
Anneli Pönkkö 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat 
päiväkotilasten 

minäkäsityksen tukena 

j 

JYVÄSKYLÄN � YLIOPISTO
JYVÄSKYLÄ 1999



STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION ANO HEALTH 62 

Anneli Pönkkö 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat 
päiväkotilasten 

minäkäsityksen tukena 

Esitetään Jyväskylän yliopiston liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi yliopiston vanhassa juhlasalissa S 212 elokuun 21. päivänä 1999 kello 12. 

JYVÄSKYLÄN � YLIOPISTO 
JYVÄSKYLÄ 1999 



STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION ANO HEALTH 62

Anneli Pönkkö 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat 
päiväkotilasten 

minäkäsityksen tukena 

JYVÄSKYLÄN � YLIOPISTO
JYVÄSKYLÄ 1999



Editors 
Harri Suominen 
Department of Health Sciences, University ofJyväskylä 
Kaarina Nieminen 
Publishing Unit, University Library ofJyväskylä 

Cover picture 
Elina Vanninen 

URN:ISBN:978-951-39-7924-9 
ISBN 978-951-39-7924-9 (PDF) 
ISSN 0356-1070 

ISBN 951-39-0453-9 
ISSN 0356-1070 

Copyright© 1999, by University ofJyväskylä 

Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 
and ER-Paino Ky, Lievestuore 1999 



Äidilleni Kerttu Leppäselle 

Ajattele aina mitä teet 
ja tee punniten kaikki, 
tee kirkkaasti tekosi, 
ota huomioon aika ja 
mahdollisuudet, 
koskaan ne eivät samoina palaa. 

Maria Jotuni 



ABSTRACT 

Pönkkö, Anneli 
Parents' and teachers' role in self-perception of children in kindergartens. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1999. 138 p. 
(Studies in Sport, Physical Education and Health, 
ISSN 0356-1070; 62) 
ISBN 951-39-0453-9 
Summary 
Diss. 

Self-perception is a major concept of this study and it was operationalized into 
four dimensions on the basis of studies and Harter's multidimensional model of 
self-perception in early childhood. The aim was to study the self evaluations of 
5-7-year-old kindergarten children, and parents' and teachers' evaluations on
physical and cognitive competence as well as social acceptance, and then
compare the sirnilarities and differences of these evaluations. The evaluations of
physical competence were compared with actual results of physical
competence. The study also clarified the connections between children's
perceived competence and social acceptance, actual physical competence,
perceptions and activity in sport and exercise, and parents' and teachers'
attitudes towards sport and exercise. 109 children from 10 kindergartens in
Kainuu area, their parents (n=109), and teachers (n=28) attended the study.
Children's self-evaluations and parents' and teachers' concepts of the children
were studied by means of pictorial scale and questionnaire, developed on the
basis of Harter' s scale. Children' s perceptions of sport and exercise were
collected by means of a form with pictures of faces. The structure and stability
of self-perception was studied by means of correlations, explorative and
confirmative factor analysis, and by means of Lisrel-model. The connections of
sum variables were studied by means of correlations and both factor and
regression analyses. The results indicate that children's self evaluations of
competence and social acceptance are positive and differentiate into four
separate dimensions more clearly than in Harter's studies. Comparing the self
evaluations of physical competence to actual results proved that 23 % of the
children overestimated, and 17 % underestimated their physical competence.
Boys exercised more than girls among friends and with parents, and parents
were able to evaluate boys' physical competence better than girls'. Parents'
positive attitude towards sports and exercise had a significant connection with
girls' activity, but not with boys'. It seems that parents share boys' perceptions
of sport and exercise, but are not aware of girls' real or perceived physical
competence.

Keywords: Perceived competence, social acceptance, sport enjoyment, physical 
activity, actual physical competence, parents, kindergarten teachers. 
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ALKUSANAT 

Kun nuorena liikunnanopettajana aloitin työni Kajaanin lastentarhanopettaja
koulutuksen fyysisen kasvatuksen lehtorina syksyllä 1975, astuin aivan uuteen 
liikunnan maailmaan, pienten lasten ja päiväkodin maailmaan. Yli 20 vuotta 
jatkunut perehtyminen pienten lasten kehitykseen, kokemusmaailmaan ja lii
kuntakasvatukseen on tuonut mukanaan suuria suunnanmuutoksia omassa 
ajattelussani, avannut uusia näkökulmia ja lisännyt haasteita löytää perusteita 
sille työlle, mitä lasten liikunnan parissa tehdään. Tutkimustyö on tässä oppi
misprosessissa näytellyt tärkeää roolia. 

Varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunnan kehittämis- ja tutkimusprojek
tia aloittaessani noin 10 vuotta sitten olin jo vakuuttunut siitä, että liikunta on 
tärkeä osa varhaiskasvatusta ja lasten kokemukset ja elämykset monipuolisesta 
päivittäisestä toiminnasta, myös liikunnasta, ovat keskeisellä sijalla liikuntakas
vatuksen tavoitteissa ja lapsen persoonallisuuden kehityksessä. Pienet lapset 
tutkimuksen kohteena on ollut haaste, jonka moni tutkija on sivuuttanut, mutta 
jonka parissa työskentely on ollut palkitsevaa. Kiitän lämpimästi ohjaajaani 
professori Risto Telamaa, joka on turvallisesti ja kannustaen ohjannut minua 
tutkijan polullani, joka on välillä mutkitellut tiheässä kainuulaisessa metsässä. 

Kiitollisena voin todeta, että Harterin minäkokemusten maailmaan ja teo
riaan minut johdatteli ystäväni ja kollegani Eeva-Liisa Sarlin, jonka tutkimus
työtä olen saanut läheltä seurata. Pienessä tiedeyhteisössämme hän on rohkais
sut jatkamaan aloittamaani polkua eteenpäin saavuttaakseni metsän reunan. 
Kiitän myös lehtori Taru Lintusta ja yliassistentti Pirkko Nummista arvokkaista 
neuvoista tutkimukseni eri vaiheissa. 

Projektin on tehnyt mahdolliseksi työskentely professori Juhani Suorttin 
johtamassa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa ja opetustyöni kautta synty
nyt kiinteä yhteistyö Kajaanin päiväkotien kanssa. Kiitän Laitilan, Ratamon, 
Laajankankaan, Salmijärven ja Kuhmon päiväkodin lastentarhanopettajia ja 
muuta henkilökuntaa, jotka olivat suunnittelemassa ja kokeilivat päivittäistä 
liikuntaohjelmaa ja viiden muun päiväkodin (Lohtaja, Mäntylä, Nakertaja, Pik
ku-Kettu ja Otanmäki) henkilökunnan ohella tekivät monia järjestelyjä mitta
usten onnistumiseksi päiväkodeissa. Erityisen palkitsevaa on ollut tehdä yh
teistyötä innostuneiden ja asiantuntevien liikuntasiskojen kanssa. Lasten van
hempien tuella ja monien luotettavina tutkimusapulaisina toimineiden opiske
lijoiden avustuksella tämä vaihe tutkimus- ja kehittämistyöstä on saavutettu. 

Työskentely erikoistutkijana EU:n Kalinka-projektissa, jonka tavoitteena on 
lasten terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen tutkimuksen, ko
keilun, koulutuksen ja oppimateriaalin avulla, on tarjonnut mahdollisuuden 
tiiviimmin keskittyä tutkimustyöhön kahden viimeisen vuoden aikana. Se on 
myös tiivistänyt yhteistyösuhteita alan tutkijoihin ja kouluttajiin Exeterin yli
opistossa ja Petroskoin pedagogisessa yliopistossa. Projektin pienen työyhteisön 
tuki ja erityisesti projektisihteeri Mervi Tolosen asiantunteva ohjaus ja neuvot 
tietokoneohjelmien käytössä on ollut korvaamaton apu. 



Professori Esko Leskistä kiitän johdattelusta Lisrel-mallien käyttöön. Jy
väskylän laskentakeskuksen pääsuunnittelija Jukka-Pekka Kesonen on kärsi
vällisesti ohjannut minua aineiston käsittelyssä ja asiantuntevasti toteuttanut 
kaikki laskentapyyntöni. Maisteri Heli Sarlinia kiitän avusta englanninkielessä. 
Professori Mikko Korkiakangasta ja lehtori Pirjo Pölkkiä kiitän työni esitarkas
tuksesta. Kiitän julkaisutoimikuntaa tutkimukseni hyväksymisestä Studies in 
Sport, Physical Education and Health sarjaan. 

Opetusministeriön, Emil Aaltosen Säätiön ja Oulun yliopiston kasvatus
tieteiden tiedekunnan taloudellinen tuki tutkimusprojektin alkutaipaleella on 
tehnyt mahdolliseksi lyhytaikaisten tutkimusvapaiden aikana irrottautua tut
kimustyöhön sekä esitellä tutkimuksen tuloksia kansainvälisissä kongresseissa. 
Kainuun Liiton suojissa toiminut Kainuun liikunnan mallimaakuntaprojekti 
antoi osaltaan alkusysäyksen päiväkodin liikuntakasvatuksen kehittämistyölle
ni ja mahdollisti päivittäisen liikuntakasvatuksen oppimateriaalin tuottamisen. 

Tutkimustyö edellyttää silmien ja korvien sulkemista monilta arkipäivään 
liittyviltä vaatimuksilta ja tehtäviltä, eikä se ole mahdollista ilman perheen täy
dellistä tukea. Oman perheeni kannustuksesta ja varauksettomasta tuesta kiitän 
sydämellisesti puolisoani Penttiä ja tyttäriäni Katjaa, Kirsiä ja Heljää, jotka ovat 
tehneet mahdolliseksi uppoutumiseni tutkimustyöhön ja myös konkreettisesti 
toimineet avustajinani tutkimuksen eri vaiheissa. 

Anneli Pönkkö 
Erikoistutkija 
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1 JOHDANTO 

Minäkäsitys on keskeinen osa ihmisen persoonallisuutta ja sen merkitys ihmisen 
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta säilyy tärkeänä läpi elämän. Minätieto ei ole 
järjestäytynyt staattiseen muotoon, vaan se muodostaa aktiivisen ja dynaamisen 
rakenteen, joka jatkuvasti tulkitsee ja järjestää minän kannalta olennaista toimintaa 
ja kokemuksia sekä niin muodoin pohdiskelee ja ohjaa käyttäytymistä ja tunteita. 
Yksilön käsitys itsestään on läsnä aina myös vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Lasten itseään koskevien käsitysten tutkiminen on tärkeää, jotta voimme ymmär
tää hänen käyttäytymistään eri tilanteissa ja ympäritöissä. Tieto lapsen kokemus
maailmasta auttaa kasvattajia luomaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioon 
ottavan toimintaympäristön sekä kotona että päiväkodissa ja asettamaan lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevat yksilölliset tavoitteet. 

Minäkäsitystutkimuksella on pitkät perinteet. Minäkäsitystä voidaan tarkas
tella lukuisien eri teoriasuuntausten käsittein. Tämän tutkimuksen teorialähtökoh
dat ovat kognitiivisessa psykologiassa, joka tällä hetkellä on minäkäsitystutkimuk
sen ja varhaiskasvatuksen teorian vallitseva suuntaus. Kognitiivisessa psykologias
sa pidetään keskeisinä minäkäsityksen osa-alueina pätevyyden kokemuksia ja 
itsearvostusta, jota ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa suoraan tutkita 5-7-
vuotiaiden lasten kognitiivisten rajoitteiden takia. 

Minäkäsitys on tässä tutkimuksessa yläkäsitteenä ja siksi teorialähtökohdaksi 
on valittu kognitiivisen psykologian alueelle sijoittuva Harterin (1983; 1985) 
minäkäsitysteoria ja sen pohjalta muodostettu varhaislapsuuden moniulotteinen 
minäkäsitysmalli. Harterin näkemyksen mukaan minäkäsitys on kognitiivinen, 
ympäristön vuorovaikutuksessa syntyvä rakenne, joka alle kouluikäisellä lapsella 
on vielä hyvin konkreettinen ja vakiintumaton. Varhaislapsuuden minäkäsitys
mallin tietoisuudessa olevat keskeiset ulottuvuudet ovat koettu fyysinen ja kogni
tiivinen pätevyys sekä koettu kavereiden ja vanhempien hyväksyntä. Harterin 
minäkäsitysmallissa liikuntakasvatuksen kannalta merkitykselliset pätevyyden ja 
sosiaalisen hyväksynnän kokemukset liittyvät luontevasti lasten liikuntakokemuk
siin ja vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyyteen, joita tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan. 
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Toistaiseksi lapsen minäkäsityksen kehittymisestä tiedetään vielä vähän, 
mutta sen voidaan olettaa olevan sidoksissa muihin kehityksen osa-alueisiin, 
muun muassa motoriseen kehitykseen. Varhaislapsuudessa lapsen arviot itsestä 
ovat jäsentymätt;ömiä ja perustuvat ulkoisiin ja tilannekohtaisiin tekijöihin. Lapsen 
elinpiiri laajenee sitä mukaa, kun hänen edellytyksensä liikkua kehittyvät. Tämän 
tutkimuksen kohteena olevat 5-7-vuotiaat lapset ovat vaiheessa, jolloin heidän 
perusliikuntataitonsa voimakkaasti kehittyvät, ja he ovat vastaanottavaisia uusille 
liikuntakokemuksille. Kehittymiseen ovat yhteydessä fyysisen ja sosiaalisen 
kasvuympäristön luomat mahdollisuudet saada malleja, kokeilla ja harjoitella 
taitoja sekä saada rohkaisua, kannustusta ja palautetta. Perusta lasten perusliikun
tataidoille, liikuntainnostukselle ja liikuntatottumuksille luodaan varhain. Näillä 
voi olla merkitystä läpi elämän. 

Viimeaikainen tutkimustieto on laajentanut näkökulmaa tarkastella minäkä
sityksen kehittymistä lapsen ja perheen fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä. 
Perheen merkitys lapsen kehitystekijänä perustuu kiintymyssuhteisiin lapsen ja 
vanhempien välillä. Vanhempien huolenpito lapsesta ja sitoutuminen vanhem
muuteen sekä perheen myönteinen tunneilmasto ja avoin vuorovaikutus antavat 
hyvät lähtökohdat lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Tutkimuk
sessa tarkastellaan lapsen kasvuympäristön ja lasta lähellä olevien aikuisten roolia 
minäkäsityksen muodostumisessa ja liikunta-aktiivisuuden kannalta. 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat ovat omalla toiminnallaan tärkeitä 
roolimalleja, joita lapsi pyrkii matkimaan. Näiden aikuisten arvostukset ja käsityk
set lapsesta ja hänen tulevaisuuttaan koskevat tavoitteet ovat mukana vuorovaiku
tuksessa lapsen kanssa ja ohjaavat heidän valintojaan ja toimintaansa lasta koske
vissa asioissa. Vanhempien ja opettajien vaikuttaminen voi olla tahatonta tai he 
voivat tietoisesti ohjata ja opettaa lasta. Lapsen kannalta on tärkeää, että lähellä 
olevien aikuisten käsitykset hänestä ja odotukset eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyys kuvaa sitoutumis
ta lapsen kehitystä ja hyvinvointia tukeviin valintoihin ja toimenpiteisiin, jotka 
liittyvät liikunnan arvostukseen. Se näkyy näiden lapselle tärkeiden aikuisten 
liikuntaharrastuksena, vanhempien liikkumisena yhdessä lapsen kanssa ja valmiu
tena luoda edellytyksiä, jotka edesauttavat lasta liikkumaan monipuolisesti ja 
saamaan myönteisiä minäkäsitystä tukevia kokemuksia liikkumisesta. Vanhempi
en ja lastentarhanopettajien oma liikuntamyönteisyys luo perustan lapsen saamalle 
palautteelle, kannustukselle ja rohkaisulle liikuntaan liittyvissä vuorovaikutusti
lanteissa. 

Päiväkodin tehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässään. Päiväkodissa 
lastentarhanopettajat ovat vastuussa siitä, että lasten toimintaympäristö tarjoaa 
mahdollisuuden saada positiivisia, minäkäsitystä tukevia kokemuksia monipuoli
sesta liikuntatoiminnasta. Liikuntakasvatuksen tulee nivoutua kiinteäksi osaksi 
kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta, joka luo monessa mielessä kasvatuksen ja 
oppimisen perustan ja lähtökohdat. Positiivisen minäkäsityksen tukeminen liikun
nan avulla on keskeinen tavoite pienten lasten liikuntakasvatuksessa. 

Vaikka minäkäsitystä on tutkittu paljon, pienten lasten käsityksiä itsestään 
ja muista on tutkittu vähän, varsinkin Suomessa. Vasta kouluikäisten minäkäsityk
sen ongelmat ovat kiinnostaneet tutkijoita. Keskeisiä syitä tilanteeseen ovat muun 
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muassa pienten lasten minäkäsityksen arviointiin liittyvät monet vaikeudet. 
Pienten lasten itsearvioinnin kehittymisestä on vielä vähän tietoa ja lapsille sopivi
en mittareiden kehittely vaatii tutkimusta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on 5-7-vuotiaiden 
päiväkotilasten minäkäsitys ja miten lasten itsearvioinnit ovat yhteydessä van
hempien ja lastentarhanopettajien arviointeihin lapsesta. Alle kouluikäisten lasten 
itsearviointien realistisuudesta on esitetty ristiriitaista tutkimustietoa. Tässä 
tutkimuksessa on mahdollista verrata lasten arviointeja paitsi vanhempien ja 
lastentarhanopettajien arviointeihin, niin myös mitattuihin fyysisen pätevyyden 
tuloksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten vanhempien ja lastentarhanopet
tajien liikuntamyönteisyys, lasten liikunta-aktiivisuus ja päiväkodin liikuntaan 
liittyvät liikuntakokemukset ovat yhteydessä lasten, vanhempien ja lastentarhan
opettajien arviointeihin. 

Nyt raportoitava tutkimus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen päivittäisen 
liikunnan ja perheliikunnan kehittämis- ja tutkimusprojektia. Päivittäisen liikun
nan kehittämisprojekti alkoi syksyllä 1989, ja se oli osa Kainuun Liiton ja opetus
ministeriön rahoittamaa Kainuun liikunnan mallimaakuntaprojektia (Pönkkö 1994; 
Salmikangas 1992). Projekti alkoi alle kouluikäisten osalta lastentanssin kokeilulla 
Ratamon päiväkodissa (Pönkkö 1992b), jonka tuotoksena syntyi Lastentanssin 
opetusohjelma 5-6-vuotiaille (Joutsenvirta, Pulkkinen & Pönkkö 1992). Kokeilu 
laajeni syksyllä 1990 sisällöllisesti päivittäiseen liikuntaan, jolloin mukaan tuli 
uusia päiväkoteja ja kokeiluun liitettiin tutkimus. 

Osa projektin tutkimustuloksista raportoitiin syksyllä 1996 (Pönkkö 1996a, 
1996b). Tulokset kuvasivat 5-6-vuotiaiden päiväkotilasten koetun pätevyyden ja 
sosiaalisen hyväksynnän muutoksia syksystä kevääseen, jona aikana kokeiluryh
missä toteutettiin päivittäisen liikuntakasvatuksen opetussuunnitelmaa (Pönkkö, 
Kärkkäinen & Tuovinen 1992a). Lisäksi tutkittiin lasten liikuntaan liittyviä koke
muksia (Pönkkö 1995) ja niiden yhteyksiä koettuun pätevyyteen ja sosiaaliseen 
hyväksyntään. 



2 MINÄKÄSITYS 

2.1 Minäkäsitys Harterin mukaan 

2.1.1 Harterin minäkäsitysteorian lähtökohdat 

Harterin minäkäsitteistön yhtenä lähtökohtana on Jamesin (1950; 1963, 197) näke
mys minän rakentumisesta. James erotti minästä kaksi toisiinsa läheisesti liittyvää 
puolta: minän subjektina, kokijana ("I"), ja minän objektina ("Me"). Subjektiminä 
jatkuvasti järjestää ja tulkitsee kokemuksia hyvin subjektiivisesti, kun taas objekti
minä on arvioinnin kohteena. Jamesin rakenteellinen malli on teoreettinen. Harter 
keskittyi tutkimaan minää objektina, sillä subjektin näkökulmasta sen tutkiminen 
on vaikeaa.(Harter 1985.) 

Jamesin mukaan ihmisen minä on laajasti määritellen kokonaissumma kai
kesta siitä, mitä hän voi liittää itseensä. Käsitys itsestä rakentuu materiaalisesta, 
sosiaalisesta ja henkisestä minästä. Materiaaliseen minään hän sijoitti yksilön 
fyysisen kehon, vaatteet ja tavarat ja sosiaaliseen minään vuorovaikutussuhteet, 
roolit ja sosiaalisen identiteetin. Henkisellä minällä James tarkoitti yksilön tietoi
suutta, ajattelutapaa ja psykologisia mekanismeja. (James 1950, 291-292; 1963, 44.) 

Harter on minäkäsitysmallia kehittäessään ottanut mukaan muun muassa 
sosiaalisen näkökulman minän rakentumisessa. Klassisista tutkijoista Mead (1972, 
135-177) ja Cooley (1983, 168-210) korostivat, että minän lähtökohdat ovat luonteel
taan pääasiassa sosiaalisia. Cooley (1983) korostaa yksilölle läheisten ja tärkeiden
henkilöiden ("significant others") merkitystä minäkäsityksen muotoutumisessa
vertaamalla heitä sosiaaliseen peiliin. Yksilö motivoidaan arvioimaan, miten muut
ajattelevat hänestä, hänen ulkonäöstään ja pyrkimyksistään. Tätä arviota hän sitten
jäljittelee tai yhdistelee kokonaisuudeksi, josta tulee yksilön oma käsitys itsestä.
Tämä muistuttaa Meadin (1972) käsitettä "generalized other", joka edustaa tärkei
den ihmisten kollektiivista arviointia minästä ja edellyttää toisen näkökulman
ottamista tai toisen asemaan asettumista.
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Sekä James (1963) että Cooley (1983) nostavat yksilön kokonaisvaltaisen 
käsityksen itsestään spesifimpien itsearviointien yläpuolelle. He kuitenkin painot
tavat eri tekijöitä tässä kokonaisvaltaisessa minäkäsityksessä: Jamesin mukaan 
lähtökohdat ovat siinä, kuinka yksilö painottaa pätevyyttään eri osa-alueilla, kun 
taas Cooley keskittyy pääasiassa minän sosiaalisiin lähtökohtiin. 

Pätevyys-käsite sisältyy useisiin minäkäsitysteorioihin ja -malleihin. James 
(1963) piti merkityksellisinä yksilön arvioita menestymisestään eri alueilla. Näiden 
arvioiden merkitys yksilölle riippuu siitä, kuinka tärkeänä hän kutakin aluetta 
pitää. James määrittelikin kokonaisvaltaisen itsearvioinnin menestymisen ja 
yksilön tavoitteisten pyrkimysten suhteeksi. Myös White (1959) korosti pätevyy
den merkitystä todeten, että minäkäsitys nojaa pienellä lapsella tunteisiin osaami
sesta ja lapsen kasvaessa yleisempään tunteeseen pätevyydestä. 

Minäkäsityksen kehitystä kuvatessaan Harter tukeutuu Fischerin (1980) kog
nitiiviseen kehitysteoriaan ja Selmanin (1980) näkemyksiin kehityksen etenemises
tä. Harterin kehityskuvauksista löytyy vastaavuutta myös Piagetin (Piaget 1963; 
Piaget & Inhelder 1977, 13-145) esittämiin kognitiivisen kehityksen vaiheisiin. 

2.1.2 Harterin moniulotteinen minäkäsitysmalli 

Aikaisemmin minäkäsitys nähtiin yksiulotteisena rakenteena, jota arvioitiin 
kysymällä yksilön itsearviointeja eri osa-alueilta ja summaamalla ne yhteen. Osa
alueille annettiin yhtä suuri painoarvo ja oletettiin, että kokonaispistemäärä kuvaa 
riittävästi yksilön käsitystä itsestään eri elämänalueilla. Harter kritisoi tätä yksi
ulotteista näkemystä, koska se piilottaa tärkeitä eroja, joita yksilö tekee arvioides
saan pätevyyttään eri osa-alueilla (Harter 1990a). 

Minäkäsityksen moniulotteisuus on saanut vahvaa tutkimuksellista näyttöä 
(esim. Harter 1985; Marsh, Craven & Debus 1991; 1998; Mullener & Laird 1971; 
Shavelson, Hubner & Stanton 1976). Osa teoreettisista moniulotteisista minäkäsi
tysmalleista rakentuu hierarkisesti (Marsh ym. 1991; Shavelson ym 1976). Harter 
(1985; 1990a) ei halua hierarkisoida itsearvioinnin ulottuvuuksia ylä- ja alakäsit
teiksi, koska ei näe sitä loogisena rakenteena minäkäsityksen muodostumisen 
kannalta. Minäkäsitys on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen, jota voidaan kuvata 
itsearviointien pohjalta minäkäsitysprofiilina. 

Monissa moniulotteisissa minää kuvaavissa malleissa myös pätevyysulottu
vuus on mukana ja se nähdään tärkeänä itsearvioinnin kriteerinä (Harter 1983; 
1985; Mullener ym. 1971; Shavelson ym. 1976). Yleisimmin käytettyjä pätevyyden 
osa-alueita ovat kognitiivinen, sosiaalinen ja fyysinen osa-alue. (Harter 1985.) 

Harter on minäkäsitysmallinsa kehittelyssä yhdistänyt kaksi lähestymista
paa. Hän toisaalta korostaa tarvetta tarkastella itsearviointien moniulotteista 
luonnetta, mutta myös yksilön kokemaa kokonaisvaltaista itsearvostuksen tunnet
ta. Kokonaisvaltaisella itsearvostuksella (self-worth) tarkoitetaan sitä arvoa, jonka 
yksilö antaa itselleen henkilönä vastakohtana osa-aluekohtaisille arvioinneille 
omasta pätevyydestään (competence). (Harter 1990a.) 

Harterin moniulotteinen varhaislapsuutta koskeva minäkäsitysmalli sisältää 
sekä pätevyys- että sosiaalisen ulottuvuuden, mutta ei vielä yleistä itsearvostusta 
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erillisenä. Lapsen arvioita omasta pätevyydestään fyysisellä ja kognitiivisella 
alueella Harter nimittää koetuksi yleiseksi pätevyydeksi. Sosiaalisella ulottuvuu
della lapsi puolestaan arvioi kokemaansa kavereiden ja äidin hyväksyntää, jonka 
Harter nimeää koetuksi sosiaaliseksi hyväksynnäksi. (Harter 1982b; 1990a.) 

2.1.3 Koettu pätevyys, sosiaalinen hyväksyntä ja itsearvostus Harterin 
minäkäsi ty ksen ui ottu vu uksina 

Harter on tutkimuksissaan päätynyt siihen, että pienten lasten on helpompi 
arvioida osaamistaan ja pätevyyttään eri osa-alueilla kuin laajempaa ja yleisempää 
suhtautumista itseensä. Yleistä itsearvostusta arvioidaan pätevyyden arvioiden 
lisäksi ja riippumattomana näistä spesifeistä arvioista vasta sitten, kun lapsella on 
siihen edellytykset noin kahdeksan vuoden iästä alkaen. (Harter 1982b; Harter & 
Pike 1984; Rosenberg 1979.) 

Lasten kyky arvioida itseään ja ilmaista arvionsa kehittyy iän mukana. Tut
kimusten mukaan 4-7-vuotiaat lapset osaavat tehdä luotettavia arvioita pätevyy
destään, jos ne ilmaistaan konkreeteilla, havaittavan käyttäytymisen termeillä 
(Montemayor & Eisen 1977; Damon & Hart 1982). Harterin mukaan lapsi pystyy 
tässä iässä arvioimaan pätevyyttään seuraavilla neljällä osa-alueella: kognitiivinen 
pätevyys, fyysinen pätevyys, sosiaalinen hyväksyntä ja käyttäytyminen. Nämä 
neljä osa-aluetta ovat merkityksellisiä pienelle lapselle, ja ne voidaan esittää 
konkreetteja ja relevantteja tilanteita esittävinä kuvina ja termeinä. (Harter 1983; 
1990a; Harter ym. 1984.) 

Harterin (1982a; Harter ym. 1984) mukaan koettu pätevyys fyysisellä alueella 
käsittää lapsen pätevyyden kokemukset liikunnassa, erilaisissa konkreeteissa 
liikunta- ja leikkitilanteissa. 4-7-vuotiaille lapsille tyypillisinä liikuntatehtävinä 
Harter esittää keinumisen, kiipeämisen, juoksemisen, hyppäämisen ja kengännau
hojen sitomisen. Edellisten toimintojen lisäksi koetun fyysisen pätevyyden aluee
seen pienillä lapsilla on sisällytetty myös kokemus omasta kunnosta (voimakas) 
(Ulrich 1987a) ja fyysisestä ulkonäöstä (Harter 1993; Marsh ym. 1991; 1998). Koetun 
fyysisen pätevyyden rinnakkaiskäsitteinä on käytetty mm. fyysistä minäkäsitystä 
(Lintunen 1995; Marsh ym. 1998) ja fyysistä minäkuvaa (Aho 1996, 18-19; Kääriäi
nen 1986). 

4-7-vuotiaiden lasten kokemukset fyysisestä pätevyydestään ovat hyvin
positiivisia eikä sukupuolten välillä ollut eroa (Harter ym. 1984). Monissa muissa 
tutkimuksissa (Eccles, Wigfield, Harold & Blumenfeld 1993; Marsh ym. 1998; Rees 
& Andres 1981; Ulrich 1987a) pojilla on todettu olevan tyttöjä positiivisempia 
fyysisen pätevyyden kokemuksia. 

Tässä tutkimuksessa koetulla fyysisellä pätevyydellä tarkoitetaan sitä, millai
seksi lapsi arvioi osaamisensa ja pätevyytensä erilaisissa kokonaismotorisissa 
liikunta tehtävissä. 

Toista koetun pätevyyden ulottuvuutta kuvataan mm. käsitteillä kognitiivi
nen pätevyys (Harter 1985) ja akateeminen pätevyys tai akateeminen minäkäsitys 
(Marsh ym. 1991; 1998; Shavelson ym. 1976). Koetulla kognitiivisella pätevyydellä 
Harter (1982b; Harter ym. 1984) tarkoittaa lapsen kokemuksia tiedollisesta osaami-



17 

sestaan. Varhaislapsuudessa osaamista arvioidaan esimerkiksi palapelien raken
tamisessa ja värien, kirjainten ja numeroiden tunnistamisessa. 

Kognitiivista pätevyyttään lapset arvioivat vieläkin positiivisemmin kuin 
fyysistä pätevyyttä (Harter ym. 1984). Lukemiseen ja musiikkiin liittyvät tyttöjen 
arvioinnit olivat positiivisempia kuin poikien, pojat taas arvioivat positiivisemmin 
matemaattista pätevyyttään (Eccles ym. 1993; Marsh ym. 1998). 

Tässä tutkimuksessa koetulla kognitiivisella pätevyydellä tarkoitetaan lasten 
arvioita tiedollisesta osaamisestaan ja pätevyydestään sellaisissa tehtävissä, jotka 
vaativat tunnistamista, jäljittelyä, täydentämistä, luokittelua, yhdistämistä jne. 
Päiväkodin toimintaan sisältyviä tiedollisia tehtäviä 5-6-vuotiaiden ryhmissä ovat 
esimerkiksi erilaiset piirtämistehtävät ja monenlaiset kynä-paperitehtävät, joihin 
sisältyy värien tunnistamista, numeroita, kirjaimia ja oman nimen tai nimikirjaimi
en kirjoittamista. Osassa päiväkodeista näitä tehtäviä kutsutaan esikoulutehtäviksi. 

Harterin (1982b; Harter ym. 1984) mukaan pieni lapsi pystyy arvioimaan 
myös sosioemotionaalista tukea ja hyväksyntää, jota hän saa vanhemmilta, kave
reilta ja opettajilta, kun arviointien perustana on näiden henkilöiden hyvin konk
reettinen käyttäytyminen. Koettu kavereiden hyväksyntä, josta Harter käyttää 
myös rinnakkaiskäsitettä koettu sosiaalinen pätevyys, sisältää lapsen arvion 
ikätovereilta saamastaan hyväksynnästä ja suosiosta. Itsensä hyväksytyksi koke
minen liittyy läheisesti sisäiseen toimintamalliin minästä rakastettuna ja arvostet
tuna (Baath, Rubin & Rose-Krasnor 1998). Kavereiden hyväksynnällä on positiivi
nen yhteys lapsen sosiaalisiin taitoihin yhteisleikkitilanteissa (Doyle & Connolly 
1989; Pölkki 1990, 56-60), kavereiden määrään ja yksinäisyyden kokemuksiin 
(Cassidy & Asher 1992). 

Lapsen arviot kavereiden hyväksynnästä ovat alhaisemmat kuin omasta pä
tevyydestä, mikä osoittaa, että lapset arvioivat muita kriittisemmin kuin itseään. 
Poikien arviot kavereista ovat kriittisempiä kuin tyttöjen. Koululaiset arvioivat 
kavereitaan positiivisemmin kuin alle kouluikäiset lapset. (Frey & Ruble 1987; 
Harter ym. 1984; Harter 1990a; Jongmans, Dubowitz, Demetre & Henderson 1996; 
Ruble, Eisenberg & Higgins 1994.) 

Tässä tutkimuksessa koetulla kavereiden hyväksynnällä tarkoitetaan lasten 
arvioita suosiostaan ja asemastaan lapsiryhmässä ja kavereiden keskuudessa sekä 
hyväksytyksi tuntemisen kokemuksia. Lasten arviot tällä alueella kohdistuvat 
siihen, kuinka paljon he kokevat itsellään olevan kavereita erilaisissa leikki-, 
liikunta- ja pelitilanteissa. Kavereiden suosiosta ja hyväksynnästä kertoo myös se, 
kuinka usein muut lapset pyytävät mukaan leikkiin tai syntymäpäivilleen. 

Koettu äidin hyväksyntä varhaislapsuuden minäkäsitysmallin sosiaalisena 
ulottuvuutena sisältää Harterin ym. (1984) mukaan lapsen arviot äidiltä saamas
taan hyväksynnästä ja tuesta. Isän hyväksynnän puuttuminen mallista kuvastaa 
kulttuuria, jossa malli on syntynyt. Pienten lasten isän hyväksyntää on tutkittu 
vähän (Kelty 1985). 

Harter (1990a) on tutkimustensa pohjalta tullut siihen johtopäätökseen, että 
sosiaalisella tuella on keskeinen merkitys lapsen positiiviselle itsearvostukselle, 
joka määritellään luottamusta, aloitteellisuutta, uteliaisuutta ja riippumattomuutta 
osoittavana käyttäytymisenä. Nimenomaan perheeltä ja äidiltä saatu tuki on 
tärkeää. Erityisesti vanhempien osoittama lämpö, kiinnostus ja huomio lasta 
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kohtaan vaikuttavat merkittävästi siihen, miten lapsi arvostaa itseään. Perheen 
yhteiset toiminnat kodin ulkopuolella, huomion kiinnittäminen lapseen ja keskus
teleminen hänen kanssaan ovat yleisempiä itseensä positiivisesti suhtautuvien 
lasten perheissä (Pölkki 1978, 57; 1990, 60-64). 

Harterin (1983) mukaan on ennustettavissa, että lapset, joilla jo varhain on 
varma ja turvallinen kiintymyskäyttäytymisen malli, kokevat itsensä suhteellisen 
päteviksi ja hyväksytyiksi kavereiden ja äidin taholta. Positiivinen äiti-lapsisuhde 
johtaa koettuun äidin hyväksyntään, ja tämän sosiaalisen suhteen varmuus 
edesauttaa kaverisuhteiden syntymistä. Tätä tukevat myös Denhamin, Renwickin 
ja Holtin (1991) saamat tulokset. 

Tässä tutkimuksessa koetulla äidin hyväksynnällä tarkoitetaan lapsen arvioi
ta siitä, miten äiti suhtautuu häneen, ottaa hänet huomioon ja osallistuu hänen 
jokapäiväisiin toimintoihinsa. Merkitykselliset tilanteet ja toiminnat, joiden pohjal
ta lapsi arvioi saamaansa hyväksyntää äidiltä, liittyvät esimerkiksi siihen, juttelee
ko ja lukeeko äiti lapselle tai toimiiko ja leikkiikö hän yhdessä lapsen kanssa 
kotona tai kodin ulkopuolella. 

Vaikka lapsi pystyy arvioimaan pätevyyttään silloin kun se on konkreettises
ti kuvattu, hänellä ei Harterin (1990a) mukaan näytä olevan kykyä arvioida eri osa
alueiden tärkeyttä, mihin vanhemmat lapset pystyvät. Toisin sanoen hän ei pysty 
antamaan erilaisia arvoja menestymiselleen eri osa-alueilla. Niinpä muun muassa 
Jamesin esittämä pätevyyden ja tärkeäksi kokemisen suhde ei Harterin mukaan ole 
merkityksellinen pienelle lapselle. Eccles ym. (1993) ovat kuitenkin tutkimustensa 
pohjalta esittäneet, että jo kuusi-seitsemänvuotiaat lapset pystyvät arvioimaan 
erikseen pätevyyttään ja toimintojen tärkeyttä itselleen. 

Tässä iässä lapset eivät pysty itse esittämään arviota itsearvostuksestaan. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pienillä lapsilla ei ole itsearvostusta, vaan he 
eivät pysty sitä kielellisesti ilmaisemaan. Lasten rajallisista kognitiivisista valmiuk
sista johtuen he eivät pysty analysoimaan ja erittelemään minäkäsityksen eri osa
alueita. Kyseessä ei ole siis pelkästään mittaamisen ongelma. Vasta lapsuuden 
keskivaiheilla lapsi osaa tehdä merkityksellisiä ja luotettavia arvioita kokonaisval
taisesta rakenteesta, mikä on yhteydessä lapsen valmiuksiin muodostaa käsitteitä. 
(Haltiwanger 1989; Haltiwanger & Harter 1988; Harter 1981; 1982b; 1990a.) 

Koska pienen lapsen itsearvostuksen tutkiminen itsearvioinnin avulla ei ole 
mahdollista, Harter on pyrkinyt kehittelemään muita metodologisia lähestymista
poja. Koska lapsen itsearvostus näkyy hänen käyttäytymisessään ja kiinnostuksis
saan, Harter on kehittänyt kokeneiden lastentarhanopettajien arviointien avulla 
itsearvostuksen käyttäytymisindeksin. (Haltiwanger 1989; Haltiwanger ym. 1988; 
Harter 1990a.) Tutkimuksissa löytyi kaksi käyttäytymisen kategoriaa, jotka kuvaa
vat vahvan itsetunnon omaavan lapsen käyttäytymistä: 

1) Lapsi osoittaa aktiivisesti luottamusta, uteliaisuutta, aloitekykyä ja riippumat
tomuutta: luottaa omiin ajatuksiin, kohtaa uusia haasteita luottavaisesti, on
aloitekykyinen, asettaa tavoitteita riippumattomasti, on utelias, keksii ja kyse
lee sekä on innokas kokeilemaan uusia asioita. Lisäksi löytyi kaksi osiota, jotka
näyttävät ilmaisevan ominaisuuksien yleisempää esiintymistä: lapsi kuvailee
itseään positiivisin termein ja antaa arvon omalle työlleen.
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2) Lapsi osoittaa sopeutuvaa reagointia muutokseen ja stressiin: kykenee hyväk
symään muutoksia ja mukautuu niihin, sietää frustraatiota eikä anna periksi
sekä kykenee käsittelemään kritiikkiä ja kiusaamista.

Tämän käyttäytymisen analyysin perusteella nousi esiin kaksi itsetunnon 
ulottuvuutta, toinen aktiivinen ja toinen enemmän reaktiivinen. Aktiivinen ulottu
vuus kuvastaa enemmän lähestymistapaa kuin taitoja; vahvan itsetunnon omaava 
lapsi suhtautuu maailmaan luottavaisin mielin, kun taas heikon itsetunnon omaa
va lapsi välttelee haasteita, uusia tilanteita ja maailmansa tutkimista. Reaktiivinen 
ulottuvuus sisältää lapsen suhtautumisen muutokseen, frustraatioon ja stressiin: 
vahvan itsetunnon omaava lapsi reagoi sopeutuvasti, kun taas heikon itsetunnon 
omaavan lapsen reaktiot voivat osoittaa sopeutumattomuutta tai hän käyttäytyy 
välttelevästi. (Harter 1990a.) 

Harterin tutkimuksessa arvioitu sellainen käyttäytyminen, joka kokeneiden 
lastentarhanopettajien mielestä oli irrelevanttia itsetunnon kannalta, sisälsi seuraa
vat ulottuvuudet: 

1) Pätevyys: suorittaa tehtävät hyvin tai kokee vaikeuksia tehtävien suorittami
sessa, käyttää materiaaleja kekseliäästi.

2) Tarkkaavaisuus: kuuntelee ja keskittyy tai harhailee sekä henkisesti että fyysi
sesti.

3) Motivaatio suorittaa tehtävät loppuun: pysyy tehtävässä kunnes on saanut sen
valmiiksi, yrittää parhaansa tai ei suorita tehtäviä loppuun.

4) Aktiivisuus: toimii ja liikkuu vilkkaasti tai ei puhu kovin paljon.
5) Ystävyys: on hyviä ystäviä, tarvitsee tukea muilta lapsilta.
6) Rohkaisun tarve opettajalta: pyytää apua opettajalta, tarvitsee rohkaisua

kertoakseen kokemuksistaan.

Harterin tutkimusten mukaan pätevyys tai taidot eivät siis varhais
lapsuudessa ilmaise lapsen itsearvostusta, vaan itsearvostusta osoittavat pikem
minkin itseluottamus, aloitteellisuus, uteliaisuus ja riippumattomuus. Tätä tukee 
myös tulos, että koettu kognitiivinen ja fyysinen pätevyys ei korreloi kovin voi
makkaasti sosiaalisen hyväksynnän (äiti ja kaverit) kanssa, joka latautuu omalle 
faktorilleen. Sosiaalinen hyväksyntä kuitenkin korreloi koettuun affektiiviseen 
(iloisuus/surullisuus) tasoon, ja affektiivinen taso puolestaan korreloi voimakkaas
ti itsearvostukseen. Harterin johtopäätös on se, että itsearvostus toimii välittäjänä 
siten, että sosiaalinen hyväksyntä vaikuttaa käyttäytymisessä näkyvään itsearvos
tukseen, joka taas vaikuttaa tunnekokemuksiin. Toisin sanoen pätevyydellä on 
varsin vähän vaikutusta lapsen itsearvostuksen käyttäytymisindeksiin, samoin 
kuin affektitasoon. (Harter 1987; 1990a.) 

Itsearvostusta osoittava käyttäytyminen on ilmeisen samanlaista kuin kiin
tymysteorian (Ainsworth 1979; Sroufe 1979) mukainen vahvaa ja heikkoa kiinty
mystä osoittava käyttäytyminen. Kummassakin ovat keskeisinä piirteinä aloitteel
lisuus, kokeilu ja ympäristön tutkiminen sekä reagointi stressiin. 

Varhaislapsuudessa siis vanhempien sosiaalinen tuki ja lapsen kokema sosi
aalinen hyväksyntä ovat merkityksellisempiä itsearvostuksen osatekijöitä kuin 
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koettu pätevyys. Siten se itsearvostuksen rakenne, joka on olemassa keskilap
suudessa ja jossa koettu pätevyys on merkityksellinen itsearvostuksen osatekijä, 
ei toteudu varhaisina vuosina. (Harter 1987; 1990a.) 

2.1.4 Kehitysmuutokset minän sisällössä ja rakenteessa sekä lasten 
edellytyksissä arvioida itseään 

Damon ym. (1982) ovat esittäneet yhteenvedon minän kehittymisestä varhaislap
suudesta aikuisuuteen. Mallin lähtökohtana on Jamesin teoria minäkäsityksestä 
kognitiivisena käsitteenä ja sen rakenteesta. Objektiminä jakaantuu neljään osa
alueeseen: fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja psykologiseen. Damon ym. 
(1982) ovat täydentäneet Jamesin mallia toiminnallisella osa-alueella, joka sisältää 
kyvyt ja tyypilliset toiminnat. Kaikissa ikävaiheissa lapsella on ainakin alkeellinen 
ja ylimalkainen käsitys näistä neljästä osa-alueesta, jotka kehityksen myötä muut
tuvat luonteeltaan. 

Subjektiminän kehitystä kuvataan neljän ulottuvuuden suhteen: jatkuvuus, 
erottelevuus, tahdonalaisuus ja itsereflektio. Subjektiminä tulkitsee kokemuksia, 
eikä näissä tulkinnoissa tapahdu tasolta toiselle siirtymistä kuten objektiminän 
kehityksessä, vaan asteittaista ja jatkuvaa kehitystä jokaisella neljällä ulottuvuu
della. Damon ym. (1982) ovat tehneet iän mukana tapahtuvista minän muutoksis
ta seuraavat johtopäätökset: 

1. Muutoksen suunta on fyysisestä psyykkiseen.
2. Pysyvät minän sosiaaliset persoonallisuuspiirteet tulevat esille.
3. Tahdonalaisuus ja itsereflektio lisääntyvät.
4. Minän eri osa-alueet integroituvat käsitteelliseksi minäjärjestelmäksi.

Harter (1983) on kritisoinut sitä, että monissa minän kehityskuvauksissa se
koittuvat keskenään sisältöulottuvuudet, esimerkiksi tietyt käyttäytymiset ja 
tunteet, ja minä teorian rakenteet eli se, kuinka nämä sisällöt järjestäytyvät piirteik
si, abstraktioiksi, hierarkioiksi, verkostoiksi jne. Kuvaa selventääkseen hän onkin 
erottanut sisällön ja rakenteen toisistaan ja tarkastelee niiden vuorovaikutusta. 
Harterin mukaan kehitystä tapahtuu seuraavien viiden sisältötyypin alueella, joita 
hän kutsuu mieluummin sisältötyypeiksi kuin spesifeiksi osa-alueiksi: 

1) Fyysiset ominaisuudet: koko, ikä, sukupuoli, ulkonäkö, rotu.
2) Käyttäytyminen: toiminnat, taidot, mieltymykset.
3) Tunteet: tunnetilat, mielialat.
4) Motivaatiot: kokemukset omista aikomuksista, satunnaiset tuntemukset,

motiivit.
5) Kognitiivinen alue: asenteet, ajatusten luonne, teoriat ja kognitiiviset rakenteet.

Ensimmäiset kaksi sisältötyyppiä, fyysiset ominaisuudet ja käyttäytyminen, 
edustavat havaittavia sisältötyyppejä ja viimeiset kolme ilmaisevat psykologisia 
ulottuvuuksia. Kehityksen myötä lasten minäkuvausten voidaan olettaa muuttu-
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van havaittavista fyysisistä ja käyttäytymisen ulottuvuuksista enemmän psykolo
gisiksi sisällöiksi. Silti havaittavien ominaisuuksien ei välttämättä tarvitse pudota 
pois yksilön minäkäsityksestä. 

Muutokset minäkuvausten luonteessa liittyvät läheisesti kognitiiviseen kehi
tykseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Kehityskuvausta muotoillessaan Harter on 
vahvasti tukeutunut Fischerin (1980) kognitiiviseen kehitysteoriaan ja Selmanin 
(1980) kehityskuvaukseen. Vaikka Harter ei tarkasti rajaa kehitysvaiheita, ne 
vastaavat läheisesti myös Piaget'n (1963) esittämiä kognitiivisen kehityksen kausia. 
Ensimmäinen vaihe vastaa karkeasti esioperationaalisen ajattelun kautta (n. 1.5-
7 /8 v), jolloin minäkuvaukset ilmaistaan spesifeinä ominaisuuksina, käyttäyty
misenä, tunteina jne. Toisessa vaiheessa, joka vastaa konkreettisten operaatioiden 
ajattelun kautta (7 /8-12 v), nämä yhdistetään piirteiksi. Kolmas vaihe vastaa var
haista formaalisten operaatioiden ajattelun kautta nuoruudessa, ja neljäs vaihe 
edustaa myöhempää kehitystä aikuisiässä. (Harter 1983; 1985; Piaget ym. 1977, 13-
145.) 

Jokaisen kehitysvaiheen kaksi tasoa edustavat yksilöllisiä eroja, joita Piaget'n 
teoriassa ei ole tuotu selvästi esille. Siirtyminen ensimmäiseltä tasolta toiselle 
sisältää jokaisessa vaiheessa eriytymistä. Kunkin vaiheen ensimmäisellä tasolla 
ominaisuudet, piirteet ja käsitteet ovat tyypillisesti kokonaisvaltaisia ja usein liiaksi 
yleistettyjä, esimerkiksi lapsi tuntee itsensä joko pelkästään fiksuksi tai pelkästään 
tyhmäksi. Minäkuvaukset eivät ole välttämättä pysyviä, vaan yksilö saattaa horjua 
laidasta toiseen, esimerkiksi tuntea itsensä tänään fiksuksi, huomenna tyhmäksi. 
Nämä kuvaukset eriytyvät enemmän ja tulevat tilannekohtaisemmiksi toisella 
tasolla, esimerkiksi lapsi tuntee itsensä fiksuksi toisessa tilanteessa, toisessa taas 
tyhmäksi. (Harter 1983; 1985.) 

