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Kandidaatintutkielmani käsittelee musiikin arviointia peruskoulussa. Tutkielmassani pohdin 
mitä musiikin arviointi on, miten musiikkia arvioidaan sekä mitkä ovat musiikin arvioinnin 
haasteet? Tutkielmani tavoitteena on luoda kokonaiskuva musiikin arvioinnista ja sen haas-
teista peruskoulussa, jotta arvioinnissa toteutuisi oppilaiden välinen yhdenvertaisuus sekä 
tasa-arvo.  

Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmani teoreettisessa vii-
tekehyksessä käsittelen arviointia käsitteenä, sekä musiikin arviointia. Lisäksi käsittelen sitä, 
miten musiikin arviointi on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014).  

Tulokset osiossa vastaan tutkimuskysymyksiin: miten musiikkia arvioidaan, ja mitkä ovat 
musiikin arvioinnin haasteet. Tuloksissa käy ilmi miten oppilas tuo osaamisensa esiin musii-
kissa esimerkiksi esiintymisillä tai taiteellisilla tuotoksilla, ja mitä välineitä opettaja voi käyt-
tää näitä arvioidessa. Tuloksissa ilmeni myös, että usein musiikin arvioinnin haasteiden ta-
kana on resurssien vähäisyys, mikä ilmenee esimerkiksi suurina ryhmäkokoina, joita opetta-
jan on haastava havainnoida oppituntien aikana arviointia varten. 

Pohdinnassa tiivistän yhteen vielä tutkielmassani ilmenneet tulokset ja  lopuksi pohdin voi-
siko musiikissa toimia arvioimattomuus, sekä tulisiko musiikkia arvioida numeroarvioinnilla, 
sanallisella arvioinnilla vai hyödyntämällä näitä molempia arviointitapoja. Lisäksi pohdin yh-
denvertaisuutta musiikin arvioinnissa, ja sitä millaisia jatkotutkimuksia aiheesta voisi tehdä. 

Avainsanat: arviointi, musiikin arviointi  
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1. Johdanto 

Olen usein kuullut vanhempien ihmisten kertovan tarinoita traumaattisista laulukokeista, hei-

dän omilta kouluajoiltaan, jossa oppilaat on laitettu yksin luokan eteen laulamaan. Myös omat 

peruskoulun musiikin arviointitilanteet, kuten laulukokeet ovat jääneet itselleni mieleen niin 

hyvässä kuin pahassa. Musiikin arviointi nykypäivänä eroaa paljon siitä mitä se on aiemmin 

ollut. Kamenskyn ja Tuovisen (2019) mukaan vielä 1980-luvulla musiikki arvioidessa käytet-

tiin suhteellista arviointia, jossa oppilaita verrattiin keskenään. Tämä poistui käytöstä vuonna 

1985, mutta silti vasta vuonna 2004 valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu kriteerit 

päättöarvioinnille. (Kamensky & Tuovinen, 2019.) 

Kiinnostukseni arviointia ja arvosanoja kohtaan on alkanut jo ala-asteella. Olen itse oppilaana 

pyrkinyt aina mahdollisimman hyviin arvosanoihin etenkin oppiaineissa, jotka minua kiinnos-

tavat. Musiikki on ollut yksi näistä oppiaineista, ja muistan pohtineeni kouluaikoinani usein sitä 

mistä musiikista saamani arvosana muodostuu, ja mitä voisin tehdä parantaakseni arvosanoja. 

Etenkin taito- ja taideaineissa oppilaan roolissa olen kokenut, että se mistä oma arvosana muo-

dostuu on jäänyt usein epäselväksi. Oppiaineissa joissa arvosana määräytyy yleensä esimer-

kiksi koearvosanojen mukaan, olen kokenut, että tiedän paremmin sen, mistä arvosana muo-

dostuu, ja missä minulla olisi kyseisessä oppiaineessa vielä harjoiteltavaa. Tämän kiinnostuk-

sen myötä kandidaatintutkielman aiheeksi valikoitui musiikin arviointi, sillä opettajan näkö-

kulma, ja se miten opettajien tulee arvioida oppilaiden musiikillisia taitoja, kiinnostaa minua 

tulevana musiikkikasvattajana. 

Musiikin arvioinnista, kuten myös muiden oppiaineiden arvioinnista, keskustellaan paljon. 

Etenkin se miten musiikkia tulisi arvioida, tai tulisiko sitä edes arvioida, puhuttaa, sillä musiikin 

arviointi koetaan usein haasteelliseksi. Tässä tutkielmassa perehdyn tarkemmin siihen, mitä 

musiikin arviointiin peruskoulussa sisältyy ja miten musiikkia arvioidaan peruskoulussa, sekä 

mitkä ovat suurimmat haasteet musiikin arvioinnissa. Tutkielmani tarkoituksena on koota yh-

teen musiikin arvioinnin sisältöjä ja haasteita ja luoda kokonaiskuva musiikin arvioinnista ja 

sen haasteista. Tavoitteena tämän kokonaiskuvan luomisella on, että minulla tulevana musii-

kinopettajana, sekä muilla musiikinopettajilla, arviointityö voisi olla helpompaa, ja että musii-

kinopettajana arviointia osataan toteuttaa niin, että se olisi tasavertaista ja valtakunnallisesti 

vertailukelpoista. Koska tutkijoiden mukaan opettajat kokevat, että arviointitaito kasvaa am-
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mattitaidon kasvaessa (Juntunen & Westerlund, 2013), haluaisin tutkielmani herättävän ajatuk-

sia ja uusia näkökulmia myös jo kauemmin musiikinopettajina työskennelleissä opettajissa. Ta-

voitteena on myös, että kun musiikin arvioinnin haasteet tiedostetaan, osattaisiin sen avulla 

luoda yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa arviointia.  

Tutkielmassani käsittelen musiikin arviointia peruskoulussa. Perusopetuksen opetussuunitel-

man (2014) musiikin oppiaineen tavoitteet eroavat esimerkiksi taiteen perusopetuksen opetus-

suunnitelman tavoitteista, sillä perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) tavoitteet on luotu 

sen mukaan, mitkä asiat nähdään tärkeiksi kaikille Suomessa peruskoulua käyville. Taiteen pe-

rusopetuksessa tavoitteet ovat erilaiset, sillä niissä syvennytään tarkemmin oppilaan oman inst-

rumenttien soittotaidon kehittämiseen ja mielenkiinnon kohteisiin. (Opetushallitus a., n.d.)  

