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Tiivistelmä
Klassinen baletti on tyylillisesti ja teknisesti haastava fyysinen taiteen laji. Balettioppilailla on yksilölliset tavoitteet lajin suhteen, mutta baletinopetus on perinteisesti ollut erittäin opettajakeskeistä. Yksityiskohtaisen liikekielen opettamisessa korostuu helposti virheisiin puuttuminen. Balettiryhmälle asetetaan yhteisiä tavoitteita ja
niiden saavuttamista seurataan, mutta yksilölliset tarpeet ja tavoitteet jäävät helposti varjoon.
Vuoden 2017 uudet Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet korostavat oppilaslähtöisyyttä.
Opinnoissa tavoitellaan mm. oppilaan omatoimisuutta, itsetuntemuksen lisääntymistä, omien kiinnostuksen
kohteiden huomioimista ja itsearvioinnin oppimista. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää balettioppilaiden ja opettajien kokemuksia itsearvioinnista. Tavoitteena oli löytää tapa, jolla itsearviointia voitaisiin suorittaa helposti tanssituntien yhteydessä niin, että oppilaslähtöisyys ja oppilaiden vahvuudet korostuisivat.
Syksyllä 2018 Turun Seudun Tanssioppilaitoksella suoritettiin laajasti balettioppilaiden itsearviointia. Mukana
oli noin 200 oppilasta ja viisi opettajaa. Käytetyt itsearviointilomakkeet olivat perinteisiä monivalintakyselyjä,
joissa omia taitoja arvioitiin asteikolla 1–4. Oppilaat saivat asettaa lukukaudelle myös omat tavoitteensa. Itsearvioinnit tehtiin syyslukukauden alussa ja lopussa. Itsearviointien vastaukset ja niihin liittyvät kokemuskyselyt paljastivat monia kehityskohteita liittyen tällaiseen itsearviointiin. Tärkeimmäksi teemaksi nousi opettajan rooli itsearvioinnin tukijana. Oppilas tarvitsee kannustusta vahvuuksiensa vaalimisessa ja apua realististen
tavoitteiden asettamisessa.
Tuloksien ja kirjallisuuden perusteella suunnittelin Oppilaslähtöisen positiivinen itsearvioinnin (OPI) -mallin.
OPI-lomakkeet on suunniteltu niin, että niitä täytetään pienissä osissa opetusjakso kerrallaan. Näin oppimisen
tavoitteet on helpompi rajata, ja sekä oppilas että opettaja pystyvät keskittymään paremmin käsillä olevaan
aiheeseen. Itsearviointi on myös jatkuvaa ja tärkeä osa oppimisprosessia. OPI-arvioinnissa pääosassa ovat
balettioppilaan vahvuuksien sekä edistymisen huomioiminen. Positiivinen itsearviointi on harjoiteltava taito.
Apuna myönteisen ajattelutavan kehittymisessä on hyvä käyttää positiivisen pedagogiikan mukaisia harjoituksia.
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Classical ballet has strict requirements in style and technique and ballet teaching has traditionally been
very teacher-centric. The goals set for the group are monitored but the personal goals of the students
might easily be neglected. Also, while teaching this detailed way of dancing the focus is easily targeted at
mistakes.
New National Core Curriculum for the Basic Education in the Arts 2017 emphasizes student-centric teaching. The studies strive for student independence, development of self-knowledge, taking into account students’ own interests and learning self-assessment. The basis of this thesis was to find out how ballet students and teachers experience the self-assessment. The goal was to find a way how self-assessment could
be carried out easily during ballet classes in a student-centered manner so that the strengths of each student would get highlighted.
In the autumn 2019 the self-assessment of the ballet students was performed extensively in Turun
Seudun Tanssioppilaitos. Almost 200 students filled out the forms and five teachers also reported about
their experiences. The students evaluated their skills on a scale of 1–4 using the forms made up of multiple-choice questions. The students were also asked to set their own goals for the semester. Self-assessments were done in the beginning and in the end of the fall semester. The answers and the inquiry about
the self-assessment experiences revealed many subjects that should be improved regarding this kind of
self-assessment. The main theme was the supporting role of a teacher during the evaluation. Students
need also encouraging in paying attention to their strengths and help with setting realistic goals.
Based on the results of the self-assessments and the literature, a new method for the student-centered
positive self-assessment (OPI-method) was developed. OPI-forms are planned to be filled in parts during
each of the teaching periods e.g. once a month. In this way the goals are easier to define, and it is easier
for both a student and a teacher to concentrate on achieving those goals. Self-assessment is now continuous and essential part of the learning process. The main target of OPI-assessment is to focus on ballet
students’ strengths and development. This kind of positive self-assessment is a skill that needs practicing.
Exercises based on positive pedagogy should be used to support the development of the positive thinking
and evaluating oneself in a positive way.
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1

JOHDANTO
Klassinen baletti on tyylillisesti ja teknisesti haastava fyysinen taiteen laji. Jokaisella oppilaalla on
omat tavoitteensa baletin suhteen. Sitä voi tanssia harrastuksena tai tähdätä jopa ammattiin asti.
Balettiryhmälle asetetaan yhteisiä tavoitteita ja niiden saavuttamista seurataan, mutta yksilölliset
tarpeet jäävät helposti varjoon. Säännöllisiä kahdenkeskisiä palautetuokioita on haastavaa järjestää,
ja opettajat tekevät tunneilla parhaansa huomioidakseen kaikki oppilaat ja arvioidakseen heidän
työskentelyään.
”viisi kertaa viikossa meidät palotellaan osiin ja kiireesti me rakennamme
itsemme uudelleen ennen seuraavaa kertaa”
–

Raisa Jäntti (balettiaiheisessa runoteoksessaan Grand plié)

Baletinopetus on perinteisesti ollut erittäin opettajakeskeistä ja autoritääristä. Klassisella baletilla on
kurinalaiset perinteet, jotka ohjaavat opetusta edelleen. Vaativa yksityiskohtainen liikekieli vaatii
opettajalta tarkkaa silmää ja pyrittäessä puhtaisiin suorituksiin opetuksessa korostuu helposti virheisiin puuttuminen. Vuoden 2017 uusiin Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin
(opetushallitus 2017) tutustuessani aloin pohtia, kuinka baletin oppiminen voisi olla oppilaslähtöisempää ja kuinka oppilaat voisivat helpommin huomata vahvuuteensa. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on taiteen harjoittamisen lisäksi muun muassa vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa sekä
opiskelumotivaatiota ja rohkaista oppilaita asettamaan omia oppimistavoitteita. Arvioinnin avulla ohjataan oppilaan oppimista, tuetaan hänen edistymistään ja kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.
(Opetushallitus 2017, 11 ja 17). Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi balettioppilaiden itsearvioinnin, sillä
siinä tuntui piilevän ratkaisu oppilaslähtöisyyden edistämiseksi, vahvuuksien löytämiseksi ja oppimisen ilon lisäämiseksi. Ajatuksenani oli, että myös opettajan olisi itsearviointien pohjalta helpompi
suunnata opetustaan ja kannustaa oppilaita pääsemään omiin tavoitteisiinsa.
Opetushallitus (2010 a ja b) on koonnut verkkosivuillaan taiteen perusopetukselle ohjeita ja tietoa
arvioinnista. Itsearvioinnin kirjoitetaan auttavan oppilasta jäsentämään oppimaansa sekä hahmottamaan paremmin etenemistään suhteessa tavoitteisiin. Itsearviointi auttaa oppilasta ymmärtämään
miten suunnittelu, tavoitteiden työstäminen ja palautteen antaminen tarkentavat työskentelyä. Opetushallituksen verkkosivuilla kerrotaan myös, että itsearviointi kehittää taideopiskelijan vastuullisuutta ja että se on motivaation lisääjänä korvaamaton.
Itsearvioinnin hyödyt ovat siis tiedossa ja peruskoulussa sitä on käytössä säännöllisesti jo alaluokilla.
Alustavien kyselyjeni mukaan itsearvioinnin käyttö ei kuitenkaan ole vielä kovin vakiintuneessa käytössä tanssikouluissa tai se hakee muotoaan. Lukiessani itsearvioinnista havahduin siihen, että erityisesti nuoremmat perusopintojen tanssioppilaat voivat hyötyä itsearvioinnista suuresti. Minäkäsityksen vahvistumisen lisäksi heille selkiytyy itsearvioinnin myötä tanssin eri osa-alueet ja arviointikohteet. Baletti ei siis välttämättä olekaan vain sitä, että jalka nousee korkealle, kuten monet pienet op-
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pilaat tuntuvat ajattelevan. Omat vahvuudet saattavatkin löytyä esimerkiksi hallituista käsien liikkeistä, esiintymisestä tai musikaalisuudesta. Myös oman työskentelyn merkitys on hyvä tuoda esille
jo nuorille oppilaille. Paperilla merkitys saattaa konkretisoitua selvemmin.
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, kuinka balettioppilaat kokevat itsearvioinnin ja miten se vaikuttaa heidän oppimiseensa. Oletuksena työssäni oli, että itsearviointi motivoi oppilaita, auttaa heitä
huomaamaan vahvuutensa ja asettamaan tavoitteita sekä pääsemään niihin. Ajatuksena oli myös,
että oppilaat ymmärtäisivät paremmin baletissa arvioitavia osa-alueita. Näin yleiset tavoitteet tarkentuisivat oppilaille, mikä helpottaisi heitä asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita. Toisena tavoitteena
oli kehittää tapa, jolla säännöllistä itsearviointia voitaisiin toteuttaa mahdollisimman helposti, tehokkaasti ja oppilaslähtöisesti balettituntien yhteydessä. Työn ensimmäinen vaihe oli toteuttaa laaja balettioppilaiden itsearviointi lomakkeiden avulla ja selvittää, kuinka oppilaat ja opettajat suhtautuivat
arvioinnin tekemiseen ja kokivatko he sen hyödylliseksi. Vaikuttiko lomakeitsearviointi innoittavasti
entä motivoiko omien vahvuuksien ja tavoitteiden kirjaaminen. Apuna selvityksessä toimivat muista
tanssin laajaa taiteenperusopetusta antavista kouluista saadut kokemukset.
Tämä opinnäyte on laadullinen kehittämistyö, jossa on piirteitä kehitystutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta. Johdannon jälkeen esittelen kehittämistyön menetelmänä, minkä jälkeen kerron taustaa
tanssin taiteenperusopetuksesta, oppimisen arvioinnista ja itsearvioinnista. Teoriaosuuden jälkeen
kirjoitan käytännön työn toteutuksesta ja siitä saaduista tuloksista. Itsearviointitulokset ja kyselyt
paljastivat merkittäviä kehityskohteita itsearvioinnin toteuttamiseen liittyen. Tärkeimmäksi teemaksi
nousi opettajan rooli itsearvioinnin tukijana. Oppilas tarvitsee kannustusta vahvuuksiensa vaalimisessa ja apua realististen tavoitteiden asettamisessa. Tuloksien ja kirjallisuuden perusteella kokosin
kehitysideoita balettioppilaiden positiivisen itsearvioinnin toteuttamiseen. Lisäksi muotoilin uudenlaiset arviointilomakkeet ja -menetelmän, jotka korostavat oppilaiden vahvuuksia ja auttavat pitämään
itsearvioinnin jatkuvana ja oleellisena osana opetusta.

1.1

Yhteistyökumppani
Turun Seudun Tanssioppilaitos on kannatusyhdistyspohjainen rekisteröity yhdistys, joka sai alkunsa
vuonna 1975. Tanssioppilaitoksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleistä ja laajaa opetussuunnitelmaa. Opetus on laadukasta ja tasolta toiselle etenevää. Tanssioppilaitoksella on toimipisteitä Turussa, Kaarinassa, Raumalla, Salossa sekä Maskussa ja oppilaita on lähes 2000.
Turun Seudun Tanssioppilaitosta johtaa rehtori ja opettajia on 20. Itse aloitin työt Tanssioppilaitoksen yhtenä klassisen baletin ja lastentanssin opettajana vuonna 2011. Nuorimmat koulun oppilaat
ovat 3-vuotiaita ja he voivat jatkaa tanssin varhaisiän opintojen parissa 7-vuotiaksi asti. Tämän jälkeen siirrytään taiteen perusopetuksen yleisen tai laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin ja tanssilajeista valittavina ovat klassinen baletti, jazztanssi, nykytanssi, breakdance ja showtanssi. Turun Seudun Tanssioppilaitoksella on myös paljon eritasoisia ryhmiä aikuisoppilaille.
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2

MENETELMÄT

2.1

Kehittämistyö
Tämä opinnäyte on laadullinen kehittämistyö, jossa on piirteitä kehitystutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta. Pernaa (2013, 12) on koonnut erilaisia määritelmiä kehittämistutkimuksesta. Kehittämistutkimusta voidaan ajatella tutkimusmenetelmänä, jossa kehittäminen ja tutkiminen yhdistyvät teoreettisia ja kokeellisia vaiheita sisältävässä syklisessä prosessissa. Keskeistä siis on, että kehittäminen perustuu teoriaan, mutta myös tuottaa samalla uutta teoriaa. Opetustyön kehittämistutkimuksen kolme ominaispiirrettä ovat, että kehittäminen syntyy muutoksen tarpeesta, kehittäminen johtaa
käytettävään tuotokseen ja kehittäminen tuottaa opetusta edistävää tietoa.
Myös toimintatutkimuksessa pyritään käytännön ja teoreettisen tiedon väliseen vuorovaikutukseen.
Toimintatutkimus lähtee liikkeelle muutoksen tarpeesta, tavoitteista ja suoritettavista toimenpiteistä.
Kehittävää toimintaa arvioidaan, kehitetään lisää ja arvioidaan jälleen. Syklisyys on ominaista sekä
kehitystutkimukselle että toimintatutkimukselle. (Linnasaari 2004, 117.)
Myös tässä työssä kehittäminen alkoi muutoksen tarpeesta eli oppilaslähtöisyyden lisäämisestä baletinopetuksessa. Tästä edettiin kehitystutkimuksen mukaiseen ongelma-analyysiin, jolla on tarkoitus
selvittää kehittämisen tarpeet, mahdollisuudet ja haasteet (Pernaa 2013, 17). Tämä niin sanottu tarveanalyysi suoritettiin tekemällä oppilasitsearviointeja ja niihin liittyviä kyselyjä. Toimintaa arvioitiin
ongelma-analyysin tulosten ja tutkimustietoon perustuvan kirjallisuuden perusteella. Tähän arviointiin perustuvat kehittämisideat ovat tämän opinnäytetyön lopputuloksia. Kehittämissyklin seuraava
vaihe eli testaaminen tulee siis tapahtumaan tämän opinnäytetyön ulkopuolella ja kehittämistä tulee
varmasti tapahtumaan jatkossakin.

2.2

Työn lähtökohta
Muutoksen tarve nousi uuden opetussuunnitelman myötä. Tanssin taiteen perusopetus pohjautuu
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Opinnoissa tavoitellaan sekä oppilaan omatoimisuutta että yhteistyökykyä, itsetuntemuksen lisääntymistä, omien kiinnostuksen kohteiden huomioimista ja itsearvioinnin oppimista. Baletin harrastaminen on kuitenkin perinteisesti ollut hyvin opettajalähtöistä. Behavioristinen oppimiskäsitys on lajissa edelleen hallitsevana. Hiljalleen
on hyväksytty, että mallioppiminen soveltuu turvallisuuden ja johdonmukaisuuden kannalta hyvin
tanssinopetukseen, mutta tekninen taito on kuitenkin tanssijalle vasta hyvä lähtökohta. Muiden oppimiskäsitysten huomioiminen mahdollistaa tanssin opiskelun kautta saatavat muut taidot, motivoitumisen, syvemmän ymmärryksen sekä itsetuntemuksen kasvun. (Kuula 2004, 5.)
Halusin opinnäytetyössäni tutkia itsearviointia oppilaslähtöisyyden lisääjänä. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka balettioppilaat kokevat lomakeitsearvioinnin ja miten se vaikuttaa heidän
oppimiseensa. Ajatuksenani oli, että baletissa tavoiteltavat taidot voidaan tuoda lomakkeen avulla

10 (72)
heti alkukaudesta esille ja oppilas voi itse arvioida ja valita, mitä pitää tärkeänä ja tavoiteltavana.
Oppilaan motivaatio ja itsetuntemus voivat kasvaa hänen huomatessaan omat osaamisena alueet.
Myös kehitettävät taidot selkiytyvät ja työskentelytaitojen merkitys tulee esille. Itsearvioinnin avulla
oppilaalla olisi mahdollisuus päästä paremmin kokemaan osallisuuden tunnetta omassa oppimisprosessissaan.
Toisena tavoitteena oli kehittää tapa, jolla säännöllistä itsearviointia voitaisiin jatkossa toteuttaa
mahdollisimman helposti, tehokkaasti ja oppilaslähtöisesti balettituntien yhteydessä. Lähtökohtana
oli myös, että oppilaiden itsearviointi auttaisi opettajaa huomaamaan oppilaidensa kiinnostuksen
kohteet ja tarpeet. Tanssituntien aika on rajallinen ja yhdellä opettajalla saattaa olla yhteensä satoja
oppilaita. Tämä asettaa haasteita itsearvioinnin järjestämiseen ja vastausten käsittelemiseen. Itsearviointimenetelmän tulee siis olla sellainen, joka ei kuormita liikaa oppilasta eikä opettajaa.
Työn ensimmäinen vaihe oli toteuttaa laaja balettioppilaiden itsearviointi lomakkeiden avulla ja selvittää, kuinka oppilaat ja opettajat suhtautuivat arvioinnin tekemiseen ja kokivatko he sen hyödylliseksi. Vaikuttiko lomakeitsearviointi innoittavasti entä motivoiko omien vahvuuksien ja tavoitteiden
kirjaaminen? Apuna selvityksessä toimivat muista tanssin laajaa taiteenperusopetusta antavista kouluista saadut kokemukset.

2.3

Työn aineistot
Työn aineistona käytettiin oppilaiden itsearviointilomakkeiden sekä kokemuskyselyn vastauksia syksyltä 2018. Tähän itsearviointiin osallistui yhteensä n. 200 balettioppilasta Turun Seudun Tanssioppilaitoksen kolmesta eri toimipisteestä. Oppilaita oli viiden eri opettajan ryhmistä ja ryhmiä oli yhteensä 15. Oppilaat olivat iältään 9–27-vuotiaita. Myös opettajien kokemuksista on raportoitu tässä
työssä. Heidän kokemuksiaan kerättiin sekä suullisesti ja sähköpostitse. Kirjalliset aineistot sijaitsevat sähköpostikansioissa, muistiinpanoissa, sekä opettajien kokoelmissa.
Aineistoa kerättiin myös muista taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää antavista tanssioppilaitoksista sähköpostikyselyn avulla. Vastaajat olivat tanssioppilaitosten rehtoreita ja vastuuopettajia.
Yksi kysely toteutettiin puhelun muodossa. Vastauksia tarkennettiin vielä sähköpostihaastatteluilla.
Lisäksi itsearvioinnin jatkokehittämisessä käytettiin apuna oppimiseen, arviointiin ja positiiviseen pedagogiikkaan liittyvää kirjallisuutta. Työn kulku on kuvattu kappaleessa 6.
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3

TAUSTAA

3.1

Taiteen perusopetus
”Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.” (Laki taiteen perusopetuksesta 1998/633)
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta omien kiinnostusten mukaan pitkäjänteisesti jopa ammattiopintoihin asti. Opetuksella edistetään myös yleisesti
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Tanssin lisäksi taiteen perusopetukseen kuuluvia taiteenaloja ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, käsityö, musiikki,
sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. (Opetushallitus 2017, 10.)
Opetushallitus julkisti uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet vuonna 2017.
Perusteet on laadittu sekä yleiselle että laajalle oppimäärälle. Näiden perusteella ja Taiteen perusopetusliiton järjestämien Luotsit-koulutuksien avulla taideoppilaitokset ovat laatineet itselleen uudet
opetussuunnitelmat. Muutoksia opetussuunnitelmiin tuli muun muassa liittyen opetuksen tavoitteisiin
sekä kaikille taiteenaloille yhteisiin arvioinnin linjauksiin, jotka korostavat nyt oppilaslähtöisyyttä.

