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Ekologinen lä hestymistapa vie
liikuntatunnit koulun ulkopuolelle

Lr r KU N NANopEru KsEssA TU Lr sr nykyistä enemmän hyödyn-
tää lapsille tyypillistä tapaa oppia liikkumaan monípuoli-
sissa ympäristöissä etsimisen, kokeilemisen, löytämisen,
keksimisen ja soveltamisen kautta. Dynaamiseen ekolo-
giaan pohjautuva oppimiskäsitys voisi auttaa lapsiaja nuo-
ria kehittämään taitoja ja toimintatapoja, jotka ovat moni-
puolisempia ja paremmin sopeutuvia eri ympäristöihin.

Lähestymistapa auttaisi monikansallisen tutkijaryh-
män mukaan kasvattamaan lapsille ja nuorille itseoh-
jautumisen valmiuksia ja mahdollisuuksia kiinnittyä pa-
remmin koulun ulkopuolisiin liikuntamahdollisuuksiin
ja -ympäristöihin. Näin liikunnanopetus voisi vastata pa-
remmin sille asetettuun tavoitteeseen edistää lasten ja
nuorten liikuntaan kasvamista.

Tutkijat käyttävät dynaamiseen ekologiaan perustuvas-
ta opetustavasta nimitystä'þehmed"' pedagogiikka, jossa
painottuu opettajan ja oppilaan välinen yhteistyö ja op-
pilaan itsesäätel¡aitojen oppiminen. Opettamisessa ko-
rostuu ympäristön huolellinen suunnittelu, jotta oppi
jan, ympäristön ja tehtävän välille muodostuu toimintaa
ja oppimista stimuloivaa vuorovaikutusta. Toteutuakseen
tällainen oppimisprosessi vaatii oppilaalta vastuunotta-
mista ja aktiivista ympäristön oppimismahdollisuuksien
havainnoimistq ja niiden hyödyntämistä oman toimin-
nan suuntaamisessa.

Tutkijat esittävät kolme esimerkkiä teoreettisen esi-
tyksensä tueksi. Esimerkiksi uinninopetuksessa tulisi
vaiheittain suosia luonnonvesiä ja sitä vastaavia oppimis-
ympäristöjä, joissa vedestä pelastautumistaidot voisivat
muodostaa keskeisen oppisisäIlön. Uimahallissa opitut
taidot siirtyvät vain osin luonnonvesiin, joissa vesilii-
kuntataidot voivat olla tärkeitä pelastautumistaitoja. Kil-
pauintia vastaavien uintitekniikoiden opettamisen tutki-
jat jättäisivät uintiseurojen vastuulle, sillä kyseisiä taitoja
hyödynnetään lähinnä kilpauintiin tähtäävissä ympäris-
töissäja niillä on vähän sovellusarvoa sen ulkopuolella.

Toisena esimerkkinä tutkijat ehdottavat, että perintei-
sen koko kentän sisäkoripallon opettamisen sijaan katu-
koripallon ja siihen liittyvien ilmiöiden opettaminen voisi
vastata paremmin lasten ja nuorten vapaa-ajallaan tarvit-
semia tietoja ja taitoja koripallosta. Katukoripallon opet-
taminen voisi koostua mm. sille tyypillisistä pienpeleistä
ja pelimuodoista, tuntien siirtämisestä pala palalta enem-
män katukoripallon harrastamista vastaaviin ympäristöi-
hin ja ideaalitapauksessa paikalliseen katukoripallotoi-
mintaan sisään pääsemisen avustamisesta.
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