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toimintasuunnitelma

SESSIO 6
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Avainkysymykset

Onko se mahdollista?
◦ Onko autonomiaa tukevaa opettamista mahdollista kehittää ja oppia?

Toimiiko se?

◦ Toimiiko autonomiaa tukeva opettaminen? Miksi nämä opetustavat ovat tehokkaita?
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Kysymys 1
Onko se mahdollista?

Voivatko opettajat oppia käyttämään enemmän autonomiaa tukevia opetustyylejä?

Kyllä

Voivatko opettajat oppia käyttämään vähemmän kontrolloivia opetustyylejä?

Kyllä
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Esimerkki eräästä interventiotutkimuksesta

Lähde: Cheon, S. H., Reeve, J., & Song, G.-S. (2016).  A teacher-focused intervention to decrease 

PE students’ amotivaiton by increasing need satisfaction and decreasing need frustration.

Journal of Sport and Exercise Psychology, 38, 217-235.

• 7 tunnin liikunnanopettajille suunnattu täydennyskoulutus

Osa 1
• Opettajat oppivat mitä autonomian tuki on ja kuinka sitä käytetään
• Opettajat tutustuvat esimerkkeihin ja videoihin autonomiaa tukevista opetustavoista

Osa 2
• Opettajat oppivat autonomiaa tukevia opettamistapoja mallioppimisen, harjoittelun ja 

palautteen avulla
• Opettajat keskustelevat autonomiaa tukevan opettamisen käytännön toteuttamisesta ja 

käyttökelpoisuudesta

Osa 3
• Opettajat jakavat toisilleen opetuskokemuksiaan ja auttavat toinen toisiaan ratkomaan 

oppitunneilla ilmenneitä ongelmia

• Kontrolli ryhmän liikunnanopettajat: ei täydennyskoulutusta
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Koulutus auttoi opettajia tulemaan enemmän autonomiaa tukeviksi (vasen 
kuvio, sininen viiva) ja vähemmän kontrolloiviksi (oikea kuvio, sininen viiva) 
Oppilaiden arvio opettajan autonomian tuesta ja kontrolloivuudesta

Lähde: Cheon, S. H., Reeve, J., & Moon, I. S. (2012).  Experimentally based, longitudinally designed,

teacher-focused intervention to help physical education teachers be more autonomy

supportive toward their students.  Journal of Sport and Exercise Psychology, 34, 365-396.

(Kuukausi 1) (Kuukausi 5) (Kuukausi 1) (Kuukausi 5)(Alkutilanne) (Alkutilanne)
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Opettajalta saatu autonomian tuki Opettajan kontrolloivuus



Opettajat voivat oppia käyttämään kaikkia autonomiaa tukevia 
opetustapoja

Lähde: Cheon, S. H., Reeve, J., & Moon, I. S. (2012).  Experimentally based, longitudinally designed,

teacher-focused intervention to help physical education teachers be more autonomy

supportive toward their students.  Journal of Sport and Exercise Psychology, 34, 365-396.© PETALS                        AUTONOMY SUPPORT: WHAT AND WHY 6

Sisäisen motivaation 
lähteiden tukeminen

Ei-kontrolloiva ja 
informatiivinen puhe

Perusteleminen Kärsivällisyyden 
osoittaminen

Kielteisten 
tuntemusten 
huomioiminen



Jos näen sen vaivan, että opettelen käyttämään autonomiaa tukevia 
opetustapoja, niin seuraako siitä joitain tärkeitä etuja?

Edut oppilaille?—Kyllä.

Kysymys 2

Toimiiko se?
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Edut oppilaille
Suurempi psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen

Lähde: Cheon, S. H., & Reeve, J. (2015).  A classroom-based intervention to help teachers
decrease students’ amotivation.  Contemporary Educational Psychology, 40, 99-111.
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Autonomian tarpeen tyydytys Pätevyyden tarpeen tyydytys Yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydytys



Edut oppilaille
Myönteisemmät oppimistulokset

Lähde: Cheon, S. H., & Reeve, J. (2013).  Do the benefits from autonomy-supportive PE teacher training programs

endure? A one-year follow-up investigation.  Psychology of Sport and Exercise, 14, 508-518.© PETALS                        AUTONOMY SUPPORT: WHAT AND WHY 9

