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Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tavoitteena oli 

käsitellä arviointia ja pääpaino oli formatiivisen arvioinnin käsittelyssä. Tämän tutkielman 

tarkoitus oli vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä 

tutkimuskysymyksenä tutkielmassa oli, miten vallitseva oppimiskäsitys vaikuttaa 

arviointiin. Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millaista on formatiivinen arviointi. 

Kolmantena kysymyksenä oli, mikä on itsearvioinnin merkitys formatiivisessa arvioinnissa 

ja neljäntenä kysymyksenä oli, miten formatiivista arviointia toteutetaan koululiikunnassa. 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat formatiivista arviointia ja 

loivat tarpeen tehdä tämän kaltaisen tutkielman. 

 

Tutkielma osoitti, että formatiivinen arviointi johtuu selkeästi tällä hetkellä vallitsevasta 

oppimiskäsityksestä ja siitä mihin oppilaita halutaan ohjata. Oppilaista pyritään tekemään 

itseohjautuvia ja löytämään jokaisen oppilaan potentiaali positiivisen ja kannustavan 

palautteen avulla. Joidenkin tutkimusten mukaan nähtiin enemmän hyötyä oppilaalle 

formatiivisesta arvioinnista opintojen aikana kuin pelkästään summatiivisesta arvioinnista 

opintojaksojen päätteeksi. Liikunnan osalta tämä näkyi siinä, että erilaiset testit eivät ole 

palvelleet oppilaita pitämään huolta omasta fyysisestä kunnostaan, niin kuin on ollut 

tarkoitus vaan oppilaiden fyysisen kunnon taso on mennyt huonompaan suuntaan erilaisten 

syiden takia. Esimerkiksi myönteisten tunteiden kokeminen liikuntatunneilla on jäänyt 

kokematta epäonnistuneiden testien myötä. Tutkielma osoittaa, että koululiikunnassa 

panostetaan myönteisen liikuntakokemuksen saamiseen ja pyritään tekemään liikunnasta 

oppilaille osa joka päiväistä elämää.  

 

Koulumaailma uudistuu uuden opetussuunnitelman mukaisiin toimintatapoihin vähitellen. 

Oppilailla ja opettajilla on paljon opittavaa, jotta arviointi toimii niin kuin on ajateltu sen 

toimivan. Formatiiviseen arviointiin sisältyvän itsearvioinnin jatkuva tekeminen pitäisi 

auttaa oppilaita oman minäkäsityksen ja itsetunnon vahvistumisessa. Vahva minäkäsitys ja 

itsetuntemus auttavat oppilasta oppimaan tehokkaasti. Koululiikunnan tavoitteiden ja 

erityisyyden vuoksi arviointi näyttäytyi erityisen tärkeässä roolissa liikuntatunneilla. 

Opettajan työstä tuli entistä vuorovaikutteisempaa, koska arviointi pakottaa olemaan 

vuorovaikutuksessa oppilaisiin jatkuvasti. Kaikki tutkimukset eivät pitäneet formatiivista 

arviointia hyvänä oppilaille. Opettajien lisääntynyt työmäärä koettiin myös huonona asiana. 

 

Asiasanat formatiivinen arviointi, itsearviointi, koululiikunta 
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1 JOHDANTO 

Koululaitos on tällä hetkellä isojen muutosten kohteena Suomessa. Uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014) ja uusien 

oppimisympäristöjen myötä koulut käyvät tällä hetkellä laajaa muutosprojektia. Yksi 

merkittävimmistä muutoksista tapahtuu arvioinnin osa-alueella. “Perusopetuslain mukaan 

oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan 

edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida 

monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen 

lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.” (POPS, 2014, 47.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvioinnin ajatellaan määrittävän lapsen koulutus- ja 

elämänuraa alakoulusta korkeakouluihin ja aina työelämään saakka. Näin ollen 

opetussuunnitelmassa olevat arviointiperusteet ja koulutuksen ideologiset tavoitteet 

vaikuttavat yksilön moralisiin ominaisuuksiin ja tietämisen tasoon. (Antikainen, Rinne & 

Koski, 2000, 179; Ihme, 2009, 88.) Koululiikunnalla on kunnianhimoisena tavoitteena, 

liikunnallisen elämäntavan omaksuminen oppilaalle loppu elämäksi (Sääkslahti, Palomäki, 

Huovinen & Pietilä, 2017, 72). Yllä mainittujen perusteella voimme todeta, että arvioinnilla 

koululiikunnassa on todella suuri merkitys oppilaiden tulevaisuuteen. Tämä onkin 

mielenkiintoinen lähtökohta tutkielman tekemiseen. 

 

Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa pohjaan tietoni aiemmille tutkimuksille. Tutkielmani 

aihe on formatiivinen arviointi koululiikunnassa. Keskityn tutkielmassani erityisesti 

formatiiviseen arviointiin ja formatiivisen arvioinnin soveltamiseen koululiikunnassa. Aihe on 

erityisen mielenkiintoinen, koska olen itse liikunnan sivuaineopiskelija ja tulen 

todennäköisesti opettajan työssä pitämään paljon liikuntatunteja tulevaisuudessa. Pyrin 

tutkielmassani vastaamaan itse asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä olen 

muotoillut neljä kappaletta: 

1. Miten vallitseva oppimiskäsitys vaikuttaa arviointiin? 

2. Millaista on formatiivinen arviointi? 

3. Mikä on itsearvioinnin merkitys formatiivisessa arvioinnissa? 

4. Miten formatiivista arviointia toteutetaan koululiikunnassa? 
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Tutkielman tarkoituksena on auttaa opettajia ja opettajaksi opiskelevia ymmärtämään ja 

antamaan neuvoja formatiiviseen arviointiin. Aiheen ajankohtaisuus ja mielenkiintoisuus 

perustuvat arviointitapojen muutoksiin. Aikaisemmin arviointi on ollut suurimmilta osin 

summatiivista, jolloin oppilaiden taitoja on mitattu kokein ja testein. Suomessa on 

perinteisesti käytetty numeroarviointia (Koppinen, Korpinen & Pollari, 1994, 10). Nykyisin 

kuitenkin numeroarviointi on jäänyt pienemmälle arvolle uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman myötä, ja painotetaan monipuolista arviointia, johon liittyy jatkuvan 

palautteen saaminen ja itsearviointi. Käyttämissäni teoksissa ja tutkimuksissa puhutaan usein 

opintojen aikaisesta arvioinnista ja jatkuvasta arvioinnista, jotka tarkoittavat samaa kuin 

formatiivinen arviointi.  Uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan pääosa 

opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista eli jatkuvaa. Uudessa 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa numeroarvosanat kuvaavat oppilaan osaamisen tasoa 

suhteessa tavoitteisiin, ei toisiin oppilaisiin. (POPS, 2014, 51.) 

Tutkielman pääkäsitteitä ovat formatiivinen arviointi, itsearviointi ja koululiikunta. Nämä 

käsitteet ovat oleellisia tutkimuskysymysten kannalta. Määrittelen käsitteitä suomalaisen ja 

ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Käytän pääasiassa lähteinä yleisimpiä 

suomalaisten tutkimuskirjailijoiden teoksia arviointiin ja koululiikuntaan liittyen. Tutkielmani 

kannalta tärkeitä tutkimuskirjailijoita ovat muun muassa Atjonen, Uusivirta, Ouakrim-Soivio, 

Ihme, Jaakkola, Sääkslahti ja Vitikka. 
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2 ARVIOINTI 

Perusopetuksen opetussuunnitelma jakaa arvioinnin kahteen osaan. Arvioinnit ovat opintojen 

aikainen arviointi eli formatiivinen arviointi ja päättöarviointi, joista kummallakin on omat 

tehtävänsä. (POPS, 2014, 48; Annevirta, 2016.) Päättöarviointi on summatiivista arviointia ja 

sentehtävänä on määritellä, kuinka hyvin oppilas hallitsee oppiaineeseen asetetut tavoitteet 

(POPS 2014, 53-54). Arviointi itsessään tarkoittaa arvon tai ansion antamista jollekin 

(Atjonen, 2016b). Summatiivisella ja formatiivisella arvioinnilla erotetaan arvioinnin 

ajankohta. Kurssin, jakson tai lukuvuoden lopussa tapahtuva tavoitteiden saavuttamiseen 

liittyvä arviointi on aina summatiivista. (Ouakrim-Soivio, 2016, 18-19.) Oppimisessa ja 

opettamisessa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota sisältöjen oppimisessa tarvittaviin 

taitoihin, jotta oppiainesisällöt ovat opittavissa. Tämä johtaa siihen, että pelkkä 

oppimistulosten arviointi ei riitä, vaan oppimistulosten arvioinnin rinnalla oppilaalle on 

annettava palautetta oppimisen taidon edistymisestä. (Annevirta, 2016.) 