3.1.1 Taiteen perusopetuksen arvot ja oppimiskäsitys
Taiteen perusopetus pohjautuu arvoperustaan, jonka mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja
arvokas ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Ihminen vaikuttaa omaan elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Opetuksen lähtökohtana ovat taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Taiteen perusopetus tukee ihmisenä kasvamista myös
ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Oppilaan tulee kokea osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Opetuksen tehtävänä on rakentaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä taiteen
keinoin. (Opetushallitus 2017 a, 10.)
Taiteen perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä̈ itsenäisesti että̈ yhdessä̈ muiden
kanssa. Myönteiset kokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja motivoivat kehittämään omaa osaamista. (Opetushallitus 2017 a, 11.) Tanssissa kuten muissakin taiteenlajeissa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja
vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. (Opetushallitus 2017 a,
10.) Tanssin taiteen perusopetus on ryhmäopetusta, joten yhteisö on vahvasti läsnä oppimisessa.
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Ryhmällä on suuri merkitys ja siltä saatu tuki on tärkeää. Opetusta suunnitellaan ryhmän mukaan,
vaikka eriyttämiseenkin pyritään tarvittaessa.
Taiteen perusopetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan
omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat tärkeitä taitojen kehittymisen kannalta. Rohkaiseva ja kannustava ohjaus vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen edistymiseen tarvitaan
myös monipuolista ja realistista palautetta. (Opetushallitus 2017 a, 11.)

3.1.2 Taiteen perusopetuksen tavoitteet
Taiteen perusopetuksen (2017 a ja b, 10–11) tavoitteiksi on asetettu elinikäisen taidesuhteen ja
kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Opintojen tarkoitus on tarjota innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä kannustaa pohtimaan taiteen merkittävyyttä.
Tavoitteena on myös oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja oppilasta ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä
tapoja tehdä taidetta. Tanssin opetuksen tavoitteet on jaettu kolmeen teemaan: Hyvinvointi ja kehollisuus, Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen sekä Taito ja taide. Taiteen perusopetuksen
opinnot on jaettu kahteen oppimäärään, yleiseen ja laajaan. Tanssin laajan oppimäärän tavoitteissa
korostuu myös esiintyminen sekä oppilaan oma aktiivisuus esimerkiksi omien tavoitteiden asettamisessa. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen
kehittämiseen jopa ammattiopintoihin asti. (Opetushallitus 2017 a, 56 ja b, 65-67.)
3.1.3 Oppilaan arviointi tanssin perusopetuksessa
”Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan
edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.” (Laki taiteen perusopetuksesta 1998/633)
Arvioinnin tehtävä tanssin perusopetuksessa on tukea oppilaan kokonaisvaltaista tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arvioinnilla ohjataan oppimista, tuetaan opintojen edistymistä sekä kehitetään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.
Palautteella oppilasta ohjataan omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan myös itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja harjoittelemalla. Arvioinnin ja sen pohjalta annettavan jatkuvan palautteen tuleekin olla vuorovaikutteista ja edistää oppilaan osallisuutta. (Opetushallitus 2017a, 17.)
Oppilaan työskentelyä ja oppimista tulee siis ohjata ja arvioida monipuolisesti oppimisprosessin eri
vaiheissa. Arvioinnin täytyy olla oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.
Se ei kohdistu oppilaan pysyviin ominaisuuksiin vaan hänen toimintaansa. Opintojen tavoitteet määrittävät arvioinnin kohteet. (Opetushallitus 2017a, 17.) Itsearviointitaitojen edistäminen korostuu
etenkin tanssin laajan oppimäärän arvioinnin tavoitteissa. Opetushallitus (2017 b, 68) määrittelee,
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että motivoinnin lisäksi arvioinnin on tarkoitus kannustaa oppilasta itseohjautuvuuteen, oppimaan
oppimiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Perusopinnoissa arvioinnin tulee tukea
oppilasta erityisesti vuorovaikutustaitojen sekä tanssi- ja ilmaisutaitojen kehittymistä. Sekä itse- että
vertaisarviointitaitojen vahvistamisella on tärkeä tehtävä. Syventävissä opinnoissa arvioinnin tulee
tukea oppilaan itselleen asettamia tavoitteita. Arviointi tuottaa myös opettajalle tietoa siitä, miten
opetusta tulisi suunnata.
Opetushallituksen arviointiohjeissa (2010 b) määritellään, että syventävien opintojen itsearvioinnin
menetelmänä on kirjallinen työskentely, jonka avulla oppilas voi jäsentää oppimaansa ja hahmottaa
paremmin etenemistään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tämä auttaa oppilasta ymmärtämään,
miten tavoitteiden työstäminen, palaute ja arviointi tarkentavat työskentelyä ja auttavat saavuttamaan asetetut päämäärät. Itsearvioinnin myötä taideopiskelijan vastuullisuus ja motivaatio lisääntyvät. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin oppimisen arviointia sekä itsearviointia.
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4

OPPIMISEN ARVIOINTI

4.1

Oppiminen ja motivaatio
Ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen, tavoitteisiin suuntautuva ja palautehakuinen. Hän etsii
luontaisesti itseään ja ulkomaailmaan koskevaa tietoa. Ihminen on utelias ja tarvitsee myös hengissä
pysyäkseen tietoa syy-seuraussuhteista. Oppiminen on uuden tiedon taltioimista ja tulkitsemista ja
sen perusteella rakentuvaa tietoa ja taitoa sekä toiminnan muutosta. Oleellisinta oppimisessa on informaation passiivisen rekisteröinnin sijaan tiedon aktiivinen konstruointi. Taitojen ja tottumusten
oppimisessa pätee kuitenkin osittain vanha behavioristinen oppimiskäsitys, jonka keskeinen käsite
on vahvistaminen. Oppimisen positiivinen vahvistaminen voi tarkoittaa fysiologisen tarpeen tyydyttämistä tai uudempien tutkimusten mukaan oppijan saamaa informaatiosisältöä. Palaute määrittelee
siis oppimista, mutta oleellisinta on se, kuinka oppija tulkitsee palautteen. Palautteen tulee siis olla
mahdollisimman välitöntä ja tarkkaa. (Rauste-von Wright, Von Wright ja Soini 2003, 50-51 ja 5657.)
Oppijan aktiivisuus on kuitenkin pääosassa taiteen perusopetuksen oppimiskäsityksessä. Sekä kognitiivinen, konstruktivistinen että kontekstuaalinen oppimiskäsitys määrittelevät oppijan aktiivisuuden
oleelliseksi osaksi oppimista. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen muodostuu yksilön
havaitsemisen, muistamisen, ajattelemisen ja päätöksenteon kokonaisprosessista. Oppija nähdään
aktiivisena ja tavoitteellisena informaation vastaanottajana, käsittelijänä, tuottajana ja tulkitsijana
(Uusikylä ja Atjonen 2002, 125). Myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on
yksilön aktiivisuuden tuote. Uutta oppiessaan ihminen valikoi informaatiota ja tulkitsee sitä käsitystensä, odotustensa ja tavoitteidensa pohjalta. Oppija konstruoi siis tietoa itse. Kontekstuaalinen oppimiskäsitys puolestaan korostaa sitä, että oppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, kontekstiin ja
kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään. Tällainen tilannesidonnaisen oppimisen korostaminen
tarkoittaa joskus sitä, että käsitteitä ja teoriaa ei saisi opettaa irrallaan käytännöstä. Tanssin kuten
muidenkin taitojen oppimisessa tämä on tietysti erittäin oleellista. Käsitteet ovat työkaluja ymmärtämiseen ja uuden oppimiseen. Huomioitavaa tässä oppimiskäsityksessä on se, että yhdessä kontekstissa opittu tieto ei automaattisesti siirry mielekkäästi toisiin konteksteihin. Siirtymiselle olisikin luotava valmiudet jo oppimisvaiheessa ja oppimistilanteet suunniteltava taidon tulevaa käyttöä silmällä
pitäen. (Rauste-von Wright ym. 2003, 53-55.) Tanssinopettaja voi aktivoida oppilastaan jo osataitoja
harjoiteltaessa pohtimaan, mihin taitoa tarvitaan ja mihin laajempiin taitoihin se liittyy.
Motivaatio on tärkeä oppimisen aktivoija. Ryan ja Deci (2000, 54–67) ovat esittäneet ihmisen kolme
psykologista perustarvetta, jotka vaikuttavat motivaatioon. Ne ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja
yhteenkuuluvuus. Näitä tarpeita tukevat koulut saavuttavat muita parempia oppimistuloksia. Vapaaehtoisuus tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään itse tekemisistään. Ihminen motivoituu tekemiseen, kun kokee asian omakseen. Hän kokee siis olevansa vapaa toteuttamaan itseään ja tekemään itseään kiinnostavia asioita. Kyvykkyys puolestaan tarkoittaa sitä, että
henkilö uskoo pystyvänsä suorittamaan hänelle annetut tehtävät menestyksekkäästi. Myös oppimisen kokemus on tärkeä tekijä motivaation ylläpidossa. Silloin kyvykkyys on kasvamaan päin. Kolmas
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psykologinen perustarve eli yhteenkuuluvuus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee, että hänestä välitetään ja hän välittää toisista ihmisistä. (Martela 2014, 48–50.)
Motivaatio kuvastuu toiminnan tavoitteissa, koska tavoite säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii tekemään.
Oppimista sen sijaan säätelevät yksilön teot ja hänen saamansa palaute sellaisena kuin hän sen itse
tulkitsee. Tärkeää oppimisessa on siis tavoitteiden lisäksi keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Palautteenannossa on huomioitava, että oppija saattaa tulkita palautteen oman motivaationsa perusteella
eri tavalla kuin palautteen antaja sen on tarkoittanut. Oppijan mieleen jää siis se, mihin hänen tarkkaavaisuutensa kohdistuu. Tähän puolestaan vaikuttaa se, mikä on hänen odotustensa, pelkojensa
tai tavoitteidensa suuntaista. (Rauste-von Wright ym. 2003, 57-59.)
Baletin kuten muidenkin taitojen oppimiseen tarvitaan motivaation lisäksi sekä tietoa että harjoitusta. Oppilaalla tulee ensin olla jonkinlainen sisäinen malli tavoiteltavasta suorituksesta. Sisäisen
mallin rakentamisessa on olennaista, että oppija saa tehdä havaintoja suorituksesta. Hänelle näytetään, millainen on oikea suoritus, kerrotaan miltä se tuntuu ja mitkä palautevihjeet ovat tärkeitä.
Monimutkaisen taidon oppiminen vaatii kuitenkin yleensä ensin osataitojen oppimista. Osasuoritukset koordinoidaan lopuksi laajemmaksi kokonaisuudeksi. (Pruuki 2008, 38.)

4.2

Oppimisen arviointi

Sanalla arviointi kuvataan laajasti monia sellaisia tehtäviä, jotka liittyvät sekä suorituksen laadun
mittaamiseen että oppimisprosessin ohjaamiseen palautteen avulla. Arviointia määrittelevät kysymykset: miksi, mitä, miten, milloin ja kuka? Sanoja arvostelu ja arviointi käytetään joskus synonyymeinä, vaikka käsitteet viittaavat kahteen erilaiseen arvioinnin tehtävään. Arvostelu-sanassa painottuu oppimisessa osaamisen summatiivisuus, kun taas arviointi viittaa oppimisprosessiin. (OuakrimSoivio 2016, 11.) Esimerkiksi koulumaailman numeroarviointiin sopii hyvin termi arvostelu, sillä saatu
numero on tarkkojen kriteerien mukaan annettu summatiivinen arvo. Tanssin arviointi puolestaan on
yleensä enemmin laadullista jatkuvaa arviointia.
On myös syytä huomioida, että arviointi saa erilaisia merkityksiä, jos kyse on oppilaan arvioinnista
tai oppilaan oppimisen arvioinnista. Arviointi ei kummassakaan tapauksessa saisi kohdistua opiskelijan persoonaan, mutta osaamisen lisäksi arvioinnin on hyvä kohdistua myös oppilaan työskentelyyn
ja käyttäytymiseen. Oppimisen arviointi sisältää myös opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason
arviointia sekä palautteen antamista niistä. (Ouakrim-Soivio 2016, 12.) Tanssioppilaan arviointi on
pääosin oppituntien aikana tapahtuvaa välitöntä palautteen antoa sekä opettajan, että oppilaan itsensä osalta. Arviointi on formatiivista, eli oppijoiden oppimisen seuraamista oppimisen ja opetuksen
edetessä (Koppinen, Korpinen ja Pollari 1994, 10).
Formatiivisen arvioinnin tarkoitus on säädellä, motivoida ja ohjata oppimista. Sitä tapahtuu koko
opintojen ajan edistymistä seuraten. Formatiiviselle arvioinnille voidaan asettaa kriteerit ja oppimista
verrataan oppijan aiempaan suoritustasoon. Koulumaailmassa formatiivisen arvioinnin menetelmiä
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ovat opettajan kyselyt, havainnointi, kotitehtävät, kokeet, päiväkirjat, portfoliotyöskentely, itsearviointi ja arviointikeskustelut. Arvioinnin palaute kohdistuu oppilaalle itselleen sekä opettajalle. (Atjonen 2007, 67.) Samoja arviointimenetelmiä voidaan käyttää myös baletinopetuksessa.
Muita oppilasarvioinnin tyyppejä formatiivisen arvioinnin lisäksi ovat diagnostinen ja edellä mainittu
summatiivinen arviointi. Diagnostinen arviointi tapahtuu opiskelijajakson alussa ja sen tarkoitus on
selvittää ja vahvistaa oppimisedellytyksiä sekä tukea suunnittelua. Summatiivinen arviointi puolestaan tapahtuu opintojakson lopussa ja sen tehtävänä on koota ja arvostella oppimistuloksia. (Atjonen 2007, 67.)
4.3

Arvioinnin tarkoitus
Arvioinnin tarkoitus vastaa kysymykseen miksi. Arvioinnin tehtävä on tukea ja edistää oppilaan oppimista, antaa oppilaalle palautetta hänen suoriutumisestaan ja auttaa oppilasta asettamaan uusia
tavoitteita saadun arviointipalautteen avulla. Arvioinnin tulee siis olla mukana kaikissa oppimisen ja
opettamisen vaiheissa. (Ouakrim-Soivio 2016, 77.) Arvioinnin avulla selvitetään, miten oppilas etenee asetettujen tavoitteiden suuntaan ja missä määrin hän on saavuttanut ne. Arvioinnin tulee siis
vastata tavoitteita, ja opettajan tulisi jo tavoitteiden asettamisen yhteydessä pohtia myös arviointia.
Myös oppilaiden tulee olla tietoisia sekä tavoitteista, että arvioinnista. (Pruuki 2008, 56.) Oppilailla
on myös oikeus asettaa omia tavoitteitaan, kuten edellä mainittiin.
Oppilasarvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Arvioinnin tulee olla motivoivaa ja kannustaa oppijaa etenemään opinnoissaan. Arvioinnin tulee kohdistua sekä oppimisprosessiin, että lopputulokseen. (Ihme 2009, 104). Arvioinnin ohjaava tehtävä toteutuu parhaiten formatiivisessa arvioinnissa. Sekä oppilas että opettaja pystyvät formatiivisen arvioinnin avulla seuraamaan ja suuntamaan oppimista. Suuntaaminen tapahtuu kannustavan palautteen tai oppilaan oman
motivoitumisen kautta. Motivaatio on yksi tärkeimmistä oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja arvioinnin pitäisikin olla aina edesauttamassa sitä. ”Arviointi kuvaa jo saavutettua ja vielä tavoiteltavana
olevaa, joiden välisen kuilun pitäisi periaatteessa innostaa ponnistelemaan kohti näkyvissä olevaa
päämäärää.” (Atjonen 2007, 68.)
Arvioinnilla on merkitystä myös opetuksen ja opettajan kehittymisen kannalta. Se tuo esiin, mitkä
asiat opetuksessa toimivat hyvin ja mitkä eivät. Opettaja arvioi oppilaan oppimisprosessin lisäksi
omaa opetustaan. Tämän ja oppilaan itsearvioinnin perusteella opettaja voi kehittää ja suunnata
opetustaan entistä paremmin oppilaan edun mukaiseksi. Näin arvioinnin avulla saadaan viitteitä
siitä, miten opetusta tulisi kehittää. (Pruuki 2018, 57.)

4.4

Arviointimenetelmät
Arviointimenetelmien valinta vastaa kysymyksiin: miten, kuka ja milloin? Arviointimenetelmän valintaan vaikuttavat mm. arvioijan ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, näkemys arvioijan roolista ja oppisisällöistä, arvioitavien kehitysaste ja väistämättä myös arvioitsijan mieltymykset (Koppinen 1994, 46).
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Pitkäjänteisessä opiskelussa tarvitaan arviointia sekä opetuksen aikana että päättöarviointia. Opettajan tulee antaa jatkuvaa palautetta oppilaan toiminnasta ja oppimisen etenemisestä. Oppilaan tulee
myös itse arvioida opintojensa aikana, mitä hän on oppinut, mitä ei vielä hallitse ja mihin tulee panostaa. (Pruuki 2018, 58) Tanssinopetuksessa opettajan suorittama jatkuva arviointi ja sen pohjalta
annettava palaute tapahtuu luonnollisesti jokaisella tunnilla. Haasteena on palautteen epätasainen
jakautuminen sekä arvioinnin kohdistuminen helposti vain opettajan asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi
tulee siis käyttää myös itsearviointia, jolloin oppilas saa arvioida itseään omien näkemystensä ja tavoitteidensa mukaan. Itsearviointiin on paneuduttu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
Opettajan ja itsearvioinnin lisäksi arviointimenetelmiä ovat myös ryhmäarviointi ja vertaisarviointi.
Ryhmäarvioinnissa voidaan arvioida paitsi ryhmätehtävässä suoriutumista myös ryhmän kiinteyttä ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vertaisarviointia voidaan tehdä ryhmässä tai parin kanssa, jolloin oppilaan itsensä ja sosiaalisten suhteiden kehittymisen kannalta on etuna, ettei opettaja osallistu arviointiin. Opettajalla on kuitenkin tärkeä rooli vertaisarvioinnin ohjaajana. (Ihme 2009, 95.) Myös ryhmän
hyvä ilmapiiri on välttämätöntä myönteisen vertaispalautteen onnistumiselle. Vertaispalautteen antamista tulee opettaa sekä harjoitella ja oppilaita ohjataan antamaan myönteistä ja rakentavaa palautetta. (Huurinainen-Kosunen 2016.)
Palautetta ja arvioita voidaan antaa suullisesti ja kirjallisesti. Kirjallinen palaute voi olla summatiivista
tai sanallista. Sanallisella kirjallisella arvioinnilla pyritään yleensä monipuolisempaan ja motivoivampaan palautteeseen, mutta sillä on todettu olevan yhtä leimaava luonne kuin numeerisella palautteella. (Atjonen 2007, 63) Sanallisia arvioita on siis myös harkittava tarkkaan. Luonnollisesti suullisellakin palautteella on merkittävä vaikutus. Opettajan on hyvä tiedostaa omia sanavalintojaan ja vertaisarviointia suoritettaessa kannattaa oppilaiden kanssa pohtia, millainen sanallinen palaute on kannustavaa ja mikä ei. Vertaisarvioinnissa ystävältä saatu palaute voi vaikuttaa jopa negatiivisemmin
kuin sama palaute vaikuttaisi opettajan antamana. Toisaalta suullinen ja keskusteleva palautetilanne
mahdollistaa oppijan vastakysymykset ja tarkennukset niin että väärinymmärrysten riski vähenee.
4.5

