunneilla, tar-

jolla yhtä lailla kaikille oppilaille. Inklusiivisen koulun kehittämismallilla on 

tarkoitus ohjata kouluja inkluusioon tähtäävien kehittämissuunnitelmien laadin-

nassa. Sovelsin mallin ydinkohtia kaikille yhteisen koululiikunnan toteutumisen 

seurantaan. Videoiden litterointivaiheessa ja sisällönanalyysin toteuttamisvaihees-

sa merkitsin ylös havaintoja tekijöistä, jotka liittyvät esittelemäni mallin kolmeen 

osioon. Inklusiivisen koulun kehittämismalli soveltui liikuntasuunnitelman toteu-

tumisen seurantaan myös siksi, että malli etenee pitkälti samoin kuin toimintatut-

kimus. Mallissa inkluusion kehittäminen nähdään prosessina, jonka vaiheita ovat 

alkuarviointi, lähtötietojen keruu, kehittämissuunnitelman laadinta, toteutus ja 

arviointi (Kokko & Pietiläinen 2005: 19–31). Inklusiivisen opetussuunnitelman 
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avulla voidaan toteuttaa monenlaisia opetuksen tapoja, opitun ilmaisukeinoja sekä 

opettajan ja oppilaan kohtaamistapoja (Lakkala 2008b: 50). Tässä tutkimuksessa 

inkluusiota edistävät käytänteet rakennettiin liikuntasuunnitelman avulla olennai-

seksi osaksi kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa. Huomion kohdistaminen kuul-

luksi tulemisen hetkiin lisäsi inkluusiota, ja toisaalta inkluusion prosesseihin 

huomion kiinnittäminen lisäsi yksilön kuulluksi tulemista. 

4.2 Aineiston tuottaminen vaiheittain 

Aineiston tuottaminen alkoi, kun kirjoitimme molemmat omat lukumme ammatil-

lista elämäkertaa ennen lukuvuoden varsinaista alkua. Samalla tavalla lopetimme 

aineiston tuottamisen kirjoittamalla toisen luvun ammatillista elämäkertaa peila-

ten sitä, millainen kokemus tutkimusvuosi kummallekin meistä oli ollut. Luku-

vuotta edeltävänä kesänä muotoilimme rungon liikuntasuunnitelmalle, kuten edel-

lisessä luvussa esittelin. Varsinaisen kouluvuoden alettua kirjoitimme pedagogista 

päiväkirjaa jokaisen liikuntatunnin jälkeen, ensimmäisestä oppitunnista lähtien. 

Intensiivinen paneutuminen liikunnan opettamiseen ja toimintatutkimuksellisen 

prosessin toteuttamiseen kaksoisroolistani johtuen ei jättänyt tarpeeksi aikaa tark-

kojen havaintojen tekemiseen oppitunnilla. Tästä syystä kirjallisen aineiston li-

säksi tunteja videoitiin tasaisesti lukuvuoden varrelta. Videoiminen teki havainto-

jen keräämisestä tehokkaampaa: se mahdollisti uudelleenkatsonnan ja tarkkojen 

havaintojen tekemisen nauhalta. Kummaltakin lukukaudelta videoitiin neljä lii-

kunnan kaksoistuntia. Seuraavan kuvion avulla havainnollistan, missä vaiheessa 

tutkimusta kukin aineiston osa-alue tuotettiin. 
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Aineisto tuotettiin kokonaisuudessaan toiminnan ja reflektion vuorovaikutuksessa, 

jonka kautta toimintaa suunnattiin vaiheittain uudelleen. Kuvaan tutkimusproses-

sia reflektiivisenä kehänä, jossa vuorottelivat suunnittelu, toiminta, toiminnan 

havainnointi, opettajien yhteinen reflektointi ja uudelleensuunnittelu (Lewin 1951, 

Heikkinen 2001b: 138, Coghlan & Brannick 2010: 5, 148). Vaiheita voisi yhtä 

lailla kuvata sanoilla look, think ja act (Stringer 2008: 4–5). Look- eli katsomis-

vaiheeseen sisältyivät pohdinnat ja havainnot toteutetuista oppitunneista, ja vai-

heessa ”ajattele” suunniteltiin uudet ratkaisut ja tavoitteet edellisten havaintojen 

pohjalta. Vaiheessa ”toimi” pyrittiin puolestaan saamaan kulloinkin työn alla 

olevat kehittämistehtävät osaksi opettajien käytännön moraalia. Tärkeää oli huo-

mioida konstruoiva ja rekonstruoiva toiminta, joka korostui erityisesti toiminta-

tutkimuksen vaiheiden siirtymäkohdissa (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007: 

78–79). Konstruoiva reflektointi vei seuraavan vaiheen suunnittelua eteenpäin, ja 

rekonstruointivaiheessa havainnoimme ja pohdimme mennyttä videonauhojen ja 

päiväkirjojemme pohjalta, tuottaen jälleen uutta. Näitä kahta reflektoinnin tapaa 

ilmentää erityisesti viides pedagoginen päiväkirja, joka on kooste jokaisen neljän 

vaiheen loppureflektoinnista. 

Metodioppaissa toimintatutkimusta selkiytetään usein kuvilla ylös tai sivulle 

osoittavista spiraaleista, koska toimintatutkimuksessa lyhytaikaiset toiminnot 

synnyttävät pikkuhiljaa pitkäaikaisempaa tutkimuksen kiertoa (Coghlan & Bran-

nick 2010: 10–11). Seuraavassa kuviossa kuvaan tutkimusprosessin vaiheita ym-

pyröinä, joissa prosessin aikana syventynyt ymmärrys kuulluksi tulemisesta laa-

jenee ylöspäin kohoavan nuolen tapaisesti. Nuolessa näkyvät neljä ensimmäistä 

ympyrää kuvaavat aineiston tuottamista lukuvuoden neljässä eri vaiheessa. Viides 

ympyrä kuvastaa siirtymää jatkokehittämisen pariin. Jokaisen ympyrän alla on 

tiivistettynä pääteema, joka tutkimuksen analyysivaiheessa nousi esiin kustakin 

toimintavaiheesta. Kuvio kuvaa siirtymää kuulluksi tulemisen hetkistä kohti kuul-

luksi tulemisen pedagogiikkaa.  
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Kuvio 4. Kuulluksi tulemisen hetkistä kohti kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa. 

Yhteistyö vanhempien kanssa. Varsinainen tutkimusaineisto tuotettiin opetusryh-

mässä, mutta yhteistyö vanhempien ja kotien kanssa oli tärkeä osa aineiston tuot-

tamisen kontekstia. Yhteistyö vanhempien kanssa aloitettiin toiminnallisella van-

hempainillalla. Sitä ennen tutkimus oli esitelty vanhemmille kirjeitse ja vanhem-

milta oli saatu kirjalliset luvat tutkimusaineiston keräämiseen. Toiminnallinen 

vanhempainilta aloitettiin ulkona, ja ohjelmassa oli matalaköysiradalla seikkaile-

mista ja korikävelyä. Tarkoituksena oli antaa myös vanhemmille mahdollisuus 

omakohtaiseen kokemukseen siitä, että yhdessä liikkuminen on hauskaa ja antoi-

saa. Vanhempien ajatuksiin lastensa koululiikunnasta voivat olla vaikuttamassa 

heidän omat liikuntamuistonsa. Halusimme konkreettisesti kuvata, millaisiin asi-

oihin pyrimme tutkimusprosessilla vaikuttamaan. Ryhmätoiminnallisen osuuden 

jälkeen keskustelimme ja kerroimme tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta ky-

sellen vanhempien mielipiteitä alkaneesta syksystä. Tuolloin saimme ensimmäiset 

palautteet vanhemmilta. Paikalla olevat vanhemmat suhtautuivat positiivisesti 

ajatuksiimme ja osallistuivat sekä järjestämäämme toimintaan että keskusteluun. 

Liikuntatunteja oli jo jonkin verran takana ja oppilaat olivat kommentoineet syk-

syn kokemuksiaan kotona. 

1. vaihe: 
kuulluksi 
tulemisen 
hetki 
tarkastelun 
kohteeksi

2. vaihe: 
aktiiviseen 
kuuntelemiseen 
paneutuminen

3. vaihe: kuulluksi 
tulemisen hetket ja 
oppilas liikkujana

4. vaihe: kohti 
yhteistä 
opettajuutta

5. vaihe: 
jatkokehittäminen 
alkaa

vaiheet 1-4: toimintatutkimuksen vaiheet

vaihe 5: jatkokehittäminen alkaa
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”Siiri on aiemmin ollut huono innostumaan liikkumaan ja tänä syksynä lii-

kunta on ollut mieliaine!” (Siirin äidin palaute) (PP 5) 

Yllä oleva kommentti oli yksi rohkaisevista vanhemmilta saaduista palautteista 

tutkimuksen alkuvaiheessa. Yhteistyö vanhempien kanssa eteni vuoden kuluessa 

tutkimuksen osalta kirjeiden välityksellä ja muutoin kummankin opettajan nor-

maalina kanssakäymisenä oman ryhmänsä vanhempien kanssa. Erityisen tuen 

oppilailla oli syksyllä HOJKS-tavoitteiden laatimispalaveri ja keväällä HOJKS-

arviointi, joten erityisopettajana tapasin kaikki erityisen tuen oppilaiden vanhem-

mat vuoden aikana kaksi kertaa. Tilaisuuksissa keskusteltiin liikunnasta samoin 

kuin muistakin oppiaineista. Sari hoiti yhteydenpidon oman ryhmänsä vanhem-

piin. Lukuvuoden loppua kohti joukosta alkoi erottua vanhempia, jotka olivat 

huomioineet opettaja–oppilassuhteissa tapahtuvat muutokset. Nämä yksittäiset 

vanhemmat alkoivat omalta osaltaan olla tiiviimmässä yhteistyössä opettajien 

kanssa. Opettajien panostus työhönsä herätti vanhemmissa kiinnostusta osallistua 

koulun arkeen. Esimerkiksi halutessamme järjestää oppilaille lumikenkäilyretken 

vanhemmat osallistuivat kyydityksiin ja järjestivät retkipäivälle myös rekiajelua 

moottorikelkalla. Tulkitsin, että kun vanhempi kokee lapsensa olevan opettajalle 

tärkeä, herättää se vastavuoroista halua panostaa yhteistyöhön.  

Hienoa yhteistyötä vanhemmilta! Saimme kyyditysapua retkelle usealta per-

heeltä ja Nikon isäpuoli järjesti ohjelmaan moottorikelkalla rekiajelua. (PP 

3/8) 

Aineiston järjestelyä. Aineiston järjestely oli yhtäaikaista toimintaa aineiston 

tuottamisen kanssa. Aineiston tuottaminen on prosessi, jossa vuorottelevat vali-

koimisen, fokusoimisen, pelkistämisen ja abstrahoinnin vaiheet (Miles & Huber-

man 1994: 11). Tästä syystä myös aineiston järjestyvaihetta voidaan pitää kiinteä-

nä osana aineiston tuottamista. Aineiston tuottaminen ja järjestely eivät olleet 

käytännössä analyysivaiheesta erillään olevia osia, vaikka kuvaan nämä raportis-

sani erillisinä osioina.  

Jokaiselta pidetyltä liikuntatunnilta tuotettiin aineistoa, jota aloin lukea ja jär-

jestellä. Aloitin lukemalla opettajien ammatillisia elämäkertoja ja ensimmäisiä 

pedagogisia päiväkirjaotteita. Kun ensimmäinen videotunti oli pidetty, aloitin 

päiväkirjojen lukemisen ohella myös videohavaintojen tekemisen. Litteroin vide-

oitujen tuntien nauhat tekstiksi mahdollisimman pian pidetyn videotunnin jälkeen 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 222–223). Jokainen videotunti oli 90 mi-
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nuutin kestoinen kaksoistunti. Videotunteja pidettiin lukuvuoden aikana kahdek-

san, eli litteroitavaa kuvanauhaa muodostui yhteensä 720 minuuttia (12 tuntia).  

Litteroin aineiston nauhalta lähes sanasanaisesti. Litterointia olisi mahdollista 

suorittaa myös valikoiden, tutkimuksen teemojen mukaisesti (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009: 222). Alkuvaiheessa en halunnut vielä etsiä tiettyjä teemoja, vaan 

päätin litteroida nauhat kokonaisuutena, jotta en menettäisi mahdollisia merkityk-

sellisiä yksityiskohtia. Tämä oli työläs vaihe ja videonauhan purkaminen tekstiksi 

ei ollut ihan yksinkertaista. Selkeästi nauhalla näkyvät henkilöiden väliset koh-

taamiset oli helpompi kirjoittaa, mutta nauhoilla näkyvää yleistä liikuntatunnin 

toimintaa oli paikoin vaikea purkaa tekstiksi. Pyrin kuvailemaan kronologisesti, 

mitä nauhalla tapahtuu ja miten tilanteet etenevät. Välillä kirjoitin yleistä kuvaus-

ta ja välillä pysähdyin nauhalla näkyvään vuoropuheluun tai kohtaamiseen tar-

kemmin. Vuorokeskustelut kirjoitin sanatarkasti lisäten tekstiin kuvauksia henki-

löiden ilmeistä, eleistä ja liikkeistä sekä huomioita taustalla tapahtuvista tilanteis-

ta (vrt. Neuendorf 2002: 136). Mikäli en ehtinyt suorittaa litterointia samana ilta-

na, pyrin tekemään sen muutaman seuraavan päivän kuluessa. Tässä vaiheessa 

lisäsin litterointiin omaa pohdintaani ja alustavaa tulkintaa tilanteesta.  

Kun litteroitu teksti oli valmis, luin sen kokonaisuutena läpi ja vertasin sitä 

kyseisen tunnin päiväkirjapohdintoihin tehden samalla muistiinpanoja Sarin kans-

sa keskusteltavista aiheista. Yhdistämällä litteroidun tekstin videonauhan kuva-

materiaaliin sain liikuntatunneista kokonaisvaltaisen kuvan. Litterointitekstin 

lisäksi pystyin havainnoimaan nauhalta yhä uudestaan lasten ääniä, eleitä, ilmeitä, 

liikkeitä, toimintaa ja tunnin ilmapiiriä. Täydensin aineistosta muodostamaani 

kokonaiskuvaa vertaamalla havaintoja pedagogiseen päiväkirjaan. Järjestelin 

aineistoa tutkimuksen neljässä vaiheessa samalla tavalla. 

Toimintatutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineistosta nousi esille muutamia 

opettaja–oppilaskohtaamisia, joista kiinnostuin tarkemmin. Nämä tilanteet tuntui-

vat sisältävän monenlaisia tunteita epätoivosta riemuun. Niissä oppilas ”imaisi” 

omalla käyttäytymisellään opettajan intensiiviseen vuorovaikutukseen kanssaan. 

Halusin selvittää, mistä näissä kohtaamisissa oli kyse. Nämä vuorovaikutustilan-

teet saattoivat olla ajallisesti pitkiä. Opettaja saattoi välillä palata ohjaamaan toi-

mintaa tai huomioida muita oppilaita. Syystä tai toisesta vuorovaikutustilanne 

oppilaan kanssa palasi yhä uudestaan ajankohtaiseksi, kunnes muodostui molem-

pia osapuolia tyydyttävä selkeä lopputilanne. Leikkasin videonauhalta pois yli-

määräisen ja editoin nämä opettaja–oppilaskohtaamiset kokonaisiksi vuorovaiku-

tustapahtumiksi. Näiden oppilastapausten avulla hahmotin kuulluksi tulemisen 

prosessia kokonaisuutena ja tarkastelin prosessia eteenpäin vieviä yksityiskohtia 
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opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa. Huomasin, että nauhalta pois leikatut 

kohdat eivät suinkaan olleet tarpeettomia, ja vertasin editoitua video-otetta alku-

peräisiin nauhoihin. Molemmissa tapauksissa opettajan vetäytyminen välillä pois 

tilanteesta antoi oppilaalle hänen tarvitsemaansa tilaa, rauhaa, omien tunteiden 

prosessointiaikaa ja mahdollisuuden seurata toisten toimintaa. 

Myös Sari katsoi nämä oppilasvideot, ja pohdimme tilanteita yhdessä. Vide-

oiden katsomisessa ja siitä nostetuista aihepiireistä käytävässä keskustelussa oli 

yhteneviä piirteitä stimulated recall -menetelmän (Dempsey 2010, Rowe 2009, 

Lyle 2003, Hodge & Akuffo 2007) kanssa, jossa tutkijan kuvaama tai nauhoittama 

aineisto on pohjana osallistujien tarkemmalle pohdinnalle ja keskustelulle tutki-

muksen teemoista. Edellisen viittauksen tutkimuksissa videomateriaali toimi poh-

jana tutkijan pitämille haastattelutilanteille. Meidän tapauksessamme videoaineis-

to toimi reflektointitilanteiden keskustelujen, pohdintojen ja ajatusten herättelijä-

nä. Aineiston järjestelyn avullla syntyneet tulkinnat siirtyivät yhteisiin keskuste-

luihin ja vaikuttivat konstruointi- ja rekonstruointivaiheisiin syventäen tutkimus-

prosessia entisestään. Videotallenteissa opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen 

myötä oppilaan käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtui muutos, jolla oli merkit-

tävää vaikutusta oppilaan myöhempään osallistumiseen liikuntatunnilla. Vuoro-

vaikutustilanne loppui oppilaan omaehtoisen osallistumisrohkeuden syntymiseen, 

vaikka tilanteet saivat alkunsa kieltäytymisestä, pelosta ja epävarmuudesta. Aika-

ni pohdittuani nimesin vuorovaikutuksen seurauksena ilmenevän muutoksen kuul-

luksi tulemisen hetkeksi.  
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5 Analyysiprosessi  

Tämän tutkimuksen analyysi ei rajoitu tutkimusprosessin tiettyyn vaiheeseen 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 223). Aineiston tuottamisen ja järjestelyn 

jälkeen varsinainen analysointiprosessi kesti vielä useamman vuoden, päättyen 

vasta tämän raportin viimeiseen pisteeseen. Analyysi oli monivaiheinen ja kestol-

taan pitkä prosessi, mutta samalla niin kiintoisa, että mielenkiinnolla palasin ai-

neiston pariin yhä uudelleen. Tässä luvussa kerron niistä keinoista, joilla tarkaste-

lin tutkimusprosessissa tuotettua aineistoa tutkijana, enkä enää niin vahvasti opet-

tajana kuin aineiston järjestelemisen vaiheissa. Olen käyttänyt aineiston analyy-

sissa sisällönanalyysia (Hesse-Biber & Leavy 2011, Miles & Huberman 1994, 

1984, Tuomi & Sarajärvi 2002) ja narratiivista analyysia (Riessmann 2002a, 

2002b). Alla olevassa kuviossa on esiteltynä analyysin vaiheet kokonaisuutena. 

Seuraavissa luvuissa 5.1 ja 5.2 käsittelen näitä vaiheita tarkemmin. 



 

78 

Kuvio 5. Analysoinnin vaiheet. 

5.1 Analysoinnin vaiheet 

Vaihe 1: Aineistosta käsin. Aloitin analyysin molempien opettajien ammatillisen 

elämäkerran analysoinnilla ennen lukuvuoden alkua. Olimme jo hioneet arvopoh-

jaamme yhteen, kuten olen aiemmissa luvuissa kertonut. Samoihin aikoihin suun-

nittelimme myös lukuvuoden liikuntasuunnitelmaa. Tässä vaiheessa pidin tärkeä-

nä, että yhteisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa oppisimme tuntemaan toisemme 

paremmin ennen astumista oppilaiden eteen. Kummallakin meistä on oma amma-

tillinen henkilöhistoriamme, joka heijastuu kummankin opettajan pedagogisiin 

käytänteisiin. Luimme molemmat toistemme kirjoitukset. Tarkastelin ensin Sarin 

ammatillista elämäkertaa ja pyrin muodostamaan mielikuvaa hänestä opettajana. 

Kuten kappaleessa 1.2.3 kuvasin, muodostin kuvan haasteita pelkäämättömästä ja 
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työhönsä sitoutuneesta persoonasta, jolla oli kyky reflektoida omaa ammatilli-

suuttaan. Verratessani hänen tekstiään omaani muodostin esiymmärryksen meitä 

yhdistävistä ja erottavista piirteistä. Täydensin tulkintaani tarkastelemalla kum-

mankin työkokemus- ja täydennyskoulutushistoriaa.   

Lukuvuoden käynnistyttyä minulla oli ammatillisten elämäkertojen lisäksi 

käsissäni kesälomalla laadittu lukuvuoden liikuntasuunnitelma. Pedagogista päi-

väkirjaa alkoi syntyä ensimmäisen pidetyn liikuntatunnin jälkeen. Luin jokaisen 

oppitunnin päiväkirjat kokonaisuutena läpi, kun molemmat olivat kirjoittaneet 

niihin omat pohdintansa. Samalla alleviivailin tai tummensin tärkeitä huomioita. 

Päiväkirjasta nousi teemoja, joita oli syytä käsitellä ennen seuraavaa liikuntatuntia. 

Yhteisiä keskustelu- eli reflektointihetkiä oli jokaisen liikuntatunnin jälkeen ja 

lisäksi usein kotimatkoilla, puhelimitse, yhteisillä lenkeillä tai erikseen sovituissa 

suunnittelupalavereissa. Usein myös sellaisina päivinä, jolloin meillä ei ollut lii-

kuntaa, saatoimme istahtaa spontaanisti päivän päätteeksi toisen luokkaan keskus-

telemaan päällimmäisistä ajatuksista. Tällaisia aiheita olivat esimerkiksi oppilai-

siin tai tuntien käytänteisiin liittyvät tekijät. Aiheena saattoi olla myös opettajien 

vastakkainen tai ristiriitainen kokemus jostakin oppitunnin tilanteesta, jolloin 

keskustelemalla pyrimme ymmärtämään toisen kokemusta tilanteesta. 

Tutkimusvuoden jälkeisenä kesälomana palasin litteroidun videoaineiston ja 

päiväkirjatekstien pariin aloittaen analyysin sisällönanalyysin avulla. Sisällönana-

lyysia voidaan käyttää menetelmänä sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa (Hesse-Biber & Leavy 2011: 227, 232). Tutkija etsii aineistostaan 

näytteitä, jotka vastaavat hänen esittämiinsä tutkimuskysymyksiin. Laadullisen 

aineiston sisällönanalyysissä työ etenee luokkia etsimällä, vertailemalla, pelkis-

tämällä, tiivistämällä ja käsitteellistämällä aineistosta löytyviä merkityksiä. Tieto 

ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä syvenee ja lisääntyy tulkintojen ja käsitteellis-

tämisen kautta. (Miles & Huberman 1994: 50–89, Neuendorf 2002: 6–7, 71–93, 

Krippendorff 2004: 16–17, 83–89). Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysi 

etenee spiraalimaisesti aineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen välillä tutkijan ym-

märrystä syventäen (Hesse-Biber & Leavy 2011: 234–235). Sisällönanalyysin 

avulla ei haeta kokonaisvaltaista ymmärrystä aineistosta, vaan keskitytään erityi-

siin, valikoituihin näkökulmiin (Schreier 2012: 4). Tekniikkana sisällönanalyysi 

tarjoaa useita mahdollisia tekstiaineiston käsittelytapoja. Tutkimuksen aineisto on 

valittujen tutkimusmetodien, tutkimusongelman ja tutkijan tekemien valintojen 

yhteistulosta. Siksi tulokset eivät löydy, vaan ne on tuotettu. Tästä syystä tutkijan 

tulee pystyä kertomaan tarkasti, kuinka hän on tuottanut aineistonsa. (Krippen-

dorff 2004: 81).  
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Keskeinen vaihe sisällönanalyysissa on rakentaa omaan tutkimukseen sopiva 

kehys aineiston koodaamiseksi (Schreier 2012: 80–106) ja määritellä analyysissä 

käytettävät yksiköt (Hesse-Biber & Leavy 2011: 248–249). Taulukoin litterointi-

aineistoa aineistolähtöisesti. Hain ideoita taulukoiden toteutukseen esimerkeistä, 

joissa aineistoa käsitellään pelkistämisen, ryhmittelyn ja abstrahoinnin kautta 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 110–119, Miles & Huberman 1984, 1994), kuten esi-

merkiksi sisällönanalyysin soveltamisesta ryhmähaastattelun tuloksien käsittelyyn 

(Moretti ym. 2011) ja terapiaprosessin merkityksellisten hetkien analysointiin 

(Timulak, Belicova & Miler 2010). Taulukoissa on kuusi saraketta rinnakkain: 

litteroitu teksti, tutkijan pohdintaa ja havaintoja tilanteesta, pelkistetty tilanne, 

tiivistetty tilanne, tilanteen avainsanat ja tilanteen nimi. Näin pystyin tarkastele-

maan aineistoa niin, että litteroidun tekstin rinnalle oli asetettu omat tulkintani, 

muistoni ja tunnelmani tilanteesta sekä nauhalla näkyvän tilanteen tiivistäminen 

ja pelkistäminen kohti avainsanoja. Tiivistäminen ja avainsanojen hahmottuminen 

auttoi näkemään, mistä kussakin tilanteessa oli kyse. Seuraavana esimerkkiote 

taulukosta:  
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Taulukoitua aineistoa kertyi yhteensä 303 sivua. Kun samat aihepiirit alkoivat 

toistua ja opin tunnistamaan tilanteiden ydinpiirteet, muutin nimet teemoiksi, 

jotka numeroin. Näin pääteemoja kertyi kaikkiaan 14, ja jokaiselle pääteemalle 

muodostui 1–8 erillistä alaotsaketta. Luin alkuperäiset litteroidut tekstit uudestaan 

ja tutkin taulukoinnin kokonaisuutena. Koska sivumääräisesti pitkiä taulukointeja 

oli epäkäytännöllistä käsitellä, tein seuraavaksi jokaisen videotunnin taulukoinnis-

ta erillisen taulukon, johon kokosin lukuina, kuinka monta kutakin teemaa kysei-

seltä videolta löytyi. Näin pystyin vertailemaan videotunteja keskenään. Lopuksi 

piirsin syntyneistä 14 pääteemasta käsitekarttoja, joiden tarkoituksena oli selkiyt-

tää, millä tavoin eri teemat sijoittuvat suhteessa toisiinsa.  

Narratiivista analyysia suorittaessaan tutkijan on mahdollista keskittyä ajalli-

sesti järjestyviin kohtauksiin, teemoihin, episodeihin, koko tapahtumaan, vuoro-

vaikutuksellisiin aikaansaannoksiin tai näiden yhdistelmiin (Riessman 2002a: 

697–701, Riessman 2008: 12). Narratiivisen analyysin avulla poimin sekä video- 

että päiväkirjamateriaalista sellaisia narratiiveja, jotka ilmensivät ja syvensivät 

sisällönanalyysissä löytyneitä teemoja. Osa löytämistäni narratiiveista oli pieniä, 

mikrotason kielellisiä ja sosiaalisia kohtaamisia, jotka syntyvät ohimennen, lii-

kuntatuntien toiminnoissa ja vuorovaikutuksessa (ks. Squire, Andrews & Tam-

boukou 2008: 6–7, Bamberg 2006: 146, Georgakopolou 2006: 122–130). Osa 

narratiiveista oli pidempiä vuorovaikutuksellisia tapahtumaketjuja, josta oli löy-

dettävissä tapahtuman juoni. Nämä olivat kuulluksi tulemisen hetkiä sisältäviä 

opettaja–oppilaskohtaamisia, joita kirjoitin analyysin viimeisessä vaiheessa ta-

pauskertomuksiksi. Tässä tutkimuksessa on sekä narratiivien analyysia että narra-

tiivista analyysia. Kun tutkimuksen analyysin kohteena ovat kertomukset, käyte-

tään edellistä termiä, ja kun tutkimus raportoidaan kertomuksellisessa muodossa, 

käytetään jälkimmäistä (Pinnegar & Daynes 2007: 5). 

Tutkimuksen analyysivaiheessa emme enää työskennelleet tutkimukseen 

osallistuneen opetusryhmän parissa. Olimme vaihtaneet työparina työpaikkaa ja 

jatkoimme edelleen oman työn kehittämistä uuden inklusiivisen opetusryhmän 

parissa. Suuntasimme kiinnostuksemme tutkimusvuoden kokemusten innoittama-

na peruskoulun muihin oppiaineisiin. Suoritin tässä vaiheessa tohtoriopintojani 

hiukan hitaammalla tahdilla, ja työstimme NeliMaaliksi nimeämäämme opetus-

metodia, joka syntyi jatkona kuulluksi tulemisen pedagogiikalle. Tässä vaiheessa 

analyysiin ja tulkintoihin vaikutti myös yhä etenevä kehittämistyö opettajan arjes-

sa. Olin etääntynyt tutkimusvuoden muistoista ja tuntemuksista, ja pystyin tarkas-

telemaan aineistoa enemmän tutkijan näkökulmasta. Toisaalta oppiessani uudessa 

opetusryhmässä kuulluksi tulemisen pedagogiikasta käytännössä yhä lisää huo-
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masin katselevani ensimmäisen vuoden aineistoa yhä uusista näkökulmista. Kun 

kohtasimme opetustyössä jonkin uuden kysymyksen tai ongelman, saatoin palata 

takaisin aineiston pariin ja katsoa, kuinka ratkoimme tilanteita ensimmäisenä 

lukuvuonna. Tutkimuksen alkuvaiheen ja seuraavien vuosien kehittämistyön välil-

le syntyi jatkumo, ja opetusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittäessämme meillä oli 

jo käytännön kokemusta kuulluksi tulemisen pedagogiikasta. Myös tutkimusvuo-

den liikuntasuunnitelmaa toteutettiin ja kehitettiin edelleen valikoituina palasina 

seuraavina lukuvuosina. 

Vaihe 2. Kohti kuulluksi tulemisen teemaa. Aineiston järjestelemisen vaiheessa 

suhtauduin kuulluksi tulemisen hetken löytymiseen ensimmäisenä merkittävänä 

löytönä. Toisessa analysointivaiheessa minulla oli jo kokonaiskuva aineistosta ja 

nyt paneuduin analyysiin tarkemmin kuulluksi tulemisen hetken näkökulmasta. 

Minua kiinnosti, millaisia kuulluksi tulemisen hetkiä aineistosta löytyy ja toisaalta, 

millaisia ovat ne vuorovaikutustilanteet, jotka eivät pääty kuulluksi tulemisen 

hetkeen. Halusin päästä analyysissä niin syvälle, että löytäisin aineistosta a) ne 

tekijät, jotka edelsivät kuulluksi tulemisen hetkeä, b) sisältyivät kuulluksi tulemi-

sen hetkeen ja c) ne seuraukset, jotka hetkestä seurasivat. Tässä vaiheessa kuul-

luksi tulemisen käsite laajentui opettaja–oppilassuhteiden lisäksi myös opettajien 

välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun.  

Tämä toinen kierros oli tutkijan ajattelun kannalta se, jossa yksittäisistä nel-

jästätoista teemasta alkoi muodostua synteesi, kokonaisuus. Tässä vaiheessa tar-

kastelin erityisesti niitä opettaja–oppilaskohtaamisia, joissa oli selkeä alku, keski-

kohta ja lopputilanne. Etsin kaikki samankaltaiset kohtaamiset, joita kerroin jo 

aineiston järjestelyvaiheessa löytäneeni. Vertailin näitä opettaja–

oppilaskohtaamisia keskenään. Vaikka tilanteissa oli myös eroavaisuuksia, huo-

masin tiettyjä piirteitä, jotka toistuivat useissa tilanteissa. Näitä olivat ennen kuul-

luksi tulemisen hetkeä aika, tila, vapaus ja kunnioitus. Kuulluksi tulemisen hetken 

aikana läheisyys, kuunteleminen ja usein myös kosketus. Hetken jälkeen merkit-

tävintä oli oppilaiden osallistumisrohkeuden herääminen.  

Näiden opettaja–oppilaskohtaamisten analysoinnin jälkeen analysoitua mate-

riaalia alkoi olla määrällisesti niin paljon, että minulle tuli jälleen tarve tiivistää 

löydöksiä taulukon muotoon. Käsitekarttojen ja eri vaiheiden taulukoiden pohjalta 

muodostin koko aineistosta yhden koontitaulukon. Koontitaulukon teemojen avul-

la havainnollistin opettaja–oppilassuhteissa tapahtuvan kuulluksi tulemisen ydin-

elementtejä. Teemojen alaotsakkeet puolestaan auttoivat minua ymmärtämään 

ilmiöiden monitahoisuutta. Ne olivat erilaisia tekijöitä tai reittejä, joita pitkin 
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varsinainen pääteema oli mahdollista omassa pedagogisessa toteutuksessa saavut-

taa. Taulukointien tarkoituksena oli kuvata aineistojen sisältöä selkeästi ja tiiviisti 

kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

107–110). 

Vaihe 3: Visualisointia ja tulkintaa. Tässä vaiheessa irrottauduin opetustyöstä ja 

keskityin väitöskirjatyön kirjoittamiseen. Jäin työstäni virkavapaalle, ja koimme 

Sarin kanssa saaneemme kehittämistyön oman opetuksen parissa tältä erää pää-

tökseen. Ammatillinen prosessi alkoi selvästi tasaantua, ja olimme tähän mennes-

sä kehittäneet sekä pedagogisen mallin että näköisemme opetusmenetelmällisen 

toteutuksen. Tässä vaiheessa palasin vielä kerran aineiston pariin täydentäen sekä 

sisällönanalyysia että narratiivista analyysia. Yhdistin ammatillisista elämäker-

roista sekä pedagogisesta päiväkirjasta löytämiäni merkityksellisiä narratiiveja 

lukuvuoden liikuntasuunnitelman eri oppituntien kohdalle. Näin pystyin ajallisesti 

hahmottamaan, missä prosessin vaiheessa kukin ydinelementti ilmaantui aineis-

toon. Tämän jälkeen kirjoitin aineistosta nousseita yksittäisiä kuulluksi tulemisen 

hetkiä tapauskertomuksiksi ja visualisoin löydöksiä piirtämällä kuulluksi tulemi-

sen prosessia havainnollistavia kuvioita (ks. tulosluvut 6.-9.).  

Kaikkien analyysikierrosten tarkoituksena oli yhä syventää ymmärrystäni ai-

neistoon sisältyvistä merkityksistä. Kokonaiskuva tuloksista oli nyt hahmottunut, 

ja yläotsikoksi aineiston teemoille syntyi kuulluksi tulemisen pedagogiikka. Ana-

lyysiprosessi muuttui tässä kolmannessa vaiheessa entistä vahvemmin tutkijan 

tulkinnaksi. Aineiston järjestelyn, analysoinnin ja tulkinnan vaiheet kietoutuivat 

käytännössä toisiinsa. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan syntyprosessi ei ole 

sidoksissa mihinkään aiempaan teoriaan tai pedagogiseen malliin. Lopulliset oi-

vallukset kuulluksi tulemisen pedagogiikasta kirkastuivat vielä kirjoittaessani tätä 

raporttia.  

5.2 Narratiivisuus ja sisällönanalyysi toistensa täydentäjinä 

Tässä luvussa kommentoin ja arvioin käyttämiäni analysoinnin tapoja. Karkeasti 

jaoteltuna etenin sisällönanalyysin (Hesse-Biber & Leavy 2011, Schreier 2012, 

Miles & Huberman 1994, 1984, Tuomi & Sarajärvi 2002) avulla kokonaisuuksis-

ta kohti yksityiskohtia ja narratiivisen analyysin (Riessmann 2002a, 2002b) avulla 

yksityiskohdista takaisin kohti suurempaa kerronnallista kokonaisuutta. Näin 

muodostin kokonaiskuvaa kuulluksi tulemisen ilmiöstä ja sain samalla tietoa niis-
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tä yksityiskohdista, joita tarvitaan kuulluksi tulemisen hetkien mahdollistamiseen. 

Näistä kahdesta analyysitavasta muodostuvan metodisen triangulaation avulla oli 

mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, millaisia elementtejä kuulluksi 

tulemisen hetki edeltää, sisältää ja tuottaa, sekä syventää kokonaiskuvaa ja ym-

märrystä kuulluksi tulemisen ilmiöstä liikuntatuntien kontekstissa. Sisällönana-

lyysin ja narratiivisen analyysin yhdistämistä pidetään haasteellisena, mutta mah-

dollisena, mikäli tutkimuksen aineiston löydöksiä on mahdollista käsitteellistää 

niin, että muodostettujan käsitteiden kautta pääsee kiinni sisällönanalyysin toteu-

tukseen (Schreier 2012: 57). Tässä tutkimuksessa se oli mahdollista kuulluksi 

tulemisen hetken käsitteen ansiosta. 

Narratiivista analyysia suorittaessani tarkastelin sekä päiväkirjamateriaalia et-

tä videomateriaalin litterointeja kerronnallisena aineistona. Narratiivinen ana-

lysoinnin tapa ei ole yksittäinen metodi, vaan lähestymistapojen perhe (Riessman 

2008: 11). Gabriela Spector-Mersel (2010: 214) korostaa narratiivisen aineiston 

holistista luonnetta tärkeimpänä erona muihin laadullisen tutkimuksen analyysita-

poihin. Hänen mukaansa sitä ei tulisi paloitella pieniin erillisiin kategorioihin, 

vaan mieluummin käsitellä kokonaisuutena ja sen yksikköinä. Pidin kuitenkin 

antoisana ratkaisuna tarkastella aineistoa kahdesta suunnasta, sekä pilkkoen että 

kokonaisuuksina. 

Omassa toteutuksessani sisällönanalyysi ja narratiivinen analyysi olivat pai-

koin hyvin lähellä toisiaan. Narratiivinen analyysi erosi lähinnä siinä, että pystyin 

tarkastelemaan aineistoa erityisesti kerronnallisesta näkökulmasta, teemojen jak-

sottumisesta ja kehittymisestä, meneillään olevasta muutosprosessista ja sen lop-

puratkaisuista (Squire 2008: 50–51). Käytännössä analyysitapojen vaihtelu avasi 

minulle myös mahdollisuuden aineiston erilaisiin lukutapoihin (Squire, Andrews 

& Tamboukou 2008: 4–5) ja näkökulmien vaihteluun. Jälkeenpäin tunnistan toi-

minnastani kolme erilaista aineiston lukemisen näkökulmaa. Kuulluksi tulemisen 

hetket nostivat esiin yksittäisiä merkittäviä tapauksia, joiden analysoiminen auttoi 

rakentamaan kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa. Pedagoginen päiväkirja, liikun-

nan lukuvuosisuunnitelma ja reflektoivat keskustelumme olivat yhteisesti tuotet-

tua ymmärrystä ja sen analyysia. Viimeisessä vaiheessa kirjoittaessani jo tutki-

musraporttia olin pääasiassa kiinnostunut siitä ammatillisesta kokemuksesta, jota 

tutkimusprosessin läpi eläminen meille opettajina oli ollut. Pedagogisen rakkau-

den etiikka ja käsitykseni inklusiivisesta opetuksesta vaikuttivat esiymmärryksee-

ni kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Aineistolähtöistä tutkimusta onkin mah-

dotonta toteuttaa täysin puhtaasti. Kriittisesti ajateltuna ei ole mahdollista saavut-

taa täysin objektiivisia havaintoja, joiden tulkintaan ei olisi vaikuttamassa tutkijan 
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aiempi tietoisuus lukemastaan kirjallisuudesta ja teorioista. (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 98).  
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6 Vuorovaikutuksen elementit kuulluksi 
tulemisen pedagogiikassa 

Luvuissa 6–9 vastaan raportin alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin kuvaamalla 

kuulluksi tulemisen pedagogiikan keskeisiä tekijöitä. Kuulluksi tulemisen peda-

gogiikka on opettajan jatkuvaa tietoista ja systemaattista pedagogista toimintaa, 

jolla tuetaan oppilasta kohti onnistumisia ja aktiivista, omaehtoista osallistumista 

koululiikuntaan. Tärkeintä on ymmärtää, että kuulluksi tulemisen pedagogiikka ei 

ole toisistaan irrallisia kuuntelemisen tai kuulluksi tulemisen hetkiä. Prosessi 

kohti osallistumisrohkeuden heräämistä ja onnistuneita liikuntasuorituksia raken-

tuu kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen hetkien vuorotteluna. On tärkeää tiedos-

taa, ettei kuulluksi tulemisen hetkeä koskaan tavoitettu kiireisessä ilmapiirissä. 

Työelämään liittyvän kiireen tutkimuksessa (Leppänen 2011: 191) on todettu, että 

vuorovaikutukseen liittyvä ajankäyttö on ensimmäisiä asioita, joista kiireen ilma-

piirissä tingitään.  

Kuulluksi tulemisen pedagogiikka vaati syntyäkseen seuraavat ydinelementit: 

1. turvallinen ilmapiiri, 2. samanaikaisopettajuus, 3. aktiivinen kuuntelu. Nämä 

olivat niitä tuntitilanteisiin liittyviä toimintamalleja, joihin huomiota kiinnittämäl-

lä ja joiden avulla mahdollistettiin kuulluksi tulemisen hetkien syntyminen. Ydin-

elementeistä turvallinen ilmapiiri ja samanaikaisopettajuus olivat lähtökohtaisia 

valintoja suunnitteluvaiheesta saakka. Tästä syystä olen kuvannut näitä tekijöitä 

myös työn alkupuolella. Palaan näihin ilmiöihin myös tutkimukseni tuloksina, 

koska sekä turvallisessa ilmapiirissä että samanaikaisopettajuudessa tapahtui 

kuulluksi tulemisen pedagogiikan kannalta merkittäviä laadullisia muutoksia 

tutkimusprosessin kuluessa. Avaan kuulluksi tulemisen pedagogiikan syntypro-

sessia kuvion avulla, joka täydentyy tulosluvuissa pala palalta. Seuraavassa kuvi-

ossa on esitettynä vuorovaikutuksen elementit kuulluksi tulemisen pedagogiikassa. 
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Kuvio 6. Vuorovaikutuksen elementit kuulluksi tulemisen pedagogiikassa. 

6.1 Turvallinen ilmapiiri 

Turvallinen ilmapiiri suunnittelussa ja toteutuksessa. Aloitan turvallisen ilmapii-

rin käsittelyn avaamalla lukijalle, kuinka sitä rakennettiin ensin oppituntien suun-

nitteluvaiheessa ja sittemmin toteutuksessa. Seuraavaksi etenen vertaisryhmän 

merkitykseen osana turvallista ilmapiiriä, ja lopuksi tarkastelen aihetta vielä opet-

tajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Perusopetuslaki (1998/628, 29§) 

turvaa oppilaiden oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuus sen 

sijaan on koettu tunne, joka syntyy osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ja rakentuu 

prosessina (Salovaara & Honkonen 2011: 11–12, 17). Suomessa kouluturvalli-

suuskeskustelu on keskittynyt lähinnä kriisivalmiuden parantamiseen, ei niinkään 

turvallisuuteen liittyvien kokonaisvaltaisten ratkaisujen pohdintaan. Turvallisuus 

tulisi nähdä yhtä lailla osallisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvänä kuin oppilaan 

ihmisarvoon ja identiteettiin liityvänä ulottuvuutena. (Jukarainen, Syrjäläinen & 

Värri 2012: 244, 252). Jaoimme turvallisen ilmapiiriin neljään osatavoitteeseen, 

jotka olivat oppilaan mahdollisuus turvalliseen ilmapiiriin suhteessa (1) itseensä 

ja omaan kehoonsa, (2) suhteessa opettajaan, (3) suhteessa vertaisiin ja (4) suh-

Aktiivinen 
kuunteleminen

Samanaikais-
opettajuus

Turvallinen 
ilmapiiri

Kuulluksi tulemisen      
hetki
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teessa tilaan ja ympäristöihin, joissa tunneilla toimittiin. Pyrimme edistämään 

näitä tavoitteita oppituntien liikuntaharjoitteiden valinnassa ja ohjaamisen tavois-

samme. Tuntisuunnitelmien harjotteita valittiin kattamaan kehonhahmotuksen ja -

hallinnan, ryhmätoiminnan ja tilanhahmotuksen osioita. Aloitan aiheen käsittelyn 

uuden tilan haltuunottamisesta. Se paljastui yllättävän tärkeäksi seikaksi turvalli-

sen ilmapiirin synnyttämisessä.  

Tytöt vain sinnikkäästi vetäytyivät hankeen istumaan ja katselemaan – – On-

ko luistelujakso jotenkin niin uusi ja erilainen ympäristö, että heillä on taas 

epävarma olo – – Iskeekö päälle ominaiset tavat reagoida joka ikisen uuden 

ympäristön kohdalla? (PP 3/6) 

Toimintatilaan tutustumisen tärkeys näkyi erityisesti silloin, kun liikuntajakso 

muuttui täysin erilaiseen toimintaympäristöön, kuten esimerkiksi sisältä ulos jääl-

le. Yllä olevassa päiväkirjaotteessa opettaja on tehnyt huomion siitä, että oppilai-

den epävarmuus näkyy erityisesti toimintaympäristöjen vaihtuessa. Turvallisen 

ilmapiirin osatekijät eivät olleet jotakin, minkä saavuttaminen kertaalleen olisi 

riittänyt, vaan mainitsemiani neljää osa-aluetta tuli tukea jatkuvasti pitkin luku-

vuotta. Esimerkiksi toimintatilaan liittyvät seikat tuli huomioida aina tilan vaihtu-

essa. 