Varhaislapsuudessa minäkuvaukset esitetään hyvin spesifeinä toimintoina. 
Pieni lapsi kuvaa, kuinka hän on hyvä tekemään palapelejä, tuntee aakkoset tai 
numerot ja värit, on hyvä kiipeämään, juoksemaan, laulamaan jne. Ensimmäisellä 
tasolla lapsi on taipuvainen näkemään nämä joko-tai -muodossa, eli hän on yleen
sä erittäin hyvä kaikissa taidoissa. Teoreettisesti pieni lapsi voi myös kuvata 
itsensä pelkästään huonoksi näissä taidoissa. Kuitenkin Harterin tulokset (Harter 
ym. 1984) lasten kuvahaastattelumittarilla tehdyistä tutkimuksista osoittavat, että 
valtaosa lapsista kuvaa itsensä pelkästään hyvänä. Harterin tulkinta on, että lapsi 
ei vielä pysty erottamaan toivetta olla hyvä ja todellista kykyä näissä taidoissa, ts. 
lapset ovat kykenemättömiä erottamaan todellista minää ihanneminästä. (Harter 
1983; 1985; 1990a.) 

Toisella tasolla nämä arviot tulevat eriytyneemmiksi. Lapsi tulee tietoiseksi 
siitä, että hän on hyvä tietyissä taidoissa, esimerkiksi rakentamaan palapelejä, 
piirtämään ja tunnistamaan värejä, mutta ei ole niin hyvä muissa taidoissa, esimer
kiksi muistamaan kirjaimet tai numerot. Taito voidaan myöntää tietyssä tilanteessa 
tai tiettyyn aikaan, mutta sitä ei vielä voida pitää pysyvänä tilanteesta tai ajankoh
dasta toiseen. Kuitenkin nämä minäkuvaukset ovat käsitteellisesti erillään toisis
taan, toisin sanoen ne eivät vielä ole yhdistyneet tai hierarkisoituneet. (Harter 1983; 
1985; 1990a.) 

Ensimmäisistä kouluvuosista lähtien spesifit käyttäytymiskuvaukset yhdis
tyvät piirteiksi, esimerkiksi "fiksu" tai "tyhmä". Piaget'n (1963) mukaan tämä 
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kehitys tarkoittaa luokittelutaitoja, joita tarvitaan hierarkian rakentamiseen. 
Esimerkiksi yksilö on tyhmä, koska on huono matematiikassa ja luonnontieteissä, 
tai hän on fiksu, koska on hyvä kirjoittamisessa, kuvaamataidossa ja musiikissa. 
Kuitenkin lapsi kykenee kognitiivisesti kontrolloimaan vain yhtä piirrettä sellaises
ta piirreparista, jonka piirteet voidaan nähdä vastakohtina, kuten fiksu ja tyhmä. 
Niinpä lapsi päättelee, että hän on joko kokonaan fiksu tai kokonaan tyhmä. 
(Harter 1983; 1985; 1990a.) 

Myöhemmin piirrekuvaukset eriytyvät niin, että lapsi hyväksyy, että hän voi 
samanaikaisesti olla fiksu ja tyhmä. Vaikka hän on huono matematiikassa ja 
luonnontieteissä, hän voi samanaikaisesti olla fiksu taiteessa ja musiikissa. Edisty
minen tällä tasolla on spesifeihin tilanteisiin liittyvien piirteiden eriytymistä. 
Kuitenkin nämä piirrekuvaukset ovat rinnakkain, niin kuin jokainen olisi rajattu 
erillisen taidon osa-alueelle. Ne eivät vielä ole yhdistyneet. (Harter 1983; 1985.) 

Kun kutakin rakenteellista vaihetta ja tasoa tarkastellaan suhteessa sisältö
tyyppeihin, voidaan muodostaa matriisi, joka sisältää kaikki rakenteellisten vaihei
den ja sisältötyyppien yhdistelmät. Edellä esitellyssä esimerkissä on hahmoteltu 
yhden sisältötyypin, taitojen tai pätevyyden osa-alue. Kehityksellisesti voidaan 
olettaa, että rakenteellinen taso ja sisältötyyppi korreloivat jossain määrin niin, että 
yksilö saattaa käyttää korkeampia rakenteellisia vaiheita kehittyneempien sisältö
tyyppien yhteydessä. Kuitenkaan ei ole mahdollista spesifioida yksittäistä kehi
tysjärjestystä yhdistämällä nämä ulottuvuudet. Uusien sisältötyyppien ilmaantu
mista voidaan parhaiten luonnehtia kehityskulkuna, jolloin aiemmatkin minäku
vauksen muodot säilyvät yksilön minäkuvausvalikoimassa. (Harter 1985.) 

Rakenteellisten vaiheiden ja tasojen kehityksellistä kulkua ei voi täsmällisesti 
määritellä. Koska yksilö voi olla eri vaiheessa eri elämänalueilla, voi olla vaikea 
luonnehtia häntä tai tiettyä ikäryhmää yleisellä rakenteellisella vaiheella ja tasolla. 
Tällainen moninaisuus osoittaa, miten vaikeaa on rakentaa yksinkertainen mo
niulotteinen tai hierarkkinen malli minästä. Vaikka edellä esitetty viitekehys 
tarjoaa systemaattisen kuvauksen minäkäsityksen kehityksellisistä muutoksista, 
sen rajoituksena on, että se ei käsittele niitä biologisia, kognitiivisia ja sosiaalisia 
prosesseja, joita nämä muutokset aiheuttavat. (Harter 1983; 1985.) 

Harter (1998) on myöhemmässä tuotannossaan kritisoinut Piaget'n kategoris
ta vaihekuvausta, joka ei riittävästi huomioi yksilöllisiä eroja kognitiivisessa 
kehityksessä ja tekijöitä, jotka ovat näiden erojen taustalla. Lapsen kulttuurinen ja 
sosiaalinen ympäristö, kuten vanhempien arvot ja kasvatuskäytännöt, voivat 
vaikuttaa siihen, mitkä piirteet lapsen minäkuvauksissa korostuvat. Ympäristö voi 
vaikuttaa myös minäkäsityksen rakentumiseen. 

Eder, Gerlach ja Perlmutter (1987) kritisoivat Damonin ja Hartin sekä Harte
rin näkemystä, jonka mukaan pienen lapsen itsearvioinnit perustuvat ensisijaisesti 
tilannekohtaisiin tapahtumiin. He tuovat esiin ristiriidan lasten minäkäsitys- ja 
muistitutkimuksista tehtyjen johtopäätösten välillä. Omassa 5-7-vuotiaiden lasten 
haastattelututkimuksessaan he tutkivat, missä määrin lapset arvioinneissaan 
tukeutuivat tilannekohtaiseen tai yleiseen tietoon itsestään. Tulokset osoittivat, että 
3.5-vuotiailla lapsilla yleiset muistot itsestä olivat vallitsevia, ja spesifien muistojen 
määrä lisääntyi 3.5 ja 5.5 ikävuosien välillä. Tutkijat toteavat johtopäätöksinään, 
että pienillä lapsilla on kokonaisvaltaisia, kontekstista riippumattomia käsityksiä 
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itsestään, ja kyky tuottaa piirteitä kuvaavia arvioita lisääntyy voimakkaasti 5.5:stä 
vuodesta aikuisuuteen. 

Lasten itsearviointien eriytymisen kehittymisestä on esitetty ristiriitaisia tut
kimustuloksia. Harterin (1983; 1990a; Harter ym. 1984) mukaan lasten arviot eri 
osa-alueilla eivät 4-7 vuoden iässä ole vielä täysin eriytyneet. Pienet lapset eivät 
vielä selvästi erota kognitiivisia ja fyysisiä taitojaan, vaan nämä pätevyyden alueet 
ryhmittyivät samalle faktorille, jota Harter nimittää yleiseksi pätevyydeksi. Samoin 
samalle sosiaalisen hyväksynnän faktorille ryhmittyivät kavereiden ja äidin hy
väksynnän sekä käyttäytymisen osa-alueet. Lasten arviointien eriytymättömyys 
näkyi myös tutkittaessa yli- ja aliarvioivien lasten pätevyysarvioita (Assor, Orr & 
Priel 1989). 

Kun lapsi kasvaa, minäkäsityksen rakenne eriytyy ja itsearvioinnin edelly
tykset kehittyvät. 8-12-vuotiailla lapsilla minäkäsityksen osa-alueita on jo kuusi: 
koulupätevyys, liikuntapätevyys, kavereiden sosiaalinen hyväksyntä, käyttäyty
minen, fyysinen ulkonäkö ja kokonaisvaltainen itsearvostus. (Harter 1985.) 

Pätevyyden osa-alueiden eriytymisestä on esitetty myös edellisestä poik
keavia tuloksia. Anderson ja Adams (1985) ovat todenneet jo 5-vuotiaiden pysty
vän arvioimaan erikseen pätevyyttään fyysisellä ja kognitiivisella alueella. Varhais
ta eriytymistä osoittavia tuloksia ovat saaneet myös muut tutkijat (Eccles ym. 1993; 
Jongmans ym. 1996; Marsh ym. 1991; 1998). 

4-7-vuotiaiden lasten arviot pätevyydestään ovat Harterin mukaan korkeita,
mikä osoittaa, että pienillä lapsilla on erittäin positiivisia pätevyyden kokemuksia. 
Lapset arvioivat omaa pätevyyttään positiivisemmin kuin muiden pätevyyttä. 
Tulokset kuvastavat ikävaiheelle tyypillistä tendenssiä, että lapsi vielä sekoittaa 
toiveet ja realistisen pätevyyden. Iän myötä pätevyyden arvioiden taso laskee ja 
realisoituu, kun hänen edellytyksensä mm. sosiaaliseen vertailuun kehittyvät. 
(Eccles ym. 1993; Frey ym. 1987; Harter ym. 1984; Harter 1990a; 1990b; Jongmans 
ym. 1996; Ruble ym. 1994.) 

Lasten itsearviointien realistisuutta on pyritty selvittämään tutkimalla lasten 
perusteluja arvioinneilleen, vertaamalla itsearviointeja mitattuihin tuloksiin 
(Anderson ym. 1985) sekä vertaamalla lasten arviointeja opettajien arviointeihin 
(Assor ym. 1989; Harter 1985). 7-8-vuotiaista lapsista 96 % pystyi perustelemaan 
fyysisten ja kognitiivisten taitojensa arviot, esimerkiksi "osaan kirjoittaa sanan 
kissa", "opettaja on sanonut" tai "kiipeilen paljon tangoilla". Lasten perustelut 
olivat usein hyvin spontaaneja, ja monet näyttivät esimerkin taidoistaan haastat
telutilanteessa. (Harter ym. 1984.) Eräässä 5-vuotiaita koskeneessa tutkimuksessa 
(Anderson ym. 1985) lapset pystyivät arvioimaan kognitiivista pätevyyttään 
aikaisempaa oletettua realistisemmin, kun pätevyysarvioita verrattiin mitattuihin 
kognitiivisiin suorituksiin. 

Opettajien suorittaman pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arvioinnin 
perusteella lapset voitiin jakaa kolmeen ryhmään: a) ne, joiden arvio omasta 
pätevyydestään on yhdenmukainen opettajan arvion kanssa, b) ne, jotka kokevat 
itsensä vähemmän päteviksi kuin mitä opettaja heidät arvioi, ja c) ne, jotka arvioi
vat itse olevansa pätevämpiä kuin mitä opettaja heidät arvioi. Lasten omien ja 
opettajien pätevyysarviointien välillä oli merkitsevä korrelatiivinen yhteys (kogni
tiivinen pätevyys .37 ja fyysinen pätevyys .30). Sen sijaan kavereiden hyväksynnän 
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arvioinnit eivät korreloineet merkitsevästi lasten omiin arviointeihin. (Harter 1985; 
Harter ym. 1984.) 

Kognitiivista pätevyyttään yliarvioivat tai aliarvioivat päiväkotilapset arvioi
vat myös muut minäkäsityksen osa-alueet saman tendenssin mukaan. Sekä yliar
vioijat että aliarvioijat asettivat itselleen mitattua pätevyyttään matalampia tavoit
teita ja valitsivat helpompia tehtäviä kuin lapset, joiden itsearviointi vastaa mitat
tua pätevyyden tasoa. (Assor ym. 1989; Harter 1985.) 

Itsensä yliarvioi vien lasten arviot poikkeavat usein enemmän opettajan arvi
oinneista kuin aliarvioivien lasten arvioinnit. Näillä lapsilla oli opettajan arvion 
mukaan vaikeuksia saada sosiaalista hyväksyntää kavereilta ja äidiltä. Yliarviointi 
voi olla osoitus lapsen defensiivisestä toimintamallista tai itsesuojelusta; lapsi voi 
olla haluton hyväksymään puutteitaan, koska olisi pelättävissä, että se heikentäisi 
edelleen hänen ehdollista sosiaalista statustaan. Yliarviointi voikin olla enemmän 
matalan sosiaalisen hyväksynnän syy kuin sen seuraus. (Assor ym. 1989.) Myös 
aliarviointiin voi liittyä hyväksynnän puutetta, sillä tutkittaessa kaveripiirissään 
torjuttuja lapsia, heistä noin puolet aliarvioi pätevyyttään (Boivin & Begin 1989). 

Lapsilla, joiden pätevyyden opettaja arvioi keskimääräistä heikommaksi, oli 
useammin mielikuvituskavereita kuin muilla lapsilla. Mielikuvituskaverinsa he 
arvioivat huomattavasti pätevämmäksi kuin itsensä yrittäen näin kompensoida 
omaa heikkoa pätevyyttään. Erityisesti poikien mielikuvituskaverit olivat suuria, 
vahvoja ja taitavia tai hyviä lukemaan ja laskemaan sekä suosittuja kavereiden 
keskuudessa. Tytöt sitä vastoin arvioivat mielikuvituskaverinsa pätevyyttä huo
mattavasti realistisemmin. (Harter & Chao 1992.) 

Lasten korkeisiin pätevyysarviointeihin on etsitty perusteluja muun muassa 
lapsen lähiympäristöstä, jossa lasta lähellä olevat aikuiset yleensä antavat lapselle 
positiivista palautetta osaamisesta, mikä vahvistaa lapsen egosentrisiä havaintoja 
pätevyydestään (Harter 1990a). Johtopäätöstä tukevat osittain tulokset (Markus & 
Wurf 1987), joiden mukaan ympäristön tarjoamalla tiedolla on merkitystä lasten 
itsearviointien eriytymiselle ja tasolle. Rosenholtz ja Simpson (1984) tutkivat 
kontekstin näkökulmasta sitä, millä tavalla lapset muodostavat käsityksensä 
omista ja kavereiden kognitiivisista kyvyistä. He eivät löytäneet tukea sille käsi
tykselle, että nuoremmat lapset (ennen toista luokkaa) yliarvioivat omat kykynsä. 
Tutkijoiden mukaan tiedon määrä, missä määrin tieto on pysyvää, ja missä määrin 
tieto on helposti tulkittavissa ja yhdistettävissä, vaikuttaa henkilön käsityksen 
muodostumiseen omista kyvyistä. Tutkijat puhuvat ympäristön yksiulotteisuudes
ta versus moniulotteisuudesta. 

Ympäristö on yksiulotteinen silloin, kun lasta ja hänen suoritustaan arvioi
daan yhden kriteerin mukaan ja moniulotteinen, kun arviointia tehdään usealla 
kriteerillä. On selvää, että yksiulotteinen ympäristö tarjoaa selkeän kriteerin 
arvioinnille, jolloin yksimielisyys arvioinnissa on korkea ja henkilö saa selkeää ja 
eriytynyttä palautetta, joka taas ohjaa häntä tietyssä suunnassa. Vaikka yksiulot
teinen ympäristö (suuri yksimielisyys) tuottaa selkeän käsityksen omista kyvyistä, 
moniulotteinen ympäristö (heikko yksimielisyys) tarjoaa kuitenkin enemmän 
mahdollisuuksia säilyttää suotuisa käsitys itsestä. (Rosenholtz ym. 1984.) 

Kognitiiviseen kehitykseen liittyviä selityksiä pätevyysarviointien korkeaan 
tasoon on etsitty tutkimalla lasten edellytyksiä erottaa ja ymmärtää käsitteitä, jotka 
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sisältyvät oman kyvyn tai pätevyyden arviointiin. Nichollsin (1990) mukaan 
luotettava arviointi edellyttää, että käsitteet kyky, sattuma, vaikeus ja yritys ovat 
eriytyneet. 

Jo viisivuotiaat lapset näkivät sattumanvaraiset ja taitoa vaativat tehtävät 
erilaisina ja keskittyivät pitempään taitoa vaativiin tehtäviin. Silti käsitteet eivät ole 
vielä täysin eriytyneet. Alle kouluikäinen lapsi tulkitsee, että vaikealta tuntuva 
tehtävä merkitsee vaikea minulle, eikä osaa arvioida suoritustaan verrattuna 
muihin. Normatiivinen käsite kyvystä ja vaikeudesta esiintyy noin seitsemänvuo
tiaana. Käsitteiden kyky ja yrittäminen eriytyminen edellyttää, että ymmärtää 
kyvyn kapasiteettina. Alle kuusivuotias tulkitsee, että jos yrittää enemmän, on 
hyvä vaikka saisikin huonompia pisteitä suorituksestaan. Samanlaisen yrityksen 
uskotaan tuottavan samanlaisen tuloksen. Tutkimusten mukaan vasta 12-
vuotiaana mainitut käsitteet ovat täysin eriytyneet. Osassa tutkimuksia tyttöjen 
käsitteiden eriytymisen on todettu kehittyvän aikaisemmin kuin poikien. (Frey 
ym. 1987; Hechausen 1984; Nicholls 1990; Nicholls & Miller 1983; 1985; Ruble ym. 
1994.) 

Nicholls (1978) sai johdonmukaisia tuloksia edellisiin tutkimustuloksiin ver
rattuna tutkiessaan lasten arviointeja pätevyydestään lukemisessa opettajien 
arviointeihin verrattuna. Arviointien vastaavuus lisääntyi sitä mukaan kun yrityk
sen ja kyvyn käsitteet eriytyivät. Nichollsin kehityskuvauksen toisella tasolla (6-7-
vuotiaana) lasten ja opettajien arviointien välinen korrelaatio oli .19, seuraavalla 
tasolla .59 ja neljännellä tasolla .81. Nichollsin johtopäätös oli, että käsitteiden 
eriytymisen myötä lasten arviot pätevyydestään perustuivat enemmän vertailuun 
muiden tuloksiin kuin yritystä vaatineen suorituksen subjektiiviseen kokemuk
seen. 

Butlerin (1990) tutkimustulokset tuovat mielenkiintoista lisätietoa tavoiteo
rientaation merkityksestä lasten arviointien realistisuuteen. Viisivuotiaiden lasten 
arvioinnit osaamisestaan vastasivat lähes yhtä hyvin aikuisten arviointeja kuin 
seitsemän- ja kymmenvuotiaiden lasten arvioinnit, kun tehtävänä oli jäljentää 
mallikuvio mahdollisimman tarkasti. Kun vertailukohdaksi annettiin muiden 
lasten suoritukset, viisivuotiaiden ja aikuisten arviointien vastaavuus oli heikko, 
mutta lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä. Tulokset osoittavat, että minäorientaa
tioon sisältyvän sosiaalisen vertailun kehittyminen on yhteydessä normatiivisen 
kyvyn käsitteen kehittymiseen. 

Kun Harterin kehityskuvausta sovelletaan tämän tutkimuksen lapsiin, voi
daan tehdä seuraavia oletuksia ja johtopäätöksiä: 

Koska lapset tutkimuksen alkuvaiheessa syksyllä olivat 5-6-vuotiaita, heidän 
minäkäsityksensä oli ilmeisesti Harterin kehityskuvauksen ensimmäisessä vai
heessa, sen ensimmäisellä tasolla. Lasten minäkuvaukset ovat tilannekohtaisia ja 
spesifejä, fyysisiin ominaisuuksiin ja taitoihin liittyviä, esimerkiksi "olen hyvä 
kiipeämään, hyppäämään, rakentamaan palapelejä" jne. He arvioivat pätevyytensä 
kaikissa näissä taidoissa yleensä erittäin hyväksi, koska lasten kognitiiviseen 
kehitykseen yhteydessä olevat kyvyn ja pätevyyden arvioinnin vaatimat käsitteet 
eivät ole vielä täysin eriytyneet. Lasten arvioinneista ei voida varmuudella sanoa, 
missä määrin ne kuvastavat yrittämistä, vaikeuden kokemista tai kykyä. Lasten 
arvioinnit ovat lisäksi hyvin minäkeskeisiä ja mustavalkoisia. 
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Keväällä osa lapsista oli täyttänyt seitsemän vuotta, joten on mahdollista, että 
heidän minäkuvauksissaan alkaa näkyä piirrearvioiden eriytymistä. Tällöin lapsi 
ymmärtää, että hän voi olla hyvä piirtämään, mutta muistaa huonosti kirjaimet tai 
numerot. Lasten arviot ovat edelleen tilannekohtaisia. Lasten minäkäsitysarvioin
tien oletetaan osoittavan voimakkaampaa eriytymistä neljälle osa-alueelle kuin 
Harterin tutkimuksissa. 

2.2 Sosiaalisen kasvuympäristön merkitys lapsen minäkäsityksen 
rakentumisessa ja liikunta-aktiivisuuden muodostumisessa 

2.2.1 Koti ja vanhemmat 

Vanhempien ja ympäristön vaikutusta lasten itsearviointiin, minäkäsitykseen ja 
fyysiseen aktiivisuuteen on tutkittu mm. kiintymysteorian (Bowlby 1973; 1982), 
symbolisen vuorovaikutusteorian (Cooley 1983; Mead 1972), sosiaalisen oppimis
teorian (Bandura 1977, 1986), sosiaalisen vertailun (Festinger 1954) ja odotus
arvomallin (Eccles, Adler & Kaczala 1982) näkökulmasta. Kasvuympäristö vaikut
taa siihen, millaisia itseä koskevia käsityksiä lapselle muodostuu. Koti ja vanhem
mat muodostavat tärkeimmän alle kouluikäisen lapsen sosiaalisen kasvuympäris
tön. Vanhempien merkitys "sosiaalisina agentteina" on keskeinen lapsen persoo
nallisuuden kehitysprosessissa ja minäkäsityksen kehittymisessä. 

Vanhempien hyväksyntä, odotukset ja sosiaalinen tuki 

Tutkimusten (Coopersmith 1967, 150-167) mukaan perheen ainoilla lapsilla on 
hyvä itsetunto verrattuna muihin lapsiin. Perheen ainoa ja ensimmäinen lapsi 
saavat enemmän huomiota vanhemmilta, kun taas seuraavat lapset joutuvat 
kilpailemaan vanhempien huomiosta ja yhteisestä ajasta. 

Perheen sosiaalisen taustan vaikutuksesta pienen lapsen minäkäsitykseen ei 
ole kovin paljon näyttöä. Äidin koulutustason on todettu merkittävästi lisäävän 
perheen sitoutumista 5-8-vuotiaiden lasten koulunkäyntiin, poikien enemmän 
kuin tyttöjen (Stevenson & Baker 1987). McLoyd (1990) on kuvannut monimut
kaista ongelmakenttää, joka liittyy perheen heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. 
Vanhempien psyykkinen stressi vähentää vanhempien kapasiteettia sensitiiviseen 
ja huolehtivaan vanhemmuuteen. Se voi johtaa rajoittuneeseen sosioemotionaali
seen kanssakäymiseen lasten kanssa. Vanhemmat voivat käyttää kovaa kuria ja 
fyysistä rangaistusta, antavat tukea vähemmän, eivätkä osallistu lapsen elämään. 

Perheen heikon taloudellisen tilanteen ja sisäisten vuorovaikutusongelmien 
yhteyksistä lasten itsetuntoon ja käyttäytymisongelmiin on myös näyttöä. Lapset, 
joilla oli pitkäaikaiset kokemukset perheen heikosta taloudesta, oli heikoin itsetun
to. Perheissä, joissa keskusteltiin yhdessä, lapsilla oli positiivinen käsitys sosiaali
sesta pätevyydestään. Päinvastainen tilanne voi johtaa ongelmiin lasten kaverisuh
teissa ja kavereiden hyväksynnän puutteeseen. Pojilla ongelmia ilmeni enemmän 
kuin tytöillä. Perheissä, joissa lapset olivat kokeneet väkivaltaa, heidän pätevyyden 
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ja sosiaalisen hyväksynnän arviointinsa olivat negatiivisempia kuin vertailuryh
mässä. (Bolger, Patterson, Thomson & Kupersmidt 1995; Kelty 1985; Patterson, 
Vaden & Kupersmidt 1991; Pölkki 1990.) 

Luvussa 2.1.3 (sivu 19) todettiin, että lasten itsearvostusta osoittava käyttäy
tyminen on ilmeisen samanlaista kuin kiintymysteorian (Ainsworth 1979; Bowlby 
1980; 1982; Sroufe 1979) mukainen vahvaa kiintymystä osoittava aktiivinen, utelias 
ja luottavainen käyttäytyminen. Bowlbyn mukaan tulkinnat kiintymyssuhteen 
henkilöistä muodostuvat lapsuuden varhaisina vuosina. Hän käytti näistä tulkin
noista nimeä "representational models" tai "working models", ja kuvasi mallia 
konseptiona, jota lapsi rakentaa maailmastaan. Rakennusaineina ovat lapsen 
päivittäiset, esimerkiksi vanhempiin liittyvät kokemukset. Käsitteenä ne ovat 
samanlaisia kuin Piagetin (1963) objektikäsite siinä, että molemmat ovat luonteel
taan aktiivisia. 

Toimintamalli kiintymyksestä osaltaan ohjaa lasta muodostamaan ja kehit
tämään vuorovaikutussuhteita muihin ja edesauttaa lapsen sosiaalista, emotionaa
lista ja kognitiivista kehitystä. Bowlbyn (1973) mukaan toimintamallien sisältö ja 
laatu ovat suhteessa siihen, miten herkästi vanhemmat havaitsevat lapsen signaalit 
ja kuinka johdonmukaisesti he vastaavat niihin, ovatko aina saatavilla ja valmiita 
auttamaan kun tarvitaan, hyväksyvätkö he lapsen, arvostavatko häntä ja tukevat
ko hänen aktiivista ympäristön tutkimistaan. Lapsen turvallisen kiintymyssuhteen 
ja äidin lämpimän vuorovaikutussuhteen välillä on todettu merkitsevä positiivinen 
yhteys mm. neljävuotiailla lapsilla (Booth ym. 1998). 

Bowlbyn (1982) ja Brethertonin (1991) mukaan toimintamalli kiintymyshen
kilöistä on yhteydessä toimintamalliin minästä. Kokemukset vuorovaikutuksesta 
kiintymyssuhteen henkilöihin toimivat merkittävinä tiedon lähteinä, kun lapsi 
oppii itsestään, oppien samalla myös molemmat vuorovaikutuksen roolit (Sroufe 
& Fleeson 1986). Jos lasta arvostetaan ja hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan, 
lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi ja ainutlaatuiseksi tai päinvastoin hylättynä tai 
torjuttuna tuntee itsensä arvottomaksi ja yhdentekeväksi. 

Sroufen (1983) tutkimuksessa varhaisen kiintymyssuhteen turvalliseksi ko
keneilla esikouluikäisillä oli vahvempi itsetunto kuin lapsilla, jotka varhaisina 
vuosina olivat kokeneet epävarmuutta läheisessä hoitosuhteessa. Lasten itsetunto 
arvioitiin tässä tutkimuksessa opettaja-arviointina. Myös Cassidyn (1988) kuusi
vuotiaiden lasten tutkimuksessa, jossa itsetuntoa mitattiin suoraan lapsilta, lasten 
kokeman kiintymyssuhteen laadun ja itsetunnon väliset positiiviset yhteydet olivat 
merkitseviä. Yhteydet Harterin kuvahaastattelumittarilla saatuihin tuloksiin 
osoittivat positiivista riippuvuutta kiintymyssuhteen ja koetun kognitiivisen 
pätevyyden ja kavereiden hyväksynnän välillä. 

Booth ym. (1998) tutki varhaisen kiintymyssuhteen yhteyttä lapsen hyväk
synnän ja sosiaalisen tuen kokemuksiin. Malli lähtee siitä, että itsensä hyväksytyk
si kokeminen on samanlainen kuin sisäinen toimintamalli minästä rakastettuna ja 
arvostettuna yksilönä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että varhainen turvallinen 
kiintymyssuhde äitiin ennustaa äidin emotionaalista tukea myös keskilapsuudes
sa, vahvistaen näin sisäisen toimintamallin jatkuvuuden. Lisäksi kokemukset 
mahdollisesta tuesta liittyivät läheisemmin hyväksytyksi kokemisen tunteeseen 
kuin tällä hetkellä saatavan tuen kokemukset. Bowlbyn (1973) mukaan tulkinta 
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minästä toimii mekanismina, jonka välityksellä kiintymyssuhteen vaikuh1s jatkuu 
lapsen kasvaessa. 

Vaikka itsehlnnon ja vanhempi/äiti-lapsi-kiintymyssuhteen välillä on todet
tu positiivinen yhteys, vaikuhtksen suunnasta ei ole tietoa. Osa h1tkijoista (Bowlby 
(1982; Bretherton 1991) on esittänyt, että vanhempi-lapsi-suhteen laatu määrittelee 
myös itsetunnon laatua. Cassidy (1988) pitää mahdollisena myös päinvastaista 
suuntaa tai kokonaan ulkopuolisten muuttujien vaikutusta. Esimerkkinä hän 
mainitsee heikon menestymisen urheilussa tai koulussa, joka voi johtaa sekä 
itsehlnnon heikkenemiseen että ongelmiin vanhempi-lapsi suhteessa. 

Vanhempien ja lasten vastavuoroista suhdetta tukee Felsonin ja Zielinskin 
(1989) tutkimus vanhempien sosiaalisen tuen ja kouluikäisten lasten itsehlnnon 
välisistä yhteyksistä. Vanhempien htkea osoittava käyttäytyminen vaikutti lasten 
itsetuntoon, erityisesti tytöillä, mutta myös lasten itsetunto vaikutti siihen, kuinka 
paljon vanhemmat lasten raportoinnin mukaan antoivat tukea heille. 

Muun muassa Harter (1983) ja Rosenberg (1979) käyttävät tulkitessaan sosi
aalisen ympäristön vaikutuksia Meadin (1972) ja Cooleyn (1983) symbolisen 
vuorovaikutuksen termejä, Cooleyn "looking glass self" ja Meadin "taking the role 
of the generalized other". Symbolisen vuorovaikutusteorian mukaan ihmiset 
näkevät itsensä niin kuin muut yksilölle tärkeät ihmiset näkevät hänet, toisin 
sanoen mainittujen klassikkotutkijoiden mukaan tieto itsestä on peräisin muilta. 

Reflektoidussa arviointiprosessissa on kolme elementtiä: itsearviointi, tär
keiden muiden aktuaaliset arvioinnit ja reflektoidut arvioinnit eli henkilön koke
mukset muiden arvioinneista. Mallin mukaan muiden aktuaaliset arvioinnit 
vaikuttavat reflektoituihin arviointeihin ja reflektoidut arvioinnit vaikuttavat 
itsearviointeihin, eli muiden arviointien vaikutus itsearviointeihin välittyy henki
lön reflektoinnin kautta. Malli sai osittaista tukea Felsonin (1989) kouluikäisten 
tutkimuksessa. Tulosten mukaan vanhempien arviointien vaikutukset kohdistui
vat myös suoraan lapsen itsearviointiin, erityisesti kognitiivisella ja fyysisellä osa
alueella. 

Oosterwegelin ja Oppenheimerin (1993) tutkimuksessa lapsen käsitykset it
sestä lähestyivät vanhempien käsityksiä iän myötä. Kehitys liittyy toisaalta lasten 
lisääntyneisiin kognitiivisiin edellytyksiin ottaa huomioon vanhempien näkökul
ma, mutta toisaalta se voidaan tulkita tuloksena vanhempien vaikuhtksesta lapsen 
käsitykseen itsestä. Vaikutus tapahtuu sitä kautta, kuinka lapsi kokee vanhempien 
käsitykset, uskomukset ja odotukset. Toisin sanoen ympäristön vaikutus suodat
tuu lapsen kognitioiden kautta. Lasten minäkäsitys ei kuitenkaan tule identtiseksi 
vanhempien käsitysten kanssa. 

Rosenbergin (1979) mukaan siihen, ketkä ovat lapselle tärkeitä ihmisiä, vai
kuttaa suhteen laatu toiseen henkilöön, yksilö itse sekä kontekstiin liittyvät tekijät. 
Toinen henkilö koetaan tärkeäksi, jos hänen mielipiteensä ovat suosiollisia ja ne 
koetaan uskottavina. Uskottavuuteen vaikuttaa se, kuinka pidetty tämä toinen 
henkilö on, hänen asiantuntemuksensa asiassa, kuinka yhtenevät hänen mielipi
teensä ovat muiden kanssa sekä hänen roolinsa. Rooli huomioon ottaen äiti koe
taan tärkeimmäksi lapselle, sen jälkeen isä, veljet ja siskot, opettajat, ystävät ja 
kaverit. 
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Äidin tärkeys korostuu kiintymysteoriaan liittyvissä tutkimuksissa (mm. 
Booth ym. 1998; Bowlby 1973). Samoin Harterin (1985) minäkäsitysmallissa äidin 
hyväksyntä on yhtenä neljästä ulottuvuudesta. Äidin merkitys näkyy myös lasten 
yksinäisyyden kokemusten tutkimuksissa, sillä lasten yksinäisyyden kokemuksilla 
oli vahvempi positiivinen yhteys äidin kuin isän yksinäisyyden kokemuksiin 
(Henwood & Solano 1993). Isä emotionaalisen tuen lähteenä koetaan kuitenkin 
äidin jälkeen tärkeimpänä. Isältä haetaan myös tiedollista tukea (Reid, Landesman, 
Treder & Jaccard 1989). 

Lapsen ja isän vuorovaikutukseen, kiintymyssuhteeseen ja sen merkitykseen 
on kiinnitetty enemmän huomiota vasta 1990-luvun tutkimuksissa (Verschueren 
& Marcoen 1999). Tutkimus toi esiin mielenkiintoisia eroja äidin ja isän kiintymys
suhteen yhteyksistä lapsen itsearviointeihin ja sosioemotionaaliseen pätevyyteen. 
Lapsen positiivinen tulkinta suhteesta äitiin ennusti voimakkaammin lapsen 
positiivisia arviointeja itsestään kuin suhde isään. Positiivinen suhde isään sitä 
vastoin ennusti lapsen pätevyyttä kaverisuhteissa ja vähensi levotonta käyttäyty
mistä ja koulun aiheuttamaa stressiä. 

Verschueren ym. (1999) selittävät tutkimustensa tuloksia äidin ja isän erilai
seen rooliin vanhempina ja yleisemmin naisen ja miehen rooliin liittyvillä näkö
kohdilla. Äidin ja naisen rooli nähdään lapsen tarpeisiin vastaavana ja mukavuu
desta huolehtivana hoitajana, kun taas isä koetaan enemmän kaverina, jonka 
kanssa lapsi pääsee mukaan jännittäviin leikkeihin ja tutustumaan kodin ulkopuo
liseen maailmaan. Vaikka positiivinen suhde toiseen vanhempaan voi jossain 
määrin kompensoida etäisempää suhdetta toiseen vanhempaan (Bretherton 1991), 
silti lämmin suhde molempiin vanhempiin on merkityksellinen lapsen persoonalli
suuden kehityksen kannalta. 

Lasten kasvaessa vanhempien ja perheen jäsenten lisäksi tärkeiksi tulevat ys
tävät, opettajat, opiskelukaverit ja muut perheen ulkopuoliset henkilöt. Tytöille 
perheen jäsenet ovat tärkeämpiä useammin kuin pojille. Pojat tuovat tyttöjä roh
keammin esille myös negatiivisessa mielessä tärkeät henkilöt (vihamiehet). Sekä 
tytöt että pojat suuntautuvat enemmän samaa sukupuolta olevaan vanhempaan, 
toisin sanoen pojille isä oli tärkeämpi ja tytöille äiti. (McGuire & McGuire 1982; 
Oosterwegel ym. 1993; Pekrun 1990.) 

Vanhempien erilainen suhtautuminen ja odotukset tyttöihin ja poikiin näh
den tuli esille jo alle vuoden ikäisten lasten kohdalla Powerin ja Parken (1986) 
tutkimuksessa. Vanhemmat käsittelivät tyttöjä ja poikia eri tavalla. Poikien riip
pumattomuutta rohkaistiin ja heidän aggressiivisuuteensa suhtauduttiin kärsiväl
lisemmin kuin tyttöjen. Tytöiltä vaadittiin hillitympää käyttäytymistä. Pomerant
zin ja Rublen (1998) 6-11-vuotiaiden lasten äitien kasvatuskäyttäytymistä koskevat 
tutkimustulokset ovat samansuuntaiset. Äidit olivat enemmän vuorovaikutuksessa 
poikien kanssa, ja poikien äitien kasvatustyyli oli omatoimisuuteen ja itsenäisyy
teen kannustavampi kuin tyttöjen äitien kasvatustyyli. Tyttöjen käyttäytymistä 
kontrolloitiin enemmän. Tällä voi olla vaikutusta tyttöjen negatiivisempaan itsear
viointiin ja laajemmin persoonallisuuden kehitykseen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lapset ovat emotionaalisesti riippuvaisia 
vanhemmista ja heidän hyväksyntänsä on lapsille tärkeää. Vaikka kaverit myö
hemmin koetaankin hyväksyvämpinä ja ymmärtäväisempinä kuin vanhemmat, 
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kavereiden hyväksynnän puute ei ole emotionaalisesti niin vahingollinen kuin 
vanhempien hyväksynnän puute. Vanhempien hyväksynnän puute vaikuttaa jopa 
enemmän lapsen emotionaaliseen hyvinvointiin kuin se, että lapsi ei hyväksy 
itseään. Vanhempien hyväksynnän yhteys lapsen itsehmtoon on voimakas. (Harter 
1990a; Oosterwegel ym. 1993.) 

Vanhemmat roolimalleina 

Cooleyn (1983) ja Meadin (1972) korostaman ympäristön merkityksen lisäksi 
James (1963) ja Baldwin (1973) pitävät tärkeänä myös yksilön itsensä aktiivista 
roolia. James näkee minäkäsityksen autonomisena kognitiivisena rakenteena, joka 
ei ole kovin herkkä sosiaalisille pakotteille. Baldwin näkee minän yksilön ja ympä
ristön keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena. Vain Baldwinin teoriassa huomi
oidaan tarkemmin kehitysprosessit. Lapsen huomiot itsestä heräävät matkimalla 
muita ja heijastamalla kokemuksiaan muihin. Lapset tarvitsevat ympäristön, jossa 
voivat havaita esimerkkejä omalle käyttäytymiselleen ja kehittää joitakin standar
deja siitä, kuinka heidän itsensä tulisi käyttäytyä. Siten ympäristö vaikuttaa lapsen 
minäkäsityksen kehittymiseen. 

Lapset oppivat jäljittelemällä kokeneempia muita ihmisiä, harjoittelemalla 
muilta hankittuja uusia taitoja ja heijastamalla omat ajatuksensa ja motivaationsa 
muihin. Mitä enemmän lapset oppivat, sitä paremmin heijastukset sopivat. Mui
den ihmisten vaikutus minäkäsitykseen ei voi olla täydellinen, koska lapsi on 
aktiivinen yksilö, joka itse vaikuttaa minäkäsityksensä kehittymiseen. Ei vain 
yksilön geneettiset tai sisäiset ominaisuudet, vaan myös heidän tärkeimmät koke
muksensa vaikuttavat siihen, mitä esimerkkejä jäljitellään ja mitä niistä opitaan. Eri 
lapset voivat kokea ja prosessoida saman tapahtuman jossain ympäristössä eri 
tavoin ja tuottaa erilaisia heijastuksia muihin. Baldwinin teoria vastaa nykyaikais
ten teorioiden näkemyksiä yksilön aktiivisesta roolista minäkäsityksen kehittymi
sessä. Yksilöt koetaan toimijoina, joilla on oma tahto. Tämä näkemys on leimallista 
kognitiivisessa suuntauksessa. (Baldwin 1973; Gecas & Schwalbe 1983.) 

Vanhempien merkitystä lapsen käsitysten ja käyttäytymisen taustalla on seli
tetty mm. sosiaalisen oppimisteorian roolimallin käsitteen avulla. Banduran (1977, 
1986) teorian mukaan lapsi oppii katselemalla ja tarkkailemalla toisten ihmisten 
käyttäytymistä. Käyttäytyminen on toimintaa vuorovaikutuksessa henkilökohtais
ten, ympäristö- ja käyttäytymistekijöiden kanssa. Mallissa lähdetään siitä, että 
kotiympäristö muodostaa ytimen, jotta voidaan ymmärtää perheen vaikutusta 
lasten käyttäytymiseen, esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen. Tämän oletuksen 
mukaan fyysisesti aktiiviset vanhemmat ja vanhemmat sisarukset toimivat rooli
malleina niin, että heidän käyttäytymistään seurattuaan lapsi omaksuu itse fyysi
sesti aktiivisen käyttäytymismallin. 

Roolimallioletus on saanut tukea myös pienten lasten tutkimuksissa (Moore, 
Lombardi, White, Campbell, Oliveria, & Ellison 1991; Poest, Williams, Witt & 
Atwood 1989). Lapset, joiden molemmat vanhemmat olivat fyysisesti aktiivisia, 
olivat lähes kuusi kertaa useammin aktiivisia kuin vähemmän liikkuvien vanhem
pien lapset. Myös ympäri vuoden aktiivisesti liikkuvien vanhempien lapset liik
kuivat säännöllisesti ympäri vuoden. Tutkimusten kuvailevan luonteen vuoksi 
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vanhempien spesifejä vaikutuksia ei voitu tutkimuksissa määritellä. Vanhempien 
ja sisarusten positiivinen vaikutus erityisesti tyttöjen liikunta-aktiivisuuteen on 
saanut tukea myös venäläisten esikouluikäisten tutkimuksessa (Sergeev, Stolyarov 
& Gendin 1988). 

Lasten käyttäytymisen selittäminen suhteessa vanhempien käyttäytymiseen 
roolimalliteorian avulla on yksi tapa, mutta teoreettisesta näkökulmasta mallihy
poteesi on jossain määrin rajoittunut. Se ei riittävästi huomioi esimerkiksi fyysisen 
aktiivisuuden psykososiaalisten tekijöiden rikkautta (laatu), vaan pikemminkin 
korostaa määrällistä osallistumista. Tämän vuoksi Dempsey, Kimiecik ja Horn 
(1993) ovat tutkimuksessaan pyrkineet laajentamaan roolimallikäsitettä ja yhdis
tämään siihen enemmän psykososiaalista näkökulmaa vanhempien vaikutuksia 
tutkittaessa. He ovat soveltaneet Ecclesin (Eccles ym. 1982; 1983) odotusarvo
mallia (expectancy-value model), jossa lähdetään siitä, että vanhempien lapsiaan 
koskevat uskomukset ovat keskeinen vanhempien vaikutuksia välittävä tekijä, ei 
vanhempien käyttäytyminen suoraan. Vanhempien käyttäytymismalli on tärkeä, 
mutta odotus-arvohypoteesin mukaan lapsen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat 
enemmän vanhempien uskomukset sellaisista asioista kuten lapsen liikunnan 
arvostus, menestymisodotukset ja tavoitteet sekä käsitykset hänen fyysisestä 
pätevyydestään. 

Ecclesin ym. (1982; 1983) malli perustuu siihen olettamukseen, että lapsen 
toimintavaihtoehdot ja päätökset osallistua johonkin toimintaan riippuvat hänen 
menestymisodotuksistaan ja keskeisistä henkilökohtaisista arvoistaan kuten tarve 
päteä ja saavuttaa, motivaation suuntautuminen, henkilökohtaiset tavoitteet, 
erilaisiin toimintoihin osallistumisen arvostus ja sukupuoliroolimalli. Lapselle 
tärkeät ihmiset kuten vanhemmat näyttelevät tärkeää roolia tässä prosessissa, 
koska he auttavat lasta tulkitsemaan kokemuksia ja vaikuttavat hänen minäkoke
muksiinsa, odotuksiinsa ja tiettyjen toimintojen arvostuksiinsa. Tälle psykososiaa
liselle yhteydelle tärkeiden aikuisten ja kouluikäisten lasten välille löytyy tutki
muksellista tukea akateemisen ja fyysisen pätevyyden osa-alueilla (Phillips 1987). 

Pienten lasten osalta Eccles ym. (1993) ovat osoittaneet, että vastoin aikai
sempia käsityksiä seitsemänvuotiaat lapset osasivat erikseen arvioida pätevyyten
sä erilaisissa toiminnoissa ja ilmaista näihin toimintoihin liittyvät arvostuksensa. 
Pojat arvostivat eniten urheilua ja tytöt lukemista ja musiikkia. Tutkijoiden mu
kaan saadut tulokset osittain tukevat od6tus-arvomallia. 

Kimiecik, Horn ja Shurin (1996) ovat laajentaneet Ecclesin mallia lisäämällä 
siihen kontekstuaalisen näkökulman. Sen mukaan kodin ja perheen vaikutuspro
sessit eivät ole erillään ulkopuolisen ympäristön vaikutuksista. Ulkopuoliseen 
ympäristöön kuuluvat kodin ulkopuoliset ympäristötekijät. Yksilön uskomusjär
jestelmä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ohjaa yksilön käyttäytymistä. 
Lisäksi mallissa huomioidaan kehityksellinen näkökulma, toisin sanoen lasten ja 
vanhempien iän lisääntyessä perhe muuttuu ja vanhempien vaikutus muuttuu, 
kun lapset siirtyvät lapsuudesta nuoruuteen. 
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2.2.2 Kaverit ja ystävät 

Lapsen kasvaessa perheen ulkopuolisten henkilöiden merkitys lapsen elämässä 
lisääntyy. Kodin ulkopuoliset samanikäiskontaktit lisääntyvät pihapiirissä, ja 
päiväkodissa lapsi joutuu usein ensimmäistä kertaa tekemisiin suuren lapsiryhmän 
kanssa. Harterin (1983; 1990a) mukaan kavereiden merkitys on tärkeä ja hän on 
tiivistänyt sen koetuksi kavereiden hyväksynnäksi varhaislapsuuden minäkäsi
tysmallissaan. Piagefn (1963) näkemyksen mukaan vuorovaikutus kavereiden 
kanssa on olennainen tekijä lapsuuden minäkeskeisyyden väistymisessä. 

Turvallinen vanhempi-lapsisuhde edesauttaa positiivisten kaverisuhteiden 
syntymistä ja tarjoaa malleja toimia näissä vuorovaikutussuhteissa. Lapsella on 
mahdollisuus harjoitella sosiaalisia taitojaan ensin suhteessa vanhempiin. Kiinty
myssuhteen äitiin on todettu olevan yhteydessä alle kouluikäisten lasten sosiaali
seen pätevyyteen kavereiden kanssa ja se ennusti lapsen sosiaalista hyväksyntää 
myös kahdeksanvuotiaana. Itsensä hyväksytyksi kokeminen liittyy läheisesti 
sisäiseen toimintamalliin minästä rakastettuna ja arvostettuna (Booth ym. 1998; 
Denham ym. 1991; Verschueren ym. 1999). 

Kiintymysteoriaan (Bowlby 1973) liittyen on todettu, että kognitiivinen tul
kinta minästä arvottomana, johon liittyvät epävarmuuden tunteet, saattaa ilmetä 
riippuvaisena ja epäkypsänä käyttäytymisenä muiden kanssa. Tällaisen käyttäy
tyminen voi johtaa välttelyyn tai torjuntaan muiden taholta, siten vahvistaen 
sisäistä toimintamallia (Booth ym. 1998). Esimerkiksi aggressiivisesti muita koh
taan käyttäytyvät lapset kokevat usein kavereiden torjuntaa. Torjutut lapset taas 
kokevat useammin kuin suositut itsensä yksinäiseksi (Cassidy ym. 1992; Quay 
1992). Yksinäiseksi itsensä kokevilla lapsilla on muita useammin heikot sosiaaliset 
taidot ja negatiivinen asenne muita kohtaan. Lapsella ei ole kykyä asettua toisen 
asemaan, ottaa riittävästi huomioon toisen tavoitteita tai hänen kommunikointitai
tonsa ovat heikot. (Henwood ym. 1993). 

Quayn (1992) mukaan epätyydyttävä vanhempi-lapsi-suhde voi ilmeisesti 
suoraan johtaa yksinäisyyteen, joka on luonteeltaan emotionaalista eristämistä ja 
epäsuorasti yksinäisyyteen, joka johtuu sosiaalisesta eristämisestä samanikäisten 
keskuudessa. Alle kouluikäiset lapset kokevat yksinäisyyttä harvemmin kuin 
kouluikäiset. Cassidyn ym. ( 1992) tutkimuksessa noin kymmenen prosenttia 
lapsista koki olevansa yksinäinen, mikä näkyi usein myös heidän käyttäytymises
sään ujoutena, vetäytymisenä tai aggressiivisuutena. Pölkin (1985, 54; 1990) tutki
muksessa kuusi prosenttia koulutulokkaista oli yksinäisiä. Havaitut sosiaaliset 
toimintamallit olivat nähtävissä myös lasten vapaa-aikana. Yksinäiset ja aggressii
viset lapset eivät juuri ollenkaan osallistuneet esimerkiksi kerhotoimintaan. Bul
lock (1992) pitääkin torjuntaa ja kavereiden puutetta lapselle erittäin traumaattise
na kokemuksena, joka johtaa paitsi yksinäisyyteen, myös matalaan itsetuntoon ja 
kyvyttömyyteen kehittää sosiaalisia taitoja. 

