
LIIKUNNAN TEEMARYHMÄ (pj. Liisa Hakala & Juha Valtonen) 

Tila: Aurora, sali 121 

 

13.00–14.30 Sessio I  

 

13.00–13.30 Toiminnalliset oppitunnit yläkoulussa  

 Susanna Takalo &  Niina Loukkola / Oulun yliopisto 

 

13.30–14.00 Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen  

Henna Haapala, Leena Paakkari ja Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto 

 

14.00-14.30 Sivistysteoreettinen didaktiikka liikunnan opetusta informoivana lähtökohtana 

Liisa Hakala, Helsingin yliopisto ja Tiina Kujala, Tampereen yliopisto 

 

 

 

15.00–15.30 Sessio II 

 

15.00–15.30 Ulkona mobiililaitteilla toteutetun opetuksen yhteyden 5. ja 8. luokan oppilaiden 

fyysiseen aktiivisuuteen 

Kimmo Koivisto / Turun yliopisto 

 

 

ABSTRAKTIT 

 

Susanna Takalo & Niina Loukkola / Oulun yliopisto  

Toiminnalliset oppitunnit yläkoulussa  

Tutkimustieto osoittaa, että toiminnalliset oppitunnit ja fyysinen aktiivisuus tukevat oppimista parantamalla 

oppilaiden oppimistuloksia (Beck ym. 2016; Fedewa ym. 2015; Mullender-Wijnsma ym. 2015; Syväoja 2017). 

Myös työrauhan ja kouluviihtyvyyden on todettu paranevan liikettä lisäämällä (Kämppi ym. 2017). Fyysinen 

aktiivisuus vähenee ja istuminen lisääntyy siirryttäessä alakoulusta yläkouluun (Kokko ym. 2016), jonka 

vuoksi koulupäivän liikunnallistamiseen kohdistuvat toimenpiteet tulisi suunnata yläkouluihin. Myös Liikkuva 



koulu -ohjelman väliraportin (2017) mukaan toimintakulttuurin muutostarve on yläkouluissa suurempi kuin 

alakouluissa.  Esityksessä tarkastellaan toimenpiteitä, jotka tukevat opettajien mahdollisuuksia hyödyntää 

liikettä opetuksessa. Toimenpiteet perustuvat tutkimusaineistoon, joka on kerätty Oppimista liikkumalla -

hankkeessa toteutetuista yläkoulun aineenopettajien Liikkuva koulu -täydennyskoulutuksista. 

Aineistonkeruu-menetelminä käytettiin kyselylomaketta, tutkimushaastatteluja ja toiminnallisten 

opetusmenetelmien ideoiden esittelyjä. Opettajat kaipaavat koko koulun henkilöstöä koskevaa tuoreeseen 

tutkimustietoon perustuvaa käytännönläheistä, eri oppiaineiden osaamistavoitteet huomioivaa koulutusta 

liikkeen hyödyntämisestä opetuksessa.  Liikunta-aktiivisuuden lisääminen on haastava ja monitahoinen 

tehtävä kaikissa ikäluokissa. Erityisen haastavaa liikkumisen lisääminen on yläkouluiässä, jolloin oppilas 

viettää suuren osan koulupäivää oppitunneilla luokkahuoneessa. Nuorten liikkumista lisäävien uusien 

toimintamallien tulisi tapahtua niissä sosiaalisissa toimintaympäristöissä, joissa nuoret elävät suuren osan 

valveillaoloajastaan. Esityksellämme tuomme täydennyskoulutuksen näkökulmaa yläkoululaisen 

koulupäivän ja erityisesti oppituntien aikaisen liikkumisen lisäämiseen. Jätämme esityksessämme tilaa 

pohdinnalle, miten opettajien kokemuksista tehdyt havainnot yhdistetään Symposiumin pääteemoihin, 

arvoihin ja arviointiin. 

