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Uudet opetussuunnitelmat

Liikunnan arviointi
perusopetuksen
opetussuunnitelmassa
Teksti: Hirvensalo Mirja,
Sääkslahti Arja, Huovinen
Terhi, Palomäki Sanna,
Huhtiniemi Mikko

Vaikka monissa kouluissa jo tällä hetkelläkin arvioidaan
kannustavasti, valtakunnallisesti päättöarvioinnin yhtenäisyydessä on parantamisen
varaa. Yhdenmukainen arviointi on
oppilaiden oikeusturvan mukaista. Tässä
artikkelissa esitellään
liikunnan arvioinnin
uusia kriteereitä ja
annetaan muutamia
käytännön esimerkkejä arvioinnista.

E

nsi syksynä käyttöön
otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS2014)
keskeisiä oppimisen ja työskentelyn tavoitteita ovat oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, liikunnan perustaitojen oppiminen ja soveltaminen sekä kasvattaminen liikunnan avulla. Näihin ydintavoitteisiin tulisi myös arvi24

Perusopetuksen liikunnan arviointi perustuu tavoitteiden (OPS2014) mukaiseen oppimiseen ja tunnilla työskentelyyn. Fyysisen kunnon tasoa ei arvioida.
oinnin kiteytyä.
Liikunta-oppiaineen tehtävä on määritelty siten, että siinä korostuu sisäisen liikuntamotivaation synnyttäminen,
myönteinen kehonkuva ja fyysisesti aktiivinen elämäntapa.
Urheilulajien lajitekniikoiden
sijasta koululiikunnassa pyritään opettamaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista auttavia perustaitoja ja
tukemaan jokaisen oppilaan
valmiuksia huolehtia omasta
toimintakyvystään sekä nauttia liikkumisesta omista lähtökohdistaan. Liikunnan oppi-

lasarviointi on uudessa opetussuunnitelmassa sidottu
kiinteästi fyysisen, sosiaalisen
ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin henki on kannustava ja palautetta
annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja edistymiseen suhteessa
aiempaan osaamiseen.
Arviointi ennen
Liikunnassa on vahva perinne arvioida oppilaan kuntoa,
taitoja, asennetta ja harrastu-

neisuutta. Kouluissa on yleisesti käytetty Liito ry:n vanhoja arviointipainotuksia, jotka jakaantuivat useimmiten
tasan fyysisen toimintakyvyn
(1/3), taitojen (1/3) sekä aktiivisuuden ja yrittämisen (1/3)
kesken. Myös harrastuneisuus
ja liikuntaan liittyvät tiedot
ovat voineet vaikuttaa liikunnan arvosanaan.
Suurin osa oppilaista sai
vuonna 2010 Liikunnan oppimistulosten seuranta -arviointitutkimuksen (Palomäki &
Heikinaro-Johansson 2011)
mukaan hyviä arvosanoja liiLIITO
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kunnasta: kiitettävien arvosanojen osuus yhdeksännen luokan pojilla oli 44 % ja tytöillä
40 %, ja kaikkien oppilaiden
keskiarvo oli 8,3. Tämä osaltaan kertoo, että arvioinnilla
halutaan kannustaa ja tukea
liikunnalliseen elämäntapaan. Liikunta on myös pidetty oppiaine ja oppilaat yleensä
yrittävät tunneilla parhaansa.
Seitsemän tai huonompi arvosana oli noin 20 %:lla oppilaista (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Todennäköisesti juuri tämä viidennes oppilaista tarvitsisi eniten kannustavaa arviointia ja
tukea liikkumiseen.
Erityisen huolestuttavaa
on kuitenkin suomalaisten
yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden liikunnan arvioinnin epätasa-arvoisuus. Sekä Liikunnan oppimistulosten seuranta
-arviointitutkimus (Palomäki
& Heikinaro-Johansson 2011)
että arviointiaiheesta tehdyt
pro gradu -tutkielmat (Eroma & Rautio 2008; Puoskari
2012; Puoskari ym. 2012) ovat
osoittaneet, että liikunnanopettajien arviointiperusteet ja
etenkin arvioinnin painotukset vaihtelevat paljon. Suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksellisen tasa-arvon kannalta ei ole oikein, että osa opettajista käyttää pääasiallisina
arviointikriteereinä kuntotestien tuloksia ja liikuntataitoja,
mutta toisille opettajille oppilaan kiinnostus ja innostus liikuntaa kohtaan ovat painavimmat kriteerit. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että osa opettajista antaa jopa puolet numerosta kuntotestien perusteella, ja toisilla opettajilla kuntotestien tulokset eivät vaikuta lainkaan arvosanaan tai jos
vaikuttavat, niin ainoastaan
korottavasti.
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Arviointi nyt
Arvioinnin ohjeistusta on
valtakunnallisessa OPS:ssa selkeytetty ja tällä pyritään mm.
yhdenmukaistamaan oppilaiden oppimista ja työskentelyä
koskevaa arviointia. Silti arvioinnin tekeminen on monien
opettajien mielestä varmaankin edelleen haastavaa. Arvioitavia tavoitteita on useita ja
ne poikkeavat aikaisempien
arviointien kriteereistä selvästi.
Uudessa opetussuunnitelmassa arvosanasta puolet (50
%) muodostuu tavoitteiden
mukaisesta liikunnan taitojen
ja tietojen oppimisesta ja puolet (50 %) työskentelystä tunneilla. Aikaisemmasta poiketen fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa (esim. kuntotestien tai Move! -mittausten
tuloksia) ei käytetä arvioinnin
perusteena.