Sosiaalisen tuen lähteitä tutkittaessa kavereiden tuki seurana ja hauskanpi
dossa koettiin tärkeimmäksi, ja emotionaalisen tuen lähteenä ystävät olivat heti 
äidin ja isän jälkeen seuraavana (Reid ym. 1989). Boothin ym. (1998) tutkimuksessa 
tytöt, joilla ei ollut turvallista kiintymyssuhdetta äitiin, kääntyivät poikia enem
män perheen ulkopuolisen tuen suuntaan. 
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Kun on tutkittu lasten koetun kavereiden hyväksynnän ja havaitun, sosio
metrisesti mitatun kavereiden hyväksynnän välisiä yhteyksiä esikouluryhmässä, 
lapset ovat pystyneet odotettua realistisemmin arvioimaan kavereiden hyväksyn
tää. Ne lapset, jotka kokivat olevansa kavereiden hyväksymiä, saivat korkeita 
pistemääriä myös sosiometrisessä mittauksessa. Havaitulla kavereiden hyväksyn
nällä ei ollut merkitsevää yhteyttä mihinkään muuhun pätevyyden osa-alueeseen. 
(Paguio & Hollet 1991.) 

2.2.3 Päiväkoti ja lastentarhanopettajat 

Päiväkodit osaltaan toteuttavat päivähoitoa ja varhaiskasvatusta, jolla Suomessa 
tarkoitetaan kodin, päivähoidon ja esiopetuksen piiriin sijoittuvaa vuorovaikutus
tapahtumaa, joka on luonteeltaan tavoitteellinen ja jossa pyrkimyksenä on kehittää 
lasten kokonaispersoonallisuutta (Hytönen 1994; Ojala 1993, 11-14). Laissa lasten 
päivähoidosta (304/1983, 2 §) todetaan, että "Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota 
lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti 
tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö". 
Lasten toiminnan suunnittelua ja toteutusta päiväkodissa ohjaavat varhaiskasva
tuksen ja esiopetuksen ohjeistot (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1995; 
Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980), joissa korostetaan lapsen 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemista. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa korostetaan liikuntakasvatuksen 
sisällön integroitumista muuhun kasvatus- ja opetustoimintaan. Liikuntakasvatuk
sen tehtävä nähdään kahtalaisena: toisaalta pyritään siihen, että lasta kasvatetaan 
ja ohjataan liikuntaan ja liikkumaan, ja toisaalta hänen kasvuaan ja kehitystään 
tuetaan liikunnan avulla. Päivittäisen liikuntaohjelman suunnittelussalähtökohti
na olivat konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä varhaiskasvatukselle ja humanis
tiselle liikuntakasvatukselle asetetut tavoitteet, joissa korostuvat lapsikeskeisyys, 
toiminnallisuus ja interaktiivisuus. Humanistisessa liikuntakasvatuksessa lapsen 
sosioemotionaalisten tarpeiden huomioon ottamista painotetaan niin, että liikun
nan sisältöjä ei nähdä arvona sinänsä, vaan niiden avulla tuotetaan lapselle onnis
tumisen kokemuksia. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1995; Pönkkö 
1996a; Schurr1980, 47-51). 

Päiväkotien edellytykset toteuttaa monipuolista liikuntakasvatusta 
vaihtelevat sekä tilojen, välineiden että lastentarhanopettajien asiantuntemuksen 
ja kiinnostuksen suhteen. Tutkimusten mukaan liikunnan osuus päiväkotipäivän 
aktiviteeteista oli vajaa 15 %, ja noin 20 % opettajista toteutti ohjattua liikuntaa vain 
satunnaisesti. Lastentarhanopettajien toimintamalleissa on todettu suurta vaihte
lua samassakin päiväkodissa. (Niikko 1988; Pönkkö 1981; Siekkinen 1992; Siren
Tiusanen 1996.) Päiväkodin henkilökunnan liikuntakoulutuksen määrä oli yhtey
dessä ohjatun liikunnan toteuttamiseen (Poest ym. 1989). 

Erilaisten päiväkodissa ja koulussa toteutettujen lasten liikuntainterventio
ohjelmien yhteyksiä minäkäsitykseen on pyritty selvittämään monissa tutkimuk
sissa. Vaikka teoreettisesti oletetaan, että liikuntaohjelmalla ja motorisella kehityk
sellä on positiivinen yhteys lapsen minäkäsityksen kehitykseen, empiiristä näyttöä 
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on vähän ja tutkimustulokset ovat osittain ristiriitaisia. Niiden vertailu on ongel
mallista ohjelmien, mittareiden ja interventioaikojen erilaisuudesta johtuen. (Gru
ber 1986.) 

Carlislen, Colen ja Steffenin (1991) kaksivuotisessa h1tkimu ksessa päivittäisen 
liikunnan ryhmän lapsista 80 %:lla oli positiivinen minäkäsitys, tavallisen liikun
nan ryhmästä 60 %:lla. Positiivisia tuloksia saatiin myös afroamerikkalaisten 
päiväkotilasten tutkimuksessa (Goodway & Rudisill (1996), jossa toteutettiin 12-
viikon liikuntaohjelma. Koeryhmän tyttöjen ja poikien kokemukset fyysisestä ja 
kognitiivisesta pätevyydestään olivat positiivisempia kuin vertailuryhmässä. 

Päivittäisen liikuntakasvatuksen projektissa (Pönkkö 1992a; 1996a; Pönkkö 
ym. 1992a) 5-6-vuotiaiden ryhmissä toteutetun, toimintavuoden kestäneen liikun
taohjelman ei todettu edistävän lasten minäkäsitystä, sillä ohjelmaa toteuttavat ja 
vertailuryhmät eivät merkitsevästi eronneet millään minäkäsityksen ulottuvuuden 
alueella. Cobbin, Chissomin ja Davisin (1975) tutkimuksessa todettiin vain heikkoa 
yhteyttä havaintomotorisen harjoitusohjelman ja minäkäsityksen välillä. Saman
suuntaisia tuloksia on saatu myös muissa alle kahdeksanvuotiaiden tutkimuksissa 
(Boucher, Doescher & Sugawara 1993; Petrakis & Bahls 1991). 

Minäkäsityksen ja koetun pätevyyden kannalta lasten toimintaan liittyvät 
kokemukset ovat tärkeitä. Onnistumisen kokemukset ovat keskeisellä sijalla 
Harterin (1981) suoritusmotivaatiomallissa, jonka mukaan onnistuminen toimin
nassa lisää kokemusta omasta osaamisesta synnyttäen mielihyvän tunteen, joka 
osaltaan lisää lapsen osallistumishalukkuutta ja motivaatiota toimintaan. Myös 
Zimmer (1985; 1989) korostaa affektiivisten kokemusten merkitystä varsinkin 
varhaislapsuudessa, joihin voidaan vaikuttaa myös käyttämällä lapsikeskeisiä 
menetelmiä ohjauksessa (Schempp, Cheffers & Zaichowsky 1983). Ilon ja haus
kuuden kokemuksiin liikunnassa vaikuttavat monet tekijät, jotka vaihtelevat 
yksilöllisesti. Toisille on tärkeää oppia ja hallita joku suoritus tai taito eli kokea 
itsensä päteväksi, toisille on tärkeämpää yhdessäolo ja liikkuminen kavereiden 
kanssa. Mielihyvän kokemukset voivat olla peräisin myös liikkumisesta sinänsä 
tai ne voivat olla hyvin tilannekohtaisia. (Scanlan & Simons 1992.) 

Päiväkodin erilaisten kasvatusohjelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja 
asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi on tehostettu yhteistyötä vanhempien 
kanssa. Suomessa laki lasten päivähoidosta (304/1983, 2 §) ilmaisee päivähoidon 
tehtävästä seuraavaa: "Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten 
koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 
tasapainoista kehitystä. Päiväkodin ja kodin yhteistyö nähdään tärkeänä kasvatus
ja opetustehtävän lähtökohtana. Esimerkkinä tällaisesta vanhemmille suunnitellus
ta ohjelmasta on lapsen kehitystä vastaavan varhaiskasvatuksen (Developmentally 
appropriate practice, DAP) projektiin sisältyvä vanhempien osuus. Keskeisenä 
tavoitteena oli kehittämällä tunneperäistä vanhempi-lapsi-vuorovaikutussuhdetta 
ja perheen kommunikaatiota edesauttaa lapsen suotuisaa kehitystä. Ohjelmaan 
sisältyi kirjallisen materiaalin lisäksi luentoja vanhemmille ja yhteisiä tehtäviä 
lapsille ja vanhemmille kotiin. (Bredekamp & Rosegrant 1992; Draper, Larsen & 
Rowles 1997.) 

Ohjelman tavoitteena oli auttaa vanhempia paremmin ymmärtämään lapsen 
normaalia kehitystä ja käyttäytymistä sekä oman lapsen kehityksen ja käyttäyty-
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misen erityispiirteitä. Vanhempia ohjattiin 1. havaitsemaan ja arvostamaan lapsen 
kehitysharppauksia, 2. asettamaan realistisia tavoitteita, 3. olemaan lasta ohjates
saan konkreettinen ja keskittymään olennaiseen, 4. tarttumaan luonteviin opetus
tilanteisiin, 5. integroimaan erilaisia toimintasisältöjä ja 6. tarjoamaan lapselle 
vaihtelevia toimintamahdollisuuksia. Vanhempia neuvottiin myös laskeutumaan 
lapsen tasolle ja osoittamaan kiinnostuneisuutensa lapsen asiaan, kyselemään ja 
keskustelemaan lapsen kanssa. Lisäksi vanhempia ohjattiin rohkaisemaan lasta ja 
antamaan positiivista palautetta päivittäin sekä muistamaan huumori vuorovaiku
tuksessa lapsen kanssa. (Draper ym. 1997.) 

Vanhempien kokeiluohjelman vaikutukset näkyivät sekä perheen sisäisissä 
prosesseissa että lasten kyvyissä. Vanhemmat, jotka osallistuivat ohjelmaan, 
osoittivat enemmän tukea lapselleen ja heidän lapselle asettamansa tavoitteet 
laskivat ja vastasivat paremmin lapsen kehitystasoa kuin vertailuperheissä. Lisäksi 
ohjelmaan osallistuneiden perheiden konfliktitilanteet vähenivät. Näiden vaikutus
ten todettiin toimivan välittävinä tekijöinä lapsissa tapahtuville muutoksille, joita 
olivat sosiaalisten ja motoristen taitojen suotuisampi kehittyminen. (Draper ym. 
1997.) Tulokset tukevat oletuksia, jotka liittyvät esitettyihin malleihin vanhem
muudesta. Ilmeisesti lisääntynyt perheenjäsenten mukava yhdessäolo ja lasten 
sosiaalisten ja motoristen taitojen kehittyminen ovat yhteydessä keskenään. Van
hempien asettamien suoriutumisodotusten lasku ja parempi vastaavuus lapsen 
kehitystasoon osoittaa huomion siirtymistä tehtävien suorittamisesta vuorovaiku
tuksen laatuun. Se, että antaa pienelle lapselle mahdollisuuksia keksiä ja kokeilla 
orastavia ideoita ystävällisessä ympäristössä, saattaa olla rohkaisevampaa sosiaali
selle kasvulle ja kehitykselle kuin liian aikainen keskittyminen täydelliseen suori
tukseen. (Bredekamp 1987; Burts, Hart, Charlesworth, Fleege, Mosley & Thomas
son 1992; Charlesworth, Hart, Burts, Thomasson, Mosley & Fleege 1993.) 

Lastentarhanopettajan merkitystä lapsiryhmän toiminnassa kuvaavat osal
taan Oettingenin (1985) tutkimuksen tulokset, joiden mukaan opettajan läsnäolo 
versus poissaolo ryhmässä näkyi eri tavalla tyttöjen ja poikien toiminnan prefe
roinnissa. Opettajan läsnäollessa tyttöjen ja poikien leikeissä ei ollut merkitseviä 
eroja, mutta kun opettaja ei ollut läsnä, sukupuolten väliset erot olivat merkitseviä. 
Pojat siirtyivät sääntöleikeistä ja taiteen alueen toiminnasta leikkimään rakentelu
ja roolileikkejä, ja nahistelu ja tappelu lisääntyivät. Tytöistä pienempi osa siirtyi 
sääntöleikeistä piirtämään ja maalaamaan tai roolileikkeihin. Tytöt hakeutuivat 
poikia enemmän toimimaan pienryhmään, jossa opettaja oli mukana, mutta pojista 
varsinkin 5-6-vuotiaat hakeutuivat kaveriryhmiin. Tyttöjen viihtyminen poikia 
enemmän aikuisten kanssa on todettu myös aikaisemmin. 

Käyttäytyvätkö opettajat eri tavalla tyttöjä ja poikia kohtaan? Serbin (1973) 
totesi, että esikoulun opettajat antoivat enemmän huomiota tytöille. Poikien 
aggressiiviseen käyttäytymiseen opettaja puuttui useammin ja kuuluvammin, 
mikä voi osaltaan saada pojat hakeutumaan kauemmas opettajasta. Opettaja antoi 
myös enemmän ohjeita pojille tilanteissa, joissa ne eivät olleet välttämättömiä, ja 
korosti sääntöjä. Sosiaalisen tuen lähteinä opettajat koettiin tärkeiksi tiedollisen 
tuen antajina, mutta jäivät kauas vanhemmista ja ystävistä emotionaalisen tuen 
antajina (Reid ym.1989). 
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Kuvastavatko opettajien arvioinnit hänen odotuksiaan ja asenteitaan oppilas
ta kohtaan? Missä määrin opettajien arviointeihin vaikuttavat halo-efekti, henki
lökohtaiset mieltymykset ja muut erilaiset virhetekijät? Ovatko opettajien arvioin
nit luotettavia? Eganin ja Archerin (1985) tutkimuksessa opettajien arviointien 
korrelaatiot kahdeksanvuotiaiden testituloksiin vaihtelivat matematiikassa ja 
englannin kielessä .58:sta .69:ään. Opettajat eivät arvioinnissaan käyttäneet koko 
skaalaa, vaan äärikategorioita käytettiin vähän. Lisäksi he suosivat positiivisen 
pään kategorioita. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että päiväkodissa vietetyt vuodet ovat lapsen 
kehityksen kannalta tärkeitä. Lasten elinpiiri ja sosiaalisten suhteiden verkosto 
laajenee huomattavasti, kun hän menee päiväkotiin. Päiväkodin monipuolinen 
toiminta sekä uudet aikuis- ja kaverisuhteet voivat merkittävästi vaikuttaa lapsen 
minäkäsityksen rakentumiseen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

2.3 Lapsen havaittu eli mitattu fyysinen pätevyys ja sen yhteydet 
minäkäsitykseen 

Tutkimuksen lasten havaitun eli mitatun fyysisen pätevyyden käsitteen määritte
lemiseksi ja käsitteen teoreettisten lähtökohtien esittämiseksi tässä luvussa kuva
taan lyhyesti lapsen motorisen kehityksen keskeisiä piirteitä. Mitattu fyysinen 
pätevyys palvelee tässä tutkimuksessa vertailukohtana sekä lasten että vanhempi
en ja lastentarhanopettajien arviointien realistisuutta tutkittaessa. 

Motorisella kehityksellä tarkoitetaan motorisessa käyttäytymisessä läpi 
elämän jatkuvaa asteittaista muutosta, jota voidaan tutkia prosessina tai tuotokse
na. Prosessina se sisältää yksilön biologiaan, ympäristöön ja tehtävään liittyvät 
tekijät, vaikuttaen sekä motoriseen suoritukseen että liikekykyihin. Tuotoksena 
motorinen kehitys esitetään kuvailevana tai normatiivisena ja ilmaistaan vaiheina 
kuten imev�isikä, lapsuus, jne. (Gallahue & Ozmun 1995, 2-7, 19-24.) 

Motorinen oppiminen on prosessi, jonka tuloksena syntyy pysyviä muutok
sia käyttäytymisessä. Se on kokemuksen, opetuksen ja harjoittelun tulosta vuoro
vaikutuksessa biologisten prosessien kanssa. Termiä motorinen käyttäytyminen 
käytetään yleisnimenä tai "sateenvarjona", joka yhdistää liikesuoritukseen liittyvät 
oppimis- ja suoritustekijät sekä kypsymisprosessit. (Gallahue 1989, 16-18; Gallahue 
ym. 1995, 17-24.) Schmidt (1991, 15-44) täsmentää motorisen kehityksen käsitettä 
tarkoittaen sillä vartalon ja sen osien liikkeiden säätelyn ja ohjauksen kehitystä. 

Alle kouluikäisen lapsen motorinen kehitys perustuu havaintomotoristen ja 
motoristen perustaitojen kehitykseen sekä niiden taustalla olevien fyysisten 
kykyjen kehitykseen. Pienellä lapsella fyysisistä kyvyistä tärkeimmät ovat tasapai
no ja koordinaatio. Havaintomotoristen taitojen avulla lapsi hankkii tietoa itses
tään ja ympäristöstään ja oppii monipuolisten liikuntakokemusten ja harjoituksen 
kautta käyttämään näitä motorisia perustaitoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa 
tilanteissa. (Gallahue 1989, 330-341.) 
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Motorinen kehitys on monimutkaisella tavalla keskinäisessä suhteessa sekä 
kognitiivisen että affektiivisen kehityksen osa-alueen kanssa. Motoriseen kehityk
seen vaikuttavat sekä yksilön itsensä kantama ainutlaatuinen geneettinen perimä 
että monet hänen kasvuympäristöönsä liittyvät fyysiset ja sosiaaliset tekijät. 
(Gallahue ym. 1995, 49-77.) 

2.3.1 Gallahuen teoreettinen malli motorisesta kehityksestä 

Gallahue (1989, 45-49; Gallahue ym. 1995, 79-97) on esittänyt motorisen kehi
tyksen vaiheita kuvaavan teoreettisen mallin, jossa motorista kehitystä tarkastel
laan havaittavien perusliikuntataitojen vaiheittaisen kehityksen avulla. Kehitys 
etenee refleksiliikkeiden vaiheesta (noin yhteen vuoteen saakka) alkeisliikuntatai
tojen vaiheen (noin kahteen vuoteen saakka) kautta perusliikuntataitojen vaihee
seen, joka sijoittuu ikävuosien 2-7 välille. Vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. 
Refleksit muodostavat perustan motoriselle kehitykselle. Alkeisliikuntataidot ovat 
ensimmäisiä tahdonalaisesti säädeltyjä liikkeitä, joista merkkejä on nähtävissä jo 
syntymän jälkeen. Nämä liikkeet, kuten tavoittelu, tarttuminen, ryömiminen ja 
konttaaminen, ovat merkityksellisiä lapsen selviytymisen kannalta. 

Perusliikuntataitojen vaiheessa lapsi aktiivisesti tutkii ja kokeilee mahdolli
suuksiaan liikkua ja liikuttaa kehoaan ja vastata näin ympäristöstä tuleviin ärsyk
keisiin. Perusliikuntataitoja ovat liikuntataidot eli tasapainotaidot, joissa vartaloa 
liikutetaan paikalla tai ylläpidetään tasapainoa esimerkiksi taivutettaessa tai 
kierrettäessä, liikkumistaidot, kuten käveleminen, juokseminen ja hyppääminen 
sekä esineenkäsittelytaidot, kuten heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja 
lyöminen. (Gallahue 1989, 226-234; Gallahue ym. 1995, 81-87.) 

Perusliikuntataitojen kehittymistä ja hallintaa Gallahue (1989, 235-286; Galla
hue ym. 1995, 223-281) kuvaa kolmen hallinnan tason avulla, jotka hän on esittänyt 
havainnollisesti kuvasarjoina. Noin 2-3-vuotiaana lapsi on perusliikuntataitojen 
hallinnan ensimmäisellä eli alkeistasolla, johon sijoittuvat lapsen ensimmäiset 
tavoitesuuntautuneet yritykset suorittaa liike. Suorituksen säätely on kaikilta osin 
puutteellista. Noin 4-5-vuotiaalle lapselle on mahdollista saavuttaa useimmissa 
perusliikuntataidoissa perustaso, jolloin suorituksen säätely ja koordinaatio on 
edellistä tasoa kehittyneempi, mutta liike on vielä rajoittunut tai liian laaja. Kehit
tyneellä tasolla liike on tehokas, koordinoitu ja säädelty. Hyvin hallitut peruslii
kuntataidot luovat perustan taitojen yhdistämiselle ja erikoistumiselle. Kehitty
neen tason saavuttaminen edellyttää 5-6-vuotiaalta lapselta kypsymisen lisäksi 
mahdollisuuksia harjoitella, saada rohkaisua ja ohjausta. 

Sukupuolierot motorisessa kehityksessä ja liikuntasuorituksissa on ollut tut
kijoita kiinnostava tutkimusaihe. Eaton ja Yu (1989) sekä Toole ja Kretzchmar 
(1993) ovat tehneet analyysiä lukuisista pienten lasten tutkimustuloksista ja toden
neet, että jo alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien suorituksissa on eroja. Pojat ovat 
parempia varsinkin voimaa vaativissa suorituksissa ja tytöt tasapainoa ja liikkeen 
säätelyä vaativissa tehtävissä. Pojat menestyivät esimerkiksi heittämisessä, potkai
semisessa, lyömisessä, juoksemisessa ja hyppäämisessä. Tytöt olivat parempia 
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tasapainoseisonnassa ja edestakaisin hyppelyssä sekä ladullisesti arvioitaessa 
pallon kiinniottamisessa ja hyppelyissä. 

Motorista kehitystä on pitkään kuvattu vahvasti biologiseen kypsymiseen 
liittyvänä prosessina (mm. Gesell & Ilg 1946). Kehityskulun kuvaaminen ikään 
sidottuina normeina tai vaiheina auttaa muodostamaan tiettyjä odotuksia kehityk
sen etenemisestä iän mukana. Ikään sidotut normit eivät kuitenkaan huomioi 
riittävästi eri aikoina ja erilaisissa ympäristöissä kasvavien lasten kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheuttavat suurta yksilöllistä vaihtelua. On huomatta
va, että vaikka kehitys on suhteessa kronologiseen ikään, se ei ole iästä riippuvai
nen (Gallahue ym. 1995, 13-15; Ulrich 1987b). Lasten motorisen kehityksen tutki
minen ja johtopäätösten teko poikkileikkausaineiston pohjalta ei von Hofstenin 
(1993) mukaan ole luotettavaa, vaan edellyttää pitkäaikaista seurantaa, jossa lasten 
erilaiset kasvurytrnit tulevat esiin. 

Uusia näkökulmia motorisen kehityksen tutkimukseen on tuonut Kuglerin, 
Kelson ja Turveyn (1982) dynaamisten systeemien teoria ja malli. Teorian mukaan 
liikesuorituksen ilmeneminen on yhteydessä kognitiiviseen kehitykseen, hermos
tolliseen kypsymiseen ja yksilön ympäristössään kohtaamiin tekijöihin. Neurologi
set, biologiset, psykologiset ja ympäristötekijät ovat kaikki yhtä tärkeitä. Motorista 
kehitystä kuvataan yksilön ja ympäristön vuorovaikutusprosessina, jossa yksilön 
rooli on aktiivinen toimija. Lapset tutkivat ympäristöä ja liikkuvat aktiivisesti 
tuntiessaan itsensä turvalliseksi. Dynaamisten systeemien lähestymistavalla on 
näin yhtymäkohtia sekä kiintymysteoriaan että kognitiivisen psykologian kontruk
tivistiseen käsitykseen yksilöstä. (Quidano 1991; Thelen 1995.) 

Mitatulla fyysisellä pätevyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 5-7-
vuotiaiden lasten motorisen kehityksen, erityisesti perusliikuntataitojen tasoa. 

2.3.2 Mitatun fyysisen pätevyyden yhteydet minäkäsitykseen 

Mitatun fyysisen pätevyyden yhteydet lasten kokemuksiin omasta fyysisestä 
pätevyydestään tai laajemmin minäkäsitykseen sekä mitatun fyysisen pätevyyden 
merkitys liikunta-aktiivisuudessa on kiinnostanut lukuisia tutkijoita. Alle kahdek
sanvuotiaita koskevia tutkimustuloksia on kuitenkin raportoitu vähän, ja tutki
mustulokset ovat ristiriitaisia. 

Kuusivuotiaiden lasten tutkimuksessa Gongmans ym. 1996) motorisen koor
dinaation ongelmilla oli merkitsevä yhteys koettuun fyysiseen pätevyyteen. 
Lapset, jotka motorisen suorituskyvyn mittauksissa menestyivät heikommin, 
arvioivat fyysisen pätevyytensä alhaisemmaksi kuin motorisesti vahvemmat 
lapset. Myös Ulrichin (1987b) tutkimuksessa todettiin positiivinen yhteys koetun 
ja mitatun fyysisen pätevyyden välillä päiväkoti-ikäisten ryhmässä, ja Shoemake
rin ja Kalverboerin (1994) tutkimuksessa yhteys itsetuntoon oli positiivinen. 
Kuitenkin on myös tutkimuksia (Boucher ym. 1993), joissa tätä yhteyttä ei ole 
havaittu. 

Monien tutkimusten (mm. Lasse, Henderson, Elliman, Hall, Knight & Jong
mans 1991; Shoemaker ym. 1994) mukaan motorisesti taitavat lapset arvioivat 
myös olevansa kavereiden hyväksymiä. Jongmansin ym. (1996) tutkimuksessa ei 
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kuitenkaan todettu positiivista yhteyttä kuusivuotiaiden motoristen suoritusten 
ja kavereiden hyväksynnän välillä. 

Heikot motoriset taidot ovat usein yhteydessä myös muihin psyykkisiin ja 
sosiaalisiin ongelmiin Lapset, jotka menestyivät hyvin motorisissa suorituksissa, 
olivat itsenäisempiä sekä vähemmän ahdistuneita ja estyneitä. Motorisesti taitavat 
lapset olivat myös suositumpia lapsiryhmässä, heikoimmat sitä vastoin kokivat 
syrjintää; heitä ei otettu tasavertaisina leikkeihin. (Shoemaker ym. 1994; Zimmer 
1985; 1989.) Myös Ahosen (1990, 74-76) tutkimuksessa motorisesti kömpelöillä 
lapsilla havaittiin muita enemmän sosiaalista vetäytymistä ja aikuisiin kohdistuvaa 
riippuvuutta. Ongelmat olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Ilmeisesti integroi
tuminen ryhmään ja osallistuminen ryhmän toimintaan liittyy läheisesti motorisen 
kehityksen tasoon. 

Johtopäätöksenä tutkimuksistaan Zimmer (1985; 1989) esittää, että lasten it
setunto on yhteydessä fyysis-motoriseen pätevyyteen. Jos kaverit ja vanhemmat 
pitävät lasta raukkana, jolta ei edes voi odottaa hyviä suorituksia, lapsi alkaa pian 
itsekin pitää itseään epäonnistujana. Hän reagoi luovuttamalla, vetäytymällä, 
olemalla passiivinen ja estynyt, ja pian hänen on entistäkin vaikeampaa saada 
kontaktia muihin lapsiin. 

Pienten lasten fyysistä aktiivisuutta tai liikunta-aktiivisuutta on tutkittu vä
hän heidän päivittäisissä ympäristöissään, ja tutkimusmenetelmien erilaisuuden 
vuoksi tulosten vertaaminen keskenään on ongelmallista. Lasten liikunta
aktiivisuuden on todettu olevan yhteydessä vuodenaikaan; lapset liikkuivat 
kesällä eniten. Lisäksi päivittäinen sää vaikutti lasten ulkoiluun. Englannissa 
tehdyssä tutkimuksessa (Welsman & Armstrong 1998) 5-7-vuotiaat pojat liikkuivat 
enemmän kuin tytöt. Poikien aktiivisempi liikkuminen sekä päiväkodis
sa/koulussa että vapaa-aikana on tullut esiin myös muissa pienten lasten tutki
muksissa (Eaton & Enns 1986; Poest ym. 1989; Salla & Lintsi 1995; Salla & Silla 
1997). 

Mitatun fyysisen pätevyyden yhteydestä pienten lasten fyysiseen aktiivisuu
teen ja liikuntaharrastukseen on raportoitu vähän. Eatonin ym. (1986) tutkimuk
sessa liikunnallisesti aktiivisemmat esikouluikäiset olivat motorisesti taitavampia 
kuin passiivisemmat lapset. Ulrichin (1987b) tutkimuksessa lapset, jotka osallistui
vat järjestettyyn liikuntatoimintaan, menestyivät paremmin motorisen suoritusky
vyn testeissä, erityisesti sen urheiluasioissa. Iän mukana tämä positiivinen yhteys 
voimistui. Sitä vastoin koetun fyysisen pätevyyden ja liikuntaan osallistumisen 
välillä ei havaittu yhteyttä päiväkoti-ikäisillä. 



3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT 

Tutkimuksen keskeinen kohde on lapsi osana ympärillä olevaa sosiaalista kasvu
ympäristöä. Päiväkodissa kokopäiväisessä hoidossa olevien lasten keskeisen 
sosiaalisen kasvuympäristön muodostavat vanhemmat kotona ja ryhmän lasten
tarhanopettajat päiväkodissa. Sosiaaliseen kasvuympäristöön kuuluvat myös 
sisarukset ja kaverit, mutta heitä tässä tutkimuksessa ei tutkita. 

Tutkimus suoritetaan osana varhaiskasvatuksen päivittäisen liikuntakasva
tuksen kokeilu- ja tutkimusprojektia, joka tarjoaa hyvän viitekehyksen tutkia 
lasten minäkäsitysarviointien, mitatun fyysisen pätevyyden, liikuntakokemusten 
ja -aktiivisuuden välisiä yhteyksiä sekä vanhempien ja lastentarhanopettajien 
merkitystä tässä kokonaisuudessa. 

Tähän tutkimukseen minäkäsityksen teorialähtökohdaksi valittiin kognitii
vista psykologiaa edustavan Harterin varhaislapsuuden minäkäsitysmalli ja sen 
taustalla oleva teoriatieto minäkäsityksen kehittymisestä ja ilmenemistä. Tämän 
varhaislapsuuden minäkäsitysmallin tietoisuudessa olevat ulottuvuudet ovat: 
koettu fyysinen ja kognitiivinen pätevyys ja koettu kavereiden ja äidin hyväksyntä. 
Harterin moniulotteinen minäkäsitysmalli sisältää liikuntakasvatuksen kannalta 
tärkeät pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän kokemukset ja sopii siksi tähän 
tutkimukseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia 5-7-vuotiaiden päiväkotilasten, tyttöjen 
ja poikien minäkäsitystä lasten itsearviointina koetun pätevyyden ja sosiaalisen 
hyväksynnän ulottuvuuksilla sekä vanhempien ja lastentarhanopettajien arvioin
teja lapsen minäkäsityksen ulottuvuuksista ja missä määrin nämä arvioinnit ovat 
yhteneviä tai erilaisia. Vanhempien ja lastentarhanopettajien käsitykset lapsesta 
ovat merkityksellisiä, koska ne ovat osa vuorovaikutusta lapsen kanssa. Positiivi
set käsitykset lapsesta tulevat esiin kannustuksena ja positiivisena palautteena 
lapsen toiminnasta. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien osalta on todettava, että he 
suorittavat arviointiaan eri ympäristöissä, vanhemmat kotona ja lastentarhanopet
tajat päiväkodissa, jossa lapsi on yksi ryhmästä. Tältä pohjalta on syytä olettaa, että 
he näkevät lapsesta eri puolia. Lisäksi lastentarhanopettajilla on mahdollisuus 
arvioida yksittäistä lasta verrattuna ryhmän muihin samanikäisiin lapsiin. Lapsen 
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kannalta voi olla ongelmallista, jos lähellä olevien ihmisten käsitykset hänestä ovat 
kovin erilaisia. 

Sekä lasten että vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien realistisuu
den selvittämiseksi tutkitaan arviointien yhteyttä lasten mitatun fyysisen pätevyy
den tuloksiin. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, missä määrin fyysisen pätevyy
den mitatut tulokset ovat yhteydessä lapsen kokemuksiin ja arviointeihin fyysises
tä pätevyydestään. Tässä ikävaiheessa lasten itsearviointien ei oleteta kovin hyvin 
vastaavan mitattua fyysistä pätevyyttä. Vanhemmat ja lastentarhanopettajat 
todennäköisesti enemmän perustavat arviointinsa todellisiin havaintoihinsa lapsen 
pätevyydestä. 

Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään, onko vanhempien ja lastentar
hanopettajien liikuntamyönteisyydellä yhteyttä lapsen minäkäsityksen ja fyysisen 
pätevyyden kehittymisessä ja arvioinnissa sekä suhteessa lasten leikkien liikunnal
lisuuteen ja liikuntakokemuksiin. Tutkimusmalli esitetään kuviossa 1. 

1 I l 
J,.Al>SEN LASTENTARHAN• 

VANHEMPIEN OPE'M'A.JIEN 
ARVIOT 

MINÄKÄSITYS ARVIOT 
LAPSESTA LAPSESTA 

Koettu fyysinen pätevyys 
Fyysinen Koettu kognitiivinen pätevyys Fyysinen 
J2äte�lS Koettu kavereiden hyväksyntä pätevyys 

Koettu äidin hyväksyntä 
Kognitiivinen 

t Kognitiivinen 
pätevyys 

pätevyys 
Mitattu fyysinen pätevyys 

Kavereiden 
t Kavereiden hyväksyntä 

hyväksyntä 
Liikunta-aktiivisuus 

Vanhempien 
i Lastentarhan-liikunta-

myönteisyys 

.1 1 , 
opettajien liikun-

Liikuntakokemukset tamyönteisyys 

KUVIO 1 Tutkimusmalli 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

1 5-7-vuotiaiden päiväkotilasten koettu pätevyys ja sosiaalinen hyväksyntä. 
1.1 Eroavatko 5-7-vuotiaiden tyttöjen ja poikien itsearvioinnit fyysisestä ja kog

nitiivisesta pätevyydestä ja kavereiden ja äidin hyväksynnästä? 
1.2 Miten lasten itsearvioinnit fyysisestä pätevyydestä ovat yhteydessä mitat

tuun fyysiseen pätevyyteen? 
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2 Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviot lapsen pätevyydestä ja sosiaalisesta 
hyväksynnästä. 
2.1 Millaisia ovat vanhempien ja lastentarhanopettajien käsitykset tyttöjen ja 

poikien fyysisestä ja kognitiivisesta pätevyydestä sekä kavereiden hyväk
synnästä? 

2.2 Kuinka vanhempien ja lastentarhanopettajien arvioinnit poikkeavat tyttöjen 
ja poikien fyysisen ja kognitiivisen pätevyyden ja kavereiden hyväksynnän 
arvioinneista? 

2.3 Miten vanhempien ja lastentarhanopettajien arvioinnit tyttöjen ja poikien 
fyysisestä pätevyydestä ovat yhteydessä mitatun fyysisen pätevyyden tulok
siin? 

3 Sosiaaliseen kasvuympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet lapsen koettuun 
pätevyyteen ja sosiaaliseen hyväksyntään sekä liikunta-aktiivisuuteen. 
3.1 Onko vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyydellä yhteyt

tä lapsen koettuun fyysiseen pätevyyteen? 
3. 2 Onko vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyydellä yhteyt

tä lapsen liikunta-aktiivisuuteen?
3.3 Onko vanhempien ja lastentarhanopettajien käsityksillä lapsen fyysisestä 

pätevyydestä yhteyttä lapsen liikunta-aktiivisuuteen? 

Tutkimusmallin mukaisesti näiden ongelmien ratkaisuja syvennetään ta
pauskuvauksilla, joiden avulla pyritään luomaan tämän tutkimuksen olennaisia 
malleja vanhempien ja lastentarhanopettajien merkityksestä lapsen kokemuksille 
itsestä ja liikunta-aktiivisuudelle. 



4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tiedonhankintamenetelmät 

4.1.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

Ensi vaiheessa kaikkia kainuulaisia päiväkoteja (n= 24) informoitiin Päivittäisen 
liikuntakasvatuksen kokeilusta ja tutkimuksesta kirjeellä ja asiasta kiinnostuneita 
pyydettiin ottamaan yhteyttä lisäinformaatiota varten. Sen jälkeen näiden päivä
kotien kanssa pidettiin neuvottelu, jossa selvitettiin kokeilun ja tutkimuksen 
asettamat vaatimukset ja lastentarhanopettajien ja muun henkilökunnan edellytyk
set osallistua kokeiluun ja tutkimukseen. Tällaisella harkinnanvaraisena valinta
/ valikoitumismenettelyllä haluttiin varmistua siitä, että kiinteä ja pitkäjänteinen 
yhteistyö henkilökunnan kanssa onnistuu mahdollisimman hyvin. 

Tutkimukseen valittiin 15 lapsiryhmää kymmenestä päiväkodista. Kahdek
san kajaanilaisen päiväkodin lisäksi mukaan tuli yksi päiväkoti Kuhmosta ja yksi 
Vuolijoelta (Otanmäki). Kaikki ryhmät olivat 3-6-vuotiaiden kokopäiväryhmiä, 
joissa lapset ovat seitsemästä yhdeksään tuntia päivässä. Valinnan kriteereinä 
olivat myös päiväkodin sijainti keskustaan nähden, taajama-/kaupunkiympäristö 
sekä päiväkodin koko ja ikä. Vertailtavuuden varmistamiseksi osapäiväryhmiä ei 
otettu mukaan. 

Tutkittaviksi valittiin lapsiryhmistä kaikki 1.8.1991 mennessä viisi vuotta 
täyttäneet lapset, joilla ei ollut lääkärin, psykologin tms. lausuntoa erityishoidon 
ja -kasvatuksen tai koululykkäyksen tarpeesta. Vanhemmilta pyydettiin kirjallinen 
lupa, että he sallivat lapsensa osallistumisen tutkimukseen. Yhtään kielteistä 
vastausta ei vanhemmilta tullut. 

Tutkimukseen valitut päiväkodit ovat esimerkkejä pienen kaupungin (Kuh
mo) ja keskisuuren kaupungin (Kajaani) sekä maaseututaajaman (Vuolijoki) 
keskivertopäiväkodeista. Lasten valinnassa kunnan ylläpitämiin päiväkoteihin 
ovat keskeisinä kriteereinä taloudelliset ja sosiaaliset perusteet. Kuitenkin varsin-
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kin Kuhmossa ja Vuolijoella kaikki halukkaat saivat hoitopaikan tutkimusajankoh
tana. Myös Kajaanissa päivähoitotilanne oli hyvä. 

Tutkimusryhmissä oli syksyllä kirjoilla 149 lasta, joista syksyn ja ensimmäi
sen kevään minäkäsityshaastatteluihin osallistui 120 lasta. Katoanalyysi osoitti, 
että poisjäänyt ryhmä ei miltään osin eronnut jäljelle jääneestä ryhmästä (Pönkkö 
1996, 81). Kaikkiin mittauksiin osallistui 109 lasta, joista vuonna 1985 syntyneitä 
oli 75 (68 %) ja vuonna 1986 syntyneitä 34 (32 %). Tutkimusajankohtana huhtikuus
sa nuorin lapsista oli 5 v 9 kk ja vanhin 7v 4 kk (ka. 6 v 7 kk). Tyttöjä ja poikia 
ryhmässä oli lähes yhtä monta eli 55 tyttöä ja 54 poikaa. 

Vanhempien kyselyyn vastanneista (n= 109) suurin osa oli lasten äitejä, osan 
lomakkeista äiti ja isä olivat täyttäneet yhdessä ja vain kolme isää oli täyttänyt 
lomakkeen yksin. Näin ollen äitien ja isien vastauksia ei voitu käsitellä erikseen, 
vaan ne yhdistettiin vanhempien vastauksiksi. Äideistä yksi oli alle 26-vuotias, 
puolet sijoittui ikäluokkaan 31-35-vuotiaat ja yksi äiti oli yli 45-vuotias. Vain 
kansakoulun käyneitä äideistä oli 10 %, keski- tai peruskoulun käyneitä noin 15 %,

ylioppilaita vajaa 4 %, ammatillisen tai keskiasteen tutkinnon suorittaneita yli 61 
% ja korkeakoulututkinnon suorittaneita vajaa 10 %.

Lastentarhanopettajia oli jokaisessa lapsiryhmässä kaksi eli yhteensä 30, kah
della heistä oli lastenhoitajakoulutus. Lastentarhanopettajien ikä vaihteli 24:stä 
vuodesta 46:een vuoteen. Lähes 90 % sijoittui ikävälille 26-45 vuotta. Osa opettajis
ta vaihtui toimintavuoden aikana. Yhdeksän lastentarhanopettajaa jäi äitiyslomalle 
tai siirtyi toiseen päiväkotiin. Sijaiseksi tuli joko lastentarhanopettaja päiväkodin 
ulkopuolelta tai lastenhoitaja samasta päiväkodista. Henkilökunnan vaihtuvuu
della voi olla merkitystä siihen, miten hyvin lastentarhanopettaja on ehtinyt 
tutustua ryhmän lapsiin. 

4.1.2 Tutkimusaineiston keruu 

Tässä raportoitava tutkimusaineisto kerättiin Päivittäisen liikunnan kokeilu- ja 
tutkimusprojektin yhteydessä syyskuussa 1991, huhti-toukokuussa 1992 ja touko
kuussa 1993. Kokeilua koskeva raportti (Pönkkö 1996) valmistui syksyllä 1996. 

Lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän haastattelut suoritet
tiin syyskuun kahden ensimmäisen viikon ja toukokuun kahden viimeisen viikon 
aikana sekä pienelle ryhmälle seuraavan vuoden toukokuun lopussa. Haastattelut 
suoritettiin päiväkodeissa lapsille tutussa ympäristössä, millä haluttiin lisätä 
lapsen turvallisuuden tunnetta. Lapset haastateltiin rauhallisessa erillisessä huo
neessa, ja haastattelijoina toimi tutkijan lisäksi neljä tehtävään koulutettua haastat
telijaa. Tutkimuksessa käytetty kuvahaastattelumittari esitellään luvussa 4.1.3.2. 

Lasten haastattelupäivät sovittiin lastentarhanopettajien kanssa etukäteen ja 
niistä informoitiin myös vanhempia. Vanhempia pyydettiin tuomaan lapsi haastat
telupäivänä päiväkotiin, vaikka se olisi ollutkin vapaapäivä. Tästä huolimatta 
lapsia oli pois päiväkodista sovittuina haastattelupäivinä, mikä venytti haastatte
luaikataulua ja lisäsi työmäärää. 

Lasten liikw1tatilanteisiin liittyviä kokemuksia seurattiin elokuun alusta tou
kokuun loppuun. Kerran kuukaudessa lapset täyttivät heti ohjatun liikuntatilan
teen jälkeen kasvokuvalomakkeen, joka esitellään luvussa 4.1.6. Lastentarhanopet-
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tajat huolehtivat tämän aineiston keruusta ja palautuksesta tutkijalle. 
Fyysisen pätevyyden mittaukset suoritettiin syyskuussa ja toukokuussa lap

sille tutussa päiväkotiympäristössä. Tutulla ympäristöllä katsottiin olevan lasten 
jännitystä vähentävä vaikutus. Lisäksi lasten kuljettamiseen päiväkodin ulkopuo
lelle ei ollut resursseja. Tutkimuksessa käytetty mittari esitellään luvussa 4.1.5. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien kysely suoritettiin huhtikuussa. Van
hempien lomakkeiden jaosta huolehti päiväkoti, jonne vanhemmat palauttivat 
täytetyt lomakkeet suljetussa kirjekuoressa. Myös lastentarhanopettajat palauttivat 
omat kyselylomakkeensa suljetussa kirjekuoressa tutkijalle. Vanhempien ja lasten
tarhanopettajien kyselyyn käytetty mittari esitellään luvussa 4.1.4. Tutkimuksen 
keskeisten käsitteiden operationaaliset vastineet esitetään liitekuviossa 1. 

4.1.3 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arviointi 

4.1.3.1 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän mittarin kehittely 

Koetun pätevyyden mittarin rakentamisessa otettiin huomioon lasten kehitysvai
heen (5-7-vuotiaat) asettamat vaatimukset. Lapsen ajattelu on hyvin konkreettista, 
ja arviot itsestä ja muista ovat vielä kokonaisvaltaisia ja tilannekohtaisia. Lapsi ei 
osaa vielä lukea, joten Harterin ym. (1983) mukaan mittarin tulee perustua selkei
siin, konkreetteja tilanteita esittäviin kuviin, jotka saavat lapsen mielenkiinnon 
heräämään. Marsh ym. (1998) sitä vastoin katsovat, että kuvat yhdessä sanallisen 
instruktion kanssa sekoittavat lapsen arviointia. Lapsen on helpompi keskittyä 
vain kuuntelemaan. Mittausta ei ole mahdollista suorittaa ryhmässä, vaan sen 
tulee tapahtua yksilöhaastatteluna. Arvioinnin asteikko ei voi olla moniportainen, 
sillä lapsi pystyy tekemään valinnan vain kahden vaihtoehdon välillä. (Martinek 
& Zaichkowsky 1977.) 

Mittarin kehittelyvaiheessa kokeiltiin vapaata minän piirrostestiä yhdessä 
Ratamon päiväkodin ryhmässä. Siinä lapsi piirsi kuvan itsestään sellaisena kuin 
hän itsensä näki. Lasten piirrokset olivat hyvin erilaisia ja eri tasoisia, mikä osoitti 
karkeasti lasten erilaiset edellytykset hahmottaa ja tuottaa piirtämällä ihminen ja 
oma hahmo. Tehtävä oli yksinkertainen toteuttaa ja lapset tekivät sen mielellään, 
mutta sen analysointi osoittautui hankalaksi, joten siitä luovuttiin. 

Muutaman lapsen kanssa kokeiltiin myös Pölkin (1978) käyttämää vapaata 
minäkuvausta, jossa lasta pyydettiin vapaasti kertomaan itsestään. Johdattelevia 
kysymyksiä olivat esimerkiksi "Kuka sinä olet?" ja "Millainen sinä olet?". Tarpeen 
mukaan kysymyksiä tarkennettiin ja tehtiin lisäkysymyksiä. Testin kokeilu toi 
esiin ilmeisesti tähän ikävaiheeseen ja toisaalta lasten yksilöllisiin ominaisuuksiin 
liittyviä ongelmia. Joku lapsi kuvasi itseään vain muutamalla sanalla tai ei ollen
kaan, ja kuvaukset saattoivat liittyä muuhun kuin omaan itseen, esimerkiksi 
"Meillä on valkoinen auto". Samanlaisista testin käyttöön liittyvistä ongelmista 
on raportoinut myös Pölkki. Näistä syistä vapaata minäkuvausta ei otettukaan 
mukaan tähän tutkimukseen. 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään mittarin kehittelyssä pohjana 
Harterin ym. (1983) 4-7-vuotiaille kehittämää kuvahaastattelua (The Pictorial Scale 
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of Perceived Competence and Acceptance for Young Children). Mittarin avulla ei 
pyritä kuvaamaan kokonaisvaltaista minäkäsitystä, vaan selvittämään lapsen 
kokemuksia omasta fyysisestä ja kognitiivisesta osaamisestaan ja pätevyydestään. 
T .isiiksi tutkitaan, miten lapsi kokee saavansa sosiaalista hyväksyntää ja tukea 
kavereilta ja äidiltä. 

Harterin mittari sisältää 24 osiota, kuusi osiota jokaiselta neljältä osa-alueelta. 
Se on esitetty kuvakirjan muodossa, ja tytöille ja pojille on oma kirjansa. Näin 
lapsen on helpompi asettua kuvassa olevan tytön/pojan asemaan. Kuvat ovat 
lapselle tutuista konkreeteista tilanteista ja hyvin pelkistettyjä, ettei lapsen huomio 
kiinnity epäolennaisiin asioihin. (Harter ym. 1983.) 

Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan koetun pätevyyden ja sosiaalisen 
hyväksynnän yhteyksiä mitattuun fyysiseen pätevyyteen, katsottiin tarkoituksen
mukaiseksi kehitellä koetun fyysisen pätevyyden osa-aluetta edelleen, minkä 
vuoksi Harterin mittariin kuuluvien osioiden lisäksi laadittiin kuusi lisäosiota. 
Näin koetun fyysisen pätevyyden osa-alueen osioita oli 12. Fyysisen alueen lisä
osioihin pyrittiin ottamaan mukaan sellaisia liikuntatilanteita ja kysymyksiä, jotka 
liittyvät olennaisesti tämänikäisen lapsen motorisen kehityksen vaiheeseen ja 
vastasivat mahdollisimman paljon mitatun fyysisen pätevyyden testejä. Tässä 
yhteydessä tarkastelun kohteena oli myös Ulrichin (1987a) Harterin testin pohjalta 
muokkaama mittari ja sen fyysinen osa-alue. Koetun fyysisen pätevyyden lisäosi
oiksi valittiin seuraavat osiot: 

- Osaan heittää ja ottaa pallon kiinni.
- Osaan tehdä kuperkeikan.
- Olen hyvä liikunnassa.
- Olen ketterä.
- Osaan erilaisia liikuntatemppuja.
- Olen notkea.

Sosiaalisen hyväksynnän osa-alue sisältää Harterin ym. (1983) alkuperäisessä 
mittarissa äidin ja kavereiden hyväksynnän. Isän hyväksyntää se ei sisällä, mikä 
nähtiin kokonaisuuden kannalta puutteena. Tätä osa-aluetta ei kuitenkaan mitta
riin lähdetty kehittelemään, sillä mittarin ja haastattelun kokonaislaajuus ja lapsel
ta vaadittava keskittymisaika olisivat muodostuneet liian pitkiksi kerralla suoritet
tuna, eivätkä resurssit sallineet haastattelukertojen lisäämistä. 

