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Uimaopetuksessa
turvallisuuden tunne
edistää oppimista
KOULUN LIIKUNNANOPETUKSESSA uinnin opettaminen aiheut
taa usein harmaita hiuksia sekä oppilaille että opettajille.
Haluttomuuden syyt osallistua uimaopetukseen ovat mo
ninaiset. Vesiturvallisuuden näkökulmasta uinti mainitaan
kuitenkin opetussuunnitelmassa keskeisenä sisältönä. Op
pilaiden asennoituminen uinnin opetukseen voi olla vas
tahakoista ja osa syistä voi liittyä nimenomaan kouluym
päristöön. Susnara kollegoineen halusi selvittää, onko
oppilaiden ennakkoluuloja mahdollista lievittää uinnin
opetusta kohtaan uudella lähestymistavalla.
Yhteensä 200 oppilasta osallistui koulun ulkopuoliseen
uintiohjelmaan kahtena peräkkäisenä kesänä. Ohjelman
alussa ja lopussa osallistujien vesiliikuntatietämys ja vedes
sij liikkumisen taidot mitattiin. Tämän lisäksi tutkijat kerä
sivät laadullista aineistoa haastatteluin.
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Osallistujien vesiliikuntatiedot ja -taidot kehittyivät uin
tiohjelman aikana. Heidän luottamuksensa omiin vesilii
kuntataitoihin lisääntyi ja ymmärrys vesiturvallisuuteen
kehittyi. Uinninohjaajat vaikuttivat merkittävästi siihen,
miten turvallisuudentunne muodostui. Tämä lisäsi uskal
lusta yrittää erilaisia vesiliikuntatehtäviä ja edisti oppimista.
Tutkimustulos osoitti, että oppilaiden sosiaalistumista
vesiliikuntaan helpotti nimenomaan turvallisten aikuisten
osallistuminen uintitunneille. Liikunnanopettaja on usein
yksin liikuntaryhmänsä kanssa, mikä voi osaltaan luoda
epävarmuuden tunnetta oppilaille, joilla on heikot vesilii
kuntataidot. Tämä voi merkittävästi haitata oppimista.
LÄHDE
Susnara, D. M., Curtner-Smith, M. & Wind, S.A. 2021. "l'm not scared
anymore". lmpact of an out-of-school swimming program on children
and youth from an underserved community. Journal ofTeaching in
Physical Education 41(1), 129-139.
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Opetuksen uudelleen
organisointi kysyy suunnittelua

KOULUN LIIKUNNANOPETUS perustuu opetussuunnitelmaan,
joten oppilaiden on osallistuttava siihen. Osa oppilaista,
hemmin elämässä. Monipuolinen liikunnallisuus kehittää
jotka jotka eivät harrasta liikuntaa vapaa-aikanaan, kokee
kuitenkin liikunnanopetuksen vähemmän miellyttävänä.
lapsen motorista pätevyyttä, mistä ei kuitenkaan ole pitkä
Erdvik kollegoineen päätti testata, millaisen vastaanoton
aikaista näyttöä.
saa liikunnanopetus, jossa oppilas voi itse valita koululii
Paulina Melby kollegoineen halusi selvittää lapsuus
kunnan lähestymistavan. Tarjolla olivat urheilu- ja kokeiiän monipuolisen liikunnan yhteyksiä myöhempään mo
lulähtöiset vaihtoehdot. Urhei
toriseen pätevyyteen ja liikunnan
lulähtöinen keskittyi enemmän
määrään. Tutkimukseen osallistui
perinteisiin urheilulajeihin, ja ko
yhteensä 704 kuusivuotiasta las
keilulähtöisessä painottuivat vaih
ta, joilta kysyttiin liikunnan mo
Lapsuuden monipuolinen
toehtoiset liikunta-aktiviteetit.
nipuolisuudesta. Heidän fyysistä
liikunta on merkittävää
Yhteensä kuusitoista 17-18-vuo
aktiivisuuttaan seurattiin kiihty
tiasta kokeilumallin mukaista ope
vyysmittarilla. Motorinen päte
nuoruusiän liikunnan ja
tusta saanutta oppilasta vastasi
vyys testattiin KTK-mittaristolla.
motorisen pätevyyden
puolistrukturoiduissa haastatte
Vastaavat mittaukset tehtiin sekä
luissa kysymyksiin, jotka kartoitti
9- että 13-vuotiaina.
kannalta.
vat heidän asenteitaan liikunnanMonipuolinen liikunta kuusi
opetusta kohtaan ennen ja jälkeen
vuotiaana ennusti fyysistä aktiikokeilun. Oppilaat kokivat muu
visuutta ja motorista pätevyyttä
kolmentoista vuoden iässä. Monipuolinen liikunta oli yh
toksen lopulta melko pienenä. Erityisesti urheilulähtöi
sen valinneet oppilaat näkivät opetuksen jatkuneen liki
teydessä myös fyysiseen aktiivisuuteen ja motoriseen päte
samanlaisena.
vyyteen yhdeksänvuotiaana. Nämä olivat yhteydessä myös
Kokeilulähtöisen vaihtoehdon valinneet oppilaat kokivat
fyysiseen aktiivisuuteen 13-vuotiaana, mutta eivät niin vah
opetuksen olleen aluksi erilaista. Vähitellen liikuntatunnit
vasti kuin monipuolinen liikunta kuusivuotiaana.
tuntuivat miltei samanlaisilta kuin ennenkin. Erona oli se,
Lapsuuden monipuolinen liikunta on merkittävää nuo
että kokemukseen sisältyi havainto tasoryhmistä, "urheilul
ruusiän liikunnan ja motorisen pätevyyden kannalta. Jat
liset" ja muut. Kokeilulähtöiseen ryhmään osallistuneet ais
kossa onkin tärkeää huomioida, että lasten liikuntaa järjes
tivat tunnelman olleen rennompi. He toivoivat myös opetta
tettäessä keskeistä ei olisi ainoastaan määrä ja intensiteetti.
jilta enemmän panostusta. Osan mielestä erona aiempaan
Monipuolisten liikuntakokemusten järjestäminen on myös
oli lähinnä jako tasoryhmiin, mutta tunneilla pelattiin edel
yhtä tärkeää, jotta se voisi parhaiten tukea motorisen päte
leen lentopalloa tai jalkapalloa.
vyyden ja aktiivisen elämän kehittymisessä.
Oppilaiden urheilusisältöiset kokemukset vaikuttivat sii
hen, mitä liikuntatunnilla tehtiin tai miten niillä liikuttiin.
LÄHDE
Mikäli liikuntatunneilla halutaan tarjota erilaisia sisältö
Melby, P.S., Elsborg, P., Nielsen, G., Lima, R.A., Pentsen, P. &
vaihtoehtoja, niin toteutuksen pitää poiketa perinteisestä
Andersen, L. B. 2021. Exploring the importance of diversified physical
activities in early childhood for later motor competence and physical
urheiluorientoituneesta liikunnanopetuksesta.
MOTORINEN PÄTEVYYS voi ennustaa fyysistä aktiivisuutta myö

activity level: a seven-year longitudinal study. BMC Public Health 21,
1492.
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perspective on students' experiences on participation in an 'interest
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