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Lasten liikkumattomuus on huolestuttava ja kasvava ilmiö. Koululla on suuri rooli siinä, 

millaisena lapset liikunnan kokevat. Kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista 

motivoiva arviointi koululiikunnassa on. Tavoitteena on selvittää, miten arviointia ja palautetta 

tulee antaa oppilaille, jotta heidän motivaationsa liikuntaa kohtaan kasvaa tai edes pysyy 

ennallaan. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineisto 

koostuu tieteellisistä artikkeleista sekä perusteoksista. Ainestoa olen kerännyt eri tietokantoja 

hyödyntäen.  

Tutkielmasta käy ilmi, että oppilaiden motivaatioon voidaan vaikuttaa arvioinnilla ja 

palautteella. Yhtä oikeaa tapaa antaa palautetta ei kuitenkaan ole. Monet tutkijat viittaavat 

tuloksissaan itsemääräämisteoriaan. Kun oppilaan kolme psykologista perustarvetta täyttyvät, 

on hän motivoitunut toimintaan. Palautteella ja arvioinnilla voidaan vaikuttaa etenkin koettuun 

pätevyyteen ja autonomiaan. Palaute tulee antaa liikuntasuorituksesta, mahdollisimman pian ja 

mielellään yksityisesti. Tuloksista ilmenee positiivisen pedagogiikan tärkeys. Oppilaiden 

vahvuuksien huomioiminen hyödyntää oppilaita vielä myöhään aikuisiälläkin. Myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ohjaa opettajia antamaan myönteistä 

palautetta ja huomioimaan oppilaiden vahvuudet. 

Tutkielmaani voidaan pitää luotettavana, sillä monet tutkijat ovat saaneet aiheesta 

samankaltaisia tuloksia. Tulokset ovat siltä osin myös yleistettävissä. Lisäksi tutkimukset, 

joihin tutkielmassa viitataan, ovat vertaisarvioituja. Liikunnan arviointi voi koitua 

haasteelliseksi sen laajuuden vuoksi, eikä tulokset anna kauheasti konkreettisia 

toimintamenetelmiä, joten jatkotutkimus aiheesta on paikallaan. 

 

Avainsanat: Arviointi, koululiikunta, liikuntamotivaatio, motivaatio, positiivinen 

pedagogiikka 
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1. Johdanto 
 

Lasten motivaatio liikkumiseen tuntuu katoavalta ja yhä enemmän viihdytään ruutujen ääressä. 

Kouluikäisten eli noin 7–18-vuotiaiden tulee liikkua rasittavasti päivässä vähintään 60 

minuuttia (Kokko ym., 2020; Tammelin, 2017, 55), mutta vain kolmasosa lapsista liikkuu 

suositellun määrän. Lasten ja nuorten liikkumattomuudesta on alettu puhua jopa uutena 

kansantautina. Liikunta on yhteydessä useisiin positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä sydän- ja 

verenkiertoelimistön, erilaisten syöpien sekä psyykkisten oireiden ehkäisyyn. Nykyään 

ollaankin huolissaan siitä, että fyysinen aktiivisuus vähentyy ja passiivinen ruutuaika lisääntyy. 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2017, 18–19) Nämä johtavat fyysisen toimintakyvyn 

heikentymiseen (Jaakkola ym., 2017, 19), joten tilanteeseen on tärkeää puuttua.  

Kuten liikkumattomuus myös arviointi on ajankohtainen aihe, sillä arvioinnin uudistuksia on 

tehty viimeksi vuonna 2020. Opetushallituksen (2020) arvioinnin kehittämisen tavoitteena on 

ollut yhdenvertaisuuden lisääminen Suomessa. Suurin osa arvioinnin periaatteista kuitenkin on 

säilynyt ennallaan. Arvioinnin täsmentäminen on tärkeää, ettei kuntien välille jää suuria eroja 

ja näin johdeta oppilaita epätasa-arvoiseen asemaan. (Opetushallitus, 2020, 5) Koulussa 

arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua. Arvioinnin kohteena on oppilaan 

oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen. (Opetushallitus, 2016, 47) Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan, että liikunnan arvioinnin ja palautteen 

tulee tukea oppilaiden kasvua liikuntaan ja tukea oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä 

liikkujana. Arvioinnin ohella puhutaan myös palautteesta, jolla on suuri merkitys oppilaan 

kehityksen ja oppimisen tukemisessa (Opetushallitus, 2016, 47). Liikunnassa kuten myös tässä 

tutkielmassa palautteen merkitys on arvioinnin rinnalla yhtä merkittävä. 

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden liikunnallista elämäntapaa (Opetushallitus, 

2016, 273). Tehtävän taustalla on motivaation edistäminen. Ryan ja Deci (2017) muistuttavat, 

että koulussa on yhtä tärkeää edistää muun muassa motivaatiota kuin opettaa matematiikkaa. 

Liikuntamotivaatioon pystytään vaikuttamaan opetuksen monipuolisuudella, myönteisillä 

liikuntakokemuksilla ja sosiaalisella yhteenkuuluvuudella (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 141). 

Tutkielmassani on kuitenkin tavoitteena tutkia, kuinka liikuntamotivaatioon voidaan vaikuttaa 

arvioinnilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan liikunnan arvioinnin tulisi 

olla monipuolista, kannustavaa ja ohjaavaa, jotta se tukisi myönteistä minäkäsitystä. Opettajia 

ohjataan arvioimaan oppilaita niin, että se tukisi oppilaiden vahvuuksia, lisäisi motivaatiota ja 

kohottaisi itsetuntoa, mutta millaista tällaisen arvioinnin tulisi olla? Tähän kysymykseen pyrin 

saamaan vastauksia tutkielmassani. Olen rajannut aiheeni alakouluikäisiin eli noin 7–12-
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vuotiaisiin oppilaisiin, jotta voisin saada tutkielmastani eväitä, ajattelen tulevaisuuttani 

luokanopettajana. 

Tutkin tätä aihetta sen tärkeyden, ajankohtaisuuden sekä omien intressieni vuoksi. Olen aina 

nauttinut liikunnasta ja koulussa yksi lempiaineistani oli liikunta. Myös vapaa-aikani on 

kulunut niin lapsena kuin nykyäänkin liikunnan merkeissä. Toivoisin, että tulevaisuudessa 

pystyisin tarjoamaan oppilailleni samanlaisia ilon ja onnistumisen hetkiä liikunnan parissa kuin 

olen itse kokenut. Liikunnan lisäksi luokanopettajaopintojen aikana minulla on syntynyt suuri 

mielenkiinto positiivista pedagogiikkaa kohtaan. Uskon, että positiivinen pedagogiikka voi 

auttaa muodostamaan oppilaille myönteisen kuvan liikunnasta. Tutkimuksessani tuonkin esille, 

millainen rooli positiivisella pedagogiikalla on arvioinnissa. Tahdon ehdottomasti löytää 

toimivat metodit, joiden avulla saataisiin lapset ruutujen äärestä pois liikkumaan.  
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2. Tutkielman tavoite ja toteutus 
 

Tässä luvussa tulen esittelemään tutkielmani tavoitteen, tutkimuskysymyksen sekä 

tutkimusmenetelmän. Kerron myös tiedonhankintaprosessistani. 

Aikaisempia tutkimuksia juuri liikuntamotivaatioon ja arviointiin löytyy niukasti. Viittaan 

tutkielmassani kansainvälisiin tutkimuksiin sekä tieteelliseen kirjallisuuteen, jotka ovat 

aiheeseeni relevantteja. Olen hyödyntänyt Timo Jaakkolan, Jarmo Liukkosen ja Arja 

Sääkslähden teoksia etenkin käsiteltäessä liikuntamotivaatiota. Heidän teoksensa ovat 

käsitelleet aihettani monipuolisesti liikuntamotivaation ja arvioinnin näkökulmat huomioiden. 

Kansainvälisistä tutkijoista olen hyödyntänyt motivaation saralla etenkin Ryanin ja Decin 

itsemääräämisteoriaa, johon useiden tutkijoiden tulokset ovat perustuneet. Athanasios 

Mouratidis on puolestaan lähestynyt liikuntamotivaatiota myönteisen palautteen 

näkökulmasta, jonka vuoksi viittaan tutkielmassani hänen ja kollegoidensa tutkimuksiin. 