 

Tässä osiossa määritellään formatiivisen arvioinnin ja itsearvioinnin käsitteet. Lisäksi 

katsotaan, millaisena itsearviointi näyttäytyy osana formatiivista arviointia. Ouakrim-Soivion 

(2016, 3) mukaan arviointi on osa oppilaan oppimista ja oppimisen arviointi on tärkeä osa 

oppilaan oppimisprosessin tukemista, oppilaan kannustamista ja palautteen antamista 

oppimisen edistymisestä. Arviointi on keskeisessä osassa siinä, millainen kuva oppilaalle 

tulee itsestään oppijana (Ouakrim-Soivio, 2016, 3). Lisäksi tämän osion lopussa tarkastellaan 

arvioinnin luonnetta suomalaisessa koulussa ja haetaan selityksiä, miksi arviointi on juuri 

formatiivista. 

2.1 Arviointi nykyisen oppimiskäsityksen mukaan 

Arvioinnilla on erilaiset tehtävät lukuvuoden aikana ja lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden 

aikana edetään kohti tavoitteita, oppimisesta saadaan palautetta ja tehdään itsearviointia. 

Opettajan havainnointi ja siitä tuleva palaute on erityisen tärkeää oppilaalle lukuvuoden 

aikana. Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa summatiivisen arvion suoriutumisestaan suhteessa 

tavoitteisiin. Tällöin arviointi kohdistuu oppilaan työskentelyyn ja osaamiseen, eikä opettaja 

voi antaa arvosanaa tai sanallista arviota oppilaan edistymisen, itsearvioinnin tai oppilaan 

kanssa käydyn keskustelun perusteella. (Vitikka & Kauppinen, 2017, 18). 
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Oppiminen ja arviointi nähdään joskus vastakkaisina toimintoina, jotka sulkevat pois toisensa. 

Monesti kuullaankin puhuttavan, että kouluissa halutaan keskittyä oppimiseen ja 

opettamiseen, mutta halutaan jättää arviointi ilman huomiota. Oppiminen ja arviointi liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Arviointi ei ole koskaan yksittäinen tekninen suoritus, vaan se on aina 

sidoksissa opetussuunnitelmiin ja oppimiskäsitykseen. (Ouakrim-Soivio, 2016, 14.) 

Suomalaisessa peruskoulussa arviointi ymmärretään prosessina, joka tukee oppimista ja antaa 

palautetta oppilaan osaamisesta. Oppilaan arvioinnin keskeinen tehtävä on ohjata oppilasta 

palautteen avulla jatkuvasti. Lisäksi arviointi kertoo oppilaalle, kuinka hän on suoriutunut 

verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Tämä on arvioinnin formatiivinen tehtävä. (Ouakrim-

Soivio, 2016, 15.) 

Arviointi on aina kontekstisidonnaista, ja se liittyy koulutusjärjestelmään ja siellä voimassa 

olevaan oppimiskäsitykseen (Ouakrim-Soivio, 2016, 77). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2014) kuvataan oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilaalla on 

aktiivinen rooli. Oppilas toimii itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa 

ongelmanratkaisutilanteissa sekä tavoitteiden asettelussa. Oppimiskäsityksessä kuvataan 

kielen, ja kehollisuuden ja eri aistien käyttöä ajattelussa ja oppimisessa. Lisäksi uusien 

tietojen ja taitojen oppimista sekä erilaisten kokemusten, tunteiden ja oppimisen reflektointia 

kuvataan oppimiskäsityksessä. Oppimisen iloa ja myönteisiä tunnekokemuksia oppimisessa 

korostetaan. Oppiminen on vuorovaikutteista toimintaa, joka tapahtuu muiden oppilaiden, 

opettajien ja aikuisten kanssa erilaisissa yhteisöissä ja oppimisympäristöissä. Oppiminen 

määritellään tekemiseksi yhdessä tai yksin, ajattelemiseksi, suunnitteluksi, tutkimiseksi ja 

näiden kaikkien monipuoliseksi arvioinniksi. Oppiminen on monimuotoista ja sen nähdään 

olevan sidoksissa aikaan, paikkaan ja opittavaan asiaan. Opetussuunnitelmaperusteisten 

tavoitteiden mukaan oppilaista tulee itseohjautuvampia. Oppilas oppii itse ymmärtämään 

oppimistaan ja kehittämään ajattelu- ja työskentelytaitoja. Oppimisprosessi on 

henkilökohtainen ja sitä ohjaavat oppilaan kiinnostuksen kohteet, työskentelytavat, 

arvostukset, tunteet, kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana. Monipuolinen kannustava 

palaute oppimisprosessin aikana vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. 

(POPS, 2014, 14-15.) 

Ouakrim-Soivion (2016) mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteissa (2014) ei ole 

selkeästi yhtä yksittäistä oppimiskäsitystä. Oppimiskäsityksessä on kuitenkin paljon piirteitä 

oppijalähtöiseen oppimiskäsitykseen eli autenttiseen oppimiskäsitykseen, jossa korostetaan 

oppilaan aktiivista roolia, omien tietorakenteiden kehittymistä ja tietojen jäsentämistä 
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prosesseiksi. Oppilaan kyky analysoida ja soveltaa tietoa omista tiedoistaan ja 

kokemuksistaan käsin sekä itsearvioinnin merkitys viittaavat kognitiivis-konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen.  (Ouakrim-Soivio, 2016, 79). Omatahtiseen etenemiseen ja 

itseohjautuvuuteen mahdollistava oppimiskulttuuri tarvitsee monipuolista oppimista ohjaavaa 

arviointia tueksi. Itseohjautuvuuden onnistumiseksi täytyy oppimisen lähteä liikkeelle 

oppilaan tavoitteenasettelusta. Oppimiseen liittyvä materiaali, ohjeet ja arviointiperusteet 

tulee olla oppilaille ymmärrettävällä tasolla. (Toivola, Peura & Humaloja, 2017, 92.) 

Oppilaat panostavat arvioitaviin asioihin eniten opinnoissaan. Monesti arvioinnilla voidaan 

säädellä sitä, millaiseksi koulutyö muodostuu ja miten koulutyö koetaan. Opettajan vaatiessa 

yksilöllistä suorittamista kokeissa sekä suosiessa ulkoa muistamista vaativia tehtäviä, oppilaat 

alkavat ennakoida ja jopa laskelmoida näin tunnistettavaa opetusta. Jos näin pääsee 

tapahtumaan, koulun laaja-alainen sivistyksellinen tehtävä kapeutuu. (Atjonen, 2016a.) 

Opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiden mukaan vallitseva oppimiskäsitys korostaa oppijan 

aktiivista roolia oman oppimisensa rakentajana. Itseohjautuvuus oppimisessa tarkoittaa sitä, 

miten taitava oppija ohjaa omaa oppimistaan eri oppimistilanteissa. Itseohjautuva oppilas 

pystyy ennakoimaan ja valikoimaan tietoa sen mukaan, mitä tehtävässä olevat tavoitteet 

vaativat. Vallitseva oppimiskäsitys on suuri tekijä siihen, miten ja millaisin menetelmin 

oppilaiden arviointia toteutetaan. (Annevirta, 2016.) 

