
Opetushallituksen kuulumisia  

En 
Opetusryhmät ovat 

nykypäivänä yhä he-

terogeenisempia. Jo-

kainen opettaja hyötyy 

käytännbn työssään 

tiedoista ja taidoista, 

joiden avulla voi eri-

yttää tai yksilöllistää 

opetustaan. Liikunta 

on myös oppiaine, 

johon hyvin usein 

integroidaan sellaisia 

oppilaita, jotka opis-

kelevat pääosin erityis-

ryhmässä. 

E

rityis opetuksen uutta 
strategiaa ollaan viemäs- 
sä käytäntöön, tätä kos-

kevat perusopetuslain sekä esi-
ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden muu-
tokset tulevat voimaan syksyllä 
2010. Ensi lukuvuoden aikana 
on siis työstettävä paikallisia 
opetussuunnitelmia vastaa-
maan muutoksia. Tulevaisuu-
dessa jokaisella oppilaalla on 
entistä selkeämpi oikeus opis-
keluun lähikoulussa yhdessä 
oman ikäryhmänsä kanssa. 
Soveltavan liikunnanopetuk-
sen, eriyttämisen ja yksilöllis-
tämisen käytänteiden tunte-
mus on jokaisen opettajan tär-
keä perustaito. Näiden taitojen 
avulla opettajavoi auttaajokais-
ta oppilasta löytämään 1iikun-
nan ilon.

voo 
neti ppi 

Perusopetuslam 3 §:n mu-
kaan opetus järjestetään oppi-
laiden ikäkauden ja edellytys-
ten mukaisesti ja siten, että se 
edistää oppilaiden tervettä kas-
vua ja kehitystä. Tämä säännös 
on pohjanakaikelle, myös kou-
luliikunnan opetuksen sekä 
opetukseen liittyvien järjeste-
lyiden ja tukitoimenpiteiden 
suunnittelulle ja toteuttami-
selle. 

Laadukkaaseen liikunnan-
opetukseen osallistuminen on 
jokaisen oppilaan oikeus. So-
veltava liikunnanopetus on 
opetuksen eriyttämistä niidn 
oppiIaiden osalta, joilla on leii- 
kunnallisia erityistarpeita. Täl- 
löin opetusta voidaan toteutt aa 
niin, että oppilasta ei tarvitse 
si	

e 

iirtää erityisopetukseen ikä I
ikunnan opiskelun oPPimää- 

rää tarvitse yksilöllistää. Sovel-
tavaliikunnanopetus on pitkäl-
ti riippuvainen kouluyhteisös 
sä työskenteIevien henkilöiden- 
asenteista, valmiuksista sekä 
keskinäisestä yhteistyöstä. 

Opiskelun suunnittelun vä-
lineenä voidaan käyttää oppi-
missuunnitelmaa. Sen laadin-
nassa ovat mukana opettaja, 
huoltajat ja oppilas itse. Lisäk-
si voldaan tehdä yhteistyötä eri 
asiantuntijoiden kanssa. Oppi-
missuunniteln—iaäridaan kir-
jata oppiIaan omat tavoitteet, 
menetelmät, aikataulut ja muut 
opiskelussa huomioon otetta-
vat asiat. Oppimissuunnitel-
ma auttaa eri osapuolia jäsen-
tämään keskeiset opiskeltavat 
asiat, se myös sitouttaa oppi-
laan tavoitteisiinsa. Se on hyvä 
apu myös lahjakkaan oppilaan 
opetuksen eriyttämisessä haas-

teellisemmaksi. 
Perusopetuslain 18 §, 

set opetusjärjestelyt, mandol-
listaa oppilaan opiskelun osit-
tain toisin kuin perusopetus-
Iaissa säädetään ja määrätään, 
jos se on oppilaalle joiltakin 
osin kohtuutonta tai perustel-
tua oppilaan terveydentilaan 
liittyvistä syistä. Oppilas voi 
kompensoida jonkin osa-alu-
een opiskelun jollakin toisella. 
Jos oppilas vaikkapa heikon 
hahmottamisen vuoksi ei voi 
osallistua joukkuepeIeihin tai 
tasapainovaikeudet estävät 
luistelun, voi hän korvata nii-
hin osallistumisen esimerkiksi 
fysioterapialla tai muilla oppi, 
laalle sovekuvilla liikuntamuo-
doilla, kuten sauvakävelyllä tai 
uinnilla. Pyörätuolissa oleva 
oppilas voi korvata juoksemi-
sen pyörätuolikelauksella. 