 

2.1 Tutkimuskysymys 
 

Tutkimuskysymys on tutkimusprosessin keskeinen ja ohjaava tekijä (Kangasniemi, Utriainen, 

Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen, 2013).  Tutkimukseni tavoitteena on saada selville, 

kuinka oppilaiden liikuntamotivaatiota saataisiin koulussa ylläpidettyä ja lisättyä arvioinnin 

avulla. Olen rajannut aiheeni alakouluikäisiin eli 7–12-vuotiaisiin. Tutkimusongelma tulee 

rajata niin, että se on selkeä lukijalle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2016, 81). Koska tuleva 

ammattini on luokanopettaja, on mielenkiintoista tietää, kuinka alakouluikäisiä tulee arvioida 

ja millaista palautetta juuri sen ikäisille on kelvollisinta antaa. Tavoitteenani on selvittää, 

millaista arviointia on suotavinta liikunnan saralla käyttää. Uskon, että opettajilla on 

tietämättään paljon työkaluja käsissään, joita he voisivat hyödyntää. Pyrin tämän tutkimuksen 

avulla selvittämään, mitä nämä työkalut ovat ja kuinka niitä tulisi oppilaiden kanssa käyttää. 

Olen kiinnostunut tutkimaan myös positiivista pedagogiikkaa ja olen pohtinut, että sen 

hyödyntäminen voisi lisätä motivaatiota entisestään. 

Vastaan kandidaatintutkielmassani yhteen tutkimuskysymykseen. Koska haluan perehtyä 

tutkielmassani arviontiin, motivaatioon ja positiiviseen pedagogiikkaan, olen muotoillut 

tutkimuskysymykseni seuraavanlaisesti:  
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1. Miten arvioinnilla pystytään vaikuttamaan myönteisesti oppilaan 

liikuntamotivaatioon? 

Tutkimuskysymyksen avulla pyrin selvittämään, millaista arvioinnin tulisi olla, jotta se ei 

lannistaisi oppilaiden halua liikkua. Haluan selvittää, miten opettajien tulisi antaa palautetta 

oppilaille ja millaisen arvioinnin oppilaat kokevat motivoivana. Ihanteellisinta olisi saada 

konkreettisia välineitä motivoivan arvioinnin antamisen avuksi. Pyrin myös selvittämään, 

miten positiivista pedagogiikkaa voidaan arvioinnin ja palautteen yhteydessä hyödyntää. 

  

2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Metsämuuronen (2003) huomauttaa, että tieteellinen tieto kumuloituu, jonka vuoksi on todella 

tärkeää tutustua aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimusmenetelmänä käytänkin 

kirjallisuuskatsausta, jonka avulla saadaan jo valmiiksi tutkitusta tiedosta syvempää tietoa 

(Kangasniemi ym., 2013; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 123). Kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen 

aiempia tuloksia aiheesta ja Finkin (2005) määritelmän mukaan siinä tunnistetaan, arvioidaan 

ja tiivistetään asiantuntijoiden tutkimuksia (Salminen, 2011, 5). 

Salminen (2011) esittää kolme erilaista kirjallisuuskatsauksen tyyppiä, jotka ovat kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Murphy (2012) 

puolestaan esittää kirjallisuuskatsaukselle kaksi päätyyppiä, jotka ovat narratiivinen ja 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Näistä käytän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, koska siinä 

Salmisen (2011) mukaan ilmiötä pystytään kuvaamaan laaja-alaisesti ja tutkimuskysymykset 

voivat olla väljempiä kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä. 

Lisäksi se toimii itsenäisenä metodina (Salminen, 2011, 6). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

avulla pystyn kuvaamaan arvioinnin vaikutuksia liikuntamotivaatioon laaja-alaisesti. 

Salminen (2011) jakaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vielä narratiiviseen ja integroivaan 

katsaukseen. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on tiivistää aiemmin tehtyjä 

tutkimuksia (Salminen, 2011, 7), ja antaa yleiskatsaus laajasta aineistosta (Murphy, 2012), 

minkä vuoksi hyödynnän myös narratiivisuutta. Liikunnan arvioinnista tulee antaa laaja 

yleiskatsaus, sillä yhtä oikeaa vastausta motivoivalle arvioinnille ei ole. Tutkielmassani vastaan 

tutkimuskysymykseen aikaisempien tutkimusten pohjalta, jonka vuoksi kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on sopiva menetelmä tutkimukselleni.  
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Jotta pystyy vastaamaan tutkimuskysymykseen, tulee löytää mahdollisimman relevanttia 

aineistoa (Kangasniemi ym., 2013). Kandidaatintutkielmaa tehdessä olen hyödyntänyt 

tiedonhaussa etenkin Oula Finnaa, Google Scholaria ja Ebsco Databasea. Tutkielmani kannalta 

hyödyllistä aineistoa on löytynyt etenkin englannin kielellä, mutta olen etsinyt lähdeaineistoa 

myös suomenkielisillä hakusanoilla. Olen löytänyt tutkielmaani hyviä lähteitä käyttämällä 

muun muassa seuraavia hakusanoja: peruskoulu, liikunta, motivaatio, arviointi, evaluation, 

motivation, physical education, sports, feedback ja primary school. 
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3. Näkökulmia arviointiin ja motivaatioon 

 

Tässä luvussa tulen käsittelemään tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä, jotka ovat motivaatio 

ja arviointi. Koska lähestyn näitä teemoja koululiikunnan kautta myönteisessä valossa, koen, 

että on sopivaa avata myös positiivisen pedagogiikan käsitettä. Vilkka (2021) muistuttaa, että 

käsitteet tulee avata ja määritellä lukijalle selkeästi. 

Ensimmäisenä määrittelen, mitä arvioinnilla tarkoitetaan tutkimuksessani. Sen jälkeen 

tarkastelen motivaatiota sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmasta. Avaan tarkemmin 

motivaatiokäsitettä Ryanin ja Decin itsemääräämisteorian kautta sekä 

motivaatioilmastokäsitteen avulla. Koululiikunnan motivaatioilmasto voi 

itsemääräämisteorian mukaan tyydyttää tai ehkäistä kolmea psykologista perustarvetta, jotka 

ovat autonomian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja pätevyyden kokemukset (Liukkonen & 

Jaakkola, 2017, 291). Kun perustarpeet täyttyvät, itsemäärääminen muuttuu positiiviseksi ja 

oppilaalla on motivaatiota osallistua tehtäviin (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 291). Tämän 

vuoksi kandidaatintutkielmassani on tärkeää tarkastella motivaatiota motivaatioilmaston sekä 

itsemääräämisteorian kautta.  

 

3.1 Arviointi 
 

Arviointi on laaja käsite, jonka määritteleminen yksiselitteisesti on hieman haastavaa. 

Oppilaita voidaan arvioida usealla tavalla; on muun muassa itse-, vertais-, päättö- ja 

formatiivista arviointia. Arvioinnin tehtävänä on tukea ja edistää oppimista ja opettamista 

(Ouakrim-Soivio, 2016, 77; Korpela, 1994, 8–9). Koulussa ei tule antaa vain arvosanoja, vaan 

oppilaiden täytyy saada myös monipuolista palautetta edistymisestään (Ouakrim-Soivio, 2016, 

77). On tärkeää, että oppiminen ja arviointi nähdään toisiaan täydentävinä. Arviointi on aina 

yhteydessä oppimiskäsitykseen ja opetussuunnitelmaan (Ouakrim-Soivio, 2016, 14), minkä 

vuoksi oppilaille on tärkeää kertoa oppimisen tavoitteet ja mitä tullaan arvioimaan.  Arviointi 

voidaan jakaa summatiiviseen ja formatiiviseen arviointiin (Sääkslahti, Palomäki, Huovinen & 

Pietilä, 2017; Ouakrim-Soivio, 2016, 15), joita avaan seuraavaksi tarkemmin. 

Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan palautetta ja ohjaavaa arviointia, jota oppilas saa 

suoriutumisestaan (Ouakrim-Soivio, 2016, 15; Opetushallitus, 2016, 50–51). Arvioinnin tulee 

auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimista ja tunnistamaan vahvuuksia (Opetushallitus, 

2020). Oppilasta voidaan ohjata suoristuksen aikana tai sen jälkeen (Varstala, 2002, 157). 
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Varstala (2002) muistuttaa, että palautetta voidaan antaa vain, jos opettajalla on tarpeeksi 

havaintoja oppilaan suorituksesta. Opettajalta formatiivinen arviointi edellyttää siis 

havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa (Opetushallitus, 2016, 50). 

Arvioinnin yksi keskeisimmästä tehtävistä on kuvata oppilaan edistymistä ja suoritustasoa. 

Tätä kutsutaan summatiiviseksi arvioinniksi. (Ouakrim-Soivio, 2016, 15) Summatiivinen 

arviointi tehdään jokaisen lukuvuoden päätteeksi ja perusopetuksen päättyessä (Opetushallitus, 

2020, 5). Sääkslahti ynnä muut (2017) huomauttavat, että summatiivinen arviointi perustuu 

arviointikriteereihin eli arvosana perustuu yhteisiin säädöksiin ja normeihin, joten oppilaiden 

tulee tietää, miten opittuja tietoja ja taitoja arvioidaan (Ouakrim-Soivio, 2016, 15). 

