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Vanhemmat, vertaiset, valmentajat – kaupunkilaislasten ja nuorten näkemykset
tärkeimmistä liikunnan sosialisaatioagenteistaan
Mari Lehmuskallio, Turun yliopisto
mari.lehmuskallio@utu.fi

Myöhäismodernissa ajassa perinteiden ja sosiaalisten kollektiivien merkitys on
vähentynyt liikuntasosialisaatiossa. Mikä tai kuka sitten tänä päivänä suuntaa liikuntaan
kytkeytyvien toiminta ja ajattelutapojen muodostumista?
Nuoria ikäluokkia koskevien vastausten saamiseksi 442 turkulaista viidesluokkalaista ja
380 yhdeksäsluokkalaista arvioi 14 liikunnan sosialisaatioagentin merkitsevyyttä omassa
elämässään. Arviointi suoritettiin viisiportaisella välimatkaasteikolla, jonka ääripäät
olivat: vähentänyt ja lisännyt paljon kiinnostustani liikuntaa ja urheilua kohtaan.
Kaikki tutkimuksen sosialisaatioagentit olivat keskimäärin lisänneet oppilaiden
liikuntaintressiä. Voimakkaimmiksi liikuntakiinnostuksen lisääjiksi osoittautuivat
viidesluokkalaisten poikien ryhmässä omat isät ja tyttöjen ryhmässä äidit,
yhdeksäsluokkalaisilla kaverit. Ohjaajan/valmentajan merkitys nousi toiseksi
tärkeimmäksi niin kaikkien viidesluokkalaisten kuin yhdeksäsluokkalaisten tyttöjenkin
keskuudessa – yhdeksäsluokkalaisten poikien näkemyksissä valmentaja ”hävisi” niukasti
isälle. 11–12vuotiaat kokivat ulkopuolisten kokonaisuudessaan vaikuttavan
liikuntakiinnostukseensa voimakkaammin verrattuna 15–16vuotiaisiin, mikä kielii
nuorempien varhaisemmasta vaiheesta liikuntasosialisaatiossa, vahvemmasta
samastumisesta merkityksellisiin toisiin. Muut julkisuuden henkilöt lisäsivät tyttöjen ja
urheilijatähdet poikien liikuntaintressiä enemmän verrattuna vastakkaiseen sukupuoleen.
Opettaja lukeutui kolmen useimmin liikuntakiinnostusta vähentäneeksi mainitun
sosialisaatioagentin joukkoon molemmissa ikäryhmissä.
Tutkimus tuki näkemystä suomalaisen nykyyhteiskunnan urheilullistuneisuudesta.
Liikunta ja urheilu näyttäytyi kaikkien sosialisaatioagenttien välityksellä asiana, johon
nuorten ikäluokkien intressiä on kannattanut suunnata. Tärkeää olisi vielä selvittää ne
tavat, joilla eri tahot vaikuttavat tämän päivän lasten ja nuorten liikuntakiinnostukseen.
Tietoisuus vaikutustavoista mahdollistaisi esimerkiksi tiedotuksen ja koulutuksen
tarkoituksenmukaisen kohdentamisen, tehokkaiden houkutuskeinojen ideoimisen ja
liikuntakiinnostusta vähentävien toimintojen minimoimisen.

KOVAtutkimus: Aikuisten kokemuksia koululiikunnasta
Heimo Nupponen, Turun yliopisto
heimo.nupponen@utu.fi