Lukuvuoden aikana tapahtuva arviointi ja palautteen anto toteutetaan osana päivittäistä 

työskentelyä. Tämä mainitaan jo opetussuunnitelman perusteissa ja tällä halutaan korostaa 

arvioinnin luonnetta tiiviinä osana opetus- ja oppimisprosessia. On kuitenkin hyvä muistaa, 

että esimerkiksi koe voi toimia osana formatiivista arviointia, kunhan koetulosta 

hyödynnetään oppimista eteenpäin vievänä oppilaalle annettavan palautteen avulla. (Vitikka 

& Kauppinen, 2017, 16.) Oppilaan edistymisestä annetavan palautteen tarkoitus on pitää 

huoltajat ja oppilas ajan tasalla. Arvioinnissa pyritään siihen, että lukuvuositodistukseen 

tuleva arvio tai arvosana ei tule oppilaalle tai huoltajalle yllätyksenä. Tämä edellyttää 

vanhemmilta aktiivista otetta koulussa käytävään arviointiin liittyvään keskusteluun oman 

lapsen kohdalla tai koulun yleisiin arviointiperiaatteisiin liittyen. Oppimisen arviointi on 

koulutuksellisen tasa-arvon ydinasia. Suomessa toisen asteen opintoihin haetaan 

perusopetuksen päättötodistuksella, joten yhdenvertainen arviointi koko maassa on tasa-

arvoisuuden edellytys. Arvioinnin yhdenvertaisuus ei koske ainoastaan päättöarviointia, vaan 

se koskee myös arviointia aikaisempien lukuvuosien osalta. (Vitikka & Kauppinen, 2017, 16-

17.)  
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Formatiivinen arviointi auttaa selkeästi arvioinnin oppimista edistävässä tehtävässä. Se 

tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas ymmärtää omaa oppimistaan, oppimisen edistymistä ja 

keinoja parantaa suoriutumistaan. Arvioinnin tehtävänä on löytää jokaisen oppijan potentiaali 

ja ohjata heitä eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Arviointi ei saa leimata ketään oman 

luonteensa, taustansa tai elämäntilanteensa vuoksi, myöskään pikkuvirheet ja yksittäiset 

epäonnistumiset eivät saa rangaista oppilasta. Arvioinnin avulla on etsittävä se, missä 

yksittäinen oppilas on hyvä ja varmistettava jokaiselle oppilaalle tieto, että myös oppilas itse 

tietää onnistuneensa ja osaavansa. (Vitikka & Kauppinen, 2017, 19). 

 

2.2 Formatiivinen arviointi 

 

Tutkijoiden näkemykset ovat hyvin samankaltaisia formatiivisesta arvioinnista. 

Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan arviointia, jota tehdään oppimisen aikana. 

Formatiivisella arvioinnilla pyritään selvittämään, kuinka hyvin oppilas pärjää suhteessa 

tavoitteisiin sekä kuinka oppilaan oppimista voitaisiin parantaa. (Goos, 2014, 416; Wiggins, 

2012, 11.) Huhtiniemen (2017) mukaan formatiivinen arviointi on arviointipalautteen 

antamista oppimisprosessin aikana ja taas summatiivinen arviointi kertoo mitä on opittu ja 

miten oppimiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Annevirran (2016) mukaan formatiivisen 

arvioinnin tehtävänä on ensisijaisesti ohjata opiskelua ja kannustaa oppilasta, ja sen lisäksi 

formatiivisen arvioinnin avulla oppilaan tulee luoda itselleen realistinen kuva oppimastaan ja 

kehittymisestään, tavoitteena on luoda realistinen kuva itsestä oppijana. Ouakrim-Soivio 

(2016, 18, 166) puolestaan määrittelee formatiivisen arvioinnin olevan erityisesti 

oppimisprosessin arviointia, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta sekä antaa 

oppimisesta palautetta. Ilmauksella ”arviointi oppimisessa tai oppimisen tukena” (assessment 

for learning) kuvataan usein formatiivista arviointia (Ouakrim-Soivio, 2016, 18, 166). 

Arviointiin perustuva palautteen antaminen toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja 

työskentelyä, kun kyseessä on formatiivinen arviointi (POPS, 2014, 50). Formatiivinen 

arviointi on vuorovaikutteista ja säännöllistä. Formatiivisessa arvioinnissa onkin tärkeää, että 

oppijat rohkaistuvat keskustelemaan ja arvioinnissa käytetään erilaisia ja monipuolisia 

arviointitapoja. (Herranen, Koljonen ja Aksela, 2017, 119.) Monipuolisen arvioinnin 

keskeisin ajatus on se, että oppilaalle annetaan monia vaihtoehtoja ja tapoja näyttää 
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osaamisensa. Oppilas voi näyttää osaamisensa yksin, ryhmässä tai pareittain esimerkiksi 

kirjallisesti, suullisesti, toiminnallisesti tai portfoliolla. Monipuoliseen arviointiin kuuluu 

myös tietojen soveltamisen, saavutettujen taitojen ja asenteiden arviointi. (Ouakrim-Soivio, 

2016, 81.) Tämän lisäksi oppijoita ohjataan kohti tavoitteita ja heitä arvioidaan tavoitteiden 

mukaisesti. Formatiivisessa arvioinnissa myös suunnataan opetus arvioinnin perusteella ja 

osallistetaan oppijaa arviointiin. (Herranen, Koljonen ja Aksela, 2017, 119.) Formatiivisessa 

arvioinnissa on olennaisena myös arvioinnin ohjaava ja kehittävä näkökulma (assessment as 

learning). Silloin arviointi on osana opetus- ja oppimisprosessia ja arviointi antaa 

mahdollisuuden oppimiselle. (Ouakrim-Soivio, 2016, 18-19.) 

Formatiivinen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen 

avulla. Arvioinnin keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista 

sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja (POPS, 2014, 50). Kun oppilaita arvioidaan 

formatiivisesti, se pakottaa opettajan jatkuvaan havainnointiin ja vuorovaikutukseen 

oppilaiden kanssa. Oppimista edistävän palautteen tulee olla laadullista, kuvailevaa ja 

oppimisen solmukohtia avaavaa. (POPS, 2014, 50-51.) Arvioinnin ollessa jatkuvaa, oppilaan 

edistymisestä annetaan tietoa koteihin ja oppilaalle riittävän useasti lukuvuoden aikana, mikä 

tarkoittaa sitä, että arviointi on läsnä opetuksessa koko ajan eikä pelkästään vain joulu- ja 

päättötodistuksessa (Vitikka & Kauppinen, 2017, 16). Formatiiviselle arvioinnille on 

ominaista monimenetelmällisyys ja monien osapuolten osallistaminen arviointiin. Arviointiin 

voidaan osallistaa opettajan ja oppilaan lisäksi vertainen ja huoltajat, tällä tavalla oppilaan 

tiedoista, taidoista ja asenteista valottuu eri puolia. (Atjonen, 2016b.) 

2.3 Itsearviointi 

Atjosen (2007, 81) mukaan itsearviointi voidaan määritellä toiminnaksi, jossa oppilas tai joku 

muu tekee arvion omasta suorituskyvystään. Ouakrim-Soivio (2016, 166) puolestaan 

määrittelee itsearvioinnin olevan oman toiminnan jäsentynyttä arviointia. Peura (Toivola, 

Peura & Humaloja, 2017, 94) määrittelee itsearviointia laajemmin ja sanoo, että oppilaan 

tulee olla tietoinen oppimisprosessin kaikista osista ja oppilaan tulee osata asettaa itselleen 

realistisia tavoitteita sekä toimia opettajan antaman ohjauksen ja palautteen avulla niin, että 

hän saavuttaa itselle asettamansa tavoitteet. 
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Itsearviointi poikkeaa ulkopuolisesta arvioinnissa siinä, että arvioinnin suorittaa se henkilö, 

johon arviointi kohdistuu (Ihme, 2009, 96). Itsearvioinnissa muodostetaan itselle 

oppimistavoitteita. Jotta oppija saavuttaa omat tavoitteensa, tietoa pitää hankkia ja muokata 

oppijalle sopivaksi. Itsearvioinnissa kehitetään ja arvioidaan omia ratkaisuja ja oman 

tekemisen seurauksia. Itsearviointiin kytkeytyy kiinteästi myös reflektiivisyys, jolla 

tarkoitetaan valmiuksia ymmärtää omaa toimintaa eri näkökulmista sekä ohjataan ja 

muutetaan sitä. (Atjonen, 2007, 81-82.) Itsearviointia ei voi oppia hetkessä, joten se vaatii 

paljon harjoittelua (Atjonen, 2007, 82; Toivola, Peura & Humaloja, 2017, 92). Tutkimukset 

osoittavat, että lasten itsearviointaidot tulevat todenmukaisemmiksi iän karttuessa. (Marsh, 

Craven & Debus, 1998, 1030). Atjonen toteaa, että itsearviointia osataan kyllä tehdä 

kouluissa, mutta tavoitteena olisi tehdä sellaista itsearviointia, josta olisi hyötyä oppimiseen 

(Atjonen, 2007, 82). 

