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O TAIDON OPPIMINEN

Nonlineaari pedagogiikka
liikuntataitojen opetta-
misen viitekehyksené
Teksti: Timo Male/€014

Yksz' [iikunm/msvam/esm k65—
kez'simpz'éi tdvoz'ttez'm on oppzfl
mom'puolisz‘a motorisz'cz mitojzz.
Liz'kunmmitoja on perintez'sesz‘i
opetettu melko opetmjajala—
toisestz' osism-kokomzisuuteen
—perz'zzattee[[a, mikéz' on Mr-
koimmut esimerkiksi sitéi, ertii
toiminm 071 Mm byw’n m—
manlaism kaiki/[e oppz'joz'lle.

ykyinen taidon oppimisen tut—
kimus on paljastanut, ettii taito—
jen oppiminen on yksiléllisti ja

jokainen oppija omaa oman potentiaa—
linsa omaksua uusia taitoja. Viime vuo—
sina liikuntatieteelliseen kirjallisuutcen
onkin ilmaantunut uusia malleja liikun—
tataitojen opettamiscen. Yksi tiillainen —
ja crityisesti koululiikunnan taitoharjoit—
telua vartcn kehitetty Viitekehys — on non—
lineaari pcdagogiikka (Chow ym., 2016).
Téilnéin artikkclin tarkoitukscna 011 csitcl—
Iii nonlineaarin pedagogiikan periaatteita
liikuntataitojen opettamisessa.

Nonlineaarin pedagogiikan
perusta taitojen oppimisen
ekologisessa teoriassa

Nonlineaari pedagogiikka perustuu lii—
kuntataitojen oppimisen ekologiseen teo—
riaan (Davids ym., 2008), jonka mukaan
motoristen taitojen oppiminen tapahtuu
dynaamisessa vuorovaikutuksessa oppijan
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ja oppimisympiristén Viililléi. Konkreetti—
set, aidot ja virikkeelliset harjoitteluympéi—
ristét ovat olniaan ”kutsumaan” Oppijoi—
ta kokeilemaan) harjoittelemaan ja oppi—
maan. Nykytiedon mukaan harjoittelu—
ympiiristéjen ja teht’zivien rakentamista ja
muokkaamista pidetiiéinkin taitojen opet—
tamiscn kcskeisimpiinii didaktisena toi—
menpiteenii‘

Taitojcn oppimiscn ckologiscn tcorian
mukaan cri aistikanavicn kautta kcriittii—
Viit havainnot ovat myiis osa oppimispro-
scssia. Itsc asiassa havainto cdcltiii ja miéi-
ritt'déi fyysisen toiminnan motorisissa suo—
rituksissa. Monien motoristen taitojen
onnistunut suorittaminen vaatii esimer—
kiksi ennakointia, joka kuvaa havainnon
ja toiminnan kiinteéé suhdetta motorisis—
sa suorituksissa. Jalkapallomaalivahdil—
la 61 esimcrkiksi ole mahdollisuutta ottaa
rangaistuspotkua kiinni, jos hiin ei 1151(6—
aistinsa avulla ennakoi laukaisusuuntaa
— havainto ja piiiitéksenteko tapahtuvat
ennen niikyv'dii liikettii.

Mité on nonlineaari
pedagogiikka?

Nonlineaarin pedagogiikan liihtéjkoh-
tana 011, cttii jokaincn yksilii 011 oppijzl—
na erilainen, silléi kaikki oppijat omaavat
esimerkiksi erilaisia fyysisiii ja psykologi—
sia 0minaisuuksia ja harjoittclukokcmuk—
sia. Niiin ollen mybs oppiminen itsessiiéin
on hyvin yksilbllistéi ja vaihtelevaa. Termi
”nonlineaari” juonraakin juurensa oppi—
misen ja sitii tukevien pedagogisten toi—
mintojen yksiléllisyydestii. Taitojen oppi—
misessa samat pedagogisdidaktiset ratkai—
sut eivit ole tehokkaita kaikille.