Jatkuva keskustelu lehdistössä ja koululiikuntaa koskevissa haastatteluissa antaa kuvan,
että koululiikunta on ollut epämiellyttävää, jopa inhottavaa, alistavaa jne. Koululaisten
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kyselytutkimukset ovat kuitenkin toistuvasti osoittaneet, että 20–10 % oppilaista on
kokenut koululiikunnan epämiellyttäväksi.
Koululiikunnan vaikuttavuus tutkimuksessa on tähän mennessä haastateltu 95 1980
luvulla koululiikunnan läpikäynyttä nyt 32–39vuotiasta heidän
koululiikuntakokemuksistaan. Lisäksi tutkimuksessa on 935 aikuisen strukturoidut tiedot
heidän koulu että koululiikuntakokemuksistaan.
Koululiikunta on 12 %:n mielestä ollut vastenmielistä. Koulunkäynnin vastenmielisenä
kokeneiden osuus oli puolet pienempi (6 %). Toisaalta koululiikunnasta piti 69 %, kun
koulusta sanoi pitäneensä 57 %. Koululiikunnasta pitämisen mielipiteet jakautuvat
voimakkaammin kuin koulusta pitämisen mielipiteet. Koulusta ja koululiikunnasta
pitämisen korrelaatio oli merkitsevästi positiivinen. Sekä koulusta että koululiikunnasta
pitäneitä oli 43 % vastanneista. Miesten koululiikuntakokemukset olivat positiivisempia
kuin naisten, joiden koulunkäyntikokemukset olivat positiivisempia kuin miesten.
Haastattelujen perusteella eniten aikuisiän liikuntaharrastukseen vaikuttanut tekijä
koululiikunnassa on ollut sen monipuolisuus. Opettajan merkityskin näkyi jossain
määrin.
Tulokset poikkeavat eräiltä osin 1990 ja 2000luvulla koululaistutkimusten tuloksista.
Koulukokemukset olivat tässä aikuisaineistossa positiivisemmat. Ymmärryksen
kasvaminen koulun merkityksestä saattaa olla syynä. Toinen syy voi olla, että ”aika
kultaa muistot”. Vaikka tässä aineistossa koululiikunnan epämiellyttävänä kokeneiden
osuus on jonkin verran suurempi kuin koululaisaineistoissa, käsitys koululiikunnan
laajasta epämiellyttävyydestä ei saa tukea. Tietoa ajan mukanaan tuomista muutoksista ei
saada tästä tutkimuksesta.

Koululiikuntakokemuksia Internetin keskustelupalstoilla
Kirsti Lauritsalo, Arja Sääkslahti & Helena RaskuPuttonen, Jyväskylän yliopisto
kirsti.lauritsalo@jyu.fi

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten koululiikunnasta keskustellaan internetin
keskustelupalstoilla. On tärkeää antaa oppilaille tilaisuuksia ilmaista sekä ajatuksiaan että
tunteitaan ja tähän internet avaa uusia mahdollisuuksia. Aineisto kerättiin viikolla 15
vuonna 2007 Google hakukoneen avulla hakusanalla ”koululiikunta”. Ensimmäiset 200
osumaa sisälsivät yhdeksän keskustelufoorumia, jotka kaikki analysoitiin. Eri
keskustelufoorumeilta kertyi yhteensä 356 mielipidekirjoitusta, jotka liittyivät suoraan
tutkittavaan aiheeseen. Kirjoitukset kumuloituivat kolmeen ryhmään: positiivisiin, sekä
positiivisiin että negatiivisiin ja negatiivisiin viesteihin.
Netin keskustelupalstojen kirjoituksista 12 % oli positiivisesti koululiikuntaa käsitteleviä,
24 % kirjoituksista sisälsi sekä positiivisia että negatiivisia asioita ja 64 % käsitteli
ainoastaan koululiikunnan negatiivisia puolia. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan siis
todeta negatiivisten tunteiden hallinneen nettikeskusteluja. Tulos poikkeaa tältä osin
selvästi aikaisempien koululiikuntatutkimusten tuloksista, joiden mukaan koululiikunta
mielletään yhdeksi mieluisimmista koulun oppiaineista ja kokemukset siitä ovat pääosin
myönteisiä. Internet antaa mahdollisuuden hyvinkin voimakkaisiin mielipiteiden
ilmaisuihin, kun syvimpiä tunteita voi purkaa nimettömänä. Tuloksissa oli havaittavissa,
että positiivisten viestien pääpaino oli yleisesti koululiikunnan piirteissä ja kokemukset
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olivat yhteydessä lähinnä kirjoittajan omakohtaisiin tunteisiin. Negatiivisissa viesteissä
keskiössä oli usein joko opettaja, muut oppilaat, opetussuunnitelma, olosuhteet ja välineet
sekä kokemukset peseytymistilanteista. Tutkimuksen metodisia valintoja ja tulosten
käytännön merkitystä pohditaan opettajankoulutuksen liikunnan opetuksen
näkökulmasta.