Itsearvioinnissa on kysymys oppijan oikeudesta päästä vaikuttamaan omiin tavoitteisiin ja 

tavoitteiden ja tulosten vertailuun (Atjonen, 2007, 81). Itsearviointi vaatii tietynlaisia 

edellytyksiä toimiakseen. Itsearvioinnissa on tärkeää, että sekä opettaja että oppilas tietävät 

mitä arvioidaan, miksi arvioidaan, miten arvioidaan ja miten saatu tieto hyödynnetään 

jatkossa. Oppilaan itsearvioinnin kannalta on tärkeää, että opettaja on selvillä arvioinnin 

perusteista ja tuntee opetuksen tavoitteet. Selkeä tieto oppimisen tavoitteista, arvioinnista ja 

opetusjärjestelyistä herättää luottamusta oppilaissa ja lisäksi poistaa epäoikeudenmukaisen 

kohtelun pelkoa. (Toivonen, 2004, 166.)  

 

Itsearvioinnin nimitys johtaa helposti harhaan, oppilaan ei tarvitse arvioida itseään, vaan 

oppilas arvioi omaa oppimistaan (Koppinen, Korpinen & Pollari, 1994, 84; Toivonen, 2004, 

168). Itsearviointi voi kohdistua hyvin monenlaisiin asioihin, esimerkiksi toimijan 

voimavaroihin, elämäntilanteeseen, tavoitteisiin, suuntautumiseen, oppimiseen ja 

opiskeluvalmiuksiin. Nämä ovat sellaisia asioita, ettei niistä voi antaa tietoa oikein kukaan 

muu kuin toimija itse. (Atjonen, 2007, 82-83.) Itsearviointi on koulumaailmassa melko uusi 

asia ja sen käyttäminen tuottaa hankaluuksia oppilaille. Oppilaat saattavat helposti aliarvioida 

itseään, jotta arvio itsestään ei olisi parempi kuin opettajan antama arvio. Oppilailla on pelko 

menettää kasvonsa luokkakavereiden silmissä, jos arvioi itseään paremmaksi, mitä opettaja 

arvioi. Tämä heikentää koulussa tehtävän itsearvioinnin laatua, sillä oppilaat pyrkivät 

arvailemaan opettajan antamaa arviota. (Atjonen, 2007, 82-83.) 
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2.4 Itsearviointi osana formatiivista arviointia 

Itsearvioinnin on tarkoitus tukea oppilaan itsetuntoa ja kehittää opiskelutaitoja. Tavoitteena 

on myönteisen minäkuvan ja itsetuntemuksen vahvistuminen. Itsearvioinnin avulla oppilas 

oppii tiedostamaan asetetut tavoitteet, asettamaan tavoitteita opiskelulle, työskentelylle ja 

yhdessä toimimiselle sekä säätelemään ja tarkastelemaan oppimisprosessia. Tämän lisäksi 

oppilas oppii tiedostamaan vahvuusalueitaan ja kehityskohteitaan. Oppilaalle tulisi luoda 

realistinen käsitys omista taidoistaan ja mahdollisuuksistaan. Oppilaan pitäisi ymmärtää oma 

tapansa oppia, jotta hän osaisi kehittää omia opiskelu- ja oppimistaitojaan. Mitä tietoisempi 

oppilas on omasta lähtötasostaan ja kyvyistään, sitä helpommin ja tarkemmin hän oppii 

asettamaan itselleen oppimistavoitteita sekä arvioimaan omaa kehittymistään. Kun oppilas 

asettaa itselleen realistiset tavoitteet ja saavuttaa ne, se turvaa oppilaan motivaatiota ja tuo 

onnistumisen kokemuksia. Oppilaan itseluottamuksen kasvaessa oppilas uskaltautuu 

asettamaan itselleen vaativampiakin tavoitteita. Tämän takia opiskelun aikana oppilasta tulee 

ohjata arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitoja sekä tarkastelemaan oppimisprosessiaan. 

Tätä arviointia toteutetaan monipuolisesti myös itsearvioinnin keinoin. (Toivonen, 2004, 

163,167.) 

Oppilaan ei ole helppo ymmärtää eri oppiaineiden erilaisia tavoitteita ja sisältöjä riittävän 

selkeästi, jotta ymmärtäisi oppiaineen tiedolliset ja taidolliset ääripäät ja osaisi suhteuttaa ne 

omaan kehittymiseensä. Siksi oppilaan ohjaaminen omiin realistisiin tavoitteisiin on 

haastavaa, mutta itsearvioinnin kannalta olennaista. Oppilas oppii asettamaan tavoitteet 

opettajan, huoltajan ja muun kouluhenkilökunnan tukemana. Tavoitteen asettamisen jälkeen 

iso vastuu siirtyy oppilaalle tavoitteen saavuttamisesta. Aikuisten erityinen tehtävä onkin 

tukea oppilasta luottamaan itseensä ja tietämään oma osaamisen taso sekä uskomaan 

ponnistelun ja työnteon tärkeyteen tavoitteiden saavuttamisessa. (Toivonen, 2004,167.) 

Minäkäsitys kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tärkeiden ihmisten kanssa. Ollessaan 

vuorovaikutuksessa oppilas saa jatkuvasti palautetta omasta käyttäytymisestään ja toisaalta 

ympäristö kohdistaa oppilaaseen odotuksia, joista oppilas muodostaa minäihanteensa. Kun 

oppilas vertaa todellista minäänsä minäihanteeseen, oppilas luo käsityksen, miten arvostettu ja 

hyvä hän on. Itsearvioinnilla pyritään rakentamaan realistista minäkäsitystä sekä 

vahvistamaan oppilaan itsetuntemusta ja tervettä itsetuntoa. Minäkäsitys kehittyy vähitellen 

oppilaan oppiessa tarkkailemaan itseään. Oppilas tarkkailee ja arvioi omia kykyjä, taitoja, 

tunteita, motiiveja, tavoitteita, tuloksia, vahvuuksia ja heikkouksia kehittäessään omaa 
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minäkäsitystään. Oppimisen yhteydessä itsetuntemuksella tarkoitetaan, että oppilaalla on 

realistinen käsitys omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä siitä, mitä hän osaa. Hyvän 

itsetuntemuksen avulla oppilaalle syntyy terve itsetunto, johon kuuluvat itseohjautuvuus ja 

elämänhallintataidot. Itsearviointia pidetäänkin avaimena itsetuntemukseen. Sen avulla 

oppilas tulee tietoiseksi omista kyvyistään ja itsestään. (Toivonen, 2004, 164.) Tämän 

hetkisen perusopetuksen opetussuunnitelman ja siinä vallitsevan oppimiskäsityksen mukaan 

oppilaista pyritään tekemään itseohjautuvia. Oppilaita ohjataan itseohjautuvuuteen 

formatiivisen arvioinnin avulla. (POPS, 2014, 17,49.)  

Nykyisin opettajan etiikka velvoittaa käyttämään erilaisia arvioinnin toteutustapoja, eikä 

pelkkä opettajan antama ohjaus ja palaute riitä. Oppilaita tulee osallistaa ja aktivoida sekä 

antaa vastuuta. Tämä luo edellytykset itsearvioinnin käytölle. Itsearvioinnilla oppilas saa 

oikeuden vaikuttaa omassa oppimisessa tavoitteenasetteluun sekä tavoitteiden että tulosten 

vertailuun. Tällaisessa toiminnassa nähdään olevan tärkeitä metakognitiivisia taitoja eli oman 

oppimistavan säätelyyn ja tunnistamiseen liittyviä keinoja. Nykynäkemykset oppimisesta ovat 

ottaneet huomioon sen, että oppija tarkkailee ja säätelee itse oppimistaan aktiivisesti. 

Itsearviointi on hyvä keino havahduttaa oppilaita passiivisuudesta, joka on koulussa ominaista 

ja johon monesti oppilaita ajetaan väistämättä. Itsearviointi syventää käsitystä arvioinnin 

merkityksestä ja lisää oppilaan itsetiedostusta eli tällä tavoin auttaa oppilasta tulemaan 

paremmaksi oppijaksi. Autenttinen itsearviointi vaatii onnistuakseen sen, että oppilaat ovat 

tietoisia juuri käsillä olevan tehtävän arviointikriteereistä ja oppilaita ohjataan säätelemään 

omaa oppimistaan aktiivisesti. (Atjonen, 2007, 81-82.)  

Itsearviointitaito kuuluu metakognitiivisiin taitoihin. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan 

oppijan ajattelun ajattelua ja arviointia sekä sitä, että oppija pystyy tunnistamaan omat 

heikkoudet ja vahvuudet. Tavoitteena on, että oppijalle kehittyy sellainen itsearviointitaito, 

jolla hän kykenee ohjaamaan omaa oppimistaan. (Herranen, Koljonen ja Aksela, 2017, 120; 

Ouakrim-Soivio, 2016, 84.) Arviointi on parhaimmillaan oppimisprosessi, jossa oppijalla on 

mahdollisuus käyttää arviointia oman oppimisen kehittämiseen. Esimerkiksi itsearviointi 

auttaa oppijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja rakentamaan käsitystä itsestään oppijana. 