Oppimisen yksiléllisyys tarkoittaa myés
sit'd, ett'zi liikkeen Iopputulos tiirkeiimpii'zi
kuin oppikirjamaisuus. Tiimé nonlineaa—

rin pedagogiikan periaate kuvaa sitéi, ettéi
jokaisella oppijalla — johtuen hinen fyy—
sisistéi, psykologisista ja sosiaalisista 0mi—
naisuuksistaan — on erilainen optimaali—
nen tapansa suorittaa mikii tahansa moto—
rinen taito. Sama ilmié niikyy esimerkik—
si huippu—urheilussa; jokainen huippukei—
h‘é‘énheittéjéi heittiiii Viilinetti cri tavalla,
sillii heidiin yksilijllisct ominaisuudet ovat
crilaisia. Ilciton perusmckaniikka on kai-
killa sama, mutta cri hcittiijicn véilisissii
suoritustckniikoissa 0n huimasti vaihtc-
lua. Ei voida sanoa, Cttii joku heistii heir-
tiiii oikein ja toinen viiiirin — mittanauha
kertoo olcellisen.

Nonlineaari pedagogiikka on impli—
siittisté — eli tiedostamatonta — oppimis—
ta korostava Viitekehys, joka Ci sinéinséi ole
uusi ”keksinté”, vaan sen juuret léytyvéit
liikunta— ja kasvatustieteellisesti sekii psy—
kologiscsta tutkimuksesta jo vuosikym—
menten takaa. Nonlineaari pedagogiik—
ka edustaakin Viitekehystii, joka kokoaa
yhteen erilaisia pitkéiiin kéiytettyjii ja nyky—
tutkimuksen tehokkaiksi toteamia taito—
harjoittelumenctelmiii. Niiin ollen non—
lineaari pedagogiikka on ”satcenvarjo—
teoria”, joka siséiltéiéi Viisi péiiiperiaatet—
ta; harjoitteluympéristbjen ja harjoittci—
den rakentaminen, harjoittelu mahdolli—
si1111112111 aidoissa ylnpiiristéissii, oppimista
ohjaavien vilineiden ja mielikuvien kiyt—
timinen, vaihtelun varmistaminen har—
joiuclussa ja [arkkaavaisuudcn kohdcn—
taminen kehon ulkoisiin kohteisiin (Tau—
lukko 1).

Harioitteluympéristfijen ja
harjoitteiden rakentaminen

Taitojen opettamisen perusta on konk—
reettisten ja Virikkeellisten harjoitteluym—
p'airistéjen rakentamisessa ja kehittelemi—
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Taulukko ‘l.
Nonlineaarin pedagogiikan
viisi pééperiaatetta opettajalle

Pyri luomaan toimintaan mahdolli—
simman konkreettisia ja virikkeelLi—
sia harjoitteluympéristbjé ja tehté—
vié. jotka tuottavat paljon fyysisté
aktiivisuutta ja "kutsuvat" oppijaa
kokeilemaan.

Toteuta harioittelua mahdollisim—
man aidoissa ympéristbissé — har—
ioitelkaa taitoa sellaisia tilanteissa,
joissa sité tullaan myéhemmin tar—
vitsemaan ia kéyttéméén.

Ohjaa Oppimista erilaisilla konk—
reettisiLla apuvélineillé ja mieliku—
villa, iotka ohiaavat oppijan suori—
tusta haluttuun suuntaan.

Varmista, etté toiminta Siséltéé riit—
tévésti vaihtelua, jota voit toteut—
taa harioitteita, suoritusympéristé—
jé, vélineité, Sééntéjé tai harjoitte—
luympéristén fyysisié ominaisuuk—
sia vaihtelemalla.