Tähtäimessä kaivattu pätevyys – selviytymisestä asiantuntijuuteen
Leena AartoPesonen, Arja Sääkslahti & Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto
leena.aartopesonen@jyu.fi

Ammattiidentiteetin  minkälainen opettaja olen, miten opetan ja miten opin – tulee olla
opettajankoulutuksen alkaessa tutkimuksen ydin. Onhan se oppijan merkityksenannon ja
päätöksenteon perusta. (Bullough 1997). Ammattiidentiteetin tutkiminen lisää myös
ymmärrystä siitä, minkälaista on olla opettajana tämän päivän koulussa (Beijaard, Meijer
& Verloop 2004).
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja analysoida liikunnanopettajaksi
pätevöityvien aikuisoppijoiden käsityksiä ammattiidentiteetistään ennen pätevöittävien
opintojen alkua. Lisäksi haluttiin määritellä ne asiantuntijuuden osaalueet, joiden
kehittämisessä kokenut liikuntaa opettava opettaja kaipasi tukea.
Tutkimuskohteena olivat vuosina 2006–2008 liikuntatieteiden laitoksella
liikunnanopettajien pätevöittämiskoulutuksessa opiskelleet 20 aikuisoppijaa. Kaikki
olivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, eri puolilla Suomea asuvia naisia (9)
ja miehiä (11), jotka olivat jo toimineet liikuntaa opettavina opettajina eri kouluasteilla
keskimäärin seitsemän vuotta.
Laadullisen aineiston muodostivat oppijoiden esseet aiheesta ”Minä liikunnanopettajana”,
jotka analysoitiin aineistolähtöisesti. Aineistosta nousi vahvasti esiin neljä teemaa
(tavoitteet opettajana, ammatillinen osaaminen, liikunnanopettamisen haasteet sekä
tavoitteet ammatilliselle kehittymiselle), jotka jakautuivat kukin alakategorioihin.
Esityksessä avataan alakategoriat ja tarkastellaan yhteenvedossa
liikunnanopettajankoulutusta koskevia, tutkimuksen esiin nostamia ajatuksia kolmesta
toisiaan täydentävästä näkökulmasta käsin: asiantuntijuus tiedonhankintana,
asiantuntijuus kulttuuriin osallistumisena, asiantuntijuus tiedonluomisena (Hakkarainen,
Palonen & Paavola 2002; Tynjälä 2006).

Liikunnan aineopintoopiskelijoiden monikulttuurisuuskokemuksia
Riitta Asanti, Turun yliopisto
riiasa@utu.fi

Kouluissamme on yhä enemmän monikulttuurisen taustan omaavia oppilaita. Näin ollen
monikulttuurisen luokan kohtaaminen on useille opettajille arkipäivää. Tässä esityksessä
tarkastellaan pääosin luokanopettajataustan omaavien aineenopettajaksi opiskelevien
nuorten havaintoja ja näkemyksiä yläkoulun liikuntatunneista. Tutkimus on osa
monivuotista Turun yliopiston aineenopettajaopiskelijoiden tutkimusta Monikulttuurisuus
nuoren opettajan kokemana.
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Aineistona on Turun yliopiston kahden opiskelijaryhmän (n=29) kirjoittamat esseet
aineopintojen suoritusvuonna. Kirjoitus liittyy opintoihin kuuluvaan yläkoulun
orientaatiojaksoon, jonka he toteuttavat eri puolilla Suomea.
Esseistä on poimittu opiskelijoiden keskeisiä huomioita monikulttuurisen luokan
liikunnan opetuksesta. Huomiot liittyvät suomen kieleen, erityisesti lajispesifisten
käsitteiden ymmärtämättömyyteen, oppilaiden pukeutumiseen liikuntatunneille sekä
oppilaiden erilaisiin liikuntaan liittyviin asenteisiin ja kokemuksiin. Tyttö ja
poikaoppilaiden kohdalla opiskelijat ovat nostaneet esille erilaisia havaintoja liittyen
oppilaiden liikuntataitoihin tai suhtautumiseen liikuntatunteihin ja sen
työskentelytapoihin. Yläkoulusta opiskelijoilla on enemmän ongelmallisia havaintoja
kuin heidän muistonsa heidän aikaisempiin opintoihin liittyvästä alakouluharjoittelusta.
Opiskelijat kokivat pääsääntöisesti monikulttuuriset oppilaat rikkautena, eivätkä he
vaikuttaneet opettajan opetussisältöjen valintoihin. Kielivaikeudet tai liikuntalajin
sääntöjen vieraus sekä liikunta laji ym. harjoitteisiin liittyvät tehtävät aiheuttivat
kuitenkin häiriökäyttäytymistä. Opettajan tuli opetusta toteuttaessaan muistaa huomioida
luokan monikulttuuriset oppilaat käyttämällä selkeää kieltä ja kuvallisia ohjeita.
Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus ovat koululle ja eri
opettajaryhmille yhteisiä kysymyksiä. Myös liikunnan opettajiksi valmistuvien tulee olla
tietoisia monikulttuurisen luokan moninaisista haasteista.