Alla olevan esimerkin avulla avaan yksittäisen tunnin kulkua turvallisen il-

mapiirin näkökulmasta. Käytän esimerkkinä oppitunnin 3 suunnitelmaa. Esimer-

kiksi soveltuisi yhtä lailla mikä tahansa muukin lukuvuoden tuntisuunnitelma. 

Taulukko 4. Oppitunti 3. 

Harjoitteet: Tavoitteet: 

1. Lohikäärmeen aarrekammio  1. Opetellaan hyppäämisen osatekijät  

2. Juoksuun lähdöt hullunkurisista kehonasennoista 2. Pyrähdyksen- 

omainen juoksu, eri lähtöasennot tutuksi 

3. Hyppyharjoittelun toimintapisteet  

* kumiset geometriset muodot/hyppyruudukko,  

* hyppyrata- yhden jalan hyppelyt vahvemmalle ja 

heikommalle jalalle 

* pituushyppy mielikuvien jäämaa, aurinkomaa ja 

vihreä saari avulla 

3. * vahvistetaan turvallista ilmapiiriä 

pienryhmätoiminnassa 

* osataidoista kohti lajitaitoa mielikuvien avulla 

 

Turvallisen ilmapiirin rakentamisessa vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta 

olimme oppituntiin 3 mennessä edenneet toimimaan pienryhmissä. Tämä näkyy 

yllä olevan tuntisuunnitelman kolmannessa kohdassa, jossa toiminta jaetaan toi-
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mintapisteille. Turvallista ilmapiiriä pyrittiin tällä oppitunnilla syventämään pien-

ryhmätoiminnan avulla. Kuulluksi tulemisen hetkiä mahdollistavan yhteisöllisyy-

den luomiseen, johon jokaisella ryhmän yksilöllä on vaikutuksensa, oli tärkeää 

kiinnittää huomiota. Kahdella ensimmäisellä tunnilla olimme paneutuneet opetta-

jien ja oppilaiden tutustuttamiseen ja ryhmäyttämiseen. Kolmas tunti oli ensim-

mäinen, jossa oppilaiden nimet alkoivat olla molemmille opettajille tuttuja ja jota 

ennen olimme kirjanneet ensimmäiset havainnot oppilaiden taitotasosta. Nyt oh-

jasimme oppilaita kolmen aikuisen resurssein pienryhmissä, jolloin yksi aikuinen 

pystyi antamaan yksilöllistä huomiota 8–9 oppilaalle kerrallaan.  

Liikuntasuunnitelman ydintavoitteet, turvallinen ilmapiiri ja motoriset perus-

taidot, pyrittiin linkittämään oppitunneilla yhteen. Tällä tarkoitan sitä, että käy-

timme mahdollisimman paljon sellaisia leikkejä ja viitepelejä, joissa seuraavaksi 

harjoiteltavan lajitaidon osa-alueita tuli jo harjoiteltua luontaisesti leikin tai pelin 

tiimellyksessä. Näin opettajat pääsivät antamaan oppilaille kannustavaa palautetta 

jo ennen varsinaisen opeteltavan lajitaidon osa-alueita. Esimerkiksi oppitunnilla 3 

edettiin alkuleikistä saakka kohti pituushypyn osataitoja. Tunnin toinen harjoite, 

juoksuunlähdön harjoittelu eri kehonasennoista, oli tukemassa pituushypyn vauh-

dinottoa ja toimi samalla harjoitteluna niille, joiden tiesimme ilmoittaneen haluk-

kuuteensa koulujenvälisiin juoksukilpailuihin. Tunnin viimeisessä harjoittelupis-

teessä pituushyppyä harjoiteltiin mielikuvien (jäämaa, aurinkomaa ja vihreä saari) 

avulla. Nämä kuvastivat paikkoja, jotka motivoisivat pinnistämään hypyn mah-

dollisimman pitkälle.  

Oppilaiden kiinnittyneisyydellä kouluun on yhteys heidän kokemaansa tur-

vallisuuden tunteeseen (Skiba, Simmons, Peterson, McKelvey, Forde & Gallini 

2004). Turvallisen ilmapiirin rakentumisen johdosta oppilaat alkoivat osoittaa yhä 

vahvemmin halua vaikuttaa siihen, mitä tunnilla tehtäisiin. Oppilaiden ehdotukset 

ja ideat alkoivat muokata ja jalostaa alkuperäistä liikuntasuunnitelmaa eteenpäin. 

Lasten ottamisesta mukaan opetusprosessin kaikkiin vaiheisiin puhutaan nykype-

dagogiikassa muutamilla eri termeillä. Varhaiskasvatustieteessä keskustellaan 

lapsilähtöisyydestä (Hujala 2002: 61) ja kouluoppilaista puhuttaessa käytetään 

muun muassa termiä oppijakeskeisyys (Hakala 1999: 37–38). 

Monilla oppilailla oli toiveita siitä, mitä he haluaisivat tehdä – – Pyrimme 

täyttämään toiveet ensi tunnilla. (PP 4/3) 
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Eeva muistaa edellisen tunnin asioita ja pyytää saisiko harjoitella myös nyt 

edellisellä kerralla opeteltua asiaa. Mukavaa, kun oppilaat ovat jo tottuneet 

tähän ilmapiiriin, että saa ehdotella. (VT 7) 

Oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa tuntisisältöihin lisättiin tietoisesti aineiston 

tuottamisen toisesta vaiheesta saakka (ks. kuvio 4). Liikunnanopetuksessa oppija-

keskeisen lähestymistavan on havaittu muuttavan muun muassa opettajan ja oppi-

laiden keskinäistä valtasuhdetta ja vuorovaikutusta tasa-arvoisemmaksi sekä an-

tavan mahdollisuuden valintoihin ja aktiiviseen yhteistyöhön (Hakala 1999: 37–

38). Tässä tutkimuksessa lapsi- ja oppijalähtöisyys tarkoitti yksilöiden huomioi-

mista osana opetusryhmää. Oppilaiden aktiivinen osallistuminen tuntien sisältöi-

hin kehitti opettajien tuntisuunnitelmia edelleen. 

Vertaisryhmän keskinäiset suhteet. Vertaisryhmä luo oppimiselle sosiaalisen ja 

kognitiivisen kontekstin, jonka kautta lapset voivat ymmärtää omia kokemuksiaan 

ja ympäristöään (Dangwal & Kapur 2009: 5). Oppilaiden osallisuutta tukeva yh-

teisö muodostuu sekä positiivisesti koetuista opettaja–oppilassuhteista että posi-

tiivisista kokemuksista vertaissuhteissa (Sidelinger & Booth-Butterfield 2010: 

180). Inklusiivisen opetusryhmän oppilaiden keskinäisten suhteiden toimivuus oli 

tärkeä osa turvallista ilmapiiriä. Edellytyksenä turvallisen ryhmän muodostumi-

selle on oppilaiden ryhmäytyminen ja tutustuminen toisiinsa (Salovaara & Hon-

konen 2011: 24). Lähdimmekin rakentamaan turvallista ilmapiiriä opetusryhmän 

ryhmäyttämisellä. Ryhmäyttämiseen käytimme seikkailuliikuntaa ja erilaisia 

ryhmätoiminta- ja tiimitehtäviä. Harjoitteet valittiin niin, että ne olivat samalla 

motorisia perustaitoja kehittäviä tehtäviä. Ryhmän sosiaalisten suhteiden ja ryh-

märoolien lisäksi pääsimme samalla tarkkailemaan myös oppilaiden liikuntataito-

ja, eli toteutuksessa pyrittiin jälleen linkittämään turvallinen ilmapiiri ja motoriset 

taidot toisiinsa. Muodostuneen oppilaantuntemuksen pohjalta tarkensimme ja 

suuntasimme tuntisuunnitelmia yhä uudelleen.  

Vertaissuhteet vaikuttavat merkittävästi oppilaan kasvuun, kehitykseen, hy-

vinvointiin, oppimiseen ja opiskelumotivaatioon (Kenttälä & Suomu 2005: 12). 

Erityisen tärkeää turvallisen ilmapiirin ylläpitämisen kannalta oli huomata, että 

vertaissuhteisiin panostaminen osana liikuntapedagogiikkaa ei saanut loppua niin 

sanottuun ryhmäyttämisjaksoon. Inklusiivisesti muodostetun opetusryhmän ver-

taissuhteiden toimivuus ja oppilaiden keskinäinen tasaveroisuus vaati opettajalta 

jatkuvasti oppilaiden keskinäisistä ryhmäprosesseista tietoisena olemista. Yksi 

esimerkki opettajien vastuusta oli suhtautuminen oppilaiden keskinäisiin konflik-
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titilanteisiin. Oppituntien ajasta käytettiin tarpeen vaatiessa osa oppilaiden välien 

selvittelyyn tilanteiden tapahduttua. Näihin tilanteisiin liittyviä keskusteluja ei 

siirretty liikuntatunnin ulkopuoliseen aikaan.  

Elsalla ja Sannalla on riitaa ja he eivät pysty keskittymään osallistumiseen 

ollenkaan. Sanna on levitellyt Elsasta juorua, että hän tykkää Jonista, ja Elsa 

kuristi Sannaa kurkusta tunnin alussa. Toistuvien keskustelujen jälkeen ja an-

teeksipyynnöstäkään huolimatta tyttöjen paha mieli ei sula ja Sanna kieltäy-

tyy osallistumasta. Joudun siirtymään tyttöjen kanssa pois ryhmästä ja otta-

maan aikaa tähän selvittelyyn ihan rauhassa. (PP 3/5) 

Välillä toinen opettajista käsitteli tilannetta yhden oppilaan tai pienen oppilaspo-

rukan kanssa. Mikäli tilanne vaati koko ryhmän yhteistä käsittelyä, käytimme 

siihen aikaa koko ryhmänä. Voisi ajatella, että tällaisiin keskusteluihin ja selvitte-

lyihin käytetty aika on ristiriidassa sen kanssa, että liikuntatunneilla kaikki mah-

dollinen aika tulisi käyttää liikkumiseen. Tutkimusprosessin kokemusten perus-

teella voi kuitenkin todeta, että kasvatustoimintaan panostettu aika tuli vuoden 

kuluessa lisääntyneenä liikkumisaikana takaisin. Kun ryhmän sosiaaliset suhteet 

toimivat hyvin, alkoi konfliktien määrä vähentyä ja varsinaiseen liikkumiseen 

keskityttiin paremmin. 

Tunnin ilmapiiri on muuttunut jotenkin leppoisammaksi. Kaikki keskittyvät ja 

tekevät yhteen tahtiin, kukaan ei hästää, ei kysele tarkentavia kysymyksiä eikä 

toimi ohjeiden vastaisesti. (VT 6) 

Turvallinen ilmapiiri opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa. Seuraaviin taulu-

koihin olen nostanut ne turvallisen ilmapiirin tekijät, jotka liittyvät opettajan ja 

oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Ensimmäinen taulukko kuvastaa opettajan 

pedagogista toimintaa opetustilanteessa, ja seuraavassa taulukossa on kuvattu 

oppilaan opettajan toiminnasta saama hyöty. Taulukot eivät ole suhteessa toisiinsa 

niin, että opettajan taulukossa ensimmäisenä oleva asia tuottaisi oppilaan taulu-

kossa ensimmäisenä olevan asian. Taulukoissa listatut asiat ovat videomateriaalin 

sisällönanalyysin vaiheessa esiin nostettuja tekijöitä, jotka ovat ratkaisevia opetta-

jan toiminnan ja oppilaan onnistuneen osallistumisen kannalta. Ne kuvaavat tur-

vallista ilmapiiriä kannattelevia tekijöitä opettajan ja oppilaan keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa. 
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Taulukko 5. Opettajan toiminta.  

Opettaja:   

johdonmukaisuus 

selkeys 

kiireettömyys 

valinnanvapauden kunnioittaminen 

ilmaisunvapauden salliminen  

yksityisyyden ja läheisyyden rajapintojen arviointi 

positiivinen palaute 

kannustaminen 

Taulukko 6. Oppilaan vastareaktio. 

Oppilas: 

ennakointimahdollisuus 

luottamus 

vapaus 

ilmaisun rohkeus 

tunteiden käsittely 

tarvittava määrä prosessointiaikaa 

Ensimmäinen tärkeä tekijä opettaja–oppilassuhteen turvallisessa ilmapiirissä oli 

oppilaiden mahdollisuus ennakoida tulevia tilanteita etukäteen. Ennakointimah-

dollisuutta lisäsi se, että opettaja ylläpiti omassa ohjauksessaan johdonmukaista, 

kiireetöntä ja selkeää toteuttamistapaa. Aikuinen voi vahvistaa lapsen turvallisuu-

den tunnetta luomalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti toimivan ympäristön. 

Mikäli lapsi on epätietoinen esimerkiksi päivän kulusta tai häneen kohdistuvista 

odotuksista, voi se aiheuttaa tilanteeseen sopimatonta käyttäytymistä. (Aro & 

Siiskonen 2003: 167–168). Tulevien tilanteiden ennakoiminen näytti olevan eten-

kin epävarmoille oppilaille ominaista toimintaa.  

Myös Kalle on mukana vasta tällä viimeisellä etenemisvuorolla. Hän ja San-

na ovat molemmat tarvinneet pitkän seuraamisajan, koska ovat jättäytyneet 

viimeiselle kierrokselle. (VT 2) 

Huomasimme, että esimerkiksi vastaus ”odota rauhassa, tunnilla sitten näet mitä 

tehdään” ei ollut turvallista ilmapiiriä rakentava tapa vastata oppilaiden tieduste-

luihin tunnin liikuntaharjotteista. Hyvissä ajoin annettu tieto siitä, mitä kullakin 

tunnilla tehdään, lisäsi rauhallista suhtautumista oppituntien tilanteisiin. Enna-

koimalla oppilaan oli mahdollista saada itselleen tarvittava prosessointiaika eten-
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kin sellaisia harjoitteita varten, joita oppilas ei etukäteen kokenut omaksi osaa-

misalueekseen. Ennakointimahdollisuuden antamisen luen yhdeksi toiminnan 

strukturoinnin eli jäsentämisen keinoista, joka on terminä tuttu lähinnä erityisope-

tuksessa. Strukturoitu opetus on rakenteeltaan selkeäksi suunniteltua opetusta 

(Kerola 2001: 14). Strukturoinnin keinot lisäsivät yhtä lailla sekä yleis- että eri-

tyisopetuksen oppilaiden mahdollisuuksia kokonaisvaltaisempaan osallistumiseen. 

Tämän takia näen, että erityisopetuksen keinoja, menetelmiä ja resursseja tulisi 

jalkauttaa yhä enemmän kaikkien oppilaiden opetukseen, ei pelkästään erityisen 

tuen oppilaiden erityisoikeuksiksi. 

Opettajan puhe on rauhallisen tempoista. Samoin opettajan liikkeet ja eleet. 

Ohjeiden välissä on hiljaisia odottavia taukoja, kun oppilaille annetaan aikaa 

sisäistää ohje. (VT 8) 

Selkeän ja strukturoidun toiminnan ansiosta oppituntien alkuun, loppuun ja siir-

tymävaiheisiin alkoi tulla kaikille tuttuja rutiineja. Oppilaiden oppiessa yhteisiä 

rutiineja ja työtapoja alkoivat he ennakoida opettajan ohjaamista yhä enemmän. 

Tutuksi tulleiden rutiinien ja oppilaiden ennakointikyvyn kehittymisen ansiosta 

ryhmä toimi yhä sujuvammin ja tunneilla ehdittiin liikkua enemmän. Kun toistu-

vaa ohjeistamista ja pyytämistä esimerkiksi siirtymävaiheissa ei tarvinnut tehdä, 

jäi enemmän aikaa liikkumiseen ja samalla myös yksilökohtaiseen vuorovaiku-

tukseen oppilaiden kanssa. 

Oppilaat ovat päässeet kiinni toimintaan. Salissa on rauhallinen tekemisen 

meininki. Oppilaat toimivat vastuuntuntoisesti ja ohjeiden mukaisesti. (VT 7) 

Opettaja kävelee tunnille, kun oppilaat alkavat jo asettua odottavan näköisi-

nä kuuntelemaan ohjeita. Kun opettaja pysähtyy, ovat oppilaat tulleet seiso-

maan hänen eteensä ja odottavat – – (VT 5) 

Toisena tärkeänä tekijänä opettaja–oppilassuhteisiin liittyvää turvallista ilmapiiriä 

lisäsi oppilaan osallistumistilanteisiin liittyvä valinnanvapaus. Alusta saakka yksi 

pedagogisen rakkauden etiikasta nousevista johtoajatuksista oli, että pyrkisimme 

suhtautumaan sensitiivisesti tilanteisiin, jotka oppilaat kokevat jostakin syystä 

epämiellyttäviksi.  

Opettaja antaa usein Paulan seurata sivusta. Paula tulee hetken päästä kyllä 

toimintaan mukaan. (VT 3) 
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Opettaja helpottaa Jarkon turhautumista kärrynpyöräpisteellä kertomalla, et-

tä tämä oli vain yksi toimintavaihtoehdoista. (VT 7) 

Opettaja huomioi Sannan kysymyksen ”onko pakko”, ja jättää hänet harkit-

semaan niitä vaihtoehtoja, mitä voisi rekkitangolla tehdä. (VT 7) 

Tämän toimintatavan huomaaminen herätti oppilaassa luottamusta opettajaa koh-

taan. Aikuisten suunnalta valinnanvapauden kunnioittaminen oli samalla luotta-

muksen osoittamista sitä kohtaan, että oppilas päätyy lopulta itselleen oikeaan 

ratkaisuun. Inkluusioon liittyvään osallistumisen käsitteeseen liittyy myös mah-

dollisuus päättää olla osallistumatta (Väyrynen 2001: 20). Marjo Kuusela (2005: 

89–90) huomasi tutkimuksessaan sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttami-

sesta liikuntatunneilla, että samat oppilaat, jotka olivat ensin pyytäneet saada 

lupaa olla sivussa tunnilla, osallistuivat usein hetken päästä toimintaan, samoin 

kuin yllä olevan esimerkin Paula. Tärkeintä oli, että he olivat ensin tulleet opetta-

jan taholta kuulluiksi, jolloin osallistumisen esteet unohtuivat ja hetken päästä 

samat oppilaat kirmasivat innoissaan mukana pelissä. 

Kolmas merkittävä tekijä on ilmaisuvapauden merkitys. Oppilaan haastava 

toiminta kuvastaa tunteita, jotka juontuvat yhteiskunnallisista, sosiokulttuurisista 

ja poliittisista konteksteista, eikä niitä tulisi kapeasti tulkita johtuvaksi epäonnis-

tumisista (Lanas 2011). Annoimme oppilaille tilaa ja vapautta ilojen ja onnistu-

misten, kuten myös pettymyksen, turhautumisen tai kiukun tunteiden purkautues-

sa ulos. Vapaus ilmaista tunteita ja mielipiteitä synnytti aineistoon hetkiä, joissa 

oppilas ilmaisee itseään vahvasti. Erityisen tärkeänä pidän kuulluksi tulemisen 

pedagogiikassa sen tiedostamista, että kuunteleminen on auttamisen ja tukemisen 

työkalu. Kuunteleminen mahdollistaa sen, että yksilö alkaa hyväksyä ja ymmärtää 

myös itseään paremmin. Kun tulen kuulluksi, alan tunnistaa oman itseni hyvät ja 

huonot puolet ja nähdä mahdollisuuden muutokseen. Ohjeet ja neuvot jäävät 

usein tarpeettomiksi, tärkeintä on saada ilmaista itseään jollekulle, joka kuuntelee. 

Tällöin seurauksena on helpottunut mieli ja ratkaisujen aukeneminen. (Weare 

2000: 89–94). Tästä syystä tunteenpurkauksiin ei suhtauduttu häiriökäyttäytymi-

senä, vaan ne pyrittiin tulkitsemaan oppilaan tapana haastaa opettaja vuorovaiku-

tustilanteeseen. Oppilasta ei poistettu tunteenpurkauksen vuoksi, vaan oppilaalle 

ja opettajalle mahdollistettiin vuorovaikutustilanne samanaikaisopettajuuden 

avulla. 
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Oppilas turhautuu siihen, ettei opettaja anna hänen makailla lattialla kesken 

harjoitteen. Oppilas kimpaantuu, lähtee kävelemään ja pui molempia nyrkke-

jään ilmassa huutaen samalla: ”En jaksa seistä!!” (VT 2) 

Yllä oleva esimerkki kuvaa alkanutta vuorovaikutustilannetta, jossa oppilas haas-

toi opettajan kuuntelemaan turhautumisellaan. Hän heristeli nyrkkejään ja kiersi 

salin reunalla luoden opettajaan vihaisia katseita. Hetken karjahtelun ja kiukutte-

lun jälkeen hän pystyi keskustelemaan aiheesta ja siirtyi rauhoittuneena takaisin 

toimintaan opettajan palatessa muihin ohjaustehtäviin.  

Neljäntenä tekijänä turvallisen ilmapiirin luomisessa on opettajan kyky erot-

taa oppilaan tarvitseman yksityisyyden ja läheisyyden rajapinta. Aineistoa tarkas-

telemalla ymmärsimme, että mikäli halusimme antaa oppilaille mahdollisuuden 

prosessoida myös negatiivisia kokemuksia turvallisen ilmapiirin hengessä, oli 

välttämätöntä antaa oppilaille omaa tilaa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Aiem-

min jo mainitsin huomanneeni aineiston litterointivaiheessa, että editoimistani 

esimerkkivideoista pois leikatut pätkät eivät suinkaan olleet tarpeettomia. Kun 

opettajan ja oppilaan vuorovaikutus oli hetkellisesti tauolla, sai oppilas omaa tilaa 

ja rauhaa. Oppilasta ei kuitenkaan saanut jättää liian pitkäksi aikaa sivulle tunnus-

telemaan tuntemuksiaan. Yksityisyyden rinnalla kuulluksi tulemisen hetken syn-

tymiseen tarvittiin myös sopiva määrä aikuisen huomiota ja läheisyyttä. Yksityi-

syyden ja toisaalta läheisyyden tarpeesta muodostui kunkin oppilaan kohdalla 

juuri hänen henkilökohtainen tapansa prosessoida tilannetta. Opettajan tuli arvioi-

da näitä tekijöitä jokaisen oppilaan kohdalla erikseen ja suhteuttaa oma pedagogi-

nen toiminta arvioonsa. Toinen tarvitsi selkeästi yksityistä aikaa tarkkaillakseen 

toimintaa kauempaa, kun taas toiselle riitti pieni tauko opettajan kanssa. Toiselle 

läheisyyttä ja huomiota oli se, että opettaja otti välillä toiminnan lomasta ystäväl-

lisen katsekontaktin, toinen taas saattoi tarvita halauksen tai hetken sylissä.  

Havainnollistan alla olevan tapauskertomuksen avulla tässä luvussa kerto-

miani turvallisen ilmapiirin tekijöitä. Olen pyrkinyt valitsemaan tuloslukujen 

tapauskertomukset niin, että ne kuvaavat aineiston teemoja mahdollisimman kat-

tavasti. Tapauskertomukset ovat syntyneet narratiivisen analyysin tuloksena. Ai-

neistosta kirjoitetut tapauskertomukset näen niin sanottuina tiheinä kuvauksina, 

joilla tarkoitetaan materiaalia, jossa tulkinnat rakennetaan tapahtumien ja koke-

musten yksityiskohtaisesta kuvauksesta (Denzin 2002: 364). Olen tummentanut 

kertomuksesta prosessin etenemisen kannalta merkittävät kohdat. Tuloslukuihin 

valitsemani tapauskertomukset ovat pitkiä. Se johtuu siitä, että ne ovat kokonaisia 

kertomuksia, joissa on tilanteen alku, keskikohta ja loppu. Lukija voi lukea aineis-
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to-otteeni myös silmäilemällä pelkät tummennokset. Näin lukija pystyy seuraa-

maan tuloslukujen kannalta tilanteessa tapahtuneita olennaisia muutoksia.  

Anna minulle aikaa 

Tunnin aiheena on pallonheiton opettelu. Tunti on alkanut ja salissa kaikuu 

riemu ja nauru. Oppilaat ovat oivaltaneet saliseikkailun idean. Toisten edetes-

sä radalla heitellen erilaisia heittovälineitä toiset osallistuvat kannustaen ja 

taputtaen. Yhtäkkiä Joni pillahtaa itkuun ja siirtyy esiintymislavan reunal-

le istumaan. Koulunkäynninohjaaja ehtii lohduttelemaan lasta. Opettaja 

tulee paikalle ja kysyy: ”Sullako tuli suru?” Ohjaaja vastaa lapsen puoles-

ta: ”Väsyttää, sanoi, että väsyttää.” Poika itse ei puhu mitään. Kyynelet valu-

vat sormien välistä ja kuuluu vaimeaa nyyhkytystä. Opettaja ehdottaa: ”No, 

istut vähän aikaa ja mennään sitten yhdessä, vaikka viimeisellä kierroksella?” 

Nyrkkien välistä kuuluu vaimea ”joo”. Opettaja lähtee jatkamaan toimin-

taa muiden pariin. Ohjaajakin siirtyy hiukan etäämmälle jääden kuiten-

kin kuuloetäisyydelle. Joni saa hetken omaa rauhaa. Pelikierrosten edetessä 

opettaja kuulee ohjaajan huikkaavan: ”Hyvä Joni, taputa vain!” Joni on 

saanut itkun katkeamaan ja seuraa nyt leikin kulkua. Toisten taputtaminen ja 

kannustukset tarttuvat ja Jonikin taputtaa. Ohjaaja huomaa tämän ja kannus-

taa Jonia. 

Joni ei enää itke, vaan istuu kädet sylissä. Opettaja tulee juttelemaan ja Jo-

ni vastailee, mutta pillahtaa yhtäkkiä uudestaan itkuun alkaen jälleen hieroa 

silmiään. Nyökyttää kuitenkin opettajalle jotain vastaukseksi. Opettaja seisoo 

Jonin vierellä. Jälleen Joni tarvitsee hetken rauhaa ja saa pian itkunsa tyreh-

tymään. Nyt Joni pystyy jo hiukan keskustelemaan. Opettajalle selviää 

vihdoin itkun syy. Hän kävelee välinekassin luo ja kaivaa sieltä kypärän tuo-

den sen Jonille syliin. Ei Jonia harjoite pelota, vaan kypärä. Hän ei ole ai-

emmin pitänyt tuollaista silmikkokypärää päässään, se näyttää pelottavalta.  

Peli etenee Jonin pitäessä kypärää sylissään ja tunnustellessaan sormil-

laan silmikkoa. Hetken kuluttua opettaja neuvoo, kuinka kypärä laite-

taan päähän. Joni istuu kypärä päässään seuraillen peliä silmikon läpi jo 

ilmeisen kiinnostuneena. Ohjaaja huikkaa sivulta ”hyvä, hyvä Joni”. 

Muutaman pelikierroksen kuluttua opettajan kulkiessa ohi Joni 

kaa: ”Ope, nyt minä voisin osallistua!”  
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Tähän asti toinen opettajista on keskittynyt muiden oppilaiden ohjaami-

seen. Nyt opettajat pitävät pienen tiimipalaverin ja pohtivat, kuinka saatai-

siin Jonille mahdollistettua onnistumisen kokemus. Toinen opettajista jatkaa 

ohjaajan roolissa ja toinen opettajista nostaa ohjaajan avustuksella Jonin alas 

lavan reunalta. Näemme uuden pojan. Pojan joka ei vaikuta enää turvat-

tomalta. Joni lähtee kävelemään reippaasti ja eläytyy tilanteeseen huu-

morilla. Hän kujeilee toisille oppilaille ”pullistellen hauiksiaan” kävelles-

sään kohti heittoradan alkua. (VT2) 

Jonin kertomuksen kautta nostan esiin vielä viidennen turvallisen ilmapiirin teki-

jän. Positiivisen kannustamisen merkitys kuulluksi tulemisen prosessia eteenpäin 

vievänä voimana oli suuri. Myös Koivulan kunnan opetussuunnitelma muistutti 

meitä kannustamisen merkityksestä: ”Oppilaalle tulee luoda mahdollisuuksia 

kokea liikunnan iloa ja onnistumisia kannustavassa ilmapiirissä hänen omien 

edellytystensä mukaisesti.” Eräässä kolme vuotta kestäneessä ensimmäisen, kol-

mannen ja viidennen luokan oppilaiden seurantatutkimuksessa (Pianta ym. 2007: 

1795–1796) havaittiin, että opettajat antavat valitettavasti edelleen palautetta 

oppilaille liittyen tarkkoihin tuloksiin, ei niinkään ongelmanratkaisuprosesseihin. 

Joni sai kannustusta pienistäkin edistysaskeleista, kuten siitä, että hän alkoi seura-

ta tilannetta ja taputtaa toisille tai uskaltautui laittamaan kypärän päähänsä. Posi-

tiivisen kannustuksen saamiseen ei liittynyt sitoumuksia liikuntaharjoitteeseen 

osallistumisesta. Kun positiivinen palaute sidottiin konkreettisiin asioihin, kannat-

teli se Jonin prosessia eteenpäin ja valoi häneen uskoa itseensä. Kannustaminen ei 

siis jäänyt pelkiksi sanoiksi vaan liittyi konkreettisesti Jonin pieniin edistysaske-

leisiin.  

Kertomuksessa Joni vetäytyy syrjään toiminnasta, ilmaisee omat tunteensa 

toimintaa kohtaan avoimesti ja tunteenpurkauksen jälkeen tarkkailee tilannetta 

omassa tahdissaan, kunnes arvioi pystyvänsä suoritukseen. Jonin kommentti, 

”Ope, nyt minä voisin osallistua”, on ratkaiseva raja. Siinä Jonin suhtautuminen 

toimintaa kohtaan muuttuu ja näemme hänessä muutoksen. Tätä rajaviivaa pidän 

tekijänä, joka määrittelee, onko kyseessä kuulluksi tulemisen hetki vai ei. Pelon 

poistuttua syntyy osallistumisrohkeus, joka näyttäytyi muutoksena oppilaan käyt-

täytymisessä ja toiminnassa. Keskeistä osallistumisrohkeuden syntymisessä oli 

nimenomaan se, että oppilas teki itse päätöksen osallistumisestaan.  

Ratkaisevaa Jonin tapauksessa oli vapaus siirtyä syrjään toiminnasta ja näyt-

tää avoimesti tunteita sekä saada tarvittava prosessointiaika. Joni tunsi jo opettaji-

ensa toimintatavat ja luotti siihen, että syrjään vetäytyminen toiminnasta sallitaan. 
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Toisaalta vetäytymisellä ryhmästä erilleen Joni sai huomion itseensä ja vuorovai-

kutuksen opettajan kanssa alulle. Tärkeintä tilanteen kääntymisessä pelosta kohti 

onnistumisen iloa oli tarpeellisen prosessointiajan saaminen ja sopiva määrä ai-

kuisen tukea asian käsittelyssä. Jonin tilannetta hoidettiin kiireettömästi ja joh-

donmukaisesti, askel kerrallaan. Hän sai omaa aikaa mutta myös huomiota ja 

tukea. Jonin oli mahdollista kehittyä liikuntataidoissaan vasta sitten, kun kypärään 

liittyvä huoli oli poistunut.  

Jonin kertomuksesta käy ilmi, että tunteiden asianmukainen käsittely on 

olennaista turvallisen ilmapiirin kannalta. Tunteet toimivat joko ehkäisten tai 

edistäen motivaatiota (Viskari 2003: 167–169). Kouluun ja oppimiseen liittyy 

paljon tunteita, mutta tutkimusta aiheesta löytyy vähän. Oppimisen kannalta mer-

kittäviä tunteita ovat niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet. (Rantala 2006b: 

132). Koulukontekstin tulisi olla niin turvallinen, että lapset pääsevät parhaimmil-

laan onnistumisen ilon kautta positiiviseen oppimisen kierteeseen (Rantala 2006a: 

9). Tutkimukseni perusteella näen, että uusien liikuntataitojen oppiminen ei ollut 

mahdollista, jos harjoitteluun osallistumista oli ehkäisemässä jokin negatiivinen 

tunne. Siksi myös liikuntataidollinen edistyminen hyötyi siitä, että tunteiden ja 

tilanteiden käsittelylle annettiin aikaa.  

6.2 Samanaikaisopettajuus 

Edellisessä luvussa Jonin tapauskertomuksesta voidaan huomata useamman ai-

kuisen tärkeät roolit. Merkittävä päätös kuulluksi tulemisen pedagogiikan synty-

misen kannalta oli toteuttaa tunnit luokanopettajan ja erityisluokanopettajan sa-

manaikaisopetuksena. Yhteistyötä tekemällä opettajilla on parempi mahdollisuus 

kohdata oppilaiden erilaisia tarpeita ja täyttää ammatillinen velvollisuutensa 

(Thousand, Villa & Nevin 2006: 239). Koulujen kehittämiskirjallisuudessa on 

puhuttu jo parikymmentä vuotta samanaikaisopettajuuden puolesta. Inkluusioke-

hityksen seurauksena opetusryhmät sisältävät myös erityisen tuen tarvitsijoita ja 

opettajat tarvitsevat toistensa asiantuntijuutta enemmän kuin koskaan. (Morocco 

& Aguilar 2002: 315–316). Samanaikaisopettajuus on joissakin kouluissa nähty 

virheellisesti työmuotona vain erityistä tukea tarvitsevien lasten inklusiivisissa 

opetusjärjestelyissä. Kuitenkin myös yleisopetuksen oppilaat tarvitsevat aika ajoin 

vahvempaa tukea kuin on saatavilla tyypillisessä yhden opettajan opettamassa 

luokassa. (Thousand, Villa & Nevin 2006: 241).  

Jonin kuulluksi tulemisen hetken syntymistä edesauttoivat omalla panoksel-

laan sekä opettajat että ohjaaja. Tilanteen kiireettömän hoitamisen ja oppilaan 
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kuuntelemiseen keskittymisen mahdollisti taustalla vaikuttava samanaikaisopetta-

juus. Sen ansiosta toisen opettajan oli mahdollista kohdistaa tarkkaavaisuutensa 

yhteen lapseen toisen pitäessä vastuullaan koko ryhmän ohjaamista ja koulun-

käynninohjaajan tukiessa tilannetta omista työtehtävistään käsin. Tutkimuksen 

aineiston tuottamisen takia ohjaaja oli välillä kameran takana videoimassa tunteja, 

mutta tunneilla, joilla ei videoitu, hän oli yksi ryhmän kolmesta aikuisesta. Kuul-

luksi tulemisen hetkien kannalta myös koulunkäynninohjaajan resurssin tehokas 

hyödyntäminen oli tärkeää. Jonin tilanteessa liikuntatunnin ohjaamista ei tarvin-

nut keskeyttää ja toiset oppilaat huomasivat vasta Jonin saadessa kypärän päähän-

sä, että taustalla tapahtuu jotakin. Tutkimusprosessin aikana harjoittelimme seu-

raavan taulukon mukaisia samanaikaisopettajuuden työmuotoja ja sovelsimme 

niitä liikuntatuntien opetustilanteisiin. Taulukossa kuvataan niitä työmuotoja, joita 

opettajien työtavoista on havaittu. 

Taulukko 7. Samanaikaisopettajuuden työmuodot (Morocco & Aguilar 2002: 317). 

Työmuodon nimi: Työmuodon kuvaus: 

Vuorotteleva opetus (alternate leading and 

supporting)  

 

Toinen opettajista on ohjausvastuussa. Toinen 

kiertää, kuuntelee ja seuraa oppilaiden työskentelyä 

antaen yksilöllistä ohjausta. Vuoroja voidaan 

vaihdella. 

Pistetyöskentely (station teaching) Tilassa on useita oppimispisteitä, joissa opettajat 

opettavat. Opetettava sisältö jaetaan opettajien 

kesken. Oppilaat kiertävät pisteillä ryhmittäin. 

Rinnakkaisopetus (parallel teaching) 

 

Yhteinen suunnittelu. Ryhmä jaetaan puoliksi. 

Sisällöt opetetaan samanaikaisesti, samoilla 

materiaaleilla mutta asian lähestymistapa voi 

vaihdella opettajasta riippuen. 

Joustava ryhmittely (flexible grouping) Pienryhmäjakoja tehdään oppilaiden tarpeiden 

mukaan, esimerkiksi taitotasojen tai kertaamisen 

tarpeen mukaisesti. Oppilaiden ryhmittelyssä yksi 

ryhmä voi välillä toimia itsenäisesti. 

Eriytyvä opetus (alternate teaching) Toinen opettaa suurempaa ryhmää ja toinen 

eriyttää opetusta pienemmälle ryhmälle. Ryhmien 

kokoonpanoa voidaan vaihdella. 

Tiimiopetus (team teaching) Opetuksen kaikki vaiheet hoidetaan yhteisesti koko 

ryhmälle. Ohjeenantoja hoidetaan joustavasti ja 

luontevasti yhdessä. 
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Taulukossa jaotellaan samanaikaisopettajuuden työmuodot kuuteen erilaiseen 

vaihtoehtoon. Molemmilla opettajilla on vastuu opettamisesta, mutta vastuuta ja 

rooleja vaihdellaan suhteessa erilaisiin ryhmäkokoonpanoihin. Samanaikaisopet-

tajuutta toteuttaessaan opettajat voivat jo suunnitteluvaiheessa pohtia, millainen 

ryhmän jakotapa ja opettajien keskinäinen vastuunjako hyödyttää kulloinkin par-

haiten oppilaita ja opetettavaa sisältöä. Samankaltaista jaotelmaa käyttävät myös 

Jacqueline Thousand ja hänen työryhmänsä (2006: 242–245). He jakavat saman-

aikaisopettajuuden työmuodot neljään osaan ja näkevät esimerkiksi työpisteittäin 

toteutetun opetuksen yhtenä rinnakkaisopetuksen muodoista. Heidän tutkimuk-

sessaan yhteistä tämän tutkimuksen kanssa on, että he näkevät samanaikaisopetta-

juuden rinnalla myös oppilaiden luontaisen vertaisoppimisen tärkeänä oppimisen 

tukimuotona. Vertaisoppimisen lisäksi oppilasta voidaan käyttää myös opettajan 

yhteistyöparina. Heidän mukaansa opettajat pystyisivät antamaan samanai-

kaisopettajuuden myötä oppilaille hyvän mallin yhteistyön tekemisessä vaaditta-

vista taidoista. Suomalaisissa tutkimuksissa samanaikaisopettajuuden hyödyistä 

on kirjoitettu muun muassa luokanopettajien yhteisopetuksen näkökulmasta in-

klusiivisessa opetusryhmässä (Rytivaara 2011, 2012a, 2012b), inklusiivisesta 

opettajuudesta opettajankoulutuksessa (Lakkala 2008a: 188) ja Helsingin pilotti-

koulujen uudistuvan opetuksen hankkeessa (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilas-

vuori & Thuneberg 2011: 22).  

Tutkimusprosessin kuluessa samanaikaisopettajuuden työtapoja alkoi näkyä 

aineistossa yhä enemmän. Opittuamme toimimaan yllä kuvatuissa työmuodoissa, 

ne alkoivat toistua aineistossa yhä jouhevammin. Saman tunnin kuluessa eri työ-

muodosta toiseen vaihdettiin sulavasti, tilanteiden tulkinnan pohjalta, ilman eri-

tyisempää yhteistä suunnittelua. Tähän vaikutti opettajien keskinäisen ennakointi-

taidon kehittyminen, jota kuvaan tarkemmin tulosluvussa 9.1. Edellä esitetyn 

taulukon työmuotojen kuvausten lisäksi analyysissa korostui aineistossa usein 

toistuva tilanne, joka oli kuulluksi tulemisen hetkien kannalta merkittävä saman-

aikaisopettajuuden mahdollistama hyöty. Tilanteessa toinen opettaja jää vastaa-

maan yhteisen ryhmän opetuksesta, kun toinen irrottautuu varsinaisesta oppiai-

neen opettamisesta muuhun, kokonaisuuden kannalta oleelliseen tehtävään. Pe-

rusopetuslain (642/2010, 30 § 1 mom.) mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus 

saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksen tehtävänä on estää oppilaiden syrjäy-

tymistä ja edistää tasa-arvoa. Ohjauksella tulee kiinnittää huomiota opiskelumoti-

vaatiota lisääviin toimintatapoihin, vahvistaa oppilaan yhteistyötaitoja, kykyä 

toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. (Opetus-

hallitus 2011: 34–36). Samanaikaisopettajuuden työmuotojen näkeminen opetuk-
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sen lisäksi myös kasvatuksen apuvälineenä mahdollisti opettajan työhön kuulu-

vaan ohjaustoimintaan irrottautumisen tuntitilanteissa. Tällä mahdollisuudella oli 

merkittävä vaikutus kuulluksi tulemisen pedagogiikan kehittämiseen. 

Taulukko 8. Samanaikaisopettajuuden hyödyt kasvatus- ja ohjaustoiminnassa. 

Opetustilanteesta irrottautumisen syitä: 

1.Opetusroolista siirrytään kasvatus/ohjaustilanteeseen. Toisen opettajan jatkaessa suurryhmän 

opetusta, toinen antaa yksilöllistä huomiota oppilaalle/pienelle joukolle oppilaita. Tilanne ei liity 

oppiaineen sisällölliseen opettamiseen. 

2. Toinen opettaja irrottautuu organisoimaan meneillään olevaa toimintaa uudelleen vaihtuvien tilanteiden 

tai oppilaiden tarpeiden mukaisesti. 

3. Toinen opettajista vetäytyy aktiivisen kuuntelijan rooliin. 

Kasvatus- ja ohjaustilanteeseen irrottautuminen kuvaa opettajien roolijakoa nope-

asti muuttuvassa tilanteessa, jossa toinen opettajista irrottautuu yksilölliseen vuo-

rovaikutustilanteeseen toisen ottaessa kokonaisvastuun suurryhmän opettamisesta. 

Erona tässä aiempien tutkimuksien (Morocco & Aguilar 2002, Thousand, Villa & 

Nevin 2006) työmuotojen kuvaukseen on se, että opettajan irrottautuminen oppi-

lasta tai oppilasryhmää varten ei liity oppiaineen sisällölliseen opettamiseen. Op-

piaineen sisällöllinen opettaminen jatkuu sillä välin suurryhmänä toisen opettajan 

toimesta. Tällaisessa tilanteessa opettaja reagoi herkästi ja välittömästi ilmi tule-

viin oppilaiden muihin kuin oppiaineeseen liittyviin tarpeisiin, jotka ovat ehkäi-

semässä oppimista, ellei niitä käsitellä asianmukaisesti ja tilannesidonnaisesti. 

Toimimme näin siksi, että pidimme näiden tarpeiden käsittelyä yhtä tärkeänä kuin 

oppiaineeseen liittyvää opetusta. Jos esimerkiksi liikunta pelotti, oli se merkittävä 

ehkäisevä tekijä oppimisen kannalta, eikä oppiaineen sisällöllistä oppimista ta-

pahtunut ennen tilanteen käsittelyä, kuten esimerkiksi Jonin tapauksessa. Tilan-

nesidonnaisuudella tarkoitan sitä, ettei opettaja voinut sivuuttaa oppilaiden huolia 

tai tunteenpurkauksia selvitelläkseen niitä oppituntien ulkopuolisena aikana. Ko-

kemukset ja tunteet olivat aina tilanne- ja kontekstisidonnaisia, ja kuulluksi tule-

misen hetki vaati asioiden käsittelyn tapahtumaympäristössään, niiden henkilöi-

den vuorovaikutuksessa, joihin tilanne liittyi.  

Tämän samanaikaisopettajuuden mukanaan tuoman hyödyn oivaltaminen op-

pilaan kuulluksi tulemista edistävänä tekijänä oli yksi niistä tuloksista, jotka oli-

vat minulle erityisopettajana merkittäviä. Aiemmin olin joutunut aika ajoin oppi-

laiden käytösongelman tai jonkin muun äkillisen kriisitilanteen takia poistumaan 
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oppilaan kanssa luokkatilasta muun opetusryhmän jäädessä koulunkäynninohjaa-

jan vastuulle. Näiden tilanteiden takia olin kokenut, että vanhempien kritiikki siitä, 

että haastavasti käyttäytyvä oppilas luokassa vie suuren osan opettajan ajasta, on 

oikeutettu. Myös koulunkäynninohjaajien kokemukset näistä tilanteista tulee ottaa 

huomioon. He voivat joutua yllättäen opettajan rooliin, ilman etukäteisvalmistelua. 

Vaihtuvissa tilanteissa ovat mukana myös vastuukysymykset.  

Oppilaiden sosioemotionaalisiin tarpeisiin on kouluissa kehitetty muun muas-

sa parkkitoimintaa, joka tarkoittaa sitä, että haastavasti käyttäytyvä oppilas voi-

daan lähettää jonkun muun aikuisen luokse rauhoittumaan ja käsittelemään tilan-

netta, opettajan keskittyessä opettamiseen. Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa 

opettaja–oppilassuhteiden laadun merkitys korostuu, ja tulosteni valossa näen, 

että nimenomaan sen aikuisen on tärkeä reagoida, jolle oppilas viestii käytöksel-

lään huolestaan tai ongelmastaan. Huolta ei voi sysätä parkkiin tai telakalle, eikä 

muuallekaan irti tilanteesta ja sosiaalisesta kontekstista, jossa se on syntynyt. 