Arvioinnin eettisyys
Arviointi edellyttää eettistä pohdintaa siitä, milloin arviointi on hyvää tai pahaa, oikein tai väärin ja
kenen kannalta se on sitä. Erityisesti arvioinnin kysymys miksi sisältää eettistä pohdintaa vaativia
teemoja. Kenen hyötyä tavoitellaan? Kuinka varmistaa, että oppilas hyötyy arvioinnista? Myös mil-

loin-kysymyksellä on eettisiä vaatimuksia. Jatkuvan palautteen ja arvioinnin periaate luo oppijalle
tunteen, että hänen kehittymiskelpoisuuteensa uskotaan. Eettisen arvioinnin tulisi koskea myös huolenpitoa, oikeudenmukaisuutta ja totuutta. (Atjonen 2007, 11, 22–23 ja 32)
Hyvällä arvioinnilla on itsessään monia tärkeitä arvoja. Arvioinnin tulee olla eettisesti ajatellen reilua,
suvaitsevaista ja oikeudenmukaista niin, että kaikilla on samat mahdollisuudet menestyä. Monipuolinen arviointi on tärkeää, sillä eri oppilaat kokevat erilaiset arviointitavat itselleen sopiviksi. Myös validius ja reliaabelius ovat olennaisia eettisiä kysymyksiä. On siis arvioitava sitä, mitä oikeasti tavoitel-
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laan ja vältettävä sattumanvaraisuutta. Hyvä arviointi motivoi oppilasta oppimaan ja auttaa opiskelijaa suuntaamaan oppimistaan. Oppilasta kannattaakin kannustaa aktiivisuuteen ja itsearviointiin,
sillä riippuvuus opettajasta voi estää oma-aloitteisen työskentelyn. Oppilas eikä opettajakaan voi
tuudittautua siihen, että kun asiat on jaettu osiin, lopputuloksena on varma oppiminen. (Atjonen
2007, 34–35.)
Etiikassa on hyvän tekemisen periaate. Arviointi ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa. Arvioinnin pitää olla sopivan vaativaa ja mahdollistaa erinomaisuuden osoittaminen. Oppijat kaipaavat myös
haasteita. Itsestään selvä menestyminen ei motivoi, mutta liiallista kriittisyyttä täytyy tietysti varoa.
Myös etiikan autonomian kunnioittamisen periaate on tärkeää arvioinnissa ja sekä opetuksessa
yleensä. Oppilaalla ja arvioitavalla tulee olla oikeus toimia vapaasti ja tehdä vapaita valintoja. (Atjonen 2007,36, 41-42.)
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5

ITSEARVIOINTI OPPIMISEN VÄLINEENÄ

5.1

Mitä on itsearviointi
Atjonen (2007, 81) määrittelee itsearvioinnin toiminnaksi, jossa joku tekee arvion omasta suorituskyvystään. Itsearvioinnin avulla voidaan muodostaa itselle oppimistavoitteita sekä hankkia ja muokata tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Itsearviointiin liittyy reflektiivisyys, jolla tarkoitetaan valmiuksia ymmärtää omaa toimintaa eri näkökannoilta sekä kykyä ohjata ja muuttaa sitä. Itsearviointi
onkin haastavaa toimintaa, eikä sitä opita hetkessä niin, että siitä olisi aitoa hyötyä oppimiseen. Itsearviointi on kuitenkin tärkeää, sillä se voi antaa vastauksia, joita kukaan muu ei voi antaa. Toisaalta taas ulkopuolinen arviointi voi olla apuna itsearvioinnissa. (Atjonen 2007, 82.) On huomioitava, että oppilaan suorittamassa itsearvioinnissa ja odotuksissa välittyvät opettajan ja vanhempienkin odotukset. Kaikki toisilta saatu palaute vaikuttaa oppilaan omaan toimintaan ja oppimiseen. Itsearvioinnin myötä oppilaan käsitys omasta osaamisesta kuitenkin selkiytyy hänelle itselleen, kuten
myös opettajalle ja vanhemmille. (Vuorinen 2000, 74.)

5.2

Itsearviointi itsetunnon rakentumisessa ja oppimisen edistäjänä

5.2.1 Oppijan minäkäsitys
Minäkäsitys tarkoittaa ihmisen käsitystä itseensä liittyvistä asioista, kuten omasta taustasta, asenteista, arvoista, ulkonäöstä ja ominaisuuksista. Useinkaan emme pohdi tietoisesti minäkäsitystämme,
mutta tiedostamattomanakin se vaikuttaa kuitenkin siihen, miten suhtaudumme ympäristöön ja miten toimimme. Minäkäsityksemme ohjaa havaintojamme ja tulkintojamme sekä jäsentää kokemuksiamme. Käsitys itsestämme voi vaikuttaa toimintaamme jopa enemmän kuin taitomme ja kykymme.
(Aro, Järviluoma, Mäntylä, Mäntynen, Määttä ja Paananen 2014, 10.)
Minäkäsitys muodostuu kehityksen ja kokemusten myötä. Se kehittyy toisaalta minäkäsityksen eriytymisenä ja toisaalta eheytymisenä. Eriytyminen tarkoittaa sitä, että minäkäsitys monipuolistuu ja
yksilön arviot itsestään voivat olla erilaisia elämän eri alueilla. Eheytyminen puolestaan viittaa siihen,
että minän eri puolia opitaan yhdistelemään yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi huolimatta siitä, että
piirteet voivat olla monenlaisia ja jopa ristiriitaisia. Monipuolinen minäkuva suojaa masennukselta ja
stressiltä, sillä epäonnistuminen yhdellä elämänalueella ei murra koko itsetuntoa. (Aro ym. 2014,
14.) Harrastus voikin näin olla tärkeä vaikuttaja yksilön minäkäsityksen eriytymisessä ja eheytymisessä.
Ihme (2009, 105, 122) tarkoittaa minäkäsityksen rakentamisella oppimistaitojen, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittämistä. Nämä ovat myös minäkäsityksen arvioitavia ulottuvuuksia. Onkin
tärkeää, että tanssitaideharrastuksen arvioinnissa ei arvioida ainoastaan tanssitaitoja vaan myös
työskentely- ja tunnetaitoja, sekä sosiaalisia taitoja. Tanssin harrastaminen tapahtuu yleensä ryhmässä, jossa sosiaalisia taitoja pääsee kehittämään erilaisessa ympäristössä ja erilaisissa tilanteissa
kuin esimerkiksi koulussa.
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Lasten minäkäsitys muovautuu kehityksen ja kokemuksen myötä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Läheisiltä ihmisiltä saatu palaute vaikuttaa siihen, millaisen kuvan lapsi muodostaa itsestään oppijana ja ihmisenä. Oleellista on, miltä palautteet tuntuvat lapsesta. Myönteiseksi tarkoitettu palaute
voikin väärin tulkittuna tuntua negatiiviselta. Hän saattaa kokea itsensä tyhmäksi tai heikoksi tai ajatella, ettei ole kehumisen arvoinen. Runsas palaute voi myös muistuttaa lasta liikaa siitä, että hän on
arvioinnin kohteena ja ruokkia kielteistä asennetta arviointi kohtaan. (Aro ym. 2014, 15) Tärkeää
onkin, että lapsi oppii myös itse arvioimaan itseään ja löytämään omat vahvuutensa. Tällöin hän ei
ole riippuvainen ulkopuolelta saadusta palautteesta.

5.2.2 Oppijan itsetunto
Itsetunnosta puhutaan usein rinnakkain minäkäsityksen kanssa, mutta tarkemmin itsetunnolla tarkoitetaan kokonaisarviota itsestä tai omasta arvosta. Itsetuntoon vaikuttaa minäkäsityksen ohella se,
mitä yksilö arvostaa. Arviointia tapahtuu siis eri elämäalueilla sen mukaan, mitä hän pitää tärkeänä.
Eri taidoilla voi siis olla erisuuruinen vaikutus ihmisen itsetuntoon. (Aro ym. 2014, 12.) Harrastuksessa pärjääminen ja harrastukseen liittyvien taitojen arviointi vaikuttavat varmasti merkittävästi yksilön itsetuntoon. Jos itselle tärkeässä harrastuksessa vaadittavat taidot eivät tunnu saavutettavilta
ja kehittymistä ei tapahdu tai sitä ei huomioida, on itsetunto vaarassa heiketä. Onnistumisten kokemusten puuttuminen johtaa helposti myös harrastuksen lopettamiseen tai lajin vaihtoon. Kokemukseni mukaan balettioppilaat ovat usein erittäin kriittisiä itseään kohtaan. Lajin tarkat vaatimukset
vaikeuttavat onnistumisten kokemista. Aina löytyy jotain, mitä voisi tehdä paremmin. Arvioinnin kannalta onkin siis tärkeää pohtia, miksi arviointia tehdään. Onko tavoitteena vain saavuttaa tietty taito
vai myös edistää oppilaan itsetuntoa, mikä on tärkeää oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.
Itsetuntoon vaikuttaa myös se, miten saavutettavana oppija pitää arvostamaansa ominaisuutta tai
taitoa. Jos hän kokee, että voi saavuttaa kyseisen ominaisuuden, hänen itsetuntonsa kasvaa. Kouluikäinen pystyy vertailemaan todellista minää ja ihanneminää. Ero näiden välillä yleensä motivoi
lasta. Onnistumisten tuomat myönteiset minään liittyvät tunteet lisäävät tunnetta omasta pystyvyydestä ja motivoivat oppijaa kohti uusia saavutuksia. Ongelmaksi puolestaan saattaa muodostua epärealistiset odotukset. Ihanneminään liitettyjen ominaisuuksien on havaittu kasvavan vaativammiksi
iän myötä, jolloin itsearviot saattavat muodostua kielteisimmiksi. ”Näin on erityisesti silloin, jos ihanneminään liitetyt ominaisuudet ovat idealisoituja, suorituskriteerit ovat joustamattomia ja epärealistisen korkeita tai omanarvontunto nojaa pääosin ympäristön hyväksyntään”. (Aro ym. 2014, 12-14.)
Edellä oleva lainaus kuulostaa valitettavan tutulta baletin maailmassa. Usein esitetään vain yksi ainoa oikea tapa suorittaa tietty liike ja jo pienen harrastajan ihanneminän osa saattaa olla kuva primaballeriinasta. Kunkin balettiryhmän ja yksilönkin tavoitteita ja kriteereitä tulisikin täsmentää lyhyellä aikavälillä, vaikka kaukaisuudessa siintäisikin unelma tanssijan ammatista.
Yksilön itsetunto vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka valmis hän on kokeilemaan uusia toimintamalleja ja -strategioita ja yleisemminkin toimimaan omaa elämäänsä ohjaavana subjektina (Rauste-
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von Wright ym. 2003, 47). Heikon itsetunnon voi tunnistaa oppijasta monella tavalla. Se voi näkyä
arkuutena tai epävarmuutena, mutta myös päinvastoin liiallisena itsevarmuutena silloinkin, kun hän
epäonnistuu. Hyvä itsetunto näyttäytyy yleensä yrittämisen haluna myös epäonnistumisen hetkellä.
(Aro ym. 2014, 22)

5.2.3 Itsearviointi oppimisen edistäjänä
Oppimisessa on tarkoituksenmukaista, että oppija pystyy arvioimaan, mitä hän jo osaa tai ei osaa, ja
mitä ymmärtää ja tai ei ymmärrä (Rauste-von Wright ym. 2003, 66). Ouakrim-Soivio (2016, 89) kirjoittaa että oppimaan oppimisen taidot on nimetty yhdeksi 21. vuosisadan avaintaidoista. Näiden
taitojen avulla oppija pystyy havainnoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä ohjaamaan sitä.
Oppimaan oppimisen taidoilla tarkoitetaan paitsi osaamista myös uskomustekijöitä, jotka ohjaavat
uuden oppimista sekä uusien oppimishaasteiden kohtaamista. Rauste-von Wright ym. (2003, 186)
kirjoittavatkin, että itsearvioinnin tärkeys ei ole ainoastaan siinä, että se tuottaa tietoa, vaan myös
siinä, että se lisää oppijan tietoisuutta itsestään toimijana ja oppijana. Oppimaan oppiminen on
myös kykyä ja halua ylittää epäonnistumisen tuottama pettymys tai sen uhka. Tärkeässä osassa on
myös kyky iloita ja nauttia uusista haasteista, oppimisesta ja omasta osaamisesta.
Jos opettaja ottaa oppilaan mukaan myös tavoitteiden asetteluun, oppilaat kehittyvät vähitellen arvioimaan jatkuvasti omaa toimintaansa ja heille kehittyy omistajuus oppimiseensa. Tavoitteiden selvittäminen oppilaiden kanssa kannustaa heitä myös keskittymiseen, sitoutumiseen ja itseluottamukseen. (Atjonen 2007, 75.) Itsearviointi syventää myös oppilaiden käsitystä arvioinnin merkityksestä
ja vaikuttaa edistävästi heidän oppimiseensa. Black ja Wiliam (1998, 7) raportoivat tutkimuksesta,
jossa oppilaiden päivittäinen itsearviointi kaksinkertaisti heidän oppimistulostensa keskiarvon kontrolliryhmään verrattuna. Itsearviointia tulee kuitenkin toteuttaa huolellisesti niin, että oppilaat tehdään tietoisiksi juuri käsillä olevan tehtävän arviointikriteereistä ja heitä rohkaistaan säätelemään
aktiivisesti omaa oppimistaan. (Atjonen 2007, 82.)
Itsearvioinnin tavoitteena on, että oppilaan minäkäsitys muodostuu realistiseksi, jolloin hän tunnistaa heikkoutensa ja erityisesti vahvuutensa. Tällöin oppilas motivoituu ahkeroimaan niiden taitojen
ja mahdollisuuksien varassa, joita hän havaitsee itsellään olevan. Hänelle tulee myös tunne siitä,
että voi hallita omaa toimintaansa ja elämäänsä, eikä ole aina riippuvainen ulkoisesta palautteesta
suoritustilanteessa. Samalla hälvenee vastakkainasettelu, missä opettaja on vallankäyttäjä, joka
määrää yksin tavoitteet. (Aho 1996, 50.) Parhaimmillaan itsearviointi parantaa ja vahvistaa oppilaan
käsityksiä itsestä hyvänä oppijana, toverina ja yhteisön jäsenenä (Ihme 2009, 98).
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5.3

Itsearvioinnin haasteet

Itsearviointi ei ole itsestään selvää toimintaa, vaan siinä on haastetta sekä lapsille että aikuisillekin.
Heli Kuula (2004) on tutkinut tanssinopettajaopiskelijoiden itsearviointia ja toteaa itsearvioinnin olevan vaikeaa monille ammattiopiskelijoillekin. Riippuen ihmis- ja oppijatyypistä vaihtelivat käsitykset
omista taidoista suurestikin verrattuna arvostelijaraadin näkemyksiin. Nykypäivän lasten ja nuorten
kohdalla tilanne voi kuitenkin olla toinen aikuisiällä, sillä itsearviointitaidot ovat korostuneet niin taiteen perusopetussuunnitelmissa kuin peruskoulun opetussuunnitelmissakin.
Atjonen (2007, 83) toteaa, että itsearvioinnissa tärkeää on osuvuus, ei pysyvyys. Osuvan itsearvioinnin tekemisessä ja sen tukemisessa on kuitenkin monia haasteita. Itsearviointitaito liittyy vahvasti
itsereflektiivisen ajattelun kehittymiseen. Tällaisia prosesseja on vaikeaa tavoittaa ulkoapäin. Oppijan
toiminnan muutosta voidaan arvioida, mutta siihen vaikuttavia monia muita tekijöitä on mahdotonta
rajata pois. Rauste-von Wright ym. (2003) kirjoittavat, että meidän kuvamme itsestämme voi olla
yhtä harhainen kuin muiden kuva meistä. Itsearvioinnin hankaluus aiheuttaa usein sen, että sitä toteutetaan suorituksenomaisesti ja sen vuorovaikutteinen puoli jää kokonaan hyödyntämättä. Itsearviointi tulisi kuitenkin nimenomaan käyttää prosessiarviointina ja oppimisen välineenä (Rauste-von
Wright ym. 2003, 186).
Oppilaan suorittamassa itsearvioinnissa ja odotuksissa välittyvät luonnollisesti opettajan arvioinnin
odotukset (Aho 1996, 50). Haasteena itsearvioinnissa voi olla siis myös se, että oppilaat saattavat
aliarvioida itseään, etteivät menetä kasvojaan kavereidensa tai opettajan silmissä. Opettajan ja muiden mielipiteitä yritetään arvailla, mikä heikentää itsearvioinnin aitoa vaikuttavuutta. Tähän ongelmaan saattaa auttaa harjaantuminen. Itsearvioinnista pitää tehdä oleellinen osa oppimista, mikä
opettaa oppilasta ymmärtämään elinikäisen kehittymisen ideaa sekä oman itsearvioinnin merkitystä
oppimisen edistäjänä. Oppilaille tulee mahdollistaa tilaisuuksia arvioida itseään positiivisesti, koska
oppimiseen kohdistuva itseluottamus on tärkeä sekä opiskeluprosessiin, että tulosten kannalta.
”Koululla – kuten nyky-yhteiskunnassa yleisesti - on yleisesti taipumusta keskittyä moitteisiin ja arvosteluun, minkä vastapainoksi tarvittaisiin myönteistä ajattelua. Kannustava arviointi on sitä tähdellisempää, mitä nuoremmista oppijoista on kyse.” (Atjonen 2007, 84.) Tämä pätee vahvasti myös
baletinopetuskulttuuriin, jossa tarkkaan liikekieleen pyrittäessä korostuu helposti virheiden huomaaminen. Baletinopettajan tehtävänä on rakentavan palautteen antamisen lisäksi myös kannustaminen
ja positiiviseen ajatteluun ohjaaminen.
Itsearvioinnista puhuttaessa on myös muistettava, että huolenpidon etiikka tähdentää, että opettaja
on oppilaan oppimisen ja kasvun palveluksessa. Opettajan tuki on kuitenkin ajateltava väliaikaiseksi
ja se on tärkeää erityisesti oppimisen alkuvaiheessa, kun oppiminen on käynnistymässä. Opettajan
tulee auttaa oppimista osittamalla ja vaiheistamalla, sopivia kysymyksiä esittämällä sekä arvioimalla
oppimista kasvavan tarpeita ja kehitystahtia kunnioittaen. (Atjonen 2007, 77.) Tärkeää on, että itsearvioinnin päätavoite on palvella oppilasta itseään. Itsearvioinnin tulee olla monimuotoista toimintaa ja kohdistua monenlaisiin asioihin. Se voi alkaa oman toiminnan vapaamuotoisena tarkasteluna
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leikki-iässä ja jatkua koko elämän ajan. Haasteena on ymmärtää, että omat suoritukset ja oppiminen
on eri asia kuin minä kokonaisuutena. Huono suoritus ei tarkoita, että olen huono ihminen tai vastaavasti hyvä suoritus ei tarkoita, että olen hyvä tai erinomainen ihminen. (Ihme 2009, 97.)
Myös itsearvioinnin käytännöntoteutuksessa on haasteita. Vaikka oppilaiden ja opiskelijoiden itsearviointi on ollut jo vuosikymmeniä osana koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmia, se saatetaan
kokea vaikeaksi asiaksi toteuttaa (Ouakrim-Soivio 2016, 86). Seuraavassa kappaleessa on esitetty
itsearvioinnin toteuttamisen perusteita.