Pyri ohieissasi, néytéissési ja
palautteissasi suuntaamaan oppi—
jan tarkkaavaisuus hénen kehonsa
uLkopuoLeLle.

sessii. Voidaankin ajatella, ettéi taitojen
opettamisessa opettajan ensimrnéiinen — ja
niin myés keskeisin tehtiivii — on rakentaa
paljon fyysistéi aktiivisuutta tuottavia har—
joitteluympiiristéjéi, jotka motivoivat oppi—
lasta kokeilemaan ja yrittéimiiéin, ja toisaal—
ta myés varmistavat sen, ettéi heidén suo—
rituksensa ovat riittiiviin léhellé tavoiteltu—
ja suorituksia.

Tehokas oppimisympéiristéj siséiltéiii run—
saasti harjoitteita ja mahdollisuuksia, joi—
t21 voidaan varioida riippuen oppijan tai-
totasosta. 5211110111 Oppimista tukcva oppi—
misympéiristi') siséiltiiii rinnakkaisia suo—
rituspaikkoja ja runsaasti vilineitii. Har—
joiLLcluympérisléj'd voi muokata myés csi—
merkiksi toiminnan tai pelien/leikkien
siiiintéjfi soveltamalla, peli/leikkialueiden
kokoa ja muotoja muokkaamalla ja vili—
neistéii (esim. erilaiset pallet) vaihtelemal-
la. Toki koulun resurssit ja Operettava ryh—
Inéi mifirittévéit sen, mikii harjoitteluym—
piiristéjen rakentamisessa ylip'ei'cit'ei'dn on
mahdollista.

Voimistelusali on mainio esimerkki Iii—
kuntaympéiristéstii, johon on hyvin luon—
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teva rakentaa paljon virikkeellisti ja konk—
reettista toimintaa ja tehtiviii, jotka voi-
daan suoriLLaa crilaisilla laiLoLasolla. Voi-
mislclusalisLa léytyy crilaisia paljoja, mat—
mja, korokkcita, palikoita, trampoliincja,
kéysiii ym., joista on mahdollisuus rakcn-
taa motorisia tehtéiviéi, Mielikuvitusta
kéiyttéimlilléi ja erilaisia toimintatapoja ja
harjoitteita kokeilemalla vastaavia ympii-
ristéj'd voidaan rakentaa lihestulkoon
mihin liikuntaympéristéén tahansa.

Opettaja pystyy myés opettamaan tai—
toja rakentamalla harjoitteita ja tehtiiviéi,
joiden suorittaminen ohjaa oppijan suori—
tusta haluttuun suuntaan. Tiillbin opetta—
jan ei tarvitse pyrkiii sanallisesti antamaan
ohjeistusta ja palautetta jokaisesta suori—
tuksesta, 5111i harjoite itsessiiin ohjaa oppi—
jaa oikeaan suuntaan ja antaa oppijalle
sis‘disti palautetta suorituksesta ja onnistu—
misesta. Esimerkiksi aita tai rima pituus—
hypyn ponnistuskohdan jiilkeen aktivoi
hypp‘d‘éjin vapaata jalkaa ja tuo ilmalen—
toon korkcutta. Rima toimii konkreetti-
scna napuopcttaj2111a”, joka ()hjaa ()ppilaan
Suoritusta haluttuun Suuntaan.

Harjoittelu mahdollisimman
aidoissa ympéristéissé

Nonlineaarissa pedagogiikassa harjoit—
telu pyritiiéin roteuttamaan mahdollisim—
man aidoissa yrnpiiristbissii. Timéi tar—
koittaa sit’i, ettéi taitoa harjoitellaan sellai—
sia tilanteissa) joissa sitéi tullaan mybhem—
min tarvitsemaan ja kiyttiimiiiin. Aidot
tilanteet aktivoivat aistit, jolloin oppija
oppii keréiiimiiiin tilanteesta fyysisen suo—
rituksen kannalta oleellista tietoa. Samoin
aidoissa tilanteissa oppija harjoittelee suo—
rituksen kannalta oleellisia péiéitéksenteko—
taitoja ja kognitioita (muisti, tarkkaavai—
suus ym.), jotka siirtovaikutusilmién kaut—
ta siirtyviit tavoiteltavaan tilantccseen/tai—
toon.