Oppilaat pitivät usein tästä tarpeestaan tiukasti kiinni. Alla olevassa esimerkissä 

opettaja pyrkii siirtämään Petterin ja Jaanan välien selvittämistä myöhäisempään 

ajankohtaan, jotta tunti saataisiin ensin alulle, mutta Petteri pyrkii saamaan asial-

leen opettajan huomion yhä uudelleen.  

Opettaja laittaa tavaroita, eikä ehdi selvittää Petterin ja Jaanan tilannetta. 

Hän pyytää Petteriä istumaan ja lupaa selvittää asiaa hetken kuluttua. Kun 

opettajat antavat tunnin aloitukseen liittyviä ohjeita, ei Petteri pysty keskitty-

mään kuuntelemiseen. Hän alkaa vääntelehtiä paikallaan ja hokee isolla ää-

nellä ”Auh! Voih!”. Opettajat näkevät pienen teatterin Petterin toiminnassa, 

eivätkä noteeraa, vaan jatkavat ohjeistamista. Kun Petteri elehtii näyttävästi 

hetken kuluttua toiseen kertaan, päättää toinen opettajista, että Petterin ja 

Jaanan tilanne täytyy sittenkin käsitellä saman tien. Hetken kuluttua keskus-

telusta Petteri on unohtanut tilanteen ja juoksee täyttä päätä hippana. (VT 4) 

Samanaikaisopettajuuden ansiosta opetusta pystyttiin myös suuntaamaan nopeasti 

uudelleen vaihtuvien tilanteiden tai oppilailla huomattujen tarpeiden myötä. Ti-

lanteet liittyivät usein siihen, että alkuperäistä tuntisuunnitelmaa tuli muuttaa tai 

jalostaa vastaamaan paremmin oppilaiden tarpeita. Tällöin toinen opettajista or-

ganisoi tilannetta uudelleen, toisen opettaessa ryhmää. Tällä roolituksella luotiin 

mahdollisuuksia opetusprosessin eteenpäin viemiselle ilman että opetusta tarvitsi 

katkaista. Se lisäsi opetusprosessin säätelyn mahdollisuuksia oppilaiden lähikehi-

tyksen vyöhykkeen ja aktuaalisen osaamisen tasojen välillä (vrt. Lakkala 2008a: 
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180–181, 224–225). Opettaja saattoi myös vetäytyä aktiivisen kuuntelun hetkeen 

hankkiakseen oleellista lisätietoa ryhmästä, tietystä yksilöstä tai tilannetekijöistä.  

Opettaja alkaa seurata tilannetta, ketkä kaikki oppilaat ovat jo oma-

aloitteisesti käyneet tällä pisteellä ja ketkä yrittävät vältellä tulemista tangol-

le. (VT 7) 

Edellä kuvaamissani tilanteissa toinen opettaja irrottautuu pedagogisen toiminnan 

kannalta muuhun rooliin kuin sisällölliseen opetustehtävään. Hän irrottautuu pe-

rinteisestä opettajan roolista ja siirtyy kasvattajan, ohjaajan ja oppimisprosessin 

tukijan rooliin. Varsinaista opetusta jatkaa toinen opettaja suurryhmässä. Oppilaan 

kuulluksi tulemisen kannalta tällä mahdollisuudella oli tärkeä pedagoginen merki-

tys. Opettajan tuli pystyä siirtymään opetustilanteesta myös muuhun, kokonai-

suuden kannalta merkittävään toimintaan samanaikaisesti opetuksen jatkuessa. 

Samanaikaisopettajuus takasi kaikkien oppilaiden oikeuden saada laadukasta 

opetusta ja ohjausta katkeamattomasti. Konkretisoin seuraavaksi opetustilanteesta 

siirtymistä ohjaustilanteeseen Emmin tapauskertomuksen avulla. 

Olen vesi-vesi-hiisi, tää on minun biisi… 

On alkamassa musiikkiliikunnan tunti. Tunti aloitetaan erilaisilla kehoryt-

meillä, joihin on yhdistetty liike. Opettajat ovat valinneet mielestään hauskan 

Vesihiisi-rapin, jossa oppilaat ovat kahdessa vastakkaisessa rivissä. Tarkoi-

tuksena on lorutella ääneen Vesihiisi-lorua ja liikkua jonoissa rytmin tahdissa. 

Opettajan kertoessa leikin ohjeita, karkaa Emmi-tyttö jonosta ja kiipeää 

liikuntasalin näyttämölle. Hän on temperamenttinen ja sisukas luonne. Hän 

muistuttaa pientä peikkotyttöä. Emmi pitää tiukasti huolen omista rajoistaan 

ja tahdostaan; jos hän ei jotakin halua, niin usein häntä ei onnistuta houkutte-

lemaan. Tiukan paikan tullen Emmi saattaa raapaista tai purra, mutta sitä hän 

ei tee ilkeyttään, vaan puolustautuakseen. 

Opettajat huomaavat Emmin karkaamisen, mutta jatkavat harjoitteen ohjaa-

mista. Kuin sanattomasta sopimuksesta toinen opettajista siirtyy hetken ku-

luttua vaivihkaa sivummalle ja toinen jatkaa ohjaamista ilman keskeytyk-

siä. Ryhmän lapset ovat jo tottuneet siihen, että joskus joku lapsista saa yksi-

löllistä huomiota, eivätkä kiinnitä huomiota siihen, mitä toinen opettajista te-

kee. 
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Opettaja tietää, ettei Emmi tule mukaan harjoittelemaan, mutta hän 

pyytää Emmiä istumaan viereensä lattialle. Opettaja istahtaa lavan eteen. 

Yllättäen Emmi myöntyy tähän, selvästi kuitenkin epäluuloisena. Hän tulee 

alas lavalta, istahtaa kauemmas opettajasta, laittaa kädet puuskaan, otsan 

kurttuun ja hokee useita kertoja ”en varmasti mene!” Opettaja ei välitä tästä, 

vaan laulaa ja taputtaa ryhmän mukana Vesihiisi-rapin rytmiä jalkoihinsa.  

Pikkuhiljaa Emmi alkaa hivuttautua kohti opettajaa ja tulee yhä lähemmäs ja 

lähemmäs, edelleen lattialla istuen. Opettaja vilkaisee Emmiä ystävällisesti. 

Emmin otsakurtut alkavat suoristua ja ilmapiiri kevenee. Emmi istuu ja katse-

lee opettajaa ja tuumailee tilannetta. Lopulta Emmi siirtyy opettajan syliin 

istumaan ja käpertyy opettajan iholle niin tiiviisti kuin mahdollista.  

Opettaja jatkaa laulamista ja alkaa taputtaa nyt rytmiä Emmin polviin ja har-

tioihin. Emmi istuu opettajan sylissä ja on rennon ja levollisen oloinen. Pik-

kuhiljaa hän alkaa taputtaa laulun rytmiä opettajan käsiin. Toinen opet-

taja ottaa toisten oppilaiden kanssa harjoitusta useampia kertoja, jotta kaikki 

ehtisivät sen omaksua. Emmillä on aikaa istua rauhassa ja harjoitella ke-

horytmiä toisen opettajan sylissä. Lopulta opettaja kysyy Emmiltä, tulisiko 

hän leikkiin mukaan opettajan pariksi. Ensin Emmi epäröi, mutta sitten nou-

see ja lähtee opettajan kanssa mukaan loruttelevaan rivistöön. Emmin ja 

opettajan katseet kohtaavat. Opettaja hymyilee lämpimästi, Emmin kasvot 

ovat yhtä aurinkoa. (PP 4/3) 

Emmin ja opettajan taustalla kuuluu aktiivinen rytmitys ja liike, normaalin liikun-

tatunnin toiminnallisuus. Emmin ja opettajan kohtaamisesta välittyy kuitenkin 

kiireettömyys ja rauha, kosketus, kohtaaminen ja kuunteleminen. Nel Noddingsin 

(2005: 17–18) mukaan opettajan työssä kohdattaviin tilanteisiin tulisi suhtautua 

samalla intuitiolla ja tilanneherkkyydellä, joka on olennaista esimerkiksi vauvan 

ja äidin suhteessa. Tästä intuitiivisesta toiminnasta oli kyse toisen opettajan vetäy-

tyessä opetustilanteesta syrjään. Emmi haastoi opettajan vuorovaikutukseen kans-

saan. Hänen poistumisensa ryhmästä tulkittiin vuorovaikutuksen aloitteeksi, jo-

hon opettaja vastasi tarjoamalla itsensä vuorovaikutuskumppaniksi. Emmin ker-

tomus konkretisoi sitä, mitä kuulluksi tulemisen pedagogiikka liikuntatunneilla 

oli. Tässä kertomuksessa ovat läsnä samat elementit kuin Joninkin kertomuksessa. 

Emmille annetaan tilaa, aikaa ja yksilöllistä huomiota. Emmin kertomuksessa 

mennään kuitenkin syvempään vuorovaikutukseen ja fyysisesti läheisempään 

kontaktiin kuin Jonin tilanteessa. Koskettaminen ja läheisyys tapahtuvat oppilaan 
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valinnasta opettajan annettua niille mahdollisuuden. Emmin ja opettajan kohtaa-

misessa ei ole kiire, eikä opettaja yritä toiminnan lomassa nopeasti kysellen sel-

vittää syitä Emmin vetäytymiseen. Lukuvuosi on pidemmällä kuin Jonin tilan-

teessa. Oppilaat ovat oppineet tuntemaan opettajien toimintatapoja yhä paremmin, 

ja molemminpuolinen luottamus on rakentunut. Jonin ja Emmin kaltaisten kerto-

musten ilmeneminen tutkimusaineistossa todensi oppilaiden tarvetta läheiselle 

vuorovaikutussuhteelle opettajansa kanssa. Lapset ovat luotujaan sosiaalisia olen-

toja ja biologisesti alttiita kommunikoimaan, olemaan ja elämään suhteissa toisiin 

(Rinaldi 2008: 21–22). 

Emmin ja Jonin kertomuksilla haluan korostaa samanaikaisopettajuuden 

merkitystä vaihtoehtona perinteiselle yksin opettamisen kulttuurille liikunnanope-

tuksessa. Emmin tilanteessa kahden opettajan yhteistyö erottuu vieläkin saumat-

tomampana kuin Jonin kohdalla. Harjoitteen alussa Emmi arvioi omaa taitotaso-

aan tarkasti. Hän tietää, että hänellä on vaikeuksia selvitä annetusta kehorytmistä. 

Myös opettaja tiedostaa tämän tehtävän haasteellisuuden Emmille. Emmi suojaa 

itseään ja itsetuntoaan julkiselta tilanteelta, jossa hänen osaamattomuutensa tulee 

ryhmän muiden oppilaiden nähtäväksi. Oikea-aikainen tuki, tarvittava prosessoin-

tiaika ja turvallisessa ilmapiirissä toimiminen mahdollistettiin oppilaalle samanai-

kaisopettajuuden avulla. Kahden opettajan ohjatessa ryhmää toisen vetäytyminen 

yksilölliseen kasvatustilanteeseen ei vaikuta tässäkään tilanteessa muiden oppilai-

den opetuksen laatuun. Opetus jatkuu taustalla katkeamattomana. Tärkeää on 

myös se, ettei ryhmän koulunkäynninohjaajan tarvitse siirtyä opettajan rooliin, 

vaan hän voi jatkaa omien työtehtäviensä toteuttamista. Hän on Vesihiisirivistössä 

antamassa tukea toiselle oppilaalle. Emmille annettu henkilökohtainen aika ei ole 

pois kenenkään toisen opetuksesta.  

Kuulluksi tulemisen hetki rohkaisi Emmin mukaan harjoitukseen, jonka hän 

aluksi koki itselleen vaikeaksi. Kahden opettajan läsnäolo ja yhteen hioutunut 

roolitus antoivat mahdollisuuden ajan, rauhan, oppilaan omien päätösten, koske-

tuksen, läheisyyden ja luottamuksen osoittamiseen. Emmin esimerkistä nähdään, 

että oppilaan saavuttaessa hyvän ja turvallisen olon usko itseen ja myös kiinnos-

tus oppiaineen sisällöllistä oppimista kohtaan herää, kuten Joninkin kohdalla.  

6.3 Aktiivinen kuunteleminen 

Huomatessamme, että pedagogisen rakkauden etiikan mukaisiin arvoihin sitou-

tuminen alkoi tuottaa aineistoon kuulluksi tulemisen hetkiä, tutkimuksellinen 
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kiinnostus kohdistui erityisesti näihin hetkiin. Pyrimme kuuntelemaan yhä enem-

män, eli keskityimme aktiivisen kuuntelun taidon harjoitteluun. Tutkimuksen 

kentällä aktiivisen kuuntelun käsite on levinnyt terapiatyöstä laajasti eri alojen 

vuorovaikutustaitojen opetteluun ja opettamiseen. Aktiivisessa kuuntelussa kuun-

telija pyrkii ymmärtämään kertojan näkökulmaa ilman omia tulkintojaan (Weger, 

Castle & Emmett 2010: 35) ja saamaan toisen vakuuttuneeksi siitä, että todella 

kuuntelee ja arvostaa häntä ja hänen sanottavaansa. Aktiivisessa kuuntelussa on 

tärkeää, ettei sorru olettamaan tietävänsä, mitä toinen aikoo sanoa. Asia täytyy 

saada sanoa omalla ajallaan ja tavallaan. Aktiivisessa kuuntelussa ei tuomita tai 

arvioida. (Weare 2000: 90). Tässä luvussa kuvaan, mitä aktiivisen kuuntelun taito 

ja sen harjoitteleminen olivat tässä tutkimuksessa. Luvussa 2.2 kuvasin käsitystä-

ni kuuntelemiseen tähtäävästä pedagogiikasta (Rinaldi 2008) osana suhteissa 

olevaa (Rinaldi 2008) ja osana etiikkaa olevaa (Dahlberg & Moss 2005). Opetta-

ja–oppilassuhteissa tapahtuva aktiivinen kuunteleminen oli liikuntatuntien tilan-

teissa pedagogisen rakkauden etiikkaan perustuvaa käytännön moraalia.  

Oppilaiden kerronnan aktiivinen kuunteleminen liittyi vuorovaikutustilantei-

siin, elekielen havainnointiin, yksittäisiin sanallisiin kommentteihin, ryhmän ylei-

seen ilmapiiriin, toiminnan äänimassaan, yksittäisiin tilannetekijöihin ja yksilöi-

hin liittyviin tekijöihin. Aktiivisen kuuntelun toteuttaminen laajeni siis myös var-

sinaisessa vuorovaikutustilanteessa tapahtuvan kuuntelemisen ulkopuolelle. Tar-

koitan kuuntelemisella kokonaisvaltaista tilanteen tulkintaa kaikilla aisteilla ja 

koko keholla. Kuunteleminen ei tapahtunut pelkästään kuuloaistin varassa. Yhdis-

tän nämä elementit kuulluksi tulemisen pedagogiikan yhteydessä aktiivisen kuun-

telun käsitteeseen, koska kuunteleminen liikuntatunnin kontekstissa oli ennen 

kaikkea aktiivista toimintaa. Carlina Rinaldin (2008: 19–21) käsitys kuuntelemi-

sesta tulee lähelle tämän tutkimuksen analyysissä esiin nostettuja tekijöitä. Jaettu 

ymmärrys asioista muodostuu suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Rinaldi määritte-

lee kuuntelemisen avoimena olemiseksi lapsen kerronnalle ja kuuntelemiseksi 

kaikilla aisteillamme.  

Lauran tavassa liikkua mukana aistin selvää iloa ja tyytyväisyyttä, muista en 

vielä tiedä. (VT 4) 

Synnymme tarvittavat aistitoiminnot mukanamme ja käytämme niitä saadaksem-

me tietoa maailmasta. Aistit ovat tärkein väylämme olla mukana sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Jokaisella yksilöllä on oma yksilöllinen systeeminsä havait-

semiseen, tunteiden kokemiseen ja ajattelun toimintoihin. (Kielinen & Yliherva 

2010: 63). Koko kehon osallistuminen kuuntelemiseen yhdistyy tässä tutkimuk-
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sessa näkemykseen siitä, että kehollinen tieto liittyy ruumiillisuuteen, elekieleen, 

käytökseen ja aistimuksiin itsestä ja muista. Opettajan työhön liittyvä tieto on osa 

käytännön moraalia, jolloin se näkyy teoistamme, tavoistamme, rutiineistamme ja 

on tallennettuna kehomuistiimme. (van Manen & Li 2002: 220–221). Aktiivisen 

kuuntelun tilanteessa on tärkeä pyrkiä viestimään hyväksynnän kieltä niin verbaa-

listi kuin nonverbaalisti. Puhumme vapaasti vain silloin, kun koemme, että sanot-

tavamme hyväksytään, emmekä pelkää toisen reaktioita. Hyväksynnän viestimi-

seen liittyy oman kehonkielen kontrollointi. Keho voi ilmentää huolta, välinpitä-

mättömyyttä, kiinnostusta tai kiinnostuksen puutetta riippumatta siitä, mitä 

suumme sanoo. Esimerkiksi katsekontakti, ilmeikkyys tai ulkoinen vaikutelma 

voivat kertoa enemmän mielentilasta kuin se, mitä puemme sanoiksi. (Weare 

2000: 90). 

Aktiivisen kuuntelun olennainen piirre oli sen tilannesidonnaisuus. Aktiivinen 

kuuntelu oli myös varsinaista vuorovaikutustapahtumaa edeltävää ja sen jälkeistä 

kokonaistilanteen, tunnelman, ilmapiirin ja koko ryhmän elementtien kuuntelua. 

Opettajan kuuntelu keskittyi havaittujen viestien mukaisesti sinne, missä oli akuu-

tein tarve kuulla jotakin. Mikäli ryhmässä oli esimerkiksi turvallista ilmapiiriä 

uhkaava tilanne, vaati se nopeaa tilanteeseen keskittymistä.  

Alkaa kuulua karjaisuja. Hanna huitaisee Teppoa ja lähtee karkuun. Teppo 

yrittää huitoa Hannan perään. Hanna juoksee Mikon ohi ja raapaisee Mik-

koa. Mikko karjuu. Jarkko ja Aino ovat hyökkäämässä Hannaan kiinni. Han-

nalla on uhkaava ilme ja kädet raapima-asennossa. Teppo hyökkää sivusta ja 

käy käsiksi Hannaan. Sakari on vierellä, Hanna raapii. Teppo tulee puolus-

tamaan Mikkoa ja he huiskivat Hannan kanssa toisiaan käsille. (VT 7) 

Hannan ja toisten oppilaiden konflikti ehti hurjistua muutamissa sekunneissa 

pahaksi, vaikka tilassa oli läsnä kolme aikuista. Opettajat olivat juuri kantamassa 

rekkitankoa välinevarastoon. Tunti oli päättymässä, ja koulunkäynninohjaaja yritti 

puuttua tilanteeseen videokameran takaa. Tilanteen selvittely vaati oppilaiden 

kuuntelemisen lisäksi videonauhojen tarkkaa katsomista ja hyvää oppilaantunte-

musta, koska oppilaat eivät osanneet täysin aukottomasti kertoa, mikä johti näin 

rajuun välienselvittelyyn. Vahvoille tunteille ei tuntunut löytyvän sellaisia sanoja, 

että opettaja olisi ymmärtänyt miksi näin koviin otteisiin edettiin. Pitkällisen sel-

vittelytyön jälkeen ilmeni, että Hannan ja toisten oppilaiden tilanne oli saanut 

alkunsa väärinkäsityksestä salin siivoustilanteessa. 
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Aktiivisen kuuntelun avulla on mahdollista syventää oppilaantuntemusta. 

Kuuntelemisen avulla oppilaista hankittiin kokemuksellista, kokonaisvaltaista ja 

intuitiivista tietoa (Viskari 2003: 167–169). Oppilaantuntemuksen karttuessa opet-

taja oppii ennakoimaan oppilaiden reaktioita ja tunnetiloja sekä näkemään oppi-

laat uudessa valossa, saaden ymmärryksen oppilaan käyttäytymiselle (Goldstein 

1998: 86–87). Keräämällä tietoa oppilaiden liikuntataidoista, osallistumisvalmiu-

desta ja vuorovaikutustaidoista opettajalle muodostui kokonaiskuva oppilaasta 

liikuntatunnin kontekstissa.  

Aktiivista kuuntelua oli mahdollista ylläpitää toiminnasta sivuun vetäytymi-

sen lisäksi myös opettajan toimiessa oppilasryhmän keskellä ja ohjatessaan toi-

mintaa.  

Opettaja liikkuu keskellä peliä ohjaamassa, mutta on selvästi samalla tietoi-

nen siitä, mitä kenellekin kuuluu pelin tiimellyksessä – – Hän pystyy kommen-

toimaan ohjaamisen ohella eri tilanteisiin joissa oppilaat ovat. (VT 4) 

Suomalaisessa kouluhistoriassa Martti Haavio (1969: 26–27) neuvoi 60-luvun 

opettajia siten, että heidän tulisi pyrkiä herkistämään havaintokykyään ilmeiden, 

eleiden ja liikkeiden tarkkaamiseksi ja opeteltava tulkitsemaan niitä. Tästä ha-

vaintokyvyn tietoisesta herkistämisestä oli kyse myös aktiivisen kuuntelun taidon 

opettelussa. Myös puheen säätelijöitä, eli niitä eleitä, joilla ylläpidetään puhumi-

sen ja kuuntelemisen vuorottelua (Ekman 1999: 50), oli tärkeä huomioida varsi-

naisessa vuorovaikutustilanteessa oppilaan kanssa. Niiden avulla opettaja pystyi 

välttämään oppilaan päälle puhumisen. Eleillä ja liikkeillä voimme rohkaista 

toista puhumaan esimerkiksi vastaamalla hymyyn hymyllä. Tällöin kyse on oman 

elekielen sovittamisesta yhteen kuunneltavan henkilön elekielen kanssa. (Weare 

2000: 91). Aktiivista kuuntelua oli mahdollista tehostaa myös Thomas Gordonin 

kehittämän toimivien ihmissuhteiden mallin avulla. Siinä aktiivisella kuuntelemi-

sella tarkoitetaan vuorovaikutustilanteessa kuunnellun viestin artikuloimista ää-

neen ja näin palauttamista takaisin lähettäjälleen tarkistettavaksi. Kuuntelija antaa 

kertojalle mahdollisuuden tarkentaa ja laajentaa viestiään ja samalla tarkistaa, 

ymmärsikö kuulemansa oikein. (Gordon 2004, 2006, Weare 2000: 92). 

”Sari-ope, voiks sä tulla mun pantteriks?” ”Sun pantteriks?” ”Niin, pantte-

rikuperkeikkaan.” (VT 7) 

Kuunteleminen oli tilanteen aistimista ja sille herkistymistä. Aktiivisen kuuntelun 

taidosta muodostui työkalu, jolla paneuduttiin yhä syvemmälle kuulluksi tulemi-

sen prosessiin. Jotta opimme kiinnittämään tarkkaavuuden oppilaan kuulluksi 
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tulemisen kannalta merkittäviin tekijöihin, tuli meidän syventyä pohtimaan sitä, 

kuinka oppilaat viestittävät ja kertovat merkityksellisiä asioita liikuntatuntien 

toiminnallisissa tilanteissa. Mitä tekijöitä oli oleellista kuunnella nimenomaan 

liikuntatunnilla? Lasten kerrontaa on kuvattu muun muassa pätkittäisenä, multi-

modaalisena ja yhteistyössä toteutuvana suhteena kerronnan ja kontekstin välillä. 

Multimodaalisuudella tarkoitetaan lasten kerronnassa laadullisesti erilaisia tapoja, 

joilla lapset kertovat ja muodostavat merkityksiä. Kerronnan tapoihin voidaan 

sisällyttää esimerkiksi leikki, kielellisyys, toiminta, tunneilmaisut, kehon liikkeet 

tai taiteen kuten musiikin tai piirtämisen mahdollisuudet kerronnassa. (Puroila, 

Estola & Syrjälä 2012: 191). 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden kuulluksi tulemisen hetkiin liittyvässä ker-

ronnassa sanat eivät olleet keskeisin elementti. Kerronta oli vahvasti ruumiillista, 

tunteiden sävyttämää, paikkaan ja tilanteeseen sidottua sekä opettaja–

oppilassuhteissa ja vertaissuhteissa olevaa. Olen koonnut alla olevaan taulukkoon 

niitä näkökulmia, joita sisällönanalyysi ja narratiivinen analyysi nostivat aktiivi-

sesta kuuntelusta esiin. 

Taulukko 9. Näkökulmia kuuntelemiseen. 

Näkökulmia kuuntelemiseen:  

Mitä opettaja kuunteli?  

 elekieltä, kehollista kerrontaa 

 tunnetiloja 

 toiminnalla kertomista 

 verbaalista viestintää 

 yleistä ilmapiiriä 

 tilannetekijöitä 

 yksilöön liittyviä tekijöitä 

 toiminnan äänimassaa 

Miten oppilaat kertovat?  

 toiminnalla ja sen intensiteetillä 

 ilmeet, eleet, asennot, kehollisuus 

 kielellisesti 

 tunteiden avulla 

Milloin kuuntelu epäonnistui?  

 opettaja ei nähnyt toiminnan tai tilanteen syitä 

 opettaja tulkitsi oppilaan lähettämiä viestejä 

virheellisesti 

 opettaja antoi katteettomia lupauksia 

 opettaja ei keskittynyt tilanteeseen 
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Elekieltä ja tunteilla viestimistä. Erityisen tärkeää oli pysähtyä kuuntelemaan 

silloin, kun oppilas teki vuorovaikutuksen aloitteen. Usein keskustelun aloite 

saattoi olla sanallisen aloitteen ohella myös opettajalle suunnattu nonverbaalinen 

viesti, kuten esimerkiksi katsekontakti. Näille tilanteille oli tärkeää olla herkkänä. 

Oppilaat saattoivat kertoa itselleen merkityksellisiä kuulumisia kuin ohimennen, 

toiminnan lomassa. Kun oppilaalla oli sanottavaa, oli kuuntelemisella merkitystä 

kuulluksi tulemisen kannalta, vaikka asia ei aina liittynytkään kyseisen oppiai-

neen sisältöihin. Kieli ja kehonkieli vaikuttavat siihen tapaan, jolla toimimme 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Lasten aloitteita huomioimalla on mahdollisuus 

rakentaa aitoa kontaktia. (Kielinen & Yliherva 2010: 64, 67–68). 

Pelkästään elekielen kuunteleminen oli laaja osa-alue. Elekielen ilmaisuja ja-

otellaan eri osa-alueisiin. Symbolit ovat kehonkieltä, jossa liikkeillä on tietyt 

tarkoitukset, jotka ymmärretään yhdessä kulttuurissa tai alakulttuurissa samalla 

tavalla. Ne ovat sosiaalisesti opittuja ja kulttuurisesti vaihtelevia. Usein symbo-

leihin kuuluu käsien käyttämistä, mutta myös esimerkiksi olkapäiden kohautuksia 

ja muutoksia pään asennossa tai kasvojen liikkeissä. Usein näitä käytetään kom-

munikoinnissa apuna silloin, kun ei voida luottaa pelkästään sanojen tehoon, esi-

merkiksi jos on liikaa meteliä tai toinen osapuoli on kauempana. (Ekman 1999: 

45–46). Näitä symboleja näkyi oppilaiden lisäksi meidän opettajien toiminnassa, 

kun pyrimme viestittämään toisillemme metelin yli esimerkiksi aikataulussa py-

symisestä tai siitä, että toinen oli poistumassa hetkeksi tilasta.  

Symbolien lisäksi elehdimme keholla kuvittaessamme puhetta. Nämä eleet 

ovat liikkeitä, jotka vahvistavat juuri sanottua. Ne ovat läheisesti sidoksissa pu-

huttuun hetkeen, ja niitä on esimerkiksi kulmien kohottaminen tai kurtistaminen. 

Kun oppilas siveli hiuksiaan, raapi itseään tai näykkäili hampaillaan esimerkiksi 

kättään, oli kyse manipuloivista eleistä. Usein nämä eleet heijastavat jännitystä tai 

pinttyneitä rutiineja (Ekman 1999: 47–49). Oppilaan jännitys ja epävarmuus seu-

raavaa harjoitetta kohtaan oli mahdollista huomata seuraamalla muun muassa 

näitä eleitä. Alla olevassa otteessa Heli ei nipistä itseään, vaan vierellään seisovaa 

koulunkäynninohjaajaa, ilmaistakseen jännityksensä kuperkeikan harjoittelua 

kohtaan. 

Heli on seurannut tähänastiset ohjeet motoriikkaradalla keskittyneesti, mutta 

nipistää yhtäkkiä vieressään seisovaa koulunkäynninohjaajaa kuunnellessaan 

kuperkeikkapisteen ohjeita. Ohjaajan huudahtaessa ”AU”, Heli sanoo, ”Mä 

en tykkää tehä kuperkeikkaa, mulla menee pää sekaisin.” (VT 7) 
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Myös tunteita ja tietoisuutta voidaan ilmaista ja kuvastaa kehollisesti (Kjörholt, 

Moss & Clark 2008: 184). Videonauhoilta kaikuvat ilon, riemun tai pelon äänen-

painot kuuluivat emotionaalisiin ilmauksiin. Näissä eleissä kasvojen ja kehon 

liikkeiden lisäksi äänensävyt toimivat tunnusmerkkeinä ja signaaleina kuulijalle 

(Ekman 1999: 50). On tärkeää kuunnella millaisia tunteita eri tilanteet yksilöissä 

herättävät (Warming 2008: 54). Oppilaat kertoivat itselleen merkittäviä asioita 

liikuntatilanteiden synnyttämien tunneilmauksien avulla sekä sanallisesti että 

liikkeiden ja elekielen kautta ruumiillisesti. 

Mikko ärsyyntyy siirtymävaiheessa. Ääni muuttuu koko ajan äkäisemmäksi. 

(VT 2) 

Jaana istahtaa lattialle ensimmäisen kerran tylsistyneen näköisenä mutta 

loikkaakin vielä takaisin peliin, kun hippaa vaihdetaan. (VT 4) 

Yksittäisten oppilaiden lisäksi opettaja kuunteli ympärillään kaikuvaa äänimassaa. 

Äänimassan kuunteluun liittyivät esimerkiksi ryhmän yhteisen naurun, kiljahtelun, 

huutojen, taputusten, hiljaisuuden tai riitelyn elementit – äänet, jotka eivät olleet 

suoranaista sanallista viestintää, mutta elekielen ohella kertoivat osallistuvien 

oppilaiden tunteista, vuorovaikutustilanteista ja suhtautumisesta järjestettyyn 

toimintaan kyseisellä hetkellä. 

Ainokin on ollut näin pitkään ihan hiljaa seuraamassa, ensimmäisiä kom-

mentteja alkaa tulla vasta nyt. (VT 2) 

Kun opettaja näyttää massapallon heittoa tötterön sisältä, kuuluu ensimmäi-

nen äännähdys lapsilta. Oikein makea naurun helähdys. (VT 2) 

Aktiiviseen kuunteluun liittyy myös sen arviointi, miten ryhmä säätelee kerrontaa 

ja mitä mahdollisesti jää sanomatta ja kuulematta. Aktiivisen kuuntelijan tehtävä-

nä on kuunnella myös ristiriitaisia ja särähteleviä ääniä. (Estola, Kaunisto, Keski-

Filppula, Syrjälä & Uitto 2007: 13, 56–57). Erityisen tärkeää aktiivinen kuuntelu 

oli tilanteissa, joissa oppilaan kerrontaan liittyi epävarmuuden ja osaamattomuu-

den kokemuksia.  

Tapio näkyy yksin istumassa salin vastakkaisella puolella. (VT 2) 

Aktiivisen kuuntelun kautta pyrimme vahvistamaan oppilaiden tunnetta siitä, että 

jokainen ryhmän jäsen on hyväksytty omana itsenään. Tällaisessa tilanteessa 

toinen opettajista keskitti kuuntelunsa ryhmän sijasta yhteen tai muutamaan oppi-

laaseen. Tästä syystä esimerkiksi ryhmän yhtäkkistä hiljaisuutta tai yksittäisen 
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oppilaan vaivihkaista vetäytymistä sivulle, kuten yllä olevassa Tapion tapauksessa, 

oli tärkeää siirtyä aktiivisesti kuuntelemaan.  

Ruumiillista kerrontaa. Lapset tietävät ja ajattelevat tekemisen kautta, he tietävät 

kehollaan (Viljamaa 2010: 179), kuten oppilaamme, jotka sisäistivät toimintaoh-

jeita kehonliikkeiden ja toiminnan avulla.  

Ohjatessani koin, että ryhmän yleinen ilmapiiri oli jotenkin levoton, tuntui 

etteivät oppilaat kuunnelleet yhtään rauhassa. Videolta huomasin, että kyllä 

osa kuuntelee, mutta toinen osa porukasta ei pyörikään lattialla levottomuut-

taan, vaan itse asiassa kokeilee jo täyttä päätä näyttämiäni liikkeitä. Ottavat 

kehollaan haltuun ohjeita. Sitä en tajunnut tunnilla. Pitäisi muistaa, että lap-

set luontaisesti tekevät sitä, mikä helpottaa heidän ymmärtämistään. (VT 7) 

Lasten kokemukset ja tulkinta maailmasta on luontaisesti ruumiillista (Rogers 

2005: 163). Kokemuksemme tuottamat käsitykset ruumiillisuudesta ovat elämässä 

alati läsnä, myös koulupäivän aikana (Silvennoinen 2001: 45). Yksilön kerronta 

on kehollisesti representoitua ja kommunikoitua, jolloin kerrontaa voi tulkita 

kehonliikkeistä (Kjörholt, Moss & Clark 2008: 184). Liikuntatuntien konteksti 

korosti entisestään toiminnan, ruumiillisuuden ja ruumiillisen kerronnan kuunte-

lemisen tärkeyttä.  

Esko hyppelehtii innostuneesti samalla kun kuuntelee ohjeita. (PP 1/1) 

Eskon kerronnasta on selvästi nähtävissä hänen suhtautumisensa ja toisaalta hä-

nen aiempien kokemustensa merkitys tulevaa harjoitetta kohtaan. Innostus ja 

kiinnostus on niin suurta, että Esko ilmentää sitä hyppelehtimällä. Kun lapset 

kertovat, heidän kokemuksensa muovaavat kerrontaa ja kerronta kokemuksia 

(Engel 2005: 209). Se, kuinka lapset havaitsevat maailmaa, riippuu kehon oloti-

loista ja tunteista, joka taas vaikuttaa siihen, kuinka he käyttävät kieltä, konstruoi-

vat muistoja ja tekevät merkityksiä elämällä fyysisessä, suhteellisessa ja kulttuuri-

sessa maailmassa. Lapsen keho on toisaalta uniikki, mutta toisaalta muodostunut 

sukupuolen, etnisyyden sekä maantieteellisten ja kulttuuristen piirteiden muo-

vaamana. (Rogers 2005: 163).  

Kuuntelun taitoa harjoitellessa opimme kiinnittämään huomiota muun muas-

sa siihen, että oppilaiden ruumiilliseen kerrontaan liittyi moniaistinen piirre. Hei-

dän kerronnassaan oli mukana kaikkien aistien kautta saatua kokemusperäistä 

tietoa.  

Ison salin äänet ja paljon lapsia ympärillä saavat Antin epävarmaksi. (VT 4) 
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Visuaalisesti havahduttava ilmakuutio saattoi toimia motivoivana tekijänä. Pallon 

osuessa kipeästi sormille oli seurauksena arkuutta kyseistä peliä kohtaan. Uima-

hallin tuoksu saattoi herättää kiinnostusta tai jännitystä uutta tilannetta kohtaan 

yhtä lailla kuin esimerkiksi salissa kaikuvat erilaiset äänet. 

Myös oppilaat kuuntelevat. Lasten kerronta heijastaa kokemuksia, ja siksi lasten 

kerronnan tutkiminen tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää heidän näkökulmaansa; 

se tarjoaa tutkijoille näkymän lasten kokemusmaailmaan (Viljamaa 2010: 176, 

Engel 2005: 201, Puroila, Estola & Syrjälä 2012: 194). Kuunteleminen ei ollut 

pelkästään opettajien työkalu. Analyysin pohjalta oli hämmästyttävää ymmärtää, 

kuinka aktiivisesti oppilaat kuuntelevat opettajaansa! Luvussa turvallisesta ilma-

piiristä kuvasin oppilaiden luontaista tarvetta ennakoida opettajan opetusta ja 

tulevaa toimintaa. He kehittyivät vuoden kuluessa taitaviksi tässä taidossa. Enna-

kointikykynsä he saavuttivat kuuntelun avulla. Carlina Rinaldin (2008: 21) mu-

kaan kommunikaation mahdollistava kyky kuunnella ja muodostaa vastavuoroisia 

odotuksia on luontainen taipumus ja taito nimenomaan lapsilla. Se on taito, jota 

tulee ymmärtää ja tukea. Lapset oppivat hyvin nopeasti, että kuunteleminen ei ole 

pelkkää havainnointia, vaan myös koskettamista, haistamista, maistamista, tutki-

mista. Kaikki nämä kuuntelemisen elementit ovat keskeisiä kommunikoinnissa. 

Lapset kuuntelevat aikuisia, vertaisiaan ja maailmaa kaikissa sen muodoissa ja 

väreissä. (Rinaldi 2008: 21). Lapsen ilmaisu myös ilman sanoja on rikasta, vaikka 

me aikuiset usein odotamme lapsen ilmaisevan itseään kielellisesti. Aikuisten 

tulisi oppia tunnistamaan ja ymmärtämään lasten omia kertomisen tapoja ja aset-

tua tälle kerronnalle herkäksi kuuntelijaksi. (Viljamaa 2011: 134–137). 

Oppilaiden kyky aktiiviseen kuuntelemiseen ilmeni analyysissä sekä positii-

visella että negatiivisella tavalla. Positiivisessa mielessä oppilaiden kyky enna-

koida siirtymävaiheita, ohjeenantohetkiä ja opettajan toimintaa lisäsi oppitunnin 

jouhevoitumista ja liikkumiseen käytettävää aikaa. Negatiivisessa mielessä oppi-

laat pystyivät käyttämään tätä taitoaan esimerkiksi opettajan harhaan johtamiseen. 

Videonauhoja katsellessani huomasin eräästä oppilasta jotakin aivan uutta. Katse-

lin hämmästyneenä kuvaa kissamaisin liikkein hiipivästä oppilaasta, joka onnistui 

systemaattisesti etuilemaan ohi jonojen luokkatovereiden hyväksyessä hänen 

toimintansa. Minulle oppilaan läsnäolo toiminnan etunenässä oli tunneilla näyt-

täytynyt kiinnostuksena ja innokkuutena uusia toimintoja kohtaan. Hän ajoitti 

etuilemisen niihin siirtymävaiheisiin ja hetkiin, jolloin opettajan katse kääntyi 

muualle. Merkittävää tässä huomiossa oli pysähtyä pohtimaan sitä, miksi yli kak-



 

115 

sikymmentä muuta oppilasta kiltisti hyväksyi hänen toimintansa. Oli havahdutta-

vaa huomata, kuinka oppilaiden keskinäiset valtasuhteet voivat olla opettajan 

silmiltä piilossa. 

Oppilailla on todettu olevan myös odotuksia sen suhteen, että opettajat tuki-

sivat omalla toiminnallaan heidän keskittymistään aktiivisesti kuuntelemaan 

(Sangster & Anderson 2009: 132). Aktiivinen kuuntelu on siis opettaja–

oppilassuhteen molemminpuolista toimintaa. Se on keskeistä pyrittäessä edistä-

mään psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siksi 

sen oppiminen on keskeinen taito yhtä lailla opettajalle kuin oppilaallekin. Oppi-

lailla kuuntelemisen taito auttaa sosiaalisissa taidoissa ja ystävyyssuhteiden muo-

dostamisessa ja toimii myös yhtenä ongelmanratkaisukeinona. (Weare 2000: 89, 

93). Oppilaiden kerronnan kuuntelemisessa tärkeää oli tiedostaa, ettemme voineet 

saavuttaa heidän kerrontaansa juuri sellaisenaan, mutta kuuntelevana osapuolena 

pystyimme olemaan merkityksellisinä toisina kuuntelun ja kerronnan hetkissä. 

Tärkeintä on, ettei kuunteleminen jää aikuisen työkaluksi, vaan sillä todellakin 

annetaan lapselle ääni (Warming 2008: 52). Kuunteleminen toimii myös apuväli-

neenä luotaessa luokkaan demokraattista ilmapiiriä (Castor 2011). Aikuisen on 

tärkeää ottaa vastuuta kuuntelevan kulttuurin luomisesta esimerkiksi kiinnittämäl-

lä huomiota välittävien suhteiden ja emotionaalisen hyvinvoinnin eteen ja luomal-

la fyysisiä, sosiaalisia, kulttuurisia ja diskursiivisia tiloja, jotka lisäävät kuuntele-

mista ja demokratiaa (Kjörholt, Moss & Clark 2008: 182).  

Tutkimuksessa verbaalisen ja nonverbaalisen kommunikaation tärkeydestä 

liikunnanopetuksessa (Clements & Kuperberg 2008: 6) käy ilmi, että kommuni-

koinnin tapoihin huomiota kiinnittämällä voimme vaikuttaa oppilaiden käyttäy-

tymisen lisäksi heidän oppimistuloksiinsa. Tutkimuksessa (Klemola 2009: 63), 

jossa kehitettiin vuorovaikutustaitojen opettamista liikunnan aineenopettajakoulu-

tuksessa, todettiin tulevien opettajien käyttäneen oppimistaan vuorovaikutustai-

doista eniten kuuntelemisen taitoa. Osa opiskelijoista oppi muuttamaan toimin-

taansa oppilaalla havaitun tunnetilan vuoksi, mikä vaikutti positiivisesti oppilaan 

toimintaan. Tämä positiivinen seuraus näkyi myös tässä tutkimuksessa. Emmin ja 

Jonin tapauskertomuksissa molemmilla oppilailla kuulluksi tulemisen hetkeä 

seurasi osallistumisrohkeuden herääminen. Osallistumisrohkeuden myötä harjoit-

teluun käytetty aika lisääntyi. Kuunteleminen oli linkki läheisemmän opettaja–

oppilassuhteen luomisen lisäksi myös positiivisiin muutoksiin oppilaan toimin-

nassa liikuntatunnilla. 
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Aktiivisen kuuntelun harjoittelua. Lukuvuoden alussa aktiivinen kuunteleminen 

oli systemaattista havainnointia, jota teimme samanaikaisopettajuuden työmuoto-

jen avulla. Toisen ohjatessa opetusta toisen oli mahdollista vetäytyä sivulle ha-

vainnoimaan ja keräämään tietoa esimerkiksi oppilaiden liikuntataidoista tai ver-

taisryhmässä tapahtuvista vuorovaikutusprosesseista. Havainnoimalla saatu tieto 

esimerkiksi oppilaan motorisista taidoista auttoi suunnittelemaan opetusta jokai-

sen opetusryhmän oppilaan tarpeiden mukaiseksi (Ahonen, Taipale-Oiva, Kokko, 

Kuittinen & Cantell 2001: 178). Tutkimusprosessin kuluessa ilmiö syveni niin, 

että havainnointi-sana ei enää kuvannut tapahtumaa kokonaisuudessaan. Tässä 

vaiheessa aloin nimittää aineistossa ilmennyttä toimintaa aktiiviseksi kuunteluksi. 

Aktiivisen kuuntelun taitoa on tutkittu muun muassa opettajaksi opiskelevien ja 

vanhempien välisissä keskusteluissa (McNaughton, McCarthy, Head-Reeves & 

Schreiner 2008). Kyseinen tutkimus osoitti, että aktiivisen kuuntelun taitoa on 

mahdollista oppia ja opettaa.  

Minkä tahansa taidon oppiminen vaatii harjoittelijaltaan kuria, keskittymistä 

ja kärsivällisyyttä. Näiden lisäksi harjoittelijan on kohdistettava kaikki mahdolli-

nen mielenkiintonsa harjoiteltavaa asiaa kohtaan. Ihminen harvoin oppii jonkin 

taidon suoraan: oppiminen tapahtuu usein kiertoteitse. Ensin opitaan muuta asiaan 

liittyvää, ennen kuin päästään varsinaisen asian ytimeen. Jo pelkästään kurin, 

keskittymiskyvyn ja kärsivällisyyden taitojen harjoittelu voi nykyajan ihmiselle 

olla vaikeaa. (Fromm 1988: 145–178). Kuria, keskittymistä ja kärsivällisyyttä 

tarvittiin aktiivisessa kuuntelussa. Joskus oli tärkeää reagoida nopeasti, joskus 

taas oli pidäteltävä itseään, jotta sai annettua oppilaille tilaa omiin ratkaisuihinsa. 

Hyvin usein aktiivinen kuuntelu vaati itsekuria ja kärsivällisyyttä olla astumatta 

keskelle sellaisen tilanteen selvittelyä, jossa oppilailla oli mahdollisuus päästä 

itsenäisesti toisiaan tyydyttävään loppuratkaisuun ilman opettajan sekaantumista. 