(Tähkä & Kauppinen, 2017, 23.) 

Itsearviointitaitojen liittymistä oppilaan oppimisen arviointiin pidetään tehokkaana oppimisen 

näkökulmasta, koska se lisää oppijan tietoisuutta arvioinnin kriteereistä (Ouakrim-Soivio, 

2016, 85). Kun oppilas arvioi omaa oppimistaan, oppilas arvioi suhdettaan ennen kaikkea 
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luokkaan, opettajaan ja oppiaineeseen. Nämä suhteet vaikuttavat selkeästi motivaatioon ja 

onnistumiseen oppimisessa. Hyvin toimiva luokkayhteisö luo oppilaille mahdollisuudet 

asettaa toiminnalleen tavoitteita ja pyrkiä tavoitteisiin määrätietoisesti. (Toivonen, 2004, 166-

167.) Kun oppilas kehittyy arvioimaan omaa oppimistaan ja siihen liittyvää toimintaansa, hän 

voi omatoimisesti reflektoida oppimistaan. Tällä tavoin itsearvioinnista tulee hyödyllinen ja 

tarpeellinen osa oppilaan oppimisprosessia ja sen arviointia. (Ouakrim-Soivio, 2016, 86.)  

Itsearviointi on kohtuullisen uusi asia ja se saatetaan kokea vaikeaksi asiaksi toteuttaa. Usein 

käytettyjä itsearvioinnin muotoja ovat arviointikeskustelut, portfoliot ja kirjallisesti tehtävät 

itsearvioinnit. Suurin hyöty erilaisista itsearvioinnin muodoista on opettajalle se, että 

itsearviointien avulla saadaan uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia esille oppilaasta, joita ei 

opettaja itse huomaa tai tule ajatelleeksi. Itsearvioinnissa rohkaiseva palaute ja erilaisuutta 

hyväksyvä ilmapiiri auttavat oppilasta luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä. (Anttila, 

2013, 110.) 
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3 ARVIOINTI KOULULIIKUNNASSA 

Uudessa opetussuunnitelmassa monet asiat liikunnan osalta ovat samoja kuin aiemmissa 

opetussuunnitelmissa, kuten pyrkimys kannustavaan ja ohjaavaan palautteeseen, arvioinnin 

perustuminen monipuoliseen näyttöön sekä oppilaan pätevyyden kokemuksen tukeminen ja 

itsearviointitaitojen kehittäminen. Uudenlainen tavoitteenasettelu ja jako fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaalisen toimintakykyyn ja niiden tavoitteisiin tuo mukanaan myös selkeitä 

muutoksia liikunnan arviointikriteereihin ja toteutukseen. (Sääkslahti ym., 2017, 79.) 

Monipuolinen arviointi ja siihen liittyvä jatkuva palautteen antaminen ovat opettajan 

pedagogisia keinoja oppilaiden oppimisen ja koko kehityksen tukemiseen. Oppilaita ohjataan 

liikuntatunneilla yksin ja ryhmissä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa 

määriteltyihin tavoitteisiin. (Opetushallitus, 2016.) 

Tässä kappaleessa avataan koululiikunnan käsite ja esitellään, miten perusopetuksen 

opetussuunnitelma ohjeistaa arvioimaan liikuntatunneilla. Lisäksi esitetään  

tutkimuskirjallisuuden pohjalta tapoja ja käytäntöjä koululiikunnassa tapahtuvasta 

arvioinnista.  

3.1 Koululiikunta 

Koululiikunta on käsite, jolla viitataan yleisimmin opetussuunnitelman mukaisiin, kaikille 

oppilaille yhteisiin liikunnan oppitunteihin (Nupponen, Pehkonen & Penttinen 2012, 92). 

Koulun liikunta tarkoittaa puolestaan koulun liikuntatuntien ulkopuolista toimintaa, kuten 

akateemisiin oppiaineisiin integroitua liikuntaa sekä välitunti- ja koulumatkaliikuntaa 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2013, 23) Nämä kaksi käsitettä kannattaa erottaa 

toisistaan. 

 

Koululiikunta on tavoitteellinen oppiaine, jota opetussuunnitelman normit määrittävät. 

Koululiikuntaa opetetaan kaikille oppilaille, mutta eri luokka-asteilla koululiikunnan 

tuntimäärät vaihtelevat. Koululiikunta on pääsääntöisesti toiminnallista ja virikkeellistä 

toimintaa yhdessä. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2013, 23.) Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa kuvataan liikuntaa oppiaineena, joka tarjoaa mahdollisuuden iloon, 

osallisuuteen, keholliseen ilmaisuun, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen 

kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Lisäksi koululiikunta antaa oppilaille 
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valmiuksia terveytensä edistämiseen. (POPS, 2014, 148, 273, 433.) Koululiikunnan 

kokonaisvaltaisuuden ansiosta, sillä on huomattava potentiaali erilaisten oppimisvalmiuksien 

edistäjänä. Suomalainen koululiikunta erottuu selvästi kansainvälisissä vertailuissa 

monipuolisena ja korkeatasoisena terveyttä ja hyvinvointia tukevana oppiaineena. Suomessa 

koululiikuntaa toteutetaan monipuolisissa olosuhteissa ulkona ja sisällä kaikkina 

vuodenaikoina, mikä erottaa suomalaisen koululiikunnan selvästi monista muista maista ja 

niissä järjestettävästä koululiikunnasta. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2013, 23.) 

Koululiikunnassa hyödynnetään monipuolisesti lähiliikuntapaikkoja ja luontoa. Vaikka 

koululiikunta perustuu eri vuodenaikojen antamiin mahdollisuuksiin, opetuksen täytyy olla 

turvallista. (Koivula & Pietilä 2013, 274–275.) 

 

Koululiikunnan tavoitteet laaditaan perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja 

ajankohtaisen tutkimustiedon mukaan (Sääkslahti & Lauritsalo 2013, 484). Liikunnan 

opetuksen järjestämistä määrää Suomessa lainsäädäntö. Opetushallituksen määrittelemät 

opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet tehdään lainsäädännön mukaisesti. Kaupunkien 

ja kuntien paikalliset opetussuunnitelmat voivat soveltaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. 

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään koululiikunnan keskeinen tehtävä, arvoperusta, 

sisällöt ja tavoitteet. Tämän hetkisen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) mukaan 

koululiikunnan tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen toimintakykyyn sekä saamaan oppilaille myönteistä suhtautumista omaa kehoa 

kohtaan. (POPS, 2014, 148, 273; Koivula & Pietilä, 2013, 274–275; Sääkslahti ym., 2017, 71-

72.) Lisäksi koululiikunnan yhtenä tehtävä on myös kasvattaa oppilaita liikuntaan ja liikunnan 

avulla (Tammelin, Laine & Turpeinen, 2013, 75; POPS 2014, 148; Tammelin 2008, 13). 

Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä ja myönteisen 

minäkäsityksen kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely ja toisia kunnioittava 

vuorovaikutus (POPS, 2014, 148, 273, 433). 

 

Koululiikunnan tärkeimpänä tavoitteena ovat liikunnallisen elämäntavan tukeminen sekä 

positiiviset kokemukset liikunnasta. Oppitunnit ovat pääsääntöisesti oppilaille fyysisesti 

aktiivisia ja kehollisia, jossa korostuu yhdessä tekeminen. (POPS, 2014, 148, 273; Koivula & 

Pietilä, 2013, 274–275; Sääkslahti ym., 2017, 71-72.) Koululiikunta pyrkii luomaan 

hyvinvointia oppilaiden jokapäiväiseen elämään. Tämä laaja-alainen tehtävä luo pohjan 

perusopetuksen liikunnanopetukselle. Lapsille ja nuorille pyritään opettamaan tietoja ja 

taitoja, joilla he pystyvät huolehtimaan omasta toimintakyvystä ja suojelemaan itseään 
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terveyshaitoilta, joita liiallinen istuminen ja staattisia asentoja sisältävä elämäntapa tuovat 

mukanaan. (Sääkslahti ym., 2017, 72.) 