Mittari suomennettiin ja esitestaus suoritettiin keväällä 1991 Ratamon päivä
kodissa. Esihaastattelussa haastateltiin 10 lasta. Siinä etsittiin ja kokeiltiin erilaisia 
kysymysten ilmaisuja, sanamuotoja, termejä sekä haastattelutilanteen toteutukseen 
liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi pyrittiin varmistumaan siitä, että lapsi ymmärsi 
kuvat ja kysymykset. Haastattelut nauhoitettiin jatkoanalysointia varten. Mittarin 
muokkauksessa käytettiin hyväksi lastentarhanopettajien asiantuntemusta haastat
telemalla myös heitä. Lisäksi haastateltiin yhtä kasvatustieteiden lisensiaattia, joka 
oli yhden tutkimuksessa mukana olleen lapsen äiti. 

Osa kysymyksistä jouduttiin muuttamaan, jotta ne olisivat sopineet parem
min suomalaisen alle kouluikäisen lapsen todellisuuteen ja arkielämään tai päivä
kodin käytäntöön. Esimerkiksi osion 6 kysymys "oletko kavereiden luona yötä" 
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muutettiin muotoon "käytkö leikkimässä kavereiden luona". Osio 22, jossa kysyt
tiin "käytkö syömässä kavereiden kotona", muutettiin muotoon "pyytävätkö 
kaverit sinua synttäreille". Samoin osion 5 kysymys "saatko tähtiä esikoulun tehtä
väpaperiin" muutettiin muotoon "oletko hyvä esikoulu- ja piirtämistehtävissä", 
sillä kaikissa suomalaisissa päiväkodeissa ei käytetä termiä esikoulutehtävä. 
Muutokset koskivat samoja alkuperäisen mittarin asioita kuin Israelissa kehitetys
sä mittarissa (Assor ym. 1989). 

Haastattelu suoritettiin rauhallisessa, lapselle tutussa päiväkodin huoneessa. 
Osa esitestin haastatteluista suoritettiin oman opettajan läsnäollessa, koska ajatel
tiin, että lapsi tuntisi olonsa näin turvallisemmaksi. Tästä kuitenkin luovuttiin, sillä 
jotkut lapsista seurasivat vastatessaan tarkasti opettajan ilmeitä ja testasivat näin 
heille tutun henkilön hyväksyntää. Suurin osa lapsista ei sanottavasti jännittänyt 
haastattelutilannetta. Vain yksi poika kieltäytyi syksyllä ulkopuolisen suorittamas
ta haastattelusta, joten hänet haastatteli oma lastentarhanopettaja. 

Haastattelu suoritettiin pöydän ääressä niin, että lapsi istui vastapäätä haas
tattelijaa ja kuvakirjan kuvat olivat lapsen edessä. Lasta ei asetettu istumaan 
ikkunaan päin, vaan hänen edessään oli mahdollisimman vähän katsetta vangitse
via tekijöitä. Näin syntyi kiinteä katsekontakti ja läheisyys, jotka edesauttoivat 
lapsen keskittymistä tehtävään. Haastattelu kesti esitestissä fyysisen alueen lisä
osiot (6 kpl) mukaan luettuna noin 25 minuuttia. Koska jotkut lapset eivät jaksa
neet keskittyä haastatteluun näin pitkäksi aikaa, lopulliseen mittariin ja tulosten 
analyysiin päätettiin valita vain kuusi osiota kultakin neljältä osa-alueelta eli sama 
määrä kuin Harterin ym. (1983) alkuperäisessä mittarissa. 

Koetun fyysisen pätevyyden osa-alueen lopullisten osioiden valinnassa tar
kasteltiin osioiden jakaumia, keskiarvoja ja keskihajontoja sekä osioiden välisisä 
korrelaatioita (liite 4). Valittujen osioiden keskiarvot olivat 2.6-3.4 ja keskihajonnat 
.73 - .88. Lasten positiivisten arviointien vuoksi hajonta oli melko pieni ja jakaumat 
olivat jossain määrin vinoja. Yksittäisten osioiden jakaumien vinousongelma 
vähenee, kun jatkoanalyysejä varten muodostetaan summamuuttujat. Kaikkien 
osioiden väliset korrelaatiot olivat positiivisia. Valittujen osioiden keskinäiset 
korrelaatiot vaihtelivat .20:n ja .42:n välillä. 

Lisäksi tutkittiin koetun fyysisen osa-alueen sisäistä johdonmukaisuutta tar
kastelemalla Harterin mittarin alkuperäisten osoiden (liite 4) ja valittujen osioiden 
osiokorrelaatioita ja alfa-kertoimia (taulukko 2). Harterin mittarin osiokorrelaatiot 
olivat .28-.44 ja alfa-kertoimet .53-.63. Koko osa-alueen alfa-kerroin oli .61. Valitun 
mittarin osiokorrelaatiot olivat syksyllä .40-.57 ja alfa-kertoimet .69-.74. Koko osa
alueen alfa-kerroin oli .75. 

4.1.3.2 Tämän tutkimuksen koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän 
mittarin kuvailu ja luotettavuustarkastelut 

Tämän tutkimuksen koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän mittarin 
kehittelyssä olivat lähtökohtana käsitykset 5-6 vuotiaan lapsen itsearvioinnin 
kehittymisestä ja siihen perustuva Harterin (1985) moniulotteinen minäkäsitys
malli. Tähän tutkimukseen kehitetty koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksyn-
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nän mittari (liite 2) sisältää neljä osa-aluetta: koetun fyysisen ja kognitiivisen 
pätevyyden sekä äidin ja kavereiden hyväksynnän. Kukin osa-alue sisältää kuusi 
osiota eli asioita on yhteensä 24. Edellisessä kappaleessa esitettyjen perusteiden 
pohjr1lt;:i myös fyysisen osa-alueen muuttujia otettiin mukaan kuusi, joista kaksi on 
Harterin ym. (1983) alkuperäisiä asioita ja loput neljä ovat itse kehiteltyjä asioita. 
Tässä tutkimuksessa käytetyn koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän 
mittarin osa-alueet ja osiot ovat seuraavat: 

KOETTU FYYSINEN PÄTEVYYS 
- Olen hyvä kiipeämään.
- Olen hyvä hyppäämään, esim. pituutta.
- Osaan hyvin heittää pallon ja ottaa kiinni.
- Osaan hyvin tehdä kuperkeikan.
- Olen hyvä liikunnassa.
- Osaan erilaisia liikuntatemppuja.

KOETTU KOGNITIIVINEN PÄTEVYYS 
- Olen hyvä kokoamaan palapelejä.
- Olen hyvä piirtämään ja tekemään esikoulutehtäviä.
- Tunnen hyvin värit.
- Osaan luetella numerot ja laskea.
- Tunnen hyvin kirjaimet.
- Muistan oman nimeni ensimmäisen kirjaimen.

KOETTU KAVERIEN HYVÄKSYNTÄ 
- Minulla on paljon leikkikavereita.
- Leikin usein kavereiden luona.
- Minulla on paljon kavereita, joiden kanssa pelata.
- Minulla on paljon kavereita pihalla.
- Muut lapset pyytävät minua usein leikkimään.
- Minua kutsutaan usein kavereiden synttäreille.

KOETTU ÄIDIN HYVÄKSYNTÄ 
- Äiti hymyilee minulle usein.
- Äiti ottaa minut usein mukaansa.
- Äiti keittää usein minun herkkuruokaani.
- Äiti lukee minulle usein.
- Äiti leikkii usein minun kanssani.
- Äiti juttelee minulle usein.

Haastattelutilanne aloitettiin näyttämällä lapselle kuvakirjaa ja kertomalla,
että "minulla on tässä eräänlainen kuvaleikki, ja sen nimi on kumpiko tyttö/poika 
on enemmän samanlainen kuin minä". Sitten lapselle näytettiin harjoitustehtävän 
kuvia ja kerrottiin: "Minä näytän sinulle aina kaksi kuvaa ja kerron, mitä kuvan 
tyttö/poika siinä tekee. Sitten kysyn sinulta, kumpiko tyttö/poika on enemmän 
samanlainen kuin sinä olet. Vastaa aivan niin kuin sinusta tuntuu. Tässä kaikki 
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vastaukset ovat oikeita." 
Haastattelutilanteessa pöydän ääressä lapselle näytettiin ja osoitettiin siis 

kahta kuvaa, joista hänen piti valita osoittamalla se, joka muistutti häntä itseään 
enemmän. Esimerkiksi lapselle kerrottiin: "Tämä poika on hyvä rakentamaan 
palapelejä. Tämä poika ei ole kovin hyvä rakentamaan palapelejä. Kumpiko näistä 
pojista on enemmän samanlainen poika kuin sinä olet?" Jos lapsi osoitti positiivi
sempaa kuvaa, häneltä kysyttiin: "Osaatko sinä rakentaa palapelejä erittäin hyvin 
vai melko hyvin?" Lapsi siis teki valinnan aina kahdesta vaihtoehdosta. Vastauk
set pisteitettiin asteikolla 1-4. 

Puolet kuvista oli sijoitettu niin, että negatiivinen vaihtoehto oli oikealla 
puolella ja positiivinen vasemmalla puolella, ja puolet päinvastoin. Näin kuvien 
sijoittelu ei vaikuttanut lasten vastausvalintoihin. Lisäksi sosiaalisen suotavuuden 
vaikutuksen välttämiseksi kysymykset esitettiin niin neutraalisti, että kaikki 
vastausvaihtoehdot olivat yhtä hyväksyttyjä. Jokaisen kysymyksen kohdalla 
pyrittiin varmistumaan siitä, että lapsi ymmärsi kysymyksen. Sanoista ja termeistä 
käytettiin tarvittaessa synonyymejä, minkä lisäksi tärkeitä laatua ilmaisevia sanoja 
painotettiin. 

Lapset olivat kiinnostuneita kuvista ja kysymyksistä, ja osa mietti pitkään 
ennen kuin vastasi. Jotkut lapsista esittivät kuviin liittyviä kommentteja, omia 
kokemuksia ja kysymyksiä, jotka huomioitiin hyväksyen. Joskus lapsi näytti 
kuvien väliin tai kumpaakin kuvaa ja sanoi, että molemmat ovat samanlaisia kuin 
hän. Silloin tutkija totesi hyväksyen: "Kyllä, mutta jos sinun pitäisi valita yksi 
tyttö/ poika, joka on samanlainen kuin sinä suurimman osan aikaa, niin kumman 
valitsisit?" Haastattelijoina toimivat tutkijan lisäksi tehtävään koulutetut lasten
tarhanopettajaopiskelijat. 

Mittarin käsitevaliditeetti on yhteydessä tutkimuksen teoreettisiin lähtökoh
tiin. Tässä tutkimuksessa operationaalistaminen on tehty Harterin (1983; 1985; 
1990a; Harter ym. 1984) mallin ja tutkimusten pohjalta. Mittarin rakennetta tutkit
tiin sekä eksploratiivisen että konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Lähtökoh
tana 5-6-vuotiaiden lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän raken
netarkastelulle oli käsitys, että koettu pätevyys ja sosiaalinen hyväksyntä eriytyvät 
omiksi alueikseen, mutta sitä hienojakoisempaan arviointiin lapsilla ei katsota 
tässä iässä olevan vielä edellytyksiä. 

Syksyn aineistosta lasketussa faktorianalyysissä neljän faktorin vinorotatoitu 
ratkaisu (taulukko 1), vastoin Harterin teoriaa, muodostui selkeimmäksi. Faktorit 
ovat koettu fyysinen pätevyys, koettu kognitiivinen pätevyys, koettu kavereiden 
hyväksyntä ja koettu äidin hyväksyntä. Faktoriratkaisu tukee sitä, että osiot 
jakaantuvat neljälle osa-alueelle ja että asioista on siten mahdollista muodostaa 
neljä summamuuttujaa. 

Faktorilataukset olivat koetun fyysisen pätevyyden alueella .27-.91, kognitii
visen pätevyyden alueella .17-.76, kavereiden hyväksynnän alueella .36-.89 ja 
äidin hyväksynnän alueella .27-.65. Kaikki kommunaliteetit olivat suurempia kuin 
.20. 

Faktorit korreloivat keskenään voimakkaasti (p < .001): koetun pätevyyden 
faktoreiden välinen korrelaatio oli .56 ja sosiaalisen hyväksynnän faktoreiden 
välinen korrelaatio .46. Voimakkaimmin korreloivat koetun fyysisen pätevyyden 
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ja kavereiden hyväksynnän faktorit (r = .57). Koetun fyysisen pätevyyden ja äidin 
hyväksynnän faktoreiden välinen korrelaatio oli .46. Nämä neljä faktoria selittävät 
osioiden vaihtelusta yhteensä 46 %. 

TAULUKKO 1 Koetun pätevyyden ja koetun sosiaalisen hyväksynnän faktorirakenne 
syksyllä (obliminrotatoitu matriisi, lihavoituna yli .30:n lataukset) 

Osiot (n = 120) Fl F2 F3 F4 h2 

On hyvä liikunnassa .91 .05 .11 .04 .75 
Osaa liikuntatemppuja .53 .02 .41 .11 .60 
On hyvä kiipeämään .50 .18 .26 .12 .48 
Osaa tehdä kuperkeikan .44 .28 .16 .04 .43 
On hyvä hyppäämään .39 .07 .11 .24 .33 
Osaa heittää ja ottaa kiinni .27 .19 .17 .22 .36 

Muistaa nimen 1. kirjaimen .04 .76 .01 .20 .57 
Tuntee värit .01 .56 .01 .24 .43 
Osaa numerot ja laskea .25 .51 .07 .21 .47 
Tuntee kirjaimet .23 .37 .07 .19 .37 
On hyvä rakentamaan palapelejä .03 .36 .32 .13 .27 
On hyvä piirtämis- ja esikoulutehtävissä .22 .17 .18 .29 .37 

On pihakavereita .06 .05 .89 .12 .81 
On pelikavereita .04 .09 .78 .07 .57 
On leikkikavereita .01 .09 .73 .01 .52 
Toiset pyytävät leikkimään .09 .06 .66 .08 .59 
Leikkii kavereiden luona .07 .15 .43 .15 .37 
Kutsutaan synttäreille .05 .24 .36 .16 .30 

Äiti ottaa mukaan .18 .17 .13 .65 .50 
Äiti leikkii lapsen kanssa .37 .26 .10 .60 .67 
Äiti juttelee lapselle .06 .04 .02 .51 .26 
Äiti lukee lapselle .22 .20 .09 .48 .39 
Äiti keittää herkkuruokaa .32 .03 .17 .35 .43 
Äiti hymyilee lapselle .07 .29 .04 .27 .20 

Ominaisarvo 7.28 1.44 1.29 1.03 
Selitysosuus (%) 30.4 6.0 5.4 4.3 

F 1 = Koettu fyysinen pätevyys 
F 2 = Koettu kognitiivinen pätevyys 
F 3 = Koettu kavereiden hyväksyntä 
F 4 = Koettu äidin hyväksyntä 

Konfirmatorisilla faktorimalleilla voidaan testata tilastollisesti ennalta asetettujen 
tutkimushypoteesien sopivuutta aineistoon (Leskinen 1987, 67). Koetun pätevyy-
den ja sosiaalisen hyväksynnän summamuuttujista muodostettiin kahden faktorin 
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konfirmatorinen faktorimalli (kuvio 2), jonka sopivuutta aineistoon testattiin. Malli 
toimi tässä aineistossa (n= 120) erittäin hyvin (GFI = .97, X 2 (13) = 12.68 (p = .47)). 

Rl ri 

.70 
Fyysinen pätevyys 

.76(.11) 

• 47
Kognitiivinen 

pätevyys 

.55 
Kavereiden 
hyväksyntä 

r= .94 

.39 Äidin hyväksyntä 

N= 120 

* kiinnitetty

GFI =.97 
x2 ( 13) = 12.68 (p=.47) 

KUVIO 2 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän konfirmatorinen rakennemalli 

Mallista käy ilmi, että koettu fyysinen pätevyys ja koettu kognitiivinen pätevyys 
mittaavat erittäin hyvin koettua pätevyyttä. Samoin kavereiden hyväksyntä ja 
äidin hyväksyntä mittaavat hyvin sosiaalista hyväksyntää. Reliabiliteetit vaihtele
vat fyysisen pätevyyden .70:stä äidin hyväksynnän .39:ään. Koettu fyysinen 
pätevyys (.70) selittää siis enemmän koetun pätevyyden faktorista kuin kognitiivi
nen pätevyys (.47). 

Mittarin osa-alueiden sisäistä johdonmukaisuutta tarkasteltiin osiokorrelaa
tion ja Cronbachin alfa-kertoimen avulla (taulukko 2). Koetun fyysisen pätevyy
den osa-alueen alfa oli syksyn ja kevään mittauksissa .75 ja .76, kun se Harterin 
alkuperäisiä osioita käytettäessä oli .61. Koetun kognitiivisen pätevyyden osa
alueen alfa oli .65 ja .53, koetun kaverien hyväksynnän osa-alueen alfa .81 ja .74 
sekä koetun äidin hyväksynnän osa-alueen alfa .69 ja .73. Koko mittarin alfa oli 
sekä syksyllä että keväällä .87. Harter ym. (1984) ovat tutkiessaan 4-7-vuotiaita 
lapsia eri ryhmissä saaneet seuraavat alfa-kertoimet: fyysisellä osa- alueella .50-.66, 
kognitiivisella alueella .52-.71, kavereiden hyväksynnän osa-alueella .74-.78 ja 
äidin hyväksynnän osa-alueella .72-.85. Koko mittarin alfa-kerroin on vaihdellut 
näissä tutkimuksissa .86:n ja .89:n välillä. 

Tässä tutkimuksessa osiokorrelaatio- ja alfa-arvoihin vaikuttavat madaltavasti 
osioiden korkeat keskiarvot ja rajoittunut vaihteluväli. Suuri enemmistö osioiden 
pistemääristä oli joko 3 tai 4 (asteikko 1-4). Vaikka lapset vastasivat johdonmukai
sesti näihin osioihin, rajoittunut vaihteluväli johti ristiriitaisesti siihen, että reliabi
liteetin tilastolliset arvot olivat alhaisia. 
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TAULUKKO2 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän mittarin osiokorrelaa-
tiot ja alfa-kertoimet 

Syksy (n = 120) Kevät (n = 120) 
Osa-alueet ja osiot r alfa r alfa 

KOETTU FYYSINEN PÄTEVYYS .75 .76 
On hyvä kiipeilemään .49 .46 
On hyvä hyppäämään .47 .40 
Osaa heittää ja ottaa kiinni .40 .64 
Osaa tehdä kuperkeikan .50 .37 
On hyvä liikunnassa .57 .55 
Osaa erilaisia liikuntatemppuja .49 .61 

KOETTU KOGNITIIVINEN PÄTEVYYS .65 .53 
On hyvä rakentamaan palapelejä .30 .24 
On hyvä piirtämis- ja esikoulutehtävissä .34 .28 
Tuntee värit .34 .24 
Osaa luetella numerot ja laskea .55 .35 
Tuntee kirjaimet .44 .38 
Muistaa nimen ensimmäisen kirjaimen .33 .22 

KOETTU KAVERIEN HYVÄKSYNTÄ .81 .74 
On leikkikavereita .58 .57 
Leikkii kavereiden luona .49 .36 
On pelikavereita .62 .52 
On pihakavereita .69 .57 
Toiset lapset pyytävät leikkimään .59 .52 
Kutsutaan synttäreille .43 .34 

KOETTU ÄIDIN HYVÄKSYNTÄ .69 .73 
Äiti hymyilee lapselle .32 .43 
Äiti ottaa mukaan .46 .48 
Äiti keittää herkkuruokaa .47 .41 
Äiti lukee lapselle .44 .46 
Äiti leikkii lapsen kanssa .57 .53 
Äiti juttelee lapselle .30 .46 

Koko mittari .87 .87 

Haastattelun uusinnasta lyhyellä aikavälillä luovuttiin, koska olisi ollut vaikea 
perustella sitä lapsille ja saada heidät uudestaan motivoitua tuttuihin kysymyksiin 
ja kuviin. Uusintahaastattelua noin kahden viikon kuluttua kokeiltiin kahden 
lapsen kanssa, mutta he eivät halunneet läpikäydä sitä uudestaan, vaan totesivat: 
"Tämähän on sama." "Sinä kysyit jo." 
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4.1.4 Kysely vanhemmille ja lastentarhanopettajille 

Lasten vanhemmat (liite 5) ja lapsiryhmissä työskentelevät lastentarhanopettajat 
(liite 6) täyttivät kyselylomakkeen, jossa tutkittiin heidän liikuntamyönteisyyttään 
ja käsityksiään lapsen fyysisestä ja kognitiivisesta pätevyydestä sekä kavereiden 
hyväksynnästä. Kyselylomakkeiden pohjana käytettiin Harterin (1982a) opettajalle 
suunniteltua lomaketta. 

Opettajien ja vanhempien kysely erosi lasten koetun pätevyyden ja sosiaali
sen hyväksynnän mittarista siinä, että se ei sisältänyt sosiaalisen hyväksynnän osa
alueella äidin hyväksynnän arviointia. Vanhemmille esitetyt kysymykset olivat 
muuten täysin samat kuin lapsille esitetyt. Opettajien kyselyssä kaverien hyväk
synnän osa-alueen kahta muuttujaa jouduttiin esitestauksen ja opettajien kanssa 
käydyn keskustelun perusteella muuttamaan, koska päiväkodin toiminta- ja 
arviointiympäristö on erilainen kuin kotona. Opettajan lomakkeessa muuttuja "käy 
kavereiden luona leikkimässä" korvattiin muuttujalla "kaverit istuvat mielellään 
vieressä" ja muuttuja "lapsi kutsutaan synttäreille" korvattiin muuttujalla "on 
suosittu lapsiryhmässä". 

Lastentarhanopettajat jakoivat kyselylomakkeet vanhemmille ja huolehtivat 
myös niiden palautuksesta. Vanhemmat suhtautuivat kyselyyn ja koko tutkimuk
seen kiinnostuneesti ja vain muutama lomakkeista jäi palauttamatta. Jossain 
määrin lomakkeita oli täytetty vaillinaisesti. 

Myös lastentarhanopettajat suhtautuivat kyselyyn myönteisesti, vaikka osalle 
heistä tehtävä oli työläs, sillä arvioitavia lapsia samassa ryhmässä oli enimmillään 
18. Opettajat täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti keskustelematta työparinsa
kanssa. Vain kaksi lomaketta jäi palauttamatta toisen opettajan pitkän sairasloman
vuoksi ja toisen siirryttyä toiseen päiväkotiin.

Mittarin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että se on rakennettu samalta 
Harterin teorian pohjalta ja käyttäen samoja käsitteitä, kuin lasten kuvahaastatte
lumittarissa. Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla tarkasteltiin opettajien ja 
vanhempien arvioiden rakenteellista yhdenmukaisuutta teoriaan ja lasten arvioin
tien rakenteeseen. Yhtäpitävyyttä teoriaan vahvisti vanhempien ja lastentarhan
opettajien arviointien latautuminen kolmelle faktorille: fyysinen pätevyys, kogni
tiivinen pätevyys ja kavereiden hyväksyntä. Matalimmat faktorilataukset vaihteli
vat .62 -.67 ja faktoreiden selitysosuus oli 66 %. Näin vanhempien ja lastentarhan
opettajien arvioinneista voitiin muodostaa vastaavat summamuuttujat kuin lasten 
arvioinneista. Korkeat osiokorrelaatiot ja Cronbachin alfakertoimet (.70-.94) (liite 
8) tukivat ratkaisua.

Vanhempien liikuntamyönteisyyden ja lasten liikuntaan sitoutumisen selvit
tämiseksi heiltä kysyttiin omaa liikuntaharrastusta, päiväkodin liikunnan arvos
tusta, liikkumista yhdessä lapsen kanssa, liikuntavälineiden hankkimista lapselle 
ja kuljettamista kerhoon. Vanhempien liikuntamyönteisyyttä kuvaavista muuttu
jista muodostettiin standardoinnin jälkeen summamuuttuja. Vanhempien liikun
tamyönteisyyden muuttujien väliset korrelaatiot ja muodostetun summamuuttujan 
osiokorrelaatiot ja alfakertoimet on esitetty liitteessä 11. Vanhempien liikunta
myönteisyyden summamuuttujan alfakerroin on .63. 
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Myös lastentarhanopettajilta kysyttiin heidän omaa liikuntaharrastustaan ja 
päiväkodin liikuntakasvatuksen arvostusta. Muuttujista muodostettiin summa
muuttuja mahdollisten yhteyksien selvittämistä varten. 

4.1.5 Havaitun eli mitatun fyysisen pätevyyden arviointi 

Mitatun fyysisen pätevyyden arviointi palvelee tässä tutkimuksessa lasten ja 
vanhempien pätevyysarviointien realistisuuden tutkimista. Näin ollen mittarin 
laadinnan lähtökohtana oli toisaalta 5-7-vuotiaan lapsen motorisen kehityksen 
vaihe ja toisaalta vastaavuus haastattelumittarin koetun fyysisen pätevyyden osa
alueeseen. 

Lapsi on kehityksessään perusliikuntataitojen ja niiden yhdistelmien kehit
tymisen vaiheessa. Lisäksi merkityksellistä on perusliikuntataitojen kehittymiseen 
vaikuttavien liikehallintatekijöiden kehittyminen, tärkeimpinä tasapaino ja koor
dinaatio. Jos lapsen kasvuympäristö on suotuisa, fyysisesti ja kognitiivisesti nor
maalisti kehittyneen lapsen on mahdollista useimpien perusliikuntataitojen hallin
nassa saavuttaa kehittynyt taso. Perusliikuntataitojen suorituksissa on kuitenkin 
suuria yksilöllisiä eroja. (Gallahue ym. 1995, 223-232.) 

Mittarin kehittelyvaiheessa ja esitestauksessa syksyllä 1990 ja keväällä 1991 
Ratamon päiväkodissa kokeiltiin runsaasti erilaisia motorisen kehityksen osa
alueita mittaavia testejä (mm. Holopainen 1983; Numminen 1985; Nurmi & Siren 
1975). Niistä suurin osa on ollut käytössä kouluikäisten motorisen kehityksen ja 
liikuntataitojen arvioinnissa. Pienille lapsille kehiteltyjä, standardoituja ja soveltu
via testejä on vähän. Yleensäkin alle kouluikäisten motorista kehitystä ja liikunta
taitoja on Suomessa arvioitu erittäin vähän. 

Mittarin kehittelyssä otettiin huomioon myös pienten lasten fyysisen päte
vyyden arviointiin liittyvät kaksi ongelmaa: 1. Lapsen suoritukseen mittaustilan
teessa voivat vaikuttaa monet tilanteeseen liittyvät tekijät. 2. Lapsen suoritustu
lokset voivat vaihdella. Lasten motivointi maksimaaliseen suoritukseen tuottaa 
vaikeuksia, sillä lapsen tavoite suorituksessa ei välttämättä ole sama kuin aikuisen. 
Lapselle tärkeintä on itse toiminta, ei se kuinka liikesuoritus tehdään. (Gallahue 
1989, 10). 

Esitestauksen perusteella valittiin seitsemän testiä (taulukko 3), joista neljä 
mittaa perusliikuntataidon hallintaa (vauhditon pituushyppy, pallon heitto ja 
kiinniotto, juoksu ja kuperkeikka) ja neljä motorisia kykyjä (tasapaino ja koordi
naatio). 

Mittaukset suoritettiin päiväkodissa aamupäivällä, aamupalan jälkeen ennen 
ruokailua, jolloin lapset ovat virkeirnrnillään ja jaksavat keskittyä paremmin. Vain 
yksi lapsi oli kerrallaan suorituspaikalla, jotta jokaiselle voitiin taata keskittymis
rauha suoritukseen. Lisäksi suorituspaikat pyrittiin hajottamaan useaan huonee
seen. Keskittymistä vaativa tasapainotesti sijoitettiin kokonaan eri huoneeseen 
kuin muut testit. 

Arvioinnin suorittivat päiväkodin ulkopuoliset mittaajat, jotka oli koulutettu 
tehtävään. Kaikki laadullista arviointia edellyttävät testit suoritti sama henkilö 
kaikille lapsille. Lisäksi nämä suoritukset videoitiin jälkianalysointia varten. 



TAULUKKO 3 Mitatun fyysisen pätevyyden testit 

Testit Arviointi 

1. Vauhditon pituushyppy - pituus senttimetreinä
- hallinnan taso laatu.arviona 1-3

2. Tasapainokävely - askelten lukumäärä
3. Pallon heitto ja kiinniotto - kiinniottojen lukumäärä 1-10

- kiinnioton hallinnan taso laa tuarviona 1-3
4. Edestakaisin hyppely - 15 hyppyyn kuluva aika sekunteina
5. 20 metrin juoksu - juoksuaika sekunteina

- hallinnan taso laatuarviona 1-3
6. Kuperkeikka eteenpäin - hallinnan taso laatuarviona 1-3
7. Juoksu ja esteen ylitys - suoritusaika sekunteina
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Testit esiteltiin lapsille mukavina liikuntatehtävinä, ei testeinä. Jokainen tehtävä 
näytettiin ja selitettiin lapselle, jonka jälkeen hän sai kokeilla tehtävää useamman 
kerran. Mittaajan tuli varmistua, että lapsi oli ymmärtänyt tehtävän ja tavoitteen. 
Suorituskertoja oli vähintään kaksi, tasapainotehtävässä 3-4. Lasta motivoitiin ja 
kiitettiin, sillä tavoitteena oli luoda positiivinen, tunneväritteinen ilmapiiri lapselle 
ja saada aikaan mahdollisimman hyvä tulos, joka kuvaa hänen fyysistä pätevyyt
tään. Lapset olivat innostuneita tehtävistä eikä kukaan kieltäytynyt kokonaan. 
Joidenkin tehtävien uusintasuoritukset muutama lapsi koki raskaana. 

TAULUKKO 4 Mitatun fyysisen pätevyyden mittausten pysyvyyskorrelaatiot 

Osiot 1. ja 2. suoritus Mittausväli Mittausväli 
syksyllä keväällä 2 viikkoa 8 kk 
n= 113 n= 113 n=26 tytöt (n = 55) pojat (n= 54) 

Vauhditon pituus, cm .84 *** .88 *** .78 *** .72*** .68 *** 
Vauhditon pituus, laatu .68 *** .68 *** 
Tasapaino, lkm. .47 *** .52 *** .30 .46 *** .66 *** 
Kiinniotto, lkm. .46 * .51 *** .34* 
Kiinniotto, laatu .78 *** .53 *** .52*** 
Edestakaisin hyppely .86 *** .86 *** .69 *** .79*** .72*** 
Juoksu, aika .83 *** .81 *** .46* .71*** .83*** 
Juoksu, laatu .71 *** .44** .46*** 
Kuperkeikka .86 *** .60 *** .57 *** 
Juoksu-ylitys . 89 *** .79 *** .81 *** .75*** .65*** 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 

Testien luotettavuutta tutkittiin tarkastelemalla pysyvyyttä peräkkäisellä ja uusin
tamittauksella (taulukko 4). Pallon heittoa ja kiinniottoa lukuunottamatta kaikkiin 
testeihin sisältyi vähintään kaksi suorituskertaa. Laadulliset arviot suoritettiin 
videofilmien perusteella jälkikäteen. Uusintamittaukset suoritettiin 2 viikon päästä 
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ensimmäisestä mittauksesta. Syksyn ja kevään mittausten väli oli noin kahdeksan 
kuukautta. 

Suorituskertojen väliset pysyvyyskorrelaatiot sekä syksyllä että keväällä 
ovat korkeat (vaihtelu .47-.89). Matalimmat korrelaatiot ovat tasapainotestin 
kohdalla. Kaikki tulosten pysyvyyttä kuvaavat korrelaatiot ovat erittäin merkitse
viä. 

Uusintamittauksessa kahden viikon kuluttua tasapainon sekä pallon kiin
nioton ja juoksun määrällisiä tuloksia lukuunottamatta tulokset olivat erittäin 
pysyviä (.69-.86). Perusliikuntataitojen laadulliset arviot osoittautuivat hyvin 
pysyviksi. Syksyn ja kevään mittaustulosten pysyvyyskorrelaatioiden arvioinnissa 
on otettava huomioon toimintavuoden aikana tapahtunut kehitys suorituksissa. 
Korrelaatiot ovat suhteellisen korkeat. 

Kaksi tehtävään koulutettua lastentarhanopettajaopiskelijaa arvioi videolta 
jälkikäteen laadulliset suoritukset sovittujen arviointikriteerien pohjalta. Arvioit
sijoiden väliset korkeat yksimielisyyttä kuvaavat korrelaatiot (taulukko 5) osoitta
vat laadullisen arvioinnin luotettavuutta. Korrelaatiot vaihtelevat .80 ja .95 välillä. 

TAULUKKO 5 Arvioitsijoiden väliset korrelaatiot mitatun fyysisen pätevyyden laadulli-
sissa arvioinneissa. 

Osiot 

Vauhditon pituus 
Kiinniotto 
Juoksu 
Kuperkeikka 

*** p < .001

syksyllä 
n= 113 

.83 *** 

.80 *** 

.95 *** 

.90 *** 

keväällä 
n= 113 

.83 *** 

.83 *** 

.82 *** 

.90 *** 

Mitatun fyysisen pätevyyden osioista muodostettiin summamuuttuja standardoi
malla eri asteikolliset tulokset ja laskemalla yhteen. Faktorianalyysissä tuloksista 
ei muodostunut useampaa kuin yksi faktori. Summamuuttujan osioiden väliset 
korrelaatiot ja osiokorrelaatiot sekä Cronbachin alfakertoimet on esitetty liitteessä 
7. Koko mittarin alfakerroin on .86.

4.1.6 Liikuntakokemusten mittaaminen 

Alle kouluikäisten lasten liikuntakokemusten - kuten muidenkin affektiivisten 
ulottuvuuksien - mittaaminen on ongelmallista, sillä jo itse mitattava kohde on 
hankalasti määriteltävissä. Affektiivinen alue ei ole yhtenäinen käsite, vaan sitä 
kuvataan mm. termeillä kokemukset, elämykset, asenteet, kiinnostukset ja arvot. 
Kokemuksissa ja elämyksissä painottuvat erilaiset tekijät kuten kognitiiviset ja 
affektiiviset (Nelson 1989; Wiese 1982; Zaichkowsky, Zaichkowsky & Martinek 
1980, 171-172.) Rosenbergin (1990) mukaan emotionaaliset elämykset ovat pi-
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kemminkin tahdosta riippumattomia ja tahattomia kuin intentionaalisia ja tah
donalaisia. Scanlan ja Simons (1992) määrittelevät liikunnan ilon liikuntakokemuk
siin liittyväksi positiiviseksi tunnetilaksi, joka kuvastaa mielihyvää ja hauskuutta. 

Kokemusten ja elämysten mittausten validiteetti ja reliabiliteetti ovat ongel
mallisia, sillä tutkija saa helposti sosiaalisesti suotavia vastauksia. Koska tutkitta
vana oli yli sata lasta, resurssit eivät riittäneet lasten toistuviin haastatteluihin. Sen 
vuoksi liikuntakokemusmittarin suunnittelussa käytettiin Cheffersin, Mancinin ja 
Zaichkowskyn (1975) kehittämää ja Suomessa kokeiltua (Sarlin, Ihanainen, Leino 
& Pylkkänen 1989) nonverbaalista mittaria. Siinä lapsen tuli piirtää kasvokuvapa
periin naurava suu, jos liikunta oli kivaa, suora suu, jos se oli tavallista, tai suu 
alaspäin, jos se ei ollut kivaa. Mittarin esitestaus suoritettiin syksyllä 1989 Ratamon 
päiväkodin yhdessä ryhmässä. 

Mittaria kokeiltaessa todettiin, että liikuntatuokiosta 5-7-vuotiaalle lapselle 
mieleen jäänyt affektiivinen kokemus oli joko positiivinen tai negatiivinen; väli
muotoa lapsen oli vaikea arvioida. Lapset piirsivät suoria suita erittäin harvoin, 
eivätkä he osanneet perustella niitä lastentarhanopettajalle. 

Mittaria yksinkertaistettiin alle kouluikäiselle sopivaksi niin, että se vaati lap
selta luokittelua vain kahteen luokkaan. Lapsi piirsi heti liikuntatilanteen jälkeen 
kasvokuvaan suun ylöspäin, jos liikunta oli kivaa, tai alaspäin, jos se ei ollut kivaa 
(liite 3). Esikokeessa todettiin myös, että piirtämisen täytyy tapahtua heti liikunta
tilanteen jälkeen ja mieluimmin samassa liikuntatilassa. Tilanteen tulee olla rau
hallinen ja lasten tulee sijoittua mahdollisimman kauas muista lapsista, jotta 
kaverin mielipide ei vaikuta omaan arviointiin. Samoin opettaja ei saa johdatella 
instruktiollaan eikä nonverbaalisti lapsen arviointia. 

Ohjattuihin liikuntatilanteisiin liittyviä kokemuksia seurattiin elokuun alusta 
toukokuun loppuun kerran kuukaudessa, ja seurannan toteuttamisesta vastasivat 
lastentarhanopettajat annettujen ohjeiden mukaan. Lasten poissaolot liikuntapäi
vfoä ja opettajien unohdukset aiheuttivat sen, että kaikilta lapsilta ei ole yhtä 
paljon kokemusilmaisuja. Lapset kokivat tehtävän tärkeäksi ja tekivät sen mielel
lään. Mahdollisuuksien mukaan lastentarhanopettaja kyseli lapselta perusteluja 
arvioinnille. 

Kokemuksista laskettiin liikuntakokemusindeksi (0-100), joka kuvaa koke
musten positiivisuutta. Esimerkiksi sellaisella lapsella, jonka kokemuksista puolet 
oli positiivisia ja puolet negatiivisia, liikuntakokemusindeksi oli 50. Liikuntakoke
mukset analysoitiin vain niiltä lapsilta, joilla oli vähintään kaksi kokemusilmaisua 
sekä syksyllä että keväällä. Koko toimintavuoden ajalta saatiin kokemusarviot 91 
lapselta. 

4.1.7 Aineiston käsittely- ja analyysimenetelmät 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän muuttujista muodostettiin Harte
rin teorian mukaisesti neljä summamuuttujaa, joiden sisältöä ja rakennetta tutkit
tiin korrelaatioiden, Cronbachin alfa-kertoimen, ristiintaulukoinnin sekä ekplora
tiivisen ja konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Korrelaatioita laskettaessa 
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käytettiin muuttujista riippuen Pearsonin korrelaatiokerrointa tai tetrakorista, 
polyseriaalista ja polykorista korrelaatiota. 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän tasoa kuvattiin surnrnamuut
tujien jakaumina ja keskiarvoina. Ryhmien välisten erojen merkitsevyyksien 
analyysissä käytettiin t-testiä, varianssianalyysiä ja nonparametrista Mann
Whitneyn testiä. Surnrnamuuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatioiden ja 
faktori- ja regressioanalyysiin perustuvan Lisrel-analyysin avulla. 

Lastentarhanopettajien minäkäsitysarviointien yksimielisyyttä kuvattiin kor
relaatioiden, kappakertoimien ja yksimielisyysprosenttien avulla. 

Liikuntakokemustuloksista laskettiin liikuntakokemusindeksi (0-100), jota 
käytettiin analyyseissä. Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän yhteyttä 
liikuntakokemuksiin tutkittiin korrelaatioiden ja varianssianalyysin avulla. 

Mitatun fyysisen pätevyyden asioista, vanhempien ja lastentarhanopettajien 
liikw1tamyönteisyyttä ja lasten liikunta-aktiivisuutta kuvaavista asioista muodos
tettiin surnrnamuuttujat tulosten standardoinnin sekä korrelatiivisten yhteyksien 
ja alfa-kertoimien tarkastelun jälkeen. Surnrnamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkas
teltiin korrelaatioiden ja regressioanalyysin avulla. Lasten mitatun ja koetun 
fyysisen pätevyyden tuloksia verrattiin ristiintaulukoinnin avulla. 

Ryhmäkohtaisen tarkastelun ohella tutkittiin yksittäisiä lapsiesimerkkejä 
muodostamalla koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän profiileja lasten, 
vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien pohjalta. 



5 TULOKSET 

5.1 5--7-vuotiaiden tyttöjen ja poikien koettu pätevyys ja sosiaalinen 
hyväksyntä 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän osioista muodostettiin Harterin 
teorian pohjalta neljä summamuuttujaa: koettu fyysinen pätevyys, koettu kognitii
vinen pätevyys, koettu kavereiden hyväksyntä ja koettu äidin hyväksyntä. Kuhun
kin summamuuttujaan laskettiin kuusi osiota. 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän summamuuttujien keskiar
voja verrattaessa tyttöjen ja poikien erot eivät millään osa-alueella olleet tilastolli
sesti merkitseviä. Tulosten jakaumissa on jonkin verran eroja tyttöjen ja poikien 
välillä. Jakaumien havainnollistamiseksi tulokset on luokiteltu kuvioissa 3-6 
haastattelun pisteitystä noudattaen neljään luokkaan: heikko (6-10 pistettä), melko 
heikko (11-15 pistettä), melko hyvä (16-20 pistettä) ja hyvä (21-24 pistettä). 

Sekä tyttöjen että poikien fyysisen pätevyyden kokemukset olivat erittäin po
sitiivisia (ka. 3.2); osiokohtaiset keskiarvot vaihtelivat välillä 2.7-3.5, kun asteikko 
oli 1-4. Tulosten jakaumat (kuvio 3) tyttöjen ja poikien ryhmissä osoittavat poikien 
arvioivan itseään hieman tyttöjä positiivisemmin. Tytöistä 13 % ja pojista 9 % koki 
fyysisen pätevyytensä melko heikoksi. Positiivisimmin fyysistä pätevyyttään 
arvioineista poikia (33 %) oli enemmän kuin tyttöjä (24 %). 

Osiokohtaisesti tarkasteltuna pojat arvioivat itsensä hieman paremmiksi heit
tämisessä ja kiinniottamisessa. Lähes 40 % pojista katsoi osaavansa erinomaisesti 
heittää palloa ja ottaa kiinni. Samoin kiipeäminen onnistui poikien mielestä hyvin. 
Tytöille kuperkeikan tekeminen tuntui helpommalta; kolme poikaa ei mielestään 
osannut tehdä kuperkeikkaa ollenkaan. Erilaisten liikuntatemppujen tekemistä 
lapset pitivät kuvatuista liikuntatehtävistä itselleen vaikeimpana. Osio "olen hyvä 
liikunnassa" kuvaa ehkä parhaiten lapsen yleisarviota fyysisestä pätevyydestään. 
Yli 35 % arvioi itsensä erittäin hyväksi liikkujaksi. 
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KUVIOS 

1 □Tytöt (n= 55) @Pojat (n= 54) 1 

Tyttöjen ja poikien koetun 
kavereiden hyväksynnän 
summamuuttujan jakaumat 

!□Tytöt (n= 55) □Pojat (n =54) 1 

KUVIO 6 Tyttöjen ja poikien koetun äidin 
hyväksynnän summamuuttujan 
jakaumat 

Lasten kognitiivisen pätevyyden arviot olivat vieläkin positiivisemmat kuin 
fyysisen pätevyyden arviot; osiokohtaiset keskiarvot vaihtelivat välillä 3.1-3.8. 
Sekä tyttöjen että poikien arviointitulosten jakaumat (kuvio 4) ovat erittäin vinoja. 
Tytöistä 58% arvioi kognitiivisen pätevyytensä hyväksi, pojista 44%. Pojista taas 
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52% arvioi kognitiivisen pätevyytensä melko hyväksi, tytöistä 42%. Pojista 4% koki 
kognitiivisen pätevyytensä melko heikoksi. Tytöt arvioivat siis kognitiivista 
pätevyyttään hieman poikia positiivisemmin. Tytöt kokivat osaavansa poikia 
paremmin koota palapelejä sekä tunnistaa kirjaimia ja tehdä piirtämis- ja esikoulu
tehtäviä. Lähes kaikki lapset kertoivat muistavansa oman nimen ensimmäisen 
kirjaimen. 

Lasten sosiaalisen hyväksynnän arviot olivat matalampia kuin koetun päte
vyyden arviot. Kavereiden hyväksynnän osioiden keskiarvot vaihtelivat välillä 
2.6-3.3. Tyttöjen arviointien keskiarvo oli 3.0 ja poikien keskiarvo 2.9, eikä ja
kaumissakaan (kuvio 5) ollut suuria eroja. Positiivisimpaan luokkaan sijoittui 
hieman enemmän tyttöjä (16%), ja melko heikoksi kavereiden hyväksynnän 
arvioineiden joukossa oli enemmän poikia (22%). Osioista suurin ero (p < .05) 
tyttöjen eduksi oli osiossa "kaverit kutsuvat synttäreille". Voi olla, että tytöille 
kutsu synttäreille on merkityksellisempi ja he myös kutsuvat enemmän kavereita 
juhliinsa. Tytöt myös kokivat, että heillä oli enemmän leikkikavereita, pojilla taas 
pelikavereita pihalla oli hieman enemmän. 

Äidiltä saamaansa hyväksyntää sekä tytöt (ka. 2.8) että pojat (ka. 2.7) arvioi
vat hyvin kriittisesti; osioiden keskiarvot olivat välillä 2.1-3.1. Jakaumien (kuvio 
6) tarkastelussa poikien negatiivisemmat kokemukset tältä alueelta näkyvät
selvemmin. Vain 8 % pojista arvioi saavansa paljon hyväksyntää äidiltä, tytöistä
13%. Lähes puolet (48 %) pojista koki äidin hyväksynnän melko vähäiseksi, tytöis
tä 40%.

Ero tyttöjen ja poikien välillä näkyi selvimmin osiossa "äiti leikkii minun 
kanssani", sillä pojista 83 % koki, että äiti leikkii harvoin tai tuskin koskaan hänen 
kanssaan. Tyttöjen vastaava luku oli 65 %. Tämän osion sisältöä voidaan pitää 
hyvin merkityksellisenä lapsen kannalta, joten sen matalat arviot ovat huolestutta
via. Pojat kokivat myös tyttöjä useammin, että äiti ei ota heitä mukaansa. Positiivi
simmin lapset arvioivat osiota "äiti hymyilee minulle". 

Yhteenvetona lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arvioin
neista voidaan todeta, että lasten fyysisen ja kognitiivisen pätevyyden kokemukset 
ovat hyvin positiivisia. Kavereiden hyväksyntää lapset arvioivat kriittisemmin 
kuin omaa pätevyyttään, ja kavereitakin kriittisemmin he arvioivat äidin hyväk
syntää. Tyttöjen ja poikien kokemukset itsestään eivät keskiarvotarkastelussa 
merkitsevästi eronneet millään osa-alueella. Vaikka lasten arvioinnit keskittyivät 
varsinkin pätevyyden alueella arviointiskaalan yläpäähän ja taso oli siten melko 
korkea, lasten arvioinnit muuttujatasolla vaihtelivat koko skaalan alueella 1-4. 

Iän merkitystä lasten pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän kokemuksissa 
tutkittiin muuttamalla ikä päiviksi ja laskemalla korrelaatiokertoimet sekä vertaa
malla kahden ikäryhmän keskiarvoja. Ikä korreloi negatiivisesti kaverien hyväk
synnän ja äidin hyväksynnän kokemuksiin, toisin sanoen nuoremmat lapset 
arvioivat sosiaalista hyväksyntää positiivisemmin kuin vanhemmat lapset. Kes
kiarvot erosivat (p < .05) ikäryhmien välillä vain äidin hyväksynnän osa-alueella. 
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5.1.1 Tyttöjen ja poikien koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän 
rakennetarkastel u 

Mittarin luotettavuustarkastelujen yhteydessä luvussa 4.1.3.2 on kuvattu lasten 
minäkäsityksen rakennetta eksploratiivisen ja konfirmatorisen faktorianalyysin 
tulosten valossa. Tulokset toisaalta tukevat Harterin esittämiä teoreettisia perustei
ta kahden faktorin mallille, eli koettu pätevyys ja sosiaalinen hyväksyntä. Eksplo
ratiivisessa faktorianalyysissä neljän faktorin malli sai kuitenkin vahvaa tukea, 
joten osa lapsista pystyy jo eriytyneempiin arviointeihin. 

Rakennetarkastelua jatkettiin tyttöjen ja poikien ryhmissä mm. tarkastele
malla summamuuttujien välisiä korrelatiivisia yhteyksiä. Tyttöjen ja poikien välillä 
ilmeni jonkin verran eroa koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän summa
muuttujien välisissä yhteyksissä (kuvio 7). Tuloksen mukaan näyttäisi siltä, että 
poikien arvioinneissa pätevyyden ulottuvuudet ovat jonkin verran enemmän 
eriytyneet kuin tytöillä. 

Koettu fyysinen 
pätevyys 

r = .52*** 
r = .43** 

Koettu kognitiivi-
nen pätevyys 

*** p < .001, ** p < .01

r = .58*** 
r = .50*** 

r = .47*** 
r = .43** 

. 