Ainaisella nopealla puuttumisella voimme kasvattaa oppilaista myös itsestämme 

riippuvaisia. Kun opettaja pystyi keskittymään kuuntelemaan oppilaiden vuoro-

vaikutustilanteiden etenemistä, kasvoi hänen luottamuksensa oppilaita kohtaan. 

Aktiivisen kuuntelun avulla opettaja pystyi rauhassa arvioimaan, mikä on puut-

tumisen ja puuttumatta jättämisen oikea rajapinta kussakin tilanteessa. Epäonnis-

tumisten kautta opimme kiinnittämään huomiota entistä tarkemmin aktiivisen 

kuuntelun harjoittelemiseen.  

Hilla pyörii ympärillä ja yrittää tavoittaa opettajan katsetta. Toinen oppilas 

poistuu paikalta ja Hilla sanoo opettajalle: ”Yritän jarruttaa.” Opettaja sa-

noo ”joo”, mutta ei käännä katsettaan Hillaan päin, vaan seurailee muita 
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lapsia. Hilla luistelee rinnalla, jarruttaa ja kysyy: ”tällainko?” Hilla tulee 

ihan lähelle opettajaa ja pyörii edelleen ympärillä edes takaisin. Opettaja on 

kiinnittänyt katseensa kauempana olevaan oppilaiden joukkoon ja lähtee luis-

telemaan heitä kohti. Hilla seuraa rinnalla ja jarruttaa toistuvasti. Opettaja 

etenee kohti oppilasjoukkoa, eikä huomaa Hillaa enää. (VT 5) 

Laadukkaan ja oppimista edistävän ihmissuhteen rakentaminen ei opettajan näkö-

kulmasta ole aivan helppoa. On tärkeää tiedostaa, että koska oppilaat muistavat 

opettajistaan asioita heidän persoonallisuudestaan, lähestyttävyydestään ja henki-

lökohtaisesta suhteestaan, samalla tavoin myös oppilas haluaa tulla vastavuoroi-

sesti nähdyksi ja muistetuksi opettajansa taholta. (van Manen & Li 2002: 219). 

Hilla jäi yrityksistään huolimatta opettajan huomion ulkopuolelle. Hän ei tullut 

kuulluksi eikä nähdyksi. Videopätkää analysoidessani muistan, kuinka Hilla jano-

si tunnilla huomiota jatkuvasti. Yhä toistuvasti hän pyrki pitämään opettajan kat-

seen itsessään ohi muiden oppilaiden. On mahdollista, että opettaja epäonnistui 

kuuntelemisen hetkessä. On myös mahdollista, että opettaja ei tietoisesti anna 

huomiota Hillalle ja pyrkii näin olemaan tasapuolinen muita kohtaan. Niin tai 

näin, tämän kohtaamisen avulla ymmärsin, että kuunteleminen tai kuuntelematta 

jättäminen voivat muotoutua myös vallankäytön välineiksi. Opettaja–

oppilassuhde on ihmissuhde, jossa vallan elementit ovat läsnä jatkuvasti. On opet-

tajan päätösvallassa, kenelle hän suo katseensa missäkin hetkessä ja lähteekö 

kuulluksi tulemisen prosessi etenemään vai ei. Pedagoginen vuorovaikutus saat-

taakin pahimmillaan muodostua vuorovaikutuspeliksi aidon kohtaamisen sijaan ja 

aiheuttaa opettajalle uupumusta ja oppilaalle syrjäytymistä koulunkäynnin tavoit-

teista (Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008: 63).  

Kuuntelemisessa on tiettyjä riskejä vallan näkökulmasta. Kuuntelemisen vai-

kutus voi vääristyä, jos ei oteta huomioon valtasuhteita, jolloin marginaalin äänet 

jäävät kuulematta. Kuuntelemisen prosessi voi myös nousta itsetarkoitukseksi, 

jolloin sillä ei enää pyritä heikentämään tai vastustamaan valtasuhteita. Tällöin 

kuuntelemista käytetään esimerkiksi poliittisena taktiikkana. Kuuntelemisesta voi 

muodostua keino hallita lasta yhä vahvemmin, ja kuuntelemisen avulla lapsesta 

voidaan luoda tietynlainen subjekti. Yksi kuuntelemisen riskitekijöihin liittyvä 

kysymys koskee yksilön äänen autenttisuutta. Kommunikaatiotilanteisiin liittyy 

aina tulkintaa, ja oletus siitä, että olisi kuunnellut ja ymmärtänyt kuulemansa 

autenttisesti, jättää valtasuhteet huomioimatta. Kuuntelemiseen keskittyvän on 

tärkeää olla tietoinen valtasuhteista ja tarkkailla kriittisesti kuuntelemisen tarkoi-

tuksia, prosessia ja seurauksia. (Moss, Clark & Kjörholt 2008: 9–12). 
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Tässä tutkimuksessa aktiivinen kuuntelu onnistui vain silloin, kun opettaja 

keskittyi aidosti oppilaaseen. Keskittyminen on mahdotonta, ellei ihminen opi 

tarkkailemaan itseään ja olemaan valppaana oman itsensä suhteen. Toisten ihmis-

ten seurassa keskittyneenä olemisen taito on aidon kuuntelemisen taitoa. (Fromm 

1988: 145–178).  

Ada sanoo opettajalle: ”Näytän tempun!” Johon opettaja vastaa vähän hi-

taalla viivellä ”Joo, näytäppä temppu”. Tähän Ada vastaa 

 turhautuneena: ”Minähän näytin sen juuri!” (VT 4) 

Kuulluksi tuleminen jäi toteutumatta myös tilanteissa, joissa opettaja ei pitänyt 

kiinni oppilaalle antamastaan lupauksesta tai tulkitsi tilannetta virheellisesti. Li-

säksi löysin aineistosta myös kuuntelemisen hetken, jossa oppilaan ja opettajan 

tavoitteissa oli ristiriita. Usein nämä tilanteet olivat kasvatuksellisia rajanvetoja, 

joissa aikuinen otti selkeän auktoriteetin ja oppilaan oli vaikea hyväksyä ylhäältä 

asetettua päätöstä. Näitä tilanteita en pidä kuuntelun epäonnistumisena. Vastuu 

kasvatuksesta on aina aikuisella, eikä oppilaan kuulluksi tulemista tule sekoittaa 

oppilaan tahdon ainaiseen toteuttamiseen. Usein tällainen tilanne liittyi esimer-

kiksi oppilaan fyysisen turvallisuuden turvaamiseen. Ristiriita opettajan ja oppi-

laan välille saattoi syntyä esimerkiksi siitä, saako luistelukentälle istua keskellä 

jääpallon pelaamista tai voiko seikkailuköydessä kiinni olleessaan heittäytyä 

maastoon makaamaan. Tällaisessa tilanteessa autoritaarinen tapa toimia oli perus-

teltua oppilaiden turvallisuuden kannalta ja seurausta tilanteen aktiivisesta kuun-

telemisesta. 

On kuitenkin huomioitava, että myös autoritaarisen rajojen asettamisen voi 

toteuttaa niin, että se heijastaa oppilaasta välittämistä. Konfliktitilanteessa oli 

hyvä mennä lähelle oppilasta mieluummin kuin korottaa ääntään kauempaa. 

Opimme kääntämään myös kieltoja tai toruja verbaalisesti positiivisiksi lausun-

noiksi.  

Kun opettaja on saanut kerrottua ohjeet, hän tarkistaa oppilailta, onko kysyt-

tävää, ennen kuin antaa luvan lähteä liikkeelle. Mikko viittaa ja kysyy virnis-

tellen ”Voiko lähteä Helsinkiin asti?” Toisia oppilaita naurattaa, ja Mikko on 

tyytyväinen toisilta saamastaan huomiosta. Tilannetta ohjaava opettaja ky-

syykin Mikolta: ”Onko sinulla lippua Helsinkiin?” Hän ei jää odottamaan 

Mikon vastausta, vaan kääntää samaan hengenvetoon Mikon viisastelun ke-

huiksi. ”Otit Mikko esille tosi tärkeän asian. Tietävätkö kaikki nyt mitkä ovat 

ne rajat kartalla, minkä sisäpuolella paripiiloa leikitään? Hienoa Mikko!” 
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Mikko hätkähtää ja asenne tuntia kohtaan muuttuu hetkessä asialliseksi. Jopa 

motivoituneeksi. Hän yllättyi opettajan positiivisesta asenteesta ja saamas-

taan kehusta. (PP 1/7)  

Yllä olevassa esimerkissä opettaja käänsi Mikon toiminnan positiiviseen va-

loon, vaikka oppilas oli provosoinut kommenteillaan opetusta tietoisesti pitkin 

aamua. Opettaja onnistui kääntämään viisasteluksi tarkoitetun kommentin kan-

nustukseksi, mikä yllätti oppilaan ja vaikutti positiivisesti hänen osallistumiseensa.  

Opettajia ja oppilaita tulisi rohkaista harjoittelemaan kuuntelemisen taitoa. 

Sen avulla koulujen henkistä ja emotionaalista ilmapiiriä voisi parantaa. Koulut 

ovat liian usein paikkoja, joissa puhutaan paljon mutta kuunnellaan vähän. (Weare 

2000: 93). Opettaminen ja oppiminen liittyvät pohjimmiltaan yksilöiden erilaisiin 

kasvuprosesseihin ja erilaisiin elämäntilanteisiin prosessien takana. Asiantuntijuu-

tensa ja osaamisalueidensa lisäksi opettajakin on ennen kaikkea ihminen. Olemal-

la ihminen opettaja voi aidosti ymmärtää lasta ja toimia kasvatustapahtumassa 

auttajana sekä kehittää eettisesti entistä kestävämpiä toimintakäytäntöjä. Opetta-

jille suotu institutionaalinen valta saa kuitenkin aikaan sen, että myös alistamista 

ja nöyryyttämistä tapahtuu. Opettajan käyttämiä alistamisen keinoja voi olla vai-

kea havaita, koska ne ovat usein hyvin pieniä, viattomilta näyttäviä ja ohimeneviä. 

Vallankäytön mekanismit liittyvät kuitenkin osaksi suurempaa koulutuspolitiikkaa, 

jossa opettajan tulee toteuttaa hänelle asetettuja tavoitteita. Jo opettajankoulutuk-

seen tulisi kuulua opettajaopiskelijoiden omien koulukokemusten käsittelyä. Ref-

lektoinnin avulla voisi oppia ymmärtämään paremmin itseään ja sitä kautta myös 

oppilaiden kokemusmaailmaa. (Vuorikoski 2003: 89, 100–105.)  
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7 Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä 

Kuulluksi tulemisen hetki syntyi vahvasti sosiaalisissa tilanteissa. Kuulluksi tu-

lemisen pedagogiikan seurauksena opettajien ja oppilaiden välisessä vuorovaiku-

tuksessa sekä vertaisryhmän keskinäisissä suhteissa oli havaittavissa laadullisia 

muutoksia. Jotta kuulluksi tulemisen pedagogiikalla voidaan tukea oppilaan osal-

listumista ja onnistumisia koululiikunnassa, on keskeistä kiinnittää katseet opetta-

ja–oppilassuhteisiin ja vertaisryhmän suhteisiin. Opettajan vuorovaikutustaidot 

ovat oleellinen osa opetusta (Niemi 2006: 82). Kun peruskoulujen opettajia kou-

lutetaan antamaan oppilailleen lämpöä ja tukea, edistämään yhteistyötä ja sosiaa-

listen taitojen oppimista, kehittyy oppilaille vahvempi yhteisöllisyys, jossa sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen kautta myös sosiaalinen kompetenssi ja sitoutuminen 

akateemisten taitojen opiskeluun lisääntyy. Yhteisöllisyys tuottaa kouluviihty-

vyyttä ja motivaatiota opettajan järjestämiä toimintoja kohtaan. (Battistich, Solo-

mon, Watson & Schaps 1997: 148–149). Vuorovaikutuksen laatu nousee keskiöön, 

kun koulussa toteutettua pedagogiikkaa tarkastellaan oppimista, hyvinvointia ja 

toimijuutta mahdollistavana tekijänä (Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008: 62). 

Omaa työtään kehittäessään on tärkeää pohtia omia vuorovaikutusstrategioitaan ja 

yhteisöllisyyden ja välittävän ilmapiirin rakentamista suhteessa oppilaisiin (Peter-

son & Hittie 2003: 93).  

Opettaja–oppilassuhteen laadulla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus 

oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oppimiseen. Sen on todettu vaikut-

tavan positiivisesti oppilaan motivaatioon ja kognitiiviseen kehitykseen (Gold-

stein 1999: 664–666) sekä oppimisympäristön kokemiseen turvalliseksi (Aultman, 

Williams-Johnson & Schutz 2009: 639). Tutkimukset (mm. Hamre & Pianta 2001: 

634–636, Cadima, Leal & Buchinal 2010: 457–458, Entwisle & Hayduk 1988: 

158, Perry, Donohue & Weinstein 2007: 269) antavat viitteitä siitä, että opettaja–

oppilassuhteen laadulla on erityinen merkitys myös oppimistuloksiin ja akateemi-

siin saavutuksiin. Niinpä meidän opettajien olisi tärkeä tiedostaa, että opettaja–

oppilassuhteeseen panostamisella on monin tavoin merkittävä vaikutus. Kuulluksi 

tulemisen pedagogiikka toimii vuorovaikutussuhteisiin panostamisen kautta oppi-

laiden ja opettajien hyvinvointia lisäävänä tekijänä. 
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Kuvio 7. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä 

Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen laatu on kuulluksi tulemisen pedagogiikan 

keskiössä. Tarkastellessani opettaja–oppilassuhteissa tapahtuvia muutoksia huo-

masin, että koskettaminen näyttäytyi aineistossa yhtenä tekijänä, joka kuvasti 

vuorovaikutuksen laadun muutoksia läheisyyden ja yksityisyyden rajapinnoilla. 

Muita tekijöitä olivat muun muassa opettajan avoin tunteiden ilmaiseminen, omi-

en kokemusten kertominen tai osallistuminen peliin tai leikkiin. Keskityn tässä 

luvussa kosketuksen ja koskemattomuuden tarkasteluun kuulluksi tulemisen het-

kien näkökulmasta. Aloitan opettaja–oppilassuhteissa ilmenevän vuorovaikutuk-

sen käsittelyn näiden teemojen kautta. Luvussa 7.2 etenen vertaisryhmän keski-

näisten vuorovaikutusprosessien merkitykseen.  

7.1 Vuorovaikutus opettaja–oppilassuhteessa  

Luen tässä tutkimuksessa opettaja–oppilassuhteiksi myös ryhmän koulunkäyn-

ninohjaajan ja oppilaiden väliset suhteet. Heidän välinen vuorovaikutussuhteensa 

on yhtä lailla lapsen ja kasvattajan välinen suhde kuin opettaja–oppilassuhdekin. 

Puhuessani opettaja–oppilassuhteista tarkoitan tässä tutkimuksessa yhtä lailla 

kaikkia opetusryhmän aikuisia.  

Aktiivinen 
kuunteleminen

Samanaikais-
opettajuus

Turvallinen 
ilmapiiri

Kuulluksi 
tulemisen      hetki

vuorovaikutuksen 
laatu       

vertaissuhteissa

vuorovaikutuksen 
laatu   opettaja-

oppilassuhteessa
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Turvallisen ilmapiirin yhteydessä ilmaisin, että oppilaan kuulluksi tulemisen 

näkökulmasta opettajan oli tärkeää arvioida oppilaan tarvitseman läheisyyden ja 

yksityisyyden rajapintaa. Yksityisyyden ja oman tilan rinnalla kuulluksi tulemisen 

hetken syntymiseen tarvittiin myös sopiva määrä aikuisen huomiota ja läheisyyttä. 

Tutkimusprosessin aikana oppilaat alkoivat ottaa yhä enemmän oma-aloitteisesti 

osaa vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja tehdä vuorovaikutuksen aloitteita. Suh-

teet muuttuivat aidon vastavuoroisiksi. Oppilaat alkoivat yhä luottavaisemmin 

ilmaista itseään ja ottaa kantaa liikuntatuntien ohjelmaan. Vuorovaikutuksen yllä-

pitäminen ja kontaktin ottaminen oli alkusyksystä enemmän aikuisten varassa. 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikan kehittämisen myötä vuorovaikutus syveni yhä 

vastavuoroisemmaksi.  

Kuunteluhetkessä ovat mukana empatian ilmaiseminen, katsekontakti, pään 

nyökäytykset ja joskus myös koskettaminen (Estola, Kaunisto, Keski-Filppula, 

Syrjälä & Uitto 2007: 13, 56–57). Tässä tutkimuksessa pedagogisen rakkauden 

etiikasta nousevat välittäminen ja kuunteleminen (ks. kuvio 1.) muuttuivat usein 

konkretiaksi muun muassa kosketuksen avulla. Koskettamisen sopivuutta peda-

gogisena keinona tuli aina arvioida suhteessa kuhunkin oppilaaseen ja tilantee-

seen erikseen. Liikuntakasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi oli tärkeää kiin-

nittää huomiota emotionaalisiin tilanteisiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Koululii-

kunnan kokemuksiin voidaan vaikuttaa ottamalla oppilas hienotunteisesti huomi-

oon. (Lauritsalo ym. 2012: 265). Läheisyyden ja yksityisyyden rajapintojen arvi-

ointiin tarvittiin työkaluksi aktiivista kuuntelua. Kuvaan seuraavan aineisto-otteen 

avulla kosketuksen vastavuoroisuutta. Aineisto-ote on syksyn ensimmäiseltä lii-

kuntatunnilta. 

Oppilaat seisovat rivissä ja otetaan ensimmäisen kerran luku kaikista paikal-

la olevista. Toinen opettaja seisoo rivin etupuolella kertomassa, miten tulee 

toimia silloin, kun opettaja huikkaa oppilaille ”otetaan luku”. Samanaikai-

sesti toinen opettajista kulkee rivin takana koskettaen jokaista lasta erikseen 

ja opettaen, mikä luku kunkin tulee vuorollaan sanoa. (VT 1) 

Lukuvuoden ensimmäisen tunnin alussa opettaja kosketti kevyesti olkapäälle 

jokaista oppilasta. Seuraavan kerran saman tunnin aikana kaikki saivat kosketuk-

sen toiselta opettajista hänen kiinnittäessään oppilaita seikkailuvyöhön. Oppilai-

den vastareaktio kosketetuksi tulemiseen näkyi hämmästyttävän nopeasti, itse 

asiassa jo saman oppitunnin aikana. Tunti päättyy seuraavaan esimerkkiin. 
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On menossa huutoviesti. Oppilaat seisovat joukkuejonoissa kentän reunalla 

ja opettaja seisoo heidän edessään ohjaten viestin etenemistä. Kaisa erkaan-

tuu omasta jonostaan ja kävelee seisomaan opettajan viereen toisten oppilai-

den eteen. Opettaja kysyy Kaisalta: ”Oletko mennyt jo kaksi kierrosta?” Kai-

sa nyökkää ja jää opettajan viereen seisomaan. Hetken kuluttua hän ottaa 

molemmilla käsillä kiinni opettajaa vyötäisiltä ja halaa rutistaen. Opettaja 

halaa takaisin. Halattuaan Kaisaa opettaja ottaa askeleita muita oppilaita 

kohti ja huikkaa: ”Onko kaikki huutanu jo kahesti?” Kaisa kävelee opettajan 

vierellä ja huutaa myös: ”Onko kaikki huutanut jo kahesti?” (VT 1) 

Kaisan esimerkissä mielestäni yllättävintä oli yksittäisen oppilaan rohkeus tulla 

itselleen vieraiden oppilastovereiden eteen ja näyttää julkisesti hyväksyntänsä 

uutta opettajaa kohtaan. Tunti oli syksyn ensimmäinen ja opettaja Kaisalle vielä 

vieras. Koska meillä oli tapana usein ohjatessamme koskettaa oppilaita esimer-

kiksi hartioihin tai olkapäähän, alkoivat oppilaat toimia samoin suhteessa meihin. 

Eeva nojaa tuttavallisesti open selkään, kun ope kyyköttää maassa sitomassa 

luistimia. (VT 5) 

Iida pyyhkäisee lunta opettajan olkapäältä luistellessaan ohi. (VT 5) 

Koskettaminen muuttui vuoden kuluessa yhä spontaanimmaksi, aidommaksi ja 

välittävämmäksi.  

Opettaja seisoo rekkitangon kohdalla ohjeistamassa oppilaita, kun Ada tulee 

kainaloon seisomaan. Opettaja silittää Adaa hiuksista ja kumartuu lähelle 

Adan päätä kuuntelemaan mitä tämä sanoo. Jokin haaveri on sattunut, koska 

Ada hieroo silmiään. Opettaja silittää. Ada seisoo hetken opettajan kainalos-

sa, kunnes jatkaa matkaa. (VT 7) 

Keho ja kosketus ovat mielestäni erittäin tärkeä kysymys 2000-luvun opettajuutta 

pohdittaessa. Tässä tutkimuksessa suhtautuminen koskettamiseen ja koskematto-

muuteen oli osa käytännön moraalia, joka toimi olennaisena tekijänä kuulluksi 

tulemisen pedagogiikassa. Mikäli koskettamista tapahtui opettajan aloitteesta, 

tapahtui se oppilaantuntemuksen ja tilanteen arvioinnin pohjalta. Tilanteissa, jois-

sa opettaja päätyi olemaan koskettamatta oppilasta, hän usein antautui tarjolle, 

kuten esimerkiksi Emmin tarinassa. Tällöin oppilaalla oli mahdollisuus vuorovai-

kutuksen aloitteen ja syvyyden ilmaisemiseen. Yhden kerran lukuvuoden liikunta-

tunneilla oppilas ylitti sopivuuden rajan suhtautumalla aikuiseen aggressiivisesti. 
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Tunnista käytettiin osa joulujuhlaharjoituksiin, ja näytelmävaatteita sovittaessaan 

oppilas kiukustui ja lähes puraisi koulunkäynninohjaajaa. Opettajan selvittäessä 

tilannetta oppilas reagoi nöyrästi ja toimintaansa häpeillen. 

Kosketus toimi välittämistä ilmaisevana tekona myös järjestyksenpidollisessa 

tilanteessa. Kun oppilaiden haastavaa käytöstä kohtasi lämmöllä, muuttivat oppi-

laat käyttäytymistään kohti haluttua nopeammin kuin pelkkien rajojen asettamisen 

jälkeen.  

Aino kiertelee kypärän kanssa ja yrittää huijata itseään toiselle kierrokselle 

ohi niiden, jotka eivät ole vielä menneet ensimmäistäkään kierrosta. Hän tu-

lee opettajan luokse ja perustelee: ”Mun mielestä mä en vielä ollut.” Opetta-

ja laskee käden Ainon olkapäälle ja kumartuu katsomaan Ainoa  

silmiin. ”Mun mielestä olit.” (VT 2)  

Lisa Goldsteinin (1998: 56) mukaan tällaisessa tilanteessa opettajat ovat kehittä-

neet menetelmän, josta rajojen asettamisen lisäksi heijastuu samalla välittäminen 

ja tavoite auttaa oppilaita tekemään oikeita päätöksiä. Sopivalla yhdistelmällä 

rajoja ja rakkautta opettaja voi osoittaa vastuunottoa oppilaistaan ja heidän käyt-

täytymisestään. Tässä tutkimuksessa kosketus oli tapa antaa hetkinen täydellistä 

huomiota yksittäiselle oppilaalle oppilasjoukon keskellä. Esimerkiksi käsi olka-

päällä antoi rauhan ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun. Toiset 

oppilaat tulivat harvoin häiritsemään tällaista tilannetta. Samoin kuin Lisa Gold-

steinin (1998: 56) tutkimuksessa, myös meidän aineistossamme kosketus toimi 

siteenä opettajan ja oppilaan välillä sekä toisille oppilaille myös rajana, jota kun-

nioittaa. Kosketus oli tekijä, josta ensimmäisenä havaitsin oppilaiden heijastavan 

takaisin sitä käytöstä, johon me aikuiset annoimme mallin. Viimeisillä ana-

lyysikierroksillani huomasin, että kuulluksi tulemisen hetkeen liittyi hyvin usein 

läheisyys, jota usein ilmensi kosketus jossakin muodossaan. 

Kosketuksesta tuli analyysissa ilmi mielenkiintoinen seikka. Parantaakseen 

vuorovaikutussuhteiden laatua kosketuksen ei välttämättä tarvinnut tapahtua juuri 

kyseisten henkilöiden välillä. Tutkimusprosessin aikana pyrimme siihen, että 

kaikki oppilaat kokisivat molemmat opettajat yhtä lailla omina opettajinaan. Itse 

koin kaikkein haastavimmaksi kontaktin luomisen Sarin opetusryhmän niin sanot-

tuun hiljaiseen tyttöjoukkoon. He pysyttelivät hiukan etäämmällä ja turvasivat 

pitkään tuntitilanteissa itselleen tutumpaan opettajaan eli Sariin. Lapsihieronnan 

toteuttaminen osana lukuvuoden liikuntasuunnitelmaa muutti vuorovaikutussuh-

dettani kyseisiin tyttöihin, vaikka varsinainen kosketus tapahtuikin oppilaiden 

välillä. Hieronta toteutettiin pareittain sukupuolen mukaisissa ryhmissä. Oppilaat 
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hieroivat vuorotellen toisiaan opettajan esittäessä taustalla lapsihieronnan mukai-

sia liikkeitä. 

Hieronta oli ylivetojuttu! Sain paljon tyytyväisiä kommentteja. ”Ollaanhan 

tätä toistekin?” – – Seuraavan päivän välitunnilla tytöt parveilivat ympäril-

läni ja tulivat juttelemaan minulle oma-aloitteisesti ja rupattelivat omia kuu-

lumisiaan. (PP 2/5) 

Hierontatunnin jälkeisen päivän välitunti oli lukuvuoden ensimmäinen kerta, 

jolloin mainitsemani oppilaat tulivat oma-aloitteisesti juttelemaan myös liikunta-

tuntien ulkopuolella. Avoimempi ja tuttavallisempi kommunikaatio aukeni heidän 

kanssaan, ja vuorovaikutuksen laadun muutos heijastui myös liikuntatuntien ul-

kopuoliseen aikaan.  

Suurimmaksi osaksi lukuvuoden aikana toimittiin sekaryhmissä. Tietyissä ti-

lanteissa, kuten yllä kuvatussa hieronnassa, käytimme myös jakoa sukupuolen 

mukaisiin ryhmiin. Sukupuolen mukaiset ryhmittelyt olivat käytössä yksittäisissä 

tilanteissa, joissa halusimme kunnioittaa oppilaiden yksityisyyttä tai intimiteettiä. 

Sukupuolen mukaista jakoa ei toteutettu opetettaviin lajeihin liittyen muualla kuin 

uimahallin pesutiloissa. Tarkastellessani sukupuoleen liittyviä tekijöitä kosketuk-

sen näkökulmasta oli mielenkiintoista huomata, että kosketus oli vahvasti suku-

puolisidonnaista toimintaa paitsi meiltä opettajilta, myös oppilailta. Rohkeimmin 

opettajaa koskettavat olivat poikkeuksetta tyttöjä. Poikien kehitys tässä asiassa 

näkyi siinä, että ajan myötä he tulivat yhä lähemmäs kuin tarjolle, mutta odottivat 

usein opettajan koskettavan ensin. Syliin tulijat olivat tyttöjä, ja selkään taputtelu 

tai ote hartioista kohdistui useammin poikaan.  

Kosketus opettaja–oppilassuhteessa on vaikea ja ristiriitaisia tunteita herättä-

vä asia. Koulussa on totuttu korostamaan oppilaiden koskemattomuuden kunnioit-

tamista. Pohdinkin, mahtoiko tämä seikka olla syynä myös meidän opettajien 

sukupuolittuneeseen kosketukseen. Onko samaa sukupuolta olevan oppilaan lä-

helle päästäminen jollakin tavalla sopivampaa? Liikunnanopetuksessa voidaan 

tiedostamatta vahvistaa erilaisia stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Perinteisesti 

tiettyjä lajeja pidetään yhä edelleen tyttöjen tai poikien lajeina, mikä näkyy tyttö-

jen ja poikien liikunnanopetuksen eroissa (Berg 2010). Koulujen koko vaikuttaa 

siihen, millä luokka-asteilla toimitaan sekaryhmässä ja millä opetus annetaan 

erikseen tytöille ja pojille. Opetusryhmämme oli sekaryhmä, mutta pienryhmä-

toiminnoissa käytimme erilaisia jakotapoja toiminnasta ja tilanteesta riippuen. 

Kaikissa jakotavoissa oli puolensa. Sekaryhmässä toimiminen antoi mahdollisuu-
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den kaikille osallistua kaikkiin lajeihin ja harjotteisiin tai toisaalta omavalintaisen 

mahdollisuuden valita itselleen toimintapisteiltä sopivin liikuntamuoto. Toisaalta 

aika-ajoin oli selvästi oikea ratkaisu antaa tytöille omaa rauhaa ja pojille omaa. 

Tutkimusprosessin kokemusten perusteella sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä 

ei voi tehdä valmista toimintamallia. Oikea toimintatapa kussakin tilanteessa 

muodostui opettajan aktiivisen kuuntelun avulla, kuten oppilaan muidenkin yksi-

löllisten ominaisuuksien huomioiminen. Tärkeintä on tiedostaa, että sukupuolten 

tasa-arvon on mahdollista toteutua, kun opetuksessa huomioidaan jokaiselle mah-

dollisuus opiskella omalla kehitys- ja taitotasollaan (Kuusi, Jakku-Sihvonen & 

Koramo 2009: 23–34).   

Kaiken kaikkiaan oppilaan koskettaminen hellyyden ja huolenpidon osoituk-

sena on nykypäivänä arkaluontoinen keskustelunaihe. Laki turvaa opettajille kos-

kettamisen silloin, kun oppilas poistetaan luokasta (Perusopetuslaki 1998/628, 

36b§), eli perusteena on akuutissa tilanteessa tarvittava fyysinen voimankäyttö. 

Sen sijaan koskettamista kasvatuksen ja opetuksen välineenä ei turvata. Rajaa ei 

kuitenkaan tulisi vetää siihen, että koskettamista itsessään pidetään huonona tai 

kiellettynä asiana. Vaalimalla koskemattomuutta äärimmilleen viemme samalla 

lapsilta oikeuden yhteen perustarpeeseen – toisen ihmisen läheisyyteen. Kosket-

taminen on myös asia, joka liittyy erityisesti miesopettajien mahdollisuuteen kos-

kettaa oppilasta kasvatuksellisessa tarkoituksessa. Analysoidessa pysähdyin usein 

pohtimaan, pidetäänkö koskettamista hyväksyttävämpänä toimintana meille nais-

opettajille kuin miesopettajille.  

Kasvatustiede, jonka tehtäväalueeseen ruumiillisuuden huomioiminen kuului-

si olennaisesti, on onnistunut ohittamaan tämän aihepiirin ja keskittymään ihmi-

seen lähinnä kognitiivisena tiedonkäsittelijänä. Yliälyllinen länsimainen kulttuu-

rimme on häivyttänyt oppimisesta tunteet, luovuuden, huumorin, jännityksen, 

leikkimielisyyden, mielikuvituksen ja oman kehon kanssa työskentelyn, jolloin on 

käynyt niin, että oppimisesta on tullut tylsää, totista ja elämästä vieraantunutta. 

(Vuorikoski 2005: 32, 40). Tässä tutkimuksessa koskettaminen oli merkittävä 

tekijä opettaja–oppilassuhteiden laadussa.  

7.2 Vuorovaikutus vertaissuhteissa 

Vertaisryhmä muodostaa oppimisympäristön, jossa lasten monet tavat kertoa ja 

hahmottaa maailmaa rikastuvat, jalostuvat ja kehittyvät, mutta ovat myös ristirii-

dassa keskenään ja uudistuvat jälleen (Rinaldi 2008: 22). Vertaisryhmän vuoro-

vaikutussuhteet tarjoavat kontekstin perustaitojen ja kykyjen esille pääsemiseen ja 
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kehittymiseen (Laine 2005: 206). On todettu, että inklusiivisessa liikuntaohjel-

massa toimivien oppilaiden asenteet toisiaan kohtaan ovat positiivisia (Butler 

2001). Lukuvuoden aikana vertaisprosesseja oli käynnissä monella tasolla: oppi-

laiden omien kaveriporukoiden sisällä, sukupuolittain tyttöjen ja poikien välillä 

sekä yleisopetuksen oppilaiden ja erityisen tuen oppilaiden välillä. Liikuntahar-

joitteissa oli tärkeää vaihdella välillä oppilaspareja ja laittaa oppilaita toimimaan 

myös itselleen vieraampien luokkatovereiden kanssa. Aivan yhtä tärkeää oli antaa 

oppilaille välillä myös vapaus toimia oman ystävän tai itselle läheisimpien kave-

reiden kanssa. Tällöin opettajan tuli tuntea jo ryhmänsä niin hyvin, että pystyi 

ennakoimaan sen, ettei joukossa ollut enää parivalintojen ulkopuolelle jääviä 

oppilaita. Mahdollisuus valita pari itse liittyi turvallisen ilmapiirin ylläpitämiseen 

ja siihen, kenen edessä oppilaat olivat valmiita näyttämään omaa taitotasoaan. 

Usein nämä vapaaehtoiset valinnat jakautuivat luontaisesti taitotasoittain. Oppi-

laat hakivat turvaa niistä, joiden kanssa arvioivat olevansa eri tehtävissä suurin 

piirtein samalla taitotasolla. Tämä piirre vahvisti ymmärrystä siitä, että ihmisellä 

on luontainen tarve suojella itseään viimeiseksi tulemisen kokemukselta julkisesti. 

Opettajana oli mukavaa nähdä se vaihe, kun oppilaat eivät vapaissa tilanteissa 

enää säännöllisesti vetäytyneet omien lähimpien kavereiden kanssa samoihin 

ryhmiin, vaan heille alkoi olla mahdollista toimia myös muiden kanssa. Siinä 

vaiheessa lukuvuotta, kun oppilaat hakeutuivat toistensa seuraan yli erityisope-

tuksen ja yleisopetuksen luokkarajojen, olivat inklusiivisesti toimivat vertaissuh-

teet syntyneet.  

Haarahippaa seuratessa huomaan, kuinka luonnollisesti minun ja Sarin ryh-

mien oppilaat alkavat olla kontaktissa toisiinsa. Esimerkiksi Laura käykin jo 

pelastamassa Helmin. (VT 4) 

Muistan nähneeni Jaanan ja Ennin leikkivän yhteistä lumileikkiä edellisenä 

päivänä. (VT 4) 

Sillä, että opettajat kantoivat vastuuta myös vertaissuhteiden toimivuudesta, oli 

vaikutusta turvallisen ilmapiirin, erilaisuuden hyväksymisen ja uusien ystävyys-

suhteiden syntymisen kannalta. Koulussa nämä kaksi luokkaa sijaitsivat vierek-

käin. Oppilaat olivat toimineet yhteisillä välitunneilla koko kouluaikansa. Silti 

ystävyyssuhteita yli luokkarajojen ei ollut syntynyt. Erityisen tuen oppilaat vetäy-

tyivät välitunnilla omaan ryhmäänsä, samoin kuin yleisopetuksen luokan oppilaat 

omaansa. Inklusiivisia kaverisuhteita alkoi syntyä vasta yhteisten liikuntatuntien 

myötä. Inklusiivisten vertaissuhteiden saavuttaminen opetusryhmässä vaati yh-
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teistä toimintaa ja aikuisten tukea. Olimme erityisen ilahtuneita ystävyyssuhteiden 

syntymisestä etenkin sellaisten lasten kohdalla, jotka solmivat ensimmäisiä ystä-

vyyssuhteitaan yli luokkarajojen. 

Sannan ja Helin tutustumista oli mukava katsoa retkellä. Sanna tarjosi Helil-

le monta keksiä ja Heli oli pursuavan onnellinen! (PP 3/8) 

Ystävät ja sosiaalinen kunnioitus on tärkeää meille jokaiselle. Joskus niiden lasten 

ja nuorten kohdalla, joilla on vaikeuksia vuorovaikutustaidoissa, tarvitaan ystä-

vyyssuhteiden syntymiseen aikuisen apua. llman ystäviä oleminen on samalla 

myös riski tulla kiusatuksi. Lisäksi ystävät ovat tärkeä kehityksen resurssi, ja 

kasvattajan on tärkeää tukea aktiivisesti ystävyyssuhteiden luomista. (Kielinen & 

Yliherva 2010: 68–71). Ystävyyssuhteiden syntymisellä oli tässä tutkimuksessa 

merkitystä myös liikuntasuorituksissa onnistumisen kannalta. Kaverit alkoivat 

kannatella toisiaan haasteellisissa tilanteissa. 

Martilla on valtavan hieno vaikutus Perttiin. Perttikin menee Martin roh-

kaisemana yrittämään samaa harjoitusta rekille. Roikkuu käsillään tangossa, 

peppu viistää maata ja yrittää saada jaloillaan otetta tangosta. Martti auttaa 

vieressä, kun Pertillä ei ole tarpeeksi voimaa kohottaa itseään. Martin kan-

nustuksella näyttää olevan vaikutusta Pertin sinnikkyyteen. Viime vuonna 

Pertti ei vielä yrittänyt vaikka olisi kuinka kannustettu. Usein ärtymys kasvoi 

itkuksi ja raivoksi. (VT 7) 

Kosketus ilmensi oppilaiden keskinäisissä suhteissa läheisyyden ja yksityisyyden 

rajapintoja samoin kuin opettaja–oppilassuhteissakin. Vertaissuhteissa näitä rajoja 

ylitettiin kuitenkin huomattavasti rohkeammin kuin suhteessa aikuiseen. Toisesta 

tykkääminen saatettiin näyttää hyvinkin avoimesti.  

Reetta ja Aaro ovat vyöllä kiinni seikkailuradan narussa. He ovat kääntyneet 

vastakkain ja katselevat toisiaan. Reetta lähenee Aaroa aikoen pussata. Viime 

hetkellä hän kääntää kasvojaan hiukan ohi ja sen sijaan tööttää sormella Aa-

roa nenään. Aaro tekee saman Reetalle. He katselevat hetken toisiaan ja jat-

kavat sitten matkaansa seikkailuradalla. (VT 1) 

Toisaalta toisen yksityisyyden alueelle saatettiin tulla myös liian rohkeasti tai jopa 

aggressiivisesti koskettaen. 

Video alkaa Petterin kärttyisällä kommentilla: ”Jaana hakkaa munille ja sel-

kään!” (VT 4)  
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Tällöin opettajat hyödynsivät samanaikaisopettajuuden työmuotoja konfliktien 

selvittelyyn, mutta myös kasvatukselliseen keskusteluun kosketuksen ja koske-

mattomuuden rajapinnoista. Oppilaat vaihtelivat näiden rajapintojen ääripäistä 

toiseen nopeasti. Samat oppilaat, jotka olivat juuri olleet toistensa kurkussa, saat-

toivat hetken päästä juosta iloisesti hymyillen käsi kädessä. Aktiivisen kuuntelun 

tilanteeseen vetäytyminen oli tärkeä työväline oppilaiden vertaisryhmän keski-

näisten roolien seuraamiseen. Liian nopeasti oppilaiden toimintaan puuttumalla 

opettaja saattoi vetää väärät johtopäätökset esimerkiksi oppilaiden keskinäisistä 

valtasuhteista.  

Kaverisuhteet näyttävät olevan jotenkin merkittävämpiä tytöille kuin pojille – 

– Kokiko joku heittoharjoituksessa ettei pysty heittämään näin kaukaa ja 

kaikki ystävät olivat lojaaleja ja kukaan ei sitten heittänyt? – – Erityisryhmän 

tytöt eivät vetäydy samanlaisten ryhmäpäätösten taakse. Ovatko he kokeneet 

erottuvansa joukosta joka tapauksessa, joten ryhmän turvalliseen massaan ei 

tarvitse piiloutua? En tiedä. Aina sanotaan, että erityisoppilaat kärsivät huo-

nosta itsetunnosta. Entäpä jos ryhmästä avoimesti erottuminen onkin rohkeut-

ta ja vahvuutta? Uskallusta näyttää oma itsensä sellaisena kuin on? – – Suo-

raan sanottuna minusta opettajan on helpompi toimia näiden kanssa, jotka 

näyttävät tunteensa niin kuin ne tulevat. En saa oikein otetta näistä, jotka kil-

tisti suoriutuvat, mutta kätkevät paljon sisäänsä. (VT2) 

Näiden pohdintojen avulla tarkensimme käsitystämme niin sanotusti ilman huolta 

toimeen tulevan tyttöporukan ryhmäprosesseista. Pedagogisen päiväkirjan ja vi-

deomateriaalin avulla huomasimme, että ryhmän sopeutuvimmat osapuolet eivät 

astu mukaan uusiin toimintoihin ensimmäisinä, vaan odottavat kaveriporukan 

johtohahmojen toimivan ensin. Mikäli johtohahmot vetäytyivät syrjään, oli oletet-

tavaa, että tietty porukka siirtyi kokonaisuutena seinän viereen katselemaan. Tyt-

töjen keskinäisiin rooleihin liittyi yhteisten ryhmäpäätösten tekeminen, mikä ei 

ollut tyypillistä poikien toiminnalle, eikä myöskään erityisen tuen ryhmään kuu-

luville tytöille. Erityisen tuen oppilaiden ja yleisesti poikien vertaisprosessit olivat 

opettajan silmille avoimemmin nähtävissä. Yleisopetuksen ryhmän tyttöjen koh-

dalla tuli opettajan havaintokykyä herkistää tietoisesti ja keskittyä hyvin aktiivi-

sen kuuntelun tilanteisiin. 

Syyslukukauden kuudennella tunnilla annoimme oppilaille runsaasti vapaata 

leikkiaikaa ja ohjaamisen sijaan seurasimme sivummalla. Tällä tunnilla pääsimme 

konkreettisesti näkemään, mitä muutoksia kaverikokoonpanoissa ja vertaissuhtei-
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den rooleissa oli tapahtunut, kun oppilaat luontaisesti hakeutuivat pieniin leikki-

ryhmiin. Kukaan ei jäänyt ulkopuolelle, mikä osaltaan kertoi ryhmäytymisproses-

sin etenemisestä. Tämä tunti oli menestys oppilaiden keskuudessa ja silmiä avar-

tava kokemus myös opettajana. Oppilaiden leikit koskivat niitä asioita, joita 

olimme yhdessä käsitelleet, ja saimme silminnähtävää palautetta siitä, mitkä opet-

tamistamme aihepiireistä olivat jääneet oppilaiden mieliin ja mitä asioita heillä oli 

halu kokeilla uudelleen. 

Kaikki leikit olivat periaatteessa lasten omia sovelluksia, mutta niissä näkyi 

selvät perusideat asioista, joita olimme syksyn aikana opettaneet. Pääsin nä-

kemään käytännössä sen, mikä tunti ja mitkä aihepiirit olivat jääneet kenelle-

kin oppilaalle liikuntatunneilta mieleen. He siis jalostivat oppimaansa itsel-

leen mieluisaan suuntaan. Tällainen konkreettinen palaute, jonka omin silmin 

näkee, tekee hyvää. (PP 1/6) 

Saimme katsella leikkiin verhottuna opettamiamme viitepelejä ja harjoitteita, 

jotka olivat olleet oppilaille merkityksellisiä.  Toteuttaessamme samanlaisen tun-

nin kevätlukukaudella sisäliikunnassa, oli seuraus samanlainen. Saimme jälleen 

tietoa sekä vertaissuhteista että oppilaille merkityksellisistä harjoitteista ja peleistä. 

Muistan esimerkiksi poikaparin, joka vetäytyi sivulle tekemään Sherborne-

harjoitteita aivan oikeaoppisesti, vaikka varsinaisesta oppitunnista oli jo kulunut 

huomattavasti aikaa. Huomasimme, että opetuksessa oli tärkeää antaa aikaa myös 

sille jatkotyöstämisen tarpeelle, joka oppilaissa omaehtoisesti syntyi. Aikuisten 

tahdilla toteutettuna tuntisuunnitelmissa on riskinä siirtyä liian nopeasti aiheesta 

toiseen, kun oppilailla olisi vielä tarve työstää oppimaansa. Opettaja voisi toimin-

nallaan vaikuttaa lasten leikki- ja pelikulttuurin rikastamiseen yhä enemmän. 

 Tavoitteena oppitunneilla oli saavuttaa kunkin yksilön paras osaaminen ja 

kasvattaa oppilaat siihen, että omaa suoritusta ei tarvitse verrata toisen suorituk-

seen. Oma paras osaaminen sai olla erinäköinen suoritus kuin toisen paras osaa-

minen. Lukuvuoden kuluessa lapsille luontainen keskinäinen vertailu ja kilpailul-

lisuus alkoi vähentyä ja he oppivat iloitsemaan omista onnistumisistaan. Tähän 

liittyi se, että oppilaita pyrittiin tietoisesti kasvattamaan lukuvuoden aikana ym-

märtämään toistensa moninaisuutta ja erilaisia tarpeita. Aineisto-otteista käy ilmi, 

kuinka oppilaat osoittavat tilannetajua sen suhteen, miksi opettaja vaatii eri oppi-

lailta eri asioita, eivätkä enää kyseenalaista esimerkiksi erilaisia ohjeita.  