 

Perusopetuksen liikuntatuntien tavoitteena on fyysisesti aktiivisen elämäntavan 

synnyttäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 

määritelty fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet. Tavoitteiden 

edistymistä seurataan formatiivisen arvioinnin avulla, joka on arviointina ohjaavaa ja 

kannustavaa. (Sääkslahti ym. 2017, 71.) Yksi koululiikunnan tärkeistä tavoitteista on saada 

oppilaat innostumaan liikunnasta. Liikunnasta halutaan saada osa oppilaiden elämäntapaa. 

Tähän tavoitteeseen päästäkseen tulee lapsille ja nuorille tarjota mahdollisuuksia harrastaa 

siten, että esteenä ei ole sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus, sosio-ekonominen asema tai 

ikä. Koulun tehtävä onkin antaa mahdollisuus oppia lisää, eikä rajoittaa sitä. (Clarke & 

Penney 2005, 100.) 

 

Koululiikunnan merkitystä Suomessa korostaa myös se, että koululiikunta on ainoa 

organisoidun liikunnan muoto, johon jokainen suomalainen koululainen osallistuu vähintään 

peruskoulun ajan. Tutkimusten mukaan koululiikunnassa koetut asiat heijastuvat aina jollain 

tavalla koululiikunnan kokeneiden elämään. (Penttinen, Nupponen & Pehkonen 2012, 14; 

Wuolio 1998, 40.) 

3.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen arviointi koululiikunnassa 

Liikunnalla on muihin kouluaineisiin verrattuna hyvin poikkeava ja kunnianhimoinen tehtävä. 

Oppiaineella on tavoitteena liikunnallisen elämäntavan omaksuminen loppuelämäksi. 

Tällainen asetelma on arvioinnin kannalta haastavaa, koska tavoitteet ovat pitkällä 

tulevaisuudessa. (Sääkslahti ym., 2017, 72.) Tarnanen, Rauramaa & Kukkonen-Harjula 

(2016) pitävät tulevaisuuteen tähtäävää tavoitteenasettelua perusteltuna siksi, että 

säännöllinen liikunta on merkityksellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (Sääkslahti 

ym., 2017, 72). Jo opetuslainsäädännössä edellytetään koulutuksen valmistavan oppilaita 

tulevaisuuden haasteisiin ja lisäksi antavan oppilaille tarpeellisia tietoja ja taitoja elämään 

(Perusopetuslaki, 628/1998). Koska näin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän tavoitteen arviointi 

on vaikeaa, arvioidaan koululiikunnassa niitä tekijöitä, joiden tiedetään olevan tärkeimpiä 

rakennusaineita liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Perusopetuksen 
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opetussuunnitelmassa (2014) näitä tekijöitä on jaettu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn tavoitealueisiin. (Sääkslahti ym., 2017, 72.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) on tullut muutama uusia käytäntöjä 

arvioinnin osa-alueeseen. Arviointiin liittyvää pedagogista tehtävää ja sen merkitystä halutaan 

korostaa. Erityisesti tämä näkyy formatiivisen arvioinnin voimakkaana esille nostamisena ja 

siinä palautteen antamisen vahvistumisena. (Huhtiniemi, 2017.) Perusopetuksessa 

koululiikunnan arviointi jakautuu tasan kahteen osaan oppimisen ja työskentelyn arviointiin. 

Oppimisvaikeudet ja oppilaan terveydentila huomioidaan arviointimenetelmiä soveltamalla. 

Oppijan omaa päätäntävaltaa ja tavoitteenasettelua on syytä tukea jo peruskoulussa. 

(Sääkslahti ym., 2017, 71-72.) 

 

Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla liikunnan oppiaineessa oppimisen arvioinnilla tuetaan 

oppilaiden kasvua liikuntaan ja liikuntaa avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioinnin 

tarkoituksena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Myönteinen ja 

rakentava palaute ovat tärkeässä osassa tukemassa oppilaan myönteisessä käsityksessä 

itsestään liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön edistymisestä, työskentelystä 

ja oppimisesta. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan yksilön kehittymistarpeet ja 

vahvuusalueet, joita voidaan tukea opettajan pedagogisia taitoja hyödyntäen. Arviointi 

toteutetaan havainnoimalla oppilaan toimintaa ja työskentelyä liikuntatunneilla, sekä 

ohjaamalla oppilasta itsearviointiin. Liikunnan arvioinnissa on otettava huomioon oppilaan 

erityistarpeet ja terveydentila. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on nimetty neljä 

keskeisintä kohtaa arvioinnin ja palautteen annon kannalta liikunnassa ensimmäisellä ja 

toisella vuosiluokalla. Ensimmäisenä on kehittyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen 

löytämisessä. Toisena on kehittyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa. 

Kolmantena on kehittyminen sovittuihin toimintoihin liittyvässä turvallisessa toimimisessa. 

Neljäntenä on kehittyminen yhdessä työskentelyn sekä itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

(POPS, 2014, 148.) 

 

Vuosiluokilla 3-6 arviointi on perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan lähes identtistä 

verrattuna 1-2 vuosiluokkiin. Myös 3-6 vuosiluokalla arviointi toteutetaan havainnoimalla 

oppilaan toimintaa ja työskentelyä liikuntatunneilla, mutta erona 1-2 vuosiluokalle on, että 3-

6 luokkalaisten arviointiosuudessa määritellään selkeästi arvioinnin perustuvan fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Lisäksi arvioinnin kohteita ovat 
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oppimisen tavoitteet 2-6 ja työskentelyn tavoitteet 1 ja 7-10. Opetussuunnitelmassa on vielä 

erillinen maininta, ettei oppilaiden kunto-ominaisuuksia arvioida. Kun opettaja antaa 

liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa, hän arvioi oppilasta suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kuudennella luokalla määritellään osaamisen 

taso suhteessa valtakunnallisiin arviointikriteereihin yhdenvertaisuuden vuoksi. (POPS, 2014, 

275.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan arvioinnin tulee olla sekä kannustavaa 

että realistista. Arvioinnin formatiivisena tehtävänä opettajalla on arvioida ja edistää 

oppimista, ja lisäksi summatiivinen tehtävä on määritellä oppilaan taso suhteessa annettuihin 

kriteereihin. Tämä tuo opettajille haasteita etenkin liikuntatunneilla, kun arvioidaan 

taidollisesti heikkoa oppilasta realistisesti ja samalla yritetään kriteerien mukaisesti antaa 

positiivista palautetta. (Huhtiniemi, 2017.) Liikunnan opetussuunnitelman perusteet ovat 

perusopetuksessa melko väljät liikuntasisältöjen suhteen, mutta sisällöissä painotetaan 

kuitenkin erilaisten liikuntatehtävien, liikuntamuotojen ja -lajien hyödyntämistä opetuksessa 

erilaisissa oppimisympäristöissä. Arviointi edellyttääkin näin toimimista, koska oppilaiden 

oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti erilaisissa liikuntatilanteissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ei ole mainintaa yksittäisten 

liikuntalajien tekniikoiden osaamiskriteereistä, lukuun ottamatta uimataitoa ja 

vesipelastustaitoa. Nykyisen opetussuunnitelman (2014) henki on se, että erilaiset 

liikuntamuodot, liikuntatehtävät ja -lajit nähdään välineinä oppilaan fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn kehittymiselle. (Sääkslahti ym., 2017, 80.) 

3.3 Arvioinnin toteutus koululiikunnassa 

Opettajien käytännön työssä arviointikäytänteet ovat vaihdelleet paljon. Tämän takia nykyisen 

perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) linjaukset pyrkivät parantamaan käytänteitä 

oikeudenmukaisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi. Nykyisillä opetussuunnitelman linjauksilla 

pyritään siihen, että opettajat käyttäisivät arviointia samalla tavalla. Samat tavoitteet ja 

painotukset auttavat eri koulujen oppilaita pääsemään keskenään tasavertaiseen asemaan 

liikunnan arvioinnissa. (Sääkslahti ym., 2017, 71,80.) Perusopetuksessa arviointi sisältää 

oppimisen ja työskentelyn arvioinnin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puolet oppilaan 

liikunnan arvosanasta muodostuu oppimisen perusteella eli motoristen perustaitojen ja 

ratkaisuntekotaitojen osaamisesta erilaisissa liikuntamuodoissa. Toinen puoli arvioinnista 
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tulee työskentelytaitojen perusteella eli aktiivisuudesta ja yrittämisestä sekä toisten huomioon 

ottamisesta ja vastuullisuudesta liikuntatilanteissa. (Sääkslahti ym., 2017, 73.) 