Arvosanojen tulisi motivoida oppilaita, mutta myös asettaa paremmuusjärjestykseen sekä antaa 

oppimisesta tietoa (Ouakrim-Soivio, 2016, 15; Opetushallitus, 2016, 51). Myös summatiivinen 

arviointi voi olla sanallista ja sen avulla saadaankin numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa 

palautetta (Opetushallitus, 2016, 51). Uskallan väittää, että formatiivinen arviointi on oppilaan 

kannalta informatiivisempaa ja edistää oppimista tehokkaammin sekä parempaan suuntaan 

kuin summatiivinen arviointi. Etenkin liikuntatunneilla on erittäin hyödyllistä saada 

suoriutumisesta arviointia ja palautetta heti. 

Jaakkolan ja Monosen (2017) mukaan liikunnassa palaute on käytetyin didaktinen apukeino, 

jonka vuoksi tulen sitä tutkielmassani käsittelemään arvioinnin rinnalla. Liikuntatunneilla 

oppilaat saavat tekemisestään palautetta, joka on Sääkslahden ynnä muiden (2017) mukaan 

arvioinnin tärkein muoto, mikä on toinen syy palautteen tarkastelemiselle tässä tutkielmassa. 

Palaute on oppimisen edellytys, sillä se edistää taitojen oppimista, lisää pätevyyden tunnetta ja 

motivoi oppilasta (Jaakkola & Mononen, 2017, 323).  Jaakkola ja Mononen (2017) jakavat 

palautteen sisäiseen ja ulkoiseen palautteeseen. Sisäistä palautetta saadaan eri aistikanavista, 

kehon sisäpuolelta lihaksista ja jänteistä. Ulkoinen palaute puolestaan täydentää sisäistä 

palautetta ja sillä tarkoitetaan verbaalisesti annettua palautetta, jota yleensä liikuntatunneilla 

antaa opettaja. (Jaakkola & Mononen, 2017, 323)  

. 

3.2 Motivaatio 
 

Motivaatio tulee latinan kielen sanasta movere, joka tarkoittaa liikkua. Yksilö, joka liikkuu 

vapaa-ajalla, osallistuu liikuntatunneilla ja tukee liikunnallista elämäntapaa, on liikuntaan 

motivoitunut. Motivaatiosta saamme energiaa toimia ja se ohjaa käyttäytymistämme oikeaan 

suuntaan. (Järvenoja, Kurki & Järvelä, 2018; Liukkonen & Jaakkola, 2017, 130–131) Useissa 
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teorioissa on havaittu, että motivaatioon vaikuttaa yksilön kognitiiviset tekijät sekä sosiaalinen 

ympäristö (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 131). On hyvä muistaa, että motivaatio voi muuttua 

ja se onkin jatkuvasti muuttuva prosessi. Juuri sosiaalinen ympäristö voi saada motivaatiossa 

aikaan monenlaisia muutoksia, joko tukemalla ja vahvistamalla motivaatiota tai haastamalla 

motivoitunutta. (Järvenoja, Kurki & Järvelä, 2018; Ryan & Deci, 2017) Järvenoja 

kumppaneineen (2018) huomauttaa, että taitava oppija pystyy säätelemään omaa 

motivaatiotaan. 

Motivaatio jaetaan tunnetusti sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaatiossa 

yksilö on motivoitunut tekemisestä, koska pitää toimintaa kiinnostavana, mielihyvää 

tuottavana ja omien arvojen mukaisena (Vasalampi, 2017). Kun puhutaan oppimisesta, 

sisäinen motivaatio on hyödyllinen, koska se edistää myönteisiä tunteita oppimista kohtaan, 

johtaa luovuuteen, sinnikkyyteen ja syvempään ymmärtämiseen (Vasalampi, 2017). Ulkoinen 

motivaatio puolestaan motivoi tekemiseen ulkoisen tai sosiaalisen paineen vaikutuksesta. 

Pelkästään ulkoisesti motivoitunut luovuttaa helpommin vastoinkäymisiä kohdatessa, 

mikä voi heikentää yksilön hyvinvointia (Vasalampi, 2017). On lähes sanomattakin 

selvää, että opettajien tulisi pyrkiä parantamaan oppilaiden sisäistä motivaatiota. 

 

3.2.1 Itsemääräämisteoria 

 

Vasalampi (2017) kertoo, kuinka yksi tutkituimmista ihmisen motivaatiota selittävistä 

teorioista on Ryanin ja Decin itsemääräämisteoria (engl. self-determination theory). Eri 

puolilla maailmaa on tehty tutkimuksia, joissa on osoitettu, että itsemääräämisteorian käyttö 

on lisännyt positiivisia ja myönteisiä kokemuksia liikunnassa (Davies ym., 2021). Tämä on 

varmasti yksi syy siihen, että itsemääräämisteoria on yksi suosituimpia teoreettisia 

lähestymistapoja, kun tutkitaan motivaatioprosesseja liikuntakasvatuksessa (Cid ym., 2019). 

Itsemääräämisteorian ja sisäisen motivaation taustalla on kolme tarvetta, jotka toimivat 

välttämättömyytenä ihmisen psykologiselle hyvinvoinnille. Ryanin ja Decin (2000) mukaan 

nämä kolme tarvetta ovat kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja autonomisuus. Kompetenssilla 

tarkoitetaan Vasalammen (2017) mukaan yksilön tunnetta osaamisesta ja pätevyydestä. 

Yhteenkuuluvuudessa yksilö tuntee kuuluvansa ryhmään ja on siinä hyväksytty. Autonomian 

tarpeen tyydyttyessä, kokee yksilö pystyvänsä vaikuttamana päätöksentekoon ja omaan 

tekemiseensä. (Vasalampi, 2017) On siis tärkeää, että koulussa oppilaalla on mahdollisuus 

kokea autonomiaa, pystyvyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta, jotta motivaatio lisääntyisi 
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(Lerkkanen & Pakarinen, 2018). Liikunnassa näiden perustarpeiden tyydyttyminen on 

hyvinkin mahdollista ja jos niin tapahtuu, oppilas kokee koululiikunnan sisäisesti motivoivaksi 

(Liukkonen & Jaakkola, 2017, 132).  

Itsemääräämisteoria hakee vastauksia, kuinka voidaan edistää ihmisten elinvoimaisuutta, 

motivaatiota ja sosiaalisia suhteita. Teoria osoittaa, kuinka erilaiset kontekstit joko helpottavat 

tai heikentävät motivaatiota. (Ryan & Deci, 2017) Itsemääräämisteorian taustaoletuksena on, 

että ihminen on luonnostaan utelias, fyysisesti aktiivinen sekä sosiaalinen (Ryan & Deci, 2017). 

Liukkonen ja Jaakkola (2017) huomauttavat, että sisäistä motivaatiota on tärkeä tavoitella, jotta 

saavutettaisiin kokonaisvaltainen hyvinvointi. Koululiikunnassa on kuitenkin mahdollista, 

etteivät itsemääräämisteorian tarpeet tyydyty (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 132). Onkin 

tärkeää löytää keinot, joilla on mahdollista vaikuttaa perustarpeiden tyydyttymiseen. 

 

3.2.2 Motivaatioilmasto 

 

Liikuntapedagogiikassa puhutaan motivaatioilmastosta, jolla tarkoitetaan toiminnan koettua 

sosioemotionaalista ilmapiiriä oppimisen, viihtymisen, psyykkisen hyvinvoinnin ja sisäisen 

motivaation edistämisen näkökulmasta (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 290). Motivaatioilmasto 

vaikuttaa oppilaiden useisiin tekijöihin. Niistä Liukkonen ja Jaakkola (2017) nostavat esille 

kognitiiviset motivaatiotekijät, tunteet ja käyttäytymisen. Lisäksi he huomauttavat, että 

opettajan didaktiset ja pedagogiset ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisena motivaatioilmasto 

koetaan. 

Myös opettajan antamalla palautteella on suuri vaikutus oppilaan motivaatioilmastoon ja mikä 

tärkeintä, oikeanlaisella palautteella voidaan parhaiten vaikuttaa oppilaan motivaatioon 

(Jaakkola, 2003, 146). Arvioinnin ja palautteen tärkeyttä motivaation osalta ei tule vähätellä. 