5.4

Itsearvioinnin toteuttaminen
Lapsilla on taipumus arvottaa itseään suoriutumisen perusteella, joten itsearvioinnin opettelu edellyttää erityistä paneutumista tämän välttämiseksi. Aikuisen tehtävän on tukea ja ohjata lasta oman
toiminnan tarkkailussa samalla, kun lapsi saa kokea aikuisen läsnäoloa, huolenpitoa ja turvaa. Näin
lapsi oppii, että arviointi ei ole häneen itseensä kohdistuvaa arvostelua vaan toiminnan ja sen tulosten arviointia. Jo 7–8-vuotias lapsi kykenee yleensä hyvin itsearviointiin, mikäli hän tietää ja ymmärtää oppimisen tavoitteen. Sen tulee olla niin selkeä, että oppilas osaa arviointitilanteessa verrata
omaa toimintaansa tai suoriutumistaan tai molempia tavoitteeseen. Tavoitteen voi selkeyden ja motivoinnin vuoksi muotoilla yhdessä lapsen kanssa. (Ihme 2009, 98.)
Huurinainen-Kosunen (2016) kirjoittaa, että kolmasluokkalainen eli noin 9-vuotias osaa jo asettaa
itselleen tavoitteita, kun hän tietää mitä häneltä odotetaan. Käsitys itsestä on alkanut jo muodostua
ja pienet tavoitesuunnitelmat aikuisen tuella onnistuvat jo kirjallisesti. 10-vuotias ja sitä vanhempi
oppilas pystyy jo realistisemmin näkemään omat kykynsä. Tähänkin tarvitaan toki tueksi yhteistyötä
opettajan kanssa. Opettajan tuki on siis tärkeää, mutta oppilaan kannalta on mielekästä, että hän
saa itse tarkentaa tavoitteita, arvioinnin kohteita ja kriteereitä opettajan kanssa. (Opetushallitus,
2010a.) Minäkäsitys on yleensä muodostunut ja itsetunnon ydin alkaa pysyä vakaana 12–13 vuoden
iässä (Ihme 2009, 55) joten itsearviointia on niiden kannalta kannattavaa tehdä jo aiemmin eli juuri
9–10-vuotiaiden kanssa.
Opetushallitus (2010a) ohjeistaa, että tanssinopetuksessa itsearvioinnin välineenä voidaan käyttää
muun muassa oppimispäiväkirjaa ja arviointilomakkeita. Muita yleisesti koulumaailmassa käytettyjä
itsearviointimuotoja ovat portfoliot, arviointikeskustelut ja kirjalliset itsearvioinnit (Ouakrim-Soivio
2016, 86). Näitä menetelmiä voidaan käyttää myös tanssinopetuksessa. Kullakin arviointimenetelmällä on omat vahvuutensa ja haasteensa. Käytännön haasteista tyypillisin lienee ajan puute.
Portfolio-työskentelyn etuna on oppimisen prosessimaisuuden korostuminen. Itsearviointi kohdistuu
oppilaan toimintaan ja työskentelyyn sekä useimmiten onnistumisiin. Portfoliotyöskentelyssä oppilas
asettaa työskentelylleen tavoitteita, suunnittelee työskentelyään, tarkastelee ja valikoi omia töitään
portfolioonsa. Oppilas myös arvioi samalla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. (Ouakrim-

24 (72)
Soivio 2016, 86.) Osana portfoliotyöskentelyä käytetään usein oppimispäiväkirjaa, mikä on itsessäänkin hyvä keino itsearviointiin. Oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen oppilas tarvitsee opettajan ohjausta ja siihen voidaan kirjata sekä itsearviointeja, vertaispalautteita tai opettajalta saatua palautetta. Oppimispäiväkirjan etuna on jatkuvuus ja oppimisen konkreettinen seuraaminen kirjallisena.
Arviointikeskustelu tarkoittaa oppilaan ja opettajan välillä käytävää keskustelua osana oppituntityöskentelyä tai ennalta suunniteltua pidempää palautekeskustelua. Oppimistilanteissa annettava palaute on yleensä lyhyt kommentti, johon oppilas vastaa tai reagoi. Pidemmissä keskusteluissa oppilaan on mahdollista reflektoida tarkemmin asetettujen tavoitteiden saavuttamista yhdessä opettajan
kanssa. Suullisen palautteen etuna on yhteisen pohdinnan mahdollisuus sekä vastaanottajan tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Haasteena puolestaan on keskustelun muistaminen kokonaisuudessaan. Osa keskustelusta saattaa suodattua opettajan tai oppilaan ennakkokäsitysten vuoksi
tai keskustelun osapuolet eivät ole tasapuolisessa asemassa. Oppilas ei uskalla välttämättä esittää
omia mielipiteitään ääneen tai hän ei välttämättä tavoita keskustelun yksityiskohtia. (Ouakrim-Soivio
2016, 86–87.)
Kirjallisia itsearviointilomakkeita voidaan käyttää arviointikeskustelujen pohjana, seuraavia oppimistavoitteita asetettaessa tai verrattaessa oppilaan saavuttamaa osaamista asetettuihin tavoitteisiin.
Kirjallisen arvioinnin etuna on se, että siihen on helppo palata ja oppilas voi konkreettisesti verrata
asettamiaan tavoitteita ja niiden saavuttamista. Useissa kouluissa ja oppilaitoksissa oppilaat ja opiskelijat laativat kirjallisen itsearvioinnin avulla itselleen tavoitteet tiettyä oppimiskokonaisuutta ajatellen. Tämän kokonaisuuden lopussa he arvioivat oppimisprosessiaan, tietojaan ja taitojaan suhteessa
tavoitteisiinsa. (Ouakrim-Soivio 2016, 87.) Tanssin taiteen perusopetuksessa kirjallinen itsearviointi
on jo käytössä monissa kouluissa, kuten tämän opinnäytetyön yhteydessä tehty kysely osoittaa (ks.
Kpl 9). Itsearviointimenetelmiä pyritään kuitenkin kehittämään, jotta ne olisivat uusien opetussuunnitelmien mukaisia.
Oppimisen kannalta on mielekästä ja tehokasta, että oppilaat saavat osallistua tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteellisuus edistää oppimista ja kehittää oppilaan taitoja ohjata omaa oppimistaan. Tavoitteiden asettaminen voidaan aloittaa oppilaiden kanssa esimerkiksi oppilaiden omien toiveiden
kartoituksella ja verrata sitten niitä yleiseen opetussuunnitelmaan ja opettajan alustavaan suunnitelmaan. Näistä voidaan koota yhteiset tavoitteet ja lisäksi oppilailla on hyvä olla myös henkilökohtaisia
tavoitteita, joiden laatimista opettaja voi ohjata. (Pruuki 2008, 34).
Pruuki (2008, 34) kirjoitta myös, että oppilaan voi olla opetuksen alkuvaiheessa vaikea määritellä
omia tavoitteitaan, koska häneltä puuttuu yleinen viitekehys, johon hän voisi verrata taitojaan ja
hahmottaa, mitä on mahdollista saavuttaa. Tästä huolimatta oppilaiden odotuksia on hyvä tutkia jo
aikaisessa vaiheessa, sillä se vahvistaa heidän kokemustaan siitä, että heidän oppimisensa on opetuksen ydin. Oppilaiden tavoitteita voi tarkentaa siinä vaiheessa, kun heille on syntynyt tarkempi
mielikuva opetuksen ja sen aiheen luonteesta. Taidon opettamisessa opettajalla on tärkeä tehtävä
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taidon jakamisessa osiin ja näin ollen auttaa oppilasta asettamaan itselleen sen mukaisia osatavoitteita.
Klassisen baletin didaktiikka on baletin opettajan apuna taitojen jakamisessa. Opetus etenee didaktiikan mukaan yksinkertaisista osataitoja vaativista suorituksista vuosi vuodelta haastavampiin liikkeisiin ja niiden yhdistelmiin. Oppilas voi opetuksen edetessä huomata, mitkä asia häneltä sujuvat hyvin ja missä hänellä on haasteita. Näiden tietojen perusteella hän voi asettaa itselleen tavoitteita.
Opettajan tulee esittää oppilaille myös kyseisen lukukauden tavoitteet, jotta oppilaat voivat asettaa
itselleen pidemmän aikavälin tavoitteita. Nuorten oppilaiden vanhemmille on hyvä tiedottaa opetuksen sisällöstä sekä tavoitteista, jotta niistä voidaan tarvittaessa keskustella kotonakin. Ensisijaisesti
tärkeää on siis, että opettajalla on selkeät tavoitteet ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

5.5

Vertaisarviointi itsearvioinnin tukena
Vertaisarvioinnissa oppilaat arvioivat ja antavat palautetta toisilleen. Ajatuksena on, että arvioinnin
suorittajat edustavat arvioitavan kaltaista kokemusta. Vertaisarvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja opettaa vastuunottoa omasta ja toisten oppimisesta. (Ouakrim-Soivio 2016, 87.) Vertaisarviointi on hyvä tapa toteuttaa arviointieettistä vastavuoroisuuden periaatetta: minä annan palautetta sinulle ja saan puolestani ajatuksia sinulta. Vertaisarvioinnin vahvuus on tasa-arvoisessa keskustelussa, josta puuttuu opettajan ja oppilaan välinen
valta-asetelma. Vaarana on kuitenkin se, että itsetunto voi saada kolauksen kriittisen palautteen tullessa kaverilta. (Atjonen 2007, 81.)
Vertaisarvioinnin on ajateltu olevan kuitenkin kannattavaa, sillä oppilaiden ajatellaan tekevän sitä
joka tapauksessa. Oppilaita tulee ohjata palautteen antamisessa ja opettaa, kuinka rakentavaa palautetta annetaan myönteisesti. Oppilaat saavat vertaisarvioinnin myötä ymmärrystä arviointikulttuurista ja oppivat syvemmin saadessaan omistajuuden oppimiseen. Arvioinnin tekeminen on itsessäänkin syvä oppimiskokemus, joka sallii oppimisen toisen onnistumisesta sekä epäonnistumisesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kaverille voi olla vaikeaa antaa kriittistä palautetta ja toisaalta palautteen antaminen voi olla hankalaa, koska vertaispalautteen antaja on itsekin usein vasta opettelemassa asiaa. (Atjonen 2007, 86–87.)
Kokeakseen elämän arvokkaaksi ihminen kaipaa tunnetta siitä, että pystyy tekemään hyviä asioita
toisille (Martela 2014, 52). Vertaisarvioinnin avulla voidaan saada tunne hyvän tekemisestä. Toisten
arvioinnissa opitaan antamaan toisille rakentavaa palautetta eli auttamaan heidän oppimistaan. Tärkeää on antaa myös positiivista palautetta, minkä vaikutus on suuri oppimisen ja mielihyvän kannalta.
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6

VAHVUUSARVIOINTI

”Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Oppilaita
rohkaistaan asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä̈ valintoja niiden pohjalta ” (Opetushallitus 2017a, 11)

6.1

Positiivinen pedagogiikka
Positiivinen pedagogiikka on saanut vaikutteita positiivisesta psykologiasta, joka on kiinnostunut erityisesti niistä inhimillisistä olosuhteista ja prosesseista, jotka vaikuttavat suotuisasti ihmisen, ryhmien
ja instituutioiden toimintaan. Positiivisen psykologia on uusi tieteenala, joka sai alkunsa 2000-luvun
taitteessa Yhdysvalloissa. Alan perustajana on Martin Seligman, joka on luonut myös käsitteen positiivinen kasvatus. (Leskisenoja 2017, 32 ja 42). Positiivisen pedagogiikan pyrkimyksenä on ohjata
vallitsevia ajattelu- ja toimintamalleja pois ongelmakeskeisyydestä ja sen sijaan kohdistaa huomio
yksilön myönteisiin tunnetiloihin, ominaisuuksiin ja voimavaroihin. Tarkoituksena on saada yksilö ja
yhteisö kukoistamaan. (Kumpulainen ym. 2014, 227 ja Leskisenoja ja Sandberg 2019, 15.) Positiivinen pedagogiikka auttaisi varmasti myös balettioppilaita sietämään lajin vaativuutta ja jaksamaan
vuodesta toiseen jatkuvaa liikkeiden korjaamista. Samalla lisääntyisi myös opetussuunnitelmissa tavoiteltava oppimisen ilo ja opiskelumotivaatio.
Martin Seligmanin positiivinen kasvatus koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä osa-alueesta: tietojen
ja taitojen opettamisesta sekä hyvinvointitaitojen ja hyvän luonteen edistämisestä. Hyvinvointitaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia taitoja, joilla oppilaat pystyvät rakentamaan myönteisiä tunnekokemuksia, vahvistamaan ihmissuhteitaan, lisäämään sinnikkyyttään, hyödyntämään vahvuuksiaan ja elämään terveellistä ja hyvinvoivaa elämää. Hyvällä luonteella puolestaan tarkoitetaan myönteisten luonteenpiirteiden kokonaisuutta, joista on tehty jaottelu hyveisiin ja luonteenvahvuuksiin.
Martin Seligman ja Christopher Peterson ovat koonneet niin sanotun VIA-luonteenvahvuusluokittelun
(Values in Action, Taulukko 1) vuonna 2000 alkaneen luonnetutkimuksensa perusteella (Leskisenoja
ja Sandberg 2019, 24). Hyveitä ovat viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Hyveet puolestaan on jaettu luonteenvahvuuksiin, joita ovat muun muassa luovuus, oppimisen ilo, sinnikkyys, innokkuus, yhteistyökyky, itsesäätely ja kauneuden ja erinomaisuuden arvostus. (Leskisenoja 2017, 45.) Edellä mainitut esimerkit valitsin sen mukaan, mitkä selvästi
liittyvät mielestäni tanssin opiskeluun. Hyvinvointitaitojen ja luonteenvahvuuksien edistäminen ovat
tärkeä osa tanssin taiteen perusopetusta, jossa oppilaat pääsevät harjoittamaan taitojaan erilaisissa
tilanteissa kuin esimerkiksi koulussa. Näin he voivat löytää itsestään uusia vahvuuksia, saada myönteisiä kokemuksia ja sitä kautta kehittää itsetuntoaan.
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HYVE

LUONTEENVAHVUUS

Viisaus

Luovuus

Kognitiiviset vahvuudet tiedon hankkimisessa ja

Uteliaisuus

käytössä mahdollistavat muiden hyveiden toteutumisen

Kriittinen ajattelu
Oppimisen ilo
Näkemyksellisyys

Rohkeus

Urheus

Emotionaaliset vahvuudet päämäärän saavuttamisessa

Sinnikkyys
Rehellisyys
Innokkuus

Inhimillisyys

Rakkaus

Sosiaaliset vahvuudet toisista välittämisessä

Ystävällisyys
Sosiaalinen älykkyys

Oikeudenmukaisuus

Yhteistyökyky

Vahvuudet yhteisössä toimimisessa

Reiluus
Johtajuus

Kohtuullisuus

Anteeksiantavuus

Vahvuudet suojautumisessa liioittelua vastaan, esimerkiksi

Vaatimattomuus

vihaa tai lyhytaikaista epäterveellistä mielihyvää vastaan

Harkitsevaisuus
Itsesäätely

Henkisyys

Kauneuden ja erinomaisuuden

Vahvuudet yhteydessä laajempaan, ihmisyyden ylittävään

Arvostus

maailmankaikkeuteen

Kiitollisuus
Toiveikkuus
Huumorintaju
Hengellisyys

Taulukko 1. Hyveet ja luonteenvahvuudet VIA-luokittelun mukaisesti (Uusitalo-Malmivaara 2016, 33)
Luonteenvahvuudet ovat ominaisuuksia, jotka tuntuvat omilta ja osalta identiteettiämme. Ne ilmenevät ajatuksissa, tunteissa, tahdossa ja toiminnassa, mutta ne eivät ole muuttumattomia. Luonteenvahvuuksia voidaan harjoituttaa ja kehittää. On tärkeää, että luonteenvahvuuksia vaalitaan lapsuusja nuoruusiässä, jotta ne säilyvät aikuisuuteen. Vahvuusperustaisessa opetuksessa on olennaista,
että oppilaita autetaan tulemaan tietoisemmiksi vahvuuksista sekä itsessään, läheisissään että koko
ympäröivässä maailmassa. Tämä tapahtuu vaalimalla opiskeluyhteisön hyvän huomaamisen kulttuuria ja vahvuuskieltä. Vahvuuksien näyttäytymistä tunnistetaan ja sanoitetaan itsessä ja toisissa. Tunnistettuja vahvuuksia tulee myös hyödyntää, soveltaa ja kehittää. (Leskisenoja ja Sandberg 2019,
26–27.) Tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteissa on monta erilaista osa-aluetta, joissa tarvitaan
erilaisia luonteenvahvuuksia. Näitä vaalittavia ja kehitettäviä luonteenvahvuuksia voidaan pohtia esimerkiksi yhdessä oppilaiden kanssa. Itselleni esimerkiksi itsesäätelytaidot ovat tärkeässä osassa hy-
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vinvointia tavoiteltaessa. Yhteistyötaidot, sosiaalinen älykkyys ja ystävällisyys ovat luonnollisesti tärkeitä vuorovaikutustaitotavoitteiden kannalta. Taidon oppimisessa tärkeää on puolestaan muun muassa oppimisen ilo, innokkuus ja sinnikkyys.
Omien vahvuuksien löytäminen, niihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen synnyttävät voimakkaita myönteisiä kokemuksia. Oppilaiden itsetunto kasvaa ja identiteetin rakentuminen saa lujan ja
uskottavan perustuksen. Vahvuusperustainen opetus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden
edistää nuorten keskinäisiä suhteita ja myönteistä ilmapiiriä. Kun oppilaat oppivat tunnistamaan erilaisia voimavaroja myös toisissaan, lisääntyy heidän keskinäinen arvostuksensa ja luottamuksensa.
(Leskisenoja ja Sandberg 2019, 27.) Vahvuusperustainen opetus ja koko ryhmän yhteisen voimavarapotentiaalinen huomaaminen voivat siis olla myös tärkeitä ryhmäytymisen ja yhteishengen vahvistamisessa.
Positiivinen pedagogiikka rohkaisee oppilaita dokumentoimaan, jakamaan ja tarkastelemaan omaa
oppimistaan yhdessä toisten oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa. Huomion kohteina ovat
ne asiat ja sosiaalisesti rakennetut merkitykset, jotka tuottavat lapselle hyvää oloa. Myönteisessä ja
miellyttävässä tunnetilassa oppija omaksuu helpommin laaja-alaisen kuvan asioista, kykenee arvioimaan omaa käyttäytymistään ja omaksuu uusia näkökulmia. Vastoinkäymisiä ja vaikeuksia ei jätetä
huomiotta vaan niitä lähestytään positiivisesta ja kasvattavasta näkökulmasta. Positiivisen pedagogiikan taustalla on myös ajatus siitä, että yksilö pystyy vaikuttamaan omiin tunnetiloihinsa. (Kumpulainen ym. 2014, 228–229)
6.2