Koettu kavereiden 
hyväksyntä 

I 1) 

r = .65*** 
r = .68*** 

Koettu äidin 
hyväksyntä 

1) tyttöjen korrelaatiot ylempänä

KUVIO 7 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän summamuuttujien väliset 
korrelaa tioyhteydet 

Myös konfirmatorinen faktorianalyysi (liite 10) toi esiin eroja rakenteessa tyttöjen 
poikien välillä. Kognitiivisen pätevyyden muuttujat selittävät voimakkaammin 
tytöillä (.50) koetun pätevyyden faktoria kuin pojilla (.32). Samoin äidin hyväksyn
nän muuttujat selittävät tytöillä (.74) voimakkaammin sosiaalisen hyväksynnän 
faktoria kuin pojilla (.58). 

Tyttöjen ja poikien itsearviointien eriytymistä syksyllä ja keväällä tutkittiin 
myös ristiintaulukoinnin avulla (taulukko 6). Arviointitasojen rajojen määrittelyssä 
käytettiin samaa luokitusta kuin jakaumakuvauksissa. Tulokset osoittavat, että 
vielä keväällä 18% tytöistä ja 13% pojista arvioi kaikki neljä minäkäsityksen ulot-
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tuvuutta samalle tasolle. Näistä tytöistä kolme koki olevansa erittäin hyvä ja 
seitsemän melko hyvä kaikilla minäkäsityksen ulottuvuuksilla. Pojista kahdella 
arviointien taso oli korkein mahdollinen ja neljällä melko hyvä. 

Kuvion 8 tyttö 1 arvioi koetun kognitiivisen pätevyytensä ja molemmat sosi
aalisen hyväksynnän osa-alueet tasolle 4 eli maksimipistemäärään. Koetun fyysi
sen pätevyydenkin pistemäärä oli 3.9. Hän kuuluu siis niihin 18%:iin tytöistä, 
joiden arvioinnit eivät ole eriytyneet ja yksi niistä kolmesta, jotka arvioivat itsensä 
korkeimmalle tasolle. Tyttöjen itsearviointien keskiarvot olivat kognitiivisella 
alueella 3.5, fyysisellä alueella 3.2, kavereiden hyväksynnän alueella 3.0 ja äidin 
hyväksynnän alueella 2.8. 

TAULUKKO 6 Tyttöjen ja poikien eriytymättömien itsearviointien määrä syksyllä ja 
keväällä 

Arviot samalla tasolla syksyllä% keväällä% 

Fyysinen ja kognitiivinen pätevyys T 64 49 
p 48 61 

Kavereiden ja äidin hyväksyntä T 58 51 
p 37 46 

Kaikki 4 osa-aluetta T 20 18 
p 11 13 

Pätevyyden osa-alueet eli fyysisen ja kognitiivisen pätevyyden noin puolet tytöistä 
ja yli 60% pojista arvioivat samalle tasolle keväällä. Poika 1 (kuvio 8) kuuluu tähän 
ryhmään, sillä hänellä pätevyyden ulottuvuudet eivät ole eriytyneet (ka 3.3 ja 3.2), 
mutta sosiaalisen hyväksynnän hän on arvioinut eri tasolle. Lähes yhtä suuri osa 
tytöistä (51 %) , mutta pienempi osa pojista (46%) arvioi sosiaalisen hyväksynnän 
osa-alueet eli kavereiden ja äidin hyväksynnän samalle tasolle. Tyttö 2 kuuluu 
tähän ryhmään. Toisin sanoen pätevyyden ja hyväksynnän ulottuvuudet lasten 
itsearvioinneissa ovat suurimmalla osalla tutkimuksen lapsista eriytyneet, mutta 
pätevyyden ja hyväksynnän arvioinnit eri alueilla eivät. 

Kukaan tutkimuksen lapsista ei arvioinut kaikkia osa-alueita eri tasoille, mut
ta noin 22%:lla tytöistä ja 20%:lla pojista sekä pätevyyden että sosiaalisen hyväk
synnän ulottuvuus oli eriytynyt. Poika 2 (kuvio 8) on esimerkki tästä ryhmästä. 
Hän arvioi fyysisen pätevyytensä (2.2) poikien keskiarvoa (3.2) heikommaksi ja 
kognitiivisen pätevyytensä (3.5) samalle tasolle kuin pojat keskimäärin (3.4). 
Kavereiden hyväksynnän (1.2) kokemukset olivat hyvin negatiiviset ja äidin 
hyväksyntä (2.5) oli lähellä poikien keskiarvoa (2.7). 

Yhteenvetona lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arvioin
tien eriytymisestä voidaan sanoa, että lasten välillä on suuria eroja. Osa 5-7-
vuotiaista pystyy jo eriytyneisiin arviointeihin, mutta kaikille se ei ole vielä mah
dollista. Sen vuoksi ryhmän keskiarvotulosten ja jakaumien lisäksi on välttämä
töntä tarkastella lapsikohtaisia arviointituloksia. 
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KUVIO 8 Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän yksilöllisiä rakenneprofiileja 

5.1.2 Lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän pysyvyys 

Lasten itsearviointien pysyvyyttä tutkittiin summamuuttujien keskiarvojen ja 
korrelaatioiden sekä Lisrel-analyysin avulla. Pysyvyystarkastelu ensimmäisestä 
syksystä seuraavaan kevääseen (noin 8 kk) voitiin tehdä koko ryhmän (n = 120) 
osalta ja toiseen kevääseen (noin 21 kk) niiden 26 lapsen osalta , jotka vielä silloin 
olivat päiväkodissa. 

Keskiarvotarkastelussa syksystä (ka. 3.3) ensimmäiseen kevääseen (ka. 3.5) 
vain koetun kognitiivisen pätevyyden summamuuttujien keskiarvot erosivat (p < 
.05) tyttöjen ryhmässä. Muutosta arviointien tasossa tapahtui kumpaankin suun
taan lähes yhtä paljon sekä tyttöjen että poikien ryhmässä. Kognitiivisen pätevyy
den alueella taso nousi useammalla kuin laski, eli tytöistä 58 %:lla ja pojista 49 
%:lla arviot keväällä olivat positiivisemmat kuin syksyllä. Kavereiden hyväksyn
nän alueella oli eniten niitä, joilla arviointien taso pysyi samana, eli tytöistä 26 
%:lla ja pojista 16 %:lla. 

Kavereiden hyväksynnän arviot olivat pysyvimpiä (r = .62***), ja korrelaatio 
(r = .43***) kognitiivisen pätevyyden arviointien välillä oli heikoin (liite 9). Tyttöjen 
ja poikien itaearviointien pysyvyyttä tarkasteltiin myös Lisrel-analyysin avulla 
(liite 10). Tulos osoittaa, että koetun pätevyyden arviointien syksyn ja kevään 
tulosten välinen yhteys on voimakkaampi pojilla kuin tytöillä (poikien ryhmässä 
P = .79 (t = 4.41), selitysaste .75; tyttöjen ryhmässä p = .35 (t = 2.62), selitysaste .19). 

Pysyvyystarkastelu ensimmäisestä syksystä toiseen kevääseen (n= 26) (kuvio 
9) osoittaa, että arvioinnit eivät millään osa-alueella ole kovin pysyviä tällä aikavä-
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lillä. Koetun sosiaalisen hyväksynnän arviointien väliset korrelaatiokertoimet ovat 
hieman suurempia (r = . 36 ja .34) kuin koetun pätevyyden arviointien korrelaa
tiokertoimet. 

n = 26 

Koettu 
fyysinen 
pätevyys 

Koettu 
kognitiivinen 
pätevyys 

Koettu 
kavereiden 
hyväksyntä 

Koettu 
äidin 
hyväksyntä 

1. syksy
ka. = 3.4
kh. = .48

1. syksy
ka. = 3.3
kh. = .53

1. syksy
ka. = 3.1
kh. = .56 

1. syksy
ka. = 2.8
kh. = .43

r = .44* 

r = .43* 

r = .54** 

r = .60** 

.... p < .001, ** p < .01, * p < .os 

r = .17 

1. kevät
ka. = 3.3
l,h - i:;1 

r = 20 

1. kevät
ka. = 3.4
kh. = .43

r = .36 

1. kevät
ka. = 3.1
kh. = .50

r = 34 

1. kevät
ka. = 3.0
kh. = .57

r = .41* 

r = .46* 

r =.78*** 

r = .38 

2. kevät
ka. = 3.5
kh. = .44

2. kevät
ka. = 3.5
kh.= .31

2. kevät
ka. = 3.1
kh. = .45

2. kevät
ka. = 2.9 
kh. = .44

KUVIO 9 Lasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arviointien pysyvyys 
ensimmäisestä syksystä toiseen kevääseen 

5.1.3 Lasten mitattu fyysinen pätevyys ja sen yhteydet koettuun fyysiseen 
pätevyyteen 

Mitatun fyysisen pätevyyden mittari sisälsi seitsemän testiä. Muuttujista kuusi oli 
määrällisiä ja neljä laadullisia. Määrällisesti arvioitujen muuttujien tulokset esite
tään taulukossa 7. 

Mitatun fyysisen pätevyyden tuloksista voidaan todeta, että tytöt ja pojat 
suoriutuivat tehtävistä hyvin samalla tavalla. Suoritettu t-testi osoitti, että eroja 
tyttöjen ja poikien suoritusten välillä oli vain pallon kiinniotossa, 20 metrin juok
sussa ja juoksu-ylitystestissä (p < .05). Pojat saivat useammin pallon kiinni kuin 
tytöt sekä syksyllä että keväällä. Syksyllä pojat olivat nopeampia juoksu- ja es
teenylitystehtävässä kuin tytöt ja keväällä he juoksivat 20 metriä nopeammin. 
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TAULUKKO7 Tyttöjen ja poikien mitatun fyysisen pätevyyden määrällisten muuttu-
jien tulosten keskiarvot ja keskiarvojen erot syksyllä ja keväällä. 

Muuttujat Tytöt (n = 55) Pojat (n = 54) 

ERO ERO ERO 
ka kh S/K ka kh S/K T/P 

Vauhditon pituus, cm syksy 101.5 14.7 ••• 101.5 16.8 ••• 

kevät 113.8 17.0 114.3 14.5 
Tasapainokävely, lkm syksy 6.3 4.2 5.8 3.4 • 

kevät 7.5 4.7 6.6 3.5 
Heitto ja kiinniotto, lkm syksy 4.8 2.9 ••• 6.1 2.3 ••• 

kevät 7.0 2.3 7.8 1.9 
Edestakaisin hyppely, aika syksy 15.4 7.7 ••• 17.0 5.4 ••• 

kevät 10.8 4.6 12.5 5.5 
20 m juoksu, aika syksy 5.1 0.4 5.0 0.5 ••• 

kevät 5.0 0.4 4.8 0.5 
Juoksu - ylitys, aika syksy 6.7 2.7 ••• 5.7 1.7 ••• 

kevät 5.3 1.6 4.8 1.6 

*** p < .001, * p < .05 

Vauhdittoman pituushypyn, pallon kiinnioton, juoksun ja kuperkeikan suoritusten 
laatua arvioitiin asteikolla 1-3 (kuperkeikka 0-3). Man-Whitneyn testin tulokset 
osoittivat, että tyttöjen ja poikien suoritukset laadullisesti arvioituna erosivat vain 
kuperkeikan suorittamisessa (p < .01). Keväällä tytöiltä kuperkeikka onnistui 
laadullisesti paremmin kuin pojilta. 

Toimintavuoden aikana sekä tyttöjen että poikien mitatun fyysisen pätevyy
den tulokset paranivat. Syksyn ja kevään tulosten keskiarvot erosivat (p < .001) 
vauhdittamassa pituushypyssä (cm), pallon kiinniotossa (1km), edestakaisin 
hyppelyssä ja juoksu-ylitystestissä sekä tytöillä että pojilla. Pojilla myös 20 metrin 
juoksuaika (p < .001) ja tasapainokävelysuoritus (p < .05) paranivat. Suorituksen 
laatu parani tytöillä vauhdittamassa pituushypyssä ja pallon kiinniotossa (p < .001) 
sekä kuperkeikassa (p < .01). Myös poikien suoritusten laatu parani (p < .01) 
syksystä kevääseen edellä mainituissa suorituksissa. 

Syksyn ja kevään tulosten väliset korrelaatiot on esitetty taulukossa 4 (sivu 
55) erikseen tyttöjen ja poikien ryhmässä. Korrelaatiokertoimet ovat erittäin
merkitseviä kaikissa muissa muuttujissa paitsi tyttöjen juoksun laadussa (r = .44**)
ja poikien pallon kiinniotossa (r = .34*). Lasten ikä korreloi positiivisesti (r = .37**)
fyysisen pätevyyden mitattuihin tuloksiin. Keskiarvovertailussa vanhemmat lapset
(ka. 7 v) menestyivät paremmin (p < .001) fyysisen pätevyyden testeissä kuin
nuoremmat lapset (ka. 6 v 3 kk).

Kuten teoriaosassa todettiin, 5-7-vuotiaan lapsen itsearvioinneissa fyysinen 
osa-alue on keskeisellä sijalla. Fyysisen osa-alueen tärkeyden vuoksi on mielen
kiintoista tutkia, missä määrin lapsen kokemukset fyysisestä pätevyydestään 
perustuvat todelliseen pätevyyteen eli vastaavat mitattuja tuloksia. 

Lasten koetun fyysisen pätevyyden summamuuttujan tuloksia verrattiin mi
tatun fyysisen pätevyyden tuloksista muodostettuun summamuuttujaan. Mitatun 
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fyysisen pätevyyden summamuuttujan osiokorrelaatiot ja Cronbachin alfakertoi
met (liite 7) olivat riittävän korkeita (kokonaisalfa .86), joten summamuuttujan 
muodostaminen oli perusteltua ja mahdollista. 

Koetun ja mitatun fyysisen pätevyyden välille laskettu korrelaatio koko 
ryhmässä (r = .20*) oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Yhteys pojilla (r = .25) oli 
voimakkaampi kuin tytöillä (r = .14). Myös regressioanalyysin tulos osoitti, että 
mitattu fyysinen pätevyys ei selitä lapsen omia kokemuksia fyysisestä pätevyydes
tään. 

TAULUKKO 8 Lasten koetun ja mitatun fyysisen pätevyyden tulosten ristiintaulukointi. 

Koettu fyysinen pätevyys 

hyvä 

keskinkertainen 

heikko 

Yhteensä 

hyvä 
% 

1 

11 

0 

12 

Mitattu fyysinen pätevyys 

keskinkertainen Heikko yhteensä 
% % % 

10 3 14 

54 10 75 

6 4 11 

71 17 100 

Lasten kokemusten ja mitattujen tulosten vertailua haluttiin tarkentaa tutkimalla, 
kuinka suuri osa lapsista yliarvioi tai aliarvioi fyysistä pätevyyttään. Molempien 
summamuuttujien jakaumat luokiteltiin kolmeen luokkaan lähtökohtana jakaumi
en keskiarvot ja keskihajonnat. Ristiintaulukoinnin tulokset esitetään taulukossa 
8. 

Lapsista 60 %:lla itsearvioinnin tulokset vastasivat tasoltaan mitattuja fyysi
sen pätevyyden tuloksia. Itsensä hyviksi arvioivista lapsista 13 % oli mitattujen 
tulosten perusteella keskinkertaisia tai heikkoja. Keskinkertaiseksi itsensä arvioi
neista lapsista 10 % sijoittui heikkojen luokkaan eli fyysisen pätevyytensä yliar
vioivia oli yhteensä 23 % lapsista. Vajaa 17 % lapsista aliarvioi fyysisen pätevyy
tensä. Aliarvioijista tyttöjä oli 11 ja poikia 8. Muissa ryhmissä tyttöjä ja poikia oli 
lähes yhtä monta. 

Iän merkitys fyysisen pätevyyden itsearviointien realistisuudessa näkyi niin, 
että keskimääräinen ikä yliarvioijien ryhmässä oli 6 v 5 kk, keskiryhmässä 6 v 7.5 
kk ja aliarvioijien ryhmässä 6 v 9.5 kk. Toisin sanoen nuoremmat lapset yliarvioi
vat enemmän fyysistä pätevyyttään kuin vanhemmat lapset. 

Näiden kolmen ryhmän lapsia haluttiin tutkia tarkemmin. Arvioivatko lapset, 
jotka aliarvioivat tai yliarvioivat fyysistä pätevyyttään, samansuuntaisesti myös 
muita minäkäsityksen osa-alueita. Arviointien keskiarvotarkastelu (kuvio 10) 
näissä kolmessa ryhmässä osoittaa, että fyysistä pätevyyttään aliarvioivien ryhmä 
(n= 19) arvioi kaikki rninäkäsityksen osa-alueet matalammalle tasolle kuin keski
ryhmä (n = 65) ja yliarvioivien ryhmä (n = 25). Keskiarvot erosivat (p < .001) 
fyysisen pätevyyden, kavereiden ja äidin hyväksynnän alueilla. Fyysisen pätevyy-
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tensä yliarvioivien ryhmän lapset arvioivat samoin kaikki osa-alueet korkeam
malle tasolle kuin kaksi muuta ryhmää. 
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KUVIO 10 Fyysisen pätevyyden arviointien mukaan luokiteltujen ryhmien pätevyyden 
ja sosiaalisen hyväksynnän arviointien keskiarvot 

Ryhmätason tarkastelun lisäksi tutkittiin yksittäisten lasten fyysisen pätevyyden 
kokemuksia mitattuihin tuloksiin verrattuna. Fyysisen pätevyytensä eniten yliar
vioineet yksi tyttö ja yksi poika saivat maksimipistemäärät (24 pistettä) kokemus
puolelta, yksi poika 2 pistettä vähemmän. Mitatun fyysisen pätevyyden jakau
massa he sijoittuivat heikoimpaan ryhmään. Seuraavassa kuvataan tarkemmin 
heidän mitatun fyysisen pätevyyden tuloksiaan. 

6-vuotias poika A

Poika A oli keväällä pituudeltaan 115 cm (poikien ka. 121.8 cm) ja painoi 18.5 
kiloa (poikien ka. 24.2 kg). Hän menestyi kaikissa fyysisen pätevyyden mittauksis
sa poikien keskiarvoa heikommin. Eniten hänelle tuotti vaikeuksia edestakaisin 
hyppely sivuttain, joka vei aikaa yli 24 sekuntia (ka. 12.5 sek). 20 metrin juoksuai
ka oli lähellä keskiarvoa, mutta laadullisessa arvioinnissa hän oli juoksemisessa 
alkeistasolla taidon kehittymisessä. Poika itse arvioi fyysisen pätevyytensä erittäin 
hyväksi. 
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6-vuotias tyttö A
Tyttö A oli keväällä pituudeltaan 122 cm (tyttöjen ka. 120.4 cm) ja painoi 26.5 kiloa
(tyttöjen ka 23 kg). Hän arvioi kaikki koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksyn
nän osa-alueet maksimipistein. Hänen kaikki mitatun fyysisen pätevyyden tulok
sensa olivat heikompia kuin tyttöjen tulosten keskiarvot. Varsinkin edestakaisin
hyppely, tasapainokävely ja kuperkeikka olivat hänelle vaikeita. Edestakaisin
hyppelyyn kului aikaa 21.4 sekuntia (ka. 10.8 sek) ja tasapainolaudalla hän pysyi
neljän askelen verran (ka. 7.5 askelta). Molemmat arvioitsijat arvioivat tytön
kuperkeikkasuorituksen alkeistasolle (1 piste).

5-vuotias poika B
Poika B oli iältään kaksi kuukautta vaille kuusivuotias. Myös hän arvioi kaikki
koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän osa-alueet maksimipistein. Hänen
mitatut tuloksensa olivat kaikki alle poikien keskiarvon. Heikoin yksittäinen
suoritus oli vauhditon pituushyppy, josta hän sai tuloksen 84 cm (ka. 114.3 cm).
Lisäksi tasapainokävelyn (2 askelta) ja edestakaisin hyppelyn (21 sekuntia) tulokset
olivat poikien tuloksiin verrattuna heikkoja. Laadullisessa arvioinnissa hyppäämi
nen, kiinniotto ja kuperkeikka arvioitiin alkeistasolle.

Seuraavat lapsiesimerkit kuuluvat fyysisen pätevyytensä aliarvioineiden 
ryhmään (n= 19), joiden kohdalla toteutuu edellä esitetty trendi matalasta itsear
viointitasosta myös muilla minäkäsityksen osa-alueilla. 

7-vuotias tyttö B
Tyttö B oli pituudeltaan 125.5 cm ja painoi 25.5 kg. Mitatun fyysisen pätevyyden
tulosten mukaan hän sijoittui keskiryhmään. Keskimääräistä paremmin hän
menestyi pallon kiinniotossa (8 kpl), edestakaisin hyppelyssä (7.3 sek) ja juoksu
ylitystestissä (3.7 sek). Laadullisen arvioinnin mukaan hän osasi hyvin tehdä
kuperkeikan ja juosta (3 pistettä) ja hyppäämisessäkin hän oli saavuttanut perus
vaiheen (2 pistettä).

Tyttö B:n kokemukset kaikilta minäkäsityksen osa-alueilta olivat tyttöjen 
keskiarvoja heikommat. Itsearvioinnin tulos fyysisen pätevyyden alueella oli 2.3 
(ka. 3.2), kognitiivisen pätevyyden alueella 2.7 (ka. 3.5), kavereiden hyväksynnän 
alueella 2.2 (ka. 3.0) ja äidin hyväksynnän alueella 2.2 (ka. 2.8). 

7-vuotias tyttö C
Tyttö C:n pituus keväällä oli 125.5 cm ja paino 21.5 kg. Mitatun fyysisen pätevyy
den tehtävistä hän suoritti keskimääräistä paremmin tasapainokävelyn (8 askelta),
edestakaisin hyppelyn (9.1 sek.), 20 metrin juoksun (5 sek.) ja juoksu-ylitystehtävän
(4.6 sek.). Hän osasi hyvin tehdä kuperkeikan (3 pistettä) ja saavutti muissa laa
dullisissa arvioinneissa perusvaiheen (2 pistettä). Mitatun fyysisen pätevyyden
tulosten mukaan hän kuului keskiryhmään.

Tyttö C:n kokemukset fyysisestä pätevyydestään olivat kuitenkin negatiiviset 
(2.2) ja kognitiivisesta pätevyydestäkin (3.3) tyttöjen keskiarvoa (ka. 3.5) negatiivi
semmat. Hän koki saavansa kavereiden hyväksyntää (2.7) vähemmän kuin tytöt 
keskimäärin (3.0) ja äidin hyväksyntääkin hän arvioi kriittisesti (2.5). 
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Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että noin 40 %:lla lapsista kokemuk
set omasta osaamisesta erilaisissa liikuntatehtävissä eivät kovin vahvasti perustu 
todelliseen osaamiseen ja pätevyyteen eli lapsen kokemukset itsestään ovat näiltä 
osin epärealistisia suuntaan tai toiseen. 23% lapsista yliarvioi ja vajaa 17% aliarvioi 
fyysistä pätevyyttään. Näyttää siltä, että fyysistä pätevyyttään aliarvioivilla lapsilla 
kokemukset myös muilla minäkäsityksen osa-alueilla ovat keskimääräistä negatii
visemmat. Epärealistisen positiivisesti fyysistä pätevyyttään arvioivat lapset 
näyttävät arvioivan myös muut osa-alueet keskimääräistä positiivisemmin. 

5.2 Vanhempien ja lastentarhanopettajien käsitykset lasten 
pätevyydestä ja sosiaalisesta hyväksynnästä 

Kunkin lapsen vanhemmista äiti tai isä sekä lapsiryhmän kaksi lastentarhanopet
tajaa arvioi keväällä suoritetussa kyselyssä lapsen fyysistä ja kognitiivista päte
vyyttä sekä kavereiden hyväksyntää. Isien ja äitien arviointeja ei voitu käsitellä 
erikseen, sillä osan lomakkeista äiti ja isä olivat täyttäneet yhdessä ja isien yksin 
täyttämiä lomakkeita oli vain kolme. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointeja tutkittiin erikseen tyttöjen 
ja poikien ryhmissä (taulukko 9). Sekä vanhempien että lastentarhanopettajien 
käsitykset tyttöjen ja poikien fyysisestä ja kognitiivisesta pätevyydestä ja kaverei
den hyväksynnästä olivat varsin positiivisia. Positiivisimmin he arvioivat lasten 
kognitiivista pätevyyttä, jossa keskiarvojen poikkeamat maksimipistemäärästä (4 
pistettä) ovat erittäin pieniä. Kriittisimmin vanhemmat ja opettajat arvioivat 
kavereiden hyväksyntää. 

TAULUKKO 9 Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien keskiarvot tyttöjen ja 
poikien pätevyydestä ja sosiaalisesta hyväksynnästä. 

Osa-alueet Vanhemmat Lastentarhanopettajat 
(n= 109) (n= 28) 

ka kh p ka kh p 

Tyttöjen fyysinen pätevyys 3.35 .51 3.47 .50 .043 
Poikien fyysinen pätevyys 3.21 .52 3.23 .70 

Tyttöjen kognitiivinen pätevyys 3.64 .35 .009 3.73 .41 .004 
Poikien kognitiivinen pätevyys 3.45 .41 3.44 .58 

Tyttöjen kavereiden hyväk- 3.18 .59 3.40 .55 
syntä 
Poikien kavereiden hyväksyntä 3.16 .56 3.17 .66 

Tulosten mukaan sekä vanhemmat että lastentarhanopettajat arvioivat positiivi
semmin tyttöjen pätevyyttä ja kavereiden hyväksyntää kuin poikien. Arviointien 
keskiarvojen ero oli suurin kognitiivisen pätevyyden arviointien välillä (p < .01), 
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mutta kohtalainen myös lastentarhanopettajien fyysisen pätevyyden arvioinneissa 
(p < .05). Lastentarhanopettajien arvioidessa poikia arviointien keskihajonta oli 
suurempi kuin tyttöjen arvioinneissa. 

5.2.1 Lastentarhanopettajien arviointien yksimielisyys lapsen pätevyydestä ja 
kavereiden hyväksynnästä 

Samassa lapsiryhmässä työskentelevät lastentarhanopettajat muodostavat työpa
rin, joka vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Näiden kahden lasten
tarhanopettajan yksimielisyyttä lapsia koskevissa pätevyyden ja sosiaalisen hyväk
synnän arvioinneissa tutkittiin korrelaatioiden, kappakertoimien ja yksimielisyys
prosenttien avulla. 

Opettajien fyysisen pätevyyden arviointien välille lasketut korrelaatioker
toimet vaihtelivat .49-.72:een (p < .001). Kognitiivisen pätevyyden arviointien 
väliset korrelaatiokertoimet vaihtelivat välillä .52-.76 yhtä muuttujaa lukuun 
ottamatta (muistaa nimen ensimmäisen kirjaimen). Kavereiden hyväksynnän 
arviointien väliset korrelaatiokertoimet (.33-.58) olivat hieman matalampia, mutta 
kuitenkin erittäin merkitseviä. 

Opettajien arviointien väliset kappakertoimet ja yksimielisyysprosentit (tau
lukko 10) osoittavat, että yksimielisimmin opettajat arvioivat lasten kognitiivista 
pätevyyttä. Kognitiivisen pätevyyden alueella kappakertoimet olivat .28 ja .47 
välillä. Matalin kerroin .28 nimen ensimmäisen kirjaimen muistamisen kohdalla 
johtuu pienestä hajonnasta, sillä yli 90 %:ssa arvioinneista opettajien arviot keskit
tyivät luokkaan neljä, ts. lähes kaikkien lasten osalta opettajat arvioivat, että lapset 
muistavat erittäin hyvin oman nimensä ensimmäisen kirjaimen. Yksimielisyyspro
sentit vaihtelivat kognitiivisen pätevyyden arvioinneissa 62 %:sta 93 %:iin. 

Fyysisen pätevyyden arvioinneissa kappakertoimet vaihtelivat .32 ja .52 vä
lillä. Yksimielisimpiä lastentarhanopettajat olivat arvioidessaan muuttujaa "on 
hyvä liikunnassa", sillä täysin yksimielisiä arviointeja oli 70 %. Eniten opettajien 
arvioinnit menivät ristiin heidän arvioidessaan lasten liikuntatemppujen osaamis
ta. Yksimielisyysprosentit vaihtelivat fyysisen pätevyyden arvioinneissa 55:stä 70 
%:iin. 

Kavereiden hyväksynnän alueella opettajien arviointien väliset kappakertoi
met olivat hieman matalampia kuin pätevyyden arvioinneissa; vaihtelu .22 ja .44 
välillä. Yksimielisimmin (66 %) opettajat arvioivat muuttujaa "lapsella on paljon 
leikkika verei ta". 

Vaikka ryhmätasolla tarkasteltuna lastentarhanopettajien yksimielisyys joi
denkin osa-alueiden arvioinneissa on kohtalaisen korkea, yksittäisten lasten 
kohdalla saman ryhmän lastentarhanopettajien käsitykset lapsesta voivat poiketa 
enemmän tai vähemmän toisistaan. 
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TAULUKKO 10 Lastentarhanopettajien arviointien yksimielisyys pätevyyden ja sosiaa-
lisen hyväksynnän arvioinneissa 

Osa-alueet ja osiot Kappakerroin Yksimielisyys 
t % 

FYYSINEN PÄTEVYYS 

On hyvä kiipeämään .41 5.64 66 

On hyvä hyppäämään .34 5.15 56 

Osaa heittää ja ottaa kiinni .30 4.23 56 

Osaa tehdä kuperkeikan .32 3.95 64 

On hyvä liikunnassa .52 7.50 70 

Osaa erilaisia liikuntatemppuja .32 4.87 55 

KOGNITIIVINEN PÄTEVYYS 

On hyvä rakentamaan .46 5.94 73 

On hyvä piirtämis- ja esikoulutehtä- .47 7.17 68 
vissä 

Tuntee värit .45 5.59 82 

Osaa luetella numerot ja laskea .31 4.06 62 

Tuntee kirjaimet .47 6.97 70 

Muistaa nimen 1. kirjaimen .28 3.89 93 

KAVEREIDEN HYVÄKSYNTÄ 

On leikkikavereita .44 6.17 65 

Toiset lapset haluavat istua vieressä .23 2.89 59 

On pelikavereita .22 3.25 53 

On pihakavereita .29 3.79 58 

Toiset lapset pyytävät leikkimään .26 3.28 57 

On suosittu ryhmässä .27 3.59 56 
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5.2.2 Vanhempien ja lastentarhanopettajien fyysisen pätevyyden arviointien 
realistisuus 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien realistisuutta tarkasteltiin 
vertaamalla heidän arviointejaan lapsen fyysisestä pätevyydestä mitattuihin 
fyysisen pätevyyden tuloksiin. 

Summamuuttujien korrelatiivinen tarkastelu (kuvio 11) osoittaa, että van
hempien ja lastentarhanopettajien arviointien yhteydet lasten mitattuun fyysiseen 
pätevyyteen ovat vahvat, mutta erilaiset, kun he arvioivat tyttöjä ja poikia. Poikien 
fyysistä pätevyyttä arvioidessaan molempien arviot ovat voimakkaammin yhtey
dessä mitattuihin tuloksiin. Varsinkin tyttöjen arvioinnissa vanhempien arvioin
tien yhteys mitattuihin tuloksiin on huomattavasti heikompi kuin poikien arvioin
nissa. 

Vanhempien käsitys 
fyysisestä pätevyydestä 

I 

r = .38** 
r = .67***

r = .14 

Lasten mitattu 

r = .11 l) 

Lasten koettu 
fyysinen pätevyys r = .25 fyysinen pätevyys 

l

r 

= 
.
5
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r 

= 
.6

5
*** �2 

� : : :�6 
Lastentarhanopettajien 

käsitys fyysisestä pätevyydestä 

*** p < .001, ** p < .01 1) tyttöjä koskevat korrelaatiot ylempänä

KUVIOll Vanhempien, lastentarhanopettajien sekä tyttöjen ja poikien fyysisen 
pätevyyden arviointien keskinäiset yhteydet sekä yhteydet mitattuun fyy
siseen pätevyyteen 

Lasten omien fyysisen pätevyyden kokemusten yhteys mitattuihin tuloksiin, kuten 
luvussa 5.1.3 todettiin, on koko ryhmässä melkein merkitsevä (r = .20*), mutta 
tyttöjen ja poikien ryhmissä merkitsevää yhteyttä ei ole. Poikien (r = .40 **) omien 
arviointien yhteys vanhempien arviointeihin on selvästi voimakkaampi kuin 
tyttöjen (r = .11) arviointien. Samansuuntainen sukupuoliero näkyy myös tyttöjen 
ja poikien arviointien yhteydessä lastentarhanopettajien arviointeihin, mutta ero 
ei ole niin suuri. 
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Tulosten perusteella voidaan todeta, että vanhempien ja lastentarhanopettaji
en käsitykset lapsen fyysisestä pätevyydestä ovat realistisemmat kuin lapsen omat 
kokemukset. Poikien kokemukset vastaavat ilmeisesti enemmän todellisuutta kuin 
tyttöjen kokem11kset. 

5.3 Vanhempien, lastentarhanopettajien ja lasten pätevyyden ja 
sosiaalisen hyväksynnän arviointien väliset yhteydet 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointeja lasten pätevyydestä ja kaverei
den hyväksynnästä verrattiin erikseen tyttöjen ja poikien omiin arviointeihin. 
Keskiarvovertailussa tyttöjen (kuvio 12) arviointien keskiarvot olivat kaikilla osa
alueilla matalammat kuin vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien kes
kiarvot. Lastentarhanopettajat arvioivat positiivisimmin tyttöjen pätevyyttä ja 
kavereiden hyväksyntää. 
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pätevyys 

••• p < .001, •• p < .01, • p < .05 
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KUVIO 12 Tyttöjen, vanhempien ja lastentarhanopettajien pätevyyden ja sosiaalisen 
hyväksynnän summamuuttujien keskiarvot, keskiarvojen erot ja korrelaatio
yhteydet 
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Poikien (kuvio 13) arviointien keskiarvot poikkesivat vanhempien (p < .01) ja 
lastentarhanopettajien (p < .05) arviointien keskiarvoista vain kavereiden hyväk
synnän alueella. 
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KUVIO 13 Poikien, vanhempien ja lastentarhanopettajien pätevyyden ja sosiaalisen 
hyväksynnän summamuuttujien keskiaivot, keskiaivojen erot ja korrelaatioyhteydet 

Lasten, vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien välisiä yhteyksiä tutkit
tiin myös korrelaatioiden avulla. Yhteyksien tarkastelu erikseen tyttöjen ja poikien 
ryhmässä (kuviot 14 ja 15) toi esille mielenkiintoisia eroja. Vanhempien ja poikien 
fyysisen pätevyyden arviointien välinen korrelaatio (r = .40**) oli merkitsevä, 
tyttöjen kohdalla se oli vain .11. Samoin pojat ja lastentarhanopettajat (r = .26) 
arvioivat fyysistä pätevyyttä yksimielisemmin kuin tytöt (r = .12) ja lastentarhan
opettajat. Sitä vastoin kognitiivista pätevyyttä tytöt (r = .33*) ja vanhemmat arvioi
vat yksimielisemmin kuin pojat ja vanhemmat. Myös lastentarhanopettajien 
käsityksillä tyttöjen kognitiivisesta pätevyydestä oli positiivinen yhteys (r = .32*) 
tyttöjen omiin arviointeihin. 

Kavereiden hyväksynnän alueella vain vanhempien arviointien korrelaatio 
tyttöjen (r = .42**) omiin arviointeihin oli merkitsevä. Lisäksi vanhempien arvioin
neilla kavereiden hyväksynnästä oli positiivinen yhteys poikien (r = .30**) koke
maan fyysiseen pätevyyteen ja tyttöjen (r = .30*) kokemaan äidin hyväksyntään. 

Tulokset (kuvio 15) paljastavat mielenkiintoiset lastentarhanopettajien kogni
tiivisen pätevyyden arviointien negatiiviset yhteydet poikien omiin arviointeihin 
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kavereiden hyväksynnästä (r = -.32*) ja äidin hyväksynnästä (r = -.29*). Toisin 
sanoen pojat, joiden kognitiivista pätevyyttä opettaja arvioi positiivisesti, kokivat 
saavansa vähemmän hyväksyntää kavereilta ja äidiltä. 
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*** p < .001, ** p < .01, * p < .os 

KUVIO 14 Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien yhteydet tyttöjen koethmn 
pätevyyteen ja sosiaaliseen hyväksyntään 

Lastentarhanopettajien ja vanhempien arviointien väliset korrelaatiot fyysisen 
pätevyyden ja kognitiivisen pätevyyden osa-alueilla tyttöjen ja poikien osalta ovat 
erilaisia. Yksimielisimmin he arvioivat sekä tyttöjen (r = .51 ***) että poikien (r = 
.57***) kognitiivista pätevyyttä. Sitä vastoin poikien fyysistä pätevyyttä arvioides
saan vanhemmat ja opettajat arvioivat yksimielisemmin (r = .53***) kuin tyttöjen 
(r = .27*) fyysistä pätevyyttä. Kavereiden hyväksynnän alueella vanhempien ja 
lastentarhanopettajien arviointien väliset yhteydet sekä tyttöjen (r = .28*) että 
poikien (r = .29*) osalta ovat melkein merkitseviä. 

Lasten itsearviointien realistisuutta tutkittaessa vertailukohtana mitattujen 
tulosten lisäksi on joissakin tutkimuksissa (mm. Assor ym. 1989; Harter ym. 1984) 
käytetty vanhempien ja opettajien arviointeja. Kuten edellä vanhempien ja opetta
jien fyysisen pätevyyden arvioinneista todettiin, heidän arviointinsa poikkesivat 
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mitatuista tuloksista, mutta olivat lähempänä niitä kuin lasten arvioinnit. Tässä 
tutkimuksessa lasten arviointeja verrattiin vanhempien ja lastentarhanopettajien 
arviointeihin, jotta tiedetään, kuinka yhtenevästi lapset ja aikuiset arvioivat lapsen 
pätevyyttä ja sosiaalista hyväksyntää. 

r = .57***

I 

r = .06 
..__ 

Vanhe mpien 
käsitys 

L<ognitiivisesta 
pätevyydestä 

r = .10 Poikien koettu 
kognitiivinen 

__ 
Pa_· ·t _ev_ y_y _s 

_r = __ 32)
r = .53*** l 

Vanh<�lpien r = .40ff Poikien koettu r =h6 käsitys 37 fyysinen
/ 

fyysisestä 
pätevyydestä r = .36* pätevyys 

r = .29* 

Vanh:mpien / Poikien koettu 1/ 
käsitys ka- r = .27 kavereiden r = -08 

vereiden hy-

A 

hyväksyntä 
väksynnästä 

r = · 18 Poikien koettu 
äidin 

hyväksyntä 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

r = -.29* 

r = -.25
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opett. käsitys 
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◄ 

KUVIO 15 Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien yhteydet poikien 
koettuun pätevyyteen ja sosiaaliseen hyväksyntään 

Lasten itsearviointien jakaumaa verrattiin vanhempien ja opettajien arviointien 
jakaumiin ja lapset luokiteltiin keskiarvojen ja keskihajontojen avulla kolmeen 
ryhmään: l. yliarvioijat eli lapset, jotka arvioivat itsensä paremmaksi kuin van
hemmat tai opettajat, 2. aliarvioijat, eli lapset ,  jotka arvioivat itsensä heikommaksi 
kuin vanhe mmat tai opettaja ja 3. lapset, jotka arvioivat samoin kuin vanhemmat 
tai opettajat. Vertailun tulokset esitetään taulukossa 11. 

Yleisesti voidaan sanoa, että lasten arvioinnit olivat hieman lähempänä 
vanhempien arviointeja kuin opettajien arviointeja. Vanhempien arviointeihin 
verrattuna lapsia, jotka arvioivat itsensä paremmiksi kuin vanhemmat, oli eri osa
alueilla 12-14 %, ja lastentarhanopettajien arviointeihin verrattuna 16-19 %. Itsensä 
aliarvioivia suhteessa vanhempien arviointeihin oli 14-16 % ja lastentarhanopettaji-
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en arviointeihin verrattuna 12-18 % lapsista. Toisin sanoen 70-71 % lapsista arvioi 
samalle tasolle kuin vanhemmat ja 65-72 % lastentarhanopettajan arviointeihin 
verrattuna. 

TAULUKKO 11 lasten arviointien vertailu vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointeihin. 

Lasten kokemukset 
(n= 109) 

Fyysinen pätevyys 

Kongnitiivinen pätevyys 

Kavereiden hyväksyntä 

A = yliarvioi 
B = sama taso 
C = aliarvioi 

Vertaus vanhempiin 
(n= 109) 

A% B% C% 

14 70 16 

12 74 14 

14 71 15 

Vertaus lastentarhanopet-
tajiin (n = 28) 

A% B% C% 

19 66 15 

16 72 12 

17 65 18 

Lapsen fyysisen pätevyyden arviointien vertailu mitatun fyysisen pätevyyden 
tuloksiin (luku 5.1.3) paljasti, että 23 % lapsista yliarvioi ja 17 % aliarvioi fyysistä 
pätevyyttään enemmän tai vähemmän. Vanhempien arviointeihin verrattuna 14 
% lapsista arvioi fyysisen pätevyytensä paremmaksi ja 16 % heikommaksi kuin 
vanhemmat. 

Ryhmätason tulosten tarkastelun lisäksi on tarpeen tarkastella tilannetta yk
sittäisten lasten kohdalla. Kuinka yksimieliset käsitykset lapselle tärkeillä aikuisilla 
on hänestä ja poikkeavatko ne suuresti hänen omista kokemuksistaan? Ta
pausesimerkit on valittu seuraavista ryhmistä: eriytymättömät yliarvioijat, ristirii
taisesti arvioivat lastentarhanopettajat ja vanhemmat sekä aliarvioijat. 

6-vuotias tyttö A (kuvio 16)
Tyttö A kuuluu eriytymättömien yliarvioijien ryhmään. Kaikki hänen itsearvioin
tinsa ovat maksimitasolla. Hänen fyysisen pätevyyden kokemuksensa suhteessa
mitatun fyysisen pätevyyden tuloksiin on esitelty jo luvussa 6.3. Hän kuuluu
kolmen lapsen ryhmään, jotka eniten yliarvioivat fyysistä pätevyyttään suhteessa
mitattuihin tuloksiin. Tyttö kuuluu yliarvioijien ryhmään fyysisen pätevyyden osa
alueella myös suhteessa vanhempien (ka. 2.0) ja lastentarhanopettaja B:n arvioin
teihin (ka. 2.3) sekä saman opettajan arviointeihin verrattuna myös kavereiden
hyväksynnän alueella (ka. 2.7).

Saman ryhmän lastentarhanopettajilla on hyvin erilainen käsitys tytöstä kai
killa osa-alueilla. Opettaja B:n käsitykset ovat ilmeisesti realistisemmalla tasolla 
kuin opettaja A:n käsitykset, jotka ovat lähellä lapsen käsityksiä itsestään. Tilanne 
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voi olla lapsen kannalta ongelmallinen, jos opettajien erilaiset käsitykset tuottavat 
kovin erilaisia odotuksia ja ristiriitaista palautetta lapselle. Tapaus herättää kysy
myksen, paneutuuko toinen lastentarhanopettajista enemmän yksittäisten lasten 
tilanteeseen, havainnoimalla tai keskustelemalla vanhempien kanssa? 

6-vuotias poika A (kuvio 17)
Poika A:n arvioinnit eivät myöskään ole vielä eriytyneet. Myös hän kuului eniten
fyysistä pätevyyttään yliarvioineiden ryhmään mitattuihin tuloksiin verrattuna
(luku 6.3). Fyysisen pätevyyden osalta vanhempien arvioinnit ovat realistisimmat
(ka. 3.0), vaikka hekin arvioivat mitattuja tuloksia positiivisemmin. Lastentarhan
opettajien kognitiivisen pätevyyden arviointeihin verrattuna poika kuuluu siihen
16 %:n ryhmään, jotka arvioivat kognitiivisen pätevyytensä paremmaksi kuin
opettajat. Vanhempien käsitys kognitiivisesta pätevyydestä sitä vastoin oli lähellä
pojan omaa käsitystä.

Poika A:n molempien lastentarhanopettajien käsitykset lapsesta ovat hyvin 
samanlaiset, mutta poikkeavat vanhempien käsityksestä. Myös tämä tilanne voi 
aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta lapsen kannalta, jos odotukset ja palaute ovat 
kovin erilaisia kotona ja päiväkodissa. 

7-vuotias tyttö B (kuvio 18)
Tyttö B pystyy jo eriytyneisiin arviointeihin. Hän kuuluu aliarvioijien ryhmään
fyysisen pätevyyden osalta suhteessa sekä mitattuihin (keskinkertainen) tuloksiin
että vanhempien (ka. 3.7) ja lastentarhanopettajien (ka. 3.5 ja 3.7) arviointeihin.
Tytön matala itsearviointien taso näkyy kognitiivista pätevyyttä lukuun ottamatta
kautta linjan. Lastentarhanopettajien yksimieliseen näkemykseen verrattuna tyttö
aliarvioi myös kavereiden hyväksyntää, mutta arvioi vanhempien kanssa yh
tenevästi.

Tytön fyysisen pätevyyden kokemusten matala taso herättää monenlaisia 
kysymyksiä. Mistä negatiiviset fyysisen pätevyyden kokemukset johtuvat? Päivä
kodin ohjatut liikuntatuokiot toimintavuoden aikana tyttö on kokenut erittäin 
positiivisesti (indeksi 100), ja kaikilla tytölle tärkeillä aikuisilla on positiivinen 
käsitys hänen fyysisestä pätevyydestään. Kokeeko hän, ettei pysty saavuttamaan 
niitä odotuksia, joita vanhemmilla tai opettajilla on hänen suhteen? 

6,5-vuotias poika B (kuvio 19) 
Myös poika C kuuluu aliarvioijien ryhmään kognitiivisen pätevyyden ja kaverei
den hyväksynnän osa-alueilla sekä vanhempien että lastentarhanopettajien arvi
ointeihin verrattuna. Tämän pojan kohdalla sekä vanhempien että lastentarhan
opettajien käsitykset hänestä ovat kaikilla osa-aleilla hyvin yhtenevät, mikä sinän
sä antaa hyvät edellytykset johdonmukaiselle vuorovaikutukselle lapsen kanssa. 

Kysymyksiä herättää, miksi lapsen kokemukset juuri kognitiivisen pätevyy
den ja kavereiden hyväksynnän alueella ovat niin erilaiset, vaikka fyysisen päte
vyyden arviointien taso on lähellä mitattujen tulosten ja aikuisten arviointien 
tasoa? Onko lapsi saanut liian vähän positiivista palautetta näiltä osa-alueilta? 
Onko lapsella hyviä kavereita kotiympäristössä tai päiväkodissa? Miksi hän ei koe 
saavansa kavereilta hyväksyntää, vaikka vanhemmat ja opettajat arvioivat toisin? 
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FP KP 

FP = fyysinen pätevyys 
KP = kognitiivinen pätevyys 
KH = kavereiden hyväksyntä 
ÄH = äidin hyväksyntä 

KH 

=Lapsi 

:Vanhemmat 

Lastentarhanopettaja A 

• Lastentarhanopettaja B 

ÄH 

KUVIO 16 6-vuotias tyttö A, joka sijoittui heikoimpaan ryhmään fyysisen pätevyyden 
mittauksissa 

f 

5.-----------------------------, 
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KUVIO 17 6-vuotias poika A, joka sijoittui heikoimpaan ryhmään fyysisen pätevyyden 
mittauksissa 
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KUVIO 18 7-vuotias tyttö B, joka kuului aliarvioijien ryhmään fyysisen pätevyyden ja 
sosiaalisen hyväksynnän osa-alueella 
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FP = fyysinen pätevyys 
KP = kognitiivinen pätevyys 
KH = kavereiden hyväksyntä 
ÄH = äidin hyväksyntä 

KH ÄH 

·=Lapsi
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Lastentarhanopettaja A 

• Lastentarhanopettaja B

KUVIO 19 6,5-vuotias poika B, joka kuului aliarvioijien ryhmään kognitiivisen pätevyy
den ja kavereiden hyväksynnän osa-alueella 
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5.4 Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyyden 
sekä lasten liikunta-aktiivisuuden ja -kokemusten yhteydet 

lasten koettuun pätevyyteen ja sosiaaliseen hyväksyntään 

5.4.1 Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyys 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyys määriteltiin niin, että 
se sisältää oman liikuntaharrastuksen lisäksi myös lasten liikunnan arvostuksen 
ja sitoutumisen siihen. Vanhempien osalta se tarkoittaa liikkumista yhdessä lapsen 
kanssa, liikuntavälineiden hankkimista ja lapsen kuljettamista kerhoon sekä 
päiväkodin liikuntakasvatuksen arvostamista niin, että on valmis myös osallistu
maan siitä aiheutuviin lisäkustannuksiin. 

Liikunnanharrastus määriteltiin suoritukseksi, joka kestää vähintään puoli 
tuntia ja jonka aikana ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee. Kyselyyn vastanneista 
lasten vanhemmista puolet harrastaa liikuntaa 1-2 kertaa viikossa ja 14 % lähes 
päivittäin. Kerran viikossa liikkuu 13 % vanhemmista ja sitä harvemmin 7 %. 
Suosituimpia liikunnan muotoja olivat kävely ja hiihto, ja alle 10 % harrasti jotain 
pallopeliä. Kilpailumielessä heistä oli harrastanut liikuntaa tai harrastaa vain 15 
(14 %). 

Vanhemmista 90 (83 %) ilmoitti liikkuvansa myös yhdessä lapsen kanssa. 
Yhdessä harrastetun liikunnan kestoa tai intensiteettiä ei määritelty. Tyttöjen ja 
poikien vanhempien välillä oli eroa (p < .05) siinä, kuinka usein he liikkuivat 
lapsen kanssa (taulukko 12). 