Jaakkola (2003) nostaa esille TARGET-mallin, joka havainnollistaa motivaatioilmaston 

piirteitä. TARGET-mallin hyödyntäminen on lisännyt fyysistä aktiivisuutta sekä koettua 

pätevyyttä (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 297). Tutkielmassani on tärkeää huomioida tämä 

malli, sillä kuudesta mallin osa-alueesta kahdessa käsitellään 1) palautteen antamista ja 2) 

arviointiperusteita (Jaakkola, 2003, 143).  Motivaatioilmasto voidaan jakaa tehtävä- ja 

minäsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 291–292; Jaakkola, 

2003, 142). Näiden ero ja vaikutukset motivaatioon on hyvä huomioida. 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa opettajalla on suuri rooli, sillä hän korostaa 

oppilaiden autonomiaa ja yhdessä tekemistä. Opettajan tehtävänä on kannustaa uuden 
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oppimiseen, kehittymiseen, yrittämiseen sekä yrittämisen jatkamiseen, vaikka tehtävä ei heti 

onnistuisikaan (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 291). Opettajalla on vastuuta saada oppilaat 

onnistumaan ja jatkamaan liikuntasuoritusta. Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto edistää 

muun muassa sisäistä motivaatiota, viihtymistä ja fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi on havaittu, 

että se on yhteydessä tehtäväorientaatioon, vähäisiin suorituspaineisiin ja liikuntataitojen 

oppimiseen (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 292).  

Minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa, josta Jaakkola (2003) käyttää myös käsitettä 

kilpailusuuntautunut motivaatioilmasto, oppilaat kilpailevat toistensa kanssa eli tarkoituksena 

on onnistua muita paremmin. Oppilaat tekevät itsenäisen suorituksen, jota vertaavat muiden 

suorituksiin tai normitaulukoihin (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 292; Jaakkola, 2003, 143). 

Minäsuuntautunut motivaatioilmasto on yhteydessä kielteisiin kokemuksiin, kuten vähäiseen 

viihtymiseen, kiinnostuksen vähenemiseen ja ahdistuskokemuksiin (Liukkonen & Jaakkola, 

2017, 292). Jotta oppilaiden motivaatio liikuntakohtaan parantuisi, tulisi minäsuuntautunutta 

motivaatioilmastoa välttää.  

 

3.3 Positiivinen pedagogiikka 

 

Positiivinen psykologia, josta positiivinen pedagogiikka saa juurensa, tutkii ajattelua ja 

käyttäytymistä. Positiivinen psykologia on keskittynyt myönteisyyteen ja voimavaroihin eli 

hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä menestymiseen. (Leskisenoja, 2019) Tarkoituksena on 

löytää jokaisen ihmisen vahvuudet, jonka seurauksena oma ja yhteisön vointi paranevat 

(Leskisenoja, 2019; Uusitalo-Malmivaara, 2014, 19). Uusitalo-Malmivaara (2014) 

huomauttaa, ettei positiivinen psykologia tarkoita positiivista elämänasennetta. Puolestaan kun 

puhutaan koulumaailmasta, ei positiivinen pedagogiikka tarkoita sitä, että koulussa olisi vain 

kivaa. Leskisenoja (2019) sanoittaa hyvin, kuinka meitä piinaa negatiivisuuden vinouma, johon 

positiivisella psykologialla pyritään puuttumaan. Meidän tulisi oppia tarttumaan enemmän 

myönteisiin hetkiin, tiedostaa positiivisia tunteita ja oppia hyödyntämään niitä (Leskisenoja, 

2019). Positiivisella pedagogiikalla on havaittu olevan useita myönteisiä vaikutuksia 

koulumaailmassa. Se pyrkii edistämään oppilaiden hyvinvointia ja luonteenvahvuuksia. 

(Leskisenoja, 2017) Koska oppilaat viettävät suuren määrän ajastaan koulussa, on tärkeää 

edistää siellä viihtymistä. Eikä turhaan, sillä Leskisenojan (2017) mukaan kouluviihtyvyys 

edistää hyvinvointia ja koulumenestystä. 

Tahdon keskittyä tutkimaan, kuinka arvioinnin ja palautteen avulla oppilaiden motivaatio 

liikuntaa kohtaan pysyy yllä tai jopa kasvaa. Aionkin huomioida positiivisen pedagogiikan 
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roolin liikunnan arvioinnissa. Kumpulaisen ynnä muiden (2014) mukaan positiivisen 

pedagogiikan avulla oppimisesta saadaan mielekästä. Mielestäni ala-asteen liikuntatunnilla on 

tärkeintä osallistuminen ja yrittäminen sekä mahdollisuus oppia uusia lajeja juuri 

positiivisuuden kautta. Positiivisen pedagogiikan avulla arviointia voidaan lähestyä 

positiivisesta näkökulmasta (Kumpulainen ym., 2014, 225, 228). Myönteinen palaute 

Leskisenojan (2017) mukaan eheyttää ja voimaannuttaa lasta. Ei ole haitallista, jos oppilasta 

kiittää ja kehuu hyvien asioiden tapahtuessa. Kun oppilas saa tietää onnistuneensa ja saa siitä 

kiitosta, lisää se oppilaan innostusta jatkaa yrittämistä myös tulevaisuudessa. (Leskisenoja, 

2017) 

Liikunnassa, kuten muissakin aineissa, on tärkeää huomioida lasten luonteenvahvuudet. 

Vahvuuksien tunnistaminen vahvistaa lapsen myönteistä minäkäsitystä ja uskoa omiin 

kykyihinsä (Kumpulainen ym., 2014, 230). Opettajan tehtävänä on tarjota oppilaille sellaisia 

oppimismenetelmiä, joiden avulla oppilas osallistuu ja kehittyy (Kumpulainen ym., 2014, 231). 

Jotta oppilas voi koulussa kokea merkityksellisyyttä, tulee heille antaa mahdollisuus hyödyntää 

omia vahvuuksiaan (Leskisenoja, 2017). Lisäksi Leskisenoja (2017) muistuttaa, että omien 

vahvuuksien tunnistaminen johtaa hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä kohti. 

Työskentelystä saadaan motivoituneempaa, kun huomio keskittyy vahvuuksiin heikkouksien 

sijaan (Leskisenoja, 2017).  
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4. Arvioinnin vaikutus liikuntamotivaatioon 
 

Luvussa 4.1 vastaan tutkimuskysymykseeni eli, millaista arvioinnin tulisi olla, jotta se tukisi 

oppilaiden liikuntamotivaatiota. Monessa tutkimuksessa korostettiin myönteisen ja positiivisen 

palautteen antamisen tärkeyttä, jonka vuoksi toisessa luvussa, 4.2, avaan tutkimustuloksia siitä, 

miten positiivista pedagogiikkaa voitaisiin hyödyntää arvioinnissa motivaation lisäämiseksi. 

 

4.1 Motivaatiota tukeva arviointi koululiikunnassa 
 

Fitton Davies kumppaneineen (2021) mainitsevat, että motivaatio auttaa sitoutumaan 

liikuntaan, jonka vuoksi on tärkeää ylläpitää lasten motivaatiota perusasteen koululiikunnassa. 

Heidän (2021) mukaansa motivoiva opetustyyli johtaa oppilaiden tarpeiden tyydyttymiseen, 

mistä seuraa sisäisen motivaation lisääntyminen ja todennäköisyys harrastaa liikuntaa myös 

koulun ulkopuolella. Sulz, Gibbons, Nayloe ja Wharf-Higgins (2020) esittävät, että myönteiset 

koululiikuntakokemukset ovat yhteydessä koulun ulkopuolella tapahtuvaan liikunnan 

harrastamiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Onkin tärkeää ymmärtää 

motivaatioprosesseja, jotka vaikuttavat oppilaiden liikuntamotivaatioon (Sulz ym., 2020). 

Myös Koka ja Hein (2003) huomauttavat, että on tärkeää lisätä oppilaiden sisäistä motivaatiota, 

sillä sen avulla ihminen liikkuu todennäköisesti pitkiä aikoja elämässään. Koululla on siis 

merkittävä rooli lasten liikkumisen edistämisessä ja elinikäisen liikunnan lisäämisessä. 

Liikuntatunnilla opettaja antaa oppilaille yleensä palautetta sanallisesti. Palautetta annetaan 

myös ilmein ja elein. (Varstala, 2002) Varstala (2002) muistuttaa, että palautteen laatuun 

vaikuttavat muun muassa oppilaan ikä, oppiaineksen hallinta ja opetusympäristö.  

Sääkslahti kollegoineen (2017) kirjoittavat, kuinka kaiken arvioinnin tulisi kannustaa 

oppimiseen. Lisäksi arvioinnin tulee olla ohjaavaa ja oppilaan tulee saada palautetta 

edistymisestään (Sääkslahti ym., 2017). Liikuntatunneilla oppilaat voivat saada palautetta 

suoristuksestaan ilman opettajaa. Tästä Varstala (2002) käyttää käsitettä sisäinen palaute. 