Autonominen motivaatio Motivoitumattomuus Työskentelyyn sitoutuminen

Koettu taitojen 
kehitys

Aikomus liikkumiseen jatkossa Akateeminen suoriutuminen



4.81

(0.03)

4.89

(0.04)
4.72

(0.04)

1.91

(0.03)

2.06

(0.03)

2.28

(0.03)

4.73

(0.03)

5.15

(0.04)

5.26

(0.04)

2.08

(0.03)

1.86

(0.03)

1.83

(0.03)

Edut oppilaalle
Enemmän prososiaalista ja vähemmän antisosiaalista käytöstä

Lähde: Cheon, S. H., Reeve, J., and Ntoumanis, N. (2017).  A needs-based intervention to help PE teachers

enhance students’ prosocial behaviors and diminish antisocial behaviors. Manuscript under review.© PETALS                        AUTONOMY SUPPORT: WHAT AND WHY 10

Itseraportoitu prososiaalinen
käytös

Itseraportoitu antisosiaalinen
käytös



Motivaatio Sitoutuminen Kehitys Oppiminen Suoriutuminen Psykologinen 

hyvinvointi

Sisäinen 

motivaatio

Pätevyys

Autonomia

Yhteenkuuluvu

us

Tehtäväsuunta

utunut ilmasto 

& Koettu 

kontrolli 

(omista 

taidoista)

Tiedonhalu

Sisäistetyt arvot

Sitoutuminen

Myönteisemmät 

tunteet, 

vähemmän 

kielteisiä 

tunteita

Tunneille 

osallistuminen

Sinnikkyys

Koulussa 

pysyminen vs. 

Koulusta 

“putoaminen”

Itsetunto & 

itsearvostus

Luovuus

Mieltymys 

optimaaliseen 

haasteeseen

Enemmän 

prososiaalista

ja vähemmän 

antisosiaalista 

käytöstä

Käsitteellinen 

ymmärrys

Syväymmärrys

Aktiivinen 

information 

prosessointi

Itsesäätelyn 

strategiat

Arvosanat

Tehtävässä 

suoriutuminen

Standardoidut 

testipisteet

Psykologinen 

hyvinvointi

Biologinen 

hyvinvointi 

(cortisol)

Koulu/elämä 

tyytyväisyys

Elinvoima

Lähde: Reeve, J. (2009).  Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how
they can become more autonomy supportive.  Educational Psychologist, 44, 159-175.

Kaikki näyttöön perustuvat edut oppilaalle: 
autonomiaa tukeva opetustyyli



Jos näen sen vaivan, että opettelen käyttämään autonomiaa tukevia 
opetustapoja, niin seuraako siitä joitain tärkeitä etuja?

Edut minulle (opettajille)?—Kyllä. 

Kysymys 2

Toimiiko se?
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Edut opettajalle
Parempi opetustehokkuus

Source: Cheon, S. H., Reeve, J., Yu, T. H., & Jang, H.-R. (2014).  The teacher benefits 
from giving autonomy support during physical education instruction.
Journal of Sports and Exercise Psychology, 36, 331-346.
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Ohjeenannon tehokkuus Oppilaiden sitouttaminen



Esimerkkejä eduista opettajille
Suurempi työtyytyväisyys

Source: Cheon, S. H., Reeve, J., Yu, T. H., & Jang, H.-R. (2014).  The teacher benefits 
from giving autonomy support during physical education instruction.
Journal of Sports and Exercise Psychology, 36, 331-346.
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Työtyytyväisyys Elinvoimaisuus
Emotionaalinen ja 
fyysinen uupumus



Motivaatio Taito Tyytyväisyys 

ihmissuhteisiin

Psykologinen 

hyvinvointi

Psykologiset 

perustarpeet 

(autonomia, 

pätevyys)

Autonominen 

motivaatio 

opettamiseen

Vähemmän 

kontrolloitua 

motivaatiota 

opettamiseen

Sisäinen tavoite 

kehittää 

opetustaitoja

Intohimo 

opettamiseen

Opettamisen 

tehokkuus 

(instruktiostrategi

at)

Opettamisen 

tehokkuus 

(oppilaiden 

sitouttaminen)

Oppilaiden 

arvioima 

opettajan 

asiantuntijuus

Parantunut 

tyytyväisyys 

ihmissuhteisiin

Työtyytyväisyys

Työstä kasvanut 

elinvoimaisuus

Vähentynyt 

emotionaalinen ja 

fyysinen uupumus 

opettamisesta

Kaikki näyttöön perustuvat edut opettajalle: 
autonomiaa tukeva opetustyyli

Lähde: Cheon, S. H., Reeve, J., Yu, T. H., & Jang, H.-R. (2014).  The teacher benefits 
from giving autonomy support during physical education instruction.
Journal of Sports and Exercise Psychology, 36, 331-346.