Tutkielmani alussa kerron tutkimusasetelmasta. Tämän jälkeen määrittelen arvioinnin käsitteen 

(3.1), sekä musiikin arvioinnin käsitteen (3.2), jotta pystyn tarkemmin käsittelemään tutkimuk-

sessani käsiteltäviä kysymyksiä. Käsitteiden määrittelyn jälkeen perehdyn siihen, miten mu-

siikkia arvioidaan (4.1) sekä mitkä ovat musiikin arvioinnin haasteet (4.2). Lopuksi pohdin tar-

kemmin tuloksia, jotka tutkielmaani tehdessä sain selville.  
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2. Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa käyn läpi tutkielmassani käsiteltäviä tutkimuskysymyksiä ja sitä, kuinka toteutin 

tutkimusprosessin. Avaan myös käsitettä kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka mukaan toteutin 

tutkimukseni. Lisäksi kerron mistä ja millä hakusanoilla etsin lähteitä tutkielmaani varten, ja 

mitkä ovat tutkielmani tavoitteet. 

Kandidaatintutkielmassani käsiteltävät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten musiikkia arvioidaan peruskoulussa? 

2. Mitkä ovat musiikin arvioinnin haasteet peruskoulussa? 

Tutkimukseni toteutan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on tutkimustekniikka, jossa 

Salmisen (2011) mukaan tehdään tutkimusta jo aiemmin toteutettujen tutkimusten tutkimustu-

loksien sekä kirjallisuuden pohjalta (Salminen, 2011). Tarkemmin määriteltynä tutkimukseni 

on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa pyrin luomaan moni-

puolisen kokonaiskuvan aiheesta aiemman tutkimuksen perusteella, ilman tiukkoja ja tarkkoja 

sääntöjä (Salminen, 2011). Tutkimukseni tarkoituksena on saada kokonaiskuva siitä, millaista 

musiikin arviointi on Suomen peruskouluissa. Aiempia tutkimuksia ja kirjallisuutta hyödyntä-

mällä pyrin selvittämään myös millaisia haasteita peruskoulussa tapahtuvassa musiikin arvioin-

nissa on.  

Tutkielmassani sivuan myös Opetushallituksen laatiman valtakunnallisen Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman (2014) perusteita koskien musiikkia ja musiikin arviointia. Opetussuunnitel-

man lisäksi käytin kirjallisuutta ja tutkimuksia, joita etsin Oulun Yliopiston hakukoneesta, Oula 

Finnasta. Tämän lisäksi hyödynsin tiedonhaussa myös Google Scholaria. Lisäksi löydettyäni 

hyviä ja mielenkiintoisia tutkimuksia ja artikkeleita aiheesta, hyödynsin näiden lähdeluette-

loista löytyviä lähteitä omassa tutkielmassani. Tietoa etsiessä olen tarkistanut JUFO-luokituk-

set, sekä pyrkinyt etsimään aineistoja, jotka olisivat vertaisarvioituja.  

Koska tutkielmassani perehdyn musiikin arviointiin Suomen peruskouluissa, oli suomenkieli-

sillä hakusanoilla helpointa lähteä etsimään aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Etsin kuitenkin 

myös kansainvälisiä lähteitä ja kirjallisuutta aiheesta. Hakusanoja, joita käytin tutkimuksia ja 

kirjallisuutta etsiessäni olivat seuraavanlaisia: musiikki/musiikkikasvatus ja arviointi, musiikin 

arviointi, arviointi, music/music education and assessment, assessment, evaluation.  
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Koska tieteen tekemisessä on tärkeää kunnioittaa kaikkien käytettyjen lähteiden alkuperäisiä 

tekijöitä (Kuula, 2011), pyrin tutkimuksessani viittaamaan ja merkitsemään käyttämäni lähteet 

APA 6-viittaustekniikan mukaisesti. Selkeät ja asianmukaiset viittaukset sekä lähdeluettelo li-

säävät tutkielmani luotettavuutta.  
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3. Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa käsittelen arvioinnin (3.1) käsitettä, sekä tarkemmin mitä musiikin arviointi (3.2) 

on ja miten se eroaa muiden oppiaineiden arvioinnista peruskoulussa, sillä jokaisella oppiai-

neella on oma arviointikulttuurinsa, ja jokaisella oppiaineella on omat käsityksensä siitä, miten 

omaa osaamista tuodaan esiin arvioinnin aikana. Useimmiten musiikkia, kuten myös muita 

taito- ja taideaineita, arvioidaan suorituksen aikana havainnoimalla. Tämä eroaa muista oppiai-

neista, esimerkiksi matematiikasta tai äidinkielestä, jossa oppilaan osaamista arvioidaan useim-

miten kokeilla (Nieminen, 2019). 

3.1 Arviointi käsitteenä 

Kasvatusalalla arvioinnilla tarkoitetaan Atjosen (2007) mukaan ”kasvatuksen edellytysten, pro-

sessien ja tulosten arvon tai ansion määrittämistä”. Arviointi perustuu arvoihin, joilla tarkoite-

taan tavoiteltuna pidettävää asiaa tai tiettyä ominaisuutta ja ihannetta. (Atjonen, 2007 s.19–20.) 

Arviointi käsitteenä ei tarkoita arvostelua, vaan arvioinnilla pyritään tekemään havaintoja ja 

johtopäätöksiä oppilaan osaamisesta ja tätä kautta löytämään kehittämiskohteita oppilaan osaa-

misessa (Juntunen & Westerlund, 2013). Oppimisen arvioinnissa huomioitavaan Perusopetuk-

sen opetussuunnitelmaan (2014) on listattu tietyt asiat, joita pidetään oppilaiden oppimisen kan-

nalta tärkeänä, ja asiat joita ei pidetä tärkeänä on karsittu pois. Se, mitkä asiat koetaan tärkeiksi 

oppimisen kannalta, perustuu arvoihin. (Atjonen, 2007, s. 19–20.) 

Peruskoulun arviointi perustuu perusopetus- ja lukiolakiin, sekä valtakunnallisiin, paikallisiin 

ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin (Nieminen, 2019). Arvioinnissa on tärkeää, että sille on 

määritelty selkeät kriteerit, jotta se olisi oikeudenmukaista ja motivoivaa (Paananen, 2009). 