Liikuntatunnilla oppilas saa sisäistä palautetta heti toiminnastaan esimerkiksi näkemällä, 

kaatuvatko keilat. Ongelmaksi voi kuitenkin osoittautua se, että keilat voivat kaatua, vaikka 

tekniikka olisi väärä. Voidaan todeta, että opettajalta saama palaute on välttämätön 

motoristen taitojen oppimisen kannalta. (Varstala, 2002, 157–158) 

Yksi parhaista motivaatiota lisäävistä keinoista on oikeanlaisen palautteen antaminen 

(Lerkkanen & Pakarinen, 2018; Jaakkola, 2003, 146). Alkuopetuksessa korostetaan, että 
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arvioinnin tulisi olla liikuntatunnin aikana rohkaisevaa, kannustavaa ja monipuolista 

(Sääkslahti ym., 2017; Opetushallitus, 2016). Wiliamin (2018) mukaan tehokkaan palautteen 

antaminen on haastavaa ja väärällä tavalla annettuna jopa haitallista. Esimerkiksi kehujen 

käyttö arvioinnissa voi parantaa oppilaan motivaatiota, mutta niiden käyttö voi johtaa siihen, 

että motivaation ylläpitämiseksi tulee aina kehua (Wiliam, 2018). Tällaisissa tilanteissa kehut 

on vaikea pitää vilpittöminä ja aitoina (Wiliam, 2018). Jaakkolan ja Monosen (2017) mukaan 

palautetta antamalla voidaan edistää taitojen oppimista, lisätä oppilaiden pätevyyden 

kokemuksia liikunnassa ja motivoida oppilaita liikkumaan. Lisäksi palautteella voidaan 

organisoida luokkaa ja vaikuttaa positiivisten käyttäytymismallien omaksumiseen (Jaakkola & 

Mononen, 2017, 323).     

Oppilaan tulisi saada palautetta mahdollisimman pian suorituksestaan, sillä sen on nähty olevan 

yhteydessä oppilaan motivaation ylläpitämiseen. Motivaation lisäksi välitön palaute auttaa 

oppilaan suoritustason parantamisessa. (Nieminen, 2019, 99; Wiliam, 2018) Tupalan (1994) 

mukaan palaute on helpommin ymmärrettävissä, mitä nopeammin sitä saa ja siten palaute on 

myös tehokkaampaa. Opettajien on löydettävä tasapaino palautteen antamisessa, sillä 

palautteen tulisi tukea oppilaiden oppimista eikä kertoa suoria vastauksia. (Wiliam, 2018) 

Liikunnassa opettajien on hyvä puuttua heti oppilaiden vääriin liikeratoihin ja kertoa 

mahdollisimman pian, mitä oppilaan tulisi kehittää. Sääkslahti kollegoineen (2017) on samaa 

mieltä palautteen nopean saamisen tärkeydestä ja he korostavatkin, että on tärkeää antaa 

palautetta tehtävä- ja tuntikohtaisesti. Ymmärrän heidän ajatuksensa täysin, sillä 

liikuntataitojen ja eri tekniikoiden hallitsemiseen tarvitaan jatkuvaa ja välitöntä palautetta, jotta 

niissä voi kehittyä. 

Palautetta antaessa tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että palautteen jälkeen oppilas tietää, 

kuinka voisi parantaa oppimistaan. Kokan ja Heinin (2003) tutkimuksessa havaittiin, että lapset 

innostuvat liikunnasta enemmän, jos he saavat palautetta liikunnan osaamisestaan. On hyvä 

muistaa, että liian spesifi ja täsmällinen palaute voi ylikuormittaa oppilaita ja häiritä 

oppimisprosessia. Palautetta antaessa tulisi käyttää sellaisia lausumia ja käsitteitä, joita 

oppilaat ymmärtävät. (Koka & Hein, 2003) Myös Ryan ja Deci (2017) esittävät, että liian 

korostetusti annettu palaute voi vähentää motivaatiota, sillä sen johdosta oppilaat voivat tuntea 

olevansa liian kontrolloituja tai arvioituja. Eri urheilulajeissa on paljon käsitteistöä, joka ei ole 

kaikille oppilaille tuttua, varsinkin alakouluikäisille oikeat termit voivat olla vieraita. Oikean 

käsitteistön käyttäminen on tärkeää oppimisen kannalta, mutta opettajan tulee kiinnittää 

huomiota siihen, että avaa käsitteet oppilaille niin, että jokainen ymmärtää, mistä puhutaan. 
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Arvioinnissa oppilaiden suorituksia ei saa vertailla toisiinsa eikä oppilaiden persoonaa, 

temperamenttia tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia saa arvioida (Opetushallitus, 2016, 

48). Jos oppilas saa palautetta omista henkilökohtaisista ominaisuuksista, kokee hän opettajan 

kontrolloivan hänen käyttäytymistään ja palaute muodostuu negatiiviseksi motivaation 

kannalta (Jaakkola, 2003, 146; Peltola & Ruohontie, 1992). Lisäksi persoonallisuuden 

arvostelu voi vaarantaa oppilaiden viihtymistä, aiheuttaa ahdistusta ja siten heikentää 

liikuntamotivaatiota (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 295). Peltola ja Ruohontie (1992) lisäävät 

myös palkitsemisen heikentävän sisäistä motivaatiota. Puolestaan omatoimisuuden suosiminen 

ja sen vahvistaminen palautteella lisää sisäistä motivaatiota. (viitattu lähteessä Korpela, 1994, 

18) Sen sijaan palautetta tulee antaa suorituksesta, jonka vuoksi oppilailla tulee olla tiedossa 

arviointiperusteet. Tämä auttaa kehittämään myös oppilaan itsearviointitaitoja. (Opetushallitus, 

2016, 48)  

Liikuntatunneilla oppiminen on näkyvää ja oppilaat näkevät niin toistensa onnistumiset kuin 

myös virheet. Tämän vuoksi opettajan on tärkeää kohdata oppilaat hyväksyvästi ja arvostavasti. 

(Lintunen, 2003, 45) Julkinen palaute lisää helposti sosiaalista vertailua (Liukkonen & 

Jaakkola, 2017, 294; Jaakkola, 2003, 146), jota liikuntatunneilla jo valmiiksi mahdollisesti 

käydään. Jaakkolan (2003) mukaan tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa tukeva opettaja 

antaa palautetta yksityisesti. Lisäksi palaute perustuu oppilaan taitojen kehittymiseen. Tärkeää 

on muistaa antaa positiivista palautetta myös itse suoritusprosessista. (Jaakkola, 2003, 146) On 

hyvä huomata, että oppilaan autonomian ja pätevyyden kokemus ei muodostu, jos positiivista 

palautetta saa vain silloin, kun oppilas on suoriutunut tehtävästä muita paremmin (Liukkonen 

& Jaakkola, 2017, 294). 

Jaakkola (2003) huomauttaa, että motivaatioilmaston muodostumiseen vaikuttaa myös 

opettajan suhtautuminen virheisiin. Jos virheet nähdään osana oppimista eikä virheiden 

tekemistä pelätä, kasvaa oppilaiden autonomian kokemukset (Jaakkola, 2003, 147–148). 

Opettajan tulisi opettaa oppilaat ymmärtämään, että virheet ovat osa oppimisprosessia 

(Liukkonen & Jaakkola, 2017, 298). Liikunnanopetuksessa tehtäväsuuntautunutta 

motivaatioilmastoa korostaessa on todennäköisempää, että oppilaiden sisäinen motivaatio 

kasvaisi, sillä oppilaat saavat onnistumisen ja elämyksen kokemuksia (Jaakkola, 2003, 143). 

Jotta opettajat voivat tukea oppilaiden liikuntaharrastusta, tulee oppilaiden pätevyyden tunnetta 

edistää, joten oppilaiden tulee saada palautetta, joka liittyy heidän pätevyyteensä. (Lintunen, 

2003, 44) Pätevyyden tunteita voi kokea, kun motivaatioilmasto on minäsuuntautunut tai 

tehtäväsuuntautunut. Minäsuuntautunutta pätevyyden tunnetta lisää tieto siitä, että on parempi 

kuin muut. (Lintunen, 2003, 44) Pätevyydenkokemukset voivat lisääntyä myös saadun 
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palautteen avulla, kun kuulee edistyneensä ja kehittyneensä. Tällöin motivaatioilmasto on 

tehtäväsuuntautunut. (Lintunen, 2003, 44) Ensimmäiseltä luokalta saakka oppilaalle tulee 

kertoa hänen motoristen taitojensa kehittymisestä sekä itsenäisen työskentelyn taidoista. Niin 

ikään opettaja pystyy tukemaan oppilaan pätevyyttä. (Sääkslahti ym., 2017) 

Tahdon nostaa esille vielä varmasti monelle tutun hampurilaismallin, joka on hyvä 

muistisääntö palautteen antamiselle. Mallissa ylin sämpyläosa vastaa myönteistä arviota 

oppilaan osaamisesta. (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 294) Kun palautteen antaminen aloitetaan 

myönteisesti, oppilaalle ei synny vastareaktiota, vaan on valmis kuulemaan informatiivisen 

palauteosan. Sämpyläosan jälkeen tuleekin pihvin osuus, jossa kerrotaan korjaava palaute. 