◦ Suunnitelma muutoksista omassa opettamisessa

◦ Huomioi toteuttamisen ongelmat ja esteet

◦ Jaa toimintasuunnitelmasi muille ja muokkaa 

toimintasuunnitelmaa palautteen avulla

◦ Kirjoita muutoksen ydinkohdat omaan posteriisi –

posteri toimii muistutuksena suunnittelemistasi 

muutoksista (cue for action)
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Muistiinpanoista tavoitteisiin

Palataan täytettyihin Lomakkeisiin ja koulutuksen aikana tekemiisi 

muistiinpanoihin (yksilötehtävä)
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Tavoitteenasettelu (Lomake G)

Aseta tavoite / tavoitteita muuttaaksesi opetustyyliäsi enemmän autonomiaa 

tukevaksi ja vähemmän kontrolloivaksi seuraavien seikkojen raameissa:

◦ Ohjeet ja selitykset

◦ Palaute ja rohkaiseminen

◦ Ongelmakäyttäytymisen ja motivaatiohaasteiden käsittely

Esim. Tavoitteeni on perustella kunkin liikuntatunnin pääsisällön merkitys  sekä 

liikunnanopetuksen tavoitteiden että vapaa-ajan liikuntaharrastamisen näkökulmista. Tämä on 

minulle tärkeää, sillä haluan oppilaideni omaksuvan liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan. 
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Toimintasuunnitelmani (Lomake G)

Kirjoita tarkka opetustapa, jonka suunnittelet toteuttavasi / muuttavasi 

opetuksessasi saavuttaaksesi asettamasi tavoitteen

Esim. 

Tavoite? Tavoitteeni on perustella liikuntatunnin pääsisällön merkitys sekä liikunnanopetuksen 

että vapaa-ajan liikunnan näkökulmista

Kuinka? Saavutan tämän perustelemalla tunnin pääsisällön kullakin liikuntatunnilla

Mitä, tämä viikko? Tällä viikolla perustelen, miksi on tärkeää oppia suunnistamaan liikuntatunneila

Milloin? Teen tämän jokaisena suunnitusta sisältävänä päivänä

Missä? Perustelen suunnistusharjoitteiden merkityksen koulun takapihalla, jossa 

suunnistustunti alka.

Kenen kanssa? 7., 8. ja 9. luokan poikaoppilaiden kanssa
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Tunnista 2-3 tärkeintä muutoksen estettä ja/tai 
ongelmaa, jotka voivat ilmetä, kun yrität toteuttaa 
suunnitelmaasi

➢Mieti muuttavasi opetustyyliäsi enemmän autonomiaa tukevaksi

➢Yritä tunnistaa mahdollisia ulkoisia ja sisäisiä esteitä, paineita tai ongelmia, joita voit 
kohdata yrittäessäsi toteuttaa suunnitelmaasi opettaa enemmän autonomiaa tukevasti

➢Kirjoittakaa nämä Lomake G:hen (yksilötehtävä)
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Jaa ajatuksesi ryhmän kanssa

Kuinka yleisiä ovat nämä esteet ja ongelmat opettajilla, jotka yrittävät muuttaa 
opetustyyliään enemmän autonomiaa tukeviksi?   