Opetussuunnitelmassa (2014) on kirjattu yleisesti ohjeita arviointiin peruskoulussa kaikissa op-

piaineissa ja lisäksi on myös oppiainekohtaisia tarkennuksia. Perusopetuksen opetussuunnitel-

massa (2014) on kirjattu Perusopetuslain mukaisesti arvioinnin tehtävät. Lähtökohtana arvioin-

nilla on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua, sekä kehittää oppilaan valmiuksia itsearvioin-

nissa. Arvioinnin painopiste on kuitenkin oppimista edistävässä arvioinnissa. (POPS, 2014, 

s.47.) 

Berry (2008) kirjoittaa, että arviointi on tärkeä ja luonnollinen osa opetusta ja oppimista ja sen 

tarkoituksena on tukea oppimista. Arvioinnin avulla pystytään kuvaamaan missä vaiheessa 

kunkin oppilaan oppiminen on, ja tämän avulla opettaja pystyy viemään oppilaiden oppimista 
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eteenpäin ja tarvittaessa eriyttämään opetusta. (Berry, 2008 s. 5–6.) Arvioinnin tulee olla osana 

oppimista, ja sen tarkoituksena on helpottaa oppilaiden oppimista (Atjonen, 2007, s.20). Arvi-

oinnin avulla opettaja tietää mitä kyseinen oppilas jo osaa ja mitä oppilaan täytyy vielä opetella 

(Quakrim-Soivio, 2016, s.10). Opettaja pystyy arvioinnin avulla ohjaamaan oppilaan opiskelua. 

Nieminen (2019) nostaa tästä esimerkin, jossa oppilas ohjataan tärkeimmän sisällön pariin 

vinkkaamalla tietyn asian tulevan kokeeseen varmasti. (Nieminen, 2019.) Oppilaan motivaatio 

opiskella kasvaa, kun kyseessä on mahdollisuus parempaan arvosanaan.  

Juntunen ja Westerlund (2013) mainitsevat, että arvioinnissa ei ole kyse ainoastaan oppilaan 

edistymisestä tietyssä oppiaineessa, vaan siihen vaikuttavat myös muut tekijät. Arvioinnissa 

voidaan huomioida esimerkiksi läsnäolo oppitunneilla, oppilaan osallisuus oppitunnilla tai esi-

merkiksi se, millaiset oppilaan yhteistyötaidot oppitunneilla ovat. (Juntunen & Westerlund, 

2013.)  

Quakrim-Soivion (2016) mukaan arviointi ei hyödytä ainoastaan oppilaita ja kerro opettajalle 

oppilaiden osaamisesta. Opettaja saa arvioinnin avulla selville myös sen, kuinka hän on onnis-

tunut työssään opettaa oppilaita. Lisäksi arviointi antaa rehtorille tietoa siitä, kuinka opetus 

luokissa etenee. Myös oppilaan huoltajat saavat arvioinnin avulla tietoa oman oppilaansa opis-

kelujen etenemisestä. Arvioinnin merkitys nousee esiin erityisesti silloin, kun oppilas vaihtaa 

koulua tai, kun oppilas on siirtymässä opinnoissaan eteenpäin seuraavalle koulutusasteelle. 

(Quakrim-Soivio, 2016, s.10.) 

Oppimisen arviointiin liittyy vahvasti opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus (Berry, 2008 

s.6). Tämä nousee esiin selkeimmin tilanteessa, jossa opettaja antaa palautetta oppilaalle. Tär-

keää on, että opettaja tuntee oppilaan ja osaa antaa palautteen niin, että oppilas osaa ottaa pa-

lautteen vastaan. Palautteen anto tuleekin osata ajoittaa oikeaan paikkaan ja palaute tulisi antaa 

selkeästi ja asiallisesti. On myös erityisen tärkeää, että annettava palaute on luotettavaa ja oi-

keudenmukaista. (Juntunen & Westerlund, 2013.) 

Arviointia tehdessä, tulee korostua sen monipuolisuus ja sen tulee perustua opetussuunitelmaan 

sekä koulun toimintakulttuuriin (Quakrim-Soivio, 2016, s.80–81). Palautteen tulee olla luotet-

tavaa, sekä oikeudenmukaista (Juntunen & Westerlund, 2013), minkä takia arvioinnissa tulee 

hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä (Quakrim-Soivio, 2016, s.81). Nieminen (2019) pai-

nottaakin, että oppimisprosessille arviointimenetelmien merkitys on kiistaton (Nieminen, 

2019). Tärkeää on myös se, että arviointi ei ole pelkästään opettajan tehtävä, vaan myös oppi-

laalla itsellään tulee olla mahdollisuus osallistua oman oppimisensa arviointiin esimerkiksi itse- 
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tai vertaisarvioinnilla. Näin oppilaan on helpompi myös seurata omaa edistymistään ja luoda 

itselleen uusia tavoitteita yhdessä opettajan kanssa. (Berry, 2008, s.16.)  

Quakrim-Soivio (2016) kirjoittaa, että arviointi voi olla laadullista tai määrällistä ja arviointi-

menetelmä tulee valita oppiainekohtaisesti sen mukaan mitä arvioidaan. Jotta arviointia voi-

daan tehdä, tulee oppilaan osoittaa osaamisensa. (Quakrim-Soivio, 2016, s.81.) Yleisin ja tutuin 

tapa osoittaa osaamistaan ovat kirjalliset kokeet. Atjonen (2007) lisää, että näiden rinnalle on 

kuitenkin ajan saatossa tullut lisää hyödyllisiä tapoja osoittaa osaamistaan: esimerkiksi kokeet, 

joissa saa käyttää apuna omia muistiinpanoja tai kirjoja, suulliset tentit, yksilö- tai ryhmätehtä-

vät, esseet, portfoliot ja käytännön työt. Nämä erilaiset arviointitavat  perinteisten kirjallisten 

kokeiden rinnalla tuovat arviointiin monipuolisuutta, voivat vähentää oppilaiden stressiä ja ovat 

myös tasa-arvoisempia oppilaille. (Atjonen, 2007, s.62–65.) 

