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Kaverisu hteet ja sosiaali nen
asema koulussa määrittävät
nuorten t¡¡kkumista
Teksti: Karja Rajala
Kuuat: Liiþþaua leoulu -ohjelmø/
Miþþo KtiþeLi

YLihoulun þauerisuhteet oaat

nuorille tärþeitä, ja ne uaiþut-

tauat rnonin taaoi.n nuorten

to imintaan. Kaa e ri.su h te is s a

syntyuät hoþemuhset ouat yh-

teydessä mytis nuorten liiþþu-
rniseen. Ne ohjaauat esimerhik-

si sitä, mitä nuoret a¿ilituntisin

haluauat jø usþabauøt þoulus-

sa tehdti.

Yä;;îï':;::i,i*,rrilirr
nin joka päivä (Kokko ym. 2019). Nuor-
ten vähäistä liikkumista on perusteltua
pohtia erilaisista näkökulmista, sillä tut-
kimusnäyttö riittävän liikkumisen hyö-
dyistä esimerkiksi terveyteen (Janse¿ &
Leblanc 2010) ja oppimiseen (Donnelly
ym. 2016; Kantomaa ym. 2018) on vah-
vaa. Tammik:u;tn 2021 lopussa julkaistus-
sa väitöstutkimuksessa (Rajala 2021) selvi-

tettiin ensimmäisen kerran nuorten koke-
man sosiaalisen aseman yhteyttä liikku-
miseen.

Koulu on merkittävässä roolissa nuorten
arjessa. Se tavoittaa suurimman osân nuo-
rista, minkä vuoksi myös nuorten liikku-
miseen on vaikutettu koulun kautta. Lii-

O VAITOS

kettä koulupäivien yhteyteen on Suomessa

pyritty lisäämään jo noin kymmenen vuo-
den ajan valtakunnallisen Liikkuva kou-
lu -ohjelman toimenpiteillä. Yläkouluis-
sa liikkumisen lisääminen koulupäivän
yhteyteen on yleisesti ollut paljon vaike-
âmpaa kuin alakouluissa. Monessa kou-
lussa on kokemuksia siitä, että yläkoulu-
laiset eivät innostu heille tarjotusta toi-
minnasta samalla tavalla kuin alakoulu-
laiset. Taustalla voivat vaikuttaa koulun
moninaiset kaverisuhteet erilaisine arvo-
järjestyksineen.

Nuorten kokema
sosiaalinen asema

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli sel-
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vittää, onko nuoren kokemus omasta sosi-

aalisesta asemastâan yhteydessä liikkumi-
seen.

Tutkimuksessâ nuoren kokemus sosi-
aalisesta asemâsra, eli nuoren sub;ektiivi-
nen sosiaalinen asema, koostui kahdesta
ulottuvuudesta. Se on ensinnäkin nuoren
kokema kouluyhteisöasema, eli kokemus
siitä, mikä on oma paikka kouluyhtei-
sön sosiaalisessa arvojärjestyksessä. Toisen

ulottuvuuden muodostaa nuoren kokemus
siitä, kuinka hänen oma perheensä sijoit-
tuu suomalaisen yhteiskunnan sosiaali-
seen arvojärjestykseen. Nuoren kokemaa
sosiaalista asemaâ tutkittiin kymmenpor-
taisen tikasmallin avulla. Nuoret sijoitti-
vat itsensä ja perheensä tikapuiden askel-
mille sosiaalisen asemansa kokemuksen
perusteella. (Goodman ym. 2001.)

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin
osana Liikkuva koulu -ohjelman seuran-
taa vuosien 2012 ja 2015 välisenä aikana.
Aineisto kerättiin oppilaskyselyillä, mit-
taamalla nuorten fyysistä aktiivisuutta lii-
kemittareilla sekä havainnoimalla ja haas-

tattelemalla yläkoululaisia. Nuo¡ten liik-
kumisessa mielenkiinto kohdistui nuo¡ten
fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen sekä liik-
kumiseen koulupäivän aikana. Liikkumi-
sen lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka paljon
nuoret ovat paikallaan koulupäivän aika-
na ja koko päivän aikana.

Tutkimus sivusi myös nuorren subjek-
tiivisen sosiaalisen âseman taustalla olevia
rekijr;ira kouluyhreisön rarjoaman sosiaa-

lisen tuen näkökulmasta. Tarkastelun
kohteena oli nuorten koulussa kokeman
sosiaalisen tuen yhteys kouluyhteisöase-
maan ja liikkumiseen.

Sosiaalinen asema koulussa
yhteydessä Liikkumiseen ia
paikaltaanoloon

Tulokset osoittivat, että se, miten ylä-
koulua käyvä nuori ymmärtää oman
sosiaalisen âsemansâ verrattunâ koulu-
kavereihinsa, on fyysiseen kokonaisaktii-
visuureen ja koulupäivän aikaiseen liik-
kumiseen yhteydessä oleva tekijä. Koulu-
yhteisöasemansa korkeaksi kokevat nuo-
ret liikkuivat enemmän ja reippaammin
verrattuna nuo¡iin, jotka asettivat itsensä

kouluyhteisöasemaa kuvaavien tikapuiden
alemmille askelmille.