Positiivinen itsearviointi
Itsearvioinnissa tulisi korostaa oppijan vahvuuksia. Kumpulainen ym. (2014, 230) kirjoittavat, että
vahvuuksien tunnistaminen auttaa oppijaa luottamaan omiin kykyihinsä ja vahvistaa hänen myönteistä käsitystä itsestään. Vahvuudet toimivat positiivisen pedagogiikan mukaan oppimisen ja hyvinvoinnin resurssina ja niiden tunnistamisen tulisi ohjata opetusta. Oppilaan kyky tunnistaa ja nimetä
tunnetilojaan, kokemuksiaan ja vahvuuksiaan sekä käyttää niitä hyväksi työskentelyssään ja oppimisprosessissaan on tärkeä osa pedagogista vuorovaikutusta, oppimista ja hyvinvointia. Opettajan
tehtävänä on auttaa löytämään omat yksilölliset vahvuudet. Oppijaa kannattaa auttaa tunnistamaan
asioita, joissa hän on hyvä ja joista hän pitää.
Kokeakseen jonkin taidon tai kyvyn vahvuudekseen lapsi tarvitsee sitä, että joku hänelle tärkeä ulkopuolinen ihminen tunnistaa taidon ja antaa siitä positiivista palautetta (Hotulainen, Lappalainen ja
Sointu 2014, 266). Tämä lisää myös oppilaan itsearvostusta ja itseluottamusta. Tunnistamalla vahvuutensa hän oppii hyödyntämään niitä resurssina myös niissä tilanteissa, joissa hänellä on kehittymistarpeita. Näin oppilas pystyy helpommin myös selviämään epäonnistumisistaan tai vaikeuksistaan. (Hotulainen ym. 2014, 266.)
Oppilas, joka tunnistaa vahvuutensa, hyväksyy myös kehitystarpeensa. Hän ymmärtää lisäksi, että
osaan taidoista, kyvyistä ja minäkäsityksen osa-alueista pystyy itse vaikuttamaan, mutta esimerkiksi
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jotkut fyysiset ominaisuudet on vain hyväksyttävä sellaisinaan. Vahvuutensa tunnistavalla oppilaalla
on myönteisiä odotuksia itsestään ja hän suhtautuu itseensä ja ominaisuuksiinsa realistisesti. Epäonnistumiset eivät lannista vahvuutensa tuntevaa lasta vaan ne saavat hänet ponnistelemaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Myös vanhempien ja opettajan osoittama kiinnostus ja luottamus oppilaan
etenemistä kohtaan lisäävät tämän motivaatiota. (Hotulainen ym. 2014, 266-267.)
”Ympärillä olevien aikuisten käyttämä kieli luo maailman, jossa lapsi rakentaa kuvaa itsestään” (Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen 2017, 19). Opettajan pedagoginen tehtävä on sanoittaa myönteistä
palautetta niin, että oppilas tottuu käyttämään positiivisia ilmauksia myös itsearvioinnissa. Mitä
enemmän opettaja antaa positiivista palautetta, sitä helpompaa myös oppilaiden on arvioida itseään
myönteisesti. Vahvuuksiensa tunteminen innostaa myös kehittämään osaamistaan. Vahvuudet eivät
kuitenkaan ole vain elämän hyviä hetkiä varten vaan ne toimivat voimavarana myös vaikeina hetkinä. Kun tuntee omat vahvuutensa, on helpompi suhtautua myönteisesti tulevaan. (Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen 2017, 19 ja 22-23.)
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7

TYÖN VAIHEET
Opinnäytetyöni lähtökohtana oli balettioppilaiden itsearvioinnin kehittäminen. Ensimmäisenä vaiheena työssä oli toteuttaa balettioppilaiden itsearviointia laajasti ja yhtenäisesti koko koulussamme
ja selvittää millaisia vaikutuksia itsearvioinnilla oli yhden lukukauden perusteella. Aiemmin kirjallista
itsearviointia on suoritettu Tanssioppilaitoksella portfolion muodossa syventävien opintojen loppupuolella ja muuten satunnaisesti. Tarkoituksena oli tutkia, miten balettioppilaat kokivat itsensä arvioimisen ja kuinka se vaikutti heidän motivaatioonsa, työskentelyynsä ja oppimiseensa. Halusin selvittää myös muiden tanssikoulujen itsearviointikokemuksia.

7.1

Oppilasitsearviointien teettäminen syyslukukaudella 2018
Taiteen perusopetuksen arviointiohjeiden, perusopetuksen mallien sekä Taiteen perusopetusliiton
(2013) Virvatuli-hankkeen mallien pohjalta muokkasin balettioppilaillemme täytettäväksi yhtenäiset
itsearviointilomakkeet. Lomakkeet oli suunnattu taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää suorittaville oppilaille. Arviointi kohdistui sekä oppilaan tanssitaitoihin että työskentelyyn. Lomakkeen avulla
pohdittiin myös omaa oppimistyyliä sekä asetettiin lukuvuoden tavoitteet. Eri osa-alueita arvioitiin
Likert-tyyppisellä arviointiasteikolla 1–4. Lomakkeita oli kolmelle eri ikäryhmälle: 9-10-vuotiaille, 1114-vuotiaille sekä yli 15-vuotiaille. (Liitteet 2–4). Itsearviointilomakkeita muokattiin yhdessä koulumme muiden opettajien kanssa. Arviointien yhteydessä oppilaat saivat kotiin vietäviksi lupakyselyn
vastausten nimetöntä käyttöä varten (Liite 1). Mukana itsearviointia tekemässä oli 15 balettiryhmää,
joissa oli yhteensä noin 200 oppilasta. Opettajia näillä ryhmillä oli yhteensä viisi.
Itsearviointilomakkeet täytettiin lukukauden alussa kolmannella opetusviikolla. Lukuvuoden yleiset
tavoitteet oli esitetty oppilaille kauden alkaessa suullisesti ja tunneilla käsiteltyjen teemojen tavoitteita oli tarkennettu tapauskohtaisesti. Arviointiin osallistuneet oppilaat kävivät balettitunneilla 2–3
kertaa viikossa. Ajatuksena varhaisessa arviointiajankohdassa oli arvioinnin kohteina olevien osaalueiden esittely heti alkukaudesta sekä tavoitteiden asettaminen koko vuodelle. Tavoitteena oli
myös jatkuvan itsearviointityöskentelyn käynnistäminen.
Arviointilomakkeet täytettiin balettitunnin yhteydessä. Ensimmäisellä kerralla arviointikohdat käytiin
läpi opettajan kanssa ja aikaa itsearviointiin kului noin 20 minuuttia. Toinen itsearviointi tehtiin lukukauden lopussa. Aikaa arvioiden tekemiseen kului tällä kertaa noin 10 minuuttia. Lisäksi oppilaat
vastasivat lopuksi nimettöminä kokemuskyselyyn liittyen itsearviointiin. Nuorimmilla oppilailla kului
tähän aikaa vain muutama minuutti ja vanhemmilla oppilailla 5–10 minuuttia.
Kokemuskyselyn kysymykset:
1. Miltä itsearviointi tuntui
a. Ensimmäisellä kerralla?
b. Toisella kerralla?
2. Miten itsearviointi vaikutti ajatuksiisi ja työskentelyysi?
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7.2

Kyselyt ja haastattelut muiden tanssikoulujen itsearviointikäytännöistä
Halusin myös selvittää, kuinka paljon ja minkälaista itsearviointia tanssikouluissa on käytössä muualla Suomessa. Lähetin kyselyn sähköpostitse kolmellekymmenelle taiteen perusopetusta antavan
tanssikoulun rehtorille ja tanssin vastuuhenkilölle. Vastaajiksi sain neljä henkilöä, joista kaksi oli
tanssikoulun rehtoreita ja kaksi baletin vastuuopettajaa. Kaikki vastaajat edustivat tanssikouluja,
joissa noudatetaan taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa.
Ensimmäisen kyselyn kysymykset:
Kysymys 1. Suorittavatko koulunne tanssioppilaat säännöllistä ohjattua itsearviointia?
Kysymys 2. Minkälaista muuta arviointia on käytössänne?
Kysymys 3. Saako vastaustanne käyttää opinnäytetyössäni nimettömänä ja koulun nimeä mainitsematta?
Oma oppilasitsearviointikokeilumme oli tässä vaiheessa herättänyt lisäkysymyksiä aiheesta, joten
ensimmäisen kyselyn vastaukset saatuani täydensin kyselyä sähköpostihaastatteluilla. Kysymykset
olivat tapauskohtaisesti seuraavanlaisia:
Onko itsearviointitiheys tuntunut sopivalta?
Ovatko arviointiajankohdat olleet onnistuneita?
Miten itsearviointi on vaikuttanut oppilaisiin?
Miten oppilaiden itsearviointi on vaikuttanut opettajien työskentelyyn?
Kuinka kirjallisen arvioinnin vastauksia on käsitelty?
Kuinka itsearviointi on vaikuttanut tuntityöskentelyyn?

32 (72)

8

TULOKSIA ITSEARVIOINNISTA

8.1

Itsearvioinnin kehittyminen iän myötä
Itsearviointien vastaukset ja kokemukset muuttuivat oletetusti iän myötä. Mitä nuorempi vastaaja
oli, sitä positiivisemmin hän itseään arvio. Tavoitteiden asettaminen oli vielä lyhytsanaista samoin
kuin lopuksi tehdyn kokemuskyselyn vastaukset. Vanhemmat oppilaat alkoivat puolestaan olla kriittisempiä omaa osaamistaan kohtaan ja mitä edistyneemmästä oppilaasta oli kyse, sitä enemmän he
asettivat itselleen tavoitteita. Seuraavissa kappaleissa olen esittänyt tyypillisä vastauksia ja kokemuksia ikäryhmittäin.

8.1.1 Osaavat 9–10-vuotiaat

”Vähän jännitti mutta ihan hyvin meni”
Nuorimmat itsearviointi-lomakkeita täyttäneet oppilaat eli 9–10-vuotiaat saattoivat kokea itse lomakkeen täyttämisen hieman hankalana ja jännittävänäkin, mutta sekä tanssi- että työskentelytaidot he
arvioivat pääsääntöisesti hyviksi. Opettajat kävivät lomakkeen kysymykset ja käsitteet läpi pienten
oppilaiden kanssa ja joitakin käsitteitä piti selittää enemmänkin. Lomakkeen tanssitermit ja käsitteet
olivat varmasti jo ennestään tunnilla kuultuja, mutta näin kirjallisena ja erikseen läpikäytyinä ne jäivät luultavasti lopulta paremmin oppilaiden mieleen. Toisella arviointikerralla melkein kaikki kyseisen
ikäluokan oppilaat kokivat arvioinnin jo helpommaksi ja se tuntui heidän mielestään hyvältä.
Hyvien tanssi- ja työskentelytaitojen lisäksi 9-vuotiaat olivat melko yksimielisiä lukuvuoden tavoitteiden kanssa: ”Haluaisin notkeutta lisää” oli tyypillisin vastaus tässä ikäluokassa. Myös 10-vuotiaat
toivoivat kehittyvänsä notkeammiksi ja lisäksi vastauksissa yleistyi tasapainon, hyppyjen ja piruettien
parantaminen. Perusopintoja suorittavien oppilaiden lomakkeeseen oli myös lisätty kysymys, kuinka
opin parhaiten. Tätä 9–10-vuotiaat arvioivat niin, että kaikki merkitsivät oppivansa parhaiten tekemällä ja jotkut myös katsomalla. Kukaan ei vastannut oppivansa pelkästään kuuntelemalla.
8.1.2 Tottuneet 11–12-vuotiaat itsearvioijat
Monet 11–12-vuotiaat täyttivät lomakkeita jo rutiininomaisesti, koska itsearviointi oli tullut tutuksi jo
koulumaailmasta. Se myös tuntui heistä pääosin hyvältä.”Hyvältä! Se oli kivaa kun sai miettiä miten

omat liikkeet tekee.” Tavoitteet olivat tällä ikäryhmällä hieman monipuolisempia kuin nuoremmilla,
mutta näkyvissä olivat luonnollisesti ikäryhmien yhteiset uudet haasteet. Suurin osa 11-vuotiaista oli
kirjoittanut tärkeimmäksi kehitysalueekseen ”kärkitossut”. Myös 12–vuotiaat halusivat edelleen pääasiassa kehittää kärkitossutekniikkaansa, piruettejaan ja notkeuttaan, mutta myös yksilöllisempiä
tavoitteita alkoi esiintyä, kuten: ”haluaisin kehittää tasapainoa ja sulavuutta”, ”luovuudessa”, ”liikkei-

den nimien tunnistamisessa”, ”liikemuisti”, ”haluaisin kehittyä käsien ja vartalon liikkeissä enemmän
ja haluaisin taipuisammat nilkat!”. Vastauksien perusteella lomakkeeseen olisi hyvä kirjata myös
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konkreettisia tavoitteita, joista oppilas voisi huomata edistyneensä. Esimerkiksi tasapainon parannustavoitteeseen voisi helposti kirjata jonkin mitattavan ajan, kuinka kauan tasapainossa tulisi pysyä, että tavoite on saavutettu.
Oppilaiden omat arvostukset näkyivät arvioinneissa. Vaikka heikommiksi osa-alueiksi oli merkitty esimerkiksi liikemuisti, kärkitossutyöskentely ja erilaiset liikelaadut, saattoi tavoitteena kuitenkin olla

”liikkuvuus/notkeus”. Toisella arviointikerralla monet 12-vuotiaat osasivat tarkentaa tavoitteitaan
toisin kuin nuoremmat oppilaat. Esimerkiksi ensimmäisen kerran tavoite ”Haluaisin erityisesti kehit-

tyä tänä vuonna notkeudessa ja voimistelun tapaisissa liikkeissä” oli toisella kerralla muutettu ”Nostoissa: arabesque, attitude”. Toinen 12-vuotias oppilas kirjoitti ensimmäisellä kerralla tavoitteekseen
”olla itsevarmempi” ja toisella kerralla ”luottaa itseeni enemmän ja olla kärsivällinen liikkeiden

kanssa”. Kolmas oppilas puolestaan muutti ensimmäiset tavoitteensa ”notkeudessa, hypyissä ja pirueteissa” niin että yliviivasi hypyt ja alleviivasi piruetit. Hän puolestaan, joka kirjoitti ensimmäisellä
kerralla haluavansa kehittyä ”luovuudessa”, täsmensi vastaustaan toisella kerran kirjoittaen ”impro-

visaatiossa”. Vastausten perusteella 11–12-vuotiaat osasivat jo asettaa yksilöllisiä tavoitteita omista
lähtökohdistaan. Tätä olisi hyvä hyödyntää paremminkin niin että arvioitavana olisi suppeampi alue
kerrallaan niin, että joka jaksossa arvioitaisiin vain tiettyä aihetta. Näin tavoitteita tulisi enemmän,
mutta niihin olisi helpompi keskittyä.

8.1.3 Työskentelyään pohtivat 13–15-vuotiaat
Yläaste-ikäisten eli 13–15-vuotiaiden tavoitteissa alkoi näkyä tanssitekniikan ja oman työskentelyn
tarkempi pohtiminen. Parempi vartalon hallinta yleistyi tavoitteissa ja liikkeet haluttiin oppia tekemään oikeaoppisesti. Tavoitteiden asettaminen tarkentui ja monipuolistui sitä enemmän mitä vanhempi oppilas oli kyseessä. Oman asenteen ja itsetunnon kehittymiseenkin kiinnitettiin huomiota
tässä ikäluokassa. Alla esimerkkejä 13–15 vuotiaiden vastauksista.

”Haluaisin saada lisää itseluottamusta ja oppia ajattelemaan positiivisesti omasta tanssimisestani.”
”Haluaisin olla notkeampi ja saada lisää motivaatiota venyttelemiseen, sillä en venyttele kotona kovin usein. Vartalon hallitsemisessa on myös aika paljon parannettavaa”
”Haluaisin saada hyvän vartalon asennon sekä paremman kehonhallinnan. Toivon, että minusta tulee ”vahvempi” etten makaile takakenossa kun tulee haastava liike jne.. Ja etten huonompana päivänä tee vaan yhtä piruettia, vaan yrittäisin aina täysillä.”
Asteikkoarvioinnissa oppilaat saivat merkitä, minkä taitojen kohdalla he olivat jo tyytyväisiä osaamiseensa. Vapaan sanan -osiossa oli kuitenkin paikka vain tavoitteille, missä oppilas haluaisi kehittyä.
Koska itsearviointilomakkeesta puuttui kohta, johon olisi voinut vielä erikseen huomioida omia vahvuuksia, nousi taitojen ja itseluottamuksen puute korostuneesti näkyviin.
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8.1.4 Kriittiset yli 16-vuotiaat arvioijat
Yli 16-vuotiaiden balettioppilaiden tavoitteita oli paljon ja ne olivat monipuolisia. Tavoitteet liittyivät
tanssiteknisten seikkojen lisäksi oman ilmaisun, itsevarmuuden, kehonhallinnan ja tanssillisuuden
kehittämiseen. Edistyneet oppilaat osasivat jo hyvin analysoida osaamistaan, oppimistaan ja työskentelyään. ”Minun pitäisi myös kehittyä liikkeiden viimeistelemisessä ja sitomisessa. Kun tekniikka

on hallussa, on helpompi keskittyä ilmaisulliseen puoleen.”, kirjoitti eräs oppilas.
Myös kriittisyys kasvoi iän ja tiedon karttuessa – toisinaan jopa liikaakin. Samoin tavoitteita oli joidenkin oppilaiden kohdalla asetettu liikaa hallittavaksi yhdellä kertaa. Opettajan tulisikin opastaa oppilasta valitsemaan kerrallaan vain muutama tavoite, jos hän on kirjoittanut lukuvuoden tavoitteekseen esimerkiksi ”Venyvyys, kehonhuolto, liikkeiden sitominen sujuvaksi, käsien hallinta, tasapai-

noissa vartalon asento oikeaksi, selkeät liikelaadut jos esim sarjassa eri laatuja.”
Edistyneet oppilaat osasivat jo tavoitella teknisiä seikkoja pidemmälle. Monet toivoivat saavansa lisää itsevarmuutta ja sen myötä lisää tanssillisuutta. Opettajalla onkin tärkeä tehtävä myös oppilaiden itsevarmuuden kehittymisessä. Kannustamista ja positiivista palautetta ei tule säästellä, sillä niiden voimalla oppilaat voivat rohkaistua nauttimaan tanssimisesta. Oppilaat pohtivat itsearvioinnissa
omia menetelmiään ilmaisunsa kehittämiseen. Tavoitteena oli muun muassa saada tunnetta mukaan
tanssimiseen. ”Eläytymistä voisi ehkä helpottaa liikkeiden loppuun saakka huolittelu, eli sitä voisi

myöskin kehittää.”, kirjoitti eräs oppilaista. Palautteen vastaanottoa pohdittiin myös, ja joku huomioi
keskittymisensä heikentyvän myöhäisillä tunneilla.