 

Henna Haapala, Leena Paakkari & Mirja Hirvensalo / Jyväskylän yliopisto 

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen   

 

Liikunnan ja terveystiedon opettajilta vaaditaan valmiuksia arvioida oppimista sekä taitoaineessa että 

reaaliaineessa. Liikunnassa arvioidaan fyysistä, sosiaalista sekä psyykkistä toimintakykyä ja terveystiedossa 

oppilaan tiedollista osaamista, erilaisia käytännön taitoja ja ajattelutaitoja. Uudet opetussuunnitelman 

perusteet korostavat monipuolista ja oppimista tukevaa arviointia, ja opettajankouluttajien tulisi huomioida 

opiskelijoiden sen hetkiset käsitykset oppimisen arvioinnista pyrkiessään kehittämään heidän arviointiin 

liittyvää ymmärrystään (Otero & Nathan, 2008). Tämän esityksen tavoitteena on kuvata juuri alkanutta 

opettajankoulutuksen kehittämishanketta ja siinä tehtävää tutkimusta arviointiosaamisesta liikunnassa ja 

terveystiedossa.    Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan koordinoiman Liikuntaa ja 

terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen -hankkeen tavoitteina on i) kartoittaa 

opettajankoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria liikunnassa ja terveystiedossa, ii) tunnistaa arviointiin 

liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja, haasteita ja tarpeita sekä opettajien että oppilaiden kokemana, sekä iii) 

kehittää opettajien arviointitietoisuutta ja -tapoja uudistavia vuorovaikutteisin oppimis- ja 

koulutusprosesseja. Ainedidaktisessa symposiumissa kuvataan alustavia tuloksia kevätlukukaudella 2019 

opettajankoulutusyksiköissä toteutettavasta opettajaopiskelijoiden kyselystä, jossa kartoitetaan heidän 

käsityksiään arvioinnista liikunnassa ja terveystiedossa, arvioinnin käsittelystä opintojen aikana sekä omista 

arviointivalmiuksistaan.  Tutkimusperustaisuus luo vahvan pohjan uudistaa liikunnan ja terveystiedon 

arviointia opettajankoulutuksessa. Oppiaineiden erityispiirteinä ovat näkyvyys ja sensitiivisyys (liikunta) sekä 

terveysosaamisen kehittäminen (terveystieto), joten eettisten ja oikeudenmukaisten arviointimuotojen 

kehittämiseksi tarvitaan uutta tietoa. Opettajaopiskelijoiden tulisi saada opinnoissaan valmiuksia 

kriteeriperustaisen, oppilaita osallistavan, jatkuvan ja monipuoliseen näyttöön perustuvan arvioinnin 

toteuttamiseen. Kehittämishanke vahvistaa opettajien mahdollisuutta kehittyä uutta luoviksi osaajiksi sekä 

tukee tutkivan ja vuorovaikutteisen otteen syntymistä oppimisen arviointiin opettajankoulutuksessa. 

 

 

 



Liisa Hakala & Tiina Kujala / Tampereen yliopisto 

Sivistysteoreettinen didaktiikka liikunnan opetusta informoivana lähtökohtana 

Opetussuunnitelmat ovat toteutuessaan lakien ja asetusten ohella ja niihin kytkeytyen yksiä merkittävimpiä 

kansalaisiin vaikuttavia dokumentteja. Suomalainen opetussuunnitelma-ajattelu ammentaa kahdesta 

merkittävästä länsimaisesta opetussuunnitelmaperinteestä: saksalais-eurooppalaisesta Bildung / 

Didaktiikasta ja englanninkielisen maailman Curriculumista. Molemmat opetussuunnitelmaperinteet näkyvät 

myös viimeisimmässä perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa (POPS 2014). Aution (2017) mukaan 

Bildung / Didaktiikka muodostaa edelleen suomalaisen opetussuunnitelma-ajattelun ytimen. On myös 

tutkijoita, jotka näkevät käynnissä olevan murroksen kohti anglosaksisesti painottunutta 

opetussuunnitelmaa  ja tämän myönteisenä kehityskulkuna.  Curriculum-opetussuunnitelmatraditio on 

perinteisesti painottanut koulutuksen välitöntä hyötyä, sitä, miten koulutus palvelisi tehokkaasti 

yhteiskunnan tarpeita. Traditiossa korostuu koulutuksen institutionaalinen näkökulma sekä eri 

intressiryhmien kouluun kohdentamat odotukset. Toisin kuin Bildung / Didaktiikassa opettajan 

opetussuunnitelmallisen tulkinnan ei katsota Curriculumissa lukeutuvan opettajuuteen (Westbury 2002): 

sekä opettajat että oppilaat ovat koulun ulkopuolelta tuotetun opetussuunnitelman vastaanottajia (Erss 