Liikunnan oppimäärä yksi-
löllistetään vain, jos oppilas ei 
kykene opiskelemaan mitään 
osa-aluetta oman vuosiluok-
kansa sisäköjen ja tavoitteiden 
mukaisesti soveltaenkaan.Yksi-
löllistäminen tehdään kuiten-
kin aina mieluummin kuin 
liikunnan oppimäärän opiske-
lusta vapauttaminen. Liikun-
taa yksilöllisen oppimaaran 
mukaan opiskelevan oppilaan 
opiskeIun tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt kirjataan henkilökoh-
taiseen opetuksen järjestämis-
tä koskevaan suunnitelmaan 
(HOJKS). 

Jos oppilas vapautetaan 
kunnanopetuksesta ilman riit-
tävää lääketieteellistä perus-
tetta, se loukkaa oppilaan oi-
keutta opetukseen ja on tasa-
arvokysymys. Vapauttaminen 
voi olIa tilapäinen tai pitempi-
aikainen. Tilapäinen vapaut-
taminen tulee kysymykseen

yleensä akuutissa sairaudessa. 
Pitempiaikaista vapauttamista 
tulee liikunnan opetuksessa 
pohtia esimerkiksi silloin, jos 
oppilaalla on vakava pitkäai-
kaissairaus, esimerkiksi syöpä, 
jolloin jo pelkät hoidot rasitta-
vat oppilaan fyysistä toiminta-
kykyä. 

Sen sijaan esimerkiksi yIipai-
noisen oppilaan edun mukaista 
ei ole lähteä välittömästi poh-
timaan liikunnasta vapautta-
mista — etenkään kun kyse on 
oppiaineesta, jolla varmuudelIa 
on paljon tarjottavaa lapselle ja 
nuorelle yleisen terveyden, fyy-
sisen toimintakyvyn ja hyvin-
voinnin edistäjänä sekä tarvit-
taessa kuntoutuksen toimin-
nallisena tukena. Lähtökoh-
tana tulee olla ajatus siitä, että 
koululiikuntaa tarjotaan kai-
kille oppilaiIle ja erityistä tukea 
tarvitsevat oppilaat osallistuvat 
ryhmän toimintaan. 

Errtyisto tuikeo 
torvitsevo oppilos 
liikuntotunnillo 

Oppilaantuntemus on ope-
tuksen tärkeä lähtökohta sovel-
tavaa liikuntaa tai yksilöllistä 
oppimäärää suunniteltaessa. 
Lähtökohtana opetuksessa ovat 
aina oppilaan vahvuudet. Niitä 
tukemalla voidaan luoda on-
nistumisen elämyksiä, jotka 
motivoivat oppilasta parhaassa 
tapauksessa omatoimiseenkin 
harrastamiseen. Tuen tarpei-
den tunteminen taas auttaa har-
joittamaan asioita, jotka par-
haassa tapauksessa tukevat 
muutakin oppimista ja kuntou-
tumis ta. Oppilaantuntemus 
auttaa välttämään asioita, jot-
ka voivat olla esimerkiksi op-

Sovel 
yksilöl
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pilaan terveyden kannaIta hai-
tallisia. 

Opettajan on tiedettävä op-
pilaan sairaudet, niiden laatu 
ja oireet. Esimerkiksi epilepsiaa 
sairastavan oppilaan opetus 
voidaan suunnitella niin, että 
kohtauksia provosoivia tekijöi-
tä vältetään tai reumaa potevan 
oppilaan nivelten 1iikkuvuut-
ta harjoitetaan. Fysio- tal toi-
truntaterapeutin kanssa teh-
daan knnteaa yhteistyötä. Heil-
tä saatua tietoa voidaan hyö-
dyntää oppituntien suunnit-
tel