Liikuntataitojen opettamista on perin—
Lciscsti Lotcutcmu osisLa kokonaisuutccn —
periaatteella ja erilaisilla drilleillii. Molem—
milla harjoittelumenetelrnillii on varmasti
paikkansa, mutra niiden haaste on se, etti
ne edustavat kokonaissuoritukseen nih—
den hyvin irrallisia tilanteita. Toteuttaes—
saan osista kokonaisuuteen harjoittelua ja
drillej‘él, oppija ei esimerkiksi kerii'd ja pro—
sessoi aistiensa kautta tilanteesta suorituk—
sen kannalta oleellista tietoa.

Léhestulkoon kaikkia motorisia suori—
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tuksia voidaan opettaa myés kokonaissuo—
rituksena. Esimerkiksi aitajuoksun opet-
Lamiscssa kokonaissuoritus vastaa aiLoa
Lilanncua) jossa oppija juokscc ailoja jo
roiminnan alusta liihrien. Opcttajan reh—
riivfi riill'din 0n Siiiitiiii aitojcn korkcurra ja
Vilejii sellaisiksi, etté kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus selvitéi muutaman aidan
jonosta. Kokonaissuorituksen — eli aitojo-
non — juoksernisen kautta oppija kehittii'ci
suorituksessa vaadittavaa havaintomoto—
riikkaa. H'ain harjoittelee esimerkiksi suh—
teuttamaan suorituksensa aitojen korkeu—
teen ja niiden véliin. Vastaava havainto—
motorinen jiirjestelmii ei aktivoidu koko—
naisuutena, mikéili suol‘itus on pilkottu
tavalla tai toisella osiin.

Oppimista ohjaavien
vélineiden ja mielikuvien
kéyttéminen

Motoristcn taitojen oppimiscssa havain-
t0 edcltiiii Icyysistii toimintaa. Taitoharjoit—
tclussa havainto ja toiminta muodostavat—
kin aina kokonaisuudcn — liikkumista sia-
delliiiin aistihavaintojen kautta. Monissa
motorisissa taidoissa suurin merkitys on
nékéaistin tuomalla tiedolla, vaikkakin
liikkeiden siiéitelysséi hyédynnetéén myés
muiden aistikanavien tuottamaa tietoa.

Perinteisesri taitoharjoittelua on toteu—
tettu niin, ettéi toiminnan fokuksena on
ollut fyysinen toilninta, jolloin havain—
totoimintoja ei ole Viilttiiméitti tietoisesti
huomioitu ollenkaan. Tilléin harjoittelu
on kohdistunut ainoastaan toiseen osaan
havainto—toiminta —k0konaisuutta. Non—
lineaarissa pedagogiikassa pyritiiiin huo—
mioimaan myijs liikettéi edeltiivéit oleelli—
set havainnot. Niiméi havainnot tuottavat
informaatiota, joka on liikkeen séiéitelyn ja
suorituksen onnistumisen kannalta oleel—
lista. Jokaisesta Inotorisesta suoritukses—
ta voidaan léytéiii tillainen ”havainto—toi—
minta -pari”.

Edclliscssfi kappalccssa — joka koski
aidoissa ympéristéissé harjoittelua — kay—
tettiin aitajuoksuesimerkkié. Kyseiseen
kokonaissuoriruksen harjoitrelemiseen
voidaan helposti liittiiéi myés konkreet—
tinen viline, joka ohjaa oppijan havain—
toa ja Varmistaa onnistuneen toteutuksen.
Aitajuoksussa se voi 011a teippi tai mata—
la kartio ennen aitaa, jonka tarkoitukse—
113 on saada juoksija ponnistamaan aidal—
le riittév'ain kaukaa. Juoksija havaitsee [ei—
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pin ja rytmittiiii juoksunsa aitaviiliin niin,
ettii him ponnistaa aidalle ennen mcrkkiii.