Arvioinnin yhteydessä ilmenee usein kolme käsitettä: diagnostinen, summatiivinen ja formatii-

vinen arviointi. Anttila ja Juvonen (2002) määrittelevät diagnostisen arvioinnin tarkoittavan 

yleensä opintojakson alkupuolella tapahtuvaa arviointia. Diagnostinen arviointi voi auttaa opet-

tajaa löytämään esimerkiksi tietylle ryhmälle sopivimmat opetusmenetelmät. (Anttila & Juvo-

nen, 2002, s.149.) Atjosen (2019) mukaan summatiivinen arviointi ilmenee usein tietyn kurssin 

tai vuoden lopuksi annettavana arviointina, joka kokoaa yhteen sen, mitä oppilas on opintojak-

son aikana oppinut. Formatiivinen arviointi taas on oppimisen aikana tapahtuvaa arviointia. 

Tämä ilmenee esimerkiksi kurssin aikana annettavana ohjauksena ja palautteena, jonka avulla 

oppilas tietää mitä tulisi vielä harjoitella ja mahdollistaa oppilaalle uuden oppimisen vielä kurs-

sin aikana. (Atjonen, 2019.)  

3.2 Musiikin arviointi 

Ensimmäisenä käsittelen musiikin arviointia yleisesti (3.2.1.). Tässä käsittelen sitä, millaisia 

ajatuksia musiikkikasvattajilla on musiikin arvioinnista, sekä millaista musiikin arviointi on 

tänä päivänä, ja mihin musiikin arvioinnilla pyritään. Tämän jälkeen käsittelen musiikin arvi-

ointia opetussuunnitelman (2014) näkökulmasta (3.2.2.).   
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3.2.1 Musiikin arviointi yleisesti 

Musiikkikasvatusta koskevasta arvioinnista keskustellaan paljon ja musiikkikasvattajilla on 

omat näkemyksensä musiikin arvioinnista. Fautley (2010) kirjoittaa, että osa musiikkikasvatta-

jista on sitä mieltä, että musiikin arviointi on mahdotonta, eikä musiikkia kannata edes arvioida. 

Toinen osa on sitä mieltä, että musiikkia tulee arvioida. (Fautley, 2010 s.1.) Koska arvioinnin 

tehtävänä on motivoida oppilasta ja ylläpitää oppilaan mielenkiintoa oppiainetta kohtaan (Ka-

mensky & Tuovinen, 2019), on musiikissa tiettyjä osia, joita ei tulisi arvioida. Nämä ovat niitä 

musiikin osa-alueita, joiden arviointi voi heikentää oppilaiden itsetuntoa, sillä musiikin avulla 

oppilaat pystyvät ilmaisemaan itseään. (Fautley, 2010, s.59.) Työ, jonka oppilas on tehnyt, voi 

olla osa oppilaan persoonaa ja musiikin opiskelussa arviointi voi siksi olla haasteellista. On 

tärkeää, että palautetta oppilaalle annetaan niin, että se koskee vain oppilaan osaamista, eikä 

oppilaan persoonaa. (Juntunen & Westerlund, 2013.) Juntunen (2011) esittää, että palautetta 

annettaessa tulee opettajan pystyä huomioimaan opiskelijan haavoittuvuus ja siksi on tärkeää, 

että arvioija osaa puhua oppilaalle oikein ja oikeilla sanavalinnoilla, jotta opiskelija voi uskal-

tautua kehitykselle, johon ei aikaisemmin ole pystynyt (Juntunen, 2011). Opetussuunnitelmaan 

(2014) kirjattujen arviointia koskevien ohjeiden mukaan kaikilla peruskoulun luokilla ensim-

mäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan korostuu arvioinnin palautteen annossa ensimmäi-

senä se, että oppimisen arvioinnin tulee olla ohjaavaa ja rohkaisevaa. 7-9-vuosiluokilla lisäksi 

painotetaan myös sitä, että palautteen tulee olla realistista, mutta samaan aikaan kannustavaa ja 

rohkaisevaa. (POPS, 2014, s.424.) 

Juntunen ja Westerlund (2013) tuovat esille, että musiikin arviointi mielletään yleensä suori-

tuskeskeiseksi ja siinä korostuvat oppilaan taidot musiikissa, sekä valtakunnallinen opetussuun-

nitelma. Tästä suorituskeskeisestä arvioinnista ollaan siirtymässä kohti oppilaskeskeistä arvi-

ointia, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä. Samaan aikaan oppilaskes-

keisessä arvioinnissa pyritään siihen, että oppilas oppii olemaan vertailematta itseään muihin 

oppilaisiin ja arviointi suhteutettaisiin oppilaan kasvuprosessiin. (Juntunen & Westerlund, 

2013.) 

3.2.2 Musiikin arviointi opetussuunnitelman näkökulmasta 

Opetussuunnitelmaan (2014) on kirjattu ohjeet koskien oppilaan oppimisen arviointia musii-

kissa vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9 (POPS, 2014). Musiikin, ja muiden taideaineiden arvioinnin 
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tueksi on luotu myös paljon lisämateriaalia. Esimerkiksi Opetushallituksen sivuilla on luetta-

vissa Eija Kauppisen laatima Tukimateriaali taiteen perusopetuksen arviointiin. Opetushallitus 

on laatinut myös Tukimateriaalin peruskoulun musiikin oppiaineen päättöarviointiin. Myös 

Koulujen musiikinopettajat ry:n sivuilla on arvosanataulukko musiikin päättöarvioinnin tueksi 

arvosanoille 5–10 (Juntunen & Westerlund, 2013.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) 1.–2.-luokilla huomiota musiikin arvioinnissa 

kiinnitetään erityisesti musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen, eli 

siihen miten oppilas toimii osana musiikillista ryhmää ja kuinka oppilas hahmottaa musiikin 

peruskäsitteitä musiikillisen toiminnan kautta. 3.–6.-luokilla musiikin arvioinnissa kiinnitetään 

huomiota lähes samoihin asioihin: kuinka oppilas hahmottaa musiikkikäsitteitä ja miten oppilas 

kehittää toimintaansa ryhmässä suhteessa musiikilliseen kokonaisuuteen. 6.-luokan musiikin 

arvosanaa annettaessa arvioinnin kohteina ovat musiikilliset yhteistyötaidot, laulaminen ja soit-

taminen ryhmän jäsenenä, musiikkiliikunta, musiikin kuuntelu, luovan musiikillisen ajattelun 

ilmaiseminen eri keinoin, musiikin merkityksien havainnointi, musiikin merkintätapojen ym-

märtäminen, välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja oppimaan oppiminen ja työskentely-

taidot. 7.–9.-luokilla arvioinnilla pyritään yhä enemmän auttamaan oppilasta hahmottamaan 

soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Lisäksi painote-

taan, että oppilas tarvitsee palautetta erityisesti luovassa tuottamisessa ja musiikkiteknologiaan 

liittyvissä kokonaisuuksissa. Musiikin päättöarvosanaa annettaessa arvioinnin kohteena ovat 

musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen, äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhnän jäse-

nenä, soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä, musiikkiliikunta, ääniympäristön ja musiikin 

kuuntelu ja siitä keskusteleminen, musiikin luova tuottaminen, musiikkiteknologian käyttö, kult-

tuurinen osaaminen, musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö, musiikin hyvinvointivaiku-

tusten tunnistaminen, kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtimi-

nen ja oppimisen taidot. (POPS, 2014, s.141–142; s.263–266; s.422–425.) 