KUVIO 1. Liikunnan arvosanan muodostuminen
Liikunnan taitojen ja tietojen oppiminen 50 % numerosta
Havaintomotoriikka
T2

Tasapaino- ja
liikkumistaidot
T3

Fyysisten
ominaisuuksien
arviointi-, ylläpito
ja kehittäminen
T5

Välineenkäsittelytaidot
T4

Uimataito
ja vedestä
pelastautuminen
T6

Kaikki kriteerit huomioidaan arvioinnissa. Fyysisen kunnon tasoa ei arvioida.
Työskentelytaitojen oppiminen 50 % numerosta
Aktiivisuus ja
yrittäminen
T1

Turvallinen ja
asiallinen toiminta
T7

Reilu peli
ja vastuullisuus
ryhmässä
T9

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T8

Itsenäinen
työskentely ja vastuu
omasta toiminnasta
T10

Kaikki kriteerit huomioidaan arvioinnissa.

Arviointiohjeet
OPS2014-perusteiden liikunnan arviointia koskevassa
yleisosassa todetaan: ”Oppilaiden kasvamista liikuntaan
ja liikunnan avulla tuetaan
monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja
arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä
itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset
vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. ” (ss. 150; 275; 435).
OPS2014-perusteissa kaikkia oppiaineita koskevia yleisiä arvioinnin periaatteita on
määritelty luvussa kuusi. Siellä mm. todetaan, että ”Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei
verrata toisiinsa eikä arviointi

kohdistu oppilaan persoonaan,
temperamenttiin tai muihin
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin” (s. 48).
O P S 2 014 - p e r u s t e i d e n
mukaan arviointi toteutetaan
suhteuttamalla oppilaan osaamista vuosiluokkien 1-2 oppimisprosessin kannalta keskeisiin kohtiin, kuudennen vuosiluokan päätteeksi hyvän
osaamisen kriteereihin (tavoitekohtaiset kriteerit T1-T10)
sekä perusopetuksen päättyessä päättöarvioinnin kriteereihin. Arvioinnissa oppimisen
kokonaisuus T2-T6 muodostuu puolet oppiaineen arvosanasta. Toinen puoli muodostuu oppilaan työskentelytaitojen arvioinnista (tavoitteet T1
ja T7-T10). (Kuvio 1).
Kunkin kriteerin painoarvo arvioinnissa on yhtä suuri eli oppiaineen numeroar-

vosana muodostuu ottamalla huomioon kaikki valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tavoitteiden arviointiskaala
on yhtenäinen kaikille tavoitteille alkaen numerosta 4 ja
päättyen numeroon 10: ei osaa
lainkaan (4 hylätty suoritus),
osaa hyvin heikosti (5 välttävä), onnistuu joskus (6 kohtalainen), onnistuu silloin tällöin
(7 tyydyttävä), onnistuu yleensä (8 hyvä), onnistuu melkein
aina (9 kiitettävä) ja onnistuu
aina (10 erinomainen).
Yläkoulussa tavoitekriteerit
T11, T12 ja T13, ovat opetuksen tavoitteita, joista annetaan
oppilaalle palautetta, mutta ne
eivät vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppimisesta eli tavoitteiden mukaisesta edistymisestä
muodostuu 50 % arvosanasta.
Oppimiseen liittyvät kriteerit
25
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2-6 pitävät sisällään liikuntataitoja eli havaintomotoriikkaa [T2], tasapaino- ja liikkumistaitoja [T3], välineenkäsittelytaitoja ja liikkumista monipuolisesti eri ympäristöissä eri
vuodenaikoina [T4] sekä fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) arviointia, ylläpitoa
ja kehittämistä [T5]. Uima- ja
vesipelastustaidot ovat yhtenä
kriteerialueena [T6].