TAULUKKO 12 Vanhempien liikkuminen yhdessä tyttöjen ja poikien kanssa. 

Tytöt (n = 55) Pojat (n = 54) Lapset (n= 109) 
% % % 

1. Melko harvoin 22 9 16 

2. 1 - 2 kertaa kuukaudessa 4 7 6 

3. Kerran viikossa 29 19 24 

4. 2 -3 kertaa viikossa 44 61 52 

5. Lähes päivittäin 2 4 3 

Poikien vanhemmista 65 % liikkui lapsen kanssa vähintään 2-3 kertaa viikossa, 
tyttöjen vanhemmista 46 %. Liikkumattomien joukossa oli enemmän tyttöjen 
vanhempia (22 %) kuin poikien vanhempia (9 %). Useimmin lapsen kanssa harras
tettuja liikunnan muotoja olivat luistelu, uinti, pyöräily, palloilu ja kävely. Van
hemmat olivat panostaneet myös lasten liikuntavälineisiin. Kaikilla lapsilla oli 
enemmän kuin viisi liikuntavälinettä kotona. Yli puolella lapsista (60 %) liikunta-
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välineitä oli 6-10 kappaletta ja 40 %:lla liikuntavälineitä oli 10-15 kpl. 
Vanhempien liikuntamyönteisyyttä kuvaa myös se, etsivätkö he lapselle 

ohjattua liikuntatoimintaa kodin ulkopuolelta, sillä alle kouluikäinen lapsi ei voi 
osallistua kerhotoimintaan omatoimisesti. Tutkituista lapsista suurin osa eli 80 
lasta (73 %) ei osallistunut ohjattuun kerho- tai urheiluseuratoimintaan ollenkaan. 
20 (18 %) lasta kävi kerran viikossa jossakin liikuntakerhossa ja 9 lasta useammin 
kuin kerran viikossa. 

Vanhemmat arvostivat päiväkodin liikuntakasvatusta, sillä vain leikki katsot
tiin liikuntaa tärkeämmäksi toimintamuodoksi (liite 11). 64 % vanhemmista piti 
liikuntaa erittäin tärkeänä ja 35 % melko tärkeänä. Lähes 38 % heistä katsoi, että 
liikuntaa tulisi olla päiväkodissa joka toinen päivä, 45%:n mielestä kerran viikossa. 
Viisi äitiä tai isää toivoi, että lapsilla on tilaisuus liikkua päiväkodissa päivittäin. 
Vain yksi vanhemmista katsoi, että liikunta ei ole kovin tärkeää. 

Vanhemmat olivat myös tyytyväisiä liikuntaan päiväkodissa ja olivat valmii
ta maksamaan myös siitä aiheutuvia lisäkustannuksia. Lähes 37 % heistä oli 
erittäin tyytyväisiä ja 44 % melko tyytyväisiä. Loput (19 %) vanhemmista ei osan
nut määritellä kantaansa päiväkodin liikuntaan. Vain 6 % vanhemmista ei halun
nut osallistua esimerkiksi uimahalli- ja kuljetuskustannuksiin. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyyttä kuvaavista 
muuttujista muodostettiin standardoinnin jälkeen summamuuttujat. Vanhempien 
liikuntamyönteisyyden muuttujien väliset korrelaatiot ja muodostetun summa
muuttujan osiokorrelaatiot ja alfakertoimet on esitetty liitteessä 11. Vanhempien 
summamuuttujan alfakerroin on .63 ja lastentarhanopettajien .36. 

Vanhempien omalla liikuntaharrastuksella oli erittäin merkitsevä yhteys 
siihen kuinka usein he liikkuivat yhdessä lapsen kanssa ja merkitsevä yhteys 
päiväkodin liikunnan arvostukseen ja lapselle hankittujen liikuntavälineiden 
määrään. Liikuntavälineitä enemmän hankkineet kuljettavat lasta myös liikunta
kerhoon ja suhtautuvat myönteisesti lisäkustannuksiin. Liikkuminen lapsen kanssa 
korreloi voimakkaasti liikuntavälineiden määrään ja valmiuteen lisäkustannuksiin 
Ne vanhemmat, jotka pitävät lasten liikuntaa tärkeänä päiväkodissa, toivovat 
liikuntaa toteutettavan usein ja ovat valmiita myös maksamaan siitä aiheutuvia 
kustannuksia. 

Vanhempien liikuntamyönteisyydellä (liite 12) oli positiivinen yhteys van
hempien käsityksiin tyttöjen kognitiivisesta pätevyydestä (r = .35**) ja kavereiden 
hyväksynnästä (r = .28*). Vanhempien liikuntamyönteisyyden ja tyttöjen omien 
kognitiivisen pätevyyden (r = .22) ja fyysisen pätevyyden (r = .20) kokemusten 
välillä oli positiivinen yhteys. Lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyydellä ei 
ollut merkitseviä yhteyksiä minkään osa-alueen arviointeihin. 

5.4.2 Lasten liikunta-aktiivisuus 

Lasten liikunta-aktiivisuutta kuvaa ulkona leikkimiseen ja liikkumiseen käytetty 
aika arkipäivisin ja viikonloppuisin sekä leikkikavereiden kanssa leikkimisen 
määrä. Ulkoleikit ovat vanhempien mukaan pääsääntöisesti liikunnallisia, sisä
leikit harvemmin. Arkipäivisin lapset leikkivät ulkona keskimäärin kaksi tuntia 
päivässä, pojat hieman enemmän kuin tytöt. Lasten välillä on suuria eroja, sillä 11 
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% lapsista ei enää päiväkotipäivän jälkeen ulkoillut juuri ollenkaan. Vajaa 19 % 
lapsista sitä vastoin leikki ulkona päivittäin kauemmin kuin kolme tuntia. 

Viikonloppuisin pojat leikkivät ulkona keskimäärin neljä tuntia ja tytöt kol
me ja puoli tuntia päivässä (p < .05). Lähes 19 % tytöistä ja 15 % pojista oli ulkona 
vain kaksi tuntia tai vähemmän lauantaina ja sunnuntaina. Pojista 37 % liikkui 
ulkona viisi tuntia tai enemmän, tytöistä 17 %. 

Vanhempia pyydettiin arvioimaan lapsen leikkikaverien määrää ja kuinka 
paljon lapsi leikkii kavereiden kanssa. Puolella lapsista oli yksi leikkikaveri per
heessä, 16 %:lla lapsista oli kaksi leikkikaveria ja 9 %:lla useampi leikkikaveri 
perheessä. 10 % lapsista oli joko ainoita lapsia tai ikäero muihin lapsiin oli niin 
suuri, ettei heillä ollut yhtään leikkikaveria omassa perheessä. 

Oman perheen ulkopuolelta lähes puolella (46 %) lapsista oli 4-6 leikkikave
ria ja 38 %:lla leikkikavereita oli 1-3. 14 %:lla lapsista leikkikavereita oli seitsemän 
tai enemmän, mutta yhdellä lapsella ei ollut yhtään perheen ulkopuolista leikkika
veria. Suurin osa lapsista (71 %) leikki lähes päivittäin perheen ulkopuolisten 
kavereiden kanssa, 15 % leikki 2-3 kertaa viikossa ja vajaa 10 % kerran viikossa. 
Kolme lasta vanhempien ilmoituksen mukaan leikkii useimmiten yksin. 

Lapsen liikunta-aktiivisuutta mittaavista muuttujista muodostettiin standar
doinnin jälkeen summamuuttuja tarkastelemalla ensin muuttujien välisiä korrelaa
tioita, osiokorrelaatioita ja alfakertoirnia. Lapset, joilla oli useampia leikkikavereita, 
leikkivät enemmän kavereiden kanssa ulkona sekä arkipäivisin että viikonloppu
na. Muodostetun summamuuttujan alfakerroin on .64. 
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KUVIO 20 Tyttöjen ja poikien liikunta-aktiivisuuteen yhteydessä olevat tekijät 
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Vanhempien liikuntamyönteisyys oli yhteydessä tyttöjen (kuvio 20) liikunta
aktiivisuuteen (r = .44**), mutta ei poikien. Regressioanalyysin tulos osoittaa, että 
vanhempien liikuntamyönteisyys ennustaa tyttöjen(� = .50, p = .001) liikunta
aktiivisuutta, mutta ei poikien. Vanhempien liikuntamyönteisyyden selitysosuus 
on 20 %. Opettajien liikuntamyönteisyydellä ei ollut yhteyttä kummankaan liikun
ta-aktiivisuuteen. Tulos tukee tyttöjen osalta roolimalliteoriaa (Bandura 1986), 
jonka mukaan lapsi jäljittelee vanhempien käyttäytymistä ja omaksuu jo varhain 
liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan 

Poikien osalta tulokset tukevat jossain määrin Dempseyn ym. ( 1993) odotus
arvomallin pohjalta kehittämää mallia, jonka mukaan vanhempien lapsiaan koske
vat uskomukset ovat vanhempien vaikutuksia välittävä tekijä, ei vanhempien 
käyttäytyminen suoraan. Vanhempien käsityksellä poikien fyysisestä pätevyydes
tä oli positiivinen yhteys (r = .40**) poikien koettuun fyysiseen pätevyyteen, mutta 
tyttöjen kohdalla yhteyttä ei ollut. Poikien koetun fyysisen pätevyyden yhteys 
liikunta-aktiivisuuteen oli myös positiivinen (r = .21), mutta ei merkitsevä. 

Vanhempien käsityksellä sekä tyttöjen että poikien fyysisestä pätevyydestä 
oli positiivinen yhteys (r = .32* ja .24) myös suoraan lasten liikunta-aktiivisuuteen. 
Samoin lapset, jotka lastentarhanopettaja arvioi fyysisesti päteviksi, olivat liikun
nallisesti aktiivisempia. Mitatun fyysisen pätevyyden ja poikien liikunta
aktiivisuuden välillä oli melkein merkitsevä yhteys (r = .27*). 

Vanhemmat arvioivat positiivisemmin liikunnallisesti aktiivisten tyttöjen (r 
= .63***) ja poikien (r =.61 ***) kavereiden hyväksyntää sekä tyttöjen fyysistä päte
vyyttä (r = .32*). Sekä tyttöjen (r = .41 **) että poikien (r = .33*) kokemukset kave
reiden hyväksynnästä olivat yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen. Iällä ei ollut 
yhteyttä lasten liikunta-aktiivisuuteen. 

5.4.3 Lasten liikuntakokemukset 

Päiväkodin ohjattuihin liikuntatilanteisiin liittyvistä affektiivisista kokemusarviois
ta muodostettiin liikuntakokemusindeksi (1-100), joka kuvaa kokemusten positii
visuutta. Tulosten havainnollistamiseksi indeksi luokiteltiin neljään luokkaan. 
Lasten liikuntakokemukset olivat erittäin positiivisia (ka. 89.7). Peräti 64% lapsista 
piirsi joka kerta suun ylöspäin, ja 76 % lapsista koki vähintään kaksi kolmasosaa 
kaikista toimintavuoden liikuntatilanteista positiivisina, joten tulosten jakauma oli 
voimakkaasti vino. Kukaan lapsista ei pitänyt kaikkia liikuntatilanteita negatiivi
sina. Syksyn ja kevään liikuntakokemusten välillä ei ollut eroa. 

Tytöt kokivat liikuntatilanteet päiväkodissa erittäin positiivisina (kuvio 21). 
Vain kahden tytön liikuntaindeksi oli välillä 51-75 eli heilläkin yli puolet koke
muksista oli positiivisia. Tytöistä noin 84 %:lla kaikki liikuntakokemukset olivat 
toimintavuoden aikana positiivisia. 

Pojista yksi koki liikunnan harvoin mukavana ja kolmella liikuntaindeksi oli 
26-50 eli enemmän kuin puolet kokemuksista oli negatiivisia koko toimintavuoden
aikana. Sekä syksyllä että keväällä kolmen lapsen liikuntakokemusindeksi oli 25
tai sitä alhaisempi, ja nämä kaikki olivat poikia. Kuitenkin pojistakin noin 46 %:lla
kaikki liikuntakokemukset olivat positiivisia.
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KUVIO 21 Tyttöjen ja poikien liikuntakokemusindeksin jakauma 

Tyttöjen ja poikien liikuntakokemukset erosivat (p < .001) toisistaan. Pojilla (ka. 
83.2) oli enemmän ohjattuihin liikuntatilanteisiin liittyviä negatiivisia kokemuksia 
kuin tytöillä (ka. 96.6) . Poikien arvioinneissa hajonta (kh. = 19.5) oli huomattavasti 
suurempi kuin tytöillä (kh. = 8.8), mikä voi viitata siihen, että pojat tuovat roh
keammin esiin myös negatiiviset kokemuksensa. 

Kun lastentarhanopettaja kysyi liikuntatuokion jälkeen perusteluja lasten 
negatiivisille kokemuksille, lapset eivät aina osanneet perustella, miksi liikunta ei 
ollut kivaa. Julkilausuttu syy ei myöskään välttämättä ole todellinen. Lasten 
selitysten analysointi osoittaa, että perustelut ovat hyvin moninaisia ja usein hyvin 
tilannekohtaisia. Lapsi saattoi kokea yksittäisen liikuntatehtävän raskaana tai 
vaikeana, ja se leimasi koko liikuntatuokiota. 

Ville-Pekka: "Hippaleikit ei ole kivoja, kun ei saa helposti kiinni toisia. Juokseminen 
väsytti." 
Ari: "Kun se hyppynarun pyöritys oli niin vaikeeta. Muuten oli kyllä mukava." "Kun 
olisi pitänyt viestissä ryömiä." 
Katriina: "Mikään ei ollut kivaa, väsytti." 
Olli: "Kun piti hyppiä sammakkohyppyjä, koski polviin." 
Kaija: "No kun tuli jano." "Varpaassa oli joku." 
Syyt liittyivät ehkä myös sosiaaliseen pätevyyteen, sillä lapsi saattoi panna 

negatiiviset kokemuksensa kaverin tai välineiden syyksi, kun yhteistyö parin 
kanssa ei onnistunut. 

Hanne: "Kurjaa kun Soile mökötti. Minä hoputin Soilea ja se suuttui." 
Antti-Jussi: "Parin kanssa oli tyhmää." 
Soila: "Vanteet oli tyhmiä." 
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Jussi: "Ei ollut kunnon mäkeä. Pulkka ei luistanut." 
Varsinkin poikien perustelut viittasivat usein siihen, että he kokivat liikunta

tehtävät liian helppoina tai ne eivät muuten kiinnostaneet. Samoin liikuntatuokion 
järjestelyt hermostuttivat lapsia. 

Mika: "Lintu lensi oksalle -leikki oli lapsellinen." "Ei ollut kivaa, kun koko ajan piti 
hakea ruokia pesään." 
Marita: "Lellivauvojen jumppa." 
Matti: "Liian helppo. Vapaa uinti liian lyhyt. Kiire pois linja-autolle." 
Sampsa: "No kun ei oltu sählyä." "Siksi kun ei oltu koripalloa." "Ei ollut kivaa, kun 
ei roikuttu naruissa." 
Yhteenvetona lasten liikuntakokemuksista voidaan todeta, että lapset kokivat 

päiväkodin ohjatut liikuntatilanteet erittäin positiivisina. Tyttöjen kokemukset 
olivat positiivisemmat kuin poikien. Lisäksi yksittäisten lasten välillä on eroja 
siinä, kuinka he kokevat ohjatun liikunnan päiväkodissa. 

TAULUKKO 13 Koetun pätevyyden ja koetun sosiaalisen hyväksynnän sekä liikunta
kokemusten väliset korrelaatiot tyttöjen ja poikien ryhmässä 

Osa-alueet 

Koettu fyysinen pätevyys 

Koettu kognitiivinen pätevyys 

Koettu kaverien hyväksyntä 

Koettu äidin hyväksyntä 

Liikuntakokemukset 

Tytöt (n = 47) 
-.24 

-.25 

-.07 

-.10 

Pojat (n = 44) 
.11 

.08 

.23 

.18 

Lasten ohjattuihin liikuntatilanteisiin liittyvien affektiivisten kokemusten ja koetun 
pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän välisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatioiden 
avulla (taulukko 13). Liikuntakokemuksilla ja lasten kokemuksilla omasta päte
vyydestään ja sosiaalisesta hyväksynnästään ei ole merkitsevää korrelatiivista 
yhteyttä. Korrelaatiokertoimet kuitenkin viittasivat siihen, että tyttöjen liikuntako
kemusten yhteys kaikkiin itsearvioinnin ulottuvuuksiin on negatiivinen, pojilla 
positiivinen. Tytöt, jotka kokivat fyysisen pätevyytensä matalahkoksi, nauttivat 
paljon ohjatuista liikuntatilanteista. Ennakko-oletus koetun fyysisen pätevyyden 
ja liikuntakokemusten välisestä positiivisesta yhteydestä ei toteutunut tässä 
aineistossa. Korrelaatiokertoimien tulkinnassa ongelmallista on liikuntakokemus
ten jakauman voimakas vinous. Liikuntakokemusten ja koetun pätevyyden ja 
sosiaalisen hyväksynnän yhteyksien tutkimiseksi rakennettiin myös Lisrel-malli, 
mutta se ei toiminut tässä aineistossa liikuntakokemusmuuttujan voimakkaan 
vinouden vuoksi. 



6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tutkia päiväkodissa kokopäiväisessä 
hoidossa olevien 5-7-vuotiaiden tyttöjen ja poikien itsearviointeja pätevyydestä ja 
sosiaalisesta hyväksynnästä sekä lasten arviointien yhtenevyyttä vanhempien ja 
lastentarhanopettajien arviointeihin verrattuna. Lasten, vanhempien sekä opettaji
en fyysisen pätevyyden arviointien realistisuutta tutkittiin myös verrattuna lasten 
mitattuun fyysiseen pätevyyteen. Minäkäsityksen arvioinnin lähtökohtana olivat 
käsitykset 5-7-vuotiaan lapsen itsearvioinnin edellytyksistä. Harterin varhaislap
suuden moniulotteisen minäkäsitysmallin pohjalta minäkäsityksen ulottuvuuksik
si määriteltiin koettu fyysinen ja kognitiivinen pätevyys sekä koettu kavereiden 
ja äidin hyväksyntä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös tutkia vanhempien ja lastentarhanopettaji
en liikuntamyönteisyyden, lasten, vanhempien ja lastentarhanopettajien minäkäsi
tysarviointien sekä lasten mitatun fyysisen pätevyyden, liikunta-aktiivisuuden ja 
-kokemusten välisiä yhteyksiä. Pienten lasten minäkäsitystä on tutkittu vähän,
varsinkin sellaisessa asetelmassa, jossa on mahdollista tutkia lasten itsearviointien
yhteyksiä laajemmassa sosiaalisessa kasvuympäristössä oleviin tekijöihin. Tämän
tutkimuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksen päivittäisen liikuntakasvatuksen
projektissa tarjosi sopivan viitekehyksen asetettujen tutkimusongelmien tutkimi
seen. Lasten keskeinen sosiaalinen kasvuympäristö muodostuu kotona ja päiväko
dissa lapselle tärkeistä ihmisistä, joista tässä tutkimuksessa olivat mukana van
hemmat ja lastentarhanopettajat.

Kainuun 24:stä päiväkodista harkinnanvaraisella otannalla valitut 10 päivä
kotia edustavat hyvin tämän alueen päiväkoteja. Tutkimusajankohtana lasten 
valinta päiväkotiin tapahtui osin taloudellisin ja sosiaalisin perustein, mikä rajoit
taa yleistettävyyttä. Päivähoitotilanne tutkimukseen kuuluvissa kunnissa oli 
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kuitenkin tutkimusajankohtana hyvä, joten lähes kaikki hakijat saivat päiväkoti
paikan. 

Lasten minäkäsitysarvioinnit 

Harterin ym. (1983) mittarin pohjalta esikokeen jälkeen muokattu ja koetun fyysi
sen pätevyyden osalta edelleen kehitetty kuvahaastattelumittari osoittautui toimi
vaksi ja käyttökelpoiseksi välineeksi 5-7-vuotiaiden haastattelussa. Mittarin 
käsitevaliditeetti on yhteydessä tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Kuvahaas
tattelumittarin sisäinen johdonmukaisuus oli hyvä (kokonaisalfa .87); fyysisellä 
osa-alueella johdonmukaisuus parani kehittelyn jälkeen .61:stä .76:een. Johdonmu
kaisuuskertoimia kuitenkin madalsivat osioiden korkeat keskiarvot ja rajoittunut 
vaihteluväli, sillä lasten arviot keskittyivät asteikon yläpäähän. Mittauksen luotet
tavuutta lisäsivät samat, tehtävään koulutetut haastattelijat sekä syksyllä että 
keväällä ja muut haastattelutilanteessa kontrolloidut tekijät. 

Mittarin epäkohtana voidaan pitää isän hyväksynnän osa-alueen puuttumis
ta, joka ehkä kuvastaa amerikkalaisen perhekulttuurin äitikeskeisyyttä. Mittaria 
ei kuitenkaan tässä vaiheessa lähdetty laajentamaan, mikä olisi ollut perusteltua, 
varsinkin kun isän merkitys on noussut voimakkaasti esiin tutkimuksessa ja 
keskustelussa 90-luvulla. Isän hyväksynnän osa-aluetta on kehitetty myöhemmin 
tässä tutkimusprojektissa (Rutanen 1998). Myös muiden mittariin sisältyvien osa
alueiden sisältöä tulee tarkastella kriittisesti siltä osin, kuinka hyvin niissä on 
tavoitettu tämän ikäisten lasten kannalta relevantit asiat ja missä määrin ne ovat 
kulttuurisidonnaisia. Asiantuntijakeskustelujen pohjalta tehdyt sisältömuutokset 
kognitiivisen pätevyyden ja kavereiden hyväksynnän asioissa perustuivat kulttuu
rieroihin 5-7-vuotiaan lapsen elämässä kotona ja päiväkodissa/koulussa. Lisäksi 
tutkittavien lasten kehitysvaihe asettaa rajat haastattelumittariin sisältyvien asioi
den määrälle. 

Pienten lasten kokemusten ja arviointien tutkiminen on monissa tutkimuksis
sa (Harter 1990b; Harter ym. 1984; Martinek ym. 1977; Pölkki 1978) todettu ongel
malliseksi, mutta on tässä tutkimuksessa todettu mahdolliseksi. Lapsen oli helppo 
samaistua kuvassa olevan tytön tai pojan konkreettiin tilanteeseen, ja kuvien 
koettiin lisäävän lapsen mielenkiintoa tehtävää kohtaan. Kuvat sanalliseen instruk
tioon yhdistettynä eivät tässä tutkimuksessa aiheuttaneet sekaannusta lapsille. 
Tutkimusmenetelmien ja mittarien kehittelyssä on otettava huomioon ikävaiheen 
kognitiivisten edellytysten lisäksi myös monet arviointitilanteeseen ja vuorovaiku
tukseen liittyvät tekijät. Tutkijan täytyy osata lähestyä lasta niin, että hän pystyy 
luomaan luottamuksellisen suhteen haastateltavaan lapseen ja poistamaan jänni
tyksen tai vierastamisen mahdollisesti aiheuttamat virhetekijät. 

Haastattelua ei uusittu lyhyellä aikavälillä, koska lasten motivointi uudel
leen samaan tehtävään osoittautui vaikeaksi. Tulosten pysyvyydestä voitiin tehdä 
johtopäätöksiä vertailemalla tyttöjen ja poikien syksyn ja kevään tuloksia isomman 
ryhmän (n = 120) osalta ja pienemmän ryhmän (n = 26) osalta toiseen kevääseen 
saakka. Kaikkien osa-alueiden korrelaatiot syksystä kevääseen olivat kohtalaisen 
korkeita (yli .40). Lisrel-analyysin tulokset pysyvyydestä toivat esiin mielenkiintoi
sen eron tyttöjen ja poikien välillä; poikien pätevyysarvioinnit olivat pysyvämpiä 
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kuin tyttöjen arvioinnit. Sen sijaan pysyvyys toiseen kevääseen varsinkin pätevyy
den alueella laski huomattavasti, mikä osoittaa, että lasten arvioinnit itsestään 
eivät vielä tässä iässä ole pysyviä. Näin pitkästä tämän ikäisten lasten minäkäsi
tysarviointien seurannasta ei ole raportoitu aikaisemmin. 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän rakenteen oletettiin aikai
sempien tutkimusten (Harter 1983; Harter ym 1984) perusteella olevan vielä 
kokonaisvaltainen ja osittain eriytymätön. Eksploratiivisen faktorianalyysin 
tulokset eivät kovin vahvasti tukeneet tätä käsitystä, vaan koettu fyysinen päte
vyys, koettu kognitiivinen pätevyys, koettu kavereiden hyväksyntä ja koettu äidin 
hyväksyntä muodostivat kukin oman faktorinsa, jotka olivat selkeästi tulkittavissa, 
mutta korreloivat keskenään. Tämä tulos tukee mm . Marshin ym. (1998) ja Ander
sonin ym. (1985) näkemystä minäkäsitysarviointien varhaisemmasta eriytymisestä. 
Konfirmatorisessa rakennetarkastelussa testattu kahden faktorin malli kuitenkin 
sopi hyvin tämän tutkimuksen aineistoon. Mallissa lähtökohtina olivat koetun 
pätevyyden ja koetun sosiaalisen hyväksynnän faktorit. 

Yksilötapausten tarkastelu osoittaa, että lasten välillä on suuria eroja arvioin
tien eriytymisessä. Tytöistä 18 % ja pojista 13 % arvioi keväällä kaikki neljä koetun 
pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän ulottuvuutta samalle tasolle ja noin puo
lella lapsista pätevyyden ja hyväksynnän ulottuvuudet olivat eriytyneet. Osa 
lapsista arvioi olevansa hyvä tietyissä taidoissa, esimerkiksi piirtämään ja tunnis
tamaan värejä, mutta heikompi muissa taidoissa, esimerkiksi hyppäämään ja 
heittämään, mikä osoittaa heidän arviointinsa selvemmin eriytyneen. 

Lasten fyysisen ja kognitiivisen pätevyyden arviot olivat odotetun positiiviset 
ja yhtenevät aikaisempien tutkimustulosten (Frey ym. 1987; Harter 1990b; 1998; 
Harter ym. 1984) kanssa. Tulos on Harterin (1983; 1996) esittämän minäkäsityksen 
kehityskuvauksen mukainen. Tämän ikäiset lapset arvioivat kriittisemmin muita 
kuin itseään ja omaa pätevyyttään. Lasten arvioinnit varsinkin äidin hyväksynnäs
tä olivat negatiivisempia kuin Harterin ym. (1984) tutkimuksessa, mikä voi kuvas
taa eroja lapsiperheiden tilanteessa eri kulttuureissa. 

Lasten kriittiset arvioinnit äidin hyväksynnästä herättävät kysymyksiä. Tu
loksissa saattaa näkyä suomalaisten lapsiperheiden yhteisen ajan vähyys, kun 
molemmat vanhemmat käyvät työssä ja lapset viettävät pitkän päivän päivähoi
dossa. Lapsen aktiivinen valveillaoloaika kotona jää viikolla hyvin lyhyeksi, 
samoin aikaa perheen aktiiviseen yhdessäoloon on vähän. Lisäksi äidin kotityöt 
työpäivän jälkeen supistavat yhdessäoloaikaa lapsen kanssa. 

Lasten matalammat sosiaalisen ulottuvuuden arvioinnit verrattuna pätevyy
den arviointeihin ovat pohdinnan arvoisia siinä mielessä, että varhaislapsuudessa 
vanhempien sosiaalinen tuki ja lapsen kokema sosiaalinen hyväksyntä ovat merki
tyksellisempiä itsearvostuksen osatekijöitä kuin koettu pätevyys (Harter 1987; 
1990a), vaikka tämänikäisellä lapsella ei olekaan kognitiivisia ja kielellisiä val
miuksia arvioida ja kuvailla itsearvostustaan (Haltiwanger ym. 1988; Harter 
1990a). 

Tyttöjen ja poikien koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän arvioin
neissa erot eivät olleet merkitseviä millään osa-alueella. Tulos on yhtenevä Harte
rin ym. (1984) tulosten kanssa, mutta poikkeaa Marshin ym. (1998) ja Ecclesin ym. 
(1993) raportoimista sukupuolieroista. Fyysisellä osa-alueella oli nähtävissä merk-
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kejä poikien positiivisemmista arvioinneista, mikä mm. Sarlinin (1991) tutkimus
ten mukaan lisääntyy lasten mennessä kouluun niin, että tyttöjen ja poikien arvi
ointien erot ensimmäisellä ja toisella luokalla olivat erittäin merkitsevät. Siinä 
vaiheessa myös tyttöjen ja poikien harrastukset vähitellen eriytyvät. 

Tutkimusasetelma antoi mielenkiintoisen mahdollisuuden tutkia, missä 
määrin lapsen fyysisen pätevyyden arvioinnit vastaavat mitattuja tuloksia eli 
miten realistisia lasten itsearvioinnit ovat. Molempien mittareiden kehittelyssä 
tämä vertailun mahdollisuus oli otettu huomioon. Tulokset antoivat tukea käsityk
selle, että tämän ikäisen lapsen käsitykset itsestään ja osaamisestaan eivät kovin 
vahvasti perustu todelliselle osaamiselle. Poikien arvioinnit fyysisestä pätevyydes
tään vastasivat paremmin mitattuja tuloksia kuin tyttöjen, toisin sanoen pojat ovat 
ilmeisesti tietoisempia liikuntataidoistaan ja suhteuttavat omat arviointinsa niihin. 
Tytöt arvioivat fyysistä pätevyyttään riippumatta todellisesta osaamisesta joistakin 
muista lähtökohdista. Tulos voisi viitata myös siihen, että tämä minäkäsityksen 
alue on tärkeämpi pojille kuin tytöille. 

Tarkempi kokemusten ja mitattujen tulosten jakaumien vertailu vahvisti, että 
osa lapsista yliarvioi omat liikuntataitonsa, mutta on myös niitä, jotka aliarvioivat. 
Fyysisen pätevyytensä yliarvioijia oli vajaa neljännes lapsista ja aliarvioijia vajaa 
17 %. Kuten kuvatut lapsiesimerkit osoittavat, lasten omat pätevyysarvioinnit 
voivat olla todella kaukana todellisesta tilanteesta. Lapsi kokee itsensä erittäin 
hyväksi liikunnassa, vaikka hän mitattujen taitojensa puolesta sijoittuu heikoimpi
en ryhmään. Näin ääritapauksissa on ilmeisesti kuitenkin lapsen kannalta hyvä, 
että kokemukset itsestä ovat positiivisia, vaikka hän lapsiryhmässä varmasti saa 
negatiivista palautetta muilta lapsilta liikuntatilanteissa. Yliarviointi kuuluu tähän 
ikävaiheeseen, ja itsearvioinnit lähenevät todellista tilannetta tutkimusten mukaan 
ala-asteen aikana (Oosterwegel ym. 1993). Toisaalta osalla lapsista oman pätevyy
den yliarviointi voi olla merkki defensiivisestä toimintamallista tai itsesuojelusta 
(Assor ym. 1989). 

Ne lapset, jotka yli- tai aliarvioivat fyysistä pätevyyttään, arvioivat samoin 
myös muita minäkäsityksen ulottuvuuksia. Tulos tukee Assorin ym. (1989) ja 
Harterin (1985) saamia tuloksia. Erityisesti pätevyyttään aliarvioivien lasten 
tilanteeseen tulisi kiinnittää huomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
selvittää negatiivisten arviointien taustaa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa positiivi
sesti lapsen käsityksiin itsestään. Koska pätevyyden aliarvioinnin on todettu (mm. 
Boivin ym. 1989) olevan vahvasti yhteydessä hyväksyntään ja syrjintään kaveripii
rissä, tilanne voi johtaa monenlaisiin ongelmiin sosiaalisissa suhteissa kouluiässä. 
Oman pätevyyden aliarviointi tässä ikävaiheessa on vastoin niitä käsityksiä, mitä 
lapsen minäkäsityksen ja itsearvioinnin kehittymisestä on tiedossa. 

Monissa tutkimuksissa (mm. Assor ym. 1989; Harter 1985; Harter ym. 1985) 
lasten arviointien realistisuudesta on tehty johtopäätöksiä vertailemalla niitä 
vanhempien tai opettajien arviointeihin. Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset 
vanhempien ja lastentarhanopettajien fyysisen pätevyyden arviointien vastaavuu
desta mitattuihin tuloksiin osoittavat, että vanhempien ja opettajien arviointeja ei 
voida pitää luotettavina lasten arviointien realistisuutta arvioitaessa. Sen sijaan 
vertailu tuo esiin mielenkiintoisia eroja aikuisten arvioinneissa ja suhteessa lasten 
arviointeihin. 
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Vanhemmat ja lastentarhanopettajat lasten arvioitsijoina 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien kysely lasten arviointien osalta suunniteltiin 
Harterin teorian pohjalta vastaamaan lasten kuvahaastattelun sisältöä ilman äidin 
hyväksynnän osa-aluetta. Vanhempien ja opettajien erilainen arviointiympäristö 
huomioitiin kahdessa osiossa esikokeen ja opettajien kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen. Yhtäpitävyyttä teoriaan vahvisti arviointien latautuminen selkeästi kol
melle faktorille: fyysinen pätevyys, kognitiivinen pätevyys ja kavereiden hyväk
syntä. Siten summamuuttujien muodostaminen oli perusteltua (alfakertoimet .70-
.94). 

Kyselyn kohdistaminen erikseen äideille ja isille olisi ollut perusteltua, koska 
isien osuus vastanneista jäi niin pieneksi, ettei vanhempien arviointeja voitu 
käsitellä erikseen. Olisi ollut erittäin arvokasta tutkimuksen kannalta saada tietoa 
molempien vanhempien lasta koskevista arvioinneista ja verrata niitä keskenään 
ja lasten itsearviointeihin. Tällaisista tutkimustuloksista ei aikaisemmin ole rapor
toitu. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien positiivisuus lasten arvioin
teihin verrattuna oli yllättävää, kun lasten arviointeja yleensä luonnehditaan liian 
positiivisiksi. Sinänsä tulos on myönteinen, sillä lapsen kannalta on tärkeää, että 
lähellä olevilla aikuisilla on optimistinen ja positiivinen käsitys hänestä, mikä 
todennäköisesti myös leimaa vuorovaikutusta lapsen kanssa. Sekä vanhempien 
että lastentarhanopettajien positiivisemmille käsityksille tyttöjen kuin poikien 
pätevyydestä on vaikea löytää selitystä tämän aineiston pohjalta, vaan se kaipaisi 
lisäselvitystä. 

Saman ryhmän lastentarhanopettajien yksimielisyys oli joiltakin osin kohtalai
sen korkea molemmilla pätevyyden ulottuvuuksilla; yksimielisyysprosentit 
vaihtelivat 55-93 välillä. Kavereiden hyväksynnän arvioinneissa keskimäärin 
vajaassa 60 %:ssa tapauksista lastentarhanopettajat olivat yksimielisiä. Sinänsä 
luvut tuntuvat suurilta, mutta juuri ne 30-40 % lapsista, joiden kohdalla saman 
ryhmän opettajien käsitykset eroavat, voivat kokea tilanteen ristiriitaisena. Erilai
nen näkemys lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, voi ohjata 
aikuisen käyttäytymistä ja lapselle suunnattua palautetta kasvatustilanteissa. 

Erot opettajien arvioinneissa voivat osittain johtua lastentarhanopettajien 
vaihtuvuudesta tutkimuksen aikana. Osa opettajista oli työskennellyt ryhmän 
kanssa vasta vähän aikaa, eikä ollut ehtinyt tutustua kaikkiin ryhmän lapsiin. Ehkä 
opettajien välillä on myös eroja siinä, mitä opettaja tarkkailee kasvatustilanteissa 
ja miten tietoisesti ja systemaattisesti hän tekee huomioita yksittäisistä lapsista. 
Tässä tutkimuksessa opettajille ei järjestetty lasten arviointiin liittyvää koulutusta, 
koska haluttiin saada tietoa todellisesta tilanteesta. 

Tutkimusasetelma antoi mahdollisuuden tehdä johtopäätöksiä myös van
hempien ja opettajien fyysisen pätevyyden arviointien realistisuudesta. Vanhempi
en ja lastentarhanopettajien käsitykset lasten fyysisestä pätevyydestä vastasivat 
paremmin mitattuja tuloksia kuin lasten omat käsitykset, mutta arviointien yhtey
det tyttöjen ja poikien mitattuihin tuloksiin olivat erilaiset. Poikien fyysistä päte
vyyttä arvioidessaan molempien arviot olivat voimakkaammin yhteydessä mitat
tuihin fyysisen pätevyyden tuloksiin. Varsinkin vanhempien arvioinneissa tämä 
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ero näkyi selvästi. Tulokset viittaisivat siihen, että vanhempien ja lastentarhanopet
tajien arviointien realistisuus on ilmeisesti yhteydessä lasten sukupuoleen ja 
arvioitavaan asiaan sekä yksilöllisiin edellytyksiin suorittaa arviointia. 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat arvioivat yksimielisimmin sekä tyttöjen 
että poikien kognitiivista pätevyyttä ja poikien fyysistä pätevyyttä. Sen sijaan 
tyttöjen fyysisestä pätevyydestä heidän arviointinsa eivät olleet kovin yksimieli
siä. Toisin sanoen vanhemmat ja lastentarhanopettajat arvioivat poikien fyysistä 
pätevyyttä hyvin samalla tavalla, ja arvioinnit vastaavat myös melko hyvin mitat
tuja tuloksia. Sen sijaan tyttöjä he arvioivat eri tavalla, eivätkä arvioinnit kovin 
hyvin vastaa mitattuja tuloksia. Tämä mielenkiintoinen sukupuoliero fyysisen 
pätevyyden arvioinneissa täydentyy, kun verrataan lasten omia arviointeja van
hempien ja opettajien arviointeihin. Tyttöjen omat arvioinnit eivät ole yhteydessä 
aikuisten arviointeihin, mutta poikien arviointien yhteys varsinkin vanhempien 
arviointeihin on melko voimakas (r = .40**). Poikien arviointien yhteys mitattuihin 
tuloksiin oli myös voimakkaampi kuin tyttöjen arviointien, mutta ei merkitsevä. 

Olisiko niin, että sukupuoliero erityisesti fyysisen pätevyyden arvioinneissa 
olisi yhteydessä tutkimustuloksiin (Pomerantz ym. 1998; Power ym. 1986) van
hempien erilaisesta suhtautumisesta, odotuksista ja kasvatuskäyttäytymisestä 
tyttöihin ja poikiin nähden. Tutkimusten mukaan vanhemmat rohkaisevat enem
män poikien itsenäisyyttä ja omatoimisuutta ja kontrolloivat enemmän tyttöjen 
käyttäytymistä. Tulokset myös osoittivat, että vanhemmat liikkuvat enemmän 
poikien kanssa, joten he näkevät pojat liikunnallisissa tilanteissa useammin kuin 
tytöt. Missä määrin perinteiset sukupuoliroolit liittyen poikien vahvempaan 
liikunnallisuuteen ovat yhteydessä eroihin vanhempien ja lastentarhanopettajien 
arvioinneissa? Onko niin, että vanhemmat ja opettajat kiinnittävät enemmän 
huomiota poikien liikkumiseen, mistä johtuen arvioinnit vastaavat paremmin 
todellisuutta? Nämä kysymykset vaativat jatkotutkimusta, sillä vastaavaa tulosta 
ei ole raportoitu aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Lasten kognitiivisen pätevyyden arviointien yhteyksissä vanhempien ja 
lastentarhanopettajien arviointeihin on myös eroja tyttöjen ja poikien välillä niin, 
että tyttöjen arviointien yhteydet aikuisten arviointeihin ovat melkein merkitseviä, 
mutta poikien ei lainkaan. Sitä, kuinka arvioinnit vastaavat todellista kognitiivista 
pätevyyttä, ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Jos vanhempien ja lastentarhanopettaji
en arviointien voidaan katsoa jossain määrin kuvaavan todellista tilannetta, 
varsinkin kun he ovat melko yksimielisiä arvioinneissaan (r = . 51 ***), niin näyttäisi 
siltä, että tytöt pystyvät arvioimaan tätä minäkäsityksen aluetta hieman poikia 
realistisemmin. 

Kavereiden hyväksyntää arvioidessaan vanhemmilla ja lastentarhanopetta
jilla on eniten toisistaan poikkeavia arviointeja. Vanhempien ja lasten arvioinnit 
kavereiden hyväksynnästä ovat vahvemmin yhteydessä keskenään, erityisesti 
tyttöjen osalta (r = .42**). Poikien osalta vanhempien positiiviset arvioinnit kave
reiden hyväksynnästä ovat yhteydessä poikien positiivisempiin kokemuksiin 
fyysisestä pätevyydestä. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointeja tarkasteltaessa on huomioi
tava, että ympäristö, jossa he suorittavat arviointia, on hyvin erilainen. Lastentar
hanopettaja havainnoi lasta yhtenä 20 lapsen ryhmästä, jolloin lapsesta tulee esille 
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erilaisia piirteitä kuin kotiympäristössä, ja opettajalla on mahdollisuus verrata 
lapsen käyttäytymistä ja osaamista monien samanikäisten lasten vastaavaan 
toimintaan. Lisäksi monilla opettajilla on vuosien kokemus työskentelystä lasten 
kanssa. Sen sijaan useimmilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tällaiseen päivit
täiseen samanikäisvertailuun ja havainnointiin muiden lasten suhtautumisesta 
omaan lapseen. Oman lapsen syvällisempi tuntemus ja hänen kehityksensä pitkä
aikainen seuranta taas edesauttavat vanhempien arviointia. Nämä ovat ehkä ne 
tekijät, jotka ovat erityisesti kavereiden hyväksynnän arviointien taustalla. 

Lasten liikuntakokemukset ja liikunta-aktiivisuus sekä yhteydet 
minäkäsitysarviointeihin 

Lasten kokemuksia ohjatuista liikuntatilanteista mitattiin kasvokuvamittarilla, joka 
esitestin jälkeen muokattiin pienille lapsille sopivaksi. Noin kerran kuukaudessa 
heti ohjatun liikuntatilanteen jälkeen lapset piirsivät suun ylöspäin, jos liikunta oli 
ollut kivaa, tai alaspäin, jos kokemus oli ollut negatiivinen. Mittari osoittautui 
helppokäyttöiseksi ja lapsille mieluisaksi; osa lapsista halusi vielä täydentää ja 
värittää kasvokuvaa. Mittari sopii yksinkertaisena välineenä lastentarhanopettajan 
käyttöön, sillä mittarin avulla hän voi havaita ne lapset ryhmästään, jotka eivät 
liikkuessaan koe onnistumisen elämyksiä ja iloa. Tämän tiedon pohjalta hän voi 
kannustaa ja rohkaista erityisesti näitä lapsia ja antaa heille tilanteen tullen positii
vista palautetta. 

Kokemusaineiston keruu oli lastentarhanopettajien vastuulla, ja sitoutumises
sa tähän tehtävään oli vaihtelua. Kaikilta lapsilta ei saatu yhtä monta arviointia. 
Vaikka lapset arvioivat vain yhtä liikuntatilannetta kerrallaan, arviointeja syksyn 
ja kevään aikana oli vähintään neljä. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi liikun
takokemuksia olisi ollut tarkoituksenmukaista kysyä myös lasten kuvahaastatte
lun yhteydessä. 

Lapset kokivat toimintavuoden ohjatut liikuntatilanteet päiväkodissa positii
visina. Yli 60 % lapsista piirsi joka kerta suun ylöspäin ja yli 75 % koki vähintään 
kaksi kolmasosaa kaikista liikuntatilanteista myönteisinä. Voidaan siis sanoa, että 
ohjattu liikunta päiväkodissa on yleensä ottaen vastannut sisällöltään ja toteutuk
seltaan 5-7-vuotiaiden lasten tasoa ja kiinnostuksia. Kuitenkin sekä syksyllä että 
keväällä muutaman lapsen kokemuksista vain neljännes oli positiivisia. Nämä 
lapset opettajan tulisi havaita ja tutkia tarkemmin, mistä lapsen negatiiviset liikun
takokemukset johtuvat. 

Pojilla oli enemmän liikuntatilanteisiin liittyviä negatiivisia kokemuksia kuin 
tytöillä (p < .001). Poikien perustelut negatiivisille kokemuksilleen viittaavat 
siihen, että ohjattu liikunta päiväkodissa ei kaikilta osin vastaa poikien odotuksia 
ja kiinnostuksia. Toisaalta voi olla kysymys myös siitä, että pojat rohkeammin 
ilmaisevat mielipiteensä kuin tytöt. 

Yhteydet liikuntakokemusten ja koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksyn
nän itsearviointien välillä osoittautuivat melko heikoiksi. Pojilla liikuntakokemus
ten yhteydet olivat kaikki positiivisia, mutta eivät merkitseviä. Tytöillä sen sijaan 
liikuntakokemusten yhteydet minäkäsityksen eri osa-alueiden arviointeihin olivat 
kaikki negatiivisia. Toisin sanoen tytöt, jotka olivat arvioineet kognitiivisen ja 
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fyysisen pätevyytensä alhaiseksi, nauttivatkin liikunnasta enemmän kuin ne, 
joiden kognitiivisen pätevyyden arviot olivat korkeampia. Liikuntakokemuksilla 
ei siis ollut vahvaa positiivista yhteyttä fyysisen pätevyyden kokemuksiin ja 
mitattuun fyysiseen pätevyyteen, kuten olisi voinut olettaa. 

Vanhemmat ja lastentarhanopettajat arvioivat niiden poikien kognitiivisen 
pätevyyden heikommaksi, jotka nauttivat enemmän liikunnasta. Tyttöjen kohdalla 
tilanne oli päinvastainen; erityisesti opettajien fyysisen pätevyyden arvioinneilla 
ja vanhempien kognitiivisen pätevyyden arvioinneilla oli kohtalainen positiivinen 
yhteys tyttöjen liikuntakokemuksiin. 

Lasten liikunta-aktiivisuudessa oli eroja paitsi tyttöjen ja poikien välillä, niin 
myös suuria yksilöllisiä eroja. Tulokset poikien aktiivisemmasta liikkumisesta 
tukevat aikaisempia tutkimustuloksia (Eaton ym. 1986; Poest ym. 1989; Sallo ym. 
1997; Welsman ym. 1998). Yli 10 % lapsista ei enää päiväkodissa vietetyn päivän 
jälkeen ulkoillut ollenkaan, kun taas lähes 20 % leikki ulkona yli kolme tuntia. 
Poikien liikunta-aktiivisuus oli jossain määrin yhteydessä heidän mitattuun 
fyysiseen pätevyyteensä, eli liikunnallisesti aktiivisemmat pojat olivat liikunnalli
sesti taitavampia kuin passiiviset pojat. Tämä positiivinen yhteys on todettu myös 
aikaisemmissa tutkimuksissa (Eaton y. 1986; Ulrich 1987b). Näillä pojilla oli kui
tenkin enemmän negatiivisia päiväkodin ohjattuun liikuntaan liittyviä kokemuk
sia. Ilmeisesti juuri heille päiväkodin liikunta ei tarjonnut riittävästi haasteita. 
Tyttöjen liikuntakokemuksilla ei ollut yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen. 

Lasten oman fyysisen pätevyyden arviointien yhteys liikunta-aktiivisuuteen 
oli positiivinen, mutta ei merkitsevä. Sen sijaan lastentarhanopettajien mielestä 
liikunnallisesti aktiiviset tytöt ja pojat olivat fyysisesti pätevämpiä kuin passiiviset 
tytöt ja pojat. Näin arvioivat myös vanhemmat tyttöjen fyysistä pätevyyttä. Lasten 
koetulla kavereiden hyväksynnällä oli positiivinen yhteys liikunta-aktiivisuuteen, 
toisin sanoen varsinkin pojat, jotka kokivat olevansa hyväksyttyjä kavereiden 
keskuudessa, liikkuivat enemmän. Tulos tukee aikaisempia tutkimustuloksia 
(Losse ym. 1991; Shoemaker ym. 1994; Zimmer 1989). Tämä liikunta-aktiivisuuden 
positiivinen yhteys kavereiden hyväksyntään oli vahva myös vanhempien ja 
lastentarhanopettajien arvioinneissa. Ilmeisesti kavereiden merkitys lapsen liik
kumisen kannalta on tärkeä jo tässä iässä. 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyys ja yhteydet lasten 
liikunta-aktiivisuuteen ja minäkäsitysarviointeihin 

Tulokset vanhempien liikuntamyönteisyydestä ja lasten liikuntaan sitoutumisesta 
osoittavat, että he arvostavat päiväkodin liikuntakasvatustyötä. Ne vanhemmat, 
jotka pitivät lasten liikuntaa tärkeänä, toivovat ohjattua liikuntaa toteutettavan 
päiväkodissa usein ja ovat valmiita myös osallistumaan siitä aiheutuviin lisäkus
tannuksiin. 

Vanhempien omalla liikuntaharrastuksella oli vahva yhteys siihen, kuinka 
usein he liikkuivat yhdessä lapsen kanssa ja kuinka paljon he hankkivat lapselle 
liikuntavälineitä. Mielenkiintoinen ero oli tyttöjen ja poikien vanhempien välillä 
siinä, kuinka paljon he liikkuivat lapsen kanssa. Vähän tai ei ollenkaan lapsen 
kanssa liikkuvissa vanhemmissa oli enemmän tyttöjen vanhempia. Tälläkin tulok-
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sella voi olla yhteyttä siihen, että vanhemmat osuvammin arvioivat poikien fyysis
tä pätevyyttä, toisin sanoen heillä on enemmän tilaisuuksia tehdä huomioita 
poikien fyysisestä pätevyydestä. 