Oppilaat seisovat kentän reunalla kuunteluviivalla ja käyvät opettajan kanssa 

yhdessä läpi tunnilla opittuja asioita sekä seuraavat ohjeita viimeiseen har-
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joitukseen. Elsa ja Ville eivät jaksa enää, vaan istuvat maassa kuopien hiek-

kaa. Kun Salla yrittää siirtyä tekemään samaa, huomauttaa opettaja hänelle, 

että jaksetaan vielä seistä. Salla ei kritisoi sitä, miksi Elsan ja Villen istumi-

seen ei puututa. Näyttää siltä kuin hän ymmärtäisi Elsan ja Villen jo antaneen 

kaikkensa. Heillä ei ole voimavaroja enää enempään, kun taas häneltä on 

kohtuullista vaatia osallistumista tunnin loppuun saakka. (VT 1) 

Oppilaiden ymmärtämys toisiaan kohtaan oli opettajan näkökulmasta joskus 

hämmästyttävää. Sivullisen silmin aineisto-otteesta näyttäisi, että opettaja kohte-

lee oppilaita epätasa-arvoisesti. Yleensä etenkin pienet oppilaat pitävät tarkasti 

kiinni siitä, että kaikkia kohdellaan samoin. He ovat tarkkoja siitä, mikä on epä-

reilua. Yllä oleva esimerkki näyttää, että oppilaat osaavat tulkinta tilanteita ja 

heihin kohdistuvia vaatimuksia. Tutkimusvuonna heterogeenisessä ryhmässä 

luontainen ymmärtämys erilaisuutta kohtaan kasvoi eivätkä oppilaat enää vaati-

neet aikuiselta ulkoisesti samanlaista kohtelua kaikille. 

Yksilöiden huomioimisen kautta päästiin rakentamaan yhteisöllisyyttä, ja mi-

näkeskeinen yksilöllisyys väheni. Yksilöllisyys kuulluksi tulemisen pedagogiikas-

sa tarkoittaa jokaisen oppilaan yksilöllisten lähtökohtien huomioimista osana 

yhteisöä. Opettajan katse on yhteisössä, jonka jokaiselle yksittäiselle jäsenelle 

pyritään välittämään tunne siitä, että juuri minä olen tärkeä ja juuri sellaisena kuin 

olen. Välittävästä yhteisöstä, jossa korostuvat sosiaalinen vastuullisuus, oikeu-

denmukaisuus ja rehellisyys, hyötyvät tutkimusten mukaan myös erityisesti syr-

jäytymisvaarassa olevat oppilaat (Battistich, Solomon, Watson & Schaps 1997: 

148–149).  
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8 Kuulluksi tulemisen pedagogiikka ja liikkuva 
oppilas  

Kuulluksi tulemisen pedagogiikalla oli merkittävä seuraus oppilaan tukemiseen 

koululiikunnassa. Edellisten lukujen tapauskertomuksissa on olennaista se hetki, 

jolloin toiminta alkaa kiinnostaa ja oppilas alkaa uskoa omiin kykyihinsä suoriu-

tua käsillä olevasta tehtävästä. Oppilaat eivät ryhtyneet kuulluksi tulemisen het-

ken jälkeen toimintaan ulkoisten palkkioiden takia. Osallistumisrohkeuden he-

räämisen myötä myös liikuntataidot hyötyivät. Tutkimuksessa ei mitattu oppilai-

den motoristen taitojen kehittymistä, mutta osallistumisrohkeuden syntymisen ja 

omaehtoisen harjoittelun innokkuuden merkitys oli nähtävissä myös liikuntatai-

dollisessa edistymisessä.   

Jarkko harjoittelee tasapainolaudalla ja otan pieniä palloja, joita heittelen 

vuoroin hänen oikealle ja vasemmalle puolelleen. Yllätyn todella miten monta 

koppia Jarkko saa, vaikka keinuu samalla tasapainolaudalla. Tässä oppilaas-

sa on tapahtunut huomattavaa motorista kehittymistä tasapainotaitojen suh-

teen. (VT 4)  

Kuten jo edellisessä luvusa korostin, kansainvälisissä tutkimuksissa (Hamre & 

Pianta 2001: 634–636, Cadima, Leal & Buchinal 2010: 457–458, Entwisle & 

Hayduk 1988: 158, Perry, Donohue & Weinstein 2007: 269) on saatu viitteitä siitä, 

että varhaisella positiivisella opettaja–oppilassuhteen laadulla, kuten lämpimällä 

ja sensitiivisellä suhtautumisella oppilaiden tarpeita kohtaan, on myönteisiä vai-

kutuksia oppilaan sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen lisäksi myös akateemis-

ten taitojen oppimiseen. Näin näen myös koululiikunnan osalta. Alla oleva kuvio 

selventää sitä, että kuulluksi tulemisen pedagogiikan merkittävin hyöty koululii-

kunnan kannalta oli oppilaan osallistumisrohkeuden seuraukset liikuntaan. Oma-

ehtoinen halu osallistua oli ensimmäinen askel siihen, että arasteleva, pelokas tai 

kokonaan kieltäytyvä oppilas muuttui aktiivisesti osallistuvaksi liikkujaksi. 
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Kuvio 8. Kuulluksi tulemisen pedagogiikka ja liikkuva oppilas. 

8.1 Muutos osallistumisrohkeudessa 

Sanalla osallistumisrohkeus kuvaan kuulluksi tulemisen prosessissa vaihetta, 

jossa oppilaan käyttäytymisessä ja toiminnassa on nähtävissä muutos. Tämä muu-

tos näyttäytyi oppilaan omaehtoisen kiinnostuksen heräämisenä sitä toimintaa 

kohtaan, josta hän juuri aikaisemmin oli kieltäytynyt. Tämä muutos on kuulluksi 

tulemisen pedagogiikan merkittävin linkki oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen 

fyysisen aktiivisuuden lisäämisen näkökulmasta. Muutoksen taustalla ollut huoli 

tai epävarmuus vaihtui uskoon omia kykyjä ja suoriutumismahdollisuuksia koh-

taan. Taustalla olevilla lämpimillä vuorovaikutussuhteilla ja turvallisella ilmapii-

rillä oli merkitystä siihen, että vertaisryhmän ja opettajien edessä oppilaat pystyi-

vät näyttämään omat taitonsa ja heikkoutensa avoimesti, ilman pelkoa nolatuksi 

tulemisesta. Opetusministeriön (2009: 28) mukaan tutkimuksellisesti on olennais-

ta säilyttää lapsinäkökulma sekä lapsiin kohdistetuissa toimenpiteissä että tutki-

musmenetelmien valinnassa silloin, kun liikuntatutkimuksessa yritetään löytää 

uusia avauksia, joilla voitaisiin vaikuttaa lasten liikuttamiseen. Tärkeää olisi löy-

tää niitä tekijöitä, joiden avulla voitaisiin ymmärtää, kuinka lasten ja nuorten 

liikkumishalu voidaan tavoittaa. 

Kuulluksi tulemisen hetki oli osallistumisrohkeutta synnyttävä tilanne. Näitä 

kuulluksi tulemisen hetkiä opettaja voi tietoisesti mahdollistaa pedagogisessa 

toteutuksessaan kiinnittämällä huomiota tulosluvuissa käsiteltyihin asioihin. Sys-

temaattisesti toteutettuna kuulluksi tulemisen pedagogiikka vahvistaa oppilaan 

uskoa itseensä ja rohkaisee astumaan mukaan toimintaan. Osallistumisrohkeutta 
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ei voi antaa toiselle, mutta opettaja voi toimia mahdollistavana ja merkittävänä 

tekijänä osallistumisrohkeuden syntymisessä. Erityisen tuen oppilaiden kohdalla 

osallistuminen oli myös merkki siitä, että inkluusio oli alkanut toimia (Biklen 

2001: 78). Omaa erilaisuutta ei tarvinnut enää peitellä, vaan turvallisten vertais-

suhteiden ja läheisten opettaja–oppilassuhteiden ympäröimänä oli mahdollisuus 

toimia avoimesti ja julkisesti omana itsenään. Sekä opettaja–oppilassuhteiden että 

opetusryhmän vertaissuhteiden laadulla oli merkitystä yksittäisten oppilaiden 

osallistumiseen ja onnistumisiin liikuntatunneilla. Verratessani tutkimusvuoden 

löydöksiä opettajan kokemuksiin edellisiltä työvuosilta, tulin siihen tulokseen, 

että lahjakaskin oppilas voi alisuoriutua, mikäli vuorovaikutussuhteet eivät ole 

kunnossa. Alisuoriutumista voidaan selittää oppilaiden sosiaalisina perusproses-

seina, joiden lähtökohta on negatiivisiksi koetuissa aikuisvuorovaikutussuhteissa 

(Kautto-Knape 2012: 108). Taidoiltaan heikompi saattoi vastaavasti jopa ylittää 

oman oletetun taitotasonsa edeten kehityksessään luottavaisen, turvallisen ja välit-

tävän yhteisön ympäröimänä. 

Kirsin tapauskertomuksen avulla kuvaan osallistumisrohkeuden heräämistä ja 

sen heijastumista Kirsiin liikkujana luistelutunnilla. Meille opettajille suuria ilon-

hetkiä olivat, kun oppilaan epätoivo ja kieltäytyminen kääntyi kuulluksi tulemisen 

prosessissa onnistumisen iloksi. Tällöin oppilas usein yllätti meidät opettajat 

myös ottamalla edistysaskelia liikuntataidoissa. Osallistumisrohkeuden vaikutuk-

set harjoittelun innokkuuteen ja taitotasolliseen itsensä ylittämiseen näkyvät Kir-

sin tapauskertomuksessa erityisen selvästi. Kirsi kieltäytyy ensin harjoituksesta 

kokonaan. Kun opettaja kuuntelee hänen huolensa ja antaa hänelle vaihtoehtoisen 

toimintatavan, Kirsi keksii useita harjoituksia, joissa taidollisesti harjoittelee osit-

tain samoja ja osittain jopa vaativampia elementtejä kuin opettaja osaa häneltä 

odottaa. 

”Mä teen nyt meduusaliu’un!” 

Olemme luistelutunnilla. Opettajalla on mallikuvia erilaisista liu’uista. Tar-

koituksena on näyttää oppilaille ensin kuva ja sitten mallisuoritus, jonka jäl-

keen oppilaat lähtevät harjoittelemaan. Opettaja nostaa korkealle kuvan kynt-

tiläliu’usta. Kuvan asentoa tarkastellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kirsi ve-

täytyy pois oppilasryhmästä ja istahtaa jään reunalle. Opettaja näyttää 

mallisuorituksen toisille oppilaille ja harjoittelu alkaa. Opettaja luistelee jou-

kossa antaen yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Hetken päästä hän palaa Kir-

sin luo ja ehdottaa: ”Näytäpä Kirsi minulle kynttiläliuku.” Kirsi istuu miettien 
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jäällä. Toiset oppilaat palaavat takaisin ja kerääntyvät opettajan ympärille 

odottamaan seuraavaa ohjetta. Kirsi nousee ja ottaa opettajaa kädestä ha-

luten nähdä seuraavan kuvan. Opettaja selaa kuvia ja valitsee kuvan kyyk-

kyliu’usta. Siinä liu’utaan kahdella jalalla kyykkyasennossa. Nyt Kirsikin 

lähtee mukaan harjoittelemaan.  

Seuraavalla kierroksella opettaja esittelee teräsmiesliukua, jossa kaarrutaan 

eteenpäin toisen jalan ollessa takana ilmassa. Nyt Kirsi huudahtaa: ”Mä en 

halua tehdä tollasta!” Opettaja keskustelee liu’un suoritusasennosta toisten 

oppilaiden kanssa. Kirsi huutaa epätoivoisella äänellä porukan äänten lä-

pi: ”Isä sanoi, että mä EN SAA tehdä tollasta!” Oppilaiden lähtiessä kokei-

lemaan Kirsi vetäytyy jälleen reunalle seuraamaan. Hetken kuluttua hän 

lähestyy opettajaa pyytäen lisäohjeita. Opettaja sanoo: ”Määpä voin näyt-

tää.” Opettaja näyttää liu’un Kirsille ja Kirsi sanoo: ”Mä en halua tehdä 

tuota!” Opettaja kysyy: ”No minkä liu’un voisit ottaa vielä toisen ker-

ran?” Kirsi katsoo varpaitaan ja sanoo: ”Yksjalkaset on liian hankalia!” 

Opettaja kysyy: ”Haluaisitko ottaa kynttiläliu’un vielä uudestaan? Sen, että 

nostetaan kädet ylös?” Kirsi miettii ja sanoo epävarman näköisenä ”joo”. 

Opettaja keksii: ”Tai tiiäkkö mitä? Saat keksiä ihan itse jonkin liu’un.” Toi-

set lapset palaavat taas opettajan ympärille ja Kirsi häviää taustalle kokei-

lemaan, keksisikö jonkin oman liu’un. Opettaja antaa saman tehtävän myös 

muille. Jokaisen saa keksiä oman liukunsa ja sille myös nimen.  

Kirsi tulee takaisin ja sanoo opettajalle: ”Kato mä oon keksiny jo oman! 

Mä oon keksiny monta asiaa!” Kirsi lähtee näyttämään ja yllättää opet-

tajan. Nyt hän ottaa vauhtia, hypähtää epävarmasti ilmaan pari kertaa, tulee 

jäälle horjahdellen kahdelle jalalle ja kaartaa opettajaa kohti. Hän yrittää vielä 

pyörähtää piruetinomaisesti, laittaa toisen jalan maahan polven varaan, katsoo 

opettajaa kohti ja nostaa kädet suorana sivuille esityksen loppumisen merkik-

si. Opettaja huudahtaa ilahtuneena: ”Noiiin! Loppuasentoon päättyi vielä 

Kirsin liuku siellä!”  

Kun opettaja on katsonut myös toisten lasten liukuja, tulee Kirsi uudestaan 

opettajan luo ja sanoo: ”Mä teen nyt meduusaliu’un.” Opettaja 

taa: ”Meduusaliu’un?” Kirsi: ”Niin, kuin kukat halaa mua, mä yritän…” (Kir-

si näyttää vartaloa heilutellen, että yrittää väistellä kukkia) ja niin Kirsi jäl-

leen liukuu ja päättää suorituksensa hienoon loppuasentoon. Innostus kas-

vaa ja hän palaa jälleen opettajan luo kertoen tekevänsä nyt elefanttiliu’un 
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ja lähtee tömpsyttävin askelin juoksemaan pitkin jäätä. Opettajaa naurat-

taa: ”Nimiä ainakin tulee monenlaisia.” Tunti alkaa olla lopussa ja alussa on 

luvattu säästää vielä aikaa oppilaiden toivomalle loppuleikille. Kun toiset al-

kavat leikkiä, ei Kirsi malta siirtyä heti mukaan, vaan keksii ja kokeilee 

vielä muutamia liukuja itsekseen sivummalla. (VT5) 

Kirsin tapauksesta nähdään, kuinka kuuntelevassa ilmapiirissä syntyi kiinnostus 

toimintaa kohtaan. Kiinnostuksen löydyttyä itse keksittyjen harjoitteiden kautta 

Kirsin tasapainotaidot saivat yhtä haasteellista harjoitusta kuin opettajan alkupe-

räisenkin tuntisuunnitelman mukaan olisi tapahtunut. Merkittävää mielestäni oli, 

että alkutilanteessa Kirsin epävarmuus oli niin suurta, että hän vetosi jopa isäänsä, 

ettei opettaja vaatisi häneltä tätä suoritusta. Hetken kuluttua Kirsi kuitenkin innos-

tuu liukumisesta niin, ettei malta lopettaa harjoittelua, vaan jatkaa sitä vielä oppi-

laiden itsensä valitseman loppuleikin aikana. Kirsin kertomuksessa näkyy erityi-

sen selvästi kuulluksi tulemisen seurauksena syntynyt omaehtoinen halu osallistua 

ja harjoitella.  

Oppilaita aktiivisesti kuuntelemalla huomasimme, kuinka tarkkaan oppilaat 

kykenevät arvioimaan oman taitotasonsa tuntien harjoitteisiin nähden. Kirsi arvioi 

itseään ja totesi yksijalkaisten liukujen olevan hänelle vaikeita. Arvio oli oikea, 

koska Kirsillä on karkeamotorista epävarmuutta tasapainoa vaativissa taidoissa. 

Osallistumisrohkeuden siivittämänä oppilaat kuitenkin usein yllättivät opettajan 

taidoillaan. Kuulluksi tulemisen myötä syntynyt halu osallistua synnytti lähikehi-

tyksen vyöhykkeellä (Vygotsky 1978) tapahtuvaa harjoittelua. Oppilaat näyttivät 

muodostavan omaehtoisen osallistumishalun ja harjoittelua kohtaan syntyneen 

innokkuuden kannattelemina nopean kehityskaaren suhteessa omiin taitoihinsa. 

Kirsin suoritus oli liikuntataidollisesti vaativampi kuin se taitoryhmä, johon opet-

taja olisi hänet sijoittanut oman arvionsa perusteella. Erityistä on, että Kirsin ti-

lanteessa lukuvuosi oli jo pitkällä ja opettajien oppilaantuntemus oppilaiden tai-

doista vahvaa. Silti Kirsi yllätti taidoillaan. Hänen esityksessään oli myös yhdellä 

jalalla liukumista, kuten esimerkiksi ”elefanttiliu’ussa”, vaikka hän aluksi arvioi, 

ettei kykene yksijalkaisiin liukuihin, ja kieltäytyi toiminnasta juuri niiden vuoksi. 

Kuulluksi tulemisen johdosta vastustus ja epäusko itseen murtuivat ja seuraukset 

harjoittelun innokkuudessa näkyivät. Mikäli opettaja olisi patistanut Kirsin mu-

kaan toimintaan, olisimme tuskin päässeet näkemään samanlaista kehitystä. Kuul-

luksi tulemisen hetken ansiosta harjoittelu muuttui omaehtoiseksi ja pitkäjäntei-

seksi. 
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Emmin, Jonin ja Kirsin tapauksessa osallistumisrohkeus purskahti ilmoille 

välittömänä seurauksena kuulluksi tulemisen hetkestä. Kuulluksi tulemisen mer-

kitys osallistumisrohkeuden syntymisessä näkyi aineistossa kuitenkin myös hi-

taampina kehityskaarina tai oppilaiden yleisen olotilan muutoksina. 

Jarkko on yleisesti ottaen reipastunut kovasti syksyn ensimmäisistä tunneista. 

Näyttää iloista naamaa, eikä vetäydy syrjään. Ei myöskään selvästi jännitä 

enää niin paljon uusissa tilanteissa. (VT 3) 

Liikuntasuorituksiin liittyvää edistymistä oli ilahduttavaa seurata erityisesti niillä 

oppilailla, joilla oli ollut aiemmin taipumusta alisuoriutumiseen liikuntatunneilla. 

Janne oli hyvä esimerkki tästä. Hän suoritti liikuntaa oman HOJKS:nsa mukaises-

ti yksilöllisin tavoittein, pääsyynä motoriset ongelmat ja liikuntatilanteisiin liitty-

vä alisuoriutuminen, joka näkyi tunneilla turhautuneisuutena, kiukkuisuutena ja 

kieltäytymisinä. 

Kun nyt siirsin koneelle näitä alkusyksyn tekstejä, huomaan videolta vieläkin 

uusia asioita. Lokakuun kohdalla ovat viimeiset tunnit, joissa näkyy Jannen 

alisuoriutumista! Ja se on kuitenkin ollut hänelle hyvin olennainen toiminnan 

tapa jo vuosia. Marraskuun aikana videolla alkaa näyttäytyä poika, jolla on 

upeita rauhallisia suorituksia. Mallikasta käyttäytymistä. Hän vapaaehtoises-

ti kokeilee myös vaikeampia vaihtoehtoja. Voiko tämä johtua siitä, että Janne 

on lopultakin saavuttanut turvallisuuden tunteen suhteessa itseensä, ryhmään 

ja meihin opettajiin? (PP5) 

Jannen kohdalla toistuvilla kuulluksi tulemisen kokemuksilla oli ajan myötä vai-

kutusta turhautuneisuuden vähenemiseen. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan tu-

kemana onnistumisia syntyi yhä enemmän ja ne vaikuttivat Janneen kerta kerralta 

positiivisemmin. Tämä heijastui myös hänen muuhun toimintaansa. Janne solmi 

vuoden kuluessa ensimmäisen ystävyyssuhteensa, mikä oli erityisen merkittävä 

asia Jannen muun koulunkäynnin kannalta. Hänen olemuksestaan alkoi heijastua 

yhä enemmän ilo ja rauha ennen niin usein näkyneen ärtyneisyyden sijaan. Janne 

oli yksi selkeimmistä esimerkkitapauksista, joissa kuulluksi tulemisella oli oppi-

laaseen kokonaisvaltainen vaikutus. Jannen kohdalla kuulluksi tulemisen hetkien 

myötä usko itseen syntyi pieninä palasina. Vähitellen hän oppi suhtautumaan 

myös epäonnistumisiin ja pettymyksiin rauhallisesti ja positiivisessa valossa, 

saaden niistä uutta sinnikkyyttä kohti seuraavaa yritystä.   
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8.2 Onnistumisen varmistaminen 

Analyysivaiheen suurimpia oivalluksia oli, kun aloin hahmottaa, miten yksittäisis-

tä kuulluksi tulemisen hetkistä syntyy tietoisesti toteutettu kuulluksi tulemisen 

pedagogiikka. Tärkeintä oli ymmärtää, että prosessi ei pääty oppilaan kuulluksi 

tulemisen hetkeen ja osallistumisrohkeuden syntyyn. Autonomia ja vapaus päättää 

omasta osallistumisestaan olivat onnistuneen kuulluksi tulemisen hetken ehdot-

tomia peruspilareita. Autonomia liittyy vapaaseen tahtoon valita ja kontrolloida 

omaa toimintaansa (Deci & Ryan 2000). Oppilaan lähdettyä omaehtoisesti mu-

kaan toimintaan oli erityisen tärkeää, että seuraavat tilanteet mukana toiminnassa 

olivat onnistumisia, jotka vahvistivat oppilaan osallistumisrohkeutta ja kiinnostus-

ta liikkumista kohtaan edelleen.  

Tähän prosessin vaiheeseen liittyi tärkeänä pedagogisena toimintana oppilaan 

onnistumisen varmistaminen. Tällöin toinen opettajista siirtyi aktiivisen kuunteli-

jan rooliin seuraamaan tilanteen etenemistä. Turvallisen ilmapiirin, samanai-

kaisopettajuuden työmuotojen ja aktiivisen kuuntelun vaikutus vuorovaikutuksen 

elementteinä olivat edelleen keskeisiä mahdollistavia tekijöitä. Kun opettaja jat-

koi pedagogista toimintaansa kannatellen nyt oppilaan onnistumisia, syntyi yksit-

täisistä kuulluksi tulemisen hetkistä kuulluksi tulemisen pedagogiikka. Kuulluksi 

tulemisen pedagogiikka on siis opettajan jatkuvaa tietoista ja systemaattista toi-

mintaa kohti oppilaan onnistumisia liikuntasuorituksissa, ei toisistaan irrallisia 

kuuntelemisen tai kuulluksi tulemisen hetkiä. 

Kuvio 9. Kuulluksi tulemisen pedagogiikka ja onnistumisen varmistaminen. 
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Onnistumisen varmistamisella jokainen oppilas pyrittiin saattelemaan oman par-

haan osaamisensa äärelle, saavuttamaan oma henkilökohtainen kehityskaarensa. 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa tämä vaihe oli avainasemassa siihen, että 

inklusiivisen opetusryhmän moninaiset tarpeet oli mahdollista huomioida yksilö-

kohtaisesti opetuksen lomassa. Seuraavaan taulukkoon kokosin aineistosta yksit-

täisiä tukikeinoja, joita käytimme onnistumisen varmistamiseen. Taulukkoon 

listattujen keinojen avulla raivasimme esteitä oppilaiden onnistumisten tieltä kiin-

nittämällä ohjauksessa huomiota seuraaviin tekijöihin.  

Taulukko 10. Onnistumisen varmistamisen tukikeinot. 

Ohjeiden antamisen vaihe: Toiminnan aloittamisen vaihe: Toiminnassa pysymisen vaihe: 

kohdennetut ohjeet useiden vaihtoehtojen tarjoaminen osaamisen kohdan 

konkretisoiminen 

ymmärryksen varmistaminen eriyttäminen positiivinen palaute 

moniaistiset ohjeet soveltaminen  

Onnistumisen varmistamisessa on ensimmäiseksi tärkeää kiinnittää huomio siihen, 

että oppilas varmasti tietää, mitä toiminnassa on tarkoitus tehdä. Kohdennetuilla 

ohjeilla tarkoitan oppilaan nimen käyttämistä, katsekontaktia ja myös oppilaan 

koskettamista. Näillä pienillä tekijöillä varmistettiin se, että oppilas todella tiedos-

ti opettajan antavan ohjetta juuri hänelle. Oppilaan ymmärrys annetusta ohjeesta 

voitiin tarkistaa kysymällä, kertaamalla tai harjoittelemalla tulevaa toimintaa 

yhdessä, jolloin ohje työstettiin kehon avulla. Moniaistisuus oli yksi tapamme 

lisätä jokaisen oppilaan ymmärrystä siitä, mitä tulevassa harjoitteessa on tarkoitus 

toteuttaa. Moniaistisuus tarkoittaa tässä yhteydessä ohjeiden antamista niin, että 

yhdistimme ohjeenantohetkeen kaikkien aistitoimintojen käyttämistä. Näen ihmi-

sen aistit ja kehon kokonaisuuden tiedon hankkimisen ja välittämisen monina 

kanavina, joita ohjaamistilanteessa oli hyvä käyttää oppilaiden muistiinpainami-

sen apuna. 

Kun meitä on kaksi, toinen aikuinen pystyy näyttämään mallia toisen puhues-

sa. Ohjeet tulevat yhtä aikaa sanottuna sekä mallina, tällainen moniaistinen 

ohjeistus helpottaa ja strukturoi. (PP 2/3) 

Selkeä konkreettinen sanallinen ohje, kuva visuaalisena mallina ja opettaja 

vielä näyttää liikkeen. (VT 5) 
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Kun ohjeet annettiin puheena, mallina, kuvina, ihokontaktia käyttäen ja omana 

kehollisena kokeiluna, myös ryhmän kielellisiä ongelmia omaavat oppilaat ym-

märsivät, kuinka seuraavassa harjoitteessa tuli toimia. Moniaistinen ohjeistustapa 

lisäsi oppilaiden oman toiminnanohjauksen kykyä ja tarkkaavaisuuden suuntaa-

mista oleelliseen. Oman opetuksen selkiyttämiseksi pohdimme lukuvuoden var-

rella ohjausteknisiä ratkaisuja, jotka helpottivat oppilaita. Yksi pieni mutta teho-

kas oivallus oli opettaa oppilaat asettumaan joka liikuntatunnin alussa rutiinin-

omaisesti ”kuuntelu-V”-muodostelmaan. Vanhojen tapojemme mukaisesti oppi-

laat olivat kuunnelleet liikuntatunneilla ohjeita hiekkakentän reunaan vedetyllä tai 

salin lattian viivalla rivissä seisoen. Huomasimme, että rivissä oli usein levotto-

muutta, joka johti ongelmiin. Oppilaat, etenkään rivien päissä olevat, eivät jaksa-

neet keskittyä kuuntelemaan, ja usein koulunkäynninohjaajan tehtävänä oli sei-

soskella takana muistuttelemassa oppilaita. Tämä piirre alkoi häiritä erityisesti 

Saria.  

Virpin pohdintaa: Sari kommentoi tunnin lopussa miettivänsä edelleenkin sitä, 

miten ohjeidenantotilanteet olisi järkevin hoitaa. Sanoo itsellään olevan sel-

laisen tunteen, että jotakin ohjeistuksessa menee plörinäksi – – (PP 1/6) 

Sarin pohdintaa: Hurjan pitkä rivi ja ope seisoo rivin keskivaiheilla ei vain 

toimi. Oppilaita on liian paljon ja vielä kun on kyse erityisoppilaista ja muu-

tenkin aika pienistä oppilaista, joiden mielenkiinto kiinnittyy mitä erilaisim-

piin asioihin matkan varrella. Asia häiritsee minua varmaan siksi, kun en koe, 

että oppilaat olisivat oikeutettuja komentamiseen, koska tämä on meidän 

opettajien tekninen ongelma. (PP 1/6) 

Lopulta ymmärsimme muuttaa kuuntelurivin V-kirjaimen muotoiseksi muodos-

telmaksi, jonka keskellä opettaja seisoi. Tilanne rauhoittui merkittävästi. Levot-

tomuutta oli aiheuttanut rivien päätyjen ja opettajan liian suuri välimatka. Aloim-

me kuljettaa kolmea merkkikartiota mukanamme kaikilla tunneilla. Kartioiden 

avulla merkkasimme kuuntelu-V:n maastoon kuin maastoon ja oppilaat asettuivat 

tunnille tullessaan odottavin mielin kuunteluasetelmaan kartioiden väliin. Tämä 

pieni yksityiskohta paransi oppilaiden ohjeiden ymmärtämisen mahdollisuutta ja 

vähensi turhaan järjestyksenpitoon käytettävää aikaa, jolloin ilmapiiri sekä opetta-

jilla että oppilailla pysyi miellyttävänä.  

Toinen merkittävä parannus, joka tehosti ryhmän hallintaa ja lisäsi liikkumi-

seen käytettävää aikaa, oli sisäliikuntatunneilla langattoman mikrofonin käyttö.  
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Mikin käyttö auttaa paljon. Opettajan ohjeet tulevat mikin läpi rauhallisem-

min ja mietitympänä. Puheen nopeus on hitaampi ja lauseet selkeämpiä, sitä 

ei suolla niin paljon turhia sanoja mikkiin, kuin omaan normaalin puheeseen-

sa. Tämä lisää ohjeen selkeyttä ja muistettavuutta. Mikkiä käyttäessä myös 

oppilaiden nimien käyttöä kuuluu enemmän ja kun oppilaat saavat kohden-

nettuja ohjeita, he pysyvät paremmin toiminnassa mukana. Metelin yli ei pys-

ty huutelemaan toimintaan niin paljon ohjeita yksittäisille lapsille. (PP 2/3) 

Juhlan jälkeen langaton mikki oli hävinnyt jonnekin. Nyt erityisesti huomasi 

miten suuri rauhoittava tekijä sillä on ollut – – Samoja ohjeita joutuu kailot-

tamaan kymmenen kertaa ryhmän hälinän yli, ennen kuin kaikki noteeraa oh-

jeen omakseen. Järjestyksenpitoon liittyviä ohjeita joutui antaman hurjan 

paljon enemmän. Mikin kanssa oppilas kuulee hyvin ja ottaa ohjeen jo en-

simmäisellä kerralla omakseen. Kurkku oli niin kipeä tunnin pidon jälkeen, 

että piti oikein muistella, että tällainen oloko minulla ennen oli tapana olla 

liikuntatunnin jälkeen – – (PP 3/1) 

Ajatus mikrofonin käyttämisestä syntyi, kun mietimme, miten saisimme oman 

äänemme kuulumaan selkeästi ja miellyttävästi liikuntatuntien äänimassan yli. 

Kun joutuu korottamaan ääntään niin, että oppilaat kuulevat tarkemmin esimer-

kiksi pelin tiimellyksessä, on se myös itselle kuormittavaa. Onneksemme koulusta 

löytyi langaton mikrofoni, jota opettelimme käyttämään. Näillä pienillä teknisillä 

seikoilla oli tarkoituksena selkiyttää opetustilanteita niin, että kaikki kuulisivat, 

näkisivät ja havaitsisivat toisensa paremmin. Oppilaan ryhdyttyä toimintaan mu-

kaan onnistumista varmistettiin tarjoamalla useita vaihtoehtoja, eriyttämällä ta-

voitteita ja soveltamalla toimintaa. Esimerkiksi Kirsin tapauskertomuksessa osal-

listumisrohkeus toimintaan syntyi, kun opettaja lopulta löysi Kirsille sopivan 

vaihtoehdon harjoituksen suorittamiseen. 

Heterogeenisen ryhmän taitotasojen mukaisessa opetuksessa avaintekijänä oli 

toiminnan sisäinen eriyttäminen ja soveltaminen, johon oppilaat totutettiin vuo-

den kuluessa niin, etteivät he enää kiinnittäneet huomiota luokkatovereiden erilai-

siin valintoihin. Oppilaat oppivat pitämään oikeutenaan omaa vaikutusmahdolli-

suuttaan suorittamisen tapoihin. Emme jakaneet oppilaita taitotasojen mukaisiin 

ryhmiin, elleivät he itse hakeutuneet tällaisiin ryhmittymiin. Sen sijaan eriytimme 

tavoitteita ja sovelsimme ohjeita, välineitä, sääntöjä ja omaa ohjaamistamme suh-

teessa oppilaisiin. Eriyttäminen ja soveltaminen tapahtuivat kaikille yhteisten 

harjoitteiden sisällä. Esimerkiksi motoriikkaradalla toisen tasapainoillessa puo-
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milla toinen saattoi valita tasapainoiluun leveämmän penkin ja kolmas puolestaan 

harjoitella samaa taitoa lattiatasolla köyden tai narun päällä. Taitavalle voitiin 

lisätä haastetta asettamalla hänen päänsä päälle hernepussi tai laittamalla seinälle 

näkyville kuvia liikkeistä, joita tasapainoillessa voi tehdä. Oppilailta ei vaadittu 

keskenään samanlaisia suorituksia; sen sijaan näiden tukimuotojen avulla saman 

asian harjoittelu muokattiin kullekin oppilaalle sopivaksi. Tavoitteena oli, että 

oman kehittymisensä myötä oppilaat oma-aloitteisesti alkaisivat valita aste asteel-

ta haastavampia harjoituksia.  

Osaamisen kohdan konkretisoiminen oli yksi tehokkaimmista keinoista posi-

tiivisen palautteen rinnalla auttaa oppilasta pysymään sinnikkäästi mukana toi-

minnassa ja etenemään kohti onnistunutta suoritusta. Tämä periaate liittyy olen-

naisesti kuulluksi tulemisen pedagogiikassa kaikkeen ohjaamiseen, mutta oli eri-

tyisen tärkeä silloin, kun yksittäinen oppilas oli palaamassa toimintaan, josta oli 

aiemmin kieltäytynyt. Osaamisen kohdan konkretisoimisella tarkoitan oppilaan 

suorituksen niin tarkkaa havainnointia, että opettaja pystyy sanallistamaan tai 

muutoin osoittamaan oppilaalle sen yksityiskohdan, minkä hän jo osaa. Palautteen 

tulisi aina olla henkilökohtaista ja tarkkaa (Huovinen & Rintala 2003: 356). Kään-

tämällä huomio pois siitä, ettei oppilas osannut esimerkiksi hyppynarulla hyppi-

mistä kokonaisuutena ja kiinnittämällä positiivinen palaute siihen, mitä hän jo 

osasi, kasvoi oppilaan innokkuus harjoittelua kohtaan. Palaute on ensiarvoisen 

tärkeää, ja positiivinen kannustava palaute sanojen, katseen tai kosketuksen väli-

tyksellä on tehokkainta (Koljonen & Rintala 2002: 206).  

Paulan ja Virpin kohtaamisessa näkyy positiivinen kannustus ja sen vaikutuk-

set. Nauhalla kuuluu, kun opettajan lähdettyä Paula haluaa näyttää saman 

liikkeen vielä ohjaajallekin. (VT 3) 

Peukalon nosto, taputus selkään, selkeästi iloinen ilme ja vielä sanallinen 

kannustus! (VT 3) 

Osaamisen kohdan konkretisoiminen vaati opettajalta keskittymistä aktiiviseen 

kuuntelemiseen. 

Vastahakoinen Salla ei haluaisi edes yrittää vannehyppelyä. Hän yrittää muu-

taman kerran ja on tympääntynyt ja haluaisi luovuttaa. Opettaja  

sanoo: ”Huomaatko? Sinä opit koko ajan. Nyt käsi meni jo oikein!” Salla 

jatkaa harjoittelua, vaikka oli hetki sitten luovuttamassa. (VT3) 
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Oppilaiden onnistumisen kokemuksia pyrittiin mahdollistamaan myös välineiden 

valinnalla ja osataitojen harjoittelulla. Kuvaava esimerkki tästä on pesäpallon 

opetus lukuvuoden lopusta, oppitunnilta 26. Aiempien vuosien tapani olisi ollut 

aloittaa pesäpallon opetus hiekkakentällä esitellen oppilaille mailat, räpylät, pelin 

säännöt ja pelaajien roolit ja aloittamalla pesäpallon harjoittelu eri viitepelien 

kautta. Tällä kertaa aloitimme poikkeuksellisesti sisällä salissa, vaikka ulkona oli 

jo keväinen sää. Löimme ensin monenlaisia palloja tennismailalla, sulkapallomai-

lalla, ”leipälapio”-mailalla, softismailalla ja muilla erilaisilla lyöntivälineillä. 

Ensin ilmapalloa, sitten rantapalloa, pehmopalloa ja siitä edelleen kohti pienem-

pää lyöntikohdetta, niin että kaikki saivat lopulta osumia tennispalloon. Pallot 

antoivat ensin tarpeeksi reagointiaikaa ja ison kokonsa vuoksi helpottivat silmän 

ja käden yhteistyötä. Sisällä tuulikaan ei häirinnyt ensimmäisiä onnistuneita osu-

mia. Pelivälineen muuttuessa yhä pienemmäksi ja nopealiikkeisemmäksi saatte-

limme harjoittelun myötä jokaisen ryhmän oppilaan onnistuneeseen lyöntikoke-

mukseen. Kun tiesimme oppilasryhmän saaneen onnistuneita lyöntejä, siirryimme 

kiinniottamisen taitoon ja tärkeimpiin pelin sääntöihin. Vasta näiden taitojen op-

pimisen jälkeen kokosimme taidot yhteen ja siirsimme ne pelikentälle. Ryhmän 

osaavat ja lahjakkaat liikkujat huomioitiin omalla taitotasollaan niin, että tarjottu-

amme variaation mailoja ja palloja, kukin oppilas teki harjoitteissa ja viitepeleissä 

itse valintansa pelivälineestään. Näin samassa harjoitteessa aloitteleva pelaaja 

kehitti taitojaan lyömällä tennismailalla ilmapalloa ja pelin taitaja haastoi itseään 

lajin mukaisella pallolla ja mailalla yhä parempiin teknisiin suorituksiin. Kun 

vertaan tätä pesäpallojaksoa aiempien vuosien opetukseeni, olin tyypillisesti käyt-

tänyt pesäpallotunnit pelin pelaamiseen, mutta tänä vuonna jokainen tunti oli 

erinäköinen ja eteni jatkumona oppilaiden oppimisen tahdissa.  
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9 Samanaikaisopettajuudesta yhteistä 
opettajuutta 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa kaikkien opetusryhmän vuorovaikutussuhtei-

den laatu on yhtä keskeinen tekijä. Tässä luvussa kuvaan opettajien keskinäisessä 

samanaikaisopettajuudessa tutkimusprosessin aikana tapahtuneita muutoksia. 

Opettajien välinen tiivis yhteistyö muodosti samanaikaisopettajuuden työtavoista 

yhteisen opettajuuden. Yhteisellä opettajuudella en tarkoita termin “co-teaching” 

suomennosta yhteisopettajuus, vaan kuvaan samanaikaisopettajuuden työmuoto-

jen muutosta kohti yhteisen opettajuuden ilmapiiriä. Yhteinen opettajuus kehittyi 

opettajien välisessä suhteessa kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen hetkien vuo-

rotteluna. Kuulluksi tulemisen teeman parissa työskenteleminen ja oppilaiden 

aktiivisen kuuntelun harjoitteleminen alkoi heijastua myös keskinäisiin vä-

leihimme. Lukuvuoden lopussa katsellessani videoaineistoa ei sana samanai-

kaisopettajuus tuntunut enää kuvaavan työtapaamme. Se kuvasi prosessin alku-

vaihetta, jolloin tietoisesti opettelimme samanaikaisopettajuuteen liittyviä työ-

muotoja, mutta ei sopinut terminä lopputilanteen kuvaukseksi. Verratessani al-

kusyksyn ja loppukevään videoita en aluksi löytänyt sanoja sille muutokselle, 

joka opettajien toiminnassa nauhalta erottuu.  

Syksyllä taltioiduissa tuntitilanteissa toimii selkeästi kaksi erilaista opettajaa 

erilaisissa rooleissa, mutta silti tiiviissä yhteistyössä keskenään. Lukuvuoden 

viimeisissä videoissa taas on edelleen kaksi erilaista opettajaa ruumiillisessa ja 

persoonallisessa mielessä, mutta varsinainen opetustoiminta näyttäytyy erilaisena. 

Se on sulautunut yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä muodostu enää opetusta roolit-

tamalla tai työmuotoja vuorottelemalla. Näen nauhalla yhden, yhteiseksi sulautu-

neen opettajuuden, jota kaksi erillistä opettajaa ilmentävät. Yhteisen opettajuuden 

synnyttyä työ on muuttunut yhteen hitsautuneeksi, kiireettömäksi, huumorin-

täyteiseksi ja sulavaksi. Opettajat viihtyvät työssään ja nauttivat liikuntatuntien 

pitämisestä. Erityisen selvästi nämä piirteet erottuvat lukuvuoden viimeisellä 

liikuntatunnilla. Vaikka viimeisessä videossa harjoitellaan pesäpallon viitepeliä, 

on se samalla myös opettajien ja oppilaiden yhdessäolosta nauttimista.  

9.1 Ennakoinnin kyky 

Huomattuani muutoksen aloin analysoida tarkemmin, mitkä yksityiskohdat opet-

tajuudessa olivat muuttuneet. Huomasin kaksi selkeää muutosta, jotka liittyivät 

siihen, että opettajat oppivat ennakoimaan toistensa toimintaa ja tästä syystä ope-
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tus alkoi näyttää saumattomalta prosessilta. Ensimmäinen tärkeä tekijä oli opetta-

jien puheen muuttuminen vuorokeskustelusta yhteiseksi ohjauspuheeksi.  

Virpi ohjeistaa oppilaille motoriikkarataa. Sarilla on selvästi jotakin mielessä, 

koska oli aloittamassa lausetta mutta katkaisi ja odottaa nyt Virpin sanovan 

ensin loppuun. Nyt Sari jatkaa Virpin lausetta: ”Mutta sitten, kun ohjeet on 

annettu – –” Ja Virpi jatkaa Sarin lauseen perään: ”Ja samaan syssyyn voin 

sanoa, että – –”. Ohjeidenantotilanne jatkuu näin yhteisesti puhuen. (VT 7) 

Yhteisessä ohjauspuheessa toinen pystyi sujuvasti täydentämään toista tai jatka-

maan kesken jäänyttä lausetta. Pedagoginen ajatusmaailmamme oli muotoutunut 

sellaiseksi, että pystyimme olettamaan, mitä toinen tarkoittaa tai miten toinen on 

opetuksessaan etenemässä.  

Tiesin jo hetken aikaa työparini olemuksesta, että harjoite ei vastannut nyt si-

tä, miten hän oli halunnut sen sujuvan. Hän teki nopeasti päätöksen miten 

muuttaa ohjeistusta ja alkoi antaa uusia ohjeita oppilaille. Hän selkeytti toi-

mintaa niiden havaintojensa perusteella mitä oli ensimmäistä versiota tark-

kailemalla tehnyt – – Kun aavistin hänen aikeensa, yritin hetken ohjeistusta 

seurattuani hypätä samaan ajatukseen mukaan ja olla toisena aikuisena sel-

kiyttämässä tilannetta. En tiedä onnistuinko, mutta ainakin huomasin, että 

olen alkanut ennakoimaan hänen toimintaansa. (PP 4/3) 

Toinen selvä muutos oli se, että tuntien aikaiset pienet tiimipalaverit alkoivat 

muuttua nonverbaaliksi viestinnäksi. Yhteinen ohjauspuhe ja nonverbaalin vies-

tinnän lisääntyminen alkoivat muovata opetuksesta jouhevaa ja opetustilanteista 

katkeamattomia. Kollegan tapojen tuntemisen myötä asioista opittiin viestittä-

mään kehonkielellä myös yli hälisevän oppilasjoukon. Esimerkiksi Emmin ta-

pausesimerkissä riitti, että harjoitetta ohjaava opettaja näki toisen opettajan pois-

tuvan taustalle ja tiesi, kuinka jatkaa omaa toimintaansa. 