Musiikista, kuten myös muista oppiaineista, annetaan päättöarviointi sinä lukuvuonna, kun sen 

opiskelu kaikille pakollisena oppiaineena loppuu. Päättöarvioinnin numero koostuu siitä, mil-

lainen oppilaan taitotaso musiikissa on valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. 

(POPS, 2014, s.424.) Opetushallituksen tukimateriaalissa, koskien musiikin päättöarviointia, 

sanotaan päättöarvioinnin olevan summatiivista arviointia, jota edeltää opintojen aikana tapah-

tunut formatiivinen arviointi, jonka tarkoituksena on ohjata sekä kannustaa oppilasta etenemään 

opinnoissaan tavoitteiden mukaisesti (Opetushallitus a., n.d.). Opetussuunnitelmassa on määri-

telty kriteerit päättöarvioinnissa arvosanalle 8, mutta Kamensky ja Tuovinen (2019) lisäävät, 
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että näitä päättöarvioinnin kriteerejä on haluttu laajentaa ja määritellä myös arvosanoille 5, 7 ja 

9. Syynä tälle on se, että yhä enemmän päättöarvioinnin arvosanat vaikuttavat oppilaiden tule-

vaisuuteen, esimerkiksi jatko-opintoihin, ja tällä halutaan lisätä arvioinnin vertailukelpoisuutta 

ja oppilaiden yhdenvertaisuutta. (Kamensky & Tuovinen, 2019.) 

Opetussuunnitelmassa kannustetaan yhä enemmän luovaan ajatteluun ja tuottamiseen. Tällä 

pyritään siihen, että oppilas on aktiivinen toimija ja pyrkii itse tutkimaan ja ratkaisemaan on-

gelmia. Luovan tuottamisen arviointi on kuitenkin haastavaa, sillä siinä oppijalle voi syntyä 

vahva tunneside tekemäänsä ja lisäksi oppilas voi kokea oman oppimisen kannalta tämän eri-

tyisen merkitykselliseksi. (Kauppinen, Sintonen, Harmanen & Kauppinen, 2017.) Tästä syystä 

opettajalla on Paanasen (2009) mukaan edessään hienovarainen tehtävä (Paananen, 2009). 

Musiikissa luova tuottaminen ilmenee tehtävinä, joissa oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja 

kekseliäisyyttä joko yksin tai muiden oppilaiden kanssa (Kauppinen, Sintonen, Harmanen & 

Kauppinen, 2017). Opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteereihin vuosiluokilla 7.–9. on 

määritelty ”T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä im-

provisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn” (POPS, 

2014, s.424–425.) 3.–6.-vuosiluokilla opetussuunnitelman tavoitteissa lukee ”T5 rohkaista op-

pilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai 

monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen” 

(POPS, 2014, s.263.) 1.–2.-vuosiluokan tavoitteissa luova tuottaminen on tuotu esiin ”T4 antaa 

tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittele-

maan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, 

liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja” (POPS, 2014, s.141.)  

Luovaa tuottamista arvioidessa ei ole määritelty laadullisia kriteerejä, vaan siinä arvioidaan 

sitä, että oppilas pystyy käyttämään ja tuottamaan musiikillisia elementtejä sekä tuomaan omia 

ideoitaan esiin musiikissa (Kauppinen, Sintonen, Harmanen & Kauppinen, 2017).  Luovan tuot-

tamisen arvioinnissa ei ole kriteerejä musiikillisten rakenteiden, esteettisen ilmaisun tai teknil-

lisen osaamisen arviointiin (Paananen-Vitikka, 2020). Esimerkkinä luovasta tuottamisesta on 

säveltäminen. Säveltämistä arvioidessa arvioidaan oppilaan oppimista ja kehittymistä sävellys-

työssä. Arvioidaan siis oppilaan oppimista, eli sitä miten säveltämisen oppimistavoitteet ovat 

sävellystyön aikana toteutuneet (Paananen-Vitikka, 2020.) Fautley (2010) nostaa esiin säveltä-

misen arvioimisesta sen, että siinä täytyy erottaa sävellysprosessi ja lopullinen tuotos toisistaan 

arviointia suorittaessa (Fautley, 2010, s.135–136).  
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Paananen-Vitikka (2020) nostaa esiin Säpe 3 -hankkeessa nousseita teemoja koskien luovan 

prosessin arviointia. Useat peruskoulun sekä lukion musiikinopettajat toteuttivat arviointia 

käyttäen monipuolisia arviointimenetelmiä. Opettajat havainnoivat ja tekivät muistiinpanoja 

oppilaiden työskentelystä ja tämän perusteella antoivat musiikista arvosanaa. Lisäksi oppilai-

den lähtökohdat musiikillisessa osaamisessa huomioitiin, sekä oppilaiden välinen vuorovaiku-

tus. Itsearviointi ja vertaisarviointi olivat myös apuna arvioinnissa. Portfoliota käytettiin vä-

hemmän arvioinnin apuna. (Paananen-Vitikka, 2020.) 
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4. Tulokset 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelin miten musiikkia arvioidaan, sekä mitkä ovat musii-

kin arvioinnin haasteita. Tässä luvussa käsittelen löytämiäni tuloksia. Ensimmäisenä alaluvussa 

(4.1) käyn läpi tarkemmin miten musiikkia arvioidaan: eli mitä menetelmiä arviointia tehdessä 

hyödynnetään ja mitä asioita musiikissa voidaan arvioida. Toisessa alaluvussa (4.2) käsittelen 

yleisimpiä haasteita, joita musiikinopettajat kohtaavat arviointityössä.  