Myos miclikuvaL LoimivaL havaimoa ja
toimimaa ohjaavina apuvalincinii. lisi-
mcrkiksi juoksun opcttamiscssa micliku-
va ”juokse kuin tulisilla hiilillii” auttaa
oppijaa tekemaan nopeita askelkontakte-
ja. Aiemmin tassa artikkelissa kéisiteltiin
harjoitteluymp'aristojen ja tehtéivien taken-
tamista ja muokkaamista seki mahdolli—
simman aidoissa olosuhteissa harjoittelua.
Nama periaatteet ovat jo itsessaan hyva
pohja sille, ett'a toiminnassa huomioidaan
sek'a havainnot etta toiminta. ”Havain—
to—toiminta —parin” harjoittelua voidaan
kuitenkin Viela tehostaa kayttamallii har—
joittelussa tiissii kappaleessa kuvattuja
konkreettisia havaintoa ohjaavia Viilinei—
tii/esineitii sekii mielikuvia.

Vaihtelu harioittelussa

Vaihtelun varmistaminen harjoittelus-
sa on yksi liikuntataitojen oppimiscn ja
opcttamiscn ylcisiii periaatteita liihcstul-
l<oon kaikissa taitojen oppimisen mallcis-
sa ja teorioissa. Se kuuluu oleellisena peri—
aatteena myos nonlineaariin pedagogiik—
kaan. Vaihteleva harjoittelu kehittaa laa—
jasti aivoista lihaksiin tietoa Vievaa moto—
tista ohjelmaa — monipuolisen motori—
sen ohjelman kautta liikkumista voidaan
muuttaa ja soveltaa monin tavoin. Vaih—
televa harjoittelu kehittééi myos oppijan
havainto— ja piiéitoksentekotaitoja seka
kognitioita (esim. muisti, tarkkaavaisuus),
sillii jokainen uusi motorinen tehtiivéi tar—
joaa uuden ja omanlaisensa ongelmanrat—
kaisutehtavan.

Taitoharjoittelun vaihtelua voidaan
toteuttaa monella tavalla. Opettaja voi
esimerkiksi vaihdella systemaattisesti har—
joitteita, suoritusympiiristojéi tai Valineita.
Pienpelcissii csiincrkiksi kentiin rajojen,
pelin saintojen, maalin tai valineen vaih-
telu varmistavat sen, etta oppijat joutuvat
myos muuuamaan havainnoimi— ja pai—
toksentekokohteitaan. Samassa ymparis—
tosséi ja samoilla Valineilla harioittelu eiviit
stimuloi kyseisiii prosesseja.

Nykyaikaiseen taitojen oppimisen kir-
jallisuuteen on tullut menetelmia, jois—
sa vaihtelun periaatetta pyrita'iin toteutta—
maan hyvinkin radikaalisti. Esimerkik—
si differentiaalioppimisessa jokainen har—
joiteltava suoritus pyrit'aan tekemiiiin eri
tavoin siten, etta suoritukset eiviit valua—
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mini ulospiiin edes naytii tavoiteltavil—
ta suorituksilta. Esimerkiksi koripallon
hciLLoa voidaan harjoilella viiiiréillii kadcl—
la, yhdcn jalan ponnistusvauhdista Lai sil—
miit kiinni.

Tarkkaavaisuuden
kohdentaminen kehon
ulkoisiin kohteisiin

Tarkkaavaisuuden kohdistamisen mer—
kitys on tullut myés vahvasti mukaan
nykyiseen motorisen oppimisen tutki—
mukseen ja kirjallisuuteen.