OKL:n opiskelijoiden koululiikuntaan liittämiä merkityksiä
Liisa Hakala, Helsingin yliopisto; Tiina Kujala, Tampereen yliopisto
liisa.hakala@helsinki.fi, tiina.kujala@uta.fi

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat (n=60) merkityksellistävät koululiikuntakokemuksiaan.
Merkityksenantoja ei nähdä muista riippumattoman ihmisen sisäisestä mielestä nousevien
ajatusten sanallisina ilmaisuina vaan ennemminkin niihin ymmärrettäväksi tekemisen
tapoihin palautuvana, joita kirjoittajat ammentavat kulttuuristaan ja niistä sosiaalisista
suhteista, joissa he ovat osallisia. Näin ajatuksemme ja ilmaisumme ovat osallistumista jo
olemassa olevaan järjestelmään: lainaamista yhteisöille ominaisista ilmaisuista ja
yhteisössä hyväksytyistä puhetavoista. (Suoninen 1999; Gergen 2000; Gergen &
Wortham 2007; Gergen & Thatchenkery 2007; Gergen 2009). Tekstien analyysissä
nousee korostetusti esiin neljä teemaa, joihin tämän esityksen kontekstissa syvennytään.
Teemat ovat koululiikuntatilanteet yksilöllisenä kokemuksena, minäorientaatio vs.
tehtäväorientaatio, ryhmädynamiikka sekä opettajan toiminta ja persoona.

Liikuntakasvatuksen arki vaatii vuorovaikutuskoulutusta
Ulla Klemola, Jyväskylän yliopisto
ulla.klemola@jyu.fi

Yhteiskunnallisten muutosten synnyttämä lasten pahoinvointi näkyy konkreettisesti
opettajan työssä. Onkin toistuvasti todettu, että opettajat pitävät riittämättöminä taitojaan
hoitaa koulun ihmissuhteita ja selvittää ristiriitatilanteita. Toisaalla kouluterveys ja
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menestystutkimukset ovat osoittaneet oppilaiden kognitiiviset tiedot hyviksi, mutta
kouluviihtyvyyden heikoksi. Painokkaasti on myös esitetty huoli lasten ja nuorten
liikkumisen vähenemisestä. Kouluyhteisön sosiaaliseen ja tunneilmapiiriin on mitä
ilmeisimmin syytä kiinnittää huomiota. Opettajat tarvitsevat vuorovaikutuksen ja
opetuksen haasteisiin tukea jo peruskoulutuksensa aikana.
Tutkimuksessani kehitin liikunnan aineenopettajakoulutukseen kaksi opintojen eri
vaiheisiin sijoittuvaa vuorovaikutuskurssia ja tutkin, miten liikunnanopiskelijat käyttivät
oppimiaan taitoja nuorten kanssa opetusharjoittelunsa aikana. Tapaus ja
toimintatutkimuksen aineisto koostui yhteensä 50 liikunnanopiskelijan kyselyistä,
oppimispäiväkirjoista ja ryhmähaastatteluista sekä omasta tutkijaopettajan
havaintopäiväkirjastani. Analysoin aineiston laadullisen sisällönanalyysin, narratiivien
analyysin sekä piiloisten merkitysrakenteiden tulkintaan pyrkivän sisällönanalyysin
avulla.
Esitelmässäni luon kokonaiskatsauksen väitöskirjatutkimukseni tuloksiin.
Vuorovaikutuskoulutus todettiin toimivaksi kokonaisuudeksi ja tarpeelliseksi
opettajuuden kehittymisessä. Suurin osa opiskelijoista kertoi käyttäneensä oppimiaan
vuorovaikutustaitoja opetusharjoittelun liikuntatunneilla. Eniten käytettiin kuuntelun
taitoja, joiden avulla opettajaharjoittelija sekä synnytti myönteistä vuorovaikutussuhdetta
nuoriin että poisti liikkumisen tunneesteitä. Vuorovaikutustaitojen käyttöä kuitenkin
vaikeuttivat oppilaiden ja opettajaharjoittelijoiden tunteiden kuohuminen sekä myyttinen
opettajakuva, jota vuorovaikutuskoulutus alkoi ravistella. Koska opettajatutkimukset ovat
osoittaneet, että vanhat mallit koulun vuorovaikutustilanteiden käsittelemiseksi eivät riitä,
tarjoaa vuorovaikutustaitojen käyttö uudenlaisia mahdollisuuksia muuttaa opettajien ja
oppilaiden koulutodellisuutta