Nuoren kokemus oman perheen yhteis-

kunnallisesta asemasta ei sen sijaan ollut
yhteydessä liikkumiseen. Koulussa synty-
vät välittömät vuorovaikutussuhteet ja nii-
hin liittyvät nuorten väliset arvojârjestyk-
set näyttävät olevan nuorten liikkumisen
kannalta merkittävämpiä kuin laajemmat
yhteiskunnan sosiaaliseen järjestykseen
liittyvät kokemukset.

Nuorten liikkumisen yksityiskohtai-
sempi tarkastelu rajautui koulupäivään ja
liikkumiseen koulupäivän lomassa. Siinä
painottui nuorten tekeminen varsinaisten
oppituntien ulkopuolella, ei siis esimerkik-
si koulun liikuntatunneilla.

Korkea kouluyhteisöasema oli sekä

rytöillä että pojilla yhteydessä aktiiviseen
liikkumiseen välitunneilla. Se oli yhtev-
dessä myös osallisuuteen, sillä kouluyh-
teisöasemansa korkeaksi kokevat nuoret
osallistuivat enemmän koulun yhteisten
tapahtumien kuten teemapäivien ja juhli-
en järjestämiseen verrattuna nuoriin, jot-
ka kokivat sosiaalisen asemânsa matalak-
si. Tyttöjen kohdalla löytyi lisäksi yhteys
korkean kouluyhteisöaseman ja välitunti-
liikunnan suunnittelun välillä.

Vastaavasti kouluyhteisöasemansa
matalaksi kokevat nuoret liikkuivat väli-
tuntisin vähemmän ja olivat koulupäi-
vän aikana enemmän paikallaan. Heille
siis kertyi liikkumatonta aikaa koulussa
enemmän kuin sosiaalisen asemansa kor-
keaksi mieltäville nuorille.

O VAITOS

Luokkakavere¡den
tuki tärkeää

Koulun tilat ovat nuorille merkittäviä
päivittäisiä Iiikkumisympäristöjä. Kave-
reiden kanssa tekemisen myötä samois-
ta koulun tiloista muodostuu eri nuoril-
le hyvin erilaisia liikkumisen ympäristöjä.
Tutkimuksen perusteella koulussa oli tilo-
ja, joihin kaikilla nuorilla ei ollut pääsyä.

Yhtenä rajoittavana tekijänä voi olla mata-
laksi koertu kouluyhteisöasema.

Kokemukseen korkeasta kouluyhtei-
söasemasta yhdistyi kavereiden kans-
sa luotuja toimintamahdollisuuksia sekä

enemmän myönteisenä koettuja, merki-
tyksellisiä ja mukavia paikkoja koulussa.
Sosiaalisiin suhteisiin perusruvar hierarki-
at voivat siis säädellä esimerkiksi sitä, mis-
sä ja miten nuoret välituntejaan viettävät.

Nuorten kokema kouluyhteisöasema
on monen tekijän summa. Kouluun liit-
tyvä sosiaalinen tuki oli yhteydessä siihen,
millaiseksi nuoret oman kouluyhteisöase-
mansa kokivat. Mitä vahvempaa sosiaa-

lista tukea nuoret kokivat saavansa luok-
kakavereiltaan, opettajiltaan ja vanhem-
miltaan, sitä korkeammaksi he kokivat
myös oman kouluyhteisöasemansa. Eri-
tyisen tärkeää oli luokkakavereilta saa-

tu tuki, joka oli yhteydessä nuorten fyy-
siseen kokonaisaktiivisuuteen kouluyh-
teisöaseman välityksellä. Tämä havainto
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viestii kaveripiirin tärkeydestä sekä siitä,
kuinka monitasoisia vaikutuksia ja merki-
tyksiä koulussa koetulla sosiaalisella ase-

malla voi nuorille olla.

Nuorille lisää mahdollisuuksia
osa[]¡stua toiminnan
suunnitteluun

Sekä liikkuminen välituntien aikana
että välituntiliikunnan suunnittelu kasau-

tuivat tutkimuksessa samoille nuorille, eli
niille, jotka kokivat oman sosiaalisen ase-

mansâ koulussa korkeaksi. Yhä useam-

man nuoren osallisuuden lisääminen väli-
tuntiliikunnan suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on tärkeää, jotta liikkuminen koulu'
päivän aikana houkuttelisi nuoria laajem-

min myös yläkouluissa.
Kaveriporukoiden merkitys on suu-

ri koulupäivän aikaisessa liikkumisessa.
Nuoret keksivät paremmin itseään kiin-
nostavaa tekemistä kuin koulun aikuiset.
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään nuorten
omasta kyvystä tai halusta osallistua. On
tärkeää, että koulun henkilökunta roh-
kaisee ja antaâ vâstuuta erilaisille nuorille.
Aikuiset voivat ohjata toimintaa sellaiseen

suuntaan, että se tavoittaisi nuoria mah-
dollisimman laajasti ja tarjoaisi heille osal-

lisrum isen mahdoll isuuksia.