Perinteisesti tarkkaavaisuutta on pyrit—
ty kohdistamaan kehon sisapuolelle (siséii—
nen tarkkaavaisuuden kohde). Tenniks—
en kiimmenlyo'nnissii oppijalle on esimer—
kiksi annettu ohjeeksi kiinnittii'a huo—
mio nivelkulmiin [ai painon siirtymiseen
takaa eteen. Tutkimus on kuitenkin pal—
jastanut, ett'a tarkkaavaisuuden kohdis—
taminen kehon sisiiéin ei ole liikkeiden
sujuvan suorittamisen kannalta tehokas-
ta. llmii') johtuu siitii, ettii tiilliiin liil<l<u-
miscn s'aiitely ”konkkaa” pidemman mat-
kaa aivokuoren kautta, jolloin esimerkiksi
tasapainon yllapitamisesta ja korjaamises—
ta seka kehon koordinoinnista tulee hidas—
taja kompeloa. Sen sijan ulkoinen tarkka—
vaisuuden kohteen kautta — joka tennik—
sesséi voi oppijan taitotasosta riippuen olla
osumasta kuuluva aa'ni, pallon ilmalennon
lakipiste tai sen putoamiskohta vastakkai—
sella kentt'apuoliskolla — liikkeen siéitelyn
on todettu siiilyviin tehokkaammin ns.
selkiiydintasolla, jolloin tasapainon, koor—
dinaation ja liikkeiden korjaaminen on
nopeaa ja sujuvaa.

Oppijan taitotaso ratkaisee sen, kuin—
ka kauas kehosta tarkkaavaisuuden kohde
voidaan vieda. Aloittelijoilla kohteen tulee
olla hyvin lahelléi kehoa, mutta taitavilla
sitéi on inalldollisuus siirtiiii jo hyvinkin
kauas. Ydinasia on se, etta oppija ymmar—
t'ziéi syy—seuraus —sul1teen oman toiminnan
(kehon l<oordinaatio) ja suorilukscn lop—
putuloksen vililla.

Pohdintaa

Nonlineaari pedagogiikka edustaa
konstruktivistista oppimisk'asityst'a, jossa
oppilas harjoittelee taitoja omista lahto—
kohdistaan kasin. Opettajan rooli on olla
oppimisen ohjaaja, joka rakentaa oppimis—
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ta tuottavia ympiiristojii, tehtiiviii ja tilan—
tcita, ja puuttuu oppimistilanteisiin taus-
LalLa aina LarviLLacssa.

Koulun atjcssa pcdagogiikan yksilol—
llSn saattaa l<11ul08taa kflllkalsclrfl hflfl-

veelta; ryhm'akoot ovat suuria, rcsurssc-
ja/V'alineita ei ole riittavasti, ryhmat ovat
hyvin heterogeenisia' jne. Toisaalta Virik—
keellisten ja paljon toimintaa mahdollis-
tavien liikuntaympiiristojen kautta opet—
tajan on luultavimmin helpompi tuot—
taa tavoitteenmukaista toimintaa ja suo—
rituksia kuin perinteisten Opettajajohtois—
ten opetusmenetelmien kautta, jotka sito—
vat opettajan resurssit toiminnan organi—
soimiseen.

Nonlineaarin pedagogiikan Viisi periaa—
tetta haastavar perinteiset taitojen opetta—
miscn menetelmiit, kuten drillit ja osahar—
joitteet seka osista kokonaisuuteen harjoit—
telun. Liséiksi nonlineaari pedagogiikka
tarjoaa opettajalle ajatuksia siit'a, minkii—
laiset instruktiot ja naytot seka oppilaal-
lC annCttaVa palautc [ukCVat tChOkk'dlm'

min oppimista.
Nonlineaarin pcdagogiikan pcriaattcct

painottuvat eri tavoin riippucn toiminnan
tavoitteista ja sis'dlloistéi, resursseista ja ryh—
mast'a. Perusta on virikkeellisten harjoitte—
luymparistojen ja tehtavien rakentamises—
sa, mahdollisimman aidoissa ymparistois—
sa hatjoittelussa seka oppimista ohjaavien
Valineiden ja mielikuvien kayttfimisesséi.

Kirjoz'ttaja Timo jaakkola, LitT, dosmt—
tz' Lii/eunmtz'eteel/z’nen tiedekuma, jyz/éisky—
[in y/z'opz'xto.
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