4.1 Miten musiikkia arvioidaan? 

Musiikin oppiaineen opetuksen tehtävänä peruskoulussa on luoda edellytykset monipuoliseen 

musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osaamiseen (POPS, 2014, s.422). Arvi-

ointia varten oppilaan tulee osoittaa osaamisensa. (Quakrim-Soivio, 2016, s.81.) Musiikkikas-

vatuksessa osaamista voidaan tuoda esiin esimerkiksi ohjelmasuorituksilla, erilaisilla tutkin-

noilla, kokeilla, kirjoitustehtävillä tai palautekeskusteluilla. Musiikissa arviointia toteutetaan 

yleensä erilaisilla ryhmätöillä ja -projekteilla, taiteellisilla tuotoksilla ja esiintymisillä. Kun op-

pilas on tuonut osaamisensa näillä tavoin ilmi, voi opettaja arvioida oppilaan suorituksia, tai 

arvioinnissa voidaan hyödyntää myös itse- ja vertaisarviointia. (Juntunen & Westerlund, 2013.) 

Opettajan toteuttamassa arvioinnissa ideaalitilanne on, että opettaja käyttää erilaisia arviointi-

menetelmiä rinnakkain (Paananen, 2009). Arvioinnin kannalta on  myös erityisen tärkeää, että 

uuden opetusjakson alkaessa opettaja selvittää jokaisen oppilaan lähtötason. Jos oppilaiden läh-

tötaso ei ole opettajan tiedossa, ei opettajalla ole mahdollisuutta antaa palautetta oppilaan edis-

tymisestä ja arvioida oppilaan oppimista. (Paananen, 2009.) 

Juntunen ja Westerlund (2013) ovat määritelleet musiikin arvioinnin kohteiden olevan musii-

killisen osaamisen eri osa-alueet, joita ovat soitto-, laulu- sekä kuuntelutaito, musiikin tuntemus 

ja taito käyttää musiikin eri elementtejä sekä käsitteitä musiikillisessa toiminnassa (Juntunen & 

Westerlund, 2013). Arviointitapa tulee valita sen mukaan, mitä arvioidaan. Taidollisen osaami-

sen arvioinnissa käytetään erilaisia tapoja, kuin tiedollisessa arvioinnissa. (Anttila & Juvonen, 

2002, s. 157.) Esimerkkinä taidollisesta osaamisesta laulukoe, jota voidaan käyttää arvioinnissa 

silloin kun tarkoituksena on mitata oppilaan sen hetkistä laulutaitoa (Anttila & Juvonen, 2002, 

s.161). Laulaminen ja oma lauluääni ovat usein paljon henkilökohtaisempaa musiikillista toi-

mintaa, kuin esimerkiksi jonkin instrumentin soittaminen. Opettajan tulee huomioida tämä op-

pilaan laulua arvioidessa. (Fautley, 2010, s.129.)  
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Musiikin arvioinnille on tyypillistä tuntiosaamisen havainnointi, jossa opettaja seuraa oppitun-

tien aikana oppilaiden tuntiosaamista, sekä käyttäytymistä. Tentit ja kokeet ovat myös yksi tapa 

arvioida oppilaan osaamista. Lisäksi portfoliot ovat yleistyneet arvioinnissa. Musiikissa port-

folio voi olla esimerkiksi video musiikkiesityksestä tai oppilaan kirjoittama oppimispäiväkirja 

oppimisprosessista. Portfolion hyötynä on, että arviointivälineen lisäksi, se on myös oppilaalle 

hyvä työväline oman oppimisen tarkastelussa. (Anttila & Juvonen, 2002, s.158-160.)  

Opettajan toteuttaman arvioinnin lisäksi oppilaat voivat arvioida itseään, ja itsearvioinnin mer-

kitys opettajan tekemän arvioinnin rinnalla on kasvanut. Arvioinnin toteuttamisessa pyritäänkin 

jatkuvasti kehittämään myös oppilaan itsearviointitaitoja (Paananen, 2009). Itsearvioinnilla py-

ritään siihen, että oppilas kasvaa oppijana vastuulliseksi ja itsenäiseksi (Anttila, 2004, s.117). 

Itsearviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi arviointilomakkeilla tai suullisesti. Tärkeää on 

muistaa, että oppilas ei arvioi itseään, vaan oman oppimistaan (Anttila & Juvonen, 2002, s. 

157). Itsearviointia varten on tärkeää, että oppilas saa opintojen aikana säännöllisesti palautetta 

myös opettajalta (Paananen, 2009). 

Musiikin arvioinnissa voidaan hyödyntää numeerista tai sanallista arviointia. Numeerista ar-

viota annettaessa ongelmana on se, että numero ei kerro opiskelijalle lähes mitään opintojensa 

edistymisestä. Sanallinen arviointi täydentää numeerista arviointia, sillä sanallisella arvioin-

nilla oppilas saa enemmän tietoa omasta osaamisestaan ja siitä mitä hänen tulee vielä kehittää. 

Lukuvuoden aikana opettaja voi myös pitää arviointikeskusteluja, jossa mukana voi olla oppilas 

ja opettaja tai lisäksi myös muita oppilaita, opettajia tai vanhemmat. Arviointikeskustelulla 

opettaja pystyy antamaan oppilaalle palautetta ja se mahdollistaa sen, että oppilas myös ym-

märtää opettajan antaman palautteen oikein. Lisäksi oppilas pystyy myös antamaan palautetta 

opettajalle. (Anttila & Juvonen, 2002, s.160–161.) 

4.2 Musiikin arvioinnin haasteet 

Peruskoulun musiikinopetuksen yksi suurimmista haasteista on musiikin opetukseen varattujen 

resurssien vähäisyys (Anttila, 2010), sekä musiikintuntien vähäinen määrä (Paananen, 2009). 

Vähäinen musiikintuntien määrä vähentää oppilaiden mahdollisuutta parantaa osaamistaan ja 

oppimistaan (Almqvist, Vinge, Väkevä & Zandén, 2017). Kaikille yhteistä musiikin opetusta 

peruskoulun kahdella ensimmäisellä luokalla on vähintään 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla 

3–6 vähintään 4 vuosiviikkotuntia ja yläasteen 7.–9.-luokilla vähintään 2 vuosiviikkotuntia. 