Työskentelystä liikuntatunnilla muodostuu 50 %
arvosanasta. Työskentelyn kriteerit T1 ja T7-T10 sisältävät
aktiivisen työskentelyn tunnilla, mm. erilaisten liikuntamuotojen kokeilemisen parhaansa yrittäen [T1], turvallisen ja asiallisen toiminnan
tunnilla [T7], rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön [T
8] sekä vastuullisen toiminnan
tunnilla [T9, T10].

Arvioinnin
suorittaminen
Liikuntatunnilla opettaja havainnoi edellä mainittuja
tavoitteita ja seuraa oppilaan
edistymistä tavoitteiden suunnassa (taulukko 1.) Esimerkiksi tavoitteessa T2 apukysymyksiä voivat olla: Hahmottaako oppilas oman kehonsa niin, että pystyy havainnoimaan ja seuraamaan esim.

opettajan tai muiden kehon
asentoja, liikkeitä, liikesuuntia? Hahmottaako oppilas
tilaa? Hahmottaako hän tilaa
niin, että osaa kulkea sopivia
reittejä ja löytää oikean paikan
(esimerkiksi kartalta)? Löytääkö oppilas pallopeleissä hyvin
vapaata tilaa, pelaajan jolle
syöttää ja tunnistaako oppilas
liikkeestä tai äänestä/musiikista rytmin ja pystyykö liikkumaan sen mukaisesti?

Taulukko 1. Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamisen apukysymyksistä oppimisessa
OPPIMINEN (50 %)
OPS:n määrittelemät
tavoitealueet liikunnan
taidoissa ja tiedoissa

Tunnilla opettaja havainnoi näitä asioita ja
seuraa oppilaan edistymistä näiden tavoitteiden
suunnassa:

Oppilaan osaamisen
tason määrittely
tavoiteltavissa taidoissa:

Osaaminen on hyvää
eli 8, kun…

Havaintomotoriikka [T2]

-Hahmottaako oppilas oman kehonsa niin, että pystyy
havainnoimaan ja jäljittelemään kehon asentoja, liikkeitä, liikesuuntia?
-Hahmottaako oppilas tilaa, niin ettei törmäile?
-Löytääkö oppilas pallopeleissä hyvin vapaata tilaa,
pelaajan jolle syöttää ja
-Tunnistaako oppilas liikkeestä tai äänestä/musiikista
rytmin ja pystyykö liikkumaan sen mukaisesti?

ei osaa lainkaan (4)
osaa hyvin heikosti (5)
onnistuu joskus (6)
onnistuu silloin tällöin (7)
onnistuu yleensä (8)
onnistuu melkein aina (9)
onnistuu aina (10)

Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa

Tasapaino- ja
liikkumistaitoja [T3]

-Pystyykö oppilas hallitsemaan kehonsa tasapainon liikkuessaan erilaisilla alustoilla (esim. salissa, hiekalla, nurmella, jäällä ja lumihangessa)?
-Pystyykö hän hallitsemaan kehonsa liikkuessaan erilaisilla välineillä?
-Osaako oppilas sisä- ja ulkoliikuntamuotoja monipuolisesti?
-Osaako hän erilaisia kesä- ja talviliikuntamuotoja?

Oppilas osaa käyttää,
yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa

Välineen
käsittelytaitoja [T4]

-Pystyykö oppilas hallitsemaan erilaisia välineitä liikkuessaan erilaisilla alustoilla?
-Pystyykö hän hallitsemaan välineitä liikkuessaan erilaisilla välineillä?
-Osaako oppilas käsitellä välineitä erilaisissa sisä- ja
ulkoliikuntamuodoissa monipuolisesti?
-Osaako hän käsitellä välineitä erilaisissa kesä- ja talviliikunnassa?

Oppilas osaa käyttää,
yhdistää ja soveltaa välineen k ä sit tely t a itoja
useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa

Uima- ja vesipelastustaitoja [T6]

-Onko oppilas uimataitoinen, osaako hän pelastautua
vedestä ja osaako pelastaa toisen vedestä?
-Osaako oppilas erilaisia uintitekniikoita ja vaihdella
niitä luontevasti?
-Osaako hän soveltaa erilaisia taitoja erilaisiin vesiliikunnan muotoihin?