Kuinka voittaa ongelmat/esteet (Lomake G)

➢Nyt kun olemme keskustelleet tavoista ratkaista ongelmia ja esteitä, koita miettiä 
ratkaisutapoja itse tunnistamiisi ongelmiin ja esteisiin

➢Täytä Lomake G tältä osin
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Ryhmätyö oman koulun opettajien 
kesken

➢3-5 hengen ryhmissä

➢Jaa tavoitteesi ja toimintasuunnitelmasi 

toisille

➢Pyydä ryhmätovereilta palautetta ja anna 

vastaavasti palautetta toisille ryhmäläisille

➢Muokkaa tavoitteita ja toimintasuunnitelmia, 

jos sille on tarve
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Posteri sinulle

➢Posterin tavoitteena on toimia joka päiväisenä 

muistuttajana toimintasuunnitelmastasi 

➢Kiinnitä se paikkaan, josta näet sen joka päivä ennen kuin 

menet opettamaan liikuntaa!

➢Täytä tyhjät laatikot koulutuksen aikana kirjoittamillasi 

esimerkeillä opettaa enemmän autonomiaa tukevasti
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Palaute koulutuksesta

25



Päivän ja koulutuksen lopetus

26



Kiitokset 
osallistumisesta!

Jos haluat keskustella autonomiaa tukevan opettamisen 
toteuttamisesta, voit laittaa postia: arto.laukkanen@jyu.fi
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Ylimääräisiä dioja…

28



Saatan menettää auktoriteettiasemani
❑Opettajat ovat vahvassa sosiaalisessa asemassa verrattuna oppilaisiin kouluympäristössä

❑Vastaus: tuntien struktuuri voi olla suuri yhdessä autonomian tuen kanssa (sessio 1, dia 10)
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Opettajalta odotetaan kontrolloivuutta 
(koska se on kulttuurisesti arvostettua)
❑Kontrolloivaa opetustyyliä käyttävät opettajat on perinteisesti koettu läntisessä kulttuurissa 
autonomiaa tukevia opettajia pätevimmiksi
❑Vastaus: Oppilaat kuitenkin näyttävät arvostavan autonomiaa tukevaa opettamista, mikäli 
asiaa mitataan mm. opiskelumotivaatiolla ja toimintaan sitoutumisella. Lisäksi opettajat 
keskimäärin voivat paremmin työssään, mikäli hyödyntävät oppilaiden omaehtoisuuden 
tukemista.
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Oppilaat voivat kokea minut 
välinpitämättömäksi ja 
häiriökäyttäytyminen voi lisääntyä
❑Vastaus: autonomiaa tukeva oppimisympäristö liittyy parhaimmassa tapauksessa hyvään 
organisointiin ja struktuuriin (sessio 1, dia 10)
❑Päinvastoin tutkimukset näyttävät, että oppilaat kokevat autonomiaa tukevan opettajan 
välittävän heistä ja ymmärtävän heitä. Lisäksi häiriökäyttäytyminen on autonomiaa tukevan 
opettajan luokassa keskimäärin vähäisempää.
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Oppilaat haastavat 
auktoriteettiasemani useammin
❑Keskeistä on lisätä autonomian tukea yhdessä riittävän struktuurin kanssa (säännöt, rajat, 
sovitut tavat toimia yms.)
❑Aika ajoin ei-motivoituneet tai sitoutumattomat oppilaat kuitenkin vetävät opettajasta esiin 
kontrolloivan opetustyylin → tämä on luonnollista ja opettajalla on tietysti vastuu mm. ryhmän 
turvallisuudesta

❑Pitkässä juoksussa autonomian tuki auttaa oppilaita itsesäätelemään motivaatiota ja 
sitoutumista
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Liikunnanopetukseen käytettävä aika on 
rajallinen, odotukset ja velvoitteet isot
❑Tämä on todellakin totta, liikunnanopetusta kohtaan on paljon (opetussuunnitelmallisia) 
odotuksia
❑Liikunnanopetuksen opetussuunnitelmassa tavoitteet:
❑Fyysinen

❑Sosiaalinen

❑Psyykkinen
→Tärkeää muistaa, että tavoitteet ovat moninaiset, eli sosiaaliset ja psyykkiset tavoitteet ovat myös liikunnanopetuksen tavoitteita!

❑Vastaus tavallisimpaan huoleen: autonomiaa tukeva opetus ei tarvitse tarkoittaa vähemmän 
fyysisesti aktiivista liikunnanopetusta
❑Aluksi perusteleminen, kysyminen yms. opetustavat vievät enemmän aikaa, mutta pitkässä juoksussa 

oppilaiden itsesäätelyn kehittyessä oppitunneista voi tulla tehokkaampia
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