Meidän opettajien yhteistyö tunnilla toimii koko ajan sujuvammin, meillä ei 

selvästikään ole enää niin paljon lyhyitä tiimipalavereja tunnin aikana, vaan 

nyökkäyksillä ja muutaman sanan lauseilla kommunikoimme ja toinen tietää 

mitä toinen aikoo. Luottamus toiseen ja toisen tyyliin tehdä työtä on selvästi 

syntynyt vuoden aikana. Tuntien jälkeiset pohdintakeskustelut ovat antaneet 

tietoisuuden siitä, että meillä on yhtenevä pedagoginen näkemys asioista. (PP 

4/2)  
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Tuntien aikaiset tiimipalaverit olivat olleet syyslukukaudella tärkeä osa samanai-

kaisopettajuuden jouhevaa toteutusta. Ne olivat lyhyitä, muutaman minuutin mit-

taisia keskusteluja tuntien akuuteista tilannesidonnaisista asioista. Lukuvuoden 

loppua kohden nämä tiimipalaverit muuttuivat katsekontakteiksi, käden heilau-

tuksiksi ja pään nyökkäyksiksi opettajien ennakoidessa toistensa toimintaa yhä 

paremmin. Tällaisten spontaanien tiimipalaverien aiheita olivat aiemmin olleet 

keskinäisestä työnjaosta ja rooleista sopiminen, toiminnan organisointi tai esi-

merkiksi tiettyyn oppilaaseen liittyvä päätöksenteko.  

Kun oppii tuntemaan toista, oppii ennakoimaan kehon ilmeistä, eleistä ja ly-

hyistä kommenteista mitä toinen aikoo tehdä. Pystyy toimimaan nopeammin 

kuin ennen, yhteisen, sanattoman suunnitelman mukaisesti, eikä tunnista kulu 

enää aikaa keskusteluun. Tämä on yksi niistä hyödyistä, jotka tulevat tutus-

tumisen ja roolien löytymisen myötä. Jos meidät hajotettaisiin toimimaan pa-

rina jonkun muun kanssa, nämä hyödyt häviäisivät niin pitkäksi aikaa, kun-

nes taas tuntee kunnolla seuraavan parinsa. (PP 4/3) 

Yhteisessä opettajuudessa opetusprosessia kannattalee ja ylläpitää kaksi opettajaa. 

Samanaikaisopettajuus työtapana kiinnosti alusta saakka meitä molempia, ja 

olimme sitoutuneita siihen liittyvien työmuotojen opetteluun. Ensin opetusmuo-

dot olivat selvästi teknisempiä, mutta ajan myötä muuttuivat jouhevammaksi, 

kohti yhteisen opettajuuden muotoutumista. Opimme vaihtamaan ilman etukäteis-

suunnittelua työmuodosta toiseen, tilanteiden tulkinnan pohjalta. Toisen opettajan 

tehdessä nopeita päätöksiä toinen sopeutti toimintaansa suhteessa muuttuvaan 

tilanteeseen.  

Yhteinen opettajuus ei ole samanaikaisopettajuuden työmuoto eikä rinnak-

kainen termi samanaikaisopettajuudelle, yhteisopettajuudelle tai tiimiopettajuu-

delle. Yhteistä opettajuutta ei voi valita tai ottaa irrallisena työmuotona käyttöön 

sitä tarvitessaan, kuten esimerkiksi vuorottelevan tai rinnakkaisen opetuksen voi 

(ks. taulukko 7). Yhteiseen opettajuuteen tarvitaan yhteistyön hioutumista. Tämä 

prosessi alkaa yhteisen arvomaailman ja pedagogisen ajattelun yhteen hiomisella, 

toisen tuntemisen opettelulla, yhteisellä työn suunnittelulla sekä yhteisellä toteu-

tuksella ja arvioinnilla. Erityisen tärkeänä yhteisen opettajuuden muodostumiselle 

pidän vaihetta, jolloin keskustelimme pedagogisen rakkauden, kuuntelemisen ja 

välittämisen teemoista sekä esitimme eettisiä kysymyksiä koululiikunnasta ja 

omasta toiminnastamme opettajina. Yhteisestä arvopohjasta käsin loimme luku-

vuoden opetussuunnitelman, joka toimi tutkimusprosessin kehyksenä.  
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9.2 Aktiivinen kuunteleminen opettajien välisessä 

vuorovaikutuksessa 

Aktiivisen kuuntelun taidon kehittyminen oli olennaista myös opettajien välisessä 

vuorovaikutussuhteessa. Kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa ei olisi syntynyt 

ilman, että myös me opettajat opimme kuuntelemaan toisiamme. Kuulluksi tule-

misen hetkiin irrottautuminen oppilasta varten vaati opettajien keskinäistä sauma-

tonta yhteistyötä. Muutoin toisten oppilaiden opetuksen laatu olisi kärsinyt. Opet-

tajien tulisi työskennellä sen suhteen millaista heidän kommunikaationsa laatu 

suhteessa työtovereihin on (Weare 2000: 94). Toisen asiantuntemuksen, ideoiden 

ja mielipiteiden kuunteleminen rikastutti ja jalosti kuulluksi tulemisen pedago-

giikkaa eteenpäin ja syvensi samalla yhteisen opettajuuden muotoutumista. Aktii-

visen kuuntelun taidon harjoittelua suhteessa kollegaan tapahtui erityisesti silloin, 

kun opettajilla oli ristiriitainen kokemus jostakin oppitunnin tilanteesta.  

Toinen opettaja sanoo vielä lopuksi nauhalle. Tiiäkkö mikä tässä ei toimi? Ne 

ei enää rauhotu tuommosen älyttömän mukavan jutun jälkeen. Ihan tämmö-

nen olo!! (kehonkieli kertoo, että harmittaa) – – että tämmöstä tylsää pallon-

heittoa!” (VT 2) 

Yllä olevassa tilanteessa toisen opettajan kokemus tunnista oli täysin päinvastai-

nen. Molemmat opettajat olivat purkaneet tuntojaan myös saman tunnin pedago-

giseen päiväkirjaan. 

Oppilaat eivät pystyneet latautumaan uudestaan ”oikean” lajitaidon harjoit-

teluun hauskan jutun jälkeen. (PP 1/2) 

Minusta tuntui tunnin jälkeen erilaiselta. Minulle jäi mukava tunne, enkä ais-

tinut, että oppilaat olisivat kokeneet pallonheiton tylsänä. (PP 1/2) 

Aluksi en nähnyt syytä erilaisille näkökulmille. Tilanne, josta toiselle opettajista 

jäi negatiivinen kokemus, näyttäytyi videolta oppilaiden innokkuutena. He taput-

tavat opettajalle ja toisilleen onnistuneista heitoista ja juoksevat innolla hakemaan 

palloja uudestaan. Istuessani tutkijan roolissa koneen ääressä yritin nähdä nauhal-

ta syitä opettajien erilaiseen kokemukseen. 

Nauhaa katsoessani keksin yhden asian, joka meidän pitää jatkossa huomioi-

da. Toisella on ollut molemmilla peräkkäisillä kerroilla se hauskempi juttu 

(eli tunnin teema ensin viitepelinä). Toinen vetää jotakin mielikuvitukselli-

sempaa ja toinen saa hoitaakseen lajiopetuksen, eikä se toki ole reilua rooli-
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tuksen kannalta. Ohjausjakoa tulee jatkossa miettiä tarkemmin jo suunnitte-

luvaiheessa. (PP 1/2)  

Yllä oleva esimerkki oli ensimmäisiä tilanteita, joiden prosessoinnin jälkeen 

aloimme pohtia työnjakoa tarkemmin myös toistemme silmin. Työtovereita tulee 

ymmärtää heidän lähtökohdistaan ja yksilöllisyydestään käsin (OAJ 1998: 3). 

Tärkeintä kollegan kuuntelemisessa oli hyväksyä toisen kokemus sellaisenaan, 

eikä pyrkiä muuttamaan toisen käsitystä omaa käsitystä vastaavaksi. Avoimen 

vastavuoroisuuden ja kuuntelemisen kautta alkoivat molempien osaamisalueet ja 

asiantuntemus muuttua yhteiseksi, jaetuksi asiantuntijuudeksi. Vaikka opetuk-

semme muuttui vuoden kuluessa yhä enemmän yhteiseksi, oli matkan varrella 

tärkeää kuitenkin hyväksyä se tosiasia, että meillä on oikeus myös pysytellä eri-

laisina persoonina ja että toteutus saa näyttäytyä omannäköisenä. Erilaiset käy-

tännön ratkaisut saattoivat toimia aivan yhtä hyvin suhteessa yhteiseen tavoittee-

seen, eli oppilaiden kuulluksi tulemisen mahdollistamiseen. 

Videota katsellessa huomaan tärkeän seikan. Opettajaparini tapa näyttää 

toimivan myös. (PP 5) 

Opettajaparillani on tosi hyvää kaaoksen sietokykyä. Toimii ohjeistuksessaan 

luontevasti ja rauhallisesti, vaikka ympärillä olisi paljonkin touhua ja hyö-

rinää. Itse vaadin usein täyttä hiljaisuutta ennen kuin annan ohjeita. Tässä 

uusi näkökulma itselle. Hän tavallaan vastuuttaa oppilaita, eikä tee valmiiksi 

heidän puolestaan. Jos ei ole rauhoittunut kuuntelemaan ohjeita, ne menevät 

ohi ja hetken päästä oppilas joutuu tilanteeseen, jossa huomaa toivovansa, 

että olisi kuunnellut ohjeen. (PP 1/5) 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toteuttaa kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa. 

Kuten persoonallisuutemme ja opetustyylimme erosivat, niin olivat myös tapam-

me kuunnella oppilasta erilaisia. Lisa Goldsteinin (1998: 77–78, 157) tutkimuk-

sessa hänen oman tiimiparinsa kanssa toistui hyvin samanlainen kasvatuksellinen 

tilanne kuin meidän prosessissamme. Toinen opettaja suhtautui lasten väliseen 

konfliktitilanteeseen seuraten sivummalta ja antaen lapsille tilaa selvitä itse, kun 

taas toinen opettaja halusi puuttua tilanteeseen. Vapauttavaa oli lukea Goldsteinin 

(1998) tutkimuksesta, kuinka molempien opettajien erilainen toimintatapa oli 

sopiva ja hyväksyttävä ja pohjasi kummankin omaan näkemykseen pedagogisen 

rakkauden käytännön toteutuksesta. Päädyin samaan johtopäätökseen analysoin-

nin edetessä loppua kohden. Lisa Goldstein pohti tutkimuksessaan myös kysy-

mystä siitä, vaikuttaako yhteinen sitoutuminen rakkauteen opetuksen ja kasvatuk-
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sen perustana niin, että opettajista tulisi työparinsa kanssa samankaltaisia. Hän 

päätyy tutkimuksensa perusteella siihen, että ei vaikuta. Vaikka näillä opettajilla 

oli yhteinen filosofia, olivat heidän toteuttamisen tapansa silti erilaisia. Rakastava 

opetus, kuten mikä tahansa opetus, muotoutuu kunkin opettajapersoonan mukaan 

luokkahuoneessa. Goldsteinin tutkimusjakso kesti joitakin kuukausia. Lukuvuo-

den kuluessa pidemmälle me jaoimme yhä syvemmän yhteisen näkemyksen myös 

toteuttamistavoista. Tarpeeksi pitkä yhdessä työskentelemisen aika oli olennainen 

tekijä yhteisen opettajuuden muotoutumisessa.  

Opettajan sisäinen kuuntelu omana itsereflektiona, lasten monipuolisten ker-

ronnan tapojen kuuntelu ja dokumentoinnin sisältävä visuaalinen kuuntelu (Ri-

naldi 2008, Clark 2008: 35) voidaan mielestäni nähdä paitsi keinoina kuunnella 

oppilaita myös opettajien ammatillisina itsensä kehittämisen työkaluina. Carlina 

Rinaldi painottaa näitä teemoja pedagogisessa suhteessa lapsiin, mutta niiden 

avulla voitaisiin edistää myös kommunikaation keinoja yksilön, ryhmän, organi-

saation tai yhteisön tasolla (Clark 2008: 42). Päiväkirjan kirjoittaminen ja video-

nauhojen katselu toimivat hyvinä kuuntelemisen keinoina. Tuntien jälkeisissä 

spontaaneissa keskusteluissa nostettiin esiin päällimmäisiä kokemuksia ja tunte-

muksia. Sen sijaan työpäivän ulkopuolisena aikana päiväkirjaa kirjoittaessa tai 

videoita katsellessa pääsi pohdiskelussa syvemmälle, oppi ymmärtämään toista ja 

toisen toimintatapoja ja sai hyviä vinkkejä myös siitä, mihin suuntaan omaa toi-

mintaa kannattaa kehittää. Videonauhojen katsominen oli erittäin hyvä, mutta 

samalla armoton väline oman toiminnan arviointiin. Se näytti realistisesti sen, 

mikä toimintatapa oli toimiva ja mitä oli syytä muuttaa. Opettamisessa ovat läsnä 

toisen ihmisen kohtaaminen, ymmärtäminen ja auttaminen yksilön lähtökohdista 

ja tarpeista käsin. Jotta voisi ymmärtää ja auttaa, tulee omaa ammattitaitoa kehit-

tää myös oman itsetuntemuksen osalta. (Viskari 2003: 155).  

Yksi olennainen tekijä yhteisen opettajuuden muotoutumisessa oli molempi-

en opettajien halu muodostaa oma opettaja–oppilassuhde kaikkiin oppilaisiin. 

Emme tyytyneet siihen, että tieto ja oppilaantuntemus erityisen tuen oppilaista 

olisi ollut vain minulla tai yleisopetuksen oppilaista yksinomaan Sarilla. Opetta-

jan työhön liittyvä käsitys, jonka mukaan opettajalla on oma luokka, on niin lei-

mallinen, että se voi vaikeuttaa yhteistyön onnistumista (Willman 2001: 195). 

Tehdessämme töitä kumpikin tahollamme saavuttaaksemme hyvät opettaja–

oppilassuhteet alkoivat työn tulokset näkyä siitä, että oppilaat turvasivat meihin 

tasapuolisesti eivätkä enää hakeutuneet esimerkiksi haaveritilanteessa automaatti-

sesti oman opettajansa suojiin. Näissä tilanteissa oppilaiden kuuntelemisen lisäksi 
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oli tärkeää kuunnella samalla myös työparia. Tutkimusprosessin alkuvaiheessa 

usein se opettaja, jolla oli kulloisestakin oppilaasta parempi oppilaantuntemus, 

toimi nopeasti ja spontaanisti. Jotta ryhmästä tuli aidosti yhteinen, oli tärkeää 

oppia antamaan työparille tilaa omien opettaja–oppilassuhteiden muodostamiseen. 

Aktiivisen kuuntelun avulla opettajat oppivat välttämään tilanteita, joissa toinen 

saattoi kokea tilanteen varpailleen astumisena.  

Pidin siitä, että sain pidettyä itseni ”ruodussa” omien oppilaideni suhteen 

nyt vähän paremmin kuin aiemmin. Pitäisi muistaa, että näillä tunneilla 

olemme molemmat kaikkien oppilaiden opettajia. Suhde omaan ryhmään on 

niin vahva, että sitä usein käskyttää ohi toisen. (VT 3) 

Aiemmin luvussa 7.1 kuvasin omia vaikeuksiani saada läheistä vuorovaikutus-

suhdetta Sarin luokan tyttöjoukkoon. Omalta osaltani tilanne ratkesi hierontatun-

nin kokemusten jälkeen. Sari sen sijaan teki töitä synnyttääkseen oman auktori-

teettinsa erityisesti opetusryhmäni oppilaista Viljaan, jonka tapana oli koetella 

uusia aikuisia vahvasti ja määrätietoisesti. 

Vilja se taas aiheutti päänvaivaa – – Keskusteltiin tunnin jälkeen pukuhuo-

neella ja sovittiin, että Sari puhuttaa Viljan kahden kesken seuraavana päivä-

nä koulussa ja muistuttaa vielä seuraavalla viikolla ennen liikuntatunnin al-

kua, mitä on sovittu. Katsotaan miten käy sitten. Lupasin etten puhu mitään, 

jotta en sotke Sarin ja Viljan välisen auktoriteetin syntymistä. (PP 2/5) 

Meille opettajina oli tärkeää kokea olevamme yhtä lailla kaikkien näiden lasten 

opettajia, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdyn työn myötä yhteinen opetta-

juus ja yhteinen vastuu lapsista alkoi muodostua tasapuoliseksi. Yhteisessä opet-

tajuudessa mielenkiintoista oli, että se ei synnyttyään pysähtynyt liikuntasalin 

seiniin.  

Oppilaani olivat työparini mukana teatterissa – – Jos minulla on esim. pala-

veri tai puhelinkeskustelu menossa, saattaa työparini ottaa myös minun oppi-

laita mukaan käytävältä hetkeksi heidän luokkaansa. Oppilaat ottavat tällai-

set siirtymät ihan luonnollisesti – – Yhteiset joulujuhlaharjoitukset, esityksen 

valmistelu ja Comenius-aineiden kirjoittaminen oli myös yhteistä tekemistä. 

(PP 3/6) 

Yhteinen opettajuus alkoi heijastua liikuntatuntien ulkopuolelle lisäten sekä oppi-

laiden että opettajien yhteisöllisyyttä myös muussa toiminnassa. Myös tämä piirre 

todentaa sitä, että yhteinen opettajuus ei ole työmuoto, jonka voisi ottaa irrallisis-
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sa tilanteissa käyttöön tai pois käytöstä. Yhteisen opettajuuden syntymisen eteen 

tehtiin tietoisesti töitä tutkimuksen kuluessa. Yhteinen opettajuus on opettajuuden 

tila, joka ei rajoitu luokkien seiniin, oppituntien aikatauluihin, oppiaineisiin tai 

opetettaviin sisältöihin. Laajentamalla yhteistä opettajuutta yhä useampien opetta-

jien vuorovaikutussuhteisiin olisi mahdollista edistää koko työyhteisön yhteisölli-

syyttä. 

9.3 Työparin merkitys työssä viihtymiseen 

Viime vuosi oikeastaan aloitti opettajaurani uudestaan alusta. Toistakymmen-

tä vuotta olin tehnyt opettajan työtä tosissani, niin hyvin kuin mahdollista, 

jossain takaraivossa kuitenkin ajatus jostain, joka on vielä tekemättä. Viime 

vuonna se pääsi pulpahtamaan ulos. (AE 2) 

Opettajien yhteistyö on käytäntö, joka yhdistää suunnittelun, opettamisen, kehit-

tämisen ja tutkimisen (Hargreaves 1994: 245). Yhteisen opettajuuden syntyminen 

hyödytti työssä viihtymistä. Opettajien yhteistyön tulisi olla voimavaroja rakenta-

vaa (OAJ 1998: 3). Tutkimukselliset osoitukset siitä, että positiiviset opettaja–

oppilassuhteet vaikuttavat oppilaiden lisäksi myös opettajiin itseensä (Walker 

2009, 127, Graham, West & Schaller 1992: 12), ovat mielestäni erittäin tärkeä 

näkökulma opettajien työssä jaksamisen kannalta. Kun me opettajat voimme hy-

vin, heijastui hyvinvointi myös oppilaisiin ja toisinpäin. Opettajan ammatti on 

siinä mielessä harvinainen, että samaan aikaan opettajat ovat hyvin uupuneita, 

mutta myös hyvin tyytyväisiä työhönsä. Peruskoulun opettajien työhön sitoutumi-

sesta ja korkeasta koulutuksesta huolimatta on herätty huomaamaan, että jokin 

peruskoulussamme tuottaa pahoinvointia ja viihtymättömyyttä myös opettajille. 

(Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008: 56). Yhteisen opettamisen myötä käytännön 

työ keveni esimerkiksi silloin, kun istuimme tutkimuksen reflektointivaiheessa 

alas ja muokkasimme lukuvuoden suunnitelmaa eteenpäin. Aiempina työvuosina 

olin istahtanut kerran viikossa työpäivän jälkeen suunnittelemaan tulevan viikon 

liikuntatunnit. Listasin tarvittavat välineet tai kirjoitin vanhemmille tiedotteita 

liikuntatunnilla tarvittavista varusteista. Nyt istahdimme muutaman tunnin mittai-

seen yhteiseen palaveriin, jossa työstimme suunnitelmaa kuukausiksi eteenpäin ja 

sovimme samalla työnjaosta valmisteluiden, lainattavien välineiden tai tiedottei-

den kirjoittamisen osalta.  
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Opettajan työ tunnetyönä. Inhimillisten palveluiden parissa työskentelevät am-

mattilaiset kuten esimerkiksi opettajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät kohtaavat 

työssään merkityksellisiä tilanteita, jotka sisältävät monenlaisia tunteita (Forsberg 

2006: 27). Kuulluksi tulemisen hetkissä oli läsnä oppilaan tunteiden lisäksi myös 

opettajan tasapainoilu omien tunteidensa kanssa. Aito kuunteleminen herättää 

myös opettajassa itsessään tunteita (Rinaldi 2008, Warming 2008: 54). Yhteinen 

opettajuus kannatteli työssä viihtymistä erityisesti tunnetyön näkökulmasta. Tun-

netyö on monien tunteiden tietoista näyttämistä, neutraloimista tai jopa estämistä 

ja sovittamista kulloisiinkin tilanteisiin sopiviksi. Tunnetyö on myös oppilaiden 

huolien kuuntelemista, neuvojen ja ohjaamisen antamista, lämmön ja rakkauden 

näyttämistä. Tunteiden suhde opettamiseen ja välittämiseen on monimutkainen. 

Opettajan uskomukset ja käsitykset vaikuttavat kehollisuutensa kautta myös to-

teutettuihin käytäntöihin. (Isenbarger & Zembylas 2006: 120–123). Läheiseen 

vuorovaikutukseen antautuminen oppilaan kanssa sisälsi riskejä myös opettajan 

näkökulmasta. Läheisyyden ja yksityisyyden rajapintojen arvioiminen ei liittynyt 

vain opettaja–oppilassuhteeseen, vaan myös opettajan itsensä sisäisen kuuntele-

miseen (Rinaldi 2008). Kuulluksi tulemisen hetkeä ei syntynyt, mikäli opettaja 

toimi teennäisesti eikä pystynyt aidosti kohtaamaan oppilasta. Onnistuakseen 

kuulluksi tulemisen pedagogiikka vaatii opettajalta aitoutta ja avoimuutta oppilai-

den edessä. Kuunteleva vuorovaikutusprosessi vaatii opettajalta rohkeutta asettaa 

myös itsensä alttiiksi ja haavoittuvaksi. Opettajalle on samaan aikaan haastavaa ja 

palkitsevaa päästää oppilas niin lähelle itseään kuin oppilaalla on tarve tulla. 

Kuulluksi tulemisen hetkeen ei voi pakottaa oppilasta eikä opettajaakaan.  

Erittäin opettavaisia olivat ne liikuntatunnit, jolloin toinen opettajista oli pois-

sa esimerkiksi flunssan takia ja toinen opettaja joutui hetkellisesti palaamaan 

normaalitilanteeseen eli yksin opettamiseen tai hyppäämään yllättäen uuden ihmi-

sen pariksi. Tällöin opettaja koki hyvin selvästi niin henkisesti kuin ruumiillises-

tikin, kuinka paljon yhteisen opettajuuden muotoutuminen oli lisännyt opettajan 

työn laatua ja viihtyvyyttä. Opettajan riittämättömyyden tunne näkyi sellaisina 

päivinä erityisen selvästi pedagogisesta päiväkirjasta.  

Työparinani oli sijainen, ja myös avustaja oli sijainen – – Helmi ja Anna kiel-

täytyivät jatkuvasti osallistumasta. Reetu ei totellut ison ryhmän hälinän se-

assa. Lauralla ja Marilla oli riitaa – – Sijainen oli ihan kädetön sillä aikaa, 

kun jouduin siirtymään jututtamaan yhtä lasta ja sillä aikaa jo seuraava kon-

flikti ehti tapahtua. Tämä oli oikein hyvä kokemus siitä, miten suuri vaikutus 

oikeasti on kahdella tasaveroisesti ryhmän keskuudessa toimivalla aikuisella, 
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jotka ottavat yhdessä vastuun kantaakseen. Oli todella turhauttava olo, kun ei 

ehtinyt yhtä aikaa ohjaamaan liikuntaharjoitteita niin kuin olisi halunnut, ei-

kä toisaalta pystynyt keskittymään lasten huomioimiseen ja konfliktien selvit-

telyyn kuulluksi tulemisen ideologialla. Joutui paljon enemmän vain ”käskyt-

tämään” isoa ryhmää toimimaan ohjeiden mukaan. Ei ollut yhtään yksilöllis-

tä aikaa eikä mahdollisuutta lasten huomioimiseen. – – Lauran tunteet jäivät 

minulle ihan arvoitukseksi, hän selvästi halusi sinnikkäästi minulle näyttää, 

että asia vaivasi häntä, vaikka riita oli jo tunnin alussa sovittu. Meitä oli tun-

nilla kaikkiaan kolme aikuista ja silti tuntuu kuin olisin ohjannut yksin!! (PP 

3/5) 

Opettaja, kuten oppilaskin, on ruumiillinen yksilö. Sen kummemmin lapset kuin 

aikuisetkaan eivät ole ainoastaan kognitiivisesti kompetentteja olentoja, vaan 

myös aistillisia, emotionaalisia ja ruumiillisia (Kjörholt, Moss & Clark 2008: 

175). Kokemukset siitä, miten paljon enemmän voi yhdessä oppilaille antaa, lisäsi 

turhautumista yksin opettamiseen. Väsymys, turhautuminen ja kiukku olivat tun-

teita, jotka nousivat pintaan voimakkaina, koska opettajilla oli jo kokemusta siitä, 

kuinka erilaista opettaminen on yhteen hioutuneen työparin kanssa. Tilanne oli 

siinä mielessä harvinainen, että sekä toinen opettajista että koulunkäynninohjaaja 

olivat poissa yhtä aikaa. Molempien tilalla oli oppilaille uusi aikuinen. Kahden 

uuden ihmisen yllättävä tuleminen ryhmään mursi turvallisen oppimisilmapiirin, 

jonka olimme tutkimuksen kuluessa saavuttaneet. Päiväkirjan tilanne ei ollut 

millään tavalla sijaisten syytä. Myös heidän oli varmasti vaikea hypätä sellaisen 

opettajan kelkkaan, joka oli muodostanut oman työparinsa kanssa omaleimaisen 

toteuttamisen tavan.   

Yllä olevassa päiväkirjatekstissä opettaja ilmaisee turhautumistaan kaootti-

seksi ajautuneeseen oppituntiin. Myös oppilaat reagoivat tilanteissa, joissa joku 

tutuista aikuisista oli poissa ja tilalla oli yllättäen uusi ihminen. Alla olevista ot-

teista ensimmäinen on tilanne, jossa oppilaat reagoivat opettajan sijaiseen ja toi-

sessa otteessa koulunkäynninohjaajan sijaiseen.  

Helmi ja Annakin boikotoivat ohjeitani välittömästi, kun näkevät jonkun uu-

den aikuisen tulevan samaan tilaan. (PP 3/5) 

Oppilaat reagoivat vaihtuviin avustajiin. Tarkoituksena oli tällä tunnilla näh-

dä tasoeroja, jotta tiedetään, mitä luistelussa jatkossa otetaan. Oma aikani 

meni edestakaisin sisälle kävellessä, kun tytöt kieltäytyivät ottamasta luistin-

ten sitomiseen apua koulunkäynninohjaajan sijaiselta. (PP 3/3) 
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Nämä tilanteet kuvastavat sitä, mikä merkitys opetusryhmän eri jäsenten vuoro-

vaikutussuhteiden pysyvyydellä on. Turvallinen ilmapiiri katosi hetkellisesti muu-

tosten tapahduttua, ja jokainen ryhmän uusi jäsen heijastui kaikkiin muihin vuo-

rovaikutussuhteisiin. Näissä tilanteissa kuulluksi tulemisen pedagogiikassa palat-

tiin turvallisen ilmapiirin rakentamisen vaiheeseen ja huomioitiin se, että jokaisen 

uuden jäsenen kohdalla ryhmäytymisprosessia tuli kannatella ja edesauttaa niin 

pitkälle, että ryhmässä vallitsi jälleen turvallinen oppimisilmapiiri.  

Vuorovaikutussuhteista tultua läheisiä oli myös oppilaista luopumisen haike-

us suurempaa. Suvivirren kuunteleminen ja oppilasryhmän hyvästeleminen on 

aina keväisin koskettavaa, mutta tutkimusvuoden todistustenjakotilanteessa kyy-

neleet nousivat silmiini opettajan urani aikana ensimmäistä kertaa oppilaiden 

nähden. Haikeus ja onnenkyyneleet eivät olleet pidäteltävissä. Olin pakahtuneen 

ylpeä edessäni seisovasta oppilasjoukosta. Välittävien ihmissuhteiden luominen 

vaatii huomattavaa emotionaalista työtä ja omaan itseensä panostamista. Opetta-

jan työn ymmärtämisenä tunnetyöksi saavutetaan yksi työkalu, jolla voidaan ra-

kentaa välittäviä suhteita opettajien ja oppilaiden välille. Se vaikuttaa opettamisen 

todellisuuteen, opettajan sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja itsetuntoon. (Isen-

barger & Zembylas 2006: 120–123). Tutkimusvuoden tunteet ja kokemukset eli-

vät vielä pitkään opettajan ruumiissani analysoidessani aineistoa. Videoiden kat-

sominen ja päiväkirjojen lukeminen herätti muistoja ja tunteita nostaen menneitä 

kokemuksia pintaan yhä uudelleen. 

Palaute ja mentorointi mukana arjessa. Tutkimusprosessin aikana sain työstäni 

sekä positiivista palautetta että rakentavaa kritiikkiä enemmän kuin aikaisempina 

työvuosinani. Työskennellessä yksin ei luokassa ole toista aikuista, jonka havain-

tojen perusteella voisi saada mahdollisuuden positiiviseen palautteeseen tai toi-

saalta omien kehittämiskohteiden huomaamiseen. Lukuvuoden aikana annoimme 

palautetta ja kävimme keskustelua suullisten vuoropuheluiden lisäksi myös päi-

väkirjan välityksellä. Opettajan pohdinnat päiväkirjassa eivät aina liittyneet oman 

toiminnan arviointiin, vaan myös toisen toimintaa kommentoitiin. 

Puhuit rauhallisesti, ilman turhia jaaritteluja, selkeällä ja miellyttävällä ää-

nenpainolla. (PP 2/3) 

Seuraavassa otteessa toinen opettajista pohtii ja arvioi omaa onnistumistaan tun-

nilla. Päiväkirjan kirjoitusvuoron vaihduttua toinen opettajista on antanut kolle-

galleen myös vaihtoehtoisen näkökulman tilanteen tarkasteluun. 
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Liikaa mukavia juttuja kerralla, meni hulinaksi. Toisaalta tunnin sisällä oli 

monia hyviä juttuja sisällöissä – – mutta silti jotenkin toteutus karkasi. Lap-

sia oli paljon, eriyttämistilaa vähän, verhon toiselta puolelta tuleva meteli luo 

myös rauhattomuutta. Täytyy vielä miettiä näitä järjestelyjä tarkemmin – – 

(PP 2/1) 

Oppilaat kuitenkin tykkäsivät tunnista, osasimme muuttaa suunnitelmaamme 

niin, että oppilaat pääsivät kokeilemaan sitä kaikkein mielenkiintoisinta, eli 

ilmakuutiota. Siitä jäi varmasti oppilaille positiivinen kokemus. Vedit Sher-

bornen koko porukalle hyvin, harjoitteet olivat juuri sopivan haastavia ja niin 

mukaansatempaavia, että raisuimmatkin saivat ”äheltää” kunnolla mutta ke-

nellekään ei päässyt tulemaan sellainen olo, etten selviydy – – (PP 2/1) 

Päiväkirjaotteista ilmenee myös, kuinka opettajat pyrkivät muuttamaan toimin-

taansa koulunkäynninohjaajalta saadun palautteen mukaisesti. Edellisellä tunnilla 

ohjaaja on kommentoinut tunnin alkuun jäävän aikaa, jolloin hän jää yksin vas-

tuuseen pukuhuoneesta saapuvien oppilaiden valvonnasta. Saliin ryntäävä iso 

oppilasryhmä, jossa on mukana useita erityisen tuen lapsia, on haasteellinen val-

vottava opettajien laittaessa tuntia valmiiksi. Palaute opettajille oli aiheellinen, ja 

siihen pyrittiin myös reagoimaan. 

Lähdin ruokailusta aiemmin ja yritin nopeuttaa omia toimiani sekä antaa oh-

jaajalle selkeämpiä ohjeita. (PP 2/5) 

Nykypäivän opettajuus merkitsee aikaisempaa enemmän kollegiaalista yhteistyötä, 

erilaisten käytänteiden jakamista ja toinen toisensa tukemista (Jokinen & Sarja 

2005: 197). Opettajakollegan läsnäolo toimi työnohjauksellisesti. Tutkimuspro-

sessissa työpari toimi peilinä, merkityksellisenä toisena kollegalleen. Monissa 

ammateissa on tulokkaiden työuran alkuvaiheessa ja työhön liittyvän stressin 

hallinnassa hyödynnetty mentorointia, eli noviisin ja kokeneen kollegan keskuste-

lua ja vuorovaikutusta (Jokinen & Sarja 2005: 184). Tässä tutkimuksessa mento-

roinnin voima on vahvasti sidoksissa yhteisen opettajuuden muotoutumiseen. 

Mentorointi toteutui tasapuolisesti, sillä kummallakaan meistä ei ollut niin sanot-

tua mentorin roolia suhteessa toiseen. Mentorointi voidaankin nähdä myös oppi-

vana kumppanuutena sellaisten opettajien välillä, jotka jakavat tai kehittävät yh-

teistä mielenkiinnon kohdetta (Jokinen & Sarja 2005: 188). Oli vapauttavaa saada 

tunnin jälkeen mahdollisuus purkaa tilanteita välittömästi sellaiselle ihmisille, 

joka todella ymmärsi, koska oli ollut itse niissä mukana. Työparina pystyimme 
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myös keskustelemaan oppilaisiin liittyvistä asioista turvallisesti salassapitomäärä-

yksiä noudattaen, eikä opettaja jäänyt yksin oppilaisiin liittyvissä huolissa tai 

päätöksenteossa.  

Sillä, että opetustilanteissa oli läsnä kaksi opettajaa, oli merkitystä myös lu-

vussa 6.3 pohtimieni opettajan ammattiin liittyvien valtasuhteiden näkökulmasta. 

Kahden opettajan myötä sekä opetuksen laatu että myös oppilaiden oikeusturva 

parani.  

Tärkeimpänä viime vuodesta jäi ajatus, että enää en suostu tekemään opetta-

jan työtä yksin ja ettei se ole oppilaiden oikeusturvan kannaltakaan enää 

mahdollista. Niin paljon laadukkaampaa opetusta he saavat kahden opetta-

jan samanaikaisopetuksessa. (AE 2) 

Opettajallakin on oikeus olla ennen kaikkea ihminen. Joskus esimerkiksi väsynyt 

tai turhautunut olo opettajan työtä kohtaan esti näkemästä oppilaiden toiminnan 

taakse. Luvussa 6.3 kertomassani Mikon esimerkissä vain ryhmän toinen opettaja 

pystyi kääntämään Mikon näsäviisasteluksi tarkoitetun kommentoinnin positiivi-

seksi ja muuttamaan samalla näin myös Mikon asennetta toimintaa kohtaan. Oma 

opettaja oli tasapainoillut Mikon kanssa aamupäivän muiden oppiaineiden parissa 

ja vetäytyi tietoisesti taustalle tietäen, että hänen oma reaktionsa olisi tilanteeseen 

nähden ollut turhautunut. Tällöin olisi voitu ajautua Mikon tavoittelemaan tahto-

jen taisteluun. Tunteet voivat siis ehkäistä sekä oppilaan oppimista että opettajan 

toimintaa. 

Kun väsyttää ja ärsyttää, on hienoa, että voi vetäytyä syrjään ja toinen voi 

hoitaa sillä hetkellä homman, pelastaa tilanteen – – (PP 5) 

Onko jokainen työpari sopiva? Henkilökohtaisen ja ammatillisen persoonan yh-

teen kietoutumista opetustapahtumassa ei voi välttää (Elbaz-Luwisch 2005: 1). 

Sopivan työparin löytyminen oli tämän tutkimuksen kannalta onnekasta. Eräässä 

lukemassani tutkimuksessa (Naukkarinen 2003: 36) kuvattiin yleisopetuksen 

koulun ja erityiskoulun yhdistymisprosessia liikunnan osalta. Tässä tutkimuksessa 

integraatiossa oli alussa vaikeuksia, koska liikuntaan erikoistuneen luokanopetta-

jan ja erityisluokanopettajan opetustyylit poikkesivat toisistaan. Tilanne muuttui 

parempaan, kun opettajat tekivät työnjakoa. He saattoivat vetää omaa harjoitet-

taan eri paikassa, tai toisen vetäessä ryhmää toinen saattoi valmistella seuraavaa 

harjoitetta. Tutkimuksessa todettiin, etteivät opettajat avoimesti puhuneet toisil-

leen ongelmista, vaan muuttivat toimintaansa spontaanisti kollegan ja oppilaiden 

reaktioita havainnoiden. Opettajat kokivat, että integraatiosta oli heille hyötyä 
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vasta sitten, kun toiminta alkuvaikeuksien jälkeen alkoi sujua. Kirjoittaessani tätä 

raporttia meillä on Sarin kanssa takana jo useita vuosia työparina. Olemme usein 

saaneet kuulla kommentin siitä, kuinka meidän on helppo työskennellä, koska 

olemme niin samankaltaisia. Nuo kommentit saavat meidät puolustuskannalle ja 

kertomaan, kuinka paljon olemme tehneet töitä sen eteen, että opetuksemme näyt-

tää ulkopuolisen silmin yhtenevältä. Nämä kommentit saivat minut vielä raportin 

kirjoittamisen vaiheessa palaamaan takaisin aineiston pariin. Me emme tunteneet 

toisiamme ennen yhteistyön aloittamista kuin puolen vuoden ajalta. Oliko yhteis-

työn onnistumisessa kyse onnekkaasta sattumasta vai mistä?  

Aiempien analyysikierrosten pohjalta minulle oli selvää, että yhteisen opetta-

juuden syntymiseen tarvittiin molempien kiinnostus oman työn kehittämistä koh-

taan. Sitoutuminen oli vahvaa, ja teimme tietoisesti töitä kuuntelemisen taidon 

parissa. Tutkimuksen työkaluilla ja etukäteisvalmistelujen määrällä oli varmasti 

merkittävä vaikutus yhteistyön sujumiseen verrattuna siihen, että olisimme hy-

pänneet työpariksi pyrkimättä kehittämään omaa työtämme. Nyt pysähdyin poh-

timaan, voitaisiinko yhteinen opettajuus synnyttää tutkimuksen kaltaisella kehit-

tämisprosessilla minkä tahansa opettajaparin välille. Palatessani tarkastelemaan 

tätä kysymystä tarkemmin havaitsin, että päiväkirjoista nousee vahvasti esiin oma 

mielipiteemme, jonka mukaan yhteinen opettajuus ei syntyisi keiden välille ta-

hansa.  

Sekin tuli hyvin selvästi todistettua, että silläkin on erittäin suuri merkitys ke-

nen kanssa pariopettajuutta toteuttaa. (AE 2) 

Alussa ehkä molemmat olimme hiukan huolissamme, miten roolijako opetuk-

sessa lähtee sujumaan. Tässä mielessä meitä on mielestäni onni potkaissut. 

Emme kovin hyvin tunteneet toisiamme ennen tutkimusta ja yhteinen opetta-

minen on aina haaste kahdelle erilaiselle opettajalle. Tällä hetkellä tuntuu, 

että taidamme jossakin mielessä olla aika samanlaisia opetustyyliltämme ja 

arvoilta, joita opetusmenetelmien takana on. (PP 1/9) 

Sillä puolen vuoden ajalla, jonka ehdimme työskennellä samassa koulussa ennen 

tutkimusprosessin aloittamista, täytyi olla jotakin merkitystä sille, että juuri me 

ajauduimme yhteistyöhön keskenämme. Selatessani päiväkirjoja muistin myös 

hetken, jolloin Sari kertoi pohtineensa omaa opettajuuttaan ja toivovansa, että 

omaan työhön löytyisi jotakin uudistavaa. Tuo hetki oli alkusysäyksenä yhteisen 

tutkimuksen ideoimiselle. Pidän yhteisen opettajuuden syntymisen kannalta erit-

täin merkittävänä vaihetta, jolloin tietoisesti muodostimme yhteistä arvopohjaa, 
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mutta näen myös, että jotakin merkittävää oli tapahtunut jo aiemmin. Olimme 

tunnistaneet toisissamme lähtökohtaisesti samansuuntaisen suhtautumisen opetta-

jan työhön. Se sai juuri meidät suunnittelemaan yhteistyötä keskenämme. Tämä 

seikka sai minut pohtimaan sitä, kuinka tärkeää samanaikaisopettajuutta hyödyn-

tävillä kouluilla olisi antaa aikaa opettajien keskinäiseen tutustumiseen. Itse työ-

parinsa valitseminen synnyttää sitoutumista ja tahtotilaa tutustumiseen ja toisen 

kuuntelemiseen. Ammatilliset keskustelut helpottavat parin löytämistä, koska 

niiden avulla oppii näkemään, ketkä kollegat ovat omaan opetustyyliin sopivia 

(Naukkarinen 2003: 91–92). Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on kuitenkin 

opettajuuden muutoksen lisäksi myös koko koulun muutos. Johtamisjärjestelmän 

kehittämisellä sekä herkkyydellä ja kyvyllä tunnistaa opettajien työtä määrittäviä 

kulttuurisia raja-aitoja voitaisiin tukea opettajien mahdollisuuksia yhteistyöhön. 

(Willman 2001: 195–196). Näkemällä yhteisen opettajuuden voimavarat ja hyö-

dyt hallinnon ja johtoportaan ihmiset pystyisivät tukemaan opettajaparien valikoi-

tumista ja yhteen hitsautumista yhä paremmin. 
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10 Yhteenvetoa ja pohdintaa 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikan avulla voidaan lisätä opetusryhmän kaikkien 

jäsenten osallisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista yhtä lailla op-

pimiseen kuin opettamiseenkin. Kuulluksi tulemisen pedagogiikan avulla haluan 

kääntää opettajien ja tutkijoiden katseet kuuntelemisen tärkeydestä kohti onnistu-

neen kuuntelutilanteen lopputulosta, kuulluksi tulemisen hetkeä ja sen merkitystä 

oppilaan koulunkäyntiin. Kuunteleminen ei yksistään riitä oppilaan oman äänen ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Toimintaa olisi kyettävä myös muutta-

maan sen perusteella, mitä kuulemme (Kinney 2008: 121–122). Kuunteleminen 

työkaluna vaatii kuulemista ja kuulemansa tulkitsemista, kun äänen antaminen 

sen sijaan vaatii lojaalia yhteisen asian ajamista (Warming 2008: 53). Kuulluksi 

tulemisen pedagogiikkaa toteuttavien opettajien tulee suunnata pedagogista toi-

mintaansa jatkuvasti aktiivisen kuuntelemisen avulla. Tällöin kuunteleminen 

johtaa konkreettisiin tekoihin ja muuntuu prosessin kuluessa osaksi opettajien 

käytännön moraalia. Kuunteleminen ilman lopputulosta jää näennäiseksi oppilaan 

oppimisen kannalta. Kuulluksi tulemisen prosessia tulee kannatella niin pitkälle, 

että vastapuoli todella kokee tulleensa kuulluksi. Silloin prosessi on onnistunut, ja 

vasta tällä hetkellä on seurannaisvaikutuksia oppilaan onnistumisiin ja aktiiviseen 

osallistumiseen. 

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen yhdistyvät tässä tutkimuksessa inklu-

siiviseen opetukseen. Kuuntelemiseen orientoitunut pedagogiikka tukee opettajia 

muuttamaan käytänteitä ja puitteita kohti inkluusiota ja oppilaiden mukaan kuu-

lumista (Macartney 2011). Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä on jokai-

sen yksilön oikeus olla arvostettu ja hyväksytty omana itsenään. Oppilaiden kiel-

täytyminen uusista ja haastaviksi koetuista tehtävistä väheni, ja vastuu sinnikkääs-

tä yrittämisestä ja harjoittelusta lisääntyi. Oppilaan valinnanvapauden kunnioitta-

minen, kiireettömyys ja yksilöllisen huomion antaminen olivat yhdistettynä te-

hokkaita elementtejä oppilaan kieltäytymisen muutokseen kohti osallistumisroh-

keuden syntymistä ja fyysistä aktiivisuutta liikuntatunnilla.  

10.1 Tulosten koontia 

Olen kehittänyt tässä tutkimuksessa kuulluksi tulemisen pedagogiikan ja määritel-

lyt ne ydinkohdat, joita kuulluksi tulemisen prosessissa tarvittiin onnistumisten 

syntymiseen koululiikunnassa. Kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa noudattavan 

opetuksen perusta syntyi turvallisesta ilmapiiristä ja yksinopettamisen kulttuurin 
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hylkäämisestä. Näin saadaan maaperä, jossa kuulluksi tulemisen hetkiä alkaa 

syntyä. Vuorovaikutussuhteiden laatuun panostaminen aktiivisen kuuntelun avulla 

on pedagogisen toiminnan ytimessä. Aktiivinen kuuntelu herkistää huomaamaan 

ne hetket, joiden seurauksena kuulluksi tulemisen prosessi saadaan alulle ja myös 

kannateltua oppilaan onnistumiseen saakka. Kuulluksi tulemisen hetken saavut-

taminen toimii muutosvoimana, jonka seuraukset näkyvät yksittäisten oppilaiden 

aktivoitumisena koululiikunnassa.  