8.2

Opettajan merkitys itsearvioinnissa
Myös osa nuoremmista oppilaista oli kriittisiä omaa osaamistaan kohtaan. ”Keskityin huonoihin puo-

liin vähän enemmän”, kirjoitti eräs 11-vuotias oppilas vastaukseksi kysymykseen, miten itsearviointi
vaikutti työskentelyysi. Opettajan tuleekin kannustaa oppilaitaan huomioimaan myös vahvuutensa,
kuten aiemmissakin kappaleissakin on todettu. Myös itsearviointilomaketta tulisi muokata korostamaan enemmän vahvuuksia. Toisaalta oman osaamisen huomioiminen saattaa ujostuttaa. ”Vaikealta

miettiä onko ylimielistä laittaa siihen numeroon mihin oikeasti tahtoo.” vastasi 13-vuotias oppilas
kysymykseen, miltä itsearviointi tuntui ensimmäisellä kerralla. Joskus kriittiseltä vaikuttava arviointi
saattaakin siis ollakin kainostelua arvioida itseään positiivisesti. Opettajan kannattaa rohkaista oppilaitaan olemaan tyytyväisiä ja ylpeitä saavuttamastaan osaamisestaan. Yleisestikin balettitunneille
olisi hyvä luoda positiivisen pedagogiikan mukaista ilmapiiriä, lisätä vahvuusajattelua ja tehdä hyvien
asioiden huomaamisesta jokapäiväistä.
Oppimisen prosessimaisuutta ja jatkuvaa oppimista on myös hyvä korostaa oppilaille. Esimerkiksi
kun oppilaan toisen arviointikerran tunnelma on, että ”Tuntuu että olisin huonontunut”, tulee opettajan muistuttaa, että oppimista tapahtuu koko ajan ja itsearvioinnin avulla tavoitteita voi täsmentää
ja palauttaa mieleen. Toisaalta saavuttamattomat tavoitteet saattavat myös aktivoida oppilasta. ”It-

searviointi sai minut tuntemaan itseni epäonnistuneeksi, kun en ollut saavuttanut itselleni annettuja
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tavoitteita, Toisaalta nyt sain myös enemmän motivaatiota kehittää minulle haastavia asioita.”, kirjoittaakin eräs oppilaista.
Opettajan tehtävänä on tukea oppilasta itsearvioinnissa, auttaa tarvittaessa tavoitteiden asettamisessa sekä huomioida oppilaiden tavoitteet opetuksen suunnittelussa. Tärkeää olisi myös kannustaa
oppilaita jatkuvaan itsearvioinnin ja tavoitteita kohti työskentelyyn jokaisella tunnilla. ”En kyllä muis-

tanut, että olimme tehneet itsearvion, joten sitä en tunneilla miettinyt eli ei oikein vaikuttanut mihinkään, muuta kuin näin jälkikäteen hieman alensi mielialaa.”, kirjoitti kokemuksistaan eräs oppilas.
Opettajalla rooli on siis merkittävä. Oppilasta ei voi jättää yksin epäonnistumisen tunteen kanssa,
eikä epärealististen tavoitteiden kanssa. Tässä kohtaa olisi myös tärkeää opastaa oppilasta asettamaan sopivia välitavoitteita oppimiselleen.
8.3

Hyvän huomaaminen motivoi
Positiivinen ilmapiiri helpottaa oppimista. Myönteisessä tunnetilassa ihmiset oppivat laaja-alaisemmin, kykenevät helpommin arvioimaan omaa käyttäytymistään ja omaksumaan uusia näkökulmia.
Aiemmin esitellyt psykologiset perustarpeet vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus motivoivat ihmisiä. Elämä voi olla arvokasta siksi, että ihminen pääsee toteuttamaan itseään, mutta sen lisäksi hänellä tulee olla kykyjä tähän toteuttamiseen. (Martela 2014, 52 ja Kumpulainen ym. 2014,
229.) Erään 13-vuotiaan oppilaan kommentti: ”Tuntui hyvältä arvioida omat vahvuudet”, vaikutti
siltä, että hän uskoi omiin kykyihinsä ja nautti niistä. Itsearviointi saattoi myös auttaa huomaamaan
kykyjä, joita oppilas ei ennen ollut huomioinut. ”Se oli kivaa. Huomasin itsearvioinnin aikana vahvuu-

teni.”, vastasi toinen 13-vuotias itsearvioinnin kokemuskyselyyn. Kehittyminen motivoi myös uusiin
haasteisiin. Erään oppilaan kokemus toisesta arviointikerrasta tuntui ”Kivalta myös, koska näki kehi-

tystä ja sai taas uudet ajatukset selviksi”. Opettajan tuleekin kannustaa oppilasta huomaamaan vahvuutensa ja tukea tämän omia näkemyksiä. Ihmisen on vaikeaa ylläpitää tunnetta omasta arvokkuudestaan, mikäli muut eivät huomioi häntä (Martela 2014, 52).
8.4

Osaaminen ja tavoitteiden jäsentäminen itsearvioinnin avulla
Moni oppilas sai tarkennettua tavoitteitaan itsearvioinnin avulla. ”Se vaikutti siihen, että tiesi parem-

min mitä pitää vielä harjoitella.”, vastasi eräs 12-vuotias kysymykseen, miltä itsearviointi tuntui ensimmäisellä kerralla. ”Itsearviointi antoi konkretiaa tavoitteille ja vahvisti omien vahvuuksien ja haas-

teiden tuntemusta. Tuleva tanssikausi tuntui optimistiselta.”, vastasi puolestaan eräs 16-vuotias oppilas. ”Itsearvioinnin ensimmäisen kerran aikana huomasi/kiinnitti huomiota omiin osaamisiin, ja

koska ymmärsi oman taitotasonsa, tiesi, mihin pitäisi keskittyä tuntien treenaamisen aikana. Arviointi
myös toimi eräänlaisena motivaattorina uusien asioiden oppimisessa. Tanssiessa alkoi vähän enemmän kiinnittää huomiota omaan treenaamiseen, muttei kuitenkaan niin, että se olisi haitannut treenaamista.”, vastasi toinen 16-vuotias oppilas. Näissä tapauksissa oppilaalla oli varmasti itsellään selkeä mielikuva, minkälainen osaaminen olisi hänelle juuri sillä hetkellä tavoiteltavaa. Tämän kaltainen
itsearviointilomake jättää kuitenkin sellaisenaan auki vastauksen siitä, mikä on juuri sen hetkinen
yleinen tavoiteltava osaamisen taso. Jos oppilas ei itse ole muodostanut itselleen tavoitetta, on hän
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ainoastaan opettajan palautteen varassa. Tanssinopetuksessa arviointi on pääosin tunnilla tapahtuvaa formatiivista suullista palautetta, jossa oppilas pystyy samalla arvioimaan itseään opettajan esittämien kysymysten, kehotusten ja palautteen mukaan. Pienimpien oppilaiden kanssa opettajat kävivät lomakkeen kohtia läpi tarkentaen tavoitteita tarvittaessa, mutta isompien oppilaiden oletetaan
usein itse tietävän, mikä on tavoiteltavaa, riittävää tai kehitettävää.

”Välillä hankalaa valita vaihtoehtojen väliltä ja sitä hankaloitti esimerkiksi se kun ei tiennyt mihin
omaa taitoaan vertaisi.”, vastasikin eräs 15-vuotias oppilas kysymykseen, miltä itsearviointi tuntui
ensimmäisellä kerralla. Moni oppilas luotti kuitenkin omaan kokemukseensa osaamisestaan, kuten
kertoi vastaus ”-Vaikka en vielä läheskään kaikkea hallitse lyhyen baletti-kokemukseni vuoksi, nousi

kohdissa myös sellaisia, jotka koen hallitsevani jo melko hyvin. - selkeät tavoitteet myös motivoivat”.
Lomake toi myös esille tavoiteltavia asioita, joita oppilaat eivät välttämättä olleet olleet sen tarkemmin ennen pohtineet. ”Itsearviointi aika laaja, joten tuli esille joitain asioita, joita itse ei ehkä olisi

osannut huomioida.”, kirjoitti eräs 15-vuotias oppilas.
Lomakkeen tavoitteita olisi varmasti hyödyllistä kuitenkin tarkentaa. Toisaalta eri osa-alueita voi
pohtia myös yhdessä oppilaiden kanssa. Voidaan esimerkiksi miettiä, koska piruetti tai hyppy on sellainen, että voi merkitä lomakkeeseen kohdan ”sujuu oikein hyvin”. Näitä asioita olisi myös hyvä
käydä läpi, keskustella ja muistuttaa säännöllisesti tanssitunneilla. Silloin ne olisivat selkeänä mielessä myös arviointilomaketta täytettäessä.
8.5

Käsitteiden oppiminen
Vaikka oppilaat eivät erikseen kirjoittaneetkaan oppineensa baletinopetuksen käsitteitä, oli kirjallisella arvioinnilla varmasti merkitystä sanojen sisältöjen ymmärtämisen kannalta. Itsearviointilomake
tuo monipuolisesti esille tanssin opiskeluun liittyviä käsitteitä, joista keskustellaan yhdessä ryhmän ja
opettajan kanssa. Käsitteet ovat kommunikoinnin väline ja ne ohjaavat ajattelua. Ne voivat kuitenkin
toimia ajattelun apuna vain, jos ne ymmärretään. (Rauste-von Wright ym. 2003, 136-137.)
Ymmärtämisellä on tärkeä rooli oppimisessa. Tärkeintä ei ole yksittäisten faktojen tai taitojen hallinta, vaan niiden muodostama tieto- tai taitorakenne. Kun tietty käsite ymmärretään, se ilmenee
siten, että oppija voi perustella tapaa, jolla käsitettä käytetään ja hän pystyy käyttämään sitä myös
uusissa tilanteissa. (Rauste-von Wright ym. 2003, 165.) Esimerkiksi baletissa aukikierron käsitteen
ymmärtäminen mahdollistaa sen käyttämisen kaikissa balettiliikkeissä. Itsearviointilomaketta täytettäessä on tärkeää, että opettaja varmistaa oppilaiden ymmärtävän arvioinnin kohteena olevat käsitteet.

8.6

Oman työskentelyn merkityksen ymmärtäminen
Oppimiseen vaikuttaa suuresti oppijan käsitys omasta roolistaan oppimisprosessissa. Oppiminen on
tehokkaampaa, jos oppija kokee itsensä subjektiksi eli tekijäksi eikä muiden ohjaamaksi objektiksi.
Roolin hahmottamiseen puolestaan vaikuttaa hänen itsetuntonsa, joka säätelee oppijan uskallusta
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kokeilla odotustensa kantavuutta. (Rauste-von Wright ym. 2003, 164.) Omistajuus oppimiseen näkyy esimerkiksi vastauksessa ”Että yritän enemmän ja tsemppaan itseäni haasteisiin.” (oppilas 12v).
Itsearviointi aktivoi myös omatoimisuuteen ainakin suunnitelmien tasolla, kuten vastaus ”Aion harjoi-

tella kotona enemmän ja huoltaa kehoa.” (oppilas 12v) kertoo. Selkeä tavoitteen saavuttamisen seuraaminen puuttui tästä itsearvioinnista, joten lomakkeet eivät paljasta toteutuivatko suunnitelmat.
8.7

Jatkuvuuden tärkeys itsearvioinnissa
Oppimisprosessin itsearvioinnin haasteena on sen ”näkymättömyys” oppijalle itselleenkin. Itsearviointi on taito, jonka oppiminen liittyy itsereflektiivisen ajattelun kehittymiseen. Sen avulla oppilas
oppii tuntemaan itseään. (Rauste -von Wright ym. 2003, 186.) Tottumattomuuden aiheuttama vaikeus näkyi oppilaiden vastauksissa:

”Vähän haastavalta, kun en ole ennen arvioinut itseäni tanssissa. Mutta ihan kivalta” (oppilas 13v,
ensimmäinen arviointikokemus)

”Ensimmäinen kerta tuntui hieman oudolta ja ehkä haastavalta, koska ei ollut aiemmin tehnyt itsearviointia tanssissa. Se sujui kuitenkin paremmin kun pääsi ”vauhtiin”. Muuten idea arvioinnista vaikutti kiinnostavalta.” (oppilas 17v)
”Toisella kerralla tekeminen oli jo tutumpaa ja siksi ehkä helpompaa. Toisella kertaa oli myös mukavaa huomata, miten oli joissakin asioissa kehittynyt. Arviointi myös vähän hankalaa, koska itsensä
arvioiminen ei ole niin jokapäiväistä” (oppilas 17v)
Itsearviointia tulisi suorittaa säännöllisesti, jotta siitä olisi oppimista edistävää hyötyä. Toistettunakin
itsearvioinnista muodostuu kuitenkin helposti suoritus muiden joukossa ja sen vuorovaikutteinen
puoli jää hyödyntämättä. Itsearviointiin tulisikin suhtautua enemmän oppimisen välineenä. Sen tärkeys ei ole vain siinä, että se tuottaa informaatiota vaan, että se lisää oppijan tietoisuutta itsestään
toimijana ja oppijana. (Rauste-von Wright ym. 2003, 186.) Itsearviointia tulisi harjoittaa siis päivittäin niin, että oppilaan omat tavoitteet ovat läsnä jokaisella tunnilla. Mikäli lomakeitsearvioinnin tuloksia ja tavoitteita ei käsitellä lomakkeen täytön jälkeen, ei itsearvioinnilla vaikuta olevan kovin pitkäkestoisia vaikutuksia, kuten seuraavat vastaukset paljastavat:

”Itsearvioimisen jälkeen olin pyrkinyt miettimään, missä asioissa oli parantamista ja pyrin keskittymään varsinkin niihin asioihin tunneilla enemmän. Itsearviointi kuitenkin unohtui mielestäni nopeasti
eikä siihen enää keskittynyt.” (Oppilas 16v)
”Olisi ollut hyvä, että tavoitteet olisi kirjoittanut itselleen ylös, jotta ne olisi voinut palauttaa mieleen
ja muistuttaa itseäni työstämään juuri niitä.” (Oppilas 17v)

38 (72)
Ihme (2009, 105) toteaa että koulumaailmassakin arviointi jää usein liian kertaluonteiseksi, jolloin ei
tule tarkasteltua, mistä tähän on tultu ja mitä seurauksia arvioinnista saattaisi olla tulevaa tavoitteenasettelua ajatellen. Ihanteellista olisi johdonmukainen, pitkäkestoinen arviointiprosessi, joka tarjoaa mahdollisuuden tukea oppilaan minäkäsityksen rakentumista erityisesti ikävuosina 7–12, sillä
minäkäsityksen perusta vakiintuu yleensä noina ikävuosina. Minäkäsitys kuitenkin jatkaa kehittymistään yläkouluiässä ja kehittymistavoitteet muuttuvat.
Atjonen (2007, 172) kirjoittaa, että kasvatuksen päämäärä on tehdä kasvatus tarpeettomaksi. Näin
voi ajatella myös tanssikasvatuksen kohdalla. Lopulta arvioinnin pitäisi vaikuttaa niin, että yksilö voi
kehittyä autonomisesti. Ulkopuolinen arviointi on huolenpitoa niin kauan kunnes sitä ei enää tarvita.

8.8

Opettajien kokemuksia
Opettajat kokivat itsearvioinnin teettämisen hyödylliseksi ja se vaikutti motivoivan oppilaita. Sen ajateltiin herättävän kiinnostusta omaan treenaamiseen ja kehittymiseen. Melkein kaikki olivat kuitenkin
sitä mieltä, että ajoitus olisi voinut olla erilainen niin, että ensimmäinen arviointi olisi ollut syyslukukaudella ja toinen vasta kevätlukukaudella. Näin oppilailla olisi ollut enemmän aikaa kehittymiselle.

”Mun ryhmä otti kyselyn myös hyvin vastaan, ja koen, että oppilaat yleisesti hyötyivät itsepohdiskelusta. Oppilaat myös kyselyn avulla kokivat ahaa-elämyksiä, kun kävimme läpi, mistä näkökulmista
omaa oppimista baletissa voi tarkastella. ”
Selvää kuitenkin oli, että arviointia kannattaa tehdä lukukauden aikana eikä vain lopussa, niin että
”ahaa-elämykset” voitiin ottaa huomioon ja käyttöön heti. Tärkeää on huomioida, että arviointi on
myös oppimistilanne. Teoriamielessä monet oppilaat oppivat varmasti itsearviointitilanteessa enemmän kuin normaalin balettitunnin aikana. Lomakkeen avulla pystytään helposti tuomaan esille balettitekniikan eri osa-alueita ja huomioimaan erilaisia työskentelyyn liittyviä seikkoja. Kaikki opettajat
kokivat oppilaiden itsearvioinnista olevan hyötyä myös itselleen, sillä sen kautta oppi paljon uutta
oppilaista ja pystyi muokkaamaan opetustaan oppilaiden tavoitteiden mukaan. Kun itsearviointia
tehtiin jo kauden alussa, sai opettaja itsearviointitulokset ja oppilaiden omat tavoitteet tietoonsa heti
ja pystyi näin ollen myös auttamaan oppilaitaan saavuttamaan tavoitteensa.

”Itse mielelläni käyttäisin jatkossakin tätä kyselyä työkaluna opettamiselle. ”
Vanhemmat oppilaat kokivat itsearvioinnin opettajien mukaan huomattavaksi helpommaksi kuin
nuoret oppilaat. Ensimmäisten luokkien itsearviointilomaketta kannattaakin jatkossa muokata soveltuvammaksi. Toki kokemus helpottaa lomakkeen täyttöä niin kuin oppilaat itsekin totesivat.
Vaikka itsearviointi tehtiin jo syyslukukauden alussa ja tavoitteita asetettiin koko lukuvuodelle, ne
unohtuivat nopeasti. Omilla luokillani tavoitteista puhuttiin muutamilla tunneilla ja oppilaiden keskittyminen oli tuolloin tarkkaavaista, mutta jo muutaman viikon jälkeen itsearvioinnit olivat unohtuneet.
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Syynä oli varmasti tunneilla korostuneet opettajan asettamat tavoitteet. Tätä kuilua olisi syytä kuroa
umpeen ja korostaa oppilaille, että opettajan tavoitteet tukevat oppilaiden omia tavoitteita.

”Kaivoin itsearvioinnit oppilaiden nähtäville kuukautta myöhemmin niiden täyttämisestä. Pyysin oppilaita palauttamaan mieleensä omat tavoitteensa ja työskentely oli jälleen silminnähden keskittyneempää koko tunnin. Erityisesti käsien kannatus oli aktiivisempaa. Yleensä keskittyminen kohdistuu
tällä ryhmällä enemmän jalkoihin.” (ote päiväkirjasta)
Vaikutus hälveni pikkuhiljaa ja unohdin arvioinnit välillä itsekin. Vaikka itsearvioinnin ja omien tavoitteiden asettamisen taustalla oli oppilaslähtöisyys, tuntui että oppilaat eivät kuitenkaan sisäistäneet
tavoitteita täysin omikseen. Puuttumaan jäi vielä yksi kysymys. Miksi tavoittelen tätä asiaa? Tämän
kysymyksen voisi tuoda ainakin suullisesti esille, ja oppilaan pohdittavaksi.
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KÄYTÖSSÄ OLEVIA ITSEARVIOINTIKÄYTÄNTÖJÄ
Kaikissa neljässä kyselyyn vastanneessa muussa koulussa suoritettiin säännöllistä itsearviointia. Kolmessa koulussa käytössä olivat kirjalliset lomakkeet ja neljännessä monipuolista itsearviointia ryhmäkeskusteluiden ja oppimispäiväkirjojen muodossa. Itsearviointia on pidetty hyödyllisenä, mutta
kehitystäkin kaivataan.

”Opinnäytteesi aihe on kiinnostava ja ajankohtainen. Me kaipaamme lisää uusia toimivia ja erityisesti
tanssiin soveltuvia itsearviointikäytänteitä nyt kun ops on uudistunut.”

