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Onko koettu motor¡nen pätevyys
todetlisia liiku ntataitoja tärkeämpää?

Espnruuru VALENctAN ALUEEN ala- ja yläkouluissa toteutet-
tu tutkimus osoitti, että oppilaiden kokemus motorisesta
pätevyydestä selitti merkitsevästi (12 %) heidän liikunta-
motivaatiotaan liikuntatunnilla. Sen sijaan oppilaiden to-
delliset mitatut liikuntataidot eivät sitä tehneet. Liikun-
tataidoiltaan itsensä heikoksi kokevilla koettu motorinen
pätevyys selitti liikuntamotivaatiota keskimäärin enem-
män kuin oppilailla, jotka kokivat itsensä liikuntataidoil-
taan vahvoiksi.

Oppilaiden (n = 236, ikä 11-14 vuotta) liikuntataito-
ja mitattiin dynaamista koordinaatiota painottavalla tes-
tistöllä. Koettua motorista pätevyyttä selvitettiin oppilai-
den itsearviolla siitä, kuinka hyviksi he kokevat itsensä
13:ssa eri liikkumisen perustaidossa. Motivaatiota arvioi-
tiin käyttämäIlä validoitua þselyä liikkumisen omaehtoi-
sesta motivaatiosta liikuntatunnilla.

Liikuntataitojen opettaminen sekä liikunnallisen elä-
mäntavan ja myönteisen minäkuvan kehittymisen tuke-
minen kuuluvat liikunnanopetuksen keskeisiin tavoittei-
siin ala- ja yläkouluissa. Tutkimus tukee käsityståi, että
varhaismurrosikäisten nuorten omaehtoista liikuntamo-
tivaatiota liikuntatunneilla voidaan vahvistaa ennen kaik-
kea tukemalla luottamusta omiin liikuntataitoihin. On
olennaista tiedostaa, että liikuntataitojen ja koetun päte-
vyyden keskinäinen suhde tyypillisesti vahvistuu iän myö-
tä. Samalla niiden suhde yksilön liikuntakäyttäyrymiseen
myös muuttuu.

Vaikka liikuntataitojen oppiminen on välttämätöntä
ikä- ja kehitystasolle tyypillisiin liikuntaleikkeihin, -pe-
leihin ja muihin aktiviteetteihin osallistumisen kannal-
ta, niin luottamus omiin taitoihin voi nousta ratkaisevan
tärkeäksi osallistumisehdoksi varsinkin murrosikäisillä.
Liikuntakasvattajan onkin tärkeää pyrkiä lö¡ämään op-
timaalinen tasapaino esimerkiksi palautteenannossa, jot-
ta hän tukee sekä oppilaan taidon oppimista että luotta-
musta omiin liikuntataitoihinsa.

Erityisen tärkeää tasapainon löytäminen on liikuntatai-
tonsa heikoksi kokevien oppilaiden kannalta. Tutkimuk-
sen tekijät ehdottavat, että itsemääräämisteoriapohjainen
psykologisia perustarpeita tukeva lähestymistapa voi aut-
taa oppilaita kehittymään taitaviksi, luottavaisiksi ja moti-
voituneiksi liil-kujiksi.
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TUTKIMUSUUTISIA

"Opettaja saa me¡dät tuntemaan
kuin olisimme yhtä perhettä"

Ru orsr ssn rorE UIETU N HAAsTATTELUTUTKT M u KsE N mukaan
pakolaistaustaiset 16-l8-vuotiaat nuoret kokevat ruotsalai-
sen liikunnanopetuksen erittäin myönteisenä ja itselleen
merkityksellisenä kasvualustana. Liikuntatunnit koetaan
myös hyödyllisenä paikkana luoda sosiaalisia suhteita
opettajiin ja kanssaopiskelijoihin.

Nuoret kokivat ruotsalaisen liikunnanopetuksen koko-
naisuudessaan merkityksellisempänä verrattuna aikai-
semman kotimaansa liikunnanopetukseen. Tämä selittyi
lyhyen aikaväIin (sosiaalinen kanssakäynti, terveyden ja
hyvinvoinnin paraneminen) ja pitkän aikavälin (tulevai-
suutta varten oppiminen) koetuilla hyödyillä. puolistruk-
turoituidut haastattelut perustuivat voimavarakeskeiseen
lähestymistapaan ja niihin osallistui kahdessa ruotsalai
sessa lukiossa yhteensä 12 pakolaistaustaista opiskelijaa
(7 poikaa ja 4 tyttöä). Opiskelijat olivar kotoisin Afganis-
tanista, Syyriasta, Somaliasta, Etiopiasta tai Albaniasta.

Tutkimus herättää lupauksia liikunnanopetuksen
mahdollisuuksista tukea integraatiota kaksisuuntaisena
prosessina. Liikunnanopetus voi osaltaan auttaa pakolais-
taustaisten nuorten pääsemään sisään maan kulttuurisiin
rakenteisiinja käytänteisiin. Se voi toisaalta vahvistaa pa-
kolaistaustaisten nuorten luottamusta omaan identiteet-
tiinsä ja oikeuksiinsa sekä tuoda heille tunnustusta uuden
yhteisön sisällä. Tutkimuksen tekijät ehdottavatkin, että
voimavarakeskeisiä lähestymistapoja tulisi hyödyntää lii-
kunnanopetuksessa pakolaistaustaisten nuorten tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
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