Koulun arki rullaa usein eteenpäin
totutusti ja perinteiden ohjaamana, jol-
loin nuorilla itsellään on vain vähän mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan arkipäivään-
sä. Perinteiden ohjaamaa toimintaa ei ole

helppo muuttaâ, mutta toimintatapoja oli-
si syytä tarkastella, mikäli yläkouluikäis-
ten nuorten liikkumista halutaan koulussa

edistää. Samalla nuorten roolin vahvista-
minen koulupäivän aikaisen liikkumisen,
esimerkiksi välituntiliikunnan suunnitte-
lussa ja toteutuksessa, on koululle mahdol-
lisuus tukea nuorten osallisuutta ja tarjota
lisää osallisrumisen mahdollisuuksia.

Ei ole olemassa yhtä ja kaikkia nuoria
kiinnostavaa osallistumisen tapaa. Nuo-
rilla olisikin hyvä olla erilaisia mahdolli-
suuksia ja rooleja osallistua koulupäivän
aikaiseen liikkumiseen ja sen suunnitte-
luun yhdessä omien kavereidensa kans-
sa. Tätä kautta syntynyt toiminta voi lisä-
tä nuorten kouluun liittämiä myönteisiä
merkityksiä ja näkyä myös siinä, että kou-
lussa on mukavampi olla.

Nuorten mahdollisuus osallistua teke-
misiin heidän omissa vertaisryhmissään
voi lisätä nuorten kiinnostusta koulupäi-
vän aikaista liikkumista kohtaan laajem-
min kuin liikkumisen edistäminen kou-
luissa aikuisvetoisesti tai suunnittelun
sitominen koulun tukioppilaiden tai oppi-
laskunnan hallituksen toimintaan. Nämä
ilmeisimmät osallisuuden väylät voivat
jo lãhtökohtaisesti sulkea pois joidenkin
nuorten osallistumisen mahdollisuuksia.

Taukoja paikallaanoloon

Kun nuorten liikkumista tarkastellaan
koulupäivän aikana, liikkumisen lisäksi
on hyvä pohtia paikallaanoloa, eli yleensä

istumista. Tämã voi monessa yläkoulussa
olla jopa liikkumisen lisäämistä helpom-
min toteutettavissa oleva nuorten hyvin-
vointiin vaikuttava asia.

Kouluyhteisöasemânsa matalaksi koke-
villa nuorilla oli paikallaanoloaikaa enem-

män verrattuna nuoriin, joiden sosiaali-
nen asema oli korkea. Paikallaanoloai-
kaa kertyi kuitenkin paljon myös koulu-
yhteisöasemansa korkeaksi kokeville nuo-
rille. Istumisen vähentämisessä ja tauotta-
misessa koulun henkilökunnalla voi olla
merkittävä rooli. Paikallaanoloajan vähen-

tämiseksi on hyvä miettiä koko koulua ja

kaikkia nuoria koskevia toimenpiteitä.
Yhteisesti sovitut toimintatavat koulus-

sa, esimerkiksi istumisen vähentämisek-
si oppituntien aikana, koskevat kaikkia
nuoria ja voivat vaikuttaa nuorten tekemi-
seen riippumatta siitä, millaiseksi he oman
sosiaalisen asemansa koulussa kokevat.
Mikäli esimerkiksi toiminnallisen ope-

tuksen menetelmät vakiintuvat yläkou-
luissa hyväksytyiksi ja yleisiksi toiminta-
tavoiksi, ne vähentävät kaikkien nuorten
paikallaanoloaikaa koulupäivän aikana.

Nuorten vähäiseen liikkumiseen ei ole

mahdollista löytää kokonaisvaltaista rat-
kaisua pelkästään koulussa toteutettavilla
toimenpiteillä, sillä liikunnallisen elämän-
tâvan perusta rakentuu pitkälti oman per-
heen parissa. Yapaa-ajan kaveriporukoissa
ja harrastusryhmissä on myös omat sosi-

aaliset järjestyksensä, jotka voivat olla liik-
kumisen suhteen merkittäviä, mutta jot-
ka jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Koulun ¡ooli nuorten arjessa on kui-
tenkin keskeinen ja sen vaikutus ulottuu

O VAITOS
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myös koulun ulkopuolelle. Koulun liikku-
mista edistävissä toimenpiteissä olisi hyvä
korostaa vahvasti nuorten osallisuutta.

LiiT Katja Rajala työshentelee Liþesillä tut-
kijana. þönhuua muodostuu pä,isàdntöi-
sesti liiþunnan edistämisohjelmiin liitty-
uistä tutþimus-, seuranta- ja aruiointiteh-
täuistä. Erityisinri mielenþiinnon þohteina

ouat yhteisöllisyyteen jø osallisuuteen liitt! -
uät asiat.
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