(Liukkonen & Jaakkola, 2017, 294) Lopuksi oppilas saa myönteisen kokonaisarvion, jotta 

palautetapahtumasta jää mieleen myönteinen oppimiskokemus (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 

294).  

. 

4.2 Positiivisen pedagogiikan rooli motivoivassa arvioinnissa 
 

Useissa tutkimuksissa korostettiin, kuinka tärkeää on antaa positiivista palautetta. Palautetta ja 

arviointia antaessa tulee huomioida myös oppilaiden yksilölliset vahvuudet (Opetushallitus, 

2016, 275). Sääkslahti ynnä muut (2017) huomauttavat, että myönteinen toimintaohje toimii 

tehokkaammin kuin moittiminen. On erittäin tarpeellista hyödyntää positiivista pedagogiikkaa 

ja myönteisyyttä palautetta ja arviointia antaessa, sillä myönteiset arviointikokemukset 

ylläpitävät opiskelumotivaatiota (Leskisenoja, 2017). Vaikka palaute olisi positiivista, sen ei 

tulisi kohdistua oppilaan persoonaan, vaan positiivista palautetta tulee antaa yrittämisestä, 

harjoittelusta ja yhteistyöstä (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 294).  

Kun oppilas saa toiminnastaan positiivista palautetta, lisää se sisäistä motivaatiota (Ryan & 

Deci, 2017; Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008). Lisäksi positiivinen palaute 

lisää tehtävään sitoutumista ja halua tehdä toimintaa lähitulevaisuudessa (Mouratidis ym., 

2008). Etenkin liikunnassa positiivinen palaute on yhteydessä koettuun pätevyyteen ja 

sisäiseen motivaatioon (Ryan & Deci, 2017). Koettua pätevyyttä ja sitä kautta sisäistä 

motivaatiota edistää palaute, joka on johdonmukaista, positiivista, tukevaa ja informatiivista 

(Mouratidis ym., 2008). 

On tärkeää kiinnittää huomiota tapaan, miten positiivista palautetta antaa. Ryan ja Deci (2017) 

huomauttavat, että väärin annettu positiivinen palaute ei lisää pätevyyden tunnetta. Esimerkiksi 

palaute “teit niin kuin odotettiinkin” ei lisää pätevyyden kokemusta (Ryan & Deci, 2017), 
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vaikka palaute itsessään on myönteinen. Myös Mouratidis kumppaneineen (2008) on tutkinut 

itsemääräämisteorian näkökulmasta positiivisen pätevyyspalautteen motivoivaa roolia 

liikunnassa. Tuloksista selviää, että oppilaiden onnistuessa, tulee opettajan kiittää oppilaita 

onnistuneesta suorituksesta (Mouratidis ym., 2008). Kun oppilaat saavat onnistuneesta 

toiminnastaan kiitosta, tuntevat he itsensä päteviksi ja saa osallistumaan toimintaan 

vapaaehtoisemmin ja itsenäisemmin (Mouratidis ym., 2008). 

Kokan ja Heinin (2003) tutkimuksesta on saatu samankaltaisia tuloksia positiivisen palautteen 

tärkeydestä liikunnassa. Opettajat, jotka antavat enemmän myönteistä palautetta onnistuvat 

todennäköisemmin edistämään lasten sisäistä motivaatiota, josta seuraa myös lasten suurempi 

kiinnostus liikuntaa kohtaan (Koka & Hein, 2003). Autonomiaa tukevat opetustyylit 

vaikuttavat alakoululaisten sisäiseen motivaatioon. Positiivinen palaute mahdollistaa 

autonomian tunnetta kontrollin sijasta. (Ryan & Deci, 2017) Yhtenä autonomiaa tukevana 

keinona Ryan ja Deci (2017) esittävät kannustavan palautteen antamista.    

Myös Leskisenoja korostaa kannustavan palautteen tärkeyttä. Leskisenojan (2017) mukaan 

kannustava, kiittävä, rohkaiseva ja myönteinen palaute auttaa luomaan uskoa oppilaisiin ja 

saavuttamaan haastavampiakin tavoitteita. Kun oppilaat pitävät luokkaympäristöä 

kannustavana ja positiivisena, on se myönteisesti yhteydessä myös motivaatioon (Leskisenoja, 

2017). Ouakrim-Soivion (2016) mukaan kannustavan palautteen ideana on osoittaa oppilaalle, 

mitä hän on jo saavuttanut eikä mitä on jättänyt saavuttamatta. Kannustava palaute auttaa 

oppilasta nauttimaan oppimisesta ja ohjaa hahmottamaan, missä voisi omia taitojaan vielä 

parantaa (Ouakrim-Soivio, 2016, 84). Motivaation lisäksi positiivinen palaute auttaa oppilaita 

menestymään paremmin ja sitoutumaan koulunkäyntiin tiiviimmin (Leskisenoja, 2017). 

Positiivisen palautteen lisäksi Leskisenoja (2017) muistuttaa, kuinka tärkeää on huomioida 

oppilaiden onnistumiset. Pienikin onnistuminen liikuntatunnilla voi olla jollekin oppilaalle 

erityisen tärkeää. Mielestäni on tärkeää, että opettaja osoittaa nähneensä oppilaiden 

onnistumiset ja osaa sanallistaa ne. Leskisenoja (2017) huomauttaakin, että yrittämisestä 

palkitseminen lisää oppilaiden intoa yrittää jatkossakin. 

Liikuntatunneilla opettajan tulee antaa oppilaille palautetta heidän osaamisestaan, sillä se 

vaikuttaa motivaatioon (Mouratidis, Lens & Vansteenkiste, 2010). Mouratidis ja muut (2010) 

huomauttavat, että positiivinen palaute on entistä tehokkaampaa, kun se annetaan seuraavia 

menettelytapoja noudattaen. Mouratidis kumppaneineen (2010) viittaavat Ryanin (1982) 

tekemään teokseen Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of 

cognitive evaluation theory, jonka mukaan positiivinen palaute tulisi antaa autonomiaa 

tukevalla tavalla ja puolestaan kontrolloivaa tapaa tulisi välttää. Muun muassa oppilaiden 



   
 

 20  
 

suoritusten vertailu keskenään heikentää oppilaan autonomian tunnetta. Positiivinen palaute on 

hyvä antaa uskottavasti ja turha liioittelu on syytä unohtaa, sillä positiivisen palautteen 

myönteisiä vaikutuksia lisää, kun palautteen saaja kokee sen rehellisenä (Mouratidis ym., 

2010). Teennäiset kehut purevat harvemmin alakouluikäisiinkään. Näiden lisäksi Henderlong 

ja Lepper (2002) huomauttavat, että positiivinen palaute lisää motivaatiota, kun palautteen 

antaja viittaa onnistuneisiin yrityksiin, jotka ovat realistisia (viitattu lähteessä Mouratidis ym., 

2010). Oppilaan on tärkeää huomata, että opettaja näkee hänen edistymisensä ja saa siitä 

kommentteja. Ei ole samantekevää, millaisena oppilaat näkevät opettajansa, sillä palaute 

koetaan myönteisempänä, kun palautteen antaja nähdään arvostettuna, luotettavana sekä 

pätevänä (Mouratidis ym., 2010). 

Arvioinnin avulla opettaja voi vahvistaa oppilaiden vahvuuksia. Kun arviointi on kannustavaa, 

oppilasta osallistavaa ja edistymistä osoittavaa, auttaa se tunnistamaan vahvuuksia. 

(Luostarinen, 2019, 343–344) Luonteenvahvuuksien sanoittaminen osana arviointia ei 

suoranaisesti lisää motivaatiota, mutta se voi vahvistaa oppilaan käsityksiä omasta 

kyvykkyydestään. Vahva kyvykkyys puolestaan lisää tehokkuutta sekä määrätietoista 

työskentelyä, jotka motivaation tavoin parantavat oppimista. (Luostarinen, 2019, 347) Myös 

Sääkslahti ynnä muut (2017) kirjoittavat, että elinikäisen elämäntavan saavuttamiseen tarvitaan 

arviointia, joka kannustaa ja hyödyntää oppilaan vahvuuksia. Näin pystytään tukemaan 

oppilaan käsityksiä itsestään liikunnan osaajana (Sääkslahti ym., 2017). Leskisenojan (2017) 

mukaan arvioinnissa olisi yhtä tärkeää valvoa luonteenvahvuuksia kuin itse oppimisprosessia. 