9.1

Itsearviointikäytänteitä tanssioppilaitoksissa
Kirjallista itsearviointia aletaan harjoitella vastaajakouluissa 8–10-vuotiaana. Opettaja on ohjaamassa arviointia ja käy oppilaiden kanssa vastaukset tarvittaessa läpi ryhmässä tai henkilökohtaisesti. ”Itse olen myös koostanut opetusryhmälleni itsearvioinnista pienen raportin, jota olemme käy-

neet keskustellen läpi.” kirjoittaa eräs vastaaja, jonka koulussa itsearviointien käsittelytapoja on monenlaisia riippuen opettajasta. Kirjallisia itsearviointeja toteutetaan koulusta riippuen kerran tai kaksi
lukuvuoden aikana, useimmiten niin, että yksi arviointi on syyslukukaudelle ja mahdollinen toinen
kevätlukukaudella. Opintojen taitekohdissa järjestetään myös erityisiä laajempia arviointeja, esimerkiksi perusopintojen päätteeksi ja syventävien opintojen päätteeksi ennen päättötodistuksen saamista.
Yksi käytäntö tanssin laajan oppimäärän linjalla on, että syyslukukauden lopussa oppilaat täyttävät
kirjallisen itsearviointilomakkeen ja keväällä vastaavasti arvioinnin tekee opettaja. Tämän mallin mukainen itsearviointi alkaa noin 8-vuoden iässä. Lomakkeita on muokattu mm. Virvatuli-lomakkeen
mallin (Taiteen perusopetusliitto 2013) pohjalta eri ikäisille ryhmille sopivaksi.
Itsearviointia tapahtuu myös tuntitaltiointeja tai omaa esiintymistä katsomalla. Videoiden katsomisessa korostettiin opettajan roolia ja ohjaamista katsomisessa, sillä nuoret tanssijat saattavat olla
liian kriittisiä oman tanssimisensa arvostelussa. Keskustelu on muutenkin tärkeää ja erään tanssikoulun itsearvioinnit suoritetaankin ryhmäkeskusteluina. Tällöin opettajan on helppo johdattaa arviointia
siten, että tavoitteet pysyvät realistisena eikä liian kriittinen oma arvio jää huomaamatta.
Eräässä koulussa itsearviointia tehdään tanssiopintojen neljäntenä vuonna tanssipäiväkirjojen muodossa. Näihin oppimispäiväkirjoihin oppilas saa kirjoittaa vapaasti tunteistaan, onnistumisistaan, palautteista ja merkitä ylös tavoitteitaan. Opettaja ohjeistaa ja muistuttaa tanssipäiväkirjan pitämisestä
ja antaa myös pieniä tehtäviä siihen liittyen. Tavoitteena on, että päiväkirjan pitäminen jatkuisi myös
neljännen vuoden jälkeen. Vanhempia oppilaita ohjeistetaan tekemään kirjalliset itsearvioinnit sekä
tavoitteet.
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Itsearviointia pidetään selvästi tärkeänä näissä kyselyyn vastanneissa kouluissa. Hyviä menetelmiä
itsearviointeihin on jo löydetty, mutta kehittäminenkin kiinnostaa. Joissakin kouluissa puolivuosittainen tai vuosittainen lomakeitsearviointitiheys on tuntunut sopivalta. ”Syys- ja kevätkauden vaihde

on siinä mielessä sopiva, että on jo tuntumaa ko. kaudesta ja kuitenkin voi vaikuttaa kevätkaudella,
jos tulee esille jotain selkeäasti reagoitavaa.”, kirjoittaa eräs vastaaja. ”Syyslukukauden lopussa tehtävällä itsearvioinnilla on paikkansa, koska silloin se vaikuttaa suoraan kevätlukukauden suunnitteluun ja oppilaan itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen.”, toteaa myös toisen tanssikoulun
edustaja. Ainakin yhdessä koulussa pyrkimyksenä on kuitenkin toteuttaa itsearviointia myös tiheämmin ja joustavasti tanssitunteihin liitettynä. Kyseisessä koulussa pyrkimyksenä on myös kehittää itsearviointimalleja, joissa huomioidaan entistä paremmin eri ikäiset tanssin perusopetuksen oppilaat.

9.2

Muut arviointimenetelmät itsearvioinnin tukena
Arviointia tapahtuu luonnollisesti koko ajan tanssituntien yhteydessä ja palaute on välitöntä ja tehokasta. Opettajalta saadun palautteen avulla oppilas saa tietoa osaamisestaan ja edistymisestään
opettajan näkökulmasta. Käytössä on myös erityisiä edistymisnäytetunteja. Ainakin yhdessä koulussa oppilailla ja huoltajilla on lisäksi mahdollisuus varata aika henkilökohtaiselle keskustelulle milloin vain. Myös yleistä palautetta pyydetään ryhmistä ja muun muassa koulun toiminnasta, jolloin
myös oppilaat ja huoltajat pääsevät arvioimaan ja vaikuttamaan tanssikoulun toimintaan.
Vertaisarviointia on käytössä kaikissa kyselyyn vastanneissa kouluissa. Toisissa sen toteuttaminen on
satunnaisempaa ja joissakin kouluissa vertaisarviointi tapahtuu suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.
Vertaisarviointia suoritetaan pari- ja pienryhmätyöskentelyn muodossa, niin että oppilaat antavat
toisilleen positiivista palautetta ja ottavat esille asioita, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota enemmän. ”Vertaisarviointi tapahtuu aina opettajan ohjauksen alaisena”, korostaa eräs vastaaja.
Vertaisarviointia suoritetaan eräässä koulussa myös niin, että ylempien luokkien oppilaat vierailevat
säännöllisesti alempien balettiluokkien tunneilla ja antavat rakentavaa palautetta näille nuoremmille
oppilaille. Tässäkin tärkeässä osassa on tietysti opettajan ohjaus. Nuoremmat oppilaat vierailevat
kyseisessä koulussa myös ylempien luokkien tunneilla, jonka jälkeen oppilaat analysoivat yhdessä
opettajan kanssa vanhempien oppilaiden treenausta (”mikä on hyvää, löytyykö jotakin mitä voisi

vielä parantaa, minkälaisia ajatuksia isompien oppilaiden treenaus herättää pienissä oppilaissa jne.)”
Tämän järjestelyn avulla koulu saa eri-ikäiset oppilaat tulemaan tutuiksi toisilleen ja he oppivat analysoimaan ja arvioimaan sekä muiden että omaa työskentelyään.
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9.3

Itsearvioinnin vaikutukset
Itsearviointilomakkeet vaikuttavat olevan tärkeitä työkaluja erityisesti opettajille. ”Se on hyvin tärkeä

osa opetuksen suunnitelmia laadittaessa ja antaa opettajalle työkaluja sekä yksilöllisten että ryhmä
tavoitteiden huomioimiseen.”, vastaa eräs opettaja kysymykseen itsearvioinnin vaikuttavuudesta.
Opettajan tunti- ja kausisuunnitelmat vaikuttavat luonnollisesti oppilaiden työskentelyyn, mutta suorat itsearvioinnin vaikutukset oppilaaseen itseensä eivät välttämättä ole selvästi näkyvissä. ”Vastaa-

vat kyllä ajatuksella ja tarkkaan miettien. Omaan tekemiseen ei välttämättä keskitytä ja mietitä niin
tarkkaan muuten kuin ottamalla aikaa varta vasten sitä varten.” kirjoittaa toinen opettaja kysyttäessä itsearvioinnin vaikutuksista tuntityöskentelyyn.
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KEHITYSIDEAT POSITIIVISEEN ITSEARVIOINTIIN
Työssäni toteutetut itsearvioinnit unohtuivat nopeasti, joten kaksi kertaa lukukauden aikana toteutettu itsearviointi ei tässä muodossa riittänyt jatkuvuuden toteutumiseen. Toisaalta kaikki opettajat
keräsivät itsearvioinnit itselleen voidakseen käyttää oppilaiden arviointeja ja heidän tavoitteitaan
pohjana opetuksensa suunnittelussa. Näin opettajat pystyivät pääpiirteittäin johtaa oppilaitaan kohti
heidän omia tavoitteitaan. Tehtävä saattoi olla helppo, mikäli ryhmän tavoitteet olivat yhtenevät,
mutta etenkin vanhempien oppilaiden kohdalla tavoitteet olivat erittäin yksilöllisiä. Tärkeää olisi että,
jokainen oppilas voisi kokea työskentelyn ja arvioinnin auttavat heitä saavuttamaan omia tavoitteitaan.
Edistyneiden oppilaiden tavoitteet olivat yksilöllisiä ja niitä oli lisäksi paljon. Ensimmäinen kehityskohde itsearvioinnissa oli siis tavoitteiden rajaaminen, tarkentaminen ja välitavoitteiden asettaminen.
Näin saataisiin lisättyä myös itsearvioinnin jatkuvuutta. Toinen tärkeä kehitystarve oli mielestäni oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen itsearvioinnin avulla. Monivaiheinen itsearviointilomake toi esiin
paljon puutteita osaamisessa, kun vahvuuksia ei uskallettu korostaa. Kappaleessa 10.7 olen esitellyt
uudenlaisen itsearviointimetodin, joka kannustaa oppilaita löytämään vahvuutensa ja käyttämään
niitä hyväkseen taitojensa ja hyvinvointinsa edistämisessä. Kehittämäni menetelmä perustuu positiiviseen pedagogiikkaan. Myönteisen itsearvioinnin tukena on hyvä käyttää alla esiteltyjä hyvinvointia
edistäviä harjoituksia.
Positiivisen psykologian oppi-isä Seligman on kehittänyt PERMA-hyvinvointiteoria. Hän pitää hyvinvointia moniulotteisena käsitteenä, joka rakentuu viidestä elementistä: myönteisistä tunteista (Positive emotions), sitoutumisessa (Engagement), ihmissuhteista (Relationships), merkityksellisyydestä
(Meaning) ja saavuttamisesta (Accomplishment). (Leskisenoja 2017, 42). Seligmanin hyvinvointiteorian ja Positiivisen pedagogiikan työkalupakin (Leskisenoja 2017) mukaisesti olen kehittänyt tapoja harjoittaa positiivista itsearviointi balettitunneilla. Harjoituksia on lainattu myös Paula Thesleffin
luennolta Nuoren tanssijan psyykkinen valmennus (2019-03-17). Olen pyrkinyt huomiomaa harjoitukset niin, että ne sulautuvat luontevasti tanssituntiin ja edistävät tanssin perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Harjoituksia voi toteuttaa pikkuhiljaa lukukauden aikana, esimerkiksi yhden joka
tunnilla.

10.1 Myönteiset tunteet
10.1.1 Myönteisten ajatusten harjoitteleminen
Positiivisen pedagogiikan yksi perusajatus on, että yksilö pystyy vaikuttamaan omiin tunnetiloihinsa.
(Kumpulainen ym. 2014, 229) Myönteisten tunteiden harjoituksissa johtoajatuksena Leskisenojan
(2017) viisaus ”se, mihin keskitymme, vahvistuu”. Kantavana ajatuksena on myös se, että hyvien
asioiden jakamisen on huomattu vahvistavan entisestään niiden synnyttämää positiivista vaikutusta
(Gable, Reis, Impett ja Asher 2004, 229).
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Harjoituksia vahvuuksien huomaamiseksi ja myönteisten tunteiden lisäämiseksi balettitunnille:
-

Alkupiiri tai -leikki myönteisen oppimisilmapiirin luomiseksi (kerro esimerkiksi mistä olet kiitollinen tänään).

-

Kerro mitä haluat oppia tällä tunnilla.

-

Alkulämmittelynä liikettä luonteenvahvuuksia ilmentäen (esimerkiksi sinnikkäästi hyppien, rohkeasti tömistellen tai ystävällisesti juosten ja tervehtien).

-

Tunnin aluksi kehukaa parin kanssa vuorotellen itseänne (kaikki aiheet sopivat).

-

Etsi salin lattialta luonteenvahvuuskortti, joka kuvastaa sinua (esimerkiksi sinnikkyys, rohkeus,
ystävällisyys jne.) ja jää kuvan viereen. Huomiokaan miten paljon vahvuuksia ryhmästä löytyy.

-

Voidaan myös asettua sen kuvan viereen, jossa haluaisi kehittyä tai mikä kiinnostaa eniten.

-

Etsi salin lattialta tanssitaitoihin liittyvä vahvuus, joka kuvastaa sinua ja jää kuvan viereen.

-

Valitse itsellesi pari, jolla on erilainen vahvuus.

-

Valitse paikkasi salissa opettajan merkintöjen mukaan sen perusteella, mikä on vahvuutesi (esimerkiksi fyysinen taito tai luonteenvahvuus).

-

Kerro parille mikä harjoituksessa onnistui hyvin ja mitä haluaisit vielä parantaa.

-

Tunnin lopuksi kerro kolme positiivista asiaa harjoittelustasi ja yksi, jossa haluat kehittyä (muistele seuraavan tunnin aluksi näitä).

-

Kerro mikä meni hyvin ja miksi.

-

Pohtikaa, missä koko ryhmä onnistui.

-

Tunnin tai jakson lopuksi annetaan kunniamaininta parhaiten tsempanneelle

-

Kaikille kiinnitetään paperi selkään, johon kukin ryhmäläinen käy kirjoittamassa jonkun positiivisen asian kyseessä olevasta oppilaasta.

-

Loppurentoutuksen yhteydessä toivotaan mielessä hyvää toiselle ja huomioidaan siitä syntyvä
miellyttävä olotila.

-

(Teko)hymyilykin lisää mielihyvähormoneja. Mielialaa voidaan siis kohentaa vaikka pitämällä kynää hampaiden välissä.

Olen keskittynyt tässä opinnäytetyössä tanssin taiteen perusopetuksen arviointiin baletin osalta,
mutta positiivista itsearviointia kannattaa alkaa harjoittelemaan jo tanssin varhaisiän opinnoissa. Sitä
voidaan suorittaa ryhmäkeskustelun muodossa esimerkiksi miettimällä, mikä oli kivaa ja missä onnistuttiin. Jatkuva positiivinen itsearviointi pienestä pitäen säilyttäisi varmasti vahvuuksien tunnistamisen luonnollisena aikuisuuteen saakka ja helpottaisi omien vahvuuksien käyttämistä. Toki itsetuntemuksen kehittymisen kannalta on hyvä pohtia myös, mikä ei ollut kivaa ja miksi.

10.1.2 Mindset tutuksi oppilaille
Leskisenoja (2017) kirjoittaa mindset-teoriasta, jonka mukaan toisille ihmisille on tyypillisempää
muuttumattomuuden asenne ja toisille kasvun asenne. Muuttumattomuuden asenne saa ihmiset uskomaan, että kykymme ovat kiveenhakattuja, kun taas kasvun asenne perustuu uskomukseen, että
me kaikki voimme kehittyä koko ajan. Asenteemme ovat toki sekoitus kumpaakin edellä mainituista,
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mutta tilanteen mukaan toinen ottaa helposti vallan. Oppimiselle on tietysti hyödyksi, että pyrimme
vahvistamaan kasvun asennetta.
Oppilaat lokeroivat itsensä usein tiettyyn muottiin (Leskisenoja 2017, 157). Balettioppilas saattaa
arvioida, että ”en osaa piruetteja”, mutta useimmiten he kuitenkin kokemukseni ja tämänkin työn
tulosten mukaan ymmärtävät, että ahkeran harjoittelun tuloksena he kehittyvät myös tanssin haastavissa osa-alueissa. Onkin tärkeää huomata, että vaikean taidon oppiminen on kerralla harvinaista
(Leskisenoja ja Sandberg 2019, 65). Opettajan on syytä tarkkailla, voisiko oppilaan luovuttaminen
haastavan paikan edessä johtua muuttumattomuuden asenteesta. Tällainen asenne saattaa johtaa
myös siihen, että oppilas välttää haasteita kokonaan eikä edes yritä vaikeita liikkeitä.
Oppilaat, joilla on kasvun asenne, ovat ahkeria ja pyrkivät sinnikkäästi tavoitteisiinsa. He jopa rakastavat haasteita, eivätkä lannistu vastoinkäymisistä. Asenteista kannattaa myös puhua oppilaille ja
kasvun asenteen mukaisesti palautteen kannattaa kohdistua erityisesti oppimisprosessiin ja työskentelyyn. Haasteita ei kannata vältellä oppimisessa eikä elämässä muutenkaan, vaan oppilaita on tärkeää opettaa selviytymään niistä ja jopa vahvistumaan koettelemusten myötä. (Leskisenoja 2017,
158–160.)
10.1.3 Sisäinen puhe
Kasvun asennetta voidaan edistää harjoittelemalla positiivista sisäistä puhetta. Sen avulla voi selvitä
vaikeista tilanteista. Opettaja voi haastavan paikan edessä kysyä oppilailta, millaista puhetta he kuulevat itseltään ja kannustaa puhetta myönteiseen suuntaan. Apuna voi käyttää voimalauseita, joita
oppilaat voivat keksiä itse tai opettaja voi antaa valmiita vaihtoehtoja. Leskisenojan (2017, 161) voimalauseita ovat esimerkiksi: ”Olen valmistautunut hyvin. Minä pystyn tähän.” ja ”Tästä tulee vaikeaa, mutta en anna periksi.”. Balettioppilaan voimalauseita voisivat olla esimerkiksi myös ”Olen harjoitellut tätä paljon ja onnistunut ennenkin” ja ”Pystyn tähän, kun vaan keskityn hyvin”. On myös
tutkittu, että sisäinen puhe on vielä toimivampaa, jos sitä puhutaan toisessa tai kolmannessa persoonassa (Thesleff 2019). Voimalauseita kannattaa laittaa myös tanssisalin seinille tai vaikka oveen
niin, että oppilas näkee ne aina tullessaan saliin. Ne vaikuttavat alitajuisesti oppilaan ajatteluun ja
käyttäytymiseen (Leskisenoja ja Sandberg 2019, 70). Opettaja voi myös antaa haastavan tunnin tai
harjoituksen aluksi oppilaiden valita sopiva voimalause itselleen. Vaihtoehtoja voi lainata esimerkiksi
Leskisenojan ja Sandbergin (2019, 70) voimalauseluettelosta. Alla esimerkkejä:
-

Älä luovuta!
Virheet ovat todisteita siitä, että yrität.
Elämä alkaa mukavuusalueesi ulkopuolella.
Ainoa rajoitteesi on oma mielesi.
Olet vahvempi kuin luulet!

Oppilaille on hyödyllistä keksiä myös itse hyviä voimalauseita, jotka he voivat halutessaan jakaa
muille. Opettaja ja oppilaat voivat yhdessäkin pohtia, millaiset voimalauseet voisivat toimia, jos luo-
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vuttaminen on lähellä. Voimalauseiden lisäksi Leskisenojan (2017, 162) kirjoittaa myös voima-asennoista, mitkä sopivat myös tanssitunnille erittäin helposti. Leskisenoja ja Sandberg (2019, 78) kirjoittavat Amy Cuddyn tutkimuksiin perustuen, että rehvakkaat, avoimet ja maskuliiniset asennot lisäävät itsevarmuuden ja rohkeuden tuntemuksia. Jo kaksi minuuttia voima-asennossa riittää muuttamaan aivojen hormonaalista toimintaa. Ennen tuntia, esitystä tai vaativaa tanssisarjaa voi ottaa esimerkiksi ”voittaja-asennon” eli tukevan asennon jalat harallaan ja kädet levällään ilmassa.
10.1.4 Positiivinen palaute itsearvioinnin tukena
Positiivisella palautteella on erittäin suuri voima. Se herättää voimakkaita myönteisiä tunteita, energisoi, suuntaa oppimista ja käyttäytymistä sekä vahvistaa palautteen saajan itseluottamusta. Rohkaisevan ja positiivisen palautteen antaminen oppilaille on sekä mielihyvää tuottavaa että erittäin hyödyllistä. Kannustava opettaja saa oppilaat viihtymään, sitoutumaan ja menestymään paremmin. Lisäksi oppilaiden itsetunto ja motivaatio kasvavat ja näin ollen varmasti myös itsearviointi on myönteistä ja rakentavaa. Työskentelyyn ja ponnisteluihin kohdistettu positiivinen palaute herättää enemmän mielihyvää kuin kykyihin ja suorituksiin kohdistettu. Se lisää myös oppilaiden sinnikkyyttä ja
kannustaa etsimään myös uusia haasteita. (Leskisenoja 2017, 166.)
Parhaimmillaan työskentelyprosessi on niin antoisa, että se on itsessään paras palkinto oppilaiden
ahkeruudesta. Itsetunnon kehittymisen kannalta on tärkeää, että ulkopuolelta tuleva palaute on realistista. Positiivinen palaute on erinomainen väline myönteisen toiminnan edistämiseen, mutta oppilaat huomaavat ansaitsemattoman palautteen. Tällainen voi heikentää heidän luottamustaan myös
tuleviin kiitoksiin, vaikka ne olisivatkin ansaittuja. (Leskisenoja 2017, 166.)
10.2 Sitoutuminen
Sitoutuminen näkyy oppilaan mielenkiintona, uteliaisuutena, uppoutumisena ja tavoitteellisuutena.
Tärkeä sitoutumisen vahvistaja on flow-tila, joka määritellään subjektiiviseksi tilaksi, jolle on ominaista täydellinen asiaan uppoutuminen ja siihen sulautuminen. Opettaja ei varsinaisesti voi ohjata
oppilaitaan flow-tilaan, mutta hän voi järjestää olosuhteet suotuisaksi sille. Flow-tila on periaatteessa
mahdollista missä tahansa toiminnassa, mikäli tehtävän haasteellisuus ja yksilön kyvyt vastaavat toisiaan. Flow-ilmiön syntymisen edellytyksenä on myös se, että toiminnan tavoitteet ovat selvät ja
tehtävän edistymisestä saa välitöntä palautetta tavalla tai toisella. Toiminnan tulee lisäksi olla sisäisesti palkitsevaa. (Leskisenoja 2017, 92-94.)
Myös mindfulness-harjoitusten on todettu lisäävän sitoutumista. Mindfulness tarkoittaa tietoista ja
hyväksyvää läsnäoloa, jonka päämääränä on olla läsnä nykyhetkessä. Ollessaan tietoisesti läsnä yksilö kykenee nauttimaan paremmin käsillä olevasta hetkestä. Läsnäolon tunteeseen sisältyvät avoimuus ja tarkkaavaisuus sekä myönteiset tunteet lisäävät sitoutumista käynnissä olevaan toimintaan.
Tietoista läsnäoloa voidaan opetella esimerkiksi hengitysharjoitusten avulla tai keskittymällä rentouttavan musiikin kuunteluun tai rauhallisen videon katsomiseen. (Leskisenoja 2017, 92-94.) Myös rau-
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hoittavat mielikuvat ja tietoinen kehon kuuntelu sopivat tanssitunnin mindfulness-harjoituksiksi tunnin alkuun tai loppuun. Keskittynyt yksinkertainen kehonhuoltoharjoitus voi toimia tehokkaana läsnäoloharjoitteena.

