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O LIIKUNTA & TIEDE -LEHDESTA POIMITTUA

Monitasoinen liikuntaohjeLman arviointi
Lisää muutoksen [aadun ymmärrystä

Quebeciläisen alakoulun luokanopet-
taja innostui liikunnan ja oppimisen
yhteyden osoittavista tutkimustuloksis-
ta ja päätti sisällyttää oppilaidensa jokai-
seen koulupäivään annoksen liikuntaa.
Vähitellen 20 minuutin päivittäisestä
liikunnasta tuli osa koko koulun arkea.
Ohjelman vaikutuksia 128 oppilaan
osalta selvittänyt tutkimus osoitti, että
l-6luokkalaiset (6-12-vuotiaat) liik-
kuivat 9-1l-minuuttia päivässä enem-
män joko reippaasti tai raskaasti ohjel-
man aikana verrattuna päiviin, jolloin
ohjelma pidettiin tauolla.

Oppilaiden tarkkaavaisuus parani
lisäksi merkitsevästi ohjelman aikana.
Viisi kuudesta luokanopettajasta koki
oppilaiden keskittyvän liikuntapäivinä

oppitunneilla paremmin ja kauemmin.
Samansuuntaisia havaintoja saatiin haas-
tatelluilta vanhemmilta. Liikunnanopet-
taja puolestaan näki oppilaiden olevan
nopeammin valmiita aloittamaan toimin-
nan. Opettajat kokivat lisäksi lasten moto-
risten taitojen kehittyneen. Havainto sai
tukea lasten mitattujen liikkumistaitojen
osalta, mutta ei koskenut välineenkäsitte-
lytaitoja.

Tutkimuksen tekijät korostavat mää-
rällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä
hyödyntävän ekologisen intervention vai-
kutusten arvioinnin tärkeyttä. Monipuo-
lisella ja -tasoisella intervention arvioin-
nilla voidaan kehittää ymmärrystä käyt-
täytymismuutosohj elmien toimintameka-
nismeista sekä niiden pysyvyyden jayllä-

pidon kannalta olennaisista tekijöistä.
Nimenomaan liikunnan- ja terveystie-
don opettajilla on potentiaalia kouluun
integroitujen liikuntaohjelmien roreur-
tamiseen ja juurruttamiseen. Heil-
lä on hyvä pohja muun muassa tunnis-
taa mahdollisuudet yhdistää liikunta ja
oppiminen koulun arjessa.
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Tehtäväsu u nta utu n ut motivaati oi lmasto
tukee kulttuur¡sta integraatiota

Liikuntatunnilla koettu motivaatioil-
masto vaikuttaa opiskelijoiden psyko-
logiseen integraatioon monikulttuuri-
sissa luokissa. Tehtäväsuuntautuneessa
motivaatioilmastossa luokkatovereiden
koetaan vastaanottavan avoimemmin
ja aidommin erilaiset oppilaat. Tavoit-
teena on kehittyä paremmaksi suhtees-
sa omiin aiempiin suorituksiinsa, ei ver-
rattuna toisiin oppilaisiin.

Elbe tutkimusryhmineen toteutti 18

viikkoa kestäneen intervention kult-
tuurisesti monitahoisissa koululuokissa.
Kaksi luokkaa toimi interventioryhmi-
nä ja kolme vertailuluokkaa jatkoi nor-
maalia koululiikuntaa.'Interventiolla
pyrittiin vähentämään minäsuunrauru-
nutta motivaatioilmastoa luokissa. Pyr-
kimyksenä oli luoda luokkiin tehtävä-
suuntautuneempi ilmasto, jota tukevaa
TARGET-mallia hyödyntänyr inrerven-

tio lisäsi opiskelijoiden inkluusion runner-
ta koululiikuntatunneilla.

TARGET-mallin mukaisesti oppilaat
tutustuivat interventioryhmissä tehtäviin,
jotka eivät olleet heille entuudestaan rur-
tuja. Oppilaat saivat myös mahdollisuu-
den kehittää harjoitteita itse. He suorirri-
vat harjoitteet pienryhmissä, joihin kuu-
lui eri taitotason, sukupuolen ja taustan
omaavia oppilaita. Aikaa oli varattu riit-
tävästi ohjeiden sisäistämiseen, päätöksen-
tekoprosessiin ja tehtävän suorirtamiseen.

Opettajat kehuivat oppilaita suullises-
ti liikuntatunnin aikana onnistumisista,
yrittämisestä ja sosiaalisesti roivottavasra
käyttäytymisestä. He saivat myös positii-
vista ja rakentavaa henkilökohtaista palau-
tetta. Vertailuryhmien liikuntatunneilla
opettajat keskittyivät tiettyjen joukkueur-
heilulajien harjoitteluun, murra käytàn-
nössä ryhmät vain pelasivat pallopelejä.

Tutkijoiden mukaan kulttuurivähem-
mistöön kuuluvien oppilaiden sosiaa-
lista ja psykologista integraatiota kou-
luluokissa ja liikuntatunneilla ei tuli-
si pitää itsestään selvyytenä. Opettajien
ja koulun muun henkilökunnan tuli-
si huolellisesti ohlata ja hallita integraa-
tioprosessia ja edistää tehtäväsuunrauru-
nutta motivaatioilmastoa.
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