Luokanopettajaksi Helsingin Yliopistossa opiskelevan liikuntaharrastus ja
koululiikuntataustan yhteydet liikunnan opetustaidon itsearviointiin opintojen
alussa.
Juha Valtonen, Helsingin yliopisto
juha.valtonen@helsinki.fi

Luokanopettajakoulutuksen aloittavilla on jo takanaan pitkä liikuntahistoria. He ovat
suorittaneet yleissivistävän koulutuksen, joka on sisältänyt koululiikuntaa keskimäärin
kaksi tuntia viikossa. Sen lisäksi monella on varsin aktiivinen tausta liikunnan
harrastajana, ja kokemusta myös erilaisista liikunnanohjaus ja valmennustehtävistä.
Erilaisilla liikuntataustoilla voidaan olettaa olevan merkitystä erityisesti
luokanopettajakoulutuksen liikunnan didaktiikan opintojen suorittamiseen.
Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen
laitoksella luokanopettajaksi opiskelevien liikuntatausta, sekä miten se on yhteydessä
opintojen alussa tehtyyn liikunnan opetustaidon itsearviointiin.
Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa ensimmäiset kyselyt suoritettiin syyslukukaudella
2004 ja viimeiset kevätlukukaudella 2009. Tässä esitelmässä kuvataan tutkimuksen
alkuvaihetta.
Tutkimusaineisto kerättiin kahdella eri verkkokyselylomakkeella, joita kehitettiin
hankkeen edetessä. Luokanopettajaopintojen alkuvaiheessa opiskelijat vastasivat
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”alkukyselyyn”, jolla kartoitettiin mm. opintonsa aloittavien liikuntataustaa. Sen lisäksi
heitä pyydettiin vastaamaan opetustaidon ”itsearviointikyselyyn”. Vastaukset siirrettiin
ensin kahdeksi SPSSmatriisiksi ja yhdistettiin lopulta yhdeksi matriisiksi niin, että
saman vastaajan tiedot yhdistyivät. Tämä oli mahdollista, koska opiskelijoita pyydettiin
vastaamaan omalla nimellään. Aineistoa käsitellään pääosin kvantitatiivisin menetelmin
SPSStilastoohjelmistoa käyttäen. Tulosten analysointivaihe on meneillään.

FutureStep – liikuntamotivaation kohottaminen teknologiaperusteisessa
toimintaympäristössä
Kari Kumpulainen & Henna Mikkola, Oulun yliopisto; Johanna Korkala, Oulun
opetustoimi
kari.kumpulainen@oulu.fi, henna.mikkola@oulu.fi, johanna.korkala@eduouka.fi