Vanhempien liikuntamyönteisyydellä oli vain heikko positiivinen yhteys 
heidän arviointeihinsa lasten fyysisestä pätevyydestä ja tyttöjen koettuun fyysiseen 
pätevyyteen. Lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyyden positiivinen yhteys 
(r = .41 **) poikien mitattuun fyysiseen pätevyyteen voisi viitata siihen, että kun 
opettaja itse suhtautuu liikuntaan myönteisesti, hän toteuttaa liikuntakasvatusta 
myös lapsiryhmässä, antaa tilaa omaehtoiselle liikkumiselle ja sitä kautta poikien 
liikuntataidot kehittyvät. Ilmiö lienee kuitenkin monimutkaisempi, koska saman
laista kehitystä ei tapahdu tyttöjen kohdalla. 

Vanhempien liikuntamyönteisyyden positiivinen yhteys tyttöjen liikunta
aktiivisuuteen oli merkitsevä ja se selitti 20 % tyttöjen liikunta-aktiivisuudesta, 
mutta ei poikien. Toisin sanoen liikuntaa harrastavat vanhemmat, jotka pitävät 
liikuntaa tärkeänä, hankkivat lapselle liikuntavälineitä ja kuljettavat häntä liikun
takerhoon, ovat malleina tyttöjen liikuntakäyttäytymiselle. Vanhempien lasten 
liikuntaan sitoutumisen voimakkaampi merkitys tyttöjen liikunta-aktiivisuudelle 
tuli esiin myös Sergeevin ym. (1988) tutkimuksessa. Ilmeisesti pojat leikkivät ja 
liikkuvat ulkona kavereiden kanssa riippumatta siitä, saavatko he vanhemmilta 
tukea tai kannustusta. 

Tutkimukseen valittu moniulotteinen Harterin minäkäsitysmalli ja sen opera
tionaalistaminen neljäksi ulottuvuudeksi sopi hyvin tähän tutkimukseen. 5-7-
vuotiaiden lasten kokonaisvaltaista minäkäsitystä on vaikea syvällisesti tutkia, 
joten lasten käsityksiä itsestään on selvitettävä hyvin konkreettisiin asioihin 
liittyvien itsearviointien avulla. Lisäksi malli sisältää tämän tutkimuksen kannalta 
merkittävän koetun fyysisen pätevyyden näkökulman ja varhaislapsuudessa 
tärkeän sosiaalisen hyväksynnän ulottuvuuden, joiden tarkastelu tällaisessa 
laajemmassa liikunnan viitekehyksessä toi uutta tietoa. Mallin täydentäminen isän 
hyväksynnän ulottuvuudella olisi täydentänyt kuvaa lasten itsearviointien sisällös
tä. 

Tutkimus toi arvokasta kehityspsykologista perustietoa pienten lasten minä
käsityksen rakenteesta ja pysyvyydestä. Tämän ikäisten lasten itsearvioinnit ovat 
eriytyneempiä kuin Harter (1990a; Harter ym. 1984) on esittänyt, mutta lasten 
välillä on suuria eroja. Pääosin lapset arvioivat itseään hyvin positiivisesti ja osa 
myös epärealistisesti, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu ja siltä osin 
tulokset tukevat esitettyjä minäkäsityksen kehityskuvauksia. Kehityksen kuvaa
minen kovin voimakkaasti vaiheisiin sitoutuneena, kuten mm. Harter (1983; 1985) 
on aikaisemmin minäkäsityksen kehitystä kuvannut, ei liene perusteltua. Lasten 
itsearviointiedellytysten kehittyminen lienee monitahoisempi prosessi ja se etenee 
yksilöllisesti kontekstista riippuen. 

Tutkimus paljasti mielenkiintoisia sukupuoleen liittyviä eroja, joista ei 
aikaisemmissa tutkimuksissa ole raportoitu. Poikien osalta tulokset tukevat sym
bolisen vuorovaikuh1steorian näkemystä, että yksilölle tärkeiden ihmisten arvi
oinnit vaikuttavat reflektioprosessin kautta yksilön itsearviointiin. Vanhempien 
arvioinnit poikien fyysisestä pätevyydestä olivat yhteydessä (r = .40**) poikien 
itsearviointeihin, mutta eivät tyttöjen. Vanhemmat ilmeisesti jakavat poikien 
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liikuntaan liittyvän kokemusmaailman, liikkuvat enemmän poikien kanssa ja pojat 
ovat liikunnallisesti aktiivisempia kuin tytöt. Silti vanhempien liikuntamyöntei
syydellä ei ole yhteyttä poikien liikunta-aktiivisuuteen, vaan ilmeisesti kaverien 
malli ja hyväksyntä ovat pojille tärkeämpiä kuin tytöille. Tyttöjen kohdalla van
hempien liikuntamyönteisyyden yhteys hänen liikunta-aktiivisuuteensa tukee 
Banduran (1977, 1986) sosiaalisen oppimisen teoriaa. Vanhemmat eivät tunne 
tyttöjen liikuntaan liittyvää kokemusmaailmaa, he liikkuvat tyttöjen kanssa vä
hemmän kuin poikien, mutta silti vanhempien malli on tärkeä tyttöjen liikunta
käyttäytymiselle. 

6.2 Pedagogisia johtopäätöksiä 

Koti ja päiväkoti ovat päiväkotilapsille tärkeimmät kasvuyrnpäristöt. Vanhemmat 
kotona ja lastentarhanopettajat päiväkodissa ovat lapselle tärkeitä aikuisia, joiden 
emotionaalinen ja sosiaalinen tuki on lapsen tasapainoisen persoonallisuuden 
kehityksen ja positiivisen minäkäsityksen rakentumisen kannalta tärkeää. Päivä
kodissa lapsen vuorovaikutussuhteiden määrä lisääntyy voimakkaasti, ja kaverei
den merkitys iän myötä tulee yhä tärkeämmäksi. Sekä kotia että lapsiryhmää 
voidaan kuvata dynaamiseksi systeemiksi, jossa vuorovaikutussuhteet ovat 
monentasoisia ja monisuuntaisia. 

Lapsiryhmän kaksi lastentarhanopettajaa muodostavat työparin, joka vastaa 
varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja toimintaperiaatteista omassa ryhmäs
sä. Jotta päästään lapsikohtaisiin kasvua ja kehitystä tukeviin tavoitteisiin, opetta
jien tulee tuntea lapset, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, heidän kiinnostuk
sensa ja elämäntilanteensa. On tärkeää, että opettaja vahvan, lapsen kehitystä 
koskevan teoriatiedon lisäksi tietoisesti havainnoi ryhmänsä lapsia ja keskustelee 
havainnoistaan työparinsa ja ryhmän muiden aikuisten kanssa. Tältä pohjalta 
voidaan kullekin lapselle asettaa hänen varhaista kasvuaan ja kehitystään tukevat 
tavoitteet. 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajien käsitykset lapsesta, hänen osaamises
taan, kaverisuhteistaan ja kokemusmaailmastaan ovat monen lapsen kohdalla 
erilaiset, mistä voi seurata, että aamupäivällä lapselle asetetut tavoitteet ja odotuk
set ovat erilaisia kuin iltapäivällä työvuoron vaihduttua. On mahdollista, että 
lapsiryhmän koon kasvaminen ja henkilökunnan väheneminen on viime vuosina 
lisännyt kiirettä työpäivän aikana, jolloin opettajalle ei jää riittävästi aikaa havain
nointiin ja keskusteluihin yksittäisten lasten kanssa. Tilanne on ongelmallinen 
myös silloin, kun ryhmään tulee uusi aikuinen. Hänen perehdyttämiseensä uuteen 
ryhmään tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ilmeisesti myös opettajien valmiudet 
havainnoida lapsia vaihtelevat. Lastentarhanopettajien perus- ja täydennyskoulu
tuksessa tulisikin kiinnittää huomiota havainnointitaitojen kehittämiseen, jotta 
opettajat tunnistaisivat ryhmästään lapset, joiden käsitys itsestään jo näin pienenä 
on negatiivinen. Samoin opettajien tulisi huomata ne lapset, jotka eivät koe olevan
sa hyväksyttyjä lapsiryhmässä, vaan kokevat torjuntaa tai eristämistä päivän eri 
tilanteissa. Monet lapsen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyvät tekijät päiväko
dissa vaativat aikuisten seurantaa ja yhteistyötä. 
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Liikuntakasvatus osana varhaiskasvatusta on vanhempien arvostama sisältö
alue päiväkodin toiminnassa, sillä leikin jälkeen he pitävät liikuntaa toiseksi 
tärkeimpänä. Vanhempien mielestä liikuntakasvatuksen tärkeimmät tavoitteet 
ovat: tuottaa lapsille hauskoja liikuntakokemuksia, kehittää itsetuntoa ja oppia 
yhteistyötaitoja. Tulos osoittaa, että vanhemmat näkevät liikunnan tehtävän 
laajemmin kuin vain uusien taitojen opettamisena ja kunnon kehittämisenä. 
Vanhempien käsitykset ovat yhteneviä varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunta
kasvatusmallin tavoitteiden kanssa (Pönkkö 1993a; 1993b; 1996a) ja tukevat pyrki
myksiä saada liikunta ohjattuna ja omaehtoisena toimintana jokaiseen päiväkoti
ryhmään. 

Lasten positiiviset liikuntakokemukset osoittavat, että päiväkodeissa toteu
tettu liikuntakasvatus on suurelta osin vastannut lasten tarpeita ja kiinnostuksia. 
Ryhmissä on kuitenkin lapsia, joilla liikuntaan liittyy myös negatiivisia tuntemuk
sia. Lasten perustelut negatiivisille kokemuksille vaihtelivat, eivätkä he aina 
osanneet kertoa erityistä syytä, miksi jumppa ei ollut kivaa. Yksittäiset tehtävät 
saattoivat tuntua raskailta tai lapsi ei ollut saanut parikseen parasta kaveriaan ja 
työskentely parin kanssa ei aina sujunut ongelmitta. Joskus kiire ja hankalilta 
tuntuneet järjestelyt tuottivat epämiellyttäviä kokemuksia. Osa lapsista koki 
liikuntatuokiot ja tehtävät liian helppoina ja lapsellisina. Mitatun fyysisen päte
vyyden tulokset osoittavat, että lasten liikuntataidoissa on suuria yksilöllisiä eroja, 
mikä asettaa vaatimuksia nykyistä tietoisemmin suunnitellulle ja toteutetulle 
toiminnan eriyttämiselle. 

Poikien selvästi negatiivisemmat liikuntakokemukset luovat haasteen päivä
kodin liikuntakasvatuksen kehittämiselle. Poikien kertomat perustelut kokemuk
silleen viittasivat siihen, että liikunta ei aina vastannut heidän odotuksiaan, vaan 
he halusivat enemmän "oikeata" liikuntaa. Samoin poikien suuri innostus paini
ja nyrkkeilysovelluksiin muutamissa päivittäisen liikunnan ryhmissä sekä heidän 
itsensä ideoima gladiaattorisovellus tukisivat sitä olettamusta, että tyttöjen ja 
poikien kiinnosh1kset ovat jo tässä iässä eriytymässä, eikä naisvaltainen henkilö
kunta päiväkodissa riittävästi huomioi poikien tarpeita liikunnassa. Pojat kaipaa
vat ilmeisesti rajumpaa ja haastavampaa liikkumista päiväkodissa (Pönkkö 1995; 
1996a; 1996b). He ovat kiinnostuneita muun muassa palloleikeistä ja -peleistä, 
telinevoimistelusta, uinnista, luontoliikunnasta ja suunnistusleikeistä sekä talvilii
kunnasta. Omien voimien koettelu ja kilpailu saavat enemmän kannatusta poikien 
kuin tyttöjen keskuudessa. 

Kehitetyssä päivittäisen liikunnan mallissa kiinnitettiin huomiota viikoittais
ten ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi myös muihin liikunnan toteutuksen 
mahdollisuuksiin päiväkodissa. Koska kokopäiväisessä hoidossa oleva lapsi on 
pitkän päivän päiväkodissa, on tärkeää suunnitella päivän kulku niin, että liikkuva 
ja vapaa toiminta katkaisee riittävän usein keskittymistä vaativan paikallaan 
pysyvän toiminnan. Päivittäisen liikunnan opetussuunnitelmaan (Pönkkö ym. 
1992a) sisältyvät ja seinämuistioon (Pönkkö ym. 1992b) osaston seinälle kootut 
pienet liikuntaohjelmat voi helposti toteuttaa ahtaissakin ryhmätoimintatiloissa 
huonekaluja hyväksikäyttäen. Päiväkodin tilojen suunnittelussa ei liikunnan 
vaatimuksia ole riittävästi huomioitu, vaan kodinomaisen ja esteettisesti kauniin 
ympäristön tavoitteet ovat usein olleet etusijalla, joten tilojen epäkäytännöllisyys 
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vaatii lastentarhanopettajalta kekseliäisyyttä ja uudenlaista ajattelua. 
Lasten päivään tulisi jäädä aikaa ja tilaa myös heidän itsensä organisoimalle, 

spontaanille tutkivalle aktiivisuudelle. Eniten asenteiden ja aikaisempien käytän
töjen tarkistamista vaatii lasten omaehtoinen liikunta vapaan toiminnan aikana 
sisällä. Hiljaisen, paikallaan pysyvän toiminnan vaihtoehdoksi pitää hyväksyä 
ääntä ja liikettä aiheuttava toiminta, joka saattaa olla telineradan rakentamista, 
pallon kuljettamista ja heittelyä koriin tai trampoliinilla hyppelyä. Vanhempien ja 
opettajien arviointi, että leikki on tärkein päiväkodin toimintamuodoista, tukee 
tätä vaatimusta. Omaehtoisen liikunnan toteutuminen edellyttää koko henkilö
kunnan sitoutumista asiaan ja yhteisiä sopimuksia lasten kanssa tiloista, välineistä 
ja toiminnan säännöistä. Niissä päiväkodeissa ja ryhmissä, joissa lapsen liikkumi
sen tarve on huomioitu hyvin, tuloksena on myös muiden toimintatilanteiden 
rauhoittuminen, sillä lapsilla on mahdollisuus aina välillä purkaa ylimääräistä 
energiaa hyväksytyllä tavalla liikkumiseen. Kokemukset lasten omaehtoisesta 
toiminnasta ovat osoittaneet, että lapset jaksavat keskittyä pitkiä aikoja toimintaan, 
joka kiinnostaa heitä ja jonka suunnittelussa he ovat itse aktiivisesti mukana. 
Silloin toteutuu konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatus lapsesta aktiivi
sena tutkijana, kokeilijana ja oppijana. 

Lasten omaehtoinen liikunta ja leikki tarjoaa opettajalle mahdollisuuden 
myös tarkkailla ja arvioida yksittäisten lasten motorista kehitystä, sosiaalisia 
suhteita ja asemaa lapsiryhmässä, kiinnostuksia ja viihtymistä päiväkodissa. 
Tutustuttuaan lapsiin hän voi ohjailla esimerkiksi vetäytyvät, ujot ja torjutut lapset, 
jotka yksin rakentelevat palapelejä tai piirtelevät, toimimaan yhdessä muiden 
kanssa. Doylen ym. (1989) mukaan opettaja voi yhteistoimintaa synnyttävien 
välineiden avulla auttaa lasten sosiaalisten taitojen ja kavereiden hyväksynnän 
kehittymistä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yksi lapsi koki, että kaverit 
eivät hyväksy häntä ollenkaan, ja noin 30 %:lla lapsista kavereiden hyväksyntä oli 
melko alhainen. Nämä lapset opettajan tulisi havaita ryhmästään mahdollisimman 
varhain syksyllä ja auttaa lapsia löytämään ystäviä. Tulos, että saman ryhmän 
lastentarhanopettajien arvioinnit kavereiden hyväksynnästä poikkeavat eniten 
toisistaan ja myös verrattuna lasten omiin kokemuksiin, osoittaa, että opettajien 
arviointitaitojen kehittämiseen tulisi kiinnittää vakavaa huomiota. 

Päiväkoti on osaltaan rakentamassa lasten terveellisen ja liikunnallisen elä
mäntavan perusteita. Lastentarhanopettajan ja päiväkodin muiden aikuisten 
esimerkki on kodin ohella tärkeä lasten liikuntainnostuksen herättäjänä ja mallina. 
Tämän oli oivaltanut eräs lastentarhanopettaja: "Aikuisen pitää tartuttaa lapsiin 
innostus, joka epidemian tavoin leviää lasten keskuudessa." Tutkimusprosessin 
aikana tuli esiin, että lastentarhanopettajat ovat usein epävarmoja omista liikunta
taidoistaan ja edellytyksistään menestyksellisesti toteuttaa lasten liikuntakasvatus
ta, mikä tulisi ottaa huomioon sekä perus- että täydennyskoulutuksessa. Lisäksi 
tarvitaan helposti käyttöönotettavaa oppimateriaalia opettajan avuksi. Kokeilun 
yhteydessä tuotettu Päivittäisen liikuntakasvatuksen opetussuunnitelma (Pönkkö 
ym. 1992a) ja seinämuistio (Pönkkö ym. 1992b) sai positiivisen vastaanoton opetta
jien keskuudessa. 

Jotta varhaiskasvatuksen lapsikohtaiset tavoitteet voivat toteutua, tarvitaan 
kiinteätä vanhempien ja päiväkodin yhteistyötä. Vastuu lapsen kasvusta, kehityk-
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sestä ja kasvatuksesta on kodilla, mutta päiväkodin tehtävä on tukea kotien kasva
tustyötä. Hedelmällinen yhteistyö edellyttää avoimen ja luottamuksellisen vuoro
vaikutussuhteen syntymistä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välille. 
Silloin lastentarhanopettajat varhaiskasvatuksen asiantuntijoina voivat välittää 
vanhemmille teoriaan perustuvaa tietoa lapsen kehityksestä ja sen yksilöllisestä 
vaihtelusta sekä yhteisen keskustelun avulla sopia yksittäisen lapsen kehitystä 
mahdollisimman hyvin tukevista tavoitteista. 

Yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä edellyttää molemminpuolista sitoutu
mista lapsen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Se edellyttää 
aktiivisuutta erityisesti päiväkodin taholta. Liikunta voisi olla käyttökelpoinen ja 
positiivinen yhteistyön sisältö ja toimintamuoto, jonka avulla molemminpuolinen 
tutustuminen olisi helpompaa. Samalla päiväkoti voisi kannustaa ja tarjota malleja 
vanhemmille yhdessäoloon lapsen kanssa. Näihin lähtökohtiin perustuvan perhe
liikuntamallin kehittämiskokeilu on aloitettu syksyllä 1998 kahdessa kajaanilaises
sa päiväkodissa. Yhteiskunnan muutoksen myötä perheiden tarpeet ovat muuttu
neet, mikä on asettanut uusia vaatimuksia myös päivähoidolle ja lastentarhanopet
tajille. Muutokset näkyvät myös lapsissa. Vain tiiviillä kodin ja päiväkodin yhteis
työllä voidaan saavuttaa lapsen kannalta positiivisia kokonaisvaltaisia tuloksia. 

6.3 Jatkotutkimusaiheita 

Pienten lasten minäkäsityksen tutkimusta tulee jatkaa sekä perustutkimuksena että 
soveltavana tutkimuksena liikuntakasvatuksen alueella. Jatkotutkimus pureutuu 
laajemmin selvittämään niiden lasten tilannetta, joilla jo alle kouluiässä on negatii
visia käsityksiä itsestään ja osaamisestaan. Voidaanko lapsen kasvuympäristöstä 
löytää selittäviä tekijöitä ja miten näiden lasten käsitykset itsestään muuttuvat, kun 
he menevät kouluun? Onko lapsen käsityksillä itsestään yhteyksiä lapselle tärkei
den aikuisten itsearviointeihin? Tässä h1tkimuksessa mukana olleet lapset ovat nyt 
13-14-vuotiaita peruskoulun seitsemäs- tai kahdeksasluokkalaisia koululaisia, joilla
minäkäsitys on vakiintunut. Ryhmän uudelleen tutkiminen toisi arvokasta lisätie
toa minäkäsityksen kehittymisestä, liikunta-aktiivisuudesta ja vanhempien ja
opettajien merkityksestä kehitysprosessin aikana.

Tutkimusprojektissa kehitetyn päiväkodin päivittäisen liikuntamallin testaa
mista jatketaan ja laajennetaan ulottamalla tutkimus myös alle viisivuotiaisiin 
lapsiin. Päivittäisen liikuntakasvah1ksen vaikutusten tehostamiseksi siihen liite
tään kiinteästi myös lasten perheet. Syksyllä 1998 käynnistyneen päiväkotien 
perheliikuntaprojektin tavoitteena on liikunnan avulla kehittää yhteistyötä päivä
kodin ja vanhempien kanssa ja sitä kautta edistää lasten ja perheiden liikunnallista 
sekä fyysisesti ja psyykkisesti terveellistä elämäntapaa. Viime vuosina päiväkotien 
henkilökunta on viestittänyt vanhemmuuteen liittyvistä ongelmista lapsiperheissä, 
jotka näkyvät avuttomuutena, välinpitämättömyytenä tai lasten hemmotteluna. 
Osa vanhemmista tarvitsee tietoa ja tukea lastaan koskevissa kasvatusasioissa, 
mihin tarpeeseen myös päiväkodin pitäisi pystyä vastaamaan. Se edellyttää kui
tenkin avointa ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jonka luomiseksi on tarpeen 
kehittää uusia toimintamalleja. 
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Kehitettyä perheliikuntamallia kokeillaan ja testataan päiväkodeissa. Alku
vaiheessa tutkitaan vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan arvostuksia, odo
tuksia ja toiveita varhaiskasvatukseen, liikuntakasvatukseen ja yhteistyöhön 
liittyen. Tavoitteena on kehittää päiväkotikohtainen perheliikuntaohjelma, jonka 
toteutumista seurataan. Kokeilussa ja tutkimuksessa on tavoitteena nostaa esiin 
molempien vanhempien merkitys lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta. Tämä 
näkyy mm. siinä, että tämän tutkimuksen minäkäsitysmallia laajennetaan ja 
käytettyä kuvahaastattelumittaria kehitetään niin, että ne sisältävät myös isän 
hyväksynnän ulottuvuuden. Kuten tulokset osoittavat, aikuiset arvioivat eri tavoin 
tyttöjä ja poikia, joten on mielenkiintoista tutkia, kuinka yhtenevästi äiti ja isä 
arvioivat lapsen pätevyyttä ja sosiaalista hyväksyntää. Jos vanhempien käsitykset 
lapsesta eroavat, niin mikä merkitys sillä on suhteessa lapseen? Samoin on tärkeää 
selvittää, miten äidin ja isän liikuntamyönteisyys ja liikunnallisen elämäntavan 
malli on yhteydessä tyttöjen ja poikien liikunta-aktiivisuuteen. Voidaanko perhe
liikuntaohjelman avulla lähentää lasten ja aikuisten kokemusmaailmaa ja saada 
aikuiset tietoisemmiksi niistä sosiaalisen kasvuympäristön tekijöistä, jotka ovat 
yhteydessä lasten päivittäisiin kokemuksiin ja arviointeihin itsestä ja muista. 

Tutkimusta jatketaan myös kansainvälisenä vertailututkimuksena. Tässä 
tutkimuksessa käytetyt mittarit on käännetty venäjäksi ja muokattu venäläiseen 
kulttuuriin sopiviksi yhteistyössä Petroskoin pedagogisen yliopiston kanssa. 
Keväällä 1999 kerättiin aineisto Petroskoin seitsemästä päiväkodista. Vastaava 
vertailuaineisto pyritään keräämään myös Englannista yhteistyössä Exeterin 
yliopiston kanssa. 

Jatkotutkimuksilla on tarkoitus selvittää yhä monipuolisemmin niitä tekijöitä, 
jotka ovat yhteydessä lapsen liikunnalliseen kehitykseen ja fyysisen ja psyykkisen 
terveyden edistämiseen liikunnan avulla. Tällöin tutkimuksen kohteeksi liitetään 
edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös mitatun fyysisen pätevyyden kehittymi
sen tutkiminen ja sen merkitys tässä prosessissa. Vähitellen pyritään muodosta
maan malli, jossa näkyy mitkä tekijät ovat tärkeimpiä luotaessa pohjaa jo päiväko
dissa lasten liikunnalliselle ja terveelliselle elämäntavalle. 



7 SUMMARY 

Home and kindergarten together form child's social growing environment and 
many connecting factors effect on his perceived world. Child's self-perceptions 
arise from social interaction with significant people who are near the child. For 
a young child these people are mother, father, and other members of the family. 
When the child starts kindergarten there will be more significant interactive 
relationships, and also kindergarten teachers and friends become an important 
part of a child's life. Early attachments which are built on daily experiences are 
related to perceptions of oneself and the others. It is important for child's 
mental wellbeing and development that he is accepted and loved both at home 
and in kindergarten, and that he is encouraged, tutored, and supported in his 
daily activities. 

Self-perception is an important part of personality and it is significant 
throughout life. It has been studied by means of several disciplines, from which 
the theoretical framework of this study was chosen: Harter's theory of self
perception representing cognitive psychology. According to Harter, self
perception is a cognitive structure which develops in interaction with the 
environment. With little children it is concrete and unstable. In Harter's 
multidimensional model of self-perception in early childhood, the perceptions 
of competence and social acceptance which are relevant when physical 
education is concerned, are naturally connected with children's perceptions of 
sport and exercise. They are also connected with parents' and teachers' positive 
attitudes towards sport. There are very few studies on small children's 
perceptions of oneself and the others. 

This research is a part of a larger project of daily physical education in 
early education, which started in autumn 1989. The aim of the project is to 
develop a model of daily physical education as a part of early education, and by 
means of training, introduce it to kindergartens in Kainuu and elsewhere in 
Finland. The curriculum based on the model was experimented in five 
kindergartens in Kainuu. Together with control kindergartens, there were 10 
groups of children, who attended full-time daycare. According to the study, 
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children's perceptions of oneself and of their social acceptance did not vary in 
the experimental and control groups. 

The aim of this research was to study the self-perceptions of 5-7-year-old 
kindergarten children in competence and social acceptance, as well as their 
parents' and kindergarten teachers' perceptions of children's competence and 
social acceptance. The similarities and differences of these evaluations were 
compared. Parents' and teachers' perceptions of the child are significant because 
they are a relevant part of interaction with the child. The aim was also to study 
how realistic children's, parents' and teachers' evaluations of physical 
competence are, by comparing them to the results of actual physical 
competence. In addition to these, this study clarified the connections of 
children's perceived competence, social acceptance, actual physical competence, 
perceptions and activity in sport, to parents' and teachers' attitudes towards 
sport and exercise. 

The materia! for the research was collected between autumn 1991 and 
spring 1993. Children's (n=109) perceived competence and social acceptance 
was studied by means of pictorial scale based on Harter and Pike (1983) both in 
the auturnn and in the spring. Parents' (n=109) and teachers' (n=28) perceptions 
of children's competence and social acceptance were studied by means of a 
questionnaire which tapped their attitudes towards sport and exercise as well 
as children's physical activity. The starting point in the development of the scale 
for children's physical competence was, on ane hand, the stage of children's 
motor development and, on the other hand, the correlation with the dimension 
of perceived physical competence in the pictorial scale. Children's experiences 
of kindergarten exercise were collected monthly by means of facial pictorial 
scale. 

Children's self-evaluations formed four dimensions more clearly than in 
Harter's (1983) studies, and in this way supported e.g. Marsh's (1998) results. 
Some children are able to evaluate physical and cognitive competence and peer 
and maternal acceptance separately. A follow-up of nearly two years provided 
valuable information on the stability of self-evaluations, indicating that the 
evaluations of children this young are not yet very stable. The evaluations of 
children's social acceptance are more stable than perceptions of persona! 
competence. According to Lisrel-analysis, boys' perceptions of competence are 
more stable than girls'. 

Children evaluate their competence and social acceptance very positively, 
and there was not much difference between girls' and boys' evaluations. 
Maternal acceptance had the most critical evaluation, where the results support 
earlier results (Frey et al. 1987; Harter et al 1984). However, individual study 
pointed out that there are significant differences between the children both in 
differentiation and how positive the evaluations are. So it seems that describing 
the development of self-perception very strongly phase-related, as e.g. Harter 
has earlier done, is not really justified. The development of children's 
prerequisites for self-evaluation seems to be a more versatile process which 
proceeds individually, depending on the context. 
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The aim of the study was to find out how well children's, parents', and 
teachers' evaluations of physical competence correspond with reality. For that 
purpose, a scale of actual physical competence was implemented. It included 
seven tests. According to the results, the boys performed better in ball handling 
and running exercises, girls made better somersaults than boys. During the 
active year both girls' and boys' results of measured physical competence 
improved in most of the tests. 

When children's evaluations of physical competence were compared to 
actual results, it was indicated that 23 % of the children overestimated and less 
than 17 % underestimated their physical competence. The children who 
overestimated their performance were younger, and there were more girls in 
those who underestimated themselves. According to the results, actual physical 
competence does not explain child's self-evaluations of physical competence 
very strongly. Children who over- or underestimate their physical competence 
also do the same when they evaluate their cognitive competence and social 
acceptance, which has been pointed out in other studies as well ( Assor 1989; 
Harter 1985). Underestimating one's competence is against the information 
available on children's self-perception and the development of self-evaluation. 
When we know that underestimating oneself is often connected with problems 
in friendships, we should try to influence it both at home and in the 
kindergarten. 

Parents and teachers evaluated children's competence and social 
acceptance very positively, and girls were evaluated more positively than boys. 
Both evaluations of physical competence compared with actual results were 
more realistic than children's own evaluations. The evaluations of two teachers 
working with same children varied partly and domain-specifically. The 
teachers agreed more when evaluating children's cognitive competence, and 
they disagreed more when evaluating children's social acceptance. Even though 
the teachers agreed quite highly on the group level, their perceptions of 
individual children varied significantly. The differences in teachers' evaluations 
may partly be due to change of teachers during the research, but obviously 
there are differences between the teachers in how consciously and 
systematically they can observe and evaluate children. This fact challenges both 
basic and in-job education of kindergarten teachers. 

The study of connections in children's, parents', and teachers' evaluations 
indicated interesting differences between girls' and boys' group. There was a 
strong connection between the evaluations of boys' physical competence among 
the boys and the parents, but there was no connection at all with girls. Also 
boys and teachers agreed more in their evaluations of physical competence than 
girls and teachers. On the other hand, parents' and teachers' evaluations 
c01mected with girls' evaluations of cognitive competence, and the connection 
between parents' and girls' evaluations of peer acceptance was significant. 

Half of the parents exercised once or twice a week and almost 14 % daily. 
They exercised more with boys. Parents' positive attitude towards sport and 
exercise was also indicated by the fact that they appreciated kindergarten 
physical education and they were ready to pay for the extra costs required and 
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buy the necessary equipment for the children. Parents' positive attitude towards 
sport and exercise was connected with girls' activity in exercise, but not with 
boys'. Boys were more active in sport and exercise, but they had more negative 
experiences from kindergarten physical education. Children's experiences from 
sport and exercise did not correspond with their self-evaluations of competence 
and social acceptance. 

Harter's multidimensional model of self-perception and a four-dimensional 
scale based on it suited well for this research. Since it is very difficult to study 
the overall self-perception of 5-7-year-old children, their perception of oneself 
must be studied by means of concrete self-evaluations. The model also includes 
a perspective of perceived physical competence significant for this particular 
study, as well as a dimension of social acceptance, which is crucial for early 
childhood. Studying these in the wider framework of physical education 
provided new information. Completing both the model and the scale with a 
dimension of paternal acceptance would be justified because it would complete 
the view to the content of children's self-perceptions, and provide more 
information on the evaluations of both parents and their connection. The study 
provided valuable basic information for developmental psychology on the 
structure and stability of children's self-perception. 

The study revealed interesting gender-related differences in children's and 
parents' evaluations as well as connections between parents' attitude towards 
exercise and children's activity in exercise. These have not been reported in 
earlier studies. When boys are concerned, the results support the view of 
symbolic interaction theory: the evaluations of significant others affect through 
reflection process to individual's self evaluations, and through that to his 
behavior. Parents' evaluations of boys' physical competence are connected with 
boys' self-evaluation, but this connection does not exist with girls. Apparently 
parents share boys' physical experiences, exercise more with them, and boys are 
more active, but they don't enjoy kindergarten physical education as much as 
the girls. The positive connection of parents' attitude to girls physical activity 
supports Bandura's (1977, 1986) theory of social learning. Parents do not know 
girls' physical experiences, they exercise less with girls, but still parents' model 
is important to girls' physical behavior, and their experiences of kindergarten 
physical education are very positive. 

Further study implements a model of family sport to complement the 
model of daily physical education. Its aim is to promote children's and families' 
healthy way of life. The program will enrich cooperation between home and 
daycare, and the parents are provided with information on the contents and 
significance of children's sport, and they are also encouraged to exercise 
together with their children. The aim is to find out if the program can bring 
children's and parents' worlds nearer each other, and also make parents more 
aware of the factors of social environment effecting children's daily perceptions 
and evaluations on themselves and the others. Could this help children with 
negative self-evaluations? Research also continues as an international 
comparative study, to which the materia! is collected from Carelian Petroskoi in 
cooperation with Petroskoi Pedagogical University and Exeter University. 



LÄHTEET 

Aho, S. 1996. Lapsen minäkäsitys ja itsetunto. Helsinki: Edita. 
Ahonen, T. 1990. Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt. Jyväskylän yliopisto. 

Studies in Education, Psychology and Social Research 78. 
Ainsworth, M. D. S. 1979. Infant-mother attachment. American Psychologist 34, 

932-937.
Anderson, P. L. & Adams, P. J. 1985. The relationship of five-year-olds; Academic 

readiness and perceptions of competence and acceptance. Journal of 
Educational Research 79, 114-118. 

Assor, A., Orr, E. & Priel, B. 1989. Correlates of overrating and underrating of 
cognitive competence among kindergarten children. Psychology in the 
Schools 26, 337-345. 

Baldwin, J.M. 1973. Social and ethical interpretations in mental development. New 
York: Arno Press. (Alkuperäinen teos julkaistu 1897). 

Bandura, A. 1977. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Bandura, A. 1986. Social foudations of thought and action: A social cognitive 

theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Boivin, M. & Begin, G. 1989. Peer status and self-perception among early 

elementary school children: The case of the rejected children. Child 
Development 60, 591-596. 

Bolger, K. E., Patterson, C. J., Thompson, W. W. & Kupersmidt, J. B. 1995. 
Psychosocial adjustment among children experiencing persistent and 
intermittent family economic hardship. Child Development 66, 1107-1129. 

Booth, C. L., Rubin, K. H. & Rose-Krasnor, L. 1998. Perceptions of emotional 
support from mother and friend in middle childhood: Links with social
emotional adaptation and preschool attachment security. Child Development 
69, 427-442. 

Boucher, B., Doescher, S. & Sugawara, A. 1993. Preschool children's motor 
development and self-concept. Perceptual and Motor Skills 76, 11-17. 

Bowlby, J. 1973. Attachment and loss: Vol. 2. Separation, anxiety and anger. 
London: Benguin. 



107 

Bowlby, J. 1980. Attachrnent and loss: Vol. 3. Loss, sadness and depression. New 
York: Basic. 

Bowlby, J. 1982. Attachrnent and loss: Vol 1. Attachment. New York: Basic. 
(Alkuperäinen teos julkaistu 1969). 

Bredekamp, S. & Rosengrant, T. 1992. Reaching potentials: Introduction. Teoksessa 
S. Bredekamp & T. Rosengrant (toim.) Reaching potentials: Appropriate
curriculum and assesment for young children. Washington DC: NAEYC, 2-8.

Bretherton, I. 1991. Pouring new wine into old bottles: The social self as internal 
working model. Teoksessa M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (toim.), Self 
processes and development: The Minnesota Symposia on Child Psychology 
23. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1-41.

Bullock, J. R. 1992. Children without friends. Who are they and how can teachers 
help? Childhood Education 61, 92-96. 

Burts, D. C., Hart, C. H., Charlesworth, R., Fleege, P. 0., Mosley, J. & Thomasson, 
R. H. 1992. Observed activities and stress behaviors of children in 
developmentally appropriate and inappropriate kindergarten classrooms. 
Early Childhood Research Quarterly 7, 297-318. 

Butler, R. 1990. The effects of mastery and competitive conditions on self
assessment at different ages. Child Development 61, 201-210. 

Carlisle, C., Cole, S. & Steffen, J. 1991. The effects of a two year quality daily 
physical education program on the achievement of mature movement 
Patterns in six and seven year old children. Paper presented in World 
Congress, Atlanta, Georgia, U.S.A., January 4-7, 1991. 

Cassidy, J. 1988. Child-mother attachement and the self in six-year-olds. Child 
Development 59, 121-134. 

Cassidy, J. & Asher, S. R. 1992. Loneliness and peer relations in young children. 
Child Development 63, 350-365. 

Charlesworth, R. , Hart, C. H., Burts, D. C., Thomasson, R. H., Mosley, J. & Fleege, 
P. 0. 1993. Measuring the developmental appropriateness of kindergarten
teachers' beliefs and practices. Early Childhood Research Quarterly 8, 255-276.

Cheffers, J. T., Mancini, V. & Zaichkowsky, L. D. 1975. The development of a non
verbal attitude instrument for children. The Physical Educator 33, 30-33. 

Cobb, P. R., Chissom, B. S. & Davis, M. W. 1975. Relationships among perceptual
motor, self-concept and academic measures for children in kindergarten, 
grade one and two. Perceptual and Motor Skills 41, 539-546. 

Cooley, C. H. 1983. Human nature and the social order. New Brunswick: 
Transaction Books. (Alkuperäinen teos julkaistu 1902.) 

Coopersmith, S. 1967. The antecedent of self-esteem. San Fransisco: W. H. Freeman. 
Damon, W. & Hart, D. 1982. The development of self-understanding from infancy 

through adolescence. Child Development 53, 841-864. 
Denham, S., Renwick, S. & Holt, R. 1991. Working and playing together: Prediction 

of preschool social-emotional competence from mother-child interaction. 
Child Development 62, 242-249. 

Dempsey, J. M., Kimiecik, J. C. & Horn, T. S. 1993. Parental influence on children's 
moderate to vigorous physical activity participation: An expectancy-value 
approach. Pediatric Exercise Science 5, 151-167. 



108 

Doyle, A.B. & Connolly, J. 1989. Negotiation and enactment in social pretend play: 
Relations to social scceptance and social cognition. Early Childhood Research 
Quarterly 4, 289-302. 

Draper, T. W., Larsen, J. M. & Rowles, R. 1997. Develpmentally appropriate 
training for families with young children. Early Childhood Research 
Quarterly 12, 487-504. 

Eccles, J., Wigfield, A., Harold, R. D. & Blumenfeld, P. 1993. Age and gender 
differences in children 's self- and task perceptions during elementary school. 
Child Development 64, 830-847. 

Eccles Parsons, J., Adler, T. F. & Kaczala, C. M. 1982. Socialization of achievement 
attitudes and beliefs: Parental influences. Child Development 53, 310-321. 

Eccles Parsons, J., Adler, T. F., Futterman, R. Goff, S. B. Kaczala, C. M. Meece, J. L. 
& Midgley, C. 1983. Expectations, values and academic behaviors. Teoksessa 
J. T. Spence (toim.) Achievement and achievement motives. San Francisco: 
Freeman, 75-146. 

Eaton, W. & Enns, L. 1986. Sex differences in human motor activity level. 
Psychological Bulletin 100, 19-28. 

Eaton, W. & Yu, A. 1989. Are gender differences in child motor activity level a 
function of sex differences in maturational status? Child Development 60, 
1005-1011. 

Eder, R. A., Gerlach, S. G. & Perlmutter, M. 1987. In search of children's selves: 
Develop ment of the specific and general components of the self-concept. 
Child Development 58, 1044-1050. 

Egan, 0. & Archer, P. 1985. The accuracy of teachers' ratings of ability: A 
regression model. American Educational Research Journal 22, 25-34. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1995. Opetushallitus. Helsinki. 
Felson, R. B. 1989. Parents and the reflected appraisal process: A longitudinal 

analysis. Journal of Personality and Social Psychology 56, 965-971. 
Felson, R. B. & Zielinski, M. 1989. Children's self-esteem and parental support. 

Journal of Marriage and the Family 51, 727-735. 
Festinger, L. 1954. A theory of social comparisonprocesses. Human Relations 7, 

117-140.
Fischer, K. F. 1980. A theory of cognitive development: The control and 

construction of hierarchies of skill. Psychological Review 87, 477-531. 
Frey, K. & Ruble, D. 1987. What children say about classroom performance: Sex 

and grade differences in perceived competence. Child Development 58, 
1066-1078. 

Gallahue, D. 1989. Understanding motor development: Infants, children, 
adolescents. Indianapolis: Benchmark. 

Gallahue, D. L. & Ozmun, J. C. 1995. Understanding motor development. Infants, 
children, adolescents, adults. Wisconsin: Brown & Benchmark. 

Gecas, V. & Schwalbe, M. L. 1983. Beyond the looking-glass self: Social structure 
and efficacy-based self-esteem. Social Psychology Quarterly 46, 77-88. 

Gesell, A. & Ilg, F. 1946. The child from five to ten. New York: Harper & Row. 
Goodway, J. D. & Rudisill, M. E. 1996. Influence of a motor skill intervention 

program on perceived competence of at-risk african american preschoolers. 



109 

Adapted Physical activity Quarterly 13, 288-301. 
Gruber, J. 1986. Physical activity and self-esteem development in children: A meta

analysis. Teoksessa A. Stull & H. Eckert (toim.) Effects of physical activity on 
children. American Academy of Physical Education, papers 19. Cham-paign, 
IL: Human Kinetics, 30-48. 

Haltiwanger, J. 1989. Behavioral referents of presented self-esteem in young 
children. Paper presented at the biennial meetings of the Society for Research 
in Child Development, Kansas City, Missouri, April 1989. 

Haltiwanger, J. & Harter, S. 1988. A behavioral measure of young children's 
presented self-esteem. Unpublished manuscript, University of Denver. 

Harter, S. 1981. A model of mastery motivation in children: lndividual differences 
and developmental change. Teoksessa W. A. Collins (toim.) Aspects of the 
development of competence. The Minnesota symposium on child psychology 
14. New Jersey: Hillsdale, 215-255.

Harter, S. 1982a. The perceived competence scale for children. Child Development 
53, 87-97. 

Harter, S. 1982b. A Developmental perspective on some parameters of self
regulation in children. Teoksessa P. Karoly & F. H. Kanfer (toim.) Self
management and Behavior change. From theory to practice. New York: 
Pergamon Press, 165-204. 

Harter, S. 1983. Developmental perspectives on the self-system. Teoksessa P. H. 
Mussen (sarjan toim.), E. M. Hetherington (toim.) Handbook of child 
psychology. Vol. 4. Socialization, personality and social development. New 
York: John Wiley & Sons, 276-385. 

Harter, S. 1985. Competence as a dimension of self-evaluation: Toward a 
comprehensive model of self-worth. Teoksessa R.L. Leahy (toim.) The 
development of the self. London: Academic Press, 55-121. 

Harter, S. 1987. The determinants and mediational role of global self-worth in 
children. Teoksessa N. Eisenberg (toim.) Contemporary topics in 
developmental psychology. New York: John Wiley & Sons, 219-242. 

Harter, S. 1990a. Causes, correlates and functional role of global self-worth: A life
span perspective. Teoksessa J. Kolligian & R. Sternberg (toim.) Perceptions 
of competence across the life-span. New Haven: Yale University Press, 67-99. 

Harter, S. 1990b. Developmental differences in the nature of self-representations: 
Implications fort the understanding, assessment, and treatment of maladap
tive behaviour. Cognitive Therapy and Research 14, 113-142. 

Harter, S. 1993. Causes and consequences of low self-esteem in children and 
adolescents. Teoksessa R. F. Baumeister (toim.) Self-esteem: The puzzle of 
low self-regard. New York: Plenum. 

Harter, S. 1996. Developmental changes in self-understanding across the 5 to 7 
shift. Teoksessa A.J. Sameroff & M. M. Haith (toim.) The five to seven year 
shift: The age of reason and responsibility. Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 207-236. 

Harter, S. 1998. The development of self-representations. Teoksessa W. Damon 
(sarjan toim.), N. Eisenberg (toim.) Handbook of child psychology. Vol 3. 
Social, emotional and personality development. New York: Wiley, 553-617. 



110 

Harter, S. & Chao, C. 1992. The role of competence in children's creation of 
imaginary friends. Merrill-Palmer Quarterly 38, 350-363. 

Harter, S. & Pike, R. 1983. Procedural manual to accompany: The pictorial scale 
of perceived competence and social acceptance for young children. Universi
ty of Denver. 

Harter, S. & Pike, R. 1984. The pictorial scale of perceived competence and social 
acceptance for young children. Child Development 55, 1969-1982. 

Heckhausen, H. 1984. Emergent achievement behavior: Some early developments. 
Teoksessa J. G. Nicholls (toim.) Advances in motivation and achievement 3. 
London: Jai Press, 1-32. 

Henwood, P. G. & Solano, C. H. 1993. Loneliness in young children and their 
parents. Journal of Genetic Psychology 155, 35-45. 

Holopainen, S. 1983. 7-9-vuotiaiden liikuntakykyisyyden kehittyminen ja yhteydet 
yksilö- ja kouluympäristötekijöihin. Liikunnan ja Kansanterveyden julkaisuja 
40, Jyväskylä. 

Hytönen, J. 1994. Varhaiskasvatus alkuopetuksen valossa. Teoksessa M. Ojala 
(toim.) Varhaiskasvatustutkimus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun 
Keskusliitto, 35-47. 

James, W. 1950. The Principles of psychology. New York: Dover. (Alkuperäinen 
teos julkaistu 1890.) 

James, W. 1963. Psychology. New York: Fawcett. (Alkuperäinen.teos julkaistu 1892.) 
Jongmans, M., Dubowitz, L., Demetre, J. D. & Henderson. S. E. 1996. How local is 

the impact of a spesific learning difficulty on premature children 's evaluation 
of their own competence? Journal of Child Psychology and Psychiatry 37, 
563-568.

Joutsenvirta, N., Pulkkinen, E-L. & Pönkkö, A. 1992. Lastentanssin opetusohjelma 
5-6 vuotiaille. Kainuun Liitto. Julkaisu BlO. Kajaani.

Kelty, E. 1985. Self-perceptions of competence and acceptance in child observes of 
wife battering. Paper presented at the annual meeting of the Rocky Mountain 
Psychological Association. Tuscon, April 24-27, 1985. 

Kimiecik, J.C., Horn, T. S. & Shurin, C. S. 1996. Relationships among children's 
beliefs, perceptions of their parents'belief and their moderate-to-vigorous 
physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport 67, 324-336. 

Kugler, P., Kelso, J. & Turvey, M. 1982. On the control and co-ordination of 
naturally developing systems. Teoksessa J. Kelso & J. Clark (toim.) The 
development of movement control and co-ordination. New York: Wiley & 
Sons, 5-78. 

Kääriäinen, H. 1986. Oppilaan selviytyminen koululaisena sekä minäkuvan ja 
kouluasenteiden kehitys peruskoulun luokilla 1-4. Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 45. 

Laki lasten päivähoidosta 304/1983. Suomen säädöskokoelma. 
Leskinen, E. 1987. Faktorianalyysi. Konfirmatoristen faktorimallien teoria ja 

rakentaminen. Jyväskylän yliopisto. Tilastotieteen laitoksen julkaisuja 1. 
Lintunen, T. 1995. Self-perceptions, fitness and exercise in early adolescence: A 

four-year follow-up study. University of Jyväskylä. Studies in Sport, Physical 
Education and Health 41. 



111 

Losse, A., Henderson, S. E., Elliman, D., Hall, D, Knight, E. & Jongmans, M. 1991. 
Clumsiness in children - do they grow out of it? A 10-year follow-up study. 
Developmental Medicine and Child Neurology 33, 55-68. 

Markus, H. & Wurf, E. 1987. The dynamic self-concept: A social psychological 
perspective. Annual Review of Psychology 38, 299-337. 

Marsh, H. W., Craven, R. G. & Debus, R. 1991. Self-Concepts of young children 5 
to 8 years of age: Measurement and multidimensional structure. Journal of 
Educational Psychology 83,377 - 392. 

Marsh, H. W., Craven, R. & Debus, R. 1998. Structure, stability and development 
of young children's self-concepts: A multicohort - multioccasion study. Child 
Development 69, 1030-1053. 

Martinek, T. J. & Zaichkowsky, L. D. 1977. Manual for the Martinek-Zaichkowsky 
self-concept scale for children. Jacksonville: Psychologists and Educators. 

McLoyd, V. 1990. The impact of economic hardship on black families and children: 
Psychological distress, parenting and socioemotional development. Child 
Development 61, 311-346. 

Mead, G. 1972. Mind, self and society. Chicago: University of Chicago Press. 
(Alkuperäinen teos julkaistu 1934). 

McGuire, W. J. & McGuire, C. V. 1982. Significant others in self-space: Sex 
differences and developmental trends in the self. Teoksessa J. Suls (toim.) 
Social psychological perspectives on the self l. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 71-96. 

Montemayor, R. & Eisen, M. 1977. The development of self-conceptions from 
childhood to adolescence. Developmental Psychology 13, 314-319. 