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä

-Osaako oppilas arvioida omaa toimintakykyään ja fyysisiä ominaisuuksiaan?
-Pystyykö hän arviointipalautteen perusteella opettelemaan ja hankkimaan sellaista tietoa, jolla voi ylläpitää ja kehittää omia ominaisuuksiaan?

Oppilas osaa arvioida
fyysisiä ominaisuuksiaan
ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä

FYYSISET
OMINAISUUDET:
Voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden
arviointia, ylläpitämistä ja
kehittämistä [T5]
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Esimerkkioppilaiden A, B
ja C arvosanat voisivat
muodostua seuraavasti:
v Oppilas A, jolla tavoitteet
T2-5 saavutetaan tasolla 8,
uimataito (T6) on tasolla 5,
mutta työskentely kaikilta osin
10 => keskiarvo 8,7 eli numeroksi tulee 9 tai
v Oppilas B, jolla oppiminen kaikilta osin 10, työskentely 7 (yrittää milloin huvittaa,
naureskelee toisille, ei tee mitä
pyydetään, ei halua olla kaikkien kanssa samassa ryhmässä
tms.) => keskiarvo 8,5, numeroksi tulee 9 tai
v Oppilas C, oppiminen eri
osa-alueilla vaihtelee 7, 7, 8,
5 ja 8 ja työskentelyssäkin on
vaihtelua (aktiivisuus ja yrittäminen 8, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot 8, reilu peli
8, sen sijaan ajoittain toiminta ei ole asiallista koska oppilas ottaa liikaa turvallisuusriskejä 7, eikä aina kanna vastuuta omasta toiminnastaan riittävästi ja varusteita puuttuu 7)=>
keskiarvo 7,3, numeroksi 7
Yleistä ja tehostettua tukea
saavien oppilaiden arviointi suoritetaan yleisopetuksen
opetussuunnitelman kriteereitä käyttäen, mutta arvioinnin
menetelmät valitaan siten, että
oppilas pystyy osoittamaan
parasta mahdollista osaamistaan. Esimerkiksi oppilas, jolla on ADHD tai Aspergerin
oireyhtymä, saattaa tarvita
rauhallista tilaa näyttääkseen
edistymisensä liikuntataidoissa. Oppilas, jolla on cp-vamma puolestaan saattaa hyötyä
sovelletuista välineistä havaintomotorista osaamista ja välineen käsittelyä arvioitaessa.
Erityistä tukea saava oppilas
arvioidaan HOJKS:ssa määriteltyjen arviointiperusteiden
mukaisesti.
Kaikkien tukea saavien oppilaiden osalta on varmistettava,
että oppilaan terveydentila tai
LIITO

erityistarpeet eivät määritä liikunnan arvosanaa. Jos yleisten kriteerien mukainen opetus ja arviointi eivät ole oppilaan edun mukaisia, on suositeltavaa harkita erityisen tuen
mukaista yksilöllistä arviointia. Tämä edellyttää erityisen
tuen päätöstä ja yksilöllisen
oppimäärän mukaista HOJKS:ia liikuntaan.
Lopuksi
Toivottavaa olisi, että arvioinnin tulkinnanvaraisuus jäisi nykyistä vähemmälle. Oppilaat ansaitsevat oikeudenmukaisen kohtelun eri puolilla Suomea. Myös vanhemmat
ovat usein kiinnostuneita arviointiin vaikuttavista asioista ja
heilläkin on oikeus saada tietää, mihin arviointi perustuu.
Arvioinnin tulee olla läpinäkyvää eli arvioinnin kriteerit
tulee olla etukäteen selvillä.
Opettajalla on pedagogisen vallan avaimet käsissään.
On tärkeää, että hän kykenee
käyttämään valtaa taidokkaasti ja tiedostaa omat arviointitapansa (Atjonen 2007, 38-39).
Opettajan on hyvä harrastaa
eettistä ja kriittistäkin pohdintaa. Opettaja voi pohtia omia
asenteitaan ja tapojaan esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Vertaanko oppilaita toisiinsa? Arvioinko oppilaan persoonaa tai temperamenttia? Saako ujo tai “liian
vilkas” oppilas huonomman
arvosanan kuin ansaitsee?
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LitT, professori. Arja Sääkslahti, LitT, dosentti, yliopistotutkija. Terhi Huovinen, LitL, lehtori. Sanna Palomäki, LitT, lehtori. Mikko Huhtiniemi, LitM,
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