Näiden tuntimäärien lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita taide- ja taitoaineiden valinnaisia 
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tunteja, jossa oppilailla on mahdollisuus opiskella esimerkiksi lisää musiikkia. (Opetushallitus 

b., n.d.) Anttilan (2010) mukaan opetusuunnitelmaan on kirjattu tietyt tavoitteet, joiden täyttä-

minen on haastavaa, sillä oppilailla on liian vähän musiikintunteja suhteessa opetettaviin sisäl-

töihin (Anttila, 2010).  

Resurssien vähäisyys luo haasteita perusopetuksessa myös sille, että yhä enemmän musiikkia 

ala-asteella opettavat opettajat eivät ole tarpeeksi päteviä opettamaan musiikkia (Kamensky & 

Tuovinen, 2019). Myös jopa kolmasosa yläasteen musiikinopettajista ei ole muodollisesti kel-

poisia tehtävään, jossa he työskentelevät (Juntunen, 2017). Suomessa luokanopettajakoulutusta 

tarjoavilla yliopistoilla on eroja musiikin opetuksen laadussa ja määrässä. Anttila (2010) tuo 

esiin artikkelissaan esimerkin Joensuun Yliopiston luokanopettajakoulutuksesta, jossa musiikin 

pakollisten opintojen määrä on vain 5 opintopistettä (Anttila, 2010). Jos luokanopettajilla ei ole 

tarpeeksi taitoa ja pätevyyttä opettaa musiikkia ala-asteella, herää kysymys, pystyykö opettaja 

tarjoamaan oppilaille valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjen mukaista opetusta? Jos 

oppilaille tarjottu musiikinopetus ala-asteella on opetussuunnitelmaan nähden ollut puutteel-

lista, ovat oppilaiden taitotasot yläasteelle siirryttäessä erilaiset ja oppilaat ovat eriarvoisessa 

asemassa keskenään arvioinnin näkökulmasta. (Kamensky & Tuovinen, 2019.) Musiikin oppi-

mistulosten valtakunnallisessa arvioinnissa näkyvät jo nämä oppilaiden väliset erilaiset taitota-

sot musiikin osaamisessa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen on arvioinnin mukaan vain vält-

tävää tai kohtalaista, ja lisäksi suurin osa ei hallitse opetussuunnitelman  keskeisimpiä tavoit-

teita (Juntunen, 2017.) 

Musiikin arvioinnissa yksi suurimmista haasteista ovat suuret ryhmäkoot opetustilanteissa.  

Suurien ryhmäkokojen takia oppilaiden saama yksilöllinen arviointi tämän oppimisesta jää vä-

häiseksi (Almqvist, Vinge, Väkevä & Zandén, 2017), ja suurien ryhmäkokojen takia opettajan 

on hankala toteuttaa oppilaiden yksilöllistä arviointia luokassa (Paananen, 2009), sillä musii-

kissa kuten myös muissa taito- ja taideaineissa arviointi tapahtuu useimmiten havainnoimalla 

suorituksen aikana (Nieminen, 2019). Havainnoinnin ongelmana on, että sen aikana olennai-

simmat asiat oppimisesta saattavat jäädä arvioimatta. Havainnointi on myös sosiaalinen tilanne, 

joka lisää entisestään haastetta arviointiin. Opettaja esimerkiksi voi tulkita oppilaan turvatto-

muuden tunteen luokassa osaamattomuudeksi. (Anttila & Juvonen, 2002, s.158–159.) 

Musiikissa arviointi tapahtuu useimmiten esiintymistilanteissa ja Anttilan ja Juvosen (2002) 

mukaan musiikin arvioinnissa korostetaankin liikaa suorittamista ja esiintymistä, sekä virheet-
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tömyyttä (Anttila & Juvonen, 2002, s.151). Esiintymistilannetta voisi musiikissa pitää erään-

laisena tenttiä tai kokeena. Kokeiden ja tenttien ongelmana on, että ne eivät kerro oppimispro-

sessista, jota oppilas on suorittanut tenttiin valmistautuessaan. (Anttila & Juvonen, 2002, 

s.159.) Oppilaan suoritus arvioidaan vain yhden suorituksen perusteella, jolloin oppilaan 

aiempi valmistautuminen ja kehittyminen, eli koko oppimisprosessi jää arvioimatta (Anttila, 

2004, s.193). 

Ajanpuute koetaan yhdeksi haasteeksi musiikin arvioinnissa. Etenkin luovan tuottamisen arvi-

oinnissa, ja säveltämisen arvioinnissa. Opettajilla kuluu paljon aikaa opetusryhmien arviointiin, 

jolloin esimerkiksi sävellysten yksityiskohtaisempaan arviointiin ei jää aikaa. (Paananen-Vi-

tikka, 2020.)  

Arviointikriteerien uloskirjoittaminen koetaan musiikin arvioinnissa haasteelliseksi (Juntunen 

& Westerlund, 2013). Tämän takia musiikin arvioinnin kriteerit voivat olla epäselviä ja vaihte-

levat koulujen, luokkien ja jopa luokkahuoneiden sisällä, mikä vaikuttaa arvioinnin vertailukel-

poisuuteen (Anttila, 2010). Useissa tilanteissa arviointikriteerit voivat olla vain opettajan tie-

dossa ja eri oppilaiden kohdalla arviointikriteerit voivat olla erilaiset. Lisäksi arviointitilan-

teessa oppilaalle saattaa ilmestyä uusia arviointikriteerejä, joista ei ole aiemmin kuullut. Tilan-

nekohtaisuus musiikin arvioinnissa on siis yksi haaste. (Juntunen & Westerlund, 2013.)  On 

tärkeää, että oppilailla olisi jo opintojen alussa tiedossa arviointikriteerit, sillä Almqvistin, Vin-

gen, Väkevän ja Zandén (2017) mukaan oppilaiden oppimistulokset paranevat, jos oppilaat ym-

märtäisivät mitä heidän tulee oppia ja mitä heiltä odotetaan (Almqvist, Vinge, Väkevä & 

Zandén, 2017). 
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5. Pohdinta 

Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli perehtyä siihen, miten musiikkia arvioidaan ja mitkä 

ovat suurimmat haasteet musiikin arvioinnissa. Musiikin oppiaineen on tarkoitus kehittää op-

pilaan musiikillisia taitoja monipuolisesti ja siksi musiikin arviointi on laaja käsite. Musiikin 

arvioimiseen kuuluu monien erilaisten musiikillisten taitojen osaamisen arviointia: soittamisen 

ja laulamisen arviointi, musiikin tuntemuksen ja teorian osaaminen, sekä kuuntelutaito (Juntu-

nen & Westerlund, 2013). Opettajan arvioidessa näitä taitoja, on tärkeää, että erilaisia arvioin-

timenetelmiä käytetään monipuolisesti rinnakkain, eikä juututa vain yhteen arviointimenetel-

mään (Anttila, 2004, s.122).  