Liikuntaaktiivisuuden vähentyminen on todettu koululaisten ja varusmiesten
keskuudessa useissa tutkimuksissa. Koululaisten keskipaino on noussut ja
kestävyyskunto heikentynyt asteittain. Erääksi syyksi tähän ilmiöön arvellaan
samanaikaisesti tapahtunutta mediakulttuurin voimakasta invaasiota. Euroopan
sosiaalirahaston tuella toteutettavassa kolmivuotisessa (2009–2011) FutureStep 
hankkeessa tutkitaan teknologiaperustaisten toimintaympäristöjen mahdollisuuksia ja
rajoituksia nuorten liikuntamotivaation kohottamisessa. Hanke toteutetaan Oulun
yliopiston ja Oulun kaupungin koulutoimen yhteistyönä. FutureStepin eräänä
pragmaattisena tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvia pedagogisia
toimintamalleja teknologiatuettuun koululiikuntaan.
Tämän pitkälti Vygotskyn sosiokulttuuriseen teoriaan tukeutuvan tutkimuksen erityisenä
kohteena ovat yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustavat
pelinomaiset teknologiat, kuten Wii Sports pelikonsolit, interaktiiviset tanssimatot ja
ryhmävalmennukseen suunniteltu Polar Team2 Pro sykkeenmittausjärjestelmä. Lisäksi
tutkitaan henkilökohtaista suoriutumista analysoivien laitteiden, kuten askel, syke ja
aktiivisuusmittareiden sekä satelliittipaikannukseen (GPS) / paikkatietoon perustuvien
laitteiden käyttömahdollisuuksia formaaleissa, informaaleissa sekä nonformaaleissa
oppimiskonteksteissa.
Tässä esityksessä kuvataan hankkeen pilotointivaiheessa toteutettua tutkimus ja
kehitystoimintaa sekä alustavia tutkimustuloksia.

Kohdennetun kerhotoiminnan eettistä tarkastelua
Satu Lehto, Helsingin yliopisto
satu.s.lehto@helsinki.fi

Kenellä on oikeus päättää, kuka koulun kerhoon pääsee ja kuka jätetään ulkopuolelle?
Kenellä on oikeus määrittää miten kerholaisista puhutaan? Miten mainostaa vähän
liikkuville lapsille suunnattua kerhoa koulussa? Leimaako kohdennettu kerhotoiminta
oppilaita? Miten kerhon tavoitteet esitetään vanhemmille ja lapsille?
Turun kaupungin kouluissa toimi vuosina 2004–2007 Koulut liikkeelle hanke, jonka
tavoitteena oli liikunnan avulla lisätä lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia sekä
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koulussa viihtymistä. Koululaisten liikuntaaktiivisuutta pyrittiin lisäämään kehittämällä
koulun toimintakulttuuria. Yksi kehittämisen kohteista oli uudenlainen
liikuntakerhotoiminta. Kerhot oli suunnattu oppilaille, jotka eivät kuuluneet mihinkään
liikuntaseuraan eivätkä harrastaneet organisoitua liikuntaa vapaaajallaan.
Esitys pohjautuu väitöskirjatutkimukseeni Koulun kerhotoiminnan mahdollisuudet
hyvinvointierojen kaventajana. Tapaustutkimus alakoulujen kohdennetuista
liikuntakerhoista. Tutkimuksen kohteena on koulun kerhotoiminta oppilaan aktivoinnin
välineenä hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto on kerätty kvalitatiivisin
menetelmin viidestä alakoulun liikuntakerhosta. Aineistona on opettajien (N=6) ja
oppilaiden (N=21) haastatteluja ja oppilaiden kirjoituksia liikuntakerhosta (N=51) sekä
muuta Koulut liikkeelle hankkeessa kerättyä aineistoa. Tämä esitys perustuu opettajien
haastatteluihin ja keskittyy kohdennetun kerhotoiminnan käynnistämisessä esille
tulleisiin eettisiin kysymyksiin. Sen tavoitteena on keskusteluttaa kohdennettuun
kerhotoimintaan liittyviä ongelmakohtia.

KOVAtutkimus: Koettu liikuntakykyisyys kouluiästä aikuisikään
Joonas Kalari & Heimo Nupponen, Turun yliopisto
joonas.kalari@utu.fi, heimo.nupponen@utu.fi