Monet astat, jotka autta-
vat erityistä tukea tarvitsevaa 
oppilasta, ovat hyödyllisiä kai-
kille oppilaille. Oppituntien 
selkeys, johdonmukaisuus ja 
suunnitelmallisuus ovat tärkei-
tä mm. Asperger-oppilaan ope-
tuksessa. Ohjeiden esittämi-
nen yksinkertaisesti ja Iyhyesti 
auttaa muitakin, samoin suori-
tusten näyttäminen mieluum-
min kuin sanallinen ohjeistus. 
Jotkut oppilaat tarvitsevat oh-
jausta kädestä pitäen, tällöin 
voi tunneilla olla mukana avus-
taja. Opettajan ja avustajan 
yhteistyön suunnitelmallisuus 
ja sujuvuus on tärkeä lähtökoh-
ta opetuksen onnistumiselle. 

Liikuntatilojen esteettömyys 
tarkoittaa paitsi niiden saavu-
tettavuutta esimerkiksi pyörä-
tuolilla Iiikkuville myös tilojen 
puhtautta ja pölyttömyyttä, 
mikä on tärkeää allergiaa tai 
astmaa sairastaville oppilaille. 
Motorisesti kömpelöt tai 
kuntaesteiset tarvitsevat mo-
nesti omia apuvälineitään, joi-
den oikeaan käyttöön myös 
koulun henkilöstön on hyvä 
perehtyä. Jotkut apuvälineet, 
kuten pehmustetut matot, ovat 
välttämättömiä turvallisuuden 
lisäämiseksi ja tapaturmien 
ehkäisemiseksi. 

Oppilaiden psyykkiset häiri-
öt, esimerkiksi masennus, ovat 
lisääntyneet viime vuosina. 
Liikuntatuntien tulisikin olla

ilmapiiriltään rohkaisevia ja tar-
jota oppilaille onnistumisen 
elämyksiä. Toistuvia kilpailu-
tilanteita tulisi lähtökohtaisesti 
välttää. Tutkimuksien mukaan 
liikunta ehkäisee ja vähentää 
masennusta, joten olisi hyvä 
etsiä keinoja tällaisen oppilaan 
omaehtoisen liikkumisen lisää-
miseksi. Muutkin mielenterve-
yden ongelmat ja sosiaalinen 
sopeutumattomuus, kuten eri-
laiset käytöshäiriöt ja uhmak-
kuus ovat lisääntyneet. Tur-
vallinen oppimisympäristö on 
jokaisen oppilaan perusoikeus. 
Oppilaantuntemus on tässä-
kin perusasia, koska monet 
ongelmat voidaan ehkäistä mi-
nimoimalla häiriötekijät ja pi-
tämällä kiinni sovituista sään-
nöistä. 

Tavoitteiden saavuttammen 
ja opettajan onnistuminen 
työssään edellyttää opetetta-
van aineksen hallintaa, Iiikun-
nanopetuksen tavoitteiden tie-
tämistä sekä sitä, että opettaja 
taitaa monipuoliset opetusme-
netelmät. Op etussuunnitel-
man perusteiden mukaan pe-
ruskoulun liikunnanopetuk-
sessa ja arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon oppilaan erityis-
tarpeet ja terveydentila. Tämä 
tarkoittaa, että oppilaan oi-
keusturvan kannalta myös ar-
vioinnin kannustavuutta ja oh-
jaavuutta tulee tarkastella vä-
hintään niin, että opettajan ope-
tus- ja arviointityöskentely ei-
vät ainakaan edistäisi tervey-
dellisellä erityishaasteella kuor-
mitetun lapsen tai nuoren syr-
jäytymistä liikunnasta. 

Maahcinmuuttajat ja 
koululiikunta 

Perusopetuksessa opiskelee 
tällä hetkellä noin 17 000 vie-
raskielistä oppilasta. Liikun-
taan osallistuvista maahan-
muuttajaoppilaista osa voi olla 
juuri maahan muuttaneita ja

täysin suomen kieltä taitamat-
tomia. Osa taas voi olla jo niin 
sanottuja toisen polven muut-
tajia, jotka ovat syntyneet ja 
asuneet koko elämänsä Suo-- 
messa. Nämä lähtökohtien 
erot on hyvä opetuksessa tun-
nistaa. Lisäksi maahanmuutta-
jaoppilaiden heterogeenisyyttä 
aiheuttavat erilaiset äidinkie-
let, uskonnot ja kulttuurit, eri-
laiset koulunkäyntihistoriat 
sekä kodin mandollisuus tukea 
oppilaan koulunkäyntiä. 