Käytännössä koululiikunnassa arviointi jaetaan kahteen osaan formatiiviseen ja 

summatiiviseen arviointiin. Molemmissa arvioinnin tulee perustua valtakunnalliseen 

opetussuunnitelmaan ja tarkennetun paikallisen opetussuunnitelmaan tavoitteisiin. 

Perusopetuslaki määrää oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioitavan 

monipuolisesti. (Sääkslahti ym., 2017, 73.) Opettajien täytyy huolehtia siitä, että oppilaat ovat 

tietoisia tuntien, opintojaksojen tai kurssien tavoitteista ja ymmärtävät arviointiperusteet. 

Oppilaiden edistymisestä, käyttäytymisestä ja työskentelystä on annettava riittävän usein 

tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen. (POPS, 2014, 48.) Puhutaankin, että arvioinnin täytyy 

olla läpinäkyvää, eli arviointi kriteereiden pitää olla oppilaille ja vanhemmille etukäteen 

selvillä (Hirvensalo, Sääkslahti, Huovinen, Palomäki & Huhtiniemi, 2016, 27). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisesti arviointi ei saa kohdistua 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, persoonaan tai temperamenttiin. Oppilaita ja oppilaiden 

tekemiä suorituksia ei verrata toisiinsa. (POPS, 2014, 48.) Nämä lauseet koskevat kaikkia 

pakollisia oppiaineita, myös liikuntaa. Opetusmenetelmät ja arvioinnin tavat täytyy 

liikunnassa suunnitella ja myös toteuttaa siten, että oppilaiden välinen kilpailu ja keskinäinen 

vertailu ovat minimissään. Näiden sijaan kiinnitetään huomiota oppilaan työskentelyn 

edistymisen ja oman oppimisen seurantaan. Liikunnan arviointiperusteista on pyritty 

tekemään sellaisia, että kaikilla oppijoilla olisi Suomessa yhdenvertaiset mahdollisuudet 

osoittaa oppimista ja edistymistä liikunnassa, asui sitten etelässä tai pohjoisessa tai oli 

oppimisvaikeuksia tai ei. (Sääkslahti ym. 2017, 73.) Oppimisen arviointia voidaan eriyttää, 

eriyttäminen tarkoittaa tässä tapauksessa oppilaan erilaisia mahdollisuuksia näyttää 

oppimistaan (Opetushallitus, 2016). 

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat fyysinen aktiivisuus, liikunnalliset perustaidot, 

ja näiden lisäksi monia muita asioita, kuten omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja 

arviointi, liikkuminen monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja -paikkoja hyödyntäen sekä 

turvallinen ja asiallinen toiminta kaikissa liikuntatilanteissa. Yksi tärkeimmistä fyysisen 

toimintakyvyn tavoitteista on parhaansa yrittäminen. Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteita 

ovat esimerkiksi rehellisyys, toisten huomioon ottaminen, reilu peli ja yhteistyötä edistävien 

toimintatapojen omaksuminen. Liikunta on erityisen hyvä oppiaine näiden sosiaalisten 

taitojen harjoitteluun ja oppimiseen. Näiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi liikunnassa on 
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psyykkisen toimintakyvyn kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. Näistä esimerkkejä ovat kyky 

itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun kantaminen omasta työskentelystä. Psyykkisen 

toimintakyvyn tavoite- ja sisältöalueisiin kuuluu myös tavoitteita, jota ei arvioida opetuksessa, 

mutta jotka ovat kuitenkin tärkeitä asioita kehittää. Näitä ovat esimerkiksi liikunnan 

merkityksen ymmärtäminen hyvinvoinnin kannalta ja myönteisten kokemuksien saaminen 

liikunnasta. (Sääkslahti ym., 2017, 72.)  

Uutena ja keskusteluakin herättäneenä muutoksena oppilaan fyysisen kunto-ominaisuuksien 

tasoa ei saa käyttää arvioinnin perusteena. Testejä ja mittauksia saa oppilaille pitää, mutta 

niiden tuloksia ei saa käyttää arvioinnissa arvosanan tai arvion antamisen perusteena. 

(Sääkslahti ym., 2017, 79-80.) Aikaisemmin ajateltiin säännöllisten kuntotestien johtavan 

siihen, että oppilaat tiedostavat oman fyysisen kunnon tason ja pitävät siitä hyvää huolta. 

Tämä tavoite ei ole toteutunut ajatellulla tavalla. Kuntotesteistä on muodostunut osalle 

oppilaista kielteisiä kokemuksia, joita he saattavat muistella myöhemmälläkin iällä. 

Testitilanteiden synnyttämät kielteiset kokemukset johtuvat monista eri syistä. Kielteisiä 

kokemuksia syntyy, kun oppilas kokee häpeää, nöyryytystä tai suurta pelkoa. Heikot 

suoritukset ja epäonnistumiset voivat johtaa myös oppilaan kiusaamiseen. (Opetushallitus, 

2016.) Nykyään oppilaita mitataan viidennellä ja kahdeksannella luokalla valtakunnallisesti 

Move!-toimintakykymittauksella, mutta mittaustuloksia ei käytetä arvioinnin perusteena. 

Mittausten keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta fyysisestä 

toimintakyvystä omatoimisesti. (Sääkslahti ym., 2017, 79-80.) Move!-

toimintakykymittauksella oppilaat opettelevat arvioimaan itseään ja omaa toimintakykyään 

(Opetushallitus, 2016). Fyysisen toimintakyvyn mittaustulosten rajaaminen arvioinnin 

ulkopuolelle palvelee sitä, että oppilaat ja opettaja saavat rauhassa keskityttyä kehittymisen 

seurantaan ilman arviointipaineita. Tärkeää on muistaa, että oppilaat kehittyvät yksilölliseen 

tahtiin ja esimerkiksi perinnölliset tekijät ja oppilaan terveydentila vaikuttavat oppilaan 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteluun ja sitä kautta saataviin tuloksiin. (Sääkslahti ym., 

2017, 79-80.)  

Oppilaan taidot ja tiedot fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä ovat kuitenkin arvioitavissa. 

Oppilasta kannustetaan ja ohjataan arvioimaan omia fyysisiä ominaisuuksia, sekä lisäksi 

kehittämään ja ylläpitämään niitä. Jos toimintakykymittauksen tulokset osoittavat, että oppilas 

on kehittynyt joissakin osa-alueissa, kuten voimassa, kestävyydessä tai nopeudessa, voinee 

tätä pitää osoituksena siitä, että oppilas on myös tiennyt, miten näitä ominaisuuksia 

kehitetään. Suunnitelessaan erilaisten testien ja mittausten käyttöä liikunnan opetuksessa, 
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tulee opettajan lähtökohtaisesti ajatella niiden kannustavuutta ja ohjaavuutta opetuksessa ja 

arvioinnissa. Mittaus ei palvele oikeita asioita, jos se synnyttää negatiivista sävyä 

liikunnallista elämäntapaa kohtaan tai aiheuttaa kielteisempää suhtautumista omaan kehoon 

tai liikunnassa pärjäämiseen. (Sääkslahti ym., 2017, 80.)  

Opettajalla on pedagogista valtaa, kun hän arvioi oppilaita. On siis tärkeää, että opettaja 

pystyy käyttämään valtaa taidokkaasti ja tiedostaa omat arviointitapansa. (Atjonen, 2007, 38-

39). Hirvensalo ym. (2016) kehottavatkin opettajia harrastamaan eettistä ja kriittistä pohdintaa 

omasta arviointityöstä. Opettajan kannattaa pohtia asenteitaan ja tapojaan erilaisilla 

apukysymyksillä: Vertaanko oppilaita toisiinsa? Arvioinko oppilaan temperamenttia tai 

persoonaa? Saako vilkas tai ujo oppilas huonomman arvosanan kuin ansaitsee? (Hirvensalo 

ym., 2016, 27.) 
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4 POHDINTA 

 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä tarkoitetaan formatiivisella arvioinnilla, joka on 

tämän ajan kuuma puheenaihe kouluissa perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksen 

myötä. Itsearviointi liittyy kiinteästi formatiiviseen arviointiin ja koulussa vallitsevaan 

oppimiskäsitykseen, joten pyrin selvittämään, miksi itsearviointi on tärkeää suomalaisessa 

peruskoulussa. Rajattuani tutkielman aihetta pelkästään oppiaineista vain koululiikuntaan, 

tutkin, millaisena formatiivinen arviointi näyttäytyy koululiikunnassa ja millaisia ohjenuoria 

sille on annettu. Lähdekirjallisuuteen tutustuessa löysin helposti arviointiin liittyviä asioita, 

mutta suoraan formatiiviseen arviointiin oli vaikeampi löytää tutkimuskirjallisuutta. Lopulta 

kuitenkin sain hyviä apuja aineiston etsimessä ja löysin suoraan formatiiviseen arviointiin 

liittyviä tutkimuskirjoja. Suomalaiset kirjat olivat vielä aika uusia ja nimenomaan tehty 

opettajille, rehtoreille ja opettajaksi opiskeleville avuksi arviointityöhön. Luulen, että 

formatiivinen arviointi on aika uusi termi Suomessa, uusissa lähteissä oli käytetty sitä, mutta 

vanhemmissa oli käytetty muita termejä jatkuvasta arvioinnista. Se on kuitenkin 

huomioitavaa, että ulkomaisissa lähteissä käytettiin enemmän sanaa ”formatiivinen arviointi” 

kuin kotimaisissa.  Mielestäni lähteet ovat erittäin laadukkaita tutkielmassani. 