Eikä myöskään muun muassa motivaatiota tulisi unohtaa –onhan sen yksi elämän 

menestymisen voimavaroista. Myös Luostarinen (2019) on sitä mieltä, että palautetta ja 

arviointia antaessa opettajan tulee käyttää aktiivisesti vahvuussanastoa. Siten myös oppilas 

oppii sanoittamaan omia vahvuuksiaan sekä vertaisten vahvuuksia (Luostarinen, 2019, 347). 

On hyvä muistuttaa, ettei palaute voi aina olla positiivista ja on normaalia saada toiminnasta 

myös rakentavaa ja ehkä myös negatiivista palautetta. Kielteisen palautteen seurauksena 

oppilas voi joutua todistamaan epäpätevyytensä (Korpela, 1994, 19), mikä on motivaation 

kannalta epäsuotuisaa. Vaikka negatiivinen palaute vähentää motivaatiota, voi sitä antaa 

tavalla, joka ei ole niin haitallista. On myös tarpeellista pitää mielessä, että negatiivinen palaute 

tarjoaa motivaation sijasta mahdollisuuden kasvuun ja kehitykseen, jonka vuoksi sitä ei tule 

unohtaa. (Ryan & Deci, 2017) 
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5. Johtopäätökset 

 

Motivaatio auttaa sitoutumaan liikuntaan ja harrastamaan liikuntaa myös koulun ulkopuolella 

sekä mahdollisesti loppuelämän ajan. Erityisesti sisäinen motivaatio johtaa liikunnalliseen 

elämäntapaan (Koka & Hein, 2003). Arviointi ja palaute on yksi keino lisätä oppilaiden 

motivaatiota. Tässä luvussa tulenkin tarkastelemaan keskeisiä tuloksia siitä, millaista 

motivoiva arviointi koululiikunnassa on. 

Oppilaan liikuntamotivaatioon voidaan vaikuttaa pienillä teoilla. On kuitenkin tärkeää 

huomata, että yhtä pienillä teoilla motivaatiota voidaan lannistaa. Opettajan on hyvä tarkastella 

omaa tapaansa antaa palautetta liikuntatuntien aikana. Liikuntamotivaation taustalla on Ryanin 

ja Decin määrittelemä itsemääräämisteoria. Kun ihmisen kolme psykologista perustarvetta: 

koettu pätevyys, autonomian tunne ja yhteenkuuluvuus täyttyvät, liikuntamotivaatio kasvaa. 

Näihin perustarpeisiin pystytään vaikuttamaan myös arvioinnilla ja palautteella. Pätevyyden 

tunnetta oppilas kokee, kun hän tuntee hallitsevansa ympäristön vaatimukset. Kun arviointi 

keskittyy kertomaan oppilaan motoristen taitojen kehittymisestä ja edistymisestä, pätevyyden 

tunne lisääntyy. (Sääkslahti ym., 2017; Lintunen, 2003) Motivaatioilmaston ollessa 

minäsuuntautunut oppilaan pätevyyden tunne lisääntyy, kun kuulee olevansa muita parempi. 

Tällöin opettaja voi vertailla oppilaan tuloksia esimerkiksi normitaulukoihin, jotta edistäisi 

oppilaan liikuntamotivaatiota. (Lintunen, 2003) 

Yksi motivaatiota lisäävistä keinoista on antaa palautetta mahdollisimman pian. Heti saatu 

palaute motivaation ylläpitämisen lisäksi on helpommin ymmärrettävissä, jonka seurauksena 

se on myös tehokkaampaa. (Wiliam, 2018; Tupala, 1994) Etenkin liikunnassa välittömän 

palautteen merkitys on merkittävä, jotta oppilaat oppisivat esimerkiksi oikeita tekniikoita. Kun 

tekemiseen puututaan heti, voi oppilas oppia uusia liikeratoja yhden liikuntatunnin aikana. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että opettaja ei pysty havainnoimaan jatkuvasti jokaisen oppilaan 

tekemistä ja puuttua kaikkiin virheisiin, sillä luokissa oppilaita on toistakymmentä. Nopean 

palautteen lisäksi oppilaan on hyvä saada palautetta osaamisestaan. Osaamiseen liittyvä palaute 

innostaa oppilaita (Koka & Hein, 2003). On kuitenkin tärkeää huomata, ettei osaamiseen 

liittyvä palaute ole liian tarkkaa, ettei oppilas koe itseään turhan kontrolloiduksi. Lisäksi spesifi 

palaute voi rasittaa oppimisprosessia. (Ryan & Deci, 2017; Koka & Hein, 2003)  

Liikuntatunneilla yhteisöllisyys on suuressa osassa, kuten myös palautteen saaminenkin. 

Joukkuepelejä pelatessa oppilaat ovat alttiita myös vertaisarvioinnille - hyvässä ja pahassa. 

TARGET-mallin hyödyntäminen on edistänyt niin ikään muun muassa oppilaiden fyysistä 
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aktiivisuutta, viihtymistä ja koettua pätevyyttä (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 297). 

Motivaatioon voidaankin vaikuttaa myös yksilöllisellä palautteella, jonka avulla voidaan 

välttyä sosiaaliselta vertaamiselta. Palaute tulisi antaa pääsääntöisesti yksityisesti ja korostaa 

siinä oppilaan taitojen kehittymistä (Liukkonen & Jaakkola, 2017, 294). Palaute ja arviointi 

tulee kohdistua oppilaan suoritukseen ja puolestaan persoonaan liittyviä ominaisuuksia ei saa 

arvioida. Persoonaan liittyvä palaute heikentää motivaatiota kontrollin tunteen takia. (Jaakkola, 

2003, 146)  

Motivaatio ja positiivisuus ovat vahvasti toisissaan yhteydessä. Lähes jokaisessa tutkimuksessa 

korostetaan myönteisen palautteen tärkeyttä. Kun opettaja antaa positiivista palautetta, 

oppimisympäristöstä tulee innostavampi ja sisäinen motivaatio kasvaa (Koka & Hein, 2003). 

Myös positiivinen palaute lisää motivaatiota, kun se tukee autonomiaa ja pätevyyttä. 

Pätevyyden kokemusta voi lisätä esimerkiksi antamalla kiitosta oppilaiden onnistuessa ja 

autonomian tunnetta voi lisätä välttämällä turhaa kontrollia. Myös lapset voivat huomata, jos 

saavat teennäisiä kehuja, minkä vuoksi kehut ja kiitokset on annettava vakuuttavasti. 

(Mouratidis ym., 2010) Opettaja ei voi väheksyä omaa rooliaan palautteen antajana, sillä on 

tärkeää, että oppilaat kokevat palautteen antajan pätevänä ja luotettavana (Mouratidis ym., 

2010), eikä parhaan kaverin kehut välttämättä tunnu yhtä motivoivilta. 

Positiivisen pedagogiikan rooli on merkittävä palautetta ja arviointia antaessa. Oppilaiden 

vahvuudet huomioimalla kyvykkyys vahvistuu, jonka seurauksena tekeminen tehostuu. 

(Luostarinen, 2019) Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) mainitaan, että 

oppilaiden vahvuudet tulee huomioida arvioinnissa. Sääkslahti kumppaneineen (2017) 

kirjoittavat, että vahvuusarviointi voi johtaa liikunnallisen elämäntavan saavuttamiseen. 

Vahvuuksien sanoittaminen auttaa ymmärtämään oppilaita, missä on hyvä, jonka pohjalta voi 

lähteä miettimään, lähtisikö harrastamaan esimerkiksi joukkue- vai yksilölajeja. Jotta 

vahvuuksia voi hyödyntää arvioinnissa, tulee opettajalla olla hyvä oppilastuntemus.  

Kannustaminen, kiittäminen ja onnistumisten huomiointi sekä sanoittaminen voivat olla 

oppilaille todella merkityksellistä kuulla. Kun oppilas huomaa, että on onnistunut ja saa 

siitä vielä myönteistä palautetta, lisää se oppilaiden intoa liikkua tulevaisuudessakin. 