Liikunnanopetus tukee par-
haimmillaan liikunnallisten 
tavoitteiden lisäksi myös maa-
hanmuuttajaoppilaan kieli-
taidon kehittymistä ja uuden 
kulttuurin omaksumista Maa-
hanmuuttajaoppilaan moni-
kulttuurista identiteettiä voi-
daan liikunnassa tukea esi-
merkiksi hyödyntämällä eri 
kulttuurien liikuntamuotoja 
ja pelejä. 

Liikunnan parissa kielitaido-
tonkin oppilas voi osallistua 
ryhmän toimintaan ja kokea 
onnistumista ja yhteisöllisyyt-
tä. Liikunta on aine, jonka 
opetukseen voidaan maahan-
muuttajaoppilas integroida jo 
valmistavan opetuksen aika-
na. Tällöin syntyy sekä aito-
ja kielenkäyttötilanteita että 
kaverisuhteita suomenkielisiin 
koulukavereihin. 

Liikuntatunneilla tuetaan 
myös kielen oppimista, koska 
kaikki kommunikaatio suo-
men kielellä edesauttaa kielen 
oppimista. Lisäksi suomen kie-
len kehittymistä voi liikunnas-
sa erityisesti tukea esimerkiksi 
erilaisten kielipelien, leikkien ja 
roolipelien avulla. Sanavarasto 
kehittyy liikunnassa luontai-
sesti suullisen kommunikaa-
tion välityksellä. Erityisen ke-
hittäviä ovat tilanteet, joissa 
perustellaan mielipiteitä, rat-
kaistaan ongelmia tai kuvail-
laan jotakin. On tärkeää, että 
liikunnan opetuksessa maa-
hanmuuttaja voi vapaasti ja

häpeilemättä kysyä apua sekä 
opettajalta että muilta oppilail-
ta niissä ongelmissa, joitahänel-
le tulee eteen erilaisissa oppi-
mistilanteissa. 

Maahanmuuttajaoppilaiden 
liikunnan opetuksessa jou-
dutaan välillä käymään myös 
rajanvetoa suvaitsevaisuuden 
ja suomalaisten käytänteiden 
välillä. Maahanmuuttajia kos-
kevat periaatteessa kaikki sa-
mat säännöt kuin suomalaisia-
kin lapsia. On kuitenkin huo-
lehdittava yhdenvertaisuuslain 
edellyttämällä tavalla, että ku-
kaan ei joudu muita huonom-
paan asemaan esimerkiksi et-
nisen alkuperänsä, sukupuo-
lensa, ikänsä, uskontonsa, vam-
mansa, seksuaalisen suuntau-
tumisensa tai sukupuoli-iden-
titeettinsä vuoksi. Jos liikun-
nassa on sellaisia sisältöjä, jot-
ka eivät sovellu oppilaalle hä-
nen uskontonsa vuoksi, voi-
daan opetuksessa toimia jous-
tavasti siten, että tällaiset ope-
tussisällöt korvataan sellaisilla 
sisällöillä, jotka eivät ole risti-
riidassa uskonnon kanssa. Ryh-
mässä aikuinen on vastuussa 
myös siitä, että kukaan ver-
taisryhmässä ei kiusaa tai syrji 
ketään. 

opuksi 

Kaikista kodin ja koulun 
väliseen yhteistyöhön liittyvis-
tä asioista on hyvä keskustella 
avoimesti ja koulun käytänteis-
tä on tarpeen tiedottaa huolta-
jille aktiivisesti. Keskusteleva ja 
rauhallinen asenne auttaa luot-
tamuksen ja lapsen edun mu-
kaisen vuorovaikutuksen syn-
tymisessä. 

opetusneuvos Matti Pietilä, 
opetusneuvos Pido Koivula
opetusneuvos Leena Nissilä
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