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Sosiaaliset normit vähentävät liikuntaa 

siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen 

NUORTEN YHTEISESTI HYVÄKSYMÄT sosiaaliset normit vai

kuttavat vahvasti omaehtoisen liikkumisen vähenemi

seen siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen 11-15-vuotiai

na. Vertaisten katseiden edessä aletaan välttää lapsellisen 

pidettyä liikunnallista leikkiä, joka ei sovi nuoren raken

teilla olevaan aikuisempaan identiteettiin. Mahdollinen 

liikunta muuttuu korostetun aikataulutetuksi, tavoitteelli

seksi tai urheilulliseksi. Liikkumista alkaa entistä selvem

min rajoittaa myös pyrkiminen omalle sukupuolelle sopi

vana pidettyyn ruumiillisuuteen sekä ajankäyttöön. 

Lapsellisuuden ohella vältetään heikkojen liikuntatai

tojen näyttämistä. Nuoruudessa on tyypillistä muodos

taa entistä pienempiä ja tiiviimpiä kaveriryhmiä, jolloin 

vähemmän liikunnalliset nuoret hakeutuvat usein omiin 

ryhmiinsä ja urheilulliset omiinsa. Näin liikunnallisuus 

voi alkaa määrittää keskeisesti identiteettiä. 
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Vertaisryhmissä hyväksytyt normit kaventavat liikku

misen mahdollisuuksia, sillä normit johtavat pelkoihin 

erilaisuudesta, kiusaamisesta ja hylätyksi tulemisesta. 

Normien näkyvä haastaminen vaatii erityistä vahvuutta. 

Riskejä uskalletaankin yleensä ottaa vain läheisten ystä

vien nähden ja turvallisiksi koetuissa ympäristöissä. 

Australialainen tutkijaryhmä korostaa koulujen merki

tystä nuorten välisen kohtaamisen ja siten myös rajoitta

vien sosiaalisten normien paikkoina. Siirtymä alakoulusta 

yläkouluun tarkoittaa usein jyrkkää muutosta hyväksyttä

väksi koetussa liikkumisessa ja liikunnallisuudessa. Kou

luliikunnalla voidaan myös kompensoida monenlaisten 

elämänmuutosten vaikutuksia liikuntamahdollisuuksiin. 

Liikunnan liiallisen vähenemisen estämiseksi kouluis

sa olisi hyvä tarjota liikuntaa, joka sopii etenkin ei-urhei

lullista identiteettiä rakentaville nuorille. Liikuntamuo

doissa olisi siksi korostettava liikuntataitojen tai terveyden 

sijaan nuorten kiinnostuksen kohteita. Leikkien ja piha

pelien pitäminen mukana ohjelmassa alakoulusta ylä

kouluun siirryttäessä loiventaa muutosta 

ja saattaa tehdä leikinomaisesta liikkumi

sesta hyväksyttävämpää nuorten mielissä. 

Tutkimukseen osallistuneet 22 aust

ralialaista nuorta aikuista olivat jättäy

tyneet pois omaehtoisesta liikunnasta 

11-15-vuotiaana. Haastatteluaineiston ke

räysmenetelmänä oli elämänhistorian ka

lenteri (life history calendar). Tällä hetkel

lä nuoruuttaan elävien kokemukset voivat

olla jo hieman erilaisia etenkin teknolo

gian ja median kasvaneen roolin johdosta.
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