2017, 196, 199200.)  Reaktivoimme esityksessämme opettajan opetussuunnitelman tulkitsijan roolia ja 

mallinnamme tältä pohjalta Bildung / Didaktiikkaan palautuvaa sivistysteoreettista tulokulmaa ja sen 

merkitystä liikunnan opettamisen näkökulmasta. 

 

 

Kimmo Koivisto / Turun Yliopisto 

Ulkona mobiilisovelluksella toteutetun opetuksen yhteydet viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysiseen 

aktiivisuuteen.  

Iso osa suomalaisista kouluikäisistä ei saavuta terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden suositusten 

mukaista liikuntamäärä vuorokaudessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ActionTrack-mobiilisovelluksella 

ulkona toteutetun opetuksen yhteydet viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysisen aktiivisuuteen. ActionTrack 

sovelluksella voidaan luoda oppimistehtäviä ja sijoittaa ne mihin tahansa paikkaan luokkahuoneen 

ulkopuolelle. Sovellus myös opastaa oppilaan tuolle virtuaaliselle tehtävärastille, jossa hän saa tehtävän 

mobiililaitteen kautta itselleen. Tehtävärasteista voidaan muodostaa tehtäväratoja. Tutkimukseen osallistui 

kaksi viides- (n=34) ja kaksi kahdeksasluokkaa (n=28), joille toteutettiin ActionTrack-opetusinterventiot. 

Opetusinterventioissa oppilaat käyttivät sovellusta 23 kertaa viikossa oppituntien aikana. Viidesluokkalaisille 

toteutetussa 10 viikon pituisessa interventiossa oppilaat jaettiin koe- (n=18) ja verrokkiluokaksi (n=16). 

Koeluokan oppilaat käyttivät ActionTrack-sovellusta, verrokkiluokan oppitunnit toteutettiin tavanomaiseen 

tapaan. Kahdeksasluokkalaisten opetusinterventiossa kaikki oppilaat käyttivät ActionTrack-sovellusta 20 

viikon ajan. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus mitattiin Actigraph-kiihtyvyysmittarein ennen interventioita, 

interventioiden puolivälissä ja niiden lopussa.  Viidennen luokan opetusinterventiossa fyysisen aktiivisuuden 

muutoksia tarkasteltiin koulupäivän ja koko päivän ajoilta. Tilastolliset analyysit tehtiin Wilcoxonin-testillä ja 

toistettujen mittausten varianssianalyysillä. Kahdeksannen luokan interventiossa selvitettiin fyysisen 

aktiivisuuden erot tavanomaisen koulupäivän ja ActionTrack-opetusta sisältämän koulupäivän välillä, lisäksi 

tarkasteltiin vastaavia eroja lähtökohdiltaan fyysisesti aktiivisempien ja passiivisempien ryhmissä. Tilastolliset 

analyysit tehtiin toistettujen mittausten t-testillä ja Wilcoxonin -testillä.  Viidesluokkalaisten interventiossa 

koeluokan liikunta lisääntyi koulupäivien aikana, verrokkiluokalla vastaavaa liikunnan lisääntymistä ei 

havaittu. Kahdeksasluokkalaisten interventiossa liikunnan määrä oli suurempi ActionTrack-opetusta 

sisältäminä koulupäivinä kuin tavanomaisina koulupäivinä ja liikunta lisääntyi sekä fyysisesti passiivisemmilla 



että aktiivisemmilla oppilailla. Johtopäätöksenä on, että ActionTrack-sovelluksella voidaan lisätä lisätä 

liikuntaa koulupäivään.  

   