Tutkielma vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Yritän huomioida myös erilaiset 

näkökulmat käsitteen määrittelyssä. Työn tekemisessä tuli vastaan haastavia tilanteita, kun 

tutkimusaineistossa käytettiin erilaisia käsitteitä formatiivisesta arvioinnista. Tulkitsin itse 

formatiivisen arvioinnin, opintojen aikaisen arvioinnin ja jatkuvan arvioinnin tarkoittavan 

samaa. En huomioinut kaikkia erilaisia näkökulmia työssäni ja se on varmasti ihan 

järkevääkin rajauksen kannalta. Esimerkiksi itsearvioinnista esitetään myös toisenlaisia 

näkemyksiä vaikutuksesta oppimiseen. Kasasen (2003) mukaan itsearvioinnista voi olla 

alempien luokkien oppilaille jopa haittaa. Itsearvioinnit saattavat vaikuttaa negatiivisesti 

lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehitykseen, jos oppilas ei ymmärrä itsearvioinnin tavoitetta 

ja tarkoitusta, tai hänellä ei ole kykyä reflektoida omaa toimintaansa. Formatiivisen arvioinnin 

ja siihen kiinnittyneen itsearvioinnin täytyy kohdistua toimintaan, ei henkilöön. Formatiivisen 

arvioinnin tulee vahvistaa koulunkäyntimotivaatiota ja oppimisen edistymistä. Arviointiin ja 

arvioinnin rooliin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska arvioinnin tulee korostaa ja tukea 

oppilaiden vahvuuksia. (Harinen, Laitio, Niemivirta, Nurmi & Salmela-Aro, 2015, 69-74.) 
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Arvioinnin toteutus koululiikunnassa -kappaleessa käytän pääsääntöisesti vain Sääkslahden 

ym. (2017) artikkelia, joka on tehty suoraan neuvomaan ja auttamaan opettajia 

arviointityössä. Artikkeli on tehty nimenomaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman ja 

siellä olevien arvioinnin muutosten takia. Pidän artikkelia erittäin pätevänä tutkielmassani. 

Koulun liikunta käsitteelle löysin myös kaksi erilaista määrittelyä. Jaakkola, Liukkonen ja 

Sääkslahti (2013, 23) määrittelevät koulun liikunta käsitteen tarkoittavan koulun 

liikuntatuntien ulkopuolista toimintaa, kuten akateemisiin oppiaineisiin integroitua liikuntaa 

sekä välitunti- ja koulumatkaliikuntaa. Tästä esimerkkinä Liikkuva koulu- hanke, jonka 

tavoitteena on jalkauttaa eri kouluasteille määritellyt lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden 

suositukset. Sen tavoitteena on saavuttaa valtakunnallisesti kaikki koulut ja hankkeen 

toimenpiteitä on suunnattu esimerkiksi välituntiliikuntaan ja integroitu akateemisten 

oppituntien aikaiseen liikuntaan. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2013, 23-24) Toinen 

määrittely koulun liikunnalle on hieman vanhempi ja sen on määritellyt liikuntapolitiikan 

linjat -komitea 1990. Käsiteellä koulun liikunta tarkoitetaan kaikkea koulun piirissä 

tapahtuvaa liikuntaa, myös liikuntatunteja toisin kuin yllä olevassa määrittelyssä. Koulun 

liikunta sisältää mm. välitunnit, koulumatkat, kerhotoiminnan, liikunnalliset tapahtumat ja 

teemapäivät sekä henkilökunnan liikunnan. (Nupponen, Pehkonen & Penttinen, 2012, 92-93.) 

Näistä päätin käyttää itse uudempaa määrittelyä Jaakkolan, Liukkosen ja Sääkslahden 

mukaan. 

Jokaisella on mielikuva siitä, millaista arviointi on omien kokemusten pohjalta, esimerkiksi 

omalta peruskoulu ajalta. Omat mielikuvat arvioinnista voivatkin tuoda haastetta ajatella, että 

pääpaino arvioinnissa on formatiivisessa arvioinnissa, kun on omana kouluaikana tottunut 

selvemmin summatiiviseen arviointiin. Arviointi on mielenkiintoista siinäkin mielessä, että 

sen pitää olla kannustavaa, mutta myös realistista. Toisistaan poikkeavat arviointiparadigmat 

ovat saattaneet johtaa siihen, että formatiivista arviointia pidetään hyvänä ja summatiivista 

arviointia haitallisena (Ouakrim-Soivio, 2016, 6). Arviointi on tärkeä osa oppimista ja se 

tähtääkin tulevaisuuteen ja kehittää oppilasta. Atjosen (2016b) mukaan arvioinnin tärkein ja 

merkityksellisin tehtävä on oppijan kehittymisen suuntaaminen, ohjaaminen tuleviin 

haasteisiin ja oppijan tukeminen oppimisen uusien askelten ottamisessa. Tämä osoittaakin 

sen, että arvioinnin kannustava sävy on tärkeintä, että oppilaista tulisi parhaita mahdollisia 

”versioita” itsestään ja sitä painotetaankin perusopetuksen opetussuunnitelmassa. 
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Vaikka muutokset ovat ymmärrettäviä ja hyviä, tulee arvioinnin uudistus viemään aikaa. 

Koulut ovat oman näkemykseni mukaan hitaita uudistumaan. Opettajien asenteissa pitäsi tulla 

selkeä muutos siihen suuntaan, että opettajat olisivat valmiita ottamaan uusia asioita vastaan. 

Esimerkiksi itse olen sijaistanut opettajia kouluissa ja formatiivinen arviointi ei ole näissä 

tapauksissa näkynyt juurikaan minulle. Tulevana opettajana olen itsekin välillä kauhistellut 

uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Arvioinnin osalta opettajien työ kasvaa mielestäni 

melko paljon. Ainakin oletan, että arviointi on huomattavasti raskaampaa kuin aikaisemmin. 

Mutta kaikkeenhan tottuu ja uudet arviointikäytänteet ovat kohta jo arkipäivää opettajille. 

Tutkielmaani tehdessäni olen huomannut, että itse olen alkanut luottamaan enemmän 

formatiiviseen arviointiin ja olen saanut siihen hyviä ja tukevia perusteluja 

tutkimuskirjallisuudesta. Suosittelenkin kaikkia arvioinnin ”epäilijöitä” tutustumaan 

arviointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten oppimiskäsitykseen. Tämä auttaa arvioinnin 

ymmärtämisessä. 

Tutkielmassa käytetään lähteitä monipuolisesti. Arvioinnista ja liikunnasta on paljon erilaisia 

artikkeleita, kirjoja ja tutkimusten raportteja, jotka soveltuvat hyvin lähteiksi. Erityisesti 

arviointi on ollut esillä, joten sitä on avattu eri toimijoiden tekeminä kirjoina ja artikkeleina. 

Lähteet ovat pääsääntöisesti viiden vuoden sisältä, mutta myös hyviä vanhempiakin teoksia 

olen käyttänyt muun muassa käsitteiden määrittelyssä. Tietoa olen hakenut eri hakusanoja ja 

tietokantoja käyttäen. Aineistoon olen tutustunut tarkasti ja lisäksi olen miettinyt aineiston 

luotettavuutta ja sopivuutta tutkielmaani. Hain erityisesti aineistoja, jotka olivat suoraan 

koululiikunnan arviointiin liittyviä. 
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