Opettajien välisessä suhteessa kuulluksi tuleminen linkittyi työhyvinvointiin. 

Kun opettajat voivat hyvin työssään, myös oppilaat voivat hyvin, ja näin kuulluk-

si tulemisen pedagogiikka toimi kehän tavoin yhä syventyen ja hyvinvoinnin 

laatua lisäten. Tutkimus oli ennen kaikkea oppimisprosessi myös opettajille. 

Opettajien oppimisprosessin eteneminen näyttäytyy pedagogisessa päiväkirjassa 

muun muassa seuraavalla tavalla. 

Vuoden aikana tuli useinkin riittämättömyyden tunteita, kun huomasi, ettei 

joku asia toiminutkaan. Toisaalta epäonnistumiset pakottivat keksimään pa-

rempia ratkaisuja asioiden perille menemiselle toivomallamme tavalla. (AE 2) 

Tärkeimpänä huomiona koen tämän projektin toteuttamisessa ja oman opet-

tajuuteni kehittymisessä sen, että olemme kuitenkin huomanneet virheemme ja 

keksineet niihin toimivia korjausvaihtoehtoja, vieläpä pedagogisen rakkau-

den näkökulmasta. (PP 2/1) 

– – osasimme muuttaa suunnitelmaa kesken tunnin – – meillä on jo selvästi 

yhteisiä rutiineja – – tunnin teknisiin yksityiskohtiin liittyvät kommentit alka-

vat vähentyä, homma alkaa käytännön tasolla toimia. Havaintomme alkavat 

liittyä enemmän lapsiin. (PP 5/2) 

Päiväkirjatekstien kehitysideat siirtyivät käytäntöön ja jäivät osaksi normaalia 

toimintaa. Itsestämme tehtävien havaintojen lisäksi havainnot lapsista muuttivat 

muotoaan. Alussa keskityimme ryhmän ohjaamiseen ja tuntien teknisiin yksityis-

kohtiin, kun taas loppua kohden katse oli yhä enemmän opetusryhmän yksilöissä. 

Ensimmäinen suuri muutos tapahtui opettajien pedagogisessa tietoisuudessa. Kun 

kuulluksi tulemisen hetket huomattiin aineistosta, nostettiin aktiivisen kuuntelun 

taito yhdeksi opettajien kehittämistavoitteeksi. Seuraava suuri muutos liittyi vuo-

rovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä kehittyi vastavuo-

roiseksi muun muassa siten, että koskettamisen määrä ja laatu muuttuivat. Kol-

mantena ilmiönä tapahtuivat muutokset samanaikaisopettajuudessa. Opetustekni-
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sestä keinosta syntyi yhteinen opettajuus, joka mahdollisti oppilaiden kuulluksi 

tulemisen hetkien syntymisen edelleen. Oman oppimisprosessimme kannalta yksi 

suurimmista edistysaskeleista oli se, että opimme tukemaan oppilasta kuulluksi 

tulemisen hetkestä kohti onnistumisen kokemuksia liikkujana. 

Opetusministeriön (2009: 28, 48) mukaan tutkimustietoa tarvittaisiin lisää 

erityisesti siitä, millä toimenpiteillä on vaikutusta yksilöiden liikuntasuhteeseen, 

liikuntakäyttäytymiseen ja sen kautta myös terveyteen. Kuulluksi tulemisen peda-

gogiikan merkitys koululiikunnalle oli oppilaiden osallistumisrohkeuden ja -halun 

lisääntymisessä. Kohentunut osallistumisrohkeus lisäsi omaehtoisen yrittämisen 

määrää, ja näin kuulluksi tulemisen prosessilla oli merkitystä myös oppilaiden 

liikuntataitojen kehittymisessä, kuten alla olevan esimerkin Lassella. 

Lasse näytti tänään hienosti hyppynarulla jopa mallia toisille. Hyppiminen ei 

ole ylipäätään onnistunut tunnilla aiemmin ollenkaan! Samoin pallon vieri-

tystehtävässä hän valitsi vapaaehtoisesti vaikeamman liikkeen. (VT 4)  

Kuulluksi tulemisen pedagogiikan oppimisprosessien ytimessä olivat lämpimät ja 

välittävät opettaja–oppilassuhteet. Opettaja–oppilassuhde on erittäin laaja ja mo-

nitahoinen ilmiö, jonka vaikutusta oppimiseen ei ole vielä tutkittu laajasti (Pianta, 

Belsky, Houts & Morrison 2007: 1795, Walker 2009: 122; Cornelius-White 2007: 

113), mutta olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta on oleellista ymmärtää, että 

opettaja–oppilassuhteen laadulla on todettu olevan merkitystä ongelmien ennalta-

ehkäisyn ja oppilaan hyvän koulumenestyksen näkökulmasta (Hamre & Pianta 

2001: 625). Kuulluksi tulemisen pedagogiikan ytimessä vuorovaikutussuhteiden 

tärkeys korostuu kaikilla osa-alueillaan, opettaja–oppilassuhteiden lisäksi myös 

oppilaiden keskinäisissä vertaissuhteissa sekä lasten että opettajien suhteissa ryh-

män koulunkäynninohjaajaan. Ilman vastaanottavaista ja molemminpuolista ih-

missuhdetta oppilaan, perheen, opettajien ja vertaisryhmän kesken mahdollisuu-

det positiiviseen oppimiseen ja osallistumiseen vähenevät selkeästi (Macartney 

2011: 180). Myös liikunnan osalta on tutkittu, että mikäli halutaan edistää yksi-

löiden liikunta-aktiivisuutta, olisi tutkijoiden oleellista selvittää, miten erilaiset 

ihmissuhteet joko rajoittavat tai mahdollistavat liikkumista (Saaranen-Kauppinen, 

Rovio, Wallin & Eskola 2011: 18, 22–23). Tällaisina merkittävinä ihmissuhteina 

pidän opetusryhmän jäsenten vuorovaikutussuhteita. Ratkaisu liikunta-

aktiivisuuden lisäämiseen voisi siis löytyä ihmisten välisistä suhteista (mts 2011: 

18, 22–23).  

Vuoden aikana yhteisen opetusryhmän oppilaat saivat kolme turvallista ai-

kuista, aiempia rikkaampia vertaissuhteita, ymmärrystä moninaisuutta kohtaan ja 
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edistystä omassa toiminnassaan liikuntatunnilla. Me opettajat saimme työssä viih-

tymistä, uusia näkökulmia oman työmme tekemiseen ja läheiseksi tulleen kolle-

gan. 

Jokaisen tulee saada kokea kuuluvansa mukaan ja olevansa täysivaltaisesti 

kouluyhteisön osana, olipa sitten kyse yleisopetuksen tai erityisen tuen oppilaasta. 

Kuulluksi tulemisen hetken ensimmäinen askel on sen hyväksyminen, että me 

kaikki olemme erilaisia yksilöitä. Vaikka kasvatukseen vaikuttavatkin kasva-

tusinstituutioiden päämäärät, se ei kuitenkaan oikeuta kohtelemaan lasta kollekti-

visoinnin kohteena, vaan jokaisen yksilön kasvun mahdollisuudet ja erityispiirteet 

on otettava huomioon (Värri 2004: 33). Käytännössä opetusryhmät ovat aina 

eritasoisia, joten opettaja joutuu joka tapauksessa yksilöllistämään, soveltamaan 

ja eriyttämään opetustaan. Inklusiivisesti toimivassa oppilaitoksessa painotetaan 

kaikkien oppilaiden oppimistyylien erilaisuutta. Tällöin erityisen tuen tarvetta ei 

erikseen korosteta muista oppilaista erottavana ominaisuutena. (Murto 2002: 61). 

Inklusiivisen koulun ryhmämuodostuksen keskeisiä periaatteita ovat moninaisuus 

ja heterogeenisyys, ei jaottelu erilaisten kyky-, taso- tai taitotekijöiden mukaan. 

Heterogeenisten ryhmien on todettu lisäävät hyviä oppimistuloksia. (Seppälä-

Pänkäläinen 2009).  

Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa kaikkia oppilaita opetetaan yksilöllisistä 

lähtökohdista käsin. Liikuntaa ei sovelleta kenenkään ehdoilla, vaan jokaisen 

oppilaan lähtökohdat ja osaaminen eri osa-alueilla pyritään ottamaan huomioon 

(Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, Heikinaro-Johansson 1992). Opetusminis-

teriö (2009: 29) pitää liikunnanopetuksen haasteena luokkien heterogeenisyyttä 

oppilaiden liikunta-aktiivisuuden ja -taitojen osalta. Mukana on erittäin taitavia ja 

kilpailusta ja menestymisestä kiinnostuneita lapsia, mutta myös niitä, jotka eivät 

esimerkiksi halua suorituksiaan mitattavan. Tässä tutkimuksessa suuri taitohajon-

ta ja heterogeenisyys ei rajoittanut vaan rikasti toimintavuotemme mahdollisuuk-

sia: se toimi kuulluksi tulemisen pedagogiikan synnyttäjänä.  

10.2 Prosessin arviointia  

Tutkimusprosessin kokemukset ovat jäsentyneet osaksi henkilökohtaista ammatil-

lista tietoisuuttani. Olen toiminut vuorovaikutuksessa opettajan ja tutkijan roolien 

välillä. Tutkimuskertomus kuulluksi tulemisen pedagogiikasta on tutkijan yhä 

uudelleen rakentuvaa tulkintaani. Käsittelin aineistoa vertaamalla kuulluksi tule-

misen ydinelementtejä yhä uudestaan alkuperäiseen aineistoon. Kirjoittamani 
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tutkimuskertomus ei narratiivisen ajattelun mukaisesti kuvasta suoraan elettyä 

elämää, vaan on yhä uudelleen aineiston analysoinnin ja siitä kirjoittamisen tulok-

sena konstruoinut ymmärrystäni kuulluksi tulemisen pedagogiikasta. Alkuperäi-

sen kokemuksen, siitä muodostetun kerronnan ja kerronnasta tehdyn tulkinnan 

välillä on aina eroja. Kirjallisuudessa puhutaan tutkimuksen useista tulkinnallisis-

ta kehistä (Denzin 2002: 354–355), joissa tutkimuksen kohde tai tutkimuksen 

osallistujan persoonallinen kokemus on omalla kehällään ja tutkijan tulkinta 

omallaan. Nämä tulkinnalliset rakenteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 

kohtaavat tutkijan työssä. Kehät eivät kuitenkaan koskaan kohtaa täydellisesti, 

koska tutkija ei voi täysin saavuttaa tutkittavaa kokemusta. Tulkintojen uudelleen-

rakentumisen kautta tämä tutkimusprosessi on muuttanut ja syventänyt omaa 

opettajuuttani ja tuottanut samalla tietoa kuulluksi tulemisen merkityksestä koulu-

liikunnan kontekstissa. Raportin kirjoittamistavassa on nähtävissä autoetnografi-

alle olennaisia piirteitä. Tutkijan tunteet ja henkilökohtaiset kokemukset tulevat 

tekstistäni ilmi. Autoetnografisessa otteessa mukana on tutkijan omaelämäkerral-

linen näkökulma, joka yhdistyy sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tutkija 

linkittää tällöin omaa näkökulmaansa yhteisön toisten äänien joukkoon. (Ellis & 

Bochner 2000, Hesse-Biber & Leavy 2011: 210–214). Prologin ja epilogin avulla 

olen lisännyt tutkimuskertomukseen omaa persoonaani ja pyrkinyt näyttämään 

lukijalle avoimesti omaa taustaani ja sen merkitystä tutkimuksessa. 

Prosessin alussa olimme innokkaita näkemään, mitä vaikutuksia eettisiin ar-

voihin perustuvalla liikuntapedagogiikalla on lajikeskeisyyteen pohjaavan didak-

tiikan vaihtoehtona. Vuoden aikana löysimme vastauksia mutta myös uusia ky-

symyksiä. Oppilaiden yksilöllinen huomioiminen asetti oman haasteensa etukä-

teen pohdituille eettisille kysymyksille. Tutkimuksen aikana ymmärsimme, että 

oli mahdotonta muodostaa sellaisia eettisesti kestäviä toimintamalleja, jotka sopi-

sivat aina ja kaikkiin tilanteisiin ja opetusryhmiin. Eettisyys opettajan työssä näyt-

täytyi jatkuvasti muotoutuvana prosessina. Saman ryhmän sisällä samaan eetti-

seen lähtökohtaan sitoutunut käytännön moraali toteutui kummankin opettajan 

persoonallisella tavalla eri yksilöitä kohdattaessa.  

Alussa koululiikunnasta esittämiini eettisiin kysymyksiin liittyi pohdintaa 

muun muassa testaamisen, mittaamisen ja kilpailullisuuden tarpeellisuudesta. 

Vastaukset kysymyksiin syntyivät kuulluksi tulemisen pedagogiikan myötä. To-

tesimme, että aktiivisen kuuntelun taidon opettelun jälkeen mittaamisen ja tes-

taamisen tarve oli menettänyt merkityksensä. Oppilaantuntemuksen kehityttyä 

emme tarvinneet niin sanottua numeerista faktatietoa pystyäksemme arvioimaan 

oppilaita. Opettajien tarkat havainnot oppilaiden osaamisen kehittymisvaiheista 
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riittivät palautteen antamisen ja oppilasarvioinnin pohjaksi. Kuulluksi tulemisen 

pedagogiikan näkökulmasta näen, että oppilaan itsetunto kestää oman rajallisuu-

tensa kohtaamisen silloin, kun osaamisen kokemuksia on jo pohjalla. Ennen testi-

tilannetta opettajan tulisi varmistaa, että oppilas pystyy näyttämään tilanteessa 

oman parhaan osaamisensa ja että tilannetta ei vesitä epäonnistumisen tai 

alisuoriutumisen pelko. Kuulluksi tulemisen pedagogiikkaan ei kuulu oppilaan 

asettaminen tilanteeseen, jonka hän kokee itselleen nöyryyttäväksi. Kun jatkossa 

päädyn mittaamaan tai testaamaan oppilaiden suorituksia, ajoitan sen sellaiseen 

vaiheeseen, että kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa on ehditty toteuttaa oppilas-

ryhmän parissa riittävän pitkään, tai sitten teen testitilanteen oppilaille vapaaeh-

toiseksi. 

Prosessissa, jossa opettajien pedagogista osaamista on kehitetty tutkimuksen 

keinoin, kietoutuvat oppilaat, ryhmän aikuiset ja heidän keskinäinen vuorovaiku-

tuksensa vahvasti aineiston syntymiseen. Aineiston kerääminen videoimalla, kir-

joittamalla ja valokuvaamalla teki näkyväksi omaa kehittymistämme ja mahdol-

listi lukemisen, uudelleenlukemisen ja arvioinnin. Tutkimuksen työkalut ovat 

jääneet osaksi opettajuuttani myös tutkimusvuoden jälkeen, mitä pidän yhtenä 

opettajan työtäni rikastavana tekijänä. Toimintatutkimusta voidaan kuvailla de-

mokraattiseksi, osallistavaksi, voimaannuttavaksi ja elämää parantavaksi proses-

siksi, joka mahdollistaa opettajille, rehtoreille, oppilaille ja vanhemmille piristä-

vän ja innostavan tilaisuuden tehdä työtä yhdessä. (Stringer 2008: 27–28).  

Kuulluksi tulemisen pedagogiikan syntymisen kannalta oleellista oli, että 

opetusryhmä oli inklusiivisesti muodostettu. Työni alussa inklusiivista opetus-

ryhmää määritellessäni totesin, ettei kuulluksi tulemisen teema olisi noussut esiin 

näin selvästi, ilman erityisen tuen oppilaiden mukana oloa. Nyt perustelen esi-

merkin avulla tätä väitettäni. Heidän rohkeutensa näyttää tunteensa itkemällä tai 

nauramalla, kiroamalla tai kirkumalla, haastoi opettajan pysähtymään, kuuntele-

maan ja tarkentamaan katsettaan. Oppilaiden silloin tällöin haastavakin käyttäy-

tyminen oli viesti siitä, että nyt on aika pysähtyä kuuntelemaan.  

Yksi asia mikä pistää silmään, on erityislasten rohkeus näyttää tunteensa ja 

rohkeus vetäytyä myös syrjään, jos siltä tuntuu. Sopeutuuko ja sosiaalistuuko 

yleisopetuksen lapsi helpommin meidän aikuisten asettamiin rajoihin? – – Vai 

onko kyse siitä, että erkat ovat oppineet siihen, että heidän on pakko erottua, 

jotta heidän tarpeisiinsa vastataan? (PP 5/4) 
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Havahduttava oppimiskokemus itselleni opettajana oli, kun huomasin pysähtyes-

säni kuulevani äänekkäämpien viestien läpi myös hiljaisen oppilasjoukon äänet. 

Ne oppilaat, joiden ääni oli hiljaisempi, olivat sitä oppilasjoukkoa, josta opettajat 

eivät yleensä juuri ole huolissaan. He pärjäävät ja suoriutuvat kouluinstituution 

normeista ja opettajien asettamista vaatimuksista ja vaikuttavat ulospäin tyytyväi-

siltä. Nämä oppilaat eivät haastaneet opettajaa yhtä selvästi kontaktiin, vaan odot-

tivat kiltisti vuoroaan, ottivat ohjeita vastaan ja pyrkivät vastaamaan opettajan 

odotuksiin. Heidän henkilökohtainen äänensä ei olisi noussut niin selvästi kuulu-

ville ilman erityisen tuen oppilaiden tarjoamaa kontrastia ja haastamista. Erityisen 

tuen oppilas saattoi karjaista ilmoille kommentin, joka oli kytenyt myös vierellä 

seisovan hiljaisemman oppilaan sisällä. Opettajien pysähtyminen ja asian työstä-

minen antoi tilaa myös muiden äänien kuulumiselle ja sen ymmärtämiselle, että 

useammalla kuin yhdellä oppilaalla saattoi olla tilanteesta sama kokemus. Opetta-

jien muuttaessa toimintaansa oppilaiden palautteen mukaiseksi alkoivat myös 

hiljaisen tyttö- ja poikaporukan äänet kuulua vahvemmin. Näitä ääniä olivat alus-

sa arat hymyt, liki huomaamattomat pään nyökäytykset ja loppukevättä kohti jo 

rohkeammat katsekontaktit tai ensimmäiset omaehtoiset vuorovaikutuksen aloit-

teet. Tutkimusprosessin kokemusten perusteella väitän, että samanaikaisopettajuu-

tena hoidetussa oppilasryhmässä erityisen tuen oppilaat eivät vieneet huomiota ja 

aikaa toisilta oppilailta. Päinvastoin: heidän mukana olemisensa lisäsi kuulluksi 

tulemisen pedagogiikan kehittymisen kautta myös yleisopetuksen oppilaiden 

osallisuutta ja kuulluksi tulemista. 

Vuoden aikana sain nähdä kuulluksi tulemisen lisäävän sekä oppilaiden että 

opettajien hyvinvointia. Pidän kuulluksi tulemisen tärkeyttä universaalina arvona 

minkä tahansa ikäisen ihmisen kohtaamisessa. Pedagoginen hyvinvointi liittyy 

sellaisen pedagogiikan toteuttamiseen, joka luo positiivisia tunnekokemuksia, 

tukee oppimisen prosesseja ja edistää yksilön kokonaisvaltaista kehitystä (Meri-

läinen, Lappalainen & Kuittinen 2008: 9). Pedagogisen hyvinvoinnin rakentajina 

ja edellytyksinä ovat osallisuus ja toimijuus. Osallisuus syntyy vuorovaikutukses-

sa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisen yhteisön käytänteisiin; se on siis 

toimijuutta osana yhteisöä. (Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008: 60). Tärkeimpänä 

seikkana opettajien pedagogisen osaamisen kehittämisessä pidän pedagogisen 

ajattelun taustalla vaikuttavien arvojen kirkastamista. Jotta opettaja pystyy perus-

telemaan opetuksellisia ja kasvatuksellisia ratkaisujaan, tulee hänen pohtia, mil-

lainen ammatillinen toiminta on hyväksyttävää (Spoof 2007: 1). Arvokeskustelun 

käynnistäminen jo opettajankoulutusvaiheessa on tärkeää, ja sitä tulisi jatkaa 

esimiesten ja täydennyskouluttajien johdolla läpi opettajien työuran.  
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Mikäli opettaja pyrkii toteuttamaan eettistä arvopohjaansa aidosti, hän ei ase-

ta oppilaan kohtaamiselle mitään ehtoja. Olen usein kuullut sanottavan, ettei opet-

taja voi millään aidosti pitää kaikista oppilaistaan, etteivät kemiat kaikkien kanssa 

kohtaa, jolloin tärkeintä on ammattimainen toiminta. Tällaisen ajattelun mukaan 

on riittävää, että opettaja pyrkii toimimaan opetuksessaan ammattimaisen neutraa-

listi. En usko, että negatiivinen tunne oppilasta kohtaan voisi olla välittymättä 

opettajasta. Miksi tuhlata energiaa ja voimavaroja negatiivisten tunteiden hallit-

semiseen, kun ne voisi suunnata opettaja–oppilassuhteiden vuorovaikutuksen 

syventämiseen? Näen eettisenä velvoitteena aktiivisen kuuntelun harjoittelemisen 

niin, että kustakin oppilaasta voi löytää jotakin, minkä pohjalle on mahdollista 

rakentaa lämmin ja välittävä vuorovaikutussuhde. Erich Frommin (1988: 69) 

mukaan pedagoginen rakkaus on ennen kaikkea elämänasenne, ja sellaisena näen 

myös kuulluksi tulemisen pedagogiikan toteuttamisen. 

Tutkimusprosessin kokemusten perusteella koen samoin kuin Timo Saloviita 

(1999: 10–15, 239–240): kaikille avoin koulu hyödyttää yhtä lailla erityisopetuk-

sen kuin yleisopetuksenkin oppilasta. Hänen mukaansa vuoden 1993 YK:n yleis-

kokouksen taustalla oli tutkimustietoa siitä, että vammaisten oppilaiden oppimis-

tulokset ovat parempia yleisopetuksen joukossa kuin erityisluokilla. Tuolloin 

päätettiin, että kaikilla vammaisilla lapsilla tulee olla oikeus saada opetusta taval-

lisilla luokilla yhdessä vammattomien ikätovereiden kanssa. Oppimistuloksiin 

heijastui muun muassa se, että sosiaaliset taidot kehittyivät paremmiksi yleisope-

tuksessa. Saloviidan mukaan inklusiivinen koulu saadaan alulle muuttamalla kou-

lujen arvomaailmaa ja hankkimalla tietoa ja kokemuksia inklusiivisesta opetuk-

sesta. Pidän kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa yhtenä kaikille yhteisen opetuk-

sen (”education for all”) mahdollistajana. Kuulluksi tulemisen pedagogiikka on 

inklusiivisen kontekstinsa puolesta yksi käytännön esimerkki siitä, mitä pedago-

gisia elementtejä huomioimalla inklusiivisen opetuksen on mahdollista toteutua.  

10.3 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen laatua arvioidaan muun muassa sen pohjalta, miten siinä on käsitelty 

tutkimuksessa mukana olevia eettisiä ongelmia (Heikkinen & Syrjälä 2007: 158). 

Tutkimuksen eettisyys on lyhyesti sanottuna vastuussa olemista (Mikola 2011: 

262). Tutkijana koen olevani vastuussa tästä tutkimuksesta ja sen valinnoista ensi-

sijaisesti opettajaparilleni, opetusryhmän oppilaille ja heidän vanhemmilleen, 

ryhmän koulunkäynninohjaajille, tutkimuskoulun rehtorille ja kunnan sivistys-
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toimenjohtajalle. Heidän lisäkseen koen olevani vastuussa tutkimuksen ohjaajille, 

tutkimusryhmän jäsenille ja sille joukolle, joka muodostuu tutkimukseni lukija-

kunnasta. Tutkijan vastuu on siis laaja. Moraaliset valinnat ovat mukana jokaises-

sa tutkimusprosessissa aiheen valinnasta tutkimuksen tulosten vaikuttavuuteen 

saakka (Kuula 2011: 11). Tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä olen 

saanut pohtia pitkin tutkimusprosessin vaiheita.  

Toimintatutkimuksen luonteeseen kuuluva tutkijan rooli yhtenä tutkimuksen 

osallistujista, toisin sanoen sisäpiiriläisen näkökulma, on vaikeuttanut yrityksiä 

luoda juuri toimintatutkimukselle ominaisia eettisiä standardeja (Zeni 2010: 254). 

Narratiivisen opettajatutkimuksen moraalisena lähtökohtana on pyrkimys toimia 

opettajien ja oppilaiden parhaaksi (Elbaz-Luwisch 1997, Elbaz-Luwisch, Moen & 

Gudsmundsdottir 2002). Myös toimintatutkimusta tehdään, koska halutaan saada 

aikaan jotakin parempaa, esimerkiksi turvallisempaa ympäristöä tai parempaa 

opetusta ja kasvatusta (Holly 2010: 275–276). Tutkijan työ, samoin kuin opettajan 

työ, voidaan nähdä moraalisena toimintana, joka pohjautuu välittämisen etiikkaan 

eli ihmissuhdemoraaliin (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006: 182). Tutkimus-

eettisten kysymysten lähtökohdaksi on ehdotettu muun muassa välittämisen etiik-

kaa (Edwards & Mauthner 2002: 27–28, Estola, Kontio, Kyrönniemi-Kylmänen 

& Viljamaa 2010: 185–186). Välittämisen etiikkaa on mahdollista käyttää työvä-

lineenä tutkimuksen eri vaiheiden arvioinnissa. Tutkimusetiikka-termin sijaan 

sanalla moraali voidaan korostaa sitä, että tutkimusetiikka on itse asiassa käytän-

nön toimintaa ihmissuhteissa. Narratiivisen tutkimuskäytännön moraali on tutki-

muskäytäntöjen kuvaamista, joka ei saa pelkistyä pelkäksi ulkoisten sääntöjen 

noudattamiseksi (Syrjälä ym. 2006: 184–185).  

Yleensä tutkimuksessa arvioidaan eettisiä periaatteita myös tutkijan ja tutkit-

tavien välisten valtasuhteiden näkökulmasta, kuten tutkittavien informointiin tai 

anonymisointiin liittyvissä kysymyksissä. Valta ja ihmisten välinen monimutkai-

suus ei kuitenkaan toimintatutkimuksessa muodostu välttämättä eettiseksi ongel-

maksi. Välittäminen, vastuu ja sosiaalinen sitoutuminen, joka yhdistää toiminta-

tutkijan ja osallistujat, on sovelias lähtökohta tutkimusten eettiselle päätöksenteol-

le. (Zeni 2010: 257). Eettiset kysymykset eivät aika ajoin olleet helppoja. Jokai-

nen tutkimusprosessi on ainutlaatuinen, ja eettisiä kysymyksiä jouduin pohtimaan 

suhteessa muuttuviin tilanteisiin, tutkimukseni kontekstiin ja opetusryhmäni jäse-

niin (vrt. Doucet & Mauthner 2002: 141). Toimintatutkimuksen eettisiin seikkoi-

hin ei saa kaikenkattavasti apua niin kvantitatiivisen kuin kvalitatiivisenkaan 

tutkimuksen maailmasta (Zeni 2010: 255). Metodioppaista ei löytynyt vastauksia 

kaikkiin kohtaamiini eettisiin kysymyksiin, sillä aina ongelmiin ei yksinkertaisesti 
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ole olemassa valmiita toimintaohjeita (Kuula 2011: 12). Kuvaan tässä luvussa 

omia ratkaisujani liittyen tämän tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. 

Tutkittavien kohtelu ja informointi. Eettiset kysymykset voidaan jakaa esimerkiksi 

tutkittavien kohteluun ja informointiin, aineiston hankintaan sekä tunnistettavuu-

teen ja anonymisointiin liittyviin kysymyksiin (Kuula 2011). Käyn tutkimukseni 

eettisiä seikkoja läpi edellisen jaottelun pohjalta. Sosiaalitieteissä tutkimuskoh-

teen termistä on siirrytty tutkimuksen osallistujien käsitteeseen. Tämä käsite ku-

vastaa paremmin sitä, kuinka tutkijan tulee lähestyä, ymmärtää ja pyrkiä ylläpi-

tämään tutkimuksen vuorovaikutussuhteita. (Birch & Miller 2002: 91). Välittämi-

sen etiikan näkökulmasta tutkija joutuu pohtimaan itseensä liittyviä kysymyksiä 

ja tutkimuksen motiiveja. Opettajan työtä tutkittaessa tulee väistämättä kosketta-

neeksi oman elämän lisäksi myös muita meille merkityksellisiä ihmisiä. Eettisten 

ongelmien välttämiseksi tutkijan on huolehdittava suhteistaan tutkittaviin koko 

tutkimusprosessin ajan (Syrjälä ym. 2006: 185–188). Tutkimuksen aineistonke-

ruutavasta riippumatta tutkittaville tulee aina antaa tietoa tutkimuksen tarkoituk-

sesta ja aineiston käytöstä (Kuula 2011: 99, 105). Kerrottuani Sarille jatko-

opintosuunnitelmistani ja olemassa olevasta tutkimussuunnitelmasta hän luki ja 

perehtyi tutkimussuunnitelmaan ennen suostumustaan. Hänen pohdittuaan aihetta 

ja annettuaan oman suostumuksensa etenin lupa-asioissa hankkimalla kirjallisen 

luvan koulun rehtorilta ja kunnan sivistystoimenjohtajalta. Lupien saamisen jäl-

keen opetusryhmän koulunkäynninohjaaja perehtyi tutkimussuunitelmaan. Kävin 

hänen kanssaan keskustelua siitä, millaiseksi tulevan vuoden liikunnanopetus 

muodostuu, mikäli opetuksesta kerätään samalla tutkimusaineistoa. Koulunkäyn-

ninohjaaja oli tietoinen siitä, että hänen pedagoginen toimintansa ei ole tutkimuk-

sen kohteena, mutta myös siitä, että hänen mukana olemisensa yhtenä ryhmän 

aikuisista on merkittävää toiminnan organisoinnin kannalta ja että myös hänen 

osallistumisensa tulee näkymään tutkimuksen aineistossa. Lisäksi hänen suostu-

muksensa ottaa videoiminen osaksi työtehtäviään oli tärkeää aineiston onnistu-

neen tallentamisen kannalta. Sama keskustelu käytiin myös ryhmään kevätluku-

kaudeksi vaihtuneen koulunkäynninohjaajan kanssa. Ilman koulunkäynninohjaa-

jien kiinnostusta aiheeseen ja tarkkaa perehtymistä tutkimussuunnitelmaan nau-

halle ei välttämättä olisi saatu tallennettua niin useita kokonaisia vuorovaikutusti-

lanteita. Ohjaajat osasivat suunnata kameraa tilanteisiin, joissa oli kyse tutkimuk-

sen kannalta oleellisista tapahtumista.  
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Lukuvuoden alettua tiedotin ensin vanhempia tulevasta tutkimuksesta kirjeit-

se ja kysyin heiltä kirjalliset luvat aineiston keräämiseen. Vanhempien annettua 

luvat informoin oppilaita syksyn ensimmäisellä liikuntatunnilla, joka oli samalla 

myös ensimmäinen videotunti. Videolla näkyy, kuinka painotan oppilaille, että 

tarkoituksenamme ei ole tutkia heitä, vaan meidän opettajien toimintaa heidän 

liikunnanopetuksessaan. En pyytänyt kirjallisia tutkimuslupia oppilailta itseltään, 

vaan koin vanhempien luvat riittäviksi. Silloisen tietämykseni pohjalta olin orien-

toitunut tutkimusprosessiin niin, että tutkimuskohteena on opettajien toiminta, 

eivät ryhmän oppilaat.  

Tämä tutkimuseettinen valinta on mietityttänyt minua myöhemmässä vai-

heessa useaan otteeseen. Olen joutunut pohtimaan sitä, että vaikka tutkimukseni 

painottuukin opettajien pedagogiikan kehittämiseen, niin oliko tutkimukseni sit-

tenkin myös lapsiin ja lapsuuteen liittyvää tutkimusta?12 Lapsuudentutkimuksen 

periaatteiden mukaisesti lupaa olisi ollut tärkeä kysyä myös oppilailta itseltään. 

Lainsäädännöllisesti lapset kuuluvat erityisryhmiin, joilla ei ole täysivaltaista 

itsemääräämisoikeutta päättää osallistumisestaan tutkimukseen, vaan heidän osal-

taan tarvitaan vanhempien lupa. Tämä käytäntö on Suomessa kuitenkin häilyvä. 

Joissakin tutkimustilanteissa vaaditaan alle 18-vuotiailta vanhempien lupa, joissa-

kin taas ei. Kansainvälisesti ikärajat huoltajien luvan suhteen vaihtelevat. Suo-

messa lääketieteellisissä tutkimuksissa ikäraja on 15 vuotta; muilla tieteenaloilla 

ei ikärajoja ole. (Kuula 2011: 147–149). 

Hyvien tutkimuskäytäntöjen perusperiaatteet pohjautuvat lastensuojelulakiin 

ja tutkimuseettisiin periaatteisiin (Kuula 2011: 149). Lasten kuulemisen tärkeyden 

perustana on myös YK:n yleissopimus lasten oikeuksista. Lasten oikeuksien so-

pimuksessa mainitaan 12 vuoden ikäraja. Perusperiaate, jonka mukaan lapsen 

omaa tahtoa tulee kunnioittaa, tarkoittaa sitä, ettei vanhempien suostumus yksi-

nään ole vielä riittävä. Lasten ja nuorten tutkimisen keskeisiä eettisiä jännitteitä 

voidaankin kiteyttää tutkimuksen näkökulmasta joko lasten suojelunäkökulmaksi 

tai heidän osallisuuttaan vahvistavaksi näkökulmaksi (Ellonen & Pösö 2010: 192). 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009: 5) on ottanut kantaa tähän ristiriitaan 

ehdottamalla lainsäädännön täsmentämistä. Suomen perustuslakiin (6 § 3. mom.) 

                                                        
12  Lapsuudentutkimus on nuori tutkimuksen alue. Se määritellään monitieteiseksi yhteiskunta- ja 
kulttuuritutkimuksen alueeksi, jolla tutkijoiden yhteinen pyrkimys on lasten ymmärtäminen yhteiskun-
tiensa ja yhteisöjensä jäseninä ja toimijoina, sekä lapsuuden ymmärtäminen osana yhteiskuntaa, sen 
rakenteita ja kulttuuria. (Alanen 2009: 9). Liisa Karlsson (2012: 22–23) käyttää nimitystä lapsinäkö-
kulmainen tutkimus. Hänen mukaansa tarvitsemme tutkimus- ja toimintaorientaatiota, joka tuo esiin 
erityisesti lasten näkemyksiä ja toimintatapoja ja ottaa lapsen mukaan tiedon tuottamiseen. 
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ja lasten oikeuksien julistukseen kirjattu oikeus vaikuttaa omiin asioihin on tie-

tyissä tutkimustapauksissa ristiriidassa huoltajan lapsenhuoltolain (361/1983 4.1 §) 

kanssa, joka antaa huoltajalle oikeuden päättää lapsen asioista (Strandell 2010: 

95). Lisäksi tutkimuksen lupa-asioissa olisi huomioitava, ettei lupa jäisi yksittäi-

sen lupapaperin hankkimiseen, vaan olisi jatkuva ja uusiutuva keskustelun aihe 

pitkin tutkimuksen vaiheita tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien välillä (Miller 

& Bell 2002: 67). Käytännössä tutkijan kannalta on kuitenkin hyvin haasteellista 

pitää ehdottomasti kiinni täydellisestä vapaaehtoisuudesta koko tutkimusprosessin 

ajan. Tutkija joutuu tasapainoilemaan toteuttamiskelpoisuuden ja eettisesti kestä-

vien ratkaisujen välillä (Strandell 2010: 97).  

Tutkimusprosessissa ei voi välttää monenlaisten tunteiden mukaan kuulumis-

ta (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006: 188). Lasten oikeuksiin liittyvien peri-

aatteiden ymmärtäminen siinä vaiheessa tutkimusta, kun aineiston tuottaminen oli 

jo käynnissä, aiheutti minulle tutkijana omantunnontuskia. Olin ainoastaan tiedot-

tanut oppilaita tulevasta toiminnasta. Olin ajatellut vanhempien luvan olevan 

tutkimuseettisesti riittävä toimenpide. Lupa-asioista ei myöskään käyty yhteistä 

laajempaa keskustelua enää alkuvaiheen jälkeen. Tutkimuksen kirjoitusvaiheessa 

palasin pohtimaan tutkijan eettistä vastuuta suhteessa oppilaisiin. Lukiessani me-

todikirjallisuudesta siitä, kuinka tutkimuksessa lapsille annetaan oikeus tulla kuul-

luksi ja nähdyksi heidän omilla ehdoillaan, sain vapautuksen omatuntoni kolkutte-

lusta. Perinteisen tutkimusetiikan näkökulmien lisäksi tutkimusta tulee tarkastella 

tutkijan ja tutkittavan, eli tutkijan ja lapsen, erityisenä vuorovaikutussuhteena. 

Tutkijoiden tulee kunnioittaa ja suojella lapsia ja ymmärtää heidän intimiteet-

tisuojansa, eikä tutkimus saa millään tavalla vahingoittaa heitä. Kun tutkimus 

jollakin tavalla kytkeytyy lapsiin, tulee tutkimuskäytäntöjen tukea lasten hyvin-

vointia. (Edwards & Mauthner 2002: 27–28, Estola, Kontio, Kyrönniemi-

Kylmänen & Viljamaa 2010: 185–186). 

Laajentaessani tietämystäni tutkimuksen etiikasta ymmärsin tulkinneeni eetti-

siä kysymyksiä tutkijan teknisinä toimintatapoina. Tosiasiassa eettiset kysymykset 

olivat olleet sisällä arkipäivän opettajan roolissa ja opettaja–oppilassuhteiden 

vuorovaikutusprosesseissa. Eettisesti kestävä toiminta tuntitilanteissa näkyy ai-

neisto-otteista ja videomateriaalista. Se linkittyy tässä tutkimuksessa pedagogises-

ta rakkaudesta nousevaan etiikkaan ja opettaja–oppilassuhteissa toteutettuun käy-

tännön moraaliin. Ymmärsin, että vaikkei oppilailta kirjallista lupaa kysyttykään 

opettajien kehittämistyöhön, olivat lukuvuoden kuluessa tutkimuksen eettiset 

käytännöt muotoutuneet sisälle oppilaiden kuulluksi tulemisen ja kuuntelemisen 
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teemaan. Kuunteleminen ja välittäminen olivat oleellinen osa tutkijan eettistä 

työkalupakkia (Estola ym. 2010: 198). Kehittämistyömme oli alusta saakka poh-

jannut koululiikunnalle esitettyihin kysymyksiin, joihin haettiin ratkaisua pedago-

gisesta rakkaudesta ja välittämisen etiikasta. Tutkijan eettisesti kestävä toiminta ei 

siis ollutkaan erillisiä toimenpiteitä verrattuna opettajan eettisesti kestävään toi-

mintaan, vaan niitä piti oppia tarkastelemaan yhteisenä ilmiönä. Tämän pohdiske-

lun pohjalta ajattelen oppilaiden äänen tulleen kuulluksi tutkimusprosessissa mut-

ta samalla myönnän, että lähtökohtainen suhtautumiseni aineiston tuottamiseen 

oli sokea ja siitä syystä kamppailin eettisesti ristiriitaisten tunteiden parissa tutki-

muksen käytännön vaiheissa.  

Yksi suurimmista oivalluksistani oli ymmärtää, kuinka suuri vaikutus tutkijan 

toiminnalla on tutkimuksen osallistujiin. Aloin nähdä aineistosta, kuinka opettaja 

ei voi tehdä yhtäkään muutosta pedagogiikassaan ilman, että vaikutukset heijastu-

vat välittömästi oppilaisiin ja heidän toimintaansa. Alkuperäinen oletus siitä, että 

tutkimuksessa saavutettavia tuloksia voi tarkastella lähinnä opettajien pedagogi-

sen toiminnan muutoksina, paljastui kapeaksi ja riittämättömäksi. Tutkimuksen 

suurimmat tulokset näyttäytyivät opettajien toiminnan muutoksen ohella myös 

erityisesti oppilaiden toiminnan muutoksina, kuten osallistumisrohkeuden herää-

misenä. Tutkimuksen työkalut, omassa tapauksessani toimintatutkimus ja narra-

tiivisuus, olivat vahvoja kehittämisen ja opettamisen työkaluja, joita tuli käyttää 

harkitsevasti ja vastuullisesti. Tutkimuksen voimaa, etenkin kun osallisina on 

lapsia, ei tulisi koskaan aliarvioida. Pitkin tutkimusprosessia tulee muistaa, että 

lapsuuden ja aikuisuuden välinen valta- ja auktoriteettisuhde on erityinen, tutki-

joilta herkkyyttä vaativa suhde (Strandell 2010: 104). Tästä syystä keskustelua 

olisi hyvä muistaa käydä kaikissa tutkimuksen vaiheissa (Kuula 2011: 107).  

Aineiston tuottamiseen liittyvät kysymykset. Aineisto hankittiin videoimalla ja 

kirjoittamalla. Eettisesti tärkeää on mielestäni rehellisesti tiedostaa se, että vaikka 

aineisto on tätä tutkimusta varten tuotettua, ei se kuitenkaan ole minun tuottamaa-

ni. Se syntyi yhteistyössä oppilaiden, opettajaparini ja koulunkäynninohjaajien 

kanssa ja oli mahdollista rehtorin, sivistystoimenjohtajan ja oppilaiden vanhempi-

en myötävaikutuksesta. Kiitos aineistostani kuuluu kaikille näille henkilöille. 

Päiväkirjamateriaali on minun ja työparini yhteisesti tuottamaa ammatillista nar-

ratiivia, ja pohdittavat aihepiirit ovat syntyneet vuorovaikutuksessa, vaikka pys-

tynkin tekstistä erottamaan myös kummankin opettajan henkilökohtaisen äänen.  

Aineistosta kuuluvien äänien eli oppilaiden, koulunkäynninohjaajan, Sarin ja 

oman ääneni autenttisuuteen liittyy myös monia eettisiä kysymyksiä. Ei voida 
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olettaa, että tutkimus tuottaisi objektiivista tietoa, vaan tulee hyväksyä, että se on 

aina tutkijan tulkintaa. Ei voida myöskään olettaa, että tutkittavilla olisi tietoa, 

jonka voin tutkijana irrottaa ja ottaa sellaisenaan tutkimukseeni. Tutkijan tulee 

tarkoin miettiä, onko hän sensitiivinen kaikille äänille vai vaientaako hän joitakin 

ääniä (Estola, Kontio, Kyrönniemi-Kylmänen & Viljamaa 2010: 198). Kaikkien 

äänien kuulluksi tuleminen liittyy myös kysymykseen valtasuhteista. Usein laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien välille muodostuu läheinen ja 

pitkäkestoinen suhde. Lasten ollessa osallisena ovat eettiset kysymykset entistä 

mutkikkaampia. Lapset ovat suojattomampia eriarvoistaville valtasuhteille aikui-

seen tutkijaan nähden kuin monet muut tutkittavat ryhmät. (Einarsdottir 2007: 

204.) Näihin näkökulmiin liittyy roolini ryhmän opettajana. En ollut oppilaille 

ulkopuolinen tutkija, vaan jo lähtökohtaisesti aikuinen, johon heillä oli valmiiksi 

toisaalta luottamussuhde, mutta toisaalta opettajan auktoriteettiin ja sen kunnioit-

tamiseen liittyvä suhde. Tuttuuteni liittyi siihen, että oppilaat ovat videoaineistos-

sa luontevasti omana itsenään ja uskaltavat näyttää tunteitaan.  

Aineistoa hankkiessa on hyvä miettiä sen arkaluontoisuutta. Kulttuuriset ja ti-

lannekohtaiset tekijät vaikuttavat siihen, onko aineistossa arkaluonteisia tekijöitä 

vai ei. Tutkimukseen osallistuvalle arkaluontoisia asioita voivat olla sellaiset, 

jotka eivät tutkijalle edusta arkaluontoisuutta. Asioiden arkaluontoiseksi kokemi-

nen on siis yksilösidonnainen asia. (Kuula 2011: 136, 2006: 130). Videomateriaa-

liin liittyi eettisesti haastavampia näkökulmia kuin päiväkirjamateriaaliin. Vide-

oinnin käyttäminen aineiston tuottamisen menetelmänä toisaalta lisäsi tutkimuk-

seni autenttisuutta, mutta toisaalta jouduin miettimään, teenkö oppilaille oikeutta 

tallennuttamalla nauhalle heidän ilon ja riemun hetkiensä lisäksi myös ikäviä 

konfliktitilanteita, opettajan auktoriteetin uhmaamisia, riitoja ystävien kanssa, 

huonoa käyttäytymistä tai häpeän ja nolouden tunteita. Nämä tilanteet edustivat 

varmasti oppilaille mutta myös heidän vanhemmilleen arkaluontoisia teemoja. 