Moore, L. L., Lombardi, D. A., White, M. J., Campbell, J. L., Oliveria, S. A. & 
Ellison, R. C. 1991. Influence of parents'physical activity levels on activity 
levels of young children. The Journal of Pediatrics 118, 215-219. 

Mullener, N. & Laird, J. D. 1971. Some developmental changes in the organization 
of self-evaluations. Developmental Psychology 5, 233-236. 

Nelson, J. 1989. Measurement methodology for affective tests. Teoksessa M. J. 
Safrit & T. M. Wood (toim.) Measurement concepts in physical education 
and exercise science. Champaign, IL: Human Kinetics, 271-295. 

Nicholls, J. G. 1978. The development of the concepts of effort and ability, 
perception of own attainment and uderstanding that difficult tasks require 
more ability. Child Development 49, 800-814. 

Nicholls, J. G. 1990. What is ability and why are we mindful of it? Developmental 
perspective. Teoksessa R. J. Sternberg & J. Kolligian (toim.) Competence 
considered. New York: Vail-Ballou Press, 11 - 40. 

Nicholls, J. G. & Miller, A. T. 1983. The differentation of the concepts of difficulty 
and ability. Child Development 54, 951 - 959. 

Nicholls, J. G. & Miller, A. T. 1985. Differentation of the concepts of the luck and 
skill. Developmental Psychology 21, 76-82. 

Niikko, A. 1988. Päivähoitohenkilöstön täydennyskoulutus ja päiväkotilasten 
sosioemotionaaliset taidot. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. 

Numminen, P. 1985. Motorisissa perustaidoissa tapahtuvista muutoksista 4-7-
vuotiailla lapsilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan 



112 

lisensiaatintutkimus. 
Nurmi, H. & Siren, H. 1975. Alle kouluikäisten liikunta: Kouluunmenoikäisten 

lasten motorisen kunnon ja perusliikunnan mittaus ja yhteyksien selvitys. 
Liikunnan ja Kansanterveyden julkaisuja 4, Jyväskylä. 

Oettingen, G. 1985. The influence of kindergarten teacher on sex differences in 
behavior. International Journal of Behavioral Development 8, 3-13. 

Ojala, M. 1993. Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Helsinki: Kirjayhtymä. 
Oosterwegel, A. & Oppenheimer, L. 1993. The self-system. Developmental changes 

between and within self-concepts. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Paguio, L.P. & Hollet, N. 1991. Relations between self-perceived and actual peer 

acceptance among preschool children. Perceptual and Motor Skills 72, 
224-226.

Patterson, C. J., Vaden, N. A. & Kupersmidt, J. B. 1991. Family Background, recent 
life events and peer rejection during childhood. Journal of Social and 
Persona! Relationships 8, 347-361. 

Pekrun, R. 1990. Social support, achievement evaluations and self-concepts in 
adolescence. Teoksessa L. Oppenheimer (toim.) The self-concept: European 
pespectives on its development, aspects and applications. Berlin: Springer, 
107-119.

Petrakis, E. & Bahls, V. 1991. Relation of physical education to self-concept. 
Perceptual and Motor Skills 73, 1027-1031. 

Phillips, D. 1987. Socialization of perceived academic competence among highly 
competent children. Child Development 58, 1308-1320. 

Piaget, J. 1963. The origins of intelligence in children. New York: Norton. 
Piaget, J. & Inhelder, B. 1977. Lapsen psykologia. Suom. Mirja Rutanen. Jyväskylä: 

Gummerus. 
Poest, C., Williams, J., Witt, D. & Atwood, M. 1989. Physical activity patterns of 

preschool children. Early Childhood Research Quarterly 4, 367-376. 
Pomerantz, E. M. & Ruble, D. N. 1998. The role of maternal control in the 

development of sex defferences in child self-evaluative factors. Child 
Development, 69, 458-478. 

Power, T. G. & Parke, R. D. 1986. Patterns of early socialization: Mother- and 
father-infant interaction in the home. International Journal of Behavioral 
Development 9, 331-341. 

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980. Komiteanmietintö 1980:31. 
Helsinki: Valtion Painatuskeskus 

Pölkki, P. 1978. Koulutulokkaiden minäkäsitys eri kasvuympäristöissä. Jyväskylän 
yliopisto. Psykologian laitoksen julkaisuja 210. 

Pölkki, P. 1985. Lasten yhteistoimintataidot päiväkodista kouluun 
siirtymisvaiheessa. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitoksen julkaisuja 277. 

Pölkki, P. 1990. Self-concept and social skills of school beginners. University of 
Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 76. 

Pönkkö, A. 1981. Liikuntakasvatus ja sen toteuttamisedellytykset Kainuun 
päiväkodeissa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu-työ. 

Pönkkö, A. 1992a. The perceived competence of 5-6 year old kindergarten children 
and its connections to motor ability and experiences from spors. Poster paper 



113 

in Olympic Scientific Congress, 14.-18.7.1992, Malaga. 
Pönkkö, A. 1992b. Minkä nuorena oppii. Liikunta ja Tiede 4, 49. 
Pönkkö, A. 1993a. Kainuussa kokeiltiin päivittäistä liikuntaa. Lastentarha 1, 14-15. 
Pönkkö, A. 1993b. 5-6-vuotiaiden päivittäinen liikuntakasvatus päiväkodissa ja 

esiopetuksessa. Esitys kv. liikuntakongressissa Petroskoissa 22.-25.11.1992. 
Esitelmämoniste. 

Pönkkö, A. 1994. Kainuun liikuntasiskot eivät kaihda painiakaan. Liikunta ja Tiede 
1, 50-51. 

Pönkkö, A. 1995. Päiväkodin pojat kaipaavat oikeaa liikuntaa. Lastentarha 4, 34-35. 
Pönkkö, A. 1996a. Liikunnasta iloa lapsen elämään. Päivittäinen liikuntakasvatus 

5-6-vuotiaiden päiväkotilasten koetun pätevyyden ja sosiaalisen
hyväksynnän tukena. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan
lisensiaatin tutkimus.

Pönkkö, A. 1996b. Joy of life for children from sports - daily physical education 
supporting 5-6-year-old kindergarten children's perceived competence and 
social acceptance. Poster paper in the AIESEP 1996 International Seminar, 21-
24.11.1996, Lisbon. 

Pönkkö,A., Kärkkäinen, M. & Tuovinen, J. 1992a. Päivittäisen liikuntakasvatuksen 
opetussuunnitelma 5-6-vuotiaille esiopetukseen. Kainuun Liitto. Julkaisu B 
9. Kajaani.

Pönkkö, A., Kärkkäinen, M. & Tuovinen, J. 1992b. Viikkoteemat 5-6-vuotiaille 
päiväkotiin päivittäisiin liikuntahetkiin. Seinämuistio. Kajaani: Kainmm Liitto. 

Quay, L. C. 1992. Persona! and family effects on loneliness. Journal of Applied 
Develop mental Psychology 13, 97-110. 

Quidano, V. F. 1991. The self in process. New York: Guilford Press. 
Rees, C. & Andres, F. 1981. Strength differences in young children: real or 

imagined? Implications for the physical education teacher. Motor Skills: 
Theory into Practice 5, 117-121. 

Reid, M., Landesman, S., Treder, R. & Jaccard, J. 1989. "My family and friends": 
Six- to twelve-year-old children's perceptions of social support. Child 
Development 60, 896-910. 

Rosenberg, M. 1979. Conceiving the self. New York: Basic Books. 
Rosenberg, M. 1990. Reflexivity and emotions. Social Psychology Quarterly 53, 1-12 
Rosenholtz, S. J. & Simpson, C. 1984. The formation of ability conceptions: 

Developmental trend or social construction? Review of Educational Research 
54, 31-63. 

Ruble, D. N., Eisenberg, R. & Higgins, E. T. 1994. Developmental changes in 
achievement evaluation: Motivational implications of self-other differences. 
Child Development 65, 1095-1110. 

Rutanen, U. 1998. Sosiaalisten ympäristötekijöiden yhteydet kuusivuotiaiden 
minäkäsitykseen. Oulun yliopisto. Pro gradu tutkielma. 

Sallo, M. & Lintsi, M. 1995. Habitual physical activity and cardiorespiratory fitness 
in young children. Teoksessa B. Svoboda & A. Rychtecky (toim.) Physical 
activity for life: East and west, south and north. Prague: Meyer & Meyer 
Verlag, 491-496. 

Sallo, M. & Silla, R. 1997. Physical activity with moderate to vigorous intensity in 



114 

preschool and first-grade schoolchildren. Pediatric Exercise Science 9, 44-54. 
Salmikangas, A-K. 1994. Kainuun liikunnan mallimaakunta -projektin 

arviointitutkimus. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan sosiaalitieteiden 
lisensiaatti tutkielma. 

Sarlin, E. L. 1991. Päivittäisen liikunnan yhteydet peruskoulun 1.-3.-luokkalaisten 
koettuun fyysiseen ja yleiseen pätevyyteen sekä motoriseen kuntoon, pallon
käsittelytaitoihin ja voimistelutaitoihin. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapeda
gogiikan lisensiaatintutkimus. 

Sarlin, E.-L., Ihanainen, T., Leino, J. & Pylkkänen, H. 1989. Experiences of grade 
I pupils about daily physical education. Paper presented in eleventh congress 
of International Association of Physical Education and Sport for Girls and 
Women. Bali, Indonesia, 22nd-29th July, 1989. 

Scanlan, T. & Simons, J. 1992. The construct of sport enjoyment. Teoksessa G. 
Roberts (toim.) Motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human 
Kinetics, 199-215. 

Schempp, P., Cheffers, J. & Zaichkowsky, L. 1983. Influence of decision-making 
on attitudes, creativity, motor skills and self-concept in elementary children. 
Research Quarterly for Exercise and Sport 54, 183-189. 

Schmidt, R.A. 1991. Motor learning & performance. From principles to practice. 
Champaign, 11.: Human Kinetics. 

Schoemaker, M. M. & Kalverboer, A. F. 1994. Social and affective problems of 
children who are clumsy: How early do they begin? Adapted Physical 
Activity Quarterly 11, 130-140. 

Schurr, E. 1980. Movement experiences for children. A humanistic approach to 
elementary school physical education. NewJersey:PrenticeHall,EnglewoodOiffs. 

Selman, T. 1980. The growth of interpersonal understanding.NewYork:AcademicPress. 
Serbin, L.A. 1973. A comparison of teacher response to preacademic and problem 

behavior of boys and girls. Child Development 44, 796-804. 
Sergeev, M. I. Stolyarov, V. I. & Gendin, A. M. 1988. The role of the family in the 

physical education of preschool children. International Review for the 
Sociology of Sport 23, 153-166. 

Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. G. 1976. Self concept: Variation of 
construct interpretations. Review of Educational Research 46, 407-443. 

Siekkinen, M. 1992. Tutkimus perherakenteen ja sosialisaatioympäristöjen 
yhteydestä leikki-ikäisten lasten arkipäivän toimintoihin. Joensuun yliopisto, 
Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteen lisensiaatintutkimus. 

Siren-Tiusanen, H. 1996. Saako lapsi nukkua, liikkua ja elää omassa rytrnissään. 
Näkökulmia nuorimpien päiväkotilasten kuormittavuuteen. Jyväskylä. 
Research Reports on Sport and Health 102. 

Sroufe, L.A. 1979. The coherence of individual development: Early care, attachment 
and subsequent Developmental issues. American Psychologist 34, 834-841. 

Stroufe, L. A. 1983. Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in pre
school: The roots of maladaptationand competence. Teoksessa M. Perlmutter 
(toim.), Minnesota Symposium on Child Psychology 16. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 41-91. 

Sroufe, L. A. & Fleeson, J. 1986. Attachment and the construction of relationships. 



115 

Teoksessa W. Hartup & Z. Rubin (toim.), Relationships and development. 
New York: Cambridge University Press, 51-71. 

Stevenson, D. L. & Baker, D. P. 1987. The family-school relation and the child's 
school performance. Child Development 58, 1348-1357. 

Thelen, E. 1995. Motor development. A new synthesis.AmeriamPsychologist �,79-95. 
Toole, T. & Kretzschmar, J. 1993. Gender differences in motor performance in early 

childhood and later adulthood. Women in Sport and Physical Activity 
Journal 2, 41-71. 

Ulrich, B. D. 1987a. Perceptions of physical competence, motor competence and 
participation in organized sport: Their interrelationships in young children. 
Research Quarterly for Exercise and Sport 58, 57-67. 

Ulrich, B. D. 1987b. Developmental perspectives of motor skill performance in
children. Teoksessa D. Gould & M. R. Weiss (toim.) Advances in Pediatric 
Sport Sciences 2. Champaign, Il.: Human Kinetics, 167-186. 

Verschueren, K. & Marcoen, A. 1999. Representation of self and socioemotional 
competence in kindergartners: Differential and combined effects of 
attachment to mother and to father. Child Development 70, 183-201. 

Von Hofsten, C. 1993. Studying the development of goal-directed behaviour. 
Teoksessa A. Kalverboer, B. Hopkins & R. Geuze (toim.) Motor development 
in early and later childhood: longitudinal approaches. Gambridge: University 
Press, 109-124. 

Welsman, J. & Armstrong, N. 1998. Physical activity patterns of 5 to 7-year-old 
children and their mothers. European Journal of Physical Education 3, 145-155. 

White, R. 1959. Motivation considered: The concept of competence. Psychological 
Review 66, 297-323. 

Wiese, C. 1982. Is affective evaluation possible? Journal of Physical Education, 
Recreation and Dance (February), 23-24. 

Zaichkowsky, L., Zaichkowsky, L. & Martinek, T. 1980. Growth and development. 
The child and physical activity. St. Louis: C. V. Mosby. 

Zimmer, R. 1985. Fruhkindliche Bewegunserfahrungen - Uberlegungen zur 
Selbständigkeits Entwicklung des Kindes. Motorik 8, 97-103. 

Zimmer, R. 1989. Physically active children, physical activity for children. The 
significance of motor systems for the development of the child. Paper 
presented in XI I.A.P.E.S.G.W. Congress, 22.-29.7. 1989, Bali, Indonesia. 



116 

LIITE 1 

Tutkimuksen teoreettiset käsitteet ja niiden operationaalistarninen 

1 Koettu fyysinen pätevyys 1 

/-'----
r----

- --�
---, .-----, 

1 1 Koettu kognitiivinen pätevyys Lasten koettu pätevyys 

L:::::::::::::::::::::::::::; ja koettu sosiaalinen ,.. 

1 
hyväksyntä I Koettu kavereiden hyväksyntä 

Vanhempien ja lastentarhan
opettajien käsitykset lapsen 
pätevyydestä ja sosiaalisesta 

hyväksynnästä 

Lasten mitattu eli havaittu 
fyysinen pätevyys 

Lasten 
liikunta-aktiivisuus 

Lasten 
liikuntakokemukset 

Koettu äidin hyväksyntä 

Fyysinen pätevyys 

Kognitiivinen pätevyys 

Kavereiden hyväksyntä 

10 fyysistä pätevyyttä mittaavaa 
muuttujaa 

Leikki-aika ulkona arkipäivisin 

Leikki-aika ulkona viikonloppuisin 

Leikki-aika kavereiden kanssa 

Liikuntakokemusindeksi 

(Jatkuu) 



Vanhempien liikuntamyönteisyys 

Lastentarhanopettajien liikuntamyönteisyys 
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LIITE 1 (jatkuu) 

Liikuntaharrastus 1 
Lasten liikunnan tärkeys ja määrä 1 
Liikkuu yhdessä lapsen kanssa 1 

Hankkii liikuntavälineitä 1 
Valmis liikunnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin 

Kuljettaa kerhoon 

Liikuntaharrastus 
Lasten liikunnan tärkeys 
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LIITE 2 

Kaksi esimerkkiosiota koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän mittarista 

Tämä tyttö ei ole kovin hyvä rakentamaan 
palapelejä. Etkö sinä osaa 

ollenkaan vai osaatko vähän 

0 
,akentaa palapelejä? G) 

Tällä tytöllä ei ole paljon leikkikavereita. 
Onko sinulla tuskin vai muutama leikki-

yhtään kaveri? 

0 0 

Tämä tyttö on hyvä rakentamaan palapelejä. 
Oletko sinä melko hyvä vai erittäin hyvä 

rakentamaan palapelejä? 

0 0 

Tällä tytöllä on paljon leikkikavereita. 
Onko sinulla melko vai erittäin paljon 

G) 

paljon leikkikavereita? 

0 



LilKUNTAKOKEMUSMTITARI 

PÄIVÄKOTI/ RYHMÄ 
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LIITE 3 

-------------�-

LAPSEN NIMI 
-----------------

MILTÄ TUNTUI? 

JUMPPA OLI KIVA '\.._,/ 

JUMPPA EI OLLUT KIVA r'. 

MIKSI EI OLLUT KJV A ? 
---------
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LIITE 4 

Koetun fyysisen pätevyyden osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja kommunaliteetit 

Osiot (valitut kursiivilla) ka. kh h2 

Osaa keinua hyvin 3.55 .631 .18 
Osaa kiivetä hyvin 3.25 .829 .40 
Osaa sitoa kengännauhat 2.62 1.124 .22 
Osaa hypätä hyvin 3.23 .727 .32 
Osaa juosta hyvin 3.40 .657 .34 
Yhdellä jalalla hyppeleminen 3.42 .659 .25 
Heittäminen - kiinniottaminen 3.20 .744 .28 
Osaa tehdä kuperkeikan 3.41 .744 .36 
On hyvä liikunnassa 3.18 .745 .61 
On ketterä 3.19 .633 .35 
Osaa erilaisia liikuntatemppuja 2.66 .876 .42 
On notkea 2.97 .783 .26 

n= 149 

Harterin mittarin koetun fyysisen pätevyyden osioiden osiokorrelaatiot ja alfakertoi
met 

Osiot (n = 149) r (J. 

Keinuminen .28 .59 
Kiipeäminen .44 .53 
Kengän nauhojen sitominen .28 .63 
Hyppääminen .35 .57 
Juokseminen .44 .54 
Yhdellä jalalla hyppeleminen .38 .56 

Koko mittari .61 

Qatkuu) 



Koetun fyysisen pätevyyden osioiden väliset polykoriset korrelaatiot 

Osiot 
Keinuminen Kiipeäminen Kengän- Hyppää- Juokseminen 1-jalalla Heittäminen Kuper- Hyvä Ketterä Liikunta-

(valitut kursiivilla) nauhat minen hreeiminen keikka liikunnassa temeut 

Keinuminen 
Kiipeäminen .24 
Kengännauhat .10 .21 
Hyppääminen .14 .31 .15 
Juokseminen .18 .34 .22 .33 
1 -jalalla hyppääminen .25 .26 .22 .19 .28 
Heittäminen .11 .20 .26 .39 .40 .17 
Kuperkeikka .27 .38 .22 .30 .35 .31 .20 
Hyvä liikunnassa .20 .41 .22 .40 .39 .38 .35 .39 
Ketterä .14 .36 .34 .31 .30 .30 .30 .36 .48 
Liikuntatemput .20 .38 .40 .24 .35 .28 .27 .42 .36 .28 
Notkea .09 .18 .23 .19 .28 .18 .20 .15 .33 .37 .28 

n= 149 

,i::,. 

....... 

s:: N 
-.._.., ....... 
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LIITE 5 

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE 

Lapsenne ______________ on mukana syksyllä alkaneessa 
varhaiskasvatuksen liikuntatutkimuksessa, johon pyysimme Teiltä luvan. 

Tutkimuksen ja tämän toimintakauden kestävän kokeilun avulla pyritään kehittä
mään päiväkotien liikuntakasvatusta. 

Tässä vanhemmille suunnatussa kyselyssä kysymme vanhempien käsityksiä 
lapsesta, lapsen fyysistä aktiivisuutta sekä vanhempien suhtautumista päiväkodin 
liikuntakasvatukseen ja omaa liikuntaharrastusta. 

Pyydämme Teitä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin totuudenmukaisesti ja palaut
tamaan täytetyn lomakkeen viikon sisällä päiväkotiin. 

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti niin, että ne ovat ainoastaan tutkijan 
käytössä. Kiinnostuksemme kohdistuu lähinnä lapsiryhmiin, mutta nimen tarvit
semme voidaksemme yhdistää eri tiedot tilastollista käsittelyä varten. 

Halutessanne lisätietoja tästä tutkimuksesta ottakaa yhteys 

Lehtori Anneli Pönkkö 
Kajaanin lastentarhanopettajakoulutus 
puh. töihin 27 331 / 243, kotiin 121 845 

Kiitämme yhteistyöhalustanne ja vaivannäöstänne. 
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Vastausohje: merkitse rasti (x) valitsemasi vaihtoehdon kohdalle tai kirjoita vas
taus sille varattuun tilaan. 

1. Lapsen nimi ________ Syntymäaika. _______ _

2. Päiväkoti/ ryhmä. __________________ _

3. Tämän kyselyn vastaaja on lapsen

4. 

5. 

1. äiti
2. isä
3. muu, kuka __ _

Perheeseen kuuluu 
1. äiti

---

2. isä
---

3. lapset:
ensimmäinen 
toinen 
kolmas 
neljäs 
viides 

Vanhempien koulutus 
1. kansakoulu
2. keski-/peruskoulu
3. yo-tutkinto

ikä 
ikä 
ikä 
ikä 
ikä 

ikä 
ikä 

äidin 

4. ammatill./keskiasteen.tutkinto __ _
5. korkeakoulututkinto

6. Vanhempien ammatti
1. äidin _______________ _
2. isän _______________ _

isän 

7. Oletteko harrastanut taiharrastatteko liikuntaa vapaa-aikananne? Mil
laista liikuntaa?

8. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia
niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
1. lähes päivittäin
2. 2 - 3 kertaa viikossa
3. kerran viikossa
4. 2 - 3 kertaa kuukaudessa
5. muutaman kerran vuo

dessa tai ei lainkaan
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9. Oletteko harrastanut tai harrastatteko liikuntaa kilpailumielessä?
1. kyllä
2. en

laji(t): __________________ _

10. Montako leikkikaveria lapsella on
1. oman perheen ulkopuolelta
2. omasta perheestä

11. Kuinka usein lapsi leikkii perheen ulkopuolisten leikkikavereiden
kanssa?
1. lähes päivittäin
2. 2 -3 kertaa viikossa
3. kerran viikossa
4. 2 -3 kertaa kuukaudessa
5. leikkii yleensä yksin

12. Kuinka paljon lapsi yleensä leikkii ulkona (tunneissa)?
1. arkipäivinä
2. viikonloppuisin

13. Missä määrin lapsen leikit ovat liikunnallisia? Millaisia leikkejä hän
leikkii?

1. sisällä _____________________ _

2. ulkona----------------------

14. Käykö lapsi jossain ohjatussa kerhossa tai harjoituksissa?
1. ei käy
2. käy

a) missä ____________________ _
b) kuinka usein ________________ _

15. Harrastatteko lapsen kanssa yhdessä liikuntaa?
1. kyllä

mitä liikuntaa? __________________ _

2. en

16. Kuinka usein harrastatte liikuntaa yhdessä lapsenne kanssa?
1. lähes päivittäin
2. 2 -3 kertaa viikossa
3. kerran viikossa
4. 1 -2 kertaa kuukaudessa
5. melko harvoin



17. Millaisia liikuntavälineitä ja -varusteita lapsella on?
1. voimistelu-/ tanssipuku tai shortsit
2. verryttelypuku
3. lenkkitossut
4. luistimet
5. jääkiekkomaila
6. murtomaasukset
7. laskettelusukset
8. polkupyörä
9. uimapuku/ -housut
10. hyppynaru
11. pallo
12. pesäpallovarusteet
13. tennismaila
14. muita, mitä? ___________________ _

18. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia päiväkodin toimintasisältöjä?

1. äidinkieli
2. kuvaama taito
3. matematiikka
4. liikunta
5. musiikki
6. luontokasvatus
7. uskonto
8. leikki
9. työkasvatus
10. muu, mikä?

erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

ei kovin 
tärkeä 

125 

yhden
tekevä 

19. Millaisia toivomuksia teillä on päiväkodin liikunnan suhteen? Kuinka
usein päiväkodissa tulisi olla ohjattua liikuntaa?
1. joka päivä
2. joka toinen päivä
3. kerran viikossa
4. silloin tällöin
Perustele, miksi? __________________ _
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20. Miten tärkeänä pidätte seuraavia tavoitteita päiväkodin liikuntakasva
tuksessa?

1. uusien liikuntataitojen
oppiminen

2. hyvä fyysinen kunto
3. hauskoja liikuntakokmuksia
4. itsetunnon kehittäminen
5. yhteistyötaitojen oppiminen
6. ajattelun kehittäminen
7. muu, mikä?

erittäin 
tärkeä 

melko ei kovin 
tärkeä tärkeä 

yhdente
kevä 

21. Miten tärkeänä pidätte seuraavia liikuntamuotoja päiväkodin liikun
takasvatuksessa?

1. perusliikunta ja liikuntaleikit
2. palloilu
3. musiikki- ja luova liikunta
4. telinevoimistelu
5. välinevoimistelu
6. hiihto
7. luistelu
8. unti
9. suunnistusleikit ja retkeily

erittäin 
tärkeä 

melko ei kovin 
tärkeä tärkeä 

yhden
tekevä 

22. Kuinka tyytyväinen olette päiväkodin liikuntaan kuluneen toimintakau
den aikana?
1. erittäin tyytyväinen
2. melko tyytyväinen
3. en osaa sanoa
4. melko tyytymätön
5. erittäin tyytymätön

Perustele, miksi? ____________________ _

23. Olisitteko valmis maksamaan lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat uima
halli- tai jäähallimaksuista tai kuljetuksista uimahalliin jne.?
1. kyllä
2. en



127 

Harkitse ensin, sopiiko lomakkeen vasemmalla puolella esitetty kuvaus paremmin 
lapseen kuin kuvaus oikealla puolella. Sen jälkeen merkitse rasti (x), sopiiko 
esitetty väite täydellisesti vai osittain lapseen, ts. Rastita jokaiselta vaakariviltä vain 
yksi ruutu. Jos haluat tarkentaa vastaustasi tai antaa lisäinformaatiota, voit vapaas
ti kirjoittaa lomakkeen kääntöpuolelle. 

sopii täy- sopii osit- sopii osit- sopii täy-
dellisesti tain tain dellisesti 
laoseen lapseen laoseen laoseen 

1. □ D Tämä lapsi on hyvä ra- tai Tämä lapsi ei ole hyvä □ □ 
kentamaan palapelejä rakentamaan palapelejä 

2. □ 0 Tällä lapselle on paljon tai Tällä lapsella ei ole paljon □ □ 
leikkikavereita leikkikavereita 

3. □ □ Tämä lapsi on hyvä esikou- tai Tämä lapsi ei ole hyvä esikou- □ □ 
lu- ja piirtämistehtävissä lu- ja piirtämistehtävissä 

4. □ D Toiset lapset eivät halua tai Toiset lapset haluavat istua □ □ 
istua tämän lapsen vieressä tämän lapsen vieressä 

5. □ □ Tämä lapsi on hyvä kii- tai Tämä lapsi ei ole hyvä k.ii- □ 
peilemään peilemään 

6. □ D Tämä lapsi ei tunne värejä tai Tämä lapsi tuntee lähes □ □ 
kaikki värit 

7. □ □ Tällä lapsella on paljon ka- tai Tällä lapsella ei ole paljon □ □ 
vereita, joiden kanssa pe- kavereita, joiden kanssa pelata 

lata pelejä 

8. □ □ Tämä lapsi ei osaa luetel- tai Tämä lapsi osaa hyvin luetel- □ □ 
la numeroita ja laskea la numeroita ja laskea 

9. □ D Tällä lapsella ei ole kave- tai Tällä lapsella on paljon kave- □ □ 
reita pihalla reita pihalla 

10. □ □ Tämä lapsi on hyvä hyp- tai Tämä lapsi ei ole hyvä hyp- □ □ 
päämään, esim. pituutta päämään, esim. pituutta 

11. □ D Tämä lapsi ei tunne hyvin tai Tämä lapsi tuntee hyvin □ □ 
kirjaimia kirjaimet 

12. □ □ Tätä lasta toiset lapset tai Tämä lapsi on usein yksinäinen, □ □ 
pyytävät usein leikkimään koska toiset lapset eivät pyydä 

häntä leikkimään 

13. □ □ Tämä lapsi tuntee oman ni- tai Tämän lapsen on vaikea muis- □ □ 
mensä ensimmäisen kirjai- taa oman nimensä ensimmäis-
men tä kirjainta 

14. □ □ Tämä lapsi ei ole suosittu tai Tämä lapsi on suosittu □ □ 
lapsiryhmässä lapsiryhmässä 

15. □ □ Tämä lapsi ei osaa hyvin tai Tämä lapsi osaa hyv in heittää □ □ 
heittää palloa ja ottaa kiinni palloa ja ottaa kiinni 

16. □ □ Tämä lapsi osaa hyvin tai Tämä lapsi ei osaa tehdä □ □ 
tehdä kuperkeikan kuperkeikkaa 

17. □ □ Tämä lapsi ei ole tai Tämä lapsi on hyvä □ □ hyvä liikunnassa liikunnassa 

18. □ □ Tämä lapsi ei ole hyvä teke- tai Tämä lapsi on hyvä teke- □ □ 
mään erilaisia liikunta- mään erilaisia liikunta-
temppuja temppuja 
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LIITE 6 
KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoja tutkimuksessa mukana olevien 
lasten sosiaalisesta kasvuympäristöstä sekä selvittää lastentarhanopettajan käsi
tyksiä lapsesta. Lastentarhanopettaja/-hoitaja on lapselle tärkeä aikuinen työsken
nellessään lasten kanssa päiväkodissa. 

Toivon, että et keskustele työparisi tai vanhempien kanssa lasta koskevista väit
tämistä ennen kuin olet vastannut oman käsityksesi mukaan. Voidakseni yhdistää 
oikean opettajan tiedot lapsiryhmän tietoihin tutkimusanalyyseja varten tarvitsen 
vastaajan nimen. Kerätyt tiedot ovat vain tutkijan käytössä. 

Toivon Sinulta myönteistä suhtautumista tähän kyselyyn, ja pyydän palauttamaan 
lomakkeen mukana seuraavassa suljetussa kirjekuoressa. Kiitos! 

1. Vastaajan nimi. ______________ _

2. Päiväkoti/ ryhmä _____________ _

3. Ikä ___ _

4. Koulutus a) 1. kansakoulu
2. keski- / peruskoulu
3. yo-tutkinto
4. ammatillinen / keski

asteen tutkinto
5. korkeakoulututkinto

b) 1. lastentarhanopettaja
2. lastenhoitaja
3. sosiaalikasvattaja
4. päivähoitaja

5. muu, mikä ____ _

5. Työkokemus hoito- ja kasvatusalalla _________ vuotta

6. Mistä lähtien olet työskennellyt tämän lapsiryhmän kanssa? __

7. Oletteko harrastanut taiharrastatko liikuntaa vapaa-aikanasi? Millaista
liikuntaa?

8. Kuinka usein harrastat vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia
niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?
1. lähes päivittäin
2. 2 - 3 kertaa viikossa
3. kerran viikossa
4. 2 - 3 kertaa kuukaudessa
5. muutaman kerran vuo

dessa tai ei lainkaan



9. Oletko harrastanut tai harrastatko liikuntaa kilpailumielessä?
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1. kyllä 2. en __ laji(t): _________ _ 

10. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia päiväkodin toimintasisältöjä?

1. äidinkieli
2. kuvaamataito
3. matematiikka
4. liikunta
5. musiikki
6. luontokasvatus
7. uskonto
8. leikki
9. työkasvatus
10. muu, mikä?

erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

ei kovin 
tärkeä 

yhden
tekevä 

11. Miten tärkeänä pidätte seuraavia tavoitteita päiväkodin liikuntakasva
tuksessa?

1. uusien liikuntataitojen
oppiminen

2. hyvä fyysinen kunto
3. hauskoja liikuntakokemuksia
4. itsetunnon kehittäminen
5. yhteistyötaitojen oppiminen
6. ajattelun kehittäminen
7. muu, mikä?

erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

ei kovin 
tärkeä 

yhden
tekevä 

12. Miten tärkeänä pidätte seuraavia liikuntamuotoja päiväkodin liikunta
kasvatuksessa?

1. perusliikunta ja liikuntaleikit
2. palloilu
3. musiikki- ja luova liikunta
4. telinevoimistelu
5. välinevoimistelu
6. hiihto
7. luistelu
8. uinti
9. suunnistusleikit ja retkeily

erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

ei kovin 
tärkeä 

yhden
tekevä 



130 

Harkitse ensin, sopiiko lomakkeen vasemmalla puolella esitetty kuvaus paremmin 
lapseen kuin kuvaus oikealla puolella. Sen jälkeen merkitse rasti (x), sopiiko 
esitetty väite täydellisesti vai osittain lapseen, ts. Rastita jokaiselta vaakariviltä vain 
yksi ruutu. Jos haluat tarkentaa vastaustasi tai antaa lisäinformaatiota, voit vapaas
ti kirjoittaa lomakkeen kääntöpuolelle. 

sopii täy- sopii osit- sopii osit- sopii täy-
dellisesti tain tain dellisesti 
laoseen lapseen lapseen lapseen 

1. □ 0 Tämä lapsi on hyvä ra- tai Tämä lapsi ei ole hyvä □ □ kentamaan palapelejä rakentamaan palapelejä 

2. □ □ Tällä lapselle on paljon tai Tällä lapsella ei ole paljon □ □ leikkikavereita leikkikavereita 

3. □ □ Tämä lapsi on hyvä esikou- tai Tämä lapsi ei ole hyvä esikou- □ D
lu- ja piirtämistehtävissä lu- ja piirtämistehtävissä 

4. □ D Toiset lapset eivät halua tai Toiset lapset haluavat istua □ □ 
istua tämän lapsen vieressä tämän lapsen vieressä 

5. □ D Tämä lapsi on hyvä kii- tai Tämä lapsi ei ole hyvä kii- □ D
peilemään peilemään 

6. □ □ Tämä lapsi ei tunne värejä tai Tämä lapsi tuntee lähes □ □ kaikki värit 
7. □ □ Tällä lapsella on paljon ka- tai Tällä lapsella ei ole paljon □ □ vereita, joiden kanssa pe- kavereita, joiden kanssa pelata 

lata pelejä 
8. □ □ Tämä lapsi ei osaa luetel- tai Tämä lapsi osaa hyvin luetel- □ □ Ja numeroita ja laskea Ja numeroita ja laskea 

9. □ D Tällä lapsella ei ole kave- tai Tällä lapsella on paljon kave- □ □ reita pihalla reita pihalla 

10. □ D T�rnä.!�psi o_n hyvä hyp- tai Tämä lapsi ei ole hyvä hyp- □ □ paamaan, esim. pituutta päämään, esim. pituutta 

11. □ D Tämä lapsi ei tunne hyvin tai Tämä lapsi tuntee hyvin □ □ kirjaimia kirjaimet 

12. □ □ Tätä lasta toiset lapset tai Tämä lapsi on usein yksinäinen, □ □ pyytävät usein leikkimään koska toiset lapset eivät pyydä 
häntä leikkimään 

13. □ □ Tämä lapsi tuntee oman ni- tai Tämän lapsen on vaikea muis- □ □ mensä ensimmäisen kirjai- taa oman nimensä ensimmäis-
men tä kirjainta 

14. □ □ Tämä lapsi ei ole suosittu tai Tämä lapsi on suosittu □ □ lapsiryhmässä lapsiryhmässä 

15. □ □ Tämä lapsi ei osaa hyvin tai Tämä lapsi osaa hyvin heittää □ □ heittää palloa ja ottaa kiinni palloa ja ottaa kiinni 

16. □ □ Tämä lapsi osaa hyvin tai Tämä lapsi ei osaa tehdä □ □ tehdä kuperkeikan kuperkeikkaa 

17. □ □ Tämä lapsi ei ole tai Tämä lapsi on hyvä □ □ hyvä liikunnassa liikunnassa 

18. □ □ Tämä lapsi ei ole hyvä teke- tai Tämä lapsi on hyvä teke- □ □ mään erilaisia liikunta- mään erilaisia liikunta-
temppuja temppuja 
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LIITE 7 

Mitatun fyysisen pätevyyden osioiden väliset polykoriset korrelaatiot (n= 109) 

Osio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Vauhditon pituus, cm
2. Vauhditon pituus, laatu .68 ... 

3. Tasapainokävely .21• .17 

4. Heitto ja kiinniotto, lkm .45 ... .34••· .22• 

5. Heitto ja kiinniotto, laatu _45 ... . 32 .. .32 .. .70 ... 

6. Edestakaisin hyppely . 45• .. .31 .. .32 .. .54 ... .57 ... 

7. 20 m juoksu, aika .56• .. . 49• .. .14 _44 ... . 40 ... . 41 ... 

8. 20 m juoksu, laatu .34••· .36• .. .20• .23• .28 .. .27 .. .47 ... 

9. Kuperkeikka .41 ... .40• .. . 32 .. .20• .26 .. .37 ... . 34 ... .20• 

10. Juoksu ja ylitys . 54••· .28 .. _33 ... .42• .. .40 ... . 59• .. .50••· .26•• .38• .. 

p < .001•0 

p < .01 .. 
p < .05• 

Mitatun fyysisen pätevyyden yhden faktorin ratkaisu (n = 109) 

Osio I h2 

1. Edestakaisin hyppely .73 .53 
2. Heitto ja kiinniotto, laatu .72 .52 
3. Vauhditon pituushyppy, cm .70 .49 
4. Heitto ja kiinniotto, lkm .69 .47 
5. Juoksu ja ylitys .66 .44 
6. 20 m juoksu, aika .62 .39 
7. Vauhditon pituushyppy, laatu .54 .29 
8. Kuperkeikka .48 .23 
9. Tasapainokävely, lkm .46 .21 
10. 20 mjuoksu, laatu .43 .18 

Ominaisarvo 4.35 
Selitysosuus (%) 33.4 
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LIITE 7 Gatkuu) 

Mitatun fyysisen pätevyyden summamuuttujan osiokorrelaatiot ja alfakertoimet 

(n= 109) 

Osio r a 

1. Vauhditon pituus, cm .70 .83 

2. Vauhditon pituus, laatu .56 .84 

3. Tasapainokävely .36 .87 

4. Heitto ja kiinniotto, lkm .60 .84 

5. Heitto ja kiinniotto, laatu .62 .85 

6. Edestakaisin hyppely .66 .85 
7. 20 m juoksu, aika .63 .85 

8. 20 m juoksu, laatu .43 .87 

9. Kuperkeikka .47 .85 

10. Juoksu ja ylitys .63 .84 

Alfa .86 
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LIITE 8 

Vanhempien ja lastentarhanopettajien arviointien osiokorrelaatiot ja alfakertoimet 

Osa-alueet ja osiot Vanhemmat LTO A (n= 15) LTOB (n= 13) 
(n= 109) 

r a r a r a

KOGNITIIVINEN PÄTEVYYS .70 .87 .85 

Palapelit .426 .754 .647 

Esikoulu .475 .782 .691 

Värit .356 .563 .729 

Laskeminen .544 .758 .778 

Kirjaimet .581 .861 .838 

Nimen ensimmäinen kirjain .180 .860 .131 

FYYSINEN PÄTEVYYS .79 .91 .94 

Kiipeily .537 .754 .844 

Hyppääminen .539 .782 .863 

Heittäminen - kiinniottaminen .364 .563 .680 

Kuperkeikka .404 .758 .834 

Hyvä liikunnassa .667 .861 .876 

Temput .740 .860 .890 

KAVEREIDEN HYVÄKSYNTÄ .84 .94 .94 

Leikkikaverit .649 .890 .836 

Vieressä istuminen .715 .692 .633 

Pelikaverit .725 .851 .869 

Pihakaverit .658 .834 .861 

Pyydetään leikkimään .579 .833 .849 

Suosittu lapsiryhmässä .444 .840 .907 
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LIITE 9 

Koetun pätevyyden ja sosiaalisen hyväksynnän mittausten pysyvyyskorrelaatiot, mit
tausväli 8 kk (n = 120) 

Osa-alueet ja osiot 

KOETTU FYYSINEN PÄTEVYYS 

On hyvä kiipeilemään 
On hyvä hyppäämään 
Osaa heittää ja ottaa kiinni 
Osaa tehdä kuperkeikan 
On hyvä liikunnassa 
Osaa erilaisia liikuntatemppuja 

KOETTU KOGNITIIVINEN PÄTEVYYS 

On hyvä rakentamaan palapelejä 
On hyvä piirtämis- ja esikoulutehtävissä 
Tuntee värit 
Osaa luetella numerot ja laskea 
Tuntee kirjaimet 
Muistaa nimen ensimmäisen kirjaimen 

KOETTU KAVEREIDEN HYVÄKSYNTÄ 

On leikkikavereita 
Leikkii kavereiden luona 
On pelikavereita 
On pihakavereita 
Toiset lapset pyytävät leikkimään 
Kutsutaan synttäreille 

KOETTU ÄIDIN HYVÄKSYNTÄ 

Äiti hymyilee lapselle 
Äiti ottaa mukaan 
Äiti keittää herkkuruokaa 
Äiti lukee lapselle 
Äiti leikkii lapsen kanssa 
Äiti juttelee lapselle 

p < .001 *** p < .01 ** p < .05 * 

r 

.45 *** 

.34 *** 

.44 *** 

.21 * 

.57 *** 

.18 

.40 *** 

.43 *** 

.37 *** 

.34 *** 

.54 *** 

.31 *** 

.41 *** 

.56 *** 

.62 *** 

.44 *** 

.40 *** 

.64 *** 

.52 *** 

.43 *** 

.46 *** 

.50 *** 

.24 ** 

.39 *** 

.41 *** 

.36 *** 

.46 *** 

.13 
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LIITE 10 

Koetun pätevyyden ja koetun sosiaalisen hyväksynnän konfirmatorinen 
rakennemalli ja pysyvyys syksystä kevääseen tyttöjen ja poikien ryhmässä. 

Tytöt 
N=63 

Pojat 
N=57 

.79 

e (se) 

2.02 (.83) 

.66 2.27(.63) 

1 Fyysinen pätevyys 

Kognitiivinen 
pltevyys 

J.95 (1.12) Kaverien hyvlksyntl 

.57 4.18 (1.08) 

.61 3.11 (1.07) 

.50 2.07 (.54) 

.63 3.50(1.02) 

1 Åldln hyvlksyntl 

1 Fyysinen plt•"Y>' 

Kognitiivinen 
plUcvyys 

Kaverien hyv.11.ksynUl 

.74 2.79 (1.17) IÅldln hyvlksyntl 

.61 

e (se) 

3.98 (1.23) 

.31 5.75 (1.21) 

1 Fyysinen pätevyys 

Kognitiivinen 
plltcvyys 

1 Kmrien hyvOksynU\ 

.27 6. 19 (1.26) 1 Aidin hyvOksynU\ 

.SS 4.24(1.31) 1 Fyysinen pätevyys 

.32 3.55 (.73) 

.68 2.64 (1.01) 

.58 2.95 (.84) 

Kogni1iivinen 
pätevyys 

Kaverien hyväksyntll 

Åidin hyväksyntä 

SYKSY 

p = .35 (.13) 

KEVÄT 

p = .56 (.14) 

R 114 = .34

x' ( 13) =
2
13.71 (p = .39 

GFI = .97 
2 

SYKSY 

p = .79 (.18) 

KEVÄT 

p = .58 (.14) 

X ( 13) = 7.12(p = 89) 
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LIITE 11 

Päiväkodin toimintamuotojen tärkeys vanhempien arvioimana (n = 109) 

TOIMINTAMUODOT Yhdente- Ei kovin Melko Erittäin 
kevä tärkeä tärkeä tärkeä 

f % f % f % f % ka. kh 

Äidinkieli 0 14 13 54 50 40 37 3.2 .67 
Kuvaama taito 0 6 6 54 50 48 44 3.4 .58 
Matematiikka 2 2 36 33 53 49 17 16 2.8 .72 
Liikunta 0 1 1 38 35 70 64 3.6 .50 
Musiikki 0 4 4 48 44 57 52 3.5 .57 
Luonto kasvatus 1 1 3 3 57 52 48 44 3.4 .59 
Uskonto 5 5 42 40 50 46 10 9 2.6 .72 
Leikki 0 0 21 19 88 81 3.8 .40 
Työkasvatus 3 3 19 17 56 52 31 28 3.1 .76 

Vanhempien liikuntamyönteisyyden muuttujien väliset korrelaatiot (n= 109) 

Muuttujat 1 2 3 4 5 6 

Liikuntaharrastus 
Liikkuu lapsen kanssa .44 ... 
Liikuntavälineiden hank-
kiminen . 27 .. .45 ... 
Lasten liikunnan tärkeys .31 .. .11 .20• 
Ohjatun liikunnan määrä .04 .01 .06 .23• 
Valmius lisäkustannuksiin . 11 .33 ... .32 .. .26 .. .08 
Kuljettaa kerhoon .16 .14 .42 ... .07 .03 .08 

p < .001•** 
p < .Olu 
p < .05• 

Vanhempien liikuntamyönteisyyden summamuuttujan osiokorrelaatiot ja alfakertoi
met (n= 109) 

Muuttujat 

Liikuntaharrastus 
Liikkuu lapsen kanssa 
Liikuntavälineiden hankkiminen 
Lasten liikunnan tärkeys 
Ohjatun liikunnan määrä 
Valmis lisäkustannuksiin 
Kuljettaa kerhoon 

Summamuuttuja 

r 

.39 

.44 

.52 

.34 

.10 

.36 

.24 

a 

.57 

.53 

.53 

.59 

.66 

.58 

.62 

.63 



Summamuuttujien väliset korrelaatiot tyttöjen ryhmässä (n = 55) 

LKOGN LFYYS LKAV 
LKOGN 
LFYYS .52••· 
LKAV .39 .. .58••· 
LÄI .47••· .51••· .65••· 
VKOGN .33• .08 .00 
VFYYS .10 .11 -.04 
VKAV .17 .25 .42 .. 
OKOGN .32• .07 -.12 
OFYYS -.04 .12 .03 
OKAV .00 -.07 .07 
MFP .13 .14 -.06 
LLA -.06 .17 _41 .. 
LKOK -.25 -.24 -.07 
VLM .22 .20 .13 
OLM .17 .15 .17 

p < .001••· 
p < .01 ** 
p < .05 * 

LKOGN = koettu kognitiivinen pätevyys 
LFYYS = koettu fyysinen pätevyys 
LKA V = koettu kavereiden hyväksyntä 
LÄI = koettu äidin hyväksyntä 

LÄI VKOGN 

.11 

.07 .22 

.30• .09 
-.03 .51*** 
-.04 .23 
.00 .10 
-.18 .18 
.20 .00 
-.10 .26 
.13 .35 .. 
.10 .08 

VKOGN = vanhempien arvio kognitiivisesta pätevyydestä 
VFYYS = vanhempien arvio fyysisestä pätevyydestä 
VKA V = vanhempien arvio kavereiden hyväksynnästä 
OKOGN = opettajan arvio kognitiivisesta pätevyydestä 

VFYYS 

.20 

.09 

.27* 
-.15 
.38** 
.32• 
.03 
.16 
.31 

VKAV OKOGN OFYYS OKAV MFP LLA 

.08 

.14 _39 .. 

.28* .13 .25 

.01 .51 .. .54*** .05 

.63*** -.02 .37** .20 .14 

.01 .14 .31- .18 .02 .03 

.28• .43 •• .26 .09 .24 .44 .. 

.21 -.06 -.03 .06 .12 .11 

OFYYS = opettajan arvio fyysisestä pätevyydestä 
OKA V = opettajan arvio kavereiden hyväksynnästä 
MFP = mitattu fyysinen pätevyys 
LLA = lasten liikunta-aktiivisuus 
LKOK = lasten liikuntakokemukset 
VLM = vanhempien liikuntamyönteisyys 
OLM = opettajien liikuntamyönteisyys 

LKOK 

.09 
-.20 

VLM 

.16 

t:: 
� 



Summamuuttujien väliset korrelaatiot poikien ryhmässä (n = 54) 

LKOGN LFYYS LKA V LÄI VKOGN VFYYS VKA V OKOGN OFYYS OKA V MFP LLA LKOK VLM 
LKOGN 
LFYYS .43** 
LKAV .47••· .50•·· 
LÄI _43 .. .46••· .68 ... 
VKOGN .10 -.13 -.25 -.05 
VFYYS -.16 .40** .06 -.10 .00 
VKAV .16 .36** .27 .18 .07 .41** 
OKOGN .06 -.10 -.32• -.29• .57*** -.02 .04 
OFYYS -.11 .26 -.01 -.25 -.06 .53*** .27• .32• 
OKAV .19 .21 .08 .04 .08 .17 .29• .26 .33• 
MFP -.20 .25 -.11 -.37** -.01 .67*** .22 .12 .65*** .14 
LLA .04 .21 .33• .09 -.10 .24 .61*** .04 .36** .23 .27• 
LKOK .08 .11 .23 .18 -.39• -.07 -.25 -.37• .07 .16 .01 -.19 
VLM .18 .03 .02 -.02 -.03 .19 .11 .09 .13 -.14 .14 -.07 .07 
OLM -.07 .05 -.02 -.18 .08 .49*** .07 -.10 .12 -.15 .41** .01 -.04 .30• 

p < .001••· 
p < .01 ** 
p < .05 * 

Lyhenteiden selitykset edellisellä sivulla. 

..... 

w 
(X) 
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