
Liikunnan arviointi 
7.-9. luokilla



Liikunnan arviointi

Liikunnan arvosana määräytyy 
seuraavien osa-alueiden perusteella:

• JAKSAMINEN (40%)

• OSAAMINEN (30%)

• SOSIAALISUUS (30%)

Jokainen liikuntatunti arvioidaan näiden 
osa-alueiden perusteella.



JAKSAMINEN – 40%

• Kestävyys ja lihaskunto – fyysinen 

suorituskyky ja sen kehittyminen / ylläpito

• Asenne – myönteisyys liikuntaa kohtaan, 

liikunnallisuus oman liikuntaharrastuksen kautta.

• Aktiivisuus – halu oppia ja harjoitella



OSAAMINEN – 30%

• Taito
– monipuolinen motoristen perustaitojen ja 
lajitaitojen hallinta, opitun asian soveltaminen ja 
omien taitojen hyödyntäminen.

• Liikunnallisuus – liikunnan harrastaminen 
vapaa-ajalla näkyy lajitaidoissa oppitunneilla.

• Kehittyminen ja itsearviointi
- erilaiset seurantamenetelmät (liikuntapäiväkirja, 
oman kunnon ja taidon kehittymisen seuranta)

• Hyvinvointi ja terveys 
– liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja terveyden 
ylläpitämiseksi (peseytyminen, henkilökoht. hygienia)



SOSIAALISUUS – 30%

• Ryhmässä toimiminen

• Vuorovaikutustaidot

• Reilu peli

• Toisten arvostaminen, kannustaminen 
ja huomioonottaminen 
(asiallinen kielenkäyttö)

• Palautteen vastaanottaminen
- onnistuminen ja epäonnistuminen



HYVÄKSYTYSTI SUORITETTAVAT 
LAJIT

Liikunnan ajankäyttösuunnitelmassa olevat liikuntalajit 
täytyy suorittaa hyväksytysti eli oppilaan on oltava 
läsnä tunneilla, mukana opetuksessa ja hänellä 
on oltava asianmukaiset liikuntavarusteet. Ilman 
hyväksyttyä suoritusta ei voi saada arvosanaa 8 
(hyvä).

Uintikerrat tulee korvata, mikäli oppilas ei ole 
osallistunut opetukseen. Korvausohjeet saa 
liikunnanopettajilta.

Poissaolo on ilmoitettava ajoissa liikunnanopettajalle 
ja luokanvalvojalle (Wilma tai sähköposti). 
Poissaolosta ilmoitus on tehtävä huoltajan toimesta.



ITSEARVIOINTI LIIKUNNASSA

• Jokainen oppilas täyttää liikuntapäiväkirjaa. 
Liikuntapäiväkirjaa pidetään jokaisesta 
liikuntatunnista. Päiväkirjassa oppilas arvioi omaa 
osaamistaan ja osallistumistaan. Päiväkirja 
tehdään OneDrive-kansioon omalla ajalla.

• Itsearviointi vaikuttaa liikunnan arvosanaan. 
Kiitettävään arvosanaan (9) vaaditaan 
arviointiperusteiden lisäksi säännöllisesti täytetty 
liikuntapäiväkirja (OSAAMINEN).

• Liikuntapäiväkirja löytyy luokka-asteen omasta 
blogista (ks. linkit). 



PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT 
ARVOSANALLE 8 (hyvä)
Oppilas

• Osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa

• Osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä

• Osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen 
liikunnassa ja tanssissa

• Osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen 
sääntöjen mukaan

• Osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää 
jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista

• Osaa luistella sujuvasti

• Hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat

• Hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja

• Tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä

• Osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään

• Osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, 
varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan

• Toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa 
sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta.