Aitoja tunteita sisältävät tilanteet olivat kuitenkin tutkimuksen kuulluksi tulemi-

sen pedagogiikan syntymisen ja aineiston todentuntuisuuden ja autenttisuuden 

kannalta niin tärkeitä, että ratkaisin tämän eettisen kysymyksen pyrkimällä lisää-

mään oppilaiden tunnistamattomuutta aineisto-otteista.  

Tutkijan ja opettajan kaksoisroolin takia vuorovaikutussuhteet ja vastuut eivät 

välttämättä lopu tutkimusprosessin loppuessa. Sekä opettajan että tutkijan roolit 

tuovat mukanaan omat eettiset näkökulmansa. (Zeni 2010: 256). Opettajan rooliin 

liittyvä vastuu ja auktoriteettiasema vaikuttivat siihen, etten voinut kaikissa tilan-

teissa vetäytyä täysin neutraalisti sivulle tarkkailemaan. Jouduin puuttumaan ti-
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lanteiden kulkuun, koska olin oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuu-

desta vastuussa oleva aikuinen. Tutkimuksen aikana pyrin olemaan oppilaille 

ensisijaisesti heidän opettajansa ja Sarille työpari.  

Olimme molemmat syvällä kehittämisprosessin aihepiireissä. Olimme tehneet 

kattavan työn pohtiessamme eettisiä kysymyksiä, pedagogista rakkautta ja ope-

tussuunnitelmallisia valintoja ennen prosessin käytännön vaihetta. Tärkeää on 

varmistaa, että tutkimukseen osallistujat ovat varmasti ymmärtäneet tutkimuksen 

osa-alueiden sisällöt (Kuula 2011: 104). Sari oli tutkijan katseeni alla keskeisim-

min oman pedagogiikkani tarkastelun lisäksi. Hänen sitoutumisensa prosessiin oli 

vahvaa, eikä hän ottanut puheeksi prosessin keskeyttämistä; päinvastoin loppuke-

vättä kohden aloimme keskustella yhä vahvemmin halustamme jatkaa tutkimus-

prosessia edelleen. Oppilaille kerrottiin tutkimuksesta, mutta yhteinen arki heidän 

kanssaan sai heidät aika ajoin unohtamaan, miksi joillakin tunneilla oli mukana 

videokamera. Olin oppilaille tuttu aikuinen, eivätkä he juurikaan kiinnittäneet 

huomiota kameran läsnäoloon. Toisaalta he tottuivat mikrofonin käytön lomassa 

myös muihin hyödyntämiimme teknisiin laitteisiin. Kun kysymyksiä ilmeni, ker-

roin tutkimuksesta muutamia kertoja uudelleen. Tämä tutkimuskertomus on muo-

dostunut minun näköisekseni ja olisi Sarin kirjoittamana hänen näköisensä. Olen 

pyrkinyt kunnioittamaan työparini ääntä kirjoitusprosessin vaiheissa luettamalla 

käsikirjoitusta pitkin matkaa hänellä. Sari on varsinaisen käytännön vaiheen jäl-

keen lukenut tekstejäni, ottanut niihin kantaa ja jatkanut edelleen yhteistä amma-

tillista pohdintaa.  

Tunnistettavuus. Aineiston anonymisoinnilla tarkoitetaan keskeisten tunnisteiden 

muuttamista tai poistamista aineistosta (Kuula 2011: 200, Kuula 2006: 131). Pe-

rinteisten eettisten normien mukaan tunnistettavuuden suojaaminen on yksi tut-

kimuksen teon perusperiaatteista. On tärkeää suojella tutkimukseen osallistuneita. 

Tutkimuksesta riippuen raportista saatetaan kuitenkin voida tunnistaa tutkimuk-

seen osallistuneita tai heidän läheisiään. Kuinka tutkijan tulisi toimia silloin, kun 

anonyymiys ei ole helposti suojattavissa tai osallistujat on helposti tunnistettavis-

sa? Tärkeintä näissä tilanteissa on tutkijan rehellisyys osallistujia kohtaan. (Estola, 

Kontio, Kyrönniemi-Kylmänen & Viljamaa 2010: 197). Tunnistettavuuden suo-

jaaminen oli haasteellinen tehtävä, eikä se ole tässä tutkimuksessa sataprosentti-

sesti mahdollista. Tutkimusvuoden jälkeinen prosessi jatkui kehittämistyöhömme 

perustuvan NeliMaali-opetusmetodin julkaisu- ja kouluttamistyönä, jonka kautta 

meidät yhdistetään henkilöinä myös kuulluksi tulemisen pedagogiikkaan. 
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Oppilaiden vanhemmille olen luvannut, että pyrin suojaamaan heidän lasten-

sa tunnistettavuutta mahdollisimman hyvin. Olen pyrkinyt poistamaan työstäni 

tarkat tiedot lukuvuodesta ja opetusryhmästä, jossa aineisto on tuotettu. Jotta en 

paljastaisi opetusryhmästä liikaa tunnistettavia piirteitä, en ole kertonut sukupuo-

lijakaumaa, erityisen tuen oppilaiden määrää tai tarkkoja diagnooseja, enkä 

myöskään paljasta koulunkäynninohjaajien nimiä kyseiseltä lukuvuodelta. Eris-

nimien muuttaminen pseudonyymeiksi on yleinen anonymisoinnin keino (Kuula 

2011: 215), jota toteutin vaihtelemalla oppilaiden peitenimiä aineisto-otteissa. 

Tällä pyrin suojaamaan sitä, ettei tapauskertomuksista ala muodostua lukijalle 

kuvaa tietynlaisista oppilaspersoonista, jotka saattaisivat olla tunnistettavissa. 

10.4 Luotettavuudesta 

Aineiston analyysista, tulkinnasta ja johtopäätöksistä syntyy tutkimuksen ydin 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 221), jota on lopuksi syytä vielä arvioida 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Narratiivisen otteen vuoksi tutkimus edus-

taa tutkijan kertomusta, ei todellisuuden jäljennettä. Laadullisen tutkimuksen 

arviointi validiuden ja reliabiliteetin käsitteiden avulla ei sovellu narratiiviseen 

tutkimukseen, koska nämä käsitteet on alun perin luotu määrällisen tutkimuksen 

arviointiin. (Riessman 2008: 184–195, Heikkinen & Syrjälä 2007: 148). Ihmistie-

teissä on herännyt tarve validiteetin uudelleen käsitteellistämiseen (Lather 1991: 

66), ja sen tilalle on laadullisessa tutkimuksessa esitetty useita vaihtoehtoisia 

arvioinnin tapoja. Narratiivisissa tutkimusprojekteissa luotettavuutta on keskeistä 

tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta: tutkimukseen osallistuvien kertomuk-

sena ja tutkijan tuottamana kertomuksena (Riessman 2008: 184).  

Toimintatutkimuksen päätarkoituksena ei ole ainoastaan tuottaa uutta tietoa, 

vaan myös tarjota ihmisille mahdollisuuksia tiedostaa yhteenkuuluvuutta ja sol-

mia vaikuttavia ja antoisia suhteita avaamalla heidän elämäänsä uusia näkökul-

mia. Toimintatutkimukseen osallistuttuaan ihmiset omaavat korkean motivaation 

ja usein voimaantuvat toimimaan tavoilla, joita eivät aiemmin uskoneet mahdolli-

siksi. Yhteistoiminnallinen työskentely jonkin tavoitteen puolesta on prosessi, 

joka tuottaa laajan skaalan asiantuntijuutta ja lisäksi saa aikaan positiivisia ihmis-

suhteita työelämässä. (Stringer 2008: 27–28).  

Tutkimuksen eri vaiheissa triangulaation (Vienola 2004: 77, Adler & Adler 

1998: 89–90) avulla on mahdollista lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Lather 

1991: 66–67). Useat aineiston tuottamisen menetelmät ovat tutkimuksessani ai-
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neistotriangulaatiota, narratiivisuus ja toimintatutkimus puolestaan metodista 

triangulaatiota sekä narratiivinen ja sisällön analyysi analysointitapojen triangu-

laatiota. Videointi lisäsi tulkintojen luotettavuutta. Päiväkirjamerkintöjä oli mah-

dollista verrata videonauhaan, joka tallensi oppilaiden ja ryhmän aikuisten koke-

mukset ja kommentit mitään salaamatta. Aineiston analysoinnin toteuttaminen 

useassa vaiheessa, usean lukuvuoden kuluessa, antoi mahdollisuuden tarkistaa 

taulukointia ja soveltaa toimivaa aineiston koodaamiseen tapaa yhä uudelleen. 

Mikäli tulosten kategorisointi on onnistunut, toistuvat tulokset samanlaisina myö-

hemmin toteutettavilla analyysikierroksilla. Tämäntyyppisen kaksoiskoodauksen 

avulla voidaan arvioida myös omien analysointikeinojen kuten kategorisoinnin 

toimivuutta. (Schreier 2012: 34–35).  

Lähestyn tämän tutkimuksen luotettavuuden arviointia historiallisen jatku-

vuuden, havahduttavuuden, toimivuuden, reflektiivisyyden ja dialektisuuden peri-

aatteiden kautta. Toimintatutkimuksen luonne on jo valmiiksi narratiivinen, jol-

loin myös tutkimuksen arviointia voidaan toteuttaa kerronnallisuuden näkökul-

masta, esimerkiksi edellä mainituista viidestä näkökulmasta. (Heikkinen, Huttu-

nen ja Syrjälä 2007: 5, Heikkinen & Syrjälä 2007: 161).  

Toiminta ei koskaan ala tyhjästä, ja siitä syystä tutkijan on hyvä pohtia myös 

tutkimuskohteensa historiaa (Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen 2012). 

Olen pyrkinyt kirjoittamaan tutkimusraportin ajallisesti eteneväksi jatkumoksi, 

jossa lukijalle avautuvat tutkimusprosessin eri vaiheet ja syy-seuraussuhteet 

(Heikkinen & Syrjälä 2007: 149, 151, Heikkinen ym. 2007). Todellisuudessa 

prosessin vaiheet limittyivät ja sekoittuivat toisiinsa eivätkä olleet selkeitä erillisiä 

jaksoja. Tiettyyn historiaan, aikaan, paikkaan ja kulttuuriin sidoksissa oleva tut-

kimustehtävä avautuu lukujen 1–5 kautta, kun raportissa avaan tutkimuksen käsit-

teitä, tutkijan positiota, tutkimuksen orientaatiota ja metodologisia valintoja. Tä-

män tutkimuksen inklusiivisessa opetusryhmässä tuotettu aineisto asettuu suoma-

laisen koululaitoksen historiassa aikaan, jolloin inklusiivisen koulutuksen tavoite 

on kirjattu uusimpaan opetussuunnitelmauudistukseen vahvemmin kuin aikai-

semmin. Inklusiivisen kontekstin lisäksi koululiikunnan konteksti liittää tutki-

mukseen omat historialliset merkityksensä. Oppiaineena liikunta kantaa muka-

naan totunnaisia käytänteitä ja historian kuluessa rakentunutta toimintakulttuuria. 

Kouluinstituutio kokonaisuutena heijastaaa vallitsevia traditioita, joista poik-

keavia ratkaisuja oli mahdollista kehittää oman työn tutkimisen kautta.  

Hyvin tehty tutkimus havahduttaa ajattelemaan ja tuntemaan asioita uusista 

näkökulmista taiteellisen elämyksen kaltaisesti (Patton 2002: 547–548). Kun 

tutkimus havahduttaa, se saa aikaan lukijassa samalla tunnekokemuksen tai herät-
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tää muiston (Heikkinen ym. 2007, Heikkinen ym. 2012). Todentuntuisuuden kä-

sitteellä kuvataan sitä, kuinka lukija kokee tarinan todeksi omien vastaavien ko-

kemustensa pohjalta. Havahduttava, todentuntuinen kertomus tuo lukijalle mie-

leen jotakin itse koettua, mutta avaa kuitenkin samalla uusia näkökulmia (Heikki-

nen & Syrjälä 2007: 160.) Prologin tarkoitus on herättää tutkimuksen alkuvai-

heesta saakka lukijan omakohtainen kiinnostus tutkimuksen aihetta kohtaan. Epi-

login tarkoitus puolestaan on päättää tutkimuskertomus tutkijan omiin tunneko-

kemuksiin. Havahduttavuutta olen tavoitellut myös raporttiin sisällyttämilläni 

aineisto-otteilla ja oppilaiden tapauskertomuksilla. Merkittäväksi koen, mikäli 

tämän tutkimuksen lukenut rohkaistuu katselemaan omaa työtään tutkivalla ot-

teella. 

Toimivuusperiaatteen avulla tarkastellaan, kuinka toimivaksi ja käytännölli-

seksi tutkimuksen anti muodostuu. Onnistunut tutkimus saa parhaimmillaan osal-

listujat voimaantumaan ja uskomaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa. (Heikkinen 

& Syrjälä 2007: 157, Heikkinen ym. 2007). Tutkimuksen käytännön hyöty on 

kuin validiteetin toiminnallinen mittari, joka välittyy lukijalle tekstistä tutkimuk-

sen läpinäkyvyyden kautta. Muun muassa metodologisten valintojen ja tutkimuk-

sesta tuotettujen, vaihtoehtoistenkin tulkintojen on hyvä näkyä tutkimuksessa 

mahdollisimman avoimesti. Tutkimuksen läpinäkyvyyttä olen pyrkinyt lisäämään 

kuvaamalla aineiston tuottamisen ja analyysin vaiheita tarkasti (Riessman 2008: 

195–196). Toimivuusperiaatteessa on olennaista tarkastella myös sitä, kenen nä-

kökulmasta tulokset ovat toimivia (Heikkinen & Syrjälä 2007: 157). Praktinen 

hyöty opettajien kannalta oli muun muassa se, että opimme tarkastelemaan luo-

kassa toteutettavaa pedagogiikkaa kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Oppilaiden 

kannalta osoituksena tutkimuksen käytännön hyödyistä olivat ne muutokset hei-

dän toiminnassaan liikuntatunneilla, jotka ilmenivät osallistumisrohkeuden he-

räämisenä. Kuulluksi tulemisen pedagogiikka lisäsi oppilaiden äänen kuulemista 

ja inklusiivisen liikunnanopetuksen onnistumista. Vanhempien kiitokset lukuvuo-

den lopussa kuvastivat sitä, että työtapa oli koettu myös kodeissa toimivaksi.  

Tutkija voi toimia itsekin tutkimuksensa subjektina, joka voimaantuu tutki-

musprosessin kuluessa (Heikkinen 2007: 23.) Katalyyttisen validiteetin käsitteellä 

korostetaan emansipaation merkitystä pragmaattisesti orientoituneessa tutkimuk-

sessa. Sillä kuvataan tutkimuksen merkitystä yhä uudelleen orientoituvana, foku-

soituvana ja osallistujia energisoivana tekijänä kohti tietoisuuden muutosta. (Lat-

her 1991: 68). Itselleni tutkimuskokemus on ollut hyvin voimaannuttava. Samoin 

kommentoi Sari viimeisissä päiväkirjamerkinnöissään. Oman työn tutkiminen 
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toimintatutkimuksen avulla oli prosessi, jossa tähdättiin käytännön hyötyihin 

alusta saakka. Pienestä alkanut kahden opettajan henkilökohtainen oman työn 

kehittäminen laajeni usean lukuvuoden mittaiseksi ajanjaksoksi, jossa oppilas-

ryhmä välillä vaihtui. Kuulluksi tulemisen teemaan liittyvä aineiston tuottaminen 

päätettiin ensimmäisen lukuvuoden loputtua. Henkilökohtainen tutkimusprosessi-

ni sen sijaan on jatkunut tutkimuksen kirjoittamisvaiheen viimeiseen pisteeseen 

saakka.  

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkija kuvaa metodologiset valin-

tansa tiedostaen oman tietämisensä ja tulkintansa mahdollisuudet, ehdot ja rajoi-

tukset (Heikkinen & Syrjälä 2007: 153, Heikkinen ym. 2007) kuten myös henki-

lökohtaisten kokemustensa vaikutukset tutkimukseen (Heikkinen ym. 2012). Olen 

kuvannut luvuissa 3–5 tämän tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtö-

kohdat sekä aineiston tuottamisprosessin analyysivaiheineen. Alkuvaiheen valin-

nat määrittävät aineiston käsittelyä ja tulkintaa. Tässä tutkimuksessa nämä valin-

nat liittyivät pyrkimykseeni kehittää omaa työtäni eettisistä näkökulmista. Syste-

maattinen reflektiivisyys nostaa esiin tutkimusprosessissa tapahtuneen kehityksen 

ja muutokset (Lather 1991: 67). Tutkimuksen menetelmä, narratiivinen toiminta-

tutkimus, ei ollut ainoastaan tutkimustiedon tuottamisen vaan samalla myös opet-

tajien pedagogiikan kehittämisen työkalu. Tutkimuksessa tuotettu tieto on nähtävä 

henkilökohtaisena ja ainutkertaisena materiaalina, jossa opettajan ja tutkijan roolit 

sekoittuvat ja täydentävät toisiaan. Tämä seikka muodostaa haasteen tutkimuksen 

yleistettävyyden vaatimukselle. Tutkimukseni poikkeaa koululiikunnan tutkimuk-

sista pienen aineistonsa, ainutkertaisuutensa ja henkilökohtaisuutensa vuoksi. 

Kuulluksi tulemisen pedagogiikka voi toteutua eri tavoin kunkin opettajan per-

soonallisen otteen mukaisesti. Tutkimusraportti toimii yhtenä mallina ja roh-

kaisijana toisille työtään kehittäville opettajille ja kuvaa niitä keinoja, joiden avul-

la kuulluksi tuleminen voidaan ottaa pedagogiikan keskiöön koululiikunnassa. 

Tässä tutkimuksessa olen tuottanut oman pedagogiikan kehittämisen kerto-

musta. Tutkimuskertomuksessa yhdistyy opettajaparin, oppilaiden ja koulunkäyn-

ninohjaajan vuorovaikutuksessa tuotettu yhteinen narratiivi. Niinpä tutkimusker-

tomuksessa ei kuulu pelkästään oma ääneni, vaan koko opetusryhmän jäsenten 

äänet. Tästä seikasta pääsen viimeiseen luotettavuuden arvioinnin periaatteeseen, 

joka on dialektisuus. Dialektisuusperiaatteessa keskeistä on ajatus, jonka mukaan 

sosiaalinen todellisuus rakentuu keskustelussa dialektisena prosessina (Heikkinen 

& Syrjälä 2007: 154). Dialektisuusperiaatteen avulla raportissa pyritään tuomaan 

julki erilaisia ääniä ja tulkintoja (Heikkinen ym. 2007) eli sosiaalisen todellisuu-

den hahmottumista moniäänisenä ja toisiinsa kietoutuneena puheena (Elbaz-



 

180 

Luwisch, Moen & Gudmundsdottir 2002: 197–202). Tulosluvuissa olen pyrkinyt 

oman ääneni lisäksi tuomaan aineisto-otteiden avulla julki oppilaideni ääntä, sa-

moin kuin työparini ääntä. Kuuntelemisen opetteluun sisältyi vahvasti myös eri-

laisia konfliktitilanteita, joissa kuuntelun suuntaamisella yhä tarkemmin tilanteen 

ristiriitaisiin tai säröisiin ääniin oppi yhä lisää erilaisten äänten kuuntelemisesta ja 

kuulluksi tulemisesta. Toimintaa pyrittiin muuttamaan kuullun perusteella. Dia-

lektisuusperiaatteen kannalta tutkimuksen heikoin kohta on vanhempien ja kou-

lunkäynninohjaajien äänten jääminen varjoon. Mikäli jatkaisin tutkimusta samasta 

teemasta, keskittyisin seuraavaksi tuottamaan aineistoa, joka nostaa esiin myös 

vanhempien ja ryhmän ohjaajien äänet.  
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11 Suuntaaminen tulevaan 

Pedagogiikan uudistuminen riippuu opettajien halusta muuttaa käytänteitään ja 

ymmärtää vaihtoehtoja toiminnalleen. Jos halutaan, että opettajat kehittyvät sosi-

aalisen vuorovaikutuksen taidoissaan suhteessa oppilaisiinsa, tutkijoiden täytyy 

kehittää mekanismeja, joiden avulla opettajat voivat kriittisesti arvioida näitä 

elementtejä käytännöissään. (Enyedy & Goldberg 2004: 929–930). Oman työn 

kehittäminen ja tutkiminen voi muodostua antoisaksi ja voimaannuttavaksi koke-

mukseksi. Kerrottu kokemus toimii opettajille ja opettajankouluttajille rohkaise-

vana esimerkkinä opettajan työn tutkivasta otteesta. Tässä tutkimuksessa kahden 

opettajan mikrotason kokemus pedagogisesta kehittämistyöstä liittyy myös laa-

jempaan yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen eli koululiikuntaan oppilaiden hyvin-

vointia lisäävänä tekijänä ja inklusiivisen opetusryhmän opetukseen. Koululiikun-

ta on keskeinen ympäristö, jossa voi joko omaksua liikunnallisen elämäntavan tai 

oppia huonommuutta suhteessa toisiin (Zacheus & Järvinen 2007: 26). Jotta jo-

kaiselle oppilaalle saadaan mahdollistettua positiiviset kokemukset koululiikun-

nasta, tulee pedagogisiin ratkaisuihin liikuntatunneilla kiinnittää yhä enemmän 

huomiota. Kärjistetysti todettuna, yksikin negatiivisten koululiikuntakokemusten 

takia liikunnasta vieraantuva yksilö voi olla ”menetetty sielu” (Zacheus & Järvi-

nen 2007: 27).  

Englannissa huoleen lasten fyysisen kunnon heikkenemisestä ja liikalihavuu-

den lisääntymisestä on vastattu muun muassa siten, että oppilaille pyritään tar-

joamaan viisi tuntia liikuntaa viikossa. Koulu vastaa kahdesta tunnista, ja loput 

kolme on tarjolla koulun, yhteisön ja seurojen yhteistyössä (Vickerman 2012: 

251). Suomessa viimeisimmässä tuntijakouudistuksessa on pyritty lisäämään 

liikunnan vuosittaista viikkotuntimäärää (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012b). 

Tuntimäärän lisääminen ei kuitenkaan vielä takaa elämänmittaisen liikuntakipinän 

syntymistä. Erityisen tuen oppilaiden osallistuminen tarjottuihin liikunta-

aktiviteetteihin on edelleen rajallista (Haycock & Smith 2011, US Department of 

Education 2011). Sitä rajoitavat muun muassa syrjintään liittyvät kokemukset, 

opettajankoulutuksen puutteet erityisliikunnan osalta sekä fyysisen liikuntaympä-

ristön ja tarvittavan välineistön esteet (Coates & Vickerman 2008). Kuulluksi 

tulemisen pedagogiikka on malli siitä, minkälaisilla edellytyksillä kaikille oppi-

laille yhteinen opetus toimii oppilaiden omaehtoista osallistumista ja onnistumisia 

tukevana tekijänä. 

Opetustyön haasteiden kasvaessa on tärkeää löytää sellaisia toteuttamisen ta-

poja, joissa myös opettajien työssäjaksaminen otetaan huomioon. Tässä tutkimuk-
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sessa yhteisen opettajuuden muotoutuminen toimi opettajien työviihtyvyyttä ri-

kastavana tekijänä. Tällä hetkellä eletään vaihetta, jolloin seuraava opetussuunni-

telman päivitys on meneillään. Koulu ja koulujen toimintakäytänteet muuttuvat 

hitaasti, ja oman ammatillisen toteutuksen kehittäminen asiakirjojen sisältöä vas-

taavaksi voi viedä vuosia. Kehitystä pyritään saamaan aikaan dokumenttien ja 

puheen avulla, jolloin kehitys ei etene useinkaan käytännön tasolle, vaan käytän-

nöt elävät historiassa pitkiä aikoja ilman, että niitä kyseenalaistetaan (Värri 2004: 

144).  

Jotta Unescon tavoitteet kaikille yhteisestä koulusta olisi mahdollista saavut-

taa, on esimiehillä ja opettajankouluttajilla ratkaiseva asema päivitetyn opetus-

suunnitelman eettisen arvopohjan avaamisessa opettajille. Käytännössä inklusiivi-

sen opetuksen toteutuminen ja tukimuotojen oikea-aikainen jalkautuminen eri 

oppiaineiden tunneille edellyttää koulujen yhteisen arvopohjan ja pedagogiikan 

kehittämisen lisäksi myös opetusmenetelmien ja työtapojen muutosta. Opettajien 

ammattijärjestön luomat yleiset eettiset ohjeet eivät vielä takaa, että opetustyön 

eettiset normit siirtyvät opettajien käytännön moraaliin. Yhteiselle arvokeskuste-

lulle koulumaailmassa on tilausta juuri nyt, kun inklusiivista opetusta pyritään 

siirtämään puheista tekoihin. Lisäksi lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin, kouluviihtyvyyteen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset vaativat eri-

tyistä huomiota. Opettajien pedagogiset toteutuksen tavat ratkaisevat lopulta sen, 

syntyykö meille Suomeen aidosti kaikille oppilaille yhteisiä kouluja vai jatkam-

meko segregointia koulurakennuksen sisäpuolella toteuttaen näennäistä osalli-

suutta ja mukaan kuulumista. Opetussuunnitelman arvopohjan muutokset ja täy-

dennykset lisäävät entisestään opettajan työhön liittyviä eettisiä ja ammattitaidol-

lisia näkökulmia. Joudumme miettimään, millaista opettajuutta ja pedagogiikkaa 

tulevaisuuden kouluilta vaaditaan. Kuinka oppilaiden oikeudet oikea-aikaiseen 

oppimisen tukeen kaikille yhteisessä opetuksessa toteutetaan käytännössä?  

Pidän kuulluksi tulemisen pedagogiikkaa yhtenä kaikille lapsille yhteisen 

koulun mahdollistajana. Vaikka kuulluksi tulemisen pedagogiikka syntyi koululii-

kunnan kontekstissa, on sitä jatkotyöstetty seuraavina lukuvuosina muiden oppi-

aineiden opetuksessa. Kuulluksi tulemisen pedagogiikka ei ole sidoksissa liikun-

taan, vaan sen ydintekijät voidaan siirtää minkä tahansa oppiaineen opetukseen. 

Tutkimusprosessin aikana saimme seurata kuulluksi tulemisen vaikutuksia oppi-

laiden fyysiseen aktiivisuuteen koululiikunnassa ja seuraavina vuosina esimerkik-

si matematiikan tai äidinkielen oppimistuloksiin. Kuulluksi tulemisen pedagogii-

kan tuoma hyöty oppimiseen ja opettamiseen on siinä, että oppilaan osallistumis-
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rohkeuden lisääntymisen avulla opettajalla on mahdollisuus saatella oppilas on-

nistumisten kautta liikunnan ilon äärelle. Tällöin oppimiseen liittyy tyytyväisyyttä 

omaan osaamiseen ja seuraukset alkavat heijastua myös varsinaisen oppiaineksen 

sisällön oppimiseen. Emmin, Jannen tai Kirsin tapauksessa tätä edusti uusien 

liikuntataitojen oppiminen ja oman kehon parempi hallinta, mutta myöhempinä 

kehittämisvuosina seurauksena oli esimerkiksi luku- tai laskutaidon avautuminen.  

Kehittämistyö johti kuulluksi tulemisen pedagogiikan lisäksi toiminnallisuu-

teen, moniaistisuuteen ja yhteiseen opettajuuteen pohjaavan opetusmetodin, Ne-

liMaalin, syntyyn ja julkaisemiseen. Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa koroste-

taan turvallisen ilmapiirin ja lämpimien, välittävien vuorovaikutussuhteiden mer-

kitystä oppimistilanteelle. Kuulluksi tulemisen pedagogiikassa opetusta organi-

soidaan niin, että opettaja pystyy irrottautumaan oppiaineksen sisällöllisestä opet-

tamisesta myös kasvatus- ja ohjaustehtäviin ilman, että se haittaisi oppiaineen 

sisällöllistä opetusta. NeliMaalin avulla jatkotyöstimme kuulluksi tulemiseen 

pohjaavia opetusmetodisia ratkaisuja sellaiseksi, että jokaisessa oppiaineessa 

oppilaan olisi mahdollista saavuttaa oma paras osaaminensa, omalla yksilöllisellä 

oppimisen tavallaan. Fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet oppilaiden hyvin-

vointia tukevana tekijänä ja toiminnallisena opettamisen tapana sisällytettiin pal-

velemaan onnistumisia myös muissa oppiaineissa. Pienestä alkanut henkilökoh-

tainen kokeilu eteni lopulta ottamaan laajemminkin kantaa. Instituutioiden väli-

nen yhteistyö opettajien täydennyskoulutusta järjestävien tahojen kanssa alkoi. 

Kahden yksittäisen opettajan into kehittää omaa ammatillisuuttaan huomattiin, ja 

saimme kehittämistyölle esimiesten kannustuksen ja tuen. Näillä seikoilla oli 

suuri merkitys työmme onnistumiselle. Lopulta toiminta laajeni ylittäen myös 

kotimaan rajat. Kehittämistyön kuvaus edustaa kansainvälisessä inklusiivisen 

koulun kehittämishankkeessa yhtenä suomalaisena esimerkkinä Unescon jäsen-

maissa inkluusion eteen tehtävää työtä (http://www.inclusive-education-in-action). 
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Epilogi 

Työni alussa lupasin vielä lopuksi palata prologissa kertomaani liikuntamuistoon. 

Lapsuuteni muistolle telinevoimistelutunnista tapahtui jotakin merkittävää tutki-

musprosessin aikana. 

Mahdottomasta mahdolliseen 

Yli 20 vuotta on kulunut. Yksi elämäni telinevoimistelutunneista on jälleen 

alkamassa. Laitamme motoriikkaradan telineitä esille ja pohdimme tunnin 

ohjeistamista. Sari on loukannut jalkansa, eikä pysty tällä kertaa näyttämään 

oppilaille mallisuorituksia. Pohdin tilannetta hetken ja pyydän Saria autta-

maan minua ohjeillaan. Voin näyttää muut toimintapisteet pukkihyppyä lu-

kuun ottamatta.  

Tunti etenee ja olen suoriutunut toimintapisteillä mallin näyttämisestä. Haluni 

rohkaistua kokeilemaan myös pukkihyppyä herää. Katselen illalla tuntia vi-

deolta ja pohdin, mikä sai minut rohkaistumaan. Muistan ainakin tunteen siitä, 

että Sari oli hyvä auttamaan. Hän osasi luoda turvallisen ilmapiirin myös ai-

kuisen suorituksille. Muistan myös pohtineeni sitä, että yhteiset oppilaamme 

ovat vuoden kuluessa ylittäneet rohkeasti omia osallistumisen kynnyksiään. 

Eikö minunkin olisi aika kyetä samaan?  

Näen nauhalta aikuisen, mutta samalla myös tytön vuosien takaa. Hermostu-

nutta sormien napsuttelua, jalkojen siirtelyä, vetoketjun hiplaamista. Aivan 

kuten niin usein oppilaillakin. Merkkejä siitä, että olemme onnistuneen suori-

tuksen ensimmäisessä kriittisessä pisteessä. Hetkessä, jossa opettajina al-

kaisimme pohtia, kuinka tälle tytölle, tässä tilanteessa, mahdollistetaan onnis-

tumisen kokemus.  

Sari kertoo ohjeistavansa harjoitteen palasissa ja päätän yrittää. Käännyn koh-

ti oppilaita ja kuulen videolta: ”Tiiättekö, nyt ope tekee semmosen tempun, 

mitä minä en oo tehny pitkään aikaan. Minä en oo tuota osannu sillon, kun 

oon ala-asteella ollu oppilas. Ja en oo kokeillu sitä asiaa tosi pitkään aikaan. 

Katotaan miten mulle käy?” 

Saan ensimmäisen kontaktin pukkiin hyppäämällä siihen istumaan. Toisessa 

versiossa pääsen pukin päälle polvilleni. Taustalla kaikuvat oppilaiden tapu-

tukset ja työparin rauhallinen kannustaminen. Toisen onnistuneen suorituksen 
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jälkeen naurahdan: ”Tuo pukki ei näytä niin korkealta nyt kuin silloin…” Jo-

hon Sari kertoo hymyillen, että koulun varastossa olisi korkeampikin pukki. 

Näen videolta jälleen tytön vuosien takaa. Huudahdan spontaanisti kuten Kir-

si, kieltäytyessään yksijalkaisista liu’uista: ”Mää en halua sitä!” 

Haasteet kasvavat ja kolmannella kierroksella yritän päästä pukin päälle 

kyykkyyn. Oppilaat myötäelävät mukana, kuulen neuvoja taustalta: ”Ota täy-

et vauhit!” Kolmannesta hypystä tuli epävarma, juuri ja juuri molemmat jalat 

pukilla. Rohkeuteni rapisee ja harkitsen lopettamista tähän vaiheeseen. Olen 

ehtinyt ajatella lauseen loppuun, kun kuulen sivulla Sarin sanovan: ”Joo, hie-

nosti! Ja tämä on nyt jo semmonen versio, että tämä ois menny Virpi-

opellakin ihan helposti yli. Nyt ois vaan pitänyt laittaa jalat haara-asentoon 

tosta ja loikataki patjalle vaan suoraan.” Sarin positiivinen kannustus tuli se-

kunnilleen oikeaan hetkeen. Aikuisen järjellä tiedostan Sarin toteuttavan 

kanssani nyt sitä, mitä olemme harjoitelleet suhteessa oppilaisiin pitkin vuotta. 

Kuuntelevan ja seuraavan reaktioitani kannatellen minua kohti onnistumista. 

Hän konkretisoi minulle sanallisesti osaamiseni kohdan, joka itseltäni jäi 

epävarmuuden tunteen vuoksi huomaamatta. Viesti tulee sensitiivisesti, oppi-

laille kohdistetun ohjeen rivien välissä. Aikuisen ymmärrykseni pyristelee 

tuntemuksien ristiaallokossa, mutta tyttö sisälläni alkaa uudelleen uskoa 

mahdollisuuksiinsa. Päätän jatkaa, epäonnistumisen uhallakin. 

Viimeinen versio on pelottavin. Oppilasjoukossa jännitys tiivistyy samaa 

vauhtia kuin itselläni. Enni huudahtelee jännittyneenä hypellen: ”Meijän 

opettaja!” Yritän heittää hermostunutta huumoria: ”Hakekaa laastaria, jos mi-

nä kaadun tuon pukin kanssa.” Kun katselen hyppyäni nauhalta, huomaan 

Ennin pidättävän hengitystään. Jalkojen koskettaessa patjaa kuuluu taputuksia 

ja kannustuksia. Enni huokaisee helpotuksesta ”UUUH” ja huudahtaa: ”Ope 

sä teit sen!!”  

Vetäydyn nauttimaan onnistumisen kokemuksestani taustalle Sarin kääntyes-

sä oppilaiden puoleen jatkaen opetusta: ”Elikkä kaikki nämä versiot on teillä-

kin mitä saat kokeilla. Saat valita, minkä teet.”  

Palattuani ohjaamaan oppilaiden toimintaa tulee Enni luokseni ja 

syy: ”Ope mikset sä halua nähä sitä isoa pukkia, mikset sä halua nähä sitä?” 

Vastaan Ennille pelkääväni vielä korkeampaa pukkia, mutta olevani iloinen, 

että uskalsin nyt harjoitella tällä. Korvani erottavat tunnin kuluessa Ennin sa-
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nat: ”Mä en osaa tuota, mutta mä haluan yrittää! Sillä hetkellä koen saaneeni 

palkkion 20 vuoden arkuudestani pukkihyppyä kohtaan. (VT 7) 

Minulla ei ollut tapana kertoa liikuntatuntien kokemuksia kotona. Vuosien kulu-

essa opin itseironian ja huumorin keinoin selviämään epävarmoiksi kokemistani 

tilanteista. Kun aloittelin väitöskirjaprosessia, keskustelin prologissa kertomastani 

muistosta lapsuudenystäväni kanssa, joka oli ollut mukana kyseisellä tunnilla, 

rivissä seisovien oppilaiden joukossa. Hän kuunteli kertomusta hämmästyneenä ja 

totesi: ”Ehkäpä opettaja ajatteli, että sinussa on potentiaalia, että sinua kannattaa 

hyppyyttää. Joukossa oli sellaisiakin, joita ei patistettu uusimaan.” Nyt oli minun 

vuoroni hämmentyä. Nöyryytyksen tunteet ovat vieläkin kirkkaana kehossani, 

muistoni on minun omani ja minulle todellinen. Ymmärrykseni kuitenkin avartui. 

Jokaiseen hetkeen liittyy siis sittenkin sata tarinaa ja tunteiden kirjoa. Mikään ei 

ole absoluuttista totuutta, ei edes oma henkilökohtainen muistoni. En koulumuis-

toa prosessoidessa ollut tullut ajatelleeksi tarkemmin muiden tilanteessa olleiden 

henkilöiden kokemuksia tai tunteita. Ehkä selkäni takana ei ollutkaan pelkkää 

ivaa ja naureskelua. Ehkä siellä oli myös myötätuntoa. Opettajan teot minua koh-

taan saatettiin nähdä jopa panostuksena. En ollut koskaan miettinyt asiaa tältä 

kantilta. En myöskään ollut pohtinut ennen ystäväni sanoja opettajan motiiveja. 

Tähän saakka olin pitänyt sitä opettajan oppilaantuntemuksen puutteena. Oliko 

opettajan toiminta sittenkin hänen tapansa pyrkiä juuri minun parhaaseeni?  

Tämä muisto on siis tarina, joka on elänyt minussa lapsuudestani. Ehkäpä se 

on tarina, josta muotoutui yksi ammatillisuuteni helmistä. Se on saanut minut 

hikoilemaan liikuntaopinnoissa ja antanut minulle vimman opiskella ja tutkia. Se 

on antanut sävyn omaan henkilökohtaiseen pedagogiikkaani ja asenteeseeni ope-

tusta kohtaan, kyvyn ymmärtää alisuoriutumista ja liikuntasuorituksiin liittyvää 

jännitystä ja epävarmuutta. Onneksi omaelämäkerrallisella muistilla ja tarinoilla 

on pysyvyytensä lisäksi myös liikkuvuutta, ja kertomus itselle tapahtuneesta voi 

jonakin hetkenä saada uudenlaisia painotuksia (Silvennoinen & Laine 2007: 12). 

Kiitos Marika, kun avasit minulle tuosta muistosta uuden näkökulman. Oman 

työni kehittäminen olisi jäänyt vajaaksi, ellei myös myös henkilökohtainen kou-

lumuistoni olisi saanut sulautua uudeksi.  

Tiedänkö kaiken tämän pohdiskelun ja tutkimisen jälkeen, mitä on kuulluksi 

tuleminen liikuntatunnilla? Kannan sydämessäni Emmin pörröistä tukkaa, Jannen 

miehistynyttä olemusta, Kirsin sisukkuutta, Reetun vallattomuutta, Jonin empaat-

tisuutta ja Ennin aitoa myötäelämistä, kaikkia opetusryhmämme 28:aa valloitta-
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vaa persoonaa. Kiitän rakkaita oppilaitani ja työkavereitani, että näytitte minulle 

siitä siivun.  
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Liitteet 

Liite 1. 

Lukuvuosi XXXX 
 

 Liikuntasuunnitelman 
arvopohja: 

Liikuntasuunnitel- 
man viitekehys: 

  – pedagoginen rak-
kaus käytännön 
moraalina: 
 

– inklusiivisen 
koulun kehittämis-
malli 
(tuntisuunnitelmissa 
huomioidaan erityis- 
ja yleisopetuksen 
oppilaiden yhteinen 
ryhmä oppilaiden 
tarpeista lähtevällä 
suunnittelulla) 

   
Vuoden päätavoite: 
 

 Liikuntasuunnitelman 
ydin 1: Turvallinen 
ilmapiiri 

Liikuntasuunnitelman 
ydin 2: Motoriset 
perustaidot 

Opettajien yhteisenä 
tavoitteena on: 
1. mahdollistaa jokai-
selle oppilaalle oman 
parhaan liikunnalli-
sen osaamisensa 
saavuttaminen  

 
2. suunnittelun ete-
neminen toimintavai-
heittain oppilaiden 
yksilöllistä kehitystä 
ja tarpeita seuraten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. olla turvassa omas-
sa kehossaan (kehon 
hahmottaminen ja 
hallinta) 
 
2. olla turvassa ryh-
mässä, jossa toimii 
(suhde toisiin oppilai-
siin ja aikuisiin)  
 
3. olla turvassa tilas-
sa, jossa toimii (tilan-
hahmottaminen) 
 
 

Kaikki tuntisuunni-
telmat pohjaavat 
motoristen perustaito-
jen vahvistamiseen. 
 
1. tasapainotaitoihin 
(koukistukset, ojen-
nukset, kierto, väis-
täminen, pysähdykset, 
heilahdukset, pyörin-
nät jne.)  
 
2. liikkumistaitoihin 
(kävely, juoksu, 
loikat, hypyt, kiipeä-
minen, kieriminen, 
pyöriminen jne.) 
 
3. käsittelytaitoihin 
(vieritys, heitto, 
kiinniotto, potku, 
työntö, lyönti, pom-
putus jne.) 
 
- Huom! Hyvät 
motoriset perustaidot 
lisäävät turvallisuu-
den tunnetta suhteessa 
omaan kehoon ja sen 
hallintaan kaikilla 
oppilailla. 

  Syyslukukauden sisäl-
löt suhteessa turvalli-
seen ilmapiiriin: 

Syyslukukauden 
sisällöt suhteessa 
motorisiin taitoihin: 
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  1. Olla turvassa 
omassa kehossa: 
 
– nassikkapainin 
harjoitteet 
– sherbornen harjoit-
teet 
– oppitunti 
kehonhahmotuk- 
sesta 
– lapsihieronta 
– loppurentoutukset 
 
 
2. Olla turvassa 
ryhmässä, jossa 
toimii: 
 
– ryhmäyttämiseen 
liittyvät toiminnot,  
yhteistyöhön ja lähei-
syyteen liittyvät toi-
minnot 
 
3. Olla turvassa 
tilassa, jossa toimii: 
 
– salitilan, pihaympä-
ristön ja maaston 
hahmottamiseen 
liittyvät toiminnot 

1. Tasapainotaitojen 
harjaannuttamista 
joka tunnilla leikkien, 
pelien ja viitepelien 
avulla. 
 
2. Liikkumistaidois-
ta ryömiminen, 
konttaaminen, kävely, 
juoksu, hyppääminen 
 
3. Välineen käsitte-
lystä:  
heitto, kiinni ottami-
nen, potkaiseminen ja 
lyönti 
 

   
Toimintatutkimuksen 
vaihe 1: 

  

 
 
Tunti 1. 
 
 

1. seikkailurata koulun 
lähimaastossa (tutustu-
mista, yhteistyötä, 
tasapaino- ja ongelman-
ratkaisutaidot) 
 
2. huutoviesti (yhteistyö, 
hauskuus) 
 
3. sähkötyspiiri (loppu-
leikki) 

turvallisesta ilmapii-
ristä ryhmässä toi-
miminen ja uusi tila 
(koulun lähimetsä) 
 
1. saavuttaa  
turvallisuuden tunne 
ryhmässä, jossa toimii 
 
2. molempien opettaji-
en ryhmien yhdeksi 
liikuntaryhmäksi 
ryhmäyttäminen  
 
4. positiivinen ja 
hauska kokemus 
alkavasta liikuntavuo-
desta 
 
 
 

motorisista perus-
taidoista tällä tunnil-
la tasapainotaidot 
 
1. aiheeseen moti-
vointi maastoseikkai-
lun keinoin 
 
 2. seikkailuradalla 
eteneminen tasapaino-
taitojen näkökulmasta 
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5. loppuleikissä rau-
hoittuminen kaverei-
den läheisyydessä 
(käsi-kädessä) 

   
Tunti 2. 
 

1. saliseikkailu (täysillä 
heittäminen tuo heitto-
asennon luontaisesti 
lähelle oikeaa suoritusta, 
paljon toistoja, yksilöl-
listä heiton ohjaamista) 
 
2. heitot palloseinään 
(”oikea” pallonheitto) 
 
3. istumapiiri (loppu-
leikki) 

turvallisesta ilmapii-
ristä ryhmässä toi-
miminen sekä uusi 
tila (pääkoulun sali) 
 
1. saavuttaa turvalli-
suuden tunne ryhmässä 
jossa toimii  
 
2. saavuttaa turvalli-
suuden tunne salitilas-
sa (ensimmäinen kerta 
pääkoulun salissa) 
 
3. runsaasti onnistumi-
sen kokemuksia toi-
minnan lomassa, vasta 
sitten teknisesti oikean 
suorituksen opettami-
nen 
 
4. loppuleikissä lähei-
syyden opettelua 
(toisen hartioista kiinni 
pitäminen, syliin 
istahtaminen) 

motorisista perus-
taidoista heitto 
 
1. aiheeseen moti-
vointi sisäseikkailun 
keinoin 
 
2. pallonheiton osate-
kijät toiminnan 
lomassa yksilöllisesti 
ohjaten 
 

   
Vanhempainilta 
15.9.20xx 

Vanhemmille esitellään 
tutkimusta pitämällä 
heille toiminnallinen 
vanhempainilta koulun 
pihalla. Vanhemmat 
kokeilevat matala-
köysirataa ja korikäve-
lyä pienissä porukoissa. 
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