Tutkimus liittyy siihen, kuinka luotettavasti henkilö pystyy itse arvioimaan omaa
kuntoaan ja lajitaitojaan sekä siihen, ennustavatko kouluiän liikuntakyvyt liikuntakykyjä
aikuisuudessa. Näitä liikunnanopetuksen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä on
selvitetty Suomessa varsin vähän.
Tavoitteena on kuvata aikuisiässä arvioitua kouluiän kuntoa ja liikehallintaa sekä niiden
muutosta ja pysyvyyttä kouluiästä aikuisikään. Tutkimuksessa pyydettiin 32–39vuotiaita
arvioimaan, minkälaiset heidän kuntonsa ja lajitaitonsa olivat kouluiässä suhteessa
ikätovereihin sekä minkälaisiksi he arvioivat niiden muutokset 22 vuoden aikana.
Aikuisiässä pyydettiin arvioimaan kuntoa (kestävyys, nopeus, voima, notkeus) suhteessa
samanikäisiin ja liikuntataidoista kysyttiin, ovatko ne muuttuneet kouluajan jälkeen.
Vastanneista 46 % arvioi, että heidän kestävyytensä oli kouluiässä yli keskitason. Tämä
osuus oli aikuisiän arvioinneissa laskenut 39 prosenttiin, mutta se oli edelleen korkein
osuus neljästä kuntoominaisuudesta. Notkeudessa oli eniten alle keskitason arviointeja ja
tämä osuus oli kasvanut (27 34 %) kouluiästä aikuisikään. Puolet (48 %) arvioi
palloilutaitonsa kouluiässä yli keskitasoisiksi kun taas voimistelu ja tanssitaidot
arvioitiin eniten (38 %) alle keskitasoisiksi. Tanssissa oli eniten niitä, jotka arvioivat
taitojensa parantuneen kouluiän jälkeen. Voimistelussa ja yleisurheilussa yli puolet
vastanneista arvioi taitojensa heikentyneen.
Kestävyyden kokeminen suhteellisesti hyvänä sekä koulu että aikuisiässä kertonee siitä,
että lähes kaikentyyppinen liikunta sekä useat arkielämän tilanteet koetaan kestävyyttä
kehittäväksi. Palloilutaidot ymmärretään varsin laajana käsitteenä, kun taas voimistelu ja
tanssitaidot koetaan helposti kapeaksi osaamisalueeksi, mikä saattaa selittää kouluiän
koettua lajitaitoa. Aikuisiän koettujen tanssitaitojen paranemista selittänee asenteiden
muuttuminen positiivisemmaksi sekä tanssin harjoittaminen vapaaajalla. Voimistelu ja
yleisurheilutaitojen heikkeneminen johtunee harjoitusmahdollisuuksien puutteesta.
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Kroppa esillä – kaksi erilaista voimaantumiskokemusta koulun hiphopkerhosta
AnnaMaria Nurmi, Jyväskylän yliopisto
annmaki@jyu.fi

Liikuntalajien määrän lisääntyminen viime vuosina on asettanut liikunnanopettajat
haasteen eteen. Liikuntakulttuurin murroksen myötä liikuntalajeissa korostuvat aiempaa
enemmän nuorisokulttuuriset piirteet ja nuorten omaan toimintaan ja kulttuuriin
perustuvat liikuntamuodot ovat lisänneet suosiotaan. Oppilaiden kokemukset
nuorisokulttuurisista liikuntamuodoista ovat siten paitsi ajankohtaisia myös oleellisia
koulun ja liikunnanopetuksen kehittämisen näkökulmasta. Toimintatutkimuksessani
toteutin hiphopkerhon länsisuomalaisessa keskisuuressa lukiossa lukuvuonna 2004–2005
ja siihen osallistui 15–20vuotiaita tyttöjä (n=22). Esityksessäni tarkastelen kahden
lukion opiskelijan erilaisia voimaantumiskokemuksia hiphopkerhosta. Tutkimusaineisto
koostui oppilaiden päiväkirjoista, haastatteluista, kyselyistä ja omasta tutkijaopettajan
havaintopäiväkirjastani sekä 2007–2008 kerätystä Muistoniesseestä, joiden analyysiin
käytin Amedeo Giorgin fenomenologista metodia. Opiskelijoiden kokemuksia kerhossa
kuvasi neljä merkitystihentymää: käsitys itsestä, taitojen oppiminen, harjoittelun merkitys
ja ryhmässä viihtyminen. Kaikki neljä merkitystihentymää linkittyivät tulkintani mukaan
opiskelijoiden ruumiskokemukseen. Siten hiphoptanssi ruumiillisena toimeliaisuuden
muotona mahdollisti toisen opiskelijan kohdalla voimaantumisen kokemuksen toisen
opiskelijan jäädessä siitä paitsi.


