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TUTKIMUSUUTISIA

Motorisen taitavuuden kynnysteorialle
tukea ylipainoisuuden osalta

Monitasoinen liikuntaohjelman arviointi
auttaa ymmärtämään muutoksen laatua

MOTORINEN TAITAVUUS, kuten hyvät tasapaino- ja liikkumis
taidot, luovat pohjan monimutkaisempien ja lajispesifien
motoristen taitojen omaksumiselle. Jo 1980-luvulla on esi
tetty, että motorisessa taitavuudessa voi olla olemassa ikä
ja kehitystasoon liittyvä taso tai kynnys (eng. proficiency
barrier), jonka alle jääville lapsilla on myöhemmin kehi
tyksen vaiheissa merkittävästi heikommat mahdollisuu
det osallistua erilaisiin liikunta- ja urheilumuotoihin.
Vähäisempien osallistumismahdollisuuksien olete
taan edelleen ajan kuluessa johtavan muun muassa alempaan
liikunta-aktiivisuuteen ja kasva
neeseen ylipainoriskiin. Lopesin
johtaman monikansallisen tutki
jaryhmän selvitys tukee havain
toa taitavuuden kynnyksen ja yli
painoriskin kasvun yhteydestä.
Tulokset osoittivat, että ylipai
noisuuden todennäköisyys mo
torisen taitavuuden kynnyksen
alapuolelle kymmenvuotiaana
jääneillä lapsilla oli 14-vuotiaana
2, 78 kertaa suurempi verrattuna
kynnyksen yläpuolelle päässeisiin
lapsiin. Liikunta-aktiivisuuden ja
paikallaan vietetyn ajan havaittiin kehittyvän riippumat
ta motorisen taitavuuden kynnyksestä.
Motorista taitavuutta mitattiin Körperkoordinations
test för Kinder -mittaristolla. Taitavuuden kynnys määri
teltiin kyseisen mittarin ikä- ja sukupuolistandardoitujen
pisteluokittelujen pohjalta. Paino ja pituus mitattiin stan
dardoidun menetelmin. Osallistujat jaettiin ylipainoisiin
ja ei-ylipainoisiin lasten kansainvälisten painoindeksin
raja-arvojen mukaan. Liikunta-aktiivisuuden ja paikallaan
vietetyn ajan määritys pohjautui lasten kyselypohjaiseen
itsearviointiin.
Tutkimus on ensimmäisiä, jossa testattiin motorisen
taitavuuden kynnysteoriaa lapsilla. On todennäköistä,
että oletettu motorisen taitavuuden kynnys on riippuvai
nen ikä- ja kehitystasosta sekä kehitystä ohjaavista kult
tuurillisista tekijöistä. Teorian testaamiseksi tarvitaankin
lisää pitkittäistutkimuksia erilaisista kulttuureista ja eri
ikäisillä lapsilla ja nuorilla.

QUEBECILÄISEN ALAKOULUN luokanopettaja innostui liikun
nan ja oppimisen yhteyden osoittavista tutkimustuloksista
ja päätti sisällyttää oppilaidensa jokaiseen koulupäivään
annoksen liikuntaa. Vähitellen 20 minuutin päivittäises
tä liikunnasta tuli osa koko koulun arkea. Ohjelman vai
kutuksia 128 oppilaan osalta selvittänyt tutkimus osoitti,
että 1-6-luokkalaiset (6-12-vuotiaat) liikkuivat 9-11-mi
nuuttia päivässä enemmän joko reippaasti tai raskaasti
ohjelman aikana verrattuna päiviin, jolloin ohjelma pidettiin tauolla.
Oppilaiden tarkkaavaisuus oli
lisäksi merkitsevästi parem
pi ohjelman aikana niin määräl
listen mittarien kuin myös opet
tajille ja vanhemmille tehtyjen
haastatteluiden perusteella. Viisi
kuudesta luokanopettajasta koki
oppilaiden keskittyvän liikunta
päivinä oppitunneilla paremmin
ja kauemmin. Samansuuntaisia
havaintoja saatiin haastätelluilta
lasten vanhemmilta. Liikunnan
opettaja puolestaan näki oppilaiden olevan nopeammin valmiita
aloittamaan toiminnan. Opettajat
kokivat lisäksi lasten motoristen taitojen kehittyneen. Ha
vainto sai tukea lasten mitattujen liikkumistaitojen osalta,
mutta ei koskenut välineenkäsittelytaitoja.
Tutkimuksen tekijät korostavat määrällisiä ja laadul
lisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävän ekologisen inter
vention vaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Monipuolisel
la ja -tasoisella intervention arvioinnilla voidaan kehittää
ymmärrystä käyttäytymismuutosohjelmien toimintame
kanismeista sekä niiden pysyvyyden ja ylläpidon kan
nalta olennaisista tekijöistä. Nimenomaan liikunnan- ja
terveystiedon opettajilla on potentiaalia kouluun integroi
tujen liikuntaohjelmien toteuttamiseen ja juurruttami
seen. Heillä on hyvä pohja muun muassa tunnistaa mah
dollisuudet yhdistää liikunta ja oppiminen koulun arjessa.

Liikunnan- ja
terveystiedon opettajilla
on potentiaalia
kouluun integroitujen
liikuntaohjelmien
toteuttamiseen ja
juurruttamiseen.
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