(Leskisenoja, 2017) Uskon, että etenkin oppilaille, joilla ei ole niin suurta sisäistä motivaatiota 

liikuntaa kohtaan, on merkityksellistä saada tunnustusta opettajalta. On tarpeellista tietää, että 

joku on nähnyt oppilaan kehittymisen ja onnistumisen. Etenkin, jos oppilas saa palautetta 

useasti virheistään, on enemmän kuin tervetullutta saada onnistumisista palautetta.  
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Voidaan todeta, että jo arvioinnilla ja palautteella voidaan vaikuttaa oppilaan 

liikuntamotivaatioon. Oikealla arvioinnilla voidaan auttaa saavuttamaan koululiikunnan 

kunnianhimoinen fyysisesti aktiivisen elämäntavan tavoite.   

.  
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6. Pohdinta 

 

Tässä luvussa tulen tarkastelemaan tutkimusprosessiani, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä 

pohdin mahdollista pro gradu –aihetta.  

Koska tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, tutkielmassa on paljon aikaisemmin 

tehtyjä tutkimuksia. Liikunnasta, arvioinnista ja motivaatiosta löytyy paljon tutkimuksia, mutta 

tutkimuksia, joissa yhdistyvät nämä kaikki, on haasteellista löytää. Lisäksi tutkimukset 

viittaavat useasti yleisesti lapsiin ja nuoriin enkä saanut suoria vastauksia, kuinka juuri 

alakouluikäisiä tulisi arvioida. Tutkielmani tulokset ovat alakouluikäisiin kuitenkin 

sovellettavissa. Viittasin paljon kansainvälisiin tutkimuksiin, sillä suomalaisia tutkimuksia 

aiheesta ei kauheasti löytynyt. Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti toimivat suomalaisten 

tutkijoiden edustajana läpi tutkielmani. Tutkielmassa haastavaa oli pysyä rajatussa aiheessa, 

sillä liikuntamotivaatioon vaikuttavat useat tekijät ja niiden huomiotta jättäminen oli paikoin 

haasteellista.  

Tutkielman avulla sain kattavasti tietoa, millaista arviointia ja palautetta oppilaille tulee antaa. 

Ei ole kuitenkaan yhtä oikeaa tapaa antaa palautetta, joka kasvattaisi oppilaiden motivaation 

pilviin. Palautetta ja arviointia antaessa opettajalla tulee olla hyvä oppilastuntemus. Eihän 

oppilasta voi arvioida, jos ei ole tietoinen hänen taidoistaan. Arvioinnissa tarvitaan 

molemminpuolista pitkäjänteisyyttä eikä olisi lainkaan haitallista, jos oppilailla pysyy sama 

opettaja läpi alakoulun. Kuuden vuoden aikana opettajalle kerkeää varmasti kehittyä tarkka 

näkemys oppilaiden taidoista ja vahvuuksista, jolloin niiden sanoittaminenkin helpottuu. 

Opettajan työssä arviointi on jokapäiväistä, joten koen tutkielmastani saadut tiedot erittäin 

tärkeiksi. On hyvä huomioida, että liikunnassa arviointi voidaan ottaa muita aineita 

herkempänä ja henkilökohtaisempana. Lisäksi arvioitava skaala on todella laaja, koska oppilaat 

ovat liikunnallisesti taitavia eri osa-alueilla. Jotkut ovat taitavia koordinaatiotaidoissa, toiset 

nopeudessa ja kolmannet omaavat hyvän pelisilmän ja voimatason. Etenkin loppuarviointi voi 

koitua hyvin haastavaksi edellä nimettyjen haasteiden vuoksi. Vaikka tutkielmani keskittyy 

liikunnanarviointiin, voi tutkimustuloksia soveltaa joiltain osin myös muihin oppiaineisiin. 

Etenkin positiivisen pedagogiikan tarkastelun jälkeen ymmärsin, kuinka tärkeää olisi nostaa 

esille oppilaiden vahvuuksia ja lähestyä arviointia myönteisyyden kautta.  
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6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 

Jotta tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava, tulee sen noudattaa hyvän tieteellisen 

käytännön ohjeita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Luotettavuuden takaamiseksi 

pyrin käyttämään mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja lähteitä. Uutta tutkimustietoa tulee 

nopeasti ja tieto muuttuu, jonka vuoksi tuoreiden lähteiden käyttö on tärkeää luotettavien 

tulosten saamiseksi (Hirsjärvi ym., 2016, 113). Metsämuuronen (2003) kuitenkin huomauttaa, 

ettei vanha lähde tarkoita, että tieto olisi vanhentunutta. Tärkeämpää tutkijan on osata 

havaita, onko tieto nykypäivänä relevanttia (Metsämuuronen, 2003). Hirsjärvi ja muut 

(2016) puolestaan esittävät, että alkuperäisiin lähteisiin tutustuminen on tuoreiden lähteiden 

ohella yhtä tärkeää, sillä tieto on voinut moninkertaisessa tulkintaketjussa muuttua. Tämän 

vuoksi olen hyödyntänyt tutkielmassani tuoreiden tutkimusten ohella myös vanhempia 

perusteoksia.  

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan puolueettomuus lisää tutkimuksen luotettavuutta, jonka 

vuoksi käsittelen aineistoja tasavertaisesti sekä ennakkoluulottomasti. Tutkimusten kriittinen 

tarkastelu lisää luotettavuutta (Metsämuuronen, 2006, 26), jonka vuoksi olen suhtautunut 

lähdemateriaaleihin kriittisellä otteella läpi tutkielman. Luotettavuuden takaamiseksi olen 

hyödyntänyt myös kansainvälisiä lähteitä. Lisäksi lähteet ovat tieteellisiä sekä 

vertaisarvioituja. Metsämuurosen (2006) mukaan tieteellisistä artikkeleista on hyvä lähteä 

etsimään ensisijaisesti tietoa.  

Eettisyys on tutkimuksen luotettavuuden toinen puoli (Tuomi & Sarajärvi, 2009), jonka vuoksi 

tutkimuksen eettisyyttä on yhtä tärkeä tarkastella kuin luotettavuuttakin. Eettisyyteen liittyvät 

käsitykset siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Jotta tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, tulee 

sen noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym., 2016, 23) Tuomi ja Sarajärvi (2009) 

viittaavat Kalkakseen (1995), jonka mukaan jo tutkimusaiheen valinta on eettinen valinta, kun 

mietitään, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan, ja miksi tutkimus tehdään. Koen, että 

tutkimukseni aihe on hyödyllinen tulevan ammattini näkökulmasta sekä aihe on myös 

yhteiskunnallisesti merkittävä. Hyvänä tieteellisenä käytäntönä pidetään, että alkuperäisiin 

lähteisiin viitataan (Vilkka, 2021; Hirsjärvi ym., 2016, 24). Kandidaatintutkielmassani viittaan 

aikaisempiin tutkimustuloksiin huolellisesti enkä vähättele muita tutkijoita, jotta hyvä 

tieteellinen käytäntö toteutuisi (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Olen käyttänyt tutkielmassani 

viittaustyyliä APA6. 
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6.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvin samankaltaisia ja konkreettisia vinkkejä arvioinnin ja 

palautteen antamiseen sain toivottua vähemmän. Formatiivinen arviointi työllistää opettajia, 

joten aihetta olisi tärkeää tutkia lisää. Myös omien intressieni vuoksi aihetta olisi 

mielenkiintoista tutkia tarkemmin. Pro gradu –tutkielmasta toivoisin saavani konkreettisia 

toimintamenetelmiä näiden tutkimustulosten lisäksi. Pro gradussa voisin lähteä tutkimaan 

Qridi-arviointityökalua. Qridi on oppimisen ja arvioinnin alusta, joka on suunniteltu 

vastaamaan opetussuunnitelman tarpeisiin.  Se painottaa etenkin formatiivista ja monipuolista 

arviointia. (Qridi, 2022) Qridin avulla palautteen antaminen helpottuu (Qridi, 2022), joten olisi 

mielenkiintoista tutkia, kuinka Qridiä voidaan hyödyntää liikunnassa parhaalla mahdollisella 

tavalla. Voisiko Qridi olla vastaus muun muassa yksilöllisen palautteen antamisen ongelmaan, 

sillä arviointityökaluun opettajan on kätevää antaa yksilöllistä palautetta myös liikuntatunnin 

jälkeen.  

Pro gradu –tutkielmassa voisin haastatella opettajia Qridin käyttämisestä ja sen tuomista 

hyödyistä ja haasteista. Koska olen kiinnostunut tekemään pro gradun laadullisesti, on 

haastattelu sopiva tapa kerätä aineistoa (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018). Opettajien 

haastatteleminen on tässä kohtaa hyvin luontevaa, sillä he työskentelevät lähes päivittäin niin 

lasten kuin arvioinnin parissa. Myös pro gradussa voisin tutkia arviointia 

motivaatiokeskeisesti, onhan se tärkeä osa liikunnallista elämäntapaa. 
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