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Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Primary Movement nimisen liikeharjoitusohjelman 
vaikuttavuutta alakoululaisten akateemistentaitojen kehittymiseen.  Ohjelma sisältää lyhyitä 
liikesarjoja jotka jäljittelevät sikiön refleksiliikkeitä sekä harjoitteita joiden tarkoituksena on 
stimuloida aivojen keskeisiä motorisia keskuksia, esimerkiksi  pikkuaivoja.  
 
Tutkimus suoritettiin 13 koulussa pohjois-Irlannissa kahden vuoden aikana. Alkuarvioinnissa 
arvioittiin kaikkien koulujen 3, 5 ja 7 vuosiluokat (7, 9 ja 11 vuotiaat). Kahden vuoden päästä 
arvioitiin uudestaan alkuarvioinnin kaksi nuorinta ikäluokkaa, nyt siis vuosiluokat 5 ja 7 (9 ja 11 
vuotiaat). Alkuarvioinnissa oli mukana 1139 oppilasta ja uudelleenarvioinnissa 683 lasta. Uudelleen 
arvioitavista kahden ikäluokan lapsista oli 52 muuttaneet toisiin kouluihin tutkimuksen 
suorittamisen aikana. Lisäksi kahdessa suurimmassa koulussa seurattiin kahden rinnakkaisen 
ryhmän (n=82) kehittymistä 3- vuosiluokasta 5-vuosiluokkaan asti sekä kahden rinnakkaisen 
ryhmän kehittymistä 5-vuosiluokasta 7-vuosiluokkaan (n=97).   Laajemman  
ikäverrokkitutkimuksen kaikki oppilaat, sekä pienemmästä tutkimuksesta kummankin seuratun 
ikäluokan ryhmäparista toinen, osallistuivat Primary Movement liikeharjoitusohjelmaan 
alkuarviointia seuranneen lukukauden alusta alkaen. Oppilaat tekivät koulussa kyseisiä 
liikeharjoitusohjeita päivittäin noin 10 minuutin ajan kahden lukuvuoden aikana. 
 
Oppilaiden lukutaitoa arvioitiin Wechslers Objective Reading Dimensions testin (WORD) kahta 
osatestiä, Basic Reading ja Spelling. Matemaattista taitoa arvioittin Wechsler Objective Numerical 
Dimensions testin (WOND)  Mathematic Reasoning osiolla. Non-Reading Intelligence Test (NRIT) 
käytettiin arvioimaan kahden nuorimman ikäluokan kognitiivista suoritumiskykyä. Shilder testiä 
käytettiin arvioimaan ATNR jäänteen vahvuutta.  
 
Alkuarvioinnin jälkeen voitiin todeta standartisoitujen testien osoittavan tutkimukseen 
valikoituneiden lasten edustavan hyvin laajempaa populaatiota.  ATNR jäänteen aste oli 
älykkyysosamäärän jälkeen paras ennustava tekijä luku-, tavaus sekä matematiikan taidoille.  
ATNR jäänne todettiin olevan yleisempi pojilla kuin tytöillä. Tyttöjen suoriutuminen oli 
merkittävästi parempaa kaikissa ikäryhmissä lukemisessa ja oikeinkirjoittamisessa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita että ATNR jäänne voisi selittää poikien ja tyttöjen eron suoriutumisessa, mutta 
näyttäisi että pojilla on suurempi riski erilaisille kehitysviivästymille (esim. dyslexia ja autismi) ja  
ATNR jäännettä voitaisiin kliinisenä indikaattorina kehitysviivästymän esiintymiselle.  
 
Ikäverrokkitutkimuksen loppuarvioinnissa todettiin ATNR jäänteen vähentyneen huomattavasti ja 
liikeharjotusohjelmalla voitiin olettaa olevan suuri merkitys siihen. Sekä lukemis että matemaattiset 
taidot kehittyivät huomattavasti ja liikeharjoitusohjelmalla voitiin katsoa olevan merkittävä vaikutus 
tähän. Mitattaessa lasten oikeinkirjoittamisen kehittymistä huomattiin merkittävää paranemista 
mutta liikeharjoitusohjelmalla kehittymiseen voitiin selittää vain pieni osuus. Tutkijat pohtivat 
oikeinkirjoittamisen olevan enemmän opetusmenetelmistä kiinni englanninkielen kohdalla koska 
englantia ei kirjoiteta niin kuin se lausutaan, toisin kuin esim. Italian ja Suomen kielessä.  
 
Tutkimuksen alkuarviointi osoittaa yleisesti tiedetyn seikan oppimisvaikeuksien kuntoutuksen 



vaikeudesta. Alkutilanteessa jokainen ikäluokka oli jakautunut taidoiltaan standartisoitujen testejen 
muikaisten jakaumien mukaan, esim. lukemis testissä 7 ja 9 vuotiaiden osuudet standartijakauman 
huonoimman 15% sisällä oli 13% ja 18%. Loppuarvioinnissa osuudet olivat vastaavasti 7% ja 8%. 
Elikkä liikeharjoitusohjelma näyttäisi auttavan erityisesti lapsia joilla on merkittävästi 
oppimisvaikeuksia. Ne lapset jotka olivat pärjänneet alkuarvioinnissa keskinmääräisesti tai hyvin, 
näyttivät myös hyötyvän harjoitteluohjelmasta. Kuitenkaan kaikki  oppimisvaikeuksia omaavista 
eivät näyttäneet merkkejä ATNR jäänteestä. Alkuarvioinnissa lukutaidoiltaan heikoimman 10% 
joukossa vain 44%:lla esiintyi erityisen vahva ATNR jäänne. Yksilöllisten mittausten mukaan nämä 
oppilaat hyötyivät eniten liikeharjoitusohjelmasta ja vastaavasti ne, joilla ATNR jäännettä ei 
havaittu, hyötyivät vähiten harjoitteista.  
 
Suppeammassa (quasi-experimental) kontrolliryhmän sisältäneessä tutkimuksessa havaittiin 
koeryhmän lukemisen ja matemaattisten taitojen kehittyneen merkittävästi enemmän verrattun 
kontrolliryhmään. Oikeinkirjoittamissa kumpikaan ryhmä ei kehittynyt merkittävästi 
tutkimusjakson aikana. Tämän pienemmän tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä myös vahvistamaan 
laajemmassa tutkimuksessa starndartoitujen testitulosten muuttumisen johtuvan 
liikeharjoitusohjelmasta eivätkä  jostain muusta koeaikana johtuneesta ulkoisesta tekijästä.  
 
Tutkimus osoitti Primary Movement liikeharjoitusohjelman kehittävän alakouluikäisten 
akateemisten taitojen kehittymistä. Lukutaidon kehittyminen oli ennakoitavissa aikaisemman 
tutkimuksen (McPhillips & all. 2000), mutta matemaattisten taitojen paraneminen osoittaa että 
ATNR jäänteen vaikutus voi vaikuttaa laajemminkin kognitiivisiin taitoihin.  
 
Tutkimuksen tavoitteena ei ollut seurata liikeharjoituksen mahdollisia muita vaikutuksia oppilaisiin,  
joten raportointi oppilaiden parantuneista itsetunnosta, myönteisemmästä suhtautumisesta 
liikuntaan tai muuten positiivisemmasta käytöksestä jäivät anekdoottisiksi. Lisäksi todettakoon että 
näinkin monen koulun sitoutuminen koko tutkimuksen ajaksi on harvinaista ja että nämä kaikki 
koulut jatkoivat liikeharjoitusohjelman käyttöä opetusohjelmassaan tutkimuksen loputtuakin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