Tärkeäksi huomioksi osana arviointia nousi se, että arvioinnissa tulee toteutua oppilaiden väli-

nen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat arvioinnissa mieles-

täni silloin, kun arviointikriteerit ovat selkeät, jolloin opettajalla on hyvät työkalut lähteä to-

teuttamaan yhdenvertaista arviointia. Opetussuunnitelmassa (2014) on listattu arviointikulttuu-

rin keskeisiä piirteitä, joista yksi on arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys (POPS, 2014, 

s.47). Sutelan (2021) mukaan opetussuunnitelma (2014) ei rajoita oikeudenmukaista ja yhden-

vertaista arviointia, ja hän mainitsee myös, että yhdenvertaisuus perustuu myös paikalliseen 

opetussuunnitelmaan ja siihen, kuinka se on valmisteltu ja kuinka sitä toteutetaan opetuksessa 

(Sutela, 2021). Yhdenvertaista arviointia kuitenkin rajoittavat musiikin opetuksen vähäiset re-

surssit (Kamensky & Tuovinen, 2019). 

Jos musiikinopettajana kokee haasteita oppilasarviointia tehdessä, voi kandidaatintutkielmani 

perusteella todeta, että läheskään kaikki haasteet eivät ole musiikinopettajasta riippuvaisia. On 

tärkeää tiedostaa, että iso osa musiikin arvioinnin haasteista pohjautuu musiikille varattujen 

resurssien vähäisyyteen. Haasteita aiheuttavat oppilaiden vähäiset vuosiviikkotuntimäärät mu-

siikissa, muodollisesti pätevät, mutta silti epäpätevät musiikinopettajat, suuret ryhmäkoot ja 

tämän myötä opettajien vähäinen työaika oppilaiden yksityiskohtaisempaan arviointiin. Lisäksi 

vähäiset resurssit vaikeuttavat yhdenvertaisen arvioinnin toteutumista (Kamensky & Tuovinen, 

2019). Musiikin oppiaineelle varattujen resurssien määrää kasvattamalla oppilaiden arvioimi-

nen olisi opettajille helpompaa ja yhdenvertaisuus toteutuisi arvioinnissa paremmin. 

Tutkielmaa kirjoittaessa esiin nousi kysymys: Onko musiikin opettaminen mahdollista ilman 

arviointia? (Fautley, 2010, s.58) Ilman arviointia oppilas ei mielestäni pysty kehittymään, sillä 

oikeanlaisella ja rakentavalla arvioinnilla tuetaan oppilaan musiikillisten taitojen kehittymistä. 
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Lisäksi arviointi lisää oppilaan motivaatiota opiskella kyseistä oppiainetta, joten arvioimatto-

muus musiikissa voisi heikentää oppilaiden taitotasoa ja motivaatiota opiskella. Almqvist ja 

kollegat nostavat esiin sen, että ammattiarvioijan eli opettajan rooli turvaa musiikin oppiaineen 

aseman muiden oppiaineiden rinnalla. He myös mainitsevat, että jos musiikista ei annettaisi 

arvosanaa, oppiaineen arvo todennäköisesti katoaisi (Almqvist, Vinge, Väkevä & Zandén, 

2017.)  

Tämän arvioimattomuuden kautta nousee esiin kysymys siitä, miten musiikkia tulisi arvioida. 

Pystyykö numeerisella arvioinnilla mittaamaan oppilaan osaamista taito- ja taideaineissa, vai 

olisiko ainoastaan sanallinen arviointi parempi tapa arvioida oppilasta? Kamensky ja Tuovinen 

(2019) kirjoittavat, että suomalaisen perusopetuslain sekä -asetuksen mukaan numeerinen arvi-

ointi musiikissa olisi mahdollista jättää pois. Tässä ongelmaksi nousee se, miten se vaikuttaisi 

musiikin merkitykseen ja arvoon oppiaineena. (Kamensky & Tuovinen, 2019.) Numeroarvi-

ointi jakaa paljon mielipiteitä musiikinopettajien keskuudessa. Osa haluaisi jättää numeroarvi-

oinnin pois tai vähentää sitä, mutta osa kannattaa numeroarviointia (Paananen, 2009). Itse kuu-

lun siihen joukkoon, joka kannattaa numeroarviointia, sillä numeroarviointi lisää oppilaiden 

opiskelumotivaatiota (Kamensky & Tuovinen, 2019). Numeroarvioinnin rinnalla koen kuiten-

kin tärkeäksi sen, että opettaja hyödyntää myös sanallista arviointia, jotta oppilas tietää parem-

min omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hyödyntämällä arvioinnissa molempia arviointitapoja: 

numeroarviointia, sekä sanallista arviointia, saadaan mielestäni pidettyä yllä oppilaiden moti-

vaatiota opiskella.  

Musiikin arviointiin ja sen haasteisiin perehtyminen on laajentanut tietämystäni aiheesta. Koen, 

että tulevaisuudessa musiikin arvioiminen voi olla helpompaa, kun aiheeseen on syventynyt 

tarkemmin. Tulevaisuudessa arviointityötä voi myös helpottaa se, kun tiedostaa millaisia haas-

teita arviointia tehdessä voi kohdata. Musiikin arviointi aiheena kiinnostaa minua ja haluaisin 

jatkaa Pro Gradu-tutkielmassani aiheeseen perehtymistä, ja tutkia tarkemmin esimerkiksi mitä 

arviointimenetelmiä opettajat hyödyntävät arviointia tehdessään, sekä miten näitä arviointime-

netelmiä käytetään ja kuinka oppilaalle annetaan palautetta. Lisäksi musiikin arvioinnin haas-

teet herättivät paljon ajatuksia, ja tutkimus musiikin arvioinnin haasteista kiinnostaa minua.  
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