10.3 Ihmissuhteet
Sosiaalinen tuki – huolehdituksi, arvostetuksi ja rakastetuksi tuleminen – on yksi olennaisimmista
hyvinvoinnin edellytyksistä. Oppilaiden keskinäiset suhteet ovat tärkeässä osassa oppimisen etenemisessä ja hyvinvoinnissa, joten niiden positiiviseen kehitykseen on tärkeää paneutua myös tanssitunnilla. Ryhmän ihmissuhteita voi parantaa esimerkiksi yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla ja
keskustelemalla. (Leskisenoja 2018, 52 ja 111). Ryhmäkeskustelu voi olla myös oppimistilanne,
jossa yksilön ajatteluprosessit selkenevät ja vahvistuvat hänelle itselleenkin ja tämä luo hänelle uusia mahdollisuuksia reflektoida niitä itsekseen sekä vastavuoroisesti muiden kanssa. (Rauste-von
Wright ym. 2003, 171.)
Itse olen monessa tilanteessa huomannut, että suunnitelmien, toiveiden ja lupausten ääneen sanominen edistää usein niiden toteutumista. Mikäli ryhmähenki on hyvä, voi oman henkilökohtaisen tavoitteen esittää koko tanssiryhmälle ääneen. Näin ollen motivaatio sen eteen työskentelemiseen oletettavasti kasvaa. Mikäli ryhmästä löytyy samankaltaisia tavoitteita, voidaan muodostaa vertaisryhmiä, jotka tukevat toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa. Tai jos oppilaat eivät halua kertoa omia
tavoitteitaan koko ryhmälle, voidaan aluksi muodostaa esimerkiksi parit, joissa tavoitteiden työstämistä kannustetaan. Tärkeää olisi myös huomioida jo saavutetut taidot ja nauttia niistä. Tällaisiakin
voisi kertoa ääneen ja muuta ryhmää ohjataan iloitsemaan toisten onnistumisista sekä antamaan
enemmän positiivista palautetta. Tärkein tavoite kaikille voisi olla omien ja toisten onnistumisten
huomaaminen ja niistä iloitseminen.
Sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi myös itsearviointiin, sillä tärkeiltä ihmisiltä saatu palaute
luo pohjaa oppilaan omalle arviolle. Myös opettajan aito välittäminen ja kyky löytää oppilaistaan hyvää voivat lisätä oppilaan sitoutumista, menestymistä ja hyvinvointia. Opettaja voi etsiä ja löytää
jokaisesta oppilaasta vahvuuksia. (Leskisenoja 2017, 106.) Leskisenoja (2017,108) kirjoittaa, että
hän halusi omassa luokassaan antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden loistaa. Tämä onnistuu varmasti myös balettiluokassa, jos opettajan huomio keskittyy nimenomaan hyvien asioiden etsimiseen.
Koulumaailmassa oppilaiden on huomattu toivovan tiivistä opettaja-oppilassuhdetta ja mahdollisimman paljon huolenpitoa ja hyväksyntää. Pedagogista tahdikkuutta osoittaa se, että opettaja vaistoaa, toivooko oppilas lämmintä ohjausta vai arvostaako hän enemmän viileää asiantuntijuutta.
(Leskisenoja 2017, 110). Nämä opettajuuden haasteet ovat läsnä myös balettitunnilla. Mahdolliset
lukukausittaiset kahdenkeskiset keskustelut opettajan ja oppilaan välillä ovat tärkeitä tilaisuuksia
kuulla oppilaan omia käsityksiä itsestään oppijana. Keskustelun pohjana voidaan käyttää itsearviointilomaketta, jonka perusteella opettaja ja oppilas voivat yhdessä käydä läpi oppimisprosessia, havaita jo opittua ja asettaa seuraavia tavoitteita.
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10.4 Merkityksellisyys
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen lisäävät hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä (Leskisenoja 2017, 137). Merkityksellisyyttä luo myös autonomia ja valinnanvapaus. Ryan ja
Decin (2000) itseohjautuvuusteorian mukaan autonomia on yksi ihmisen perustarpeista ja edellytys
sisäisen motivaation syntymiselle. Autonomia tarkoittaa oppilaan kokemusta siitä, että hänellä on
itse mahdollisuus päättää tekemisistään. Itsearviointi ja omien tavoitteiden asettaminen on kognitiivista autonomiaa, jonka on todettu edistävän myös pitkäaikaista sitoutumista ja syvällisiä oppimisprosesseja. Opettaja voi tukea oppilaiden autonomiaa mm. kuuntelemalla, huomioimalla mielenkiinnon kohteet ja mieltymykset, pyytämällä oppilailta palautetta, vähentämällä kontrolloivaa kielenkäyttöä, osallistamalla oppilaita ja tukemalla sinnikkyyttä. (Leskisenoja 2017, 148.)
Tanssiharrastus on usein itse vapaasti valittu, mutta myös tuntien sisällä on mahdollisuus tehdä autonomiaa korostavia valintoja. Omien tavoitteiden asettamisen lisäksi opettaja voi tarjota oppilaille
tilaisuuksia tehdä valintoja harjoitteluunsa liittyen. Valintoja voi tehdä yksilötasolla, pienryhmissä tai
koko ryhmän kesken niin, että oppilaat saavat itse valita esimerkiksi kertaavatko he vanhaa liikemateriaalia vai lisäävätkö siihen monimutkaisempia yhdistelmiä. Valintoja voidaan tehdä myös esimerkiksi kehonhuollossa niin, että samalla huomioidaan oppilaiden erilaiset fyysiset ominaisuudet. Tällöin esimerkiksi erittäin notkea oppilas voi keskittyä vahvistaviin liikkeisiin, kun taas fyysisesti vahva
oppilas voi tehdä tarvittaessa enemmän venytyksiä. Avoin keskustelu yksilöiden erilaisuudesta auttaa oppilaita myös ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta ja oppimaan toisiltaan. Itsearvioinnin
ja vertaistyöskentelyn myötä oppilaista tulee vähemmän riippuvaisia opettajan hyväksynnästä ja
avoimempia myös vertaispalautteelle. (Mainwaring ja Krasnow 2010, 16.) Merkityksellisyyttä ja itsetuntemusta lisää varmasti myös se, että oppilaat saavat joskus valita mieleisensä harjoituksen sen
perusteella, mikä tuottaa heille mielihyvää. He voivat tällöin myös pohtia, miksi valitsivat juuri kyseisen harjoituksen.
10.5 Saavuttaminen
PERMA-teorian mukaan saavuttaminen ei ole pelkästään henkilökohtaisia suorituksia ja onnistumisia,
vaan pyrkimyksenä on rikastuttaa ja hyödyttää myös muita ihmisiä sekä laajempaa yhteisöä. Kaikki
neljä muuta hyvinvoinnin elementtiä tukevat oppilaiden saavuttamista ja suoriutumista. ”Hyvinvointi
lisää menestymistä ja menestyminen vahvistaa hyvinvointia.” (Leskisenoja 2017, 155.)
Saavuttamisessa oleellista on tavoitteiden asettaminen ja toimiminen niiden suuntaisesti. Tavoitteet
vaikuttavat monella myönteisellä tavalla oppilaiden toimintaan. Ne kohdistavat tarkkaavaisuutta ja
pyrkimyksiä, antavat energiaa, lisäävät sinnikkyyttä ja vahvistavat oppilaiden itsesäätelytaitoja. Tällöin oppilaat sitoutuvat tiiviimmin omaan työskentelyynsä ja reflektoivat sitä. (Leskisenoja 2017,
154.) On huomattu, että tavoitteen saavuttamiseen sitoudutaan parhaiten ”SMART-sääntöä” noudattavilla tavoitteilla. Lyhenne tulee sanoista tarkasti määritelty (Spesific), mitattavissa oleva (Measurable), vetovoimainen (Attractive), realistinen (Realistic) ja oikea-aikainen (Timely) (Day ja Tosey
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2011, 515–534). Tärkeää on myös se, että tavoitteet ovat motivoivia ja merkityksellisiä sekä linjassa oppilaan omien mielenkiinnon kohteiden kanssa. Tällöin tavoitteen saavuttaminen on erityisen
palkitsevaa. (Leskisenoja 2017, 156) Itsearviointitilanne on hyvä tilaisuus huomioida omaa kehitystä
ja saavuttamista sekä asettaa uusia tavoitteita. Opettaja voi auttaa oppilasta asettamaan sopivia
SMART-säännön mukaisia välitavoitteita ja pohtimaan miten tavoitteisiin päästään. Opettaja voi positiivisen pedagogiikan mukaisesti myös auttaa oppilasta pohtimaan, mitä vahvuuksiaan oppilas voi
käyttää tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa realistisuuden kannalta on tärkeää, että niitä ei ole kerralla liikaa.
Selkeät ja helposti arvioitavat tavoitteet motivoivat ja hyödyttävät tanssioppilaita parhaiten. Esimerkiksi kestävyys hypyissä tai laskettavissa oleva tasapainon pysyvyys innostavat oppilaita harjoittelemaan. Tavoitteita kannattaa asettaa jopa tietylle päivälle ja tietysti myös pitkälle aikavälille. Koko
ryhmälle asetetut selkeät tavoitteet rohkaisevat ja helpottavat oppilaita asettamaan omia tavoitteitaan. Tällainen omien tavoitteiden esittäminen voi olla myös itsetuntoa vahvistavaa ja motivoivaa.
(Mainwaring ja Krasnow 2010, 16).
Vaikeammin arvioitavia tavoitteita voi seurata esimerkiksi omien tuntemusten ja opettajan tai vertaispalautteen avulla. Myös oppimispäiväkirja on hyvä tapa seurata omia tunteita ja oppimista. Oppimispäiväkirjan etuna on jatkuvuus ja muistiinpanojen apu tavoitteiden mielessä pitämisessä. Taiteen
perusopetuksen tärkeitä tavoitteita ovat taiteen opiskelusta saatu ilo ja onnistumisen kokemukset.
Oppimispäiväkirjan avulla oppilas voi oppia tiedostamaan ja huomaamaan helpommin näitä ilon ja
onnistumisen tunteita. Hän oppii myös tuntemaan itseään paremmin ja huomaamaan mistä nauttii
ja mikä on hänelle itselleen tärkeää.
Oppimispäiväkirjan voi sisällyttää portfolioon, johon lisäksi voidaan koota omaa tanssihistoriaa: arviointeja, videoita, valokuvia, todistuksia ja esimerkiksi kunniamainintoja ja muita muistoja. Nämä
ovat samalla merkkejä saavuttamisesta. Anneli Niikko (2000, 35) kirjoittaa, että portfolio rohkaisee
oppijaa pohtimaan ja reflektoimaan sitä, mitä hänen pitää tehdä saavuttaakseen oppimistarpeensa.
Portfolio auttaa oppilasta myös ymmärtämään mikä motivoi häntä ja mikä ei. Portfolio haastaa ja
innostaa oppijaa osoittamaan, mitä on oppinut, eikä vain kertomaan, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä.
10.7 Oppilaslähtöinen itsearviointi lomakkeen avulla
Tämän opinnäytetyön aikana kehittynyt uusi oppilaslähtöinen positiivinen itsearviointi (OPI) -malli
(kuva 1.) hyödyntää edelleen arviointilomakkeita (liitteet 5–7), mutta jatkuvuuden, täsmällisyyden,
hyvinvoinnin ja tehokkaamman oppimisen edistämiseksi niitä täytetään pienissä osissa esimerkiksi
kuukausittain. Mindsetin ja kasvun ajattelutavan mukaisesti asetetaan pieniä tavoitteita, joiden
avulla jaksetaan opetella asiaa aina vain lisää (Leskisenoja ja Sandberg 2019, 65). Lomaketta on
lisäksi muokattu niin, että se kannustaa oppilasta huomaamaan vahvuutensa ja asettamaan saavutettavia konkreettisia tavoitteita. Lomakkeen alkuun on myös lisätty omiin motiiveihin liittyvä osio,
joka on lainattu Virvatuli-mallista (Taiteenperusopetusliitto 2013). Tällainen itsereflektio on tärkeä
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osa itsearviointia. Reflektointi tarkoittaa omien tunteiden, ajatusten ja oppimisen tarkkailua.
(Rauste-von Wright 2003.) Oppilaan on siis hyvä pohtia, miksi hän harrastaa tanssia. Mikä baletissa
motivoi?

Kuva 1. Oppilaslähtöinen positiivinen itsearviointi (OPI)

Omien motiivien pohtimisen jälkeen on tavoitteiden asettamisen vuoro. Arviointi perustuu tavoitteisiin, joten oppilaslähtöisen pedagogiikan mukaan ensin on asetettava tavoitteet yhdessä oppilaiden
kanssa. Laaja lomakearviointi vie aikaa ja kaikkiin osa-alueisiin on vaikeaa keskittyä kerralla, joten
tässä oppilaslähtöisessä positiivisessa itsearvioinnissa valitaan ryhmälle yksi tavoiteosa-alue kerrallaan. Oppilaita tulee ennen tätä tiedottaa taiteen perusopetuksen mukaisista yleisistä tavoitteista ja
lukuvuoden ryhmäkohtaisista tavoitteista. Tämän jälkeen oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, mitä valitun tavoitealueen sisällöt tarkoittavat. Miksi niitä tavoitellaan? Miltä tavoitellut taidot
näyttävät ja tuntuvat? Jokainen oppilas saa arvioida alueeseen liittyvät omat vahvuutensa ja asettaa
itselleen konkreettisen lyhyen aikavälin tavoitteen, josta hän voi huomata edistyneensä. Tähän tarvitaan varmasti myös opettajan apua.

Myös työskentelyyn liittyviä taitoja voidaan pohtia ja arvioida samaan tapaan. Voidaan esimerkiksi
pohtia, mitä omatoimisuus tarkoittaa tanssin harrastamisessa. Oppilaille ei välttämättä tule itsestään
mieleen, että esimerkiksi lenkkeily tai uinti ovat myös omatoimista tanssin tukiharjoittelua. Myös esitysten katsomiseen olisi hyvä kannustaa ja se voitaisiin myös mainita itsearvioinnissa. Toisaalta lasten ja nuorten ollessa kyseessä saattaa vanhempien taloudellinen tilanne vaikuttaa esitysten seuraamiseen, joten oppilas ei voi itse vaikuttaa tähän alueeseen. Olen tehnyt työskentelyyn liittyville taidoille omat laatikkonsa arviointilomakkeeseen. Työskentelytaitoja voi arvioida tietysti myös yhdessä
tanssitaitojen kanssa.
OPI-mallin mukaisia lomakkeita on kolmenlaisia niin, että 9–10-vuotiaille, 11–14-vuotiaille ja yli 15vuotiaille on oma lomakkeensa. Lomakkeet on suunnattu taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää
suorittaville oppilaille, mutta niitä voi helposti muokata myös yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaisiksi. Liitteestä 5. löytyy 9-10-vuotiaiden uusi itsearviointilomake, jossa on vielä käytössä arviointiasteikko 1–4, sillä heidän voi olla vielä vaikeaa sanallistaa omia vahvuuksiaan muuten. He ovat myös
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yleisesti positiivisia omaa osaamistaan kohtaan, kuten aiemmin tehdyissä arvioinneista todettiin, joten he uskaltavat merkitä vahvuutensa numeroin. Heidänkin uutta lomaketta (Liite 5) täytetään kuitenkin pienissä osissa niin, että jaksolle valitaan vain tietty teema, jota pohditaan ja arvioidaan tarkemmin. Liitteessä 6. on esitelty uusi lomake 11–14-vuotiaille. Sen tavoitealueita pohditaan kyseessä
olevan lukuvuoden tavoitteiden perusteella. Opettajan tuleekin jälleen esitellä kauden yleiset tavoitteet ennen kuin oppilaat pystyvät asettamaan omia tavoitteitaan. Opettaja voi valita jakson teeman
yksin tai yhdessä oppilaiden kanssa, mutta jokainen oppilas saa kirjoittaa ylös omat vahvuutensa ja
tavoitteensa aiheeseen liittyen. Jakson aihe voi olla esimerkiksi vartalon linjaus, jalkatekniikka tai
tanssillisuus. Yli 15-vuotiaiden lomake (Liite 7.) on suunnattu syventävien opintojen balettioppilaille.
Sen tavoitealueet on lainattu suoraan tanssin taiteen perusopetuksen syventävien opintojen tavoitteista. Kohdan Taito ja taide olen jakanut vielä neljään osioon, sillä itse tanssitaitojen opetus on kuitenkin pääosassa balettitunneilla. Tavoite-alueiden sisältöjen pohtiminen syventää balettioppilaiden
ymmärrystä harrastuksen merkityksestä itselleen ja suhteessa muihin.
Olen jakanut itsearviointilomakkeiden tavoitelaatikoiden teemat ajatellen omaa opetustani. OPI-lomakkeen käyttöä voi soveltaa tarpeen mukaan. On monia muitakin hyviä tapoja valita jaksojen teemoja ja yhdistellä toisiinsa liittyviä osaamisen alueita. Mitä selkeämmin rajattu aihe tunnilla on, sitä
helpompi sekä oppilaiden että opettajan on keskittyä siihen. Näin ollen myös oppiminen on tehokkaampaa. Kun tavoitteet kirjataan lomakkeelle, johon palataan säännöllisin väliajoin, pysyvät tavoitteet mielessä ja kehittyminen huomataan. Edellisen jakson tavoitteet säilyvät seuraavaankin jaksoon, mikäli niitä ei ole vielä saavutettu. Itsearvioinnin yhteydessä tulee kuitenkin aina pyrkiä huomaamaan edistymistä tavoitteen saavuttamisessa. Nämä edistymisaskeleet kannattaa tietysti myös
merkitä näkyviin lomakkeeseen.
OPI-lomaketta voi käyttää jokaisen tunnin perustana. Yhdessä muistelemalla palautetaan mieleen,
mikä oli sen hetkinen yhteinen aihe. Oman tavoitteen voi kertoa koko ryhmälle tai jakaa esimerkiksi
parin kanssa. Oppilaita kannattaa kannustaa pohtimaan, mitkä asiat sujuivat hyvin ja iloitsemaan
kun tavoitteen saavuttaminen etenee. Positiivisen itsearvioinnin helpottamiseksi ja yleisen myönteisen ilmapiirin luomiseksi kannattaa käyttää edellisissä kappaleissa esiteltyjä myönteisten ajatusten
harjoituksia sekä hyödyntää muita PERMA-teorian mukaisia toimintatapoja. Balettituntien sisältöä on
siis hyvä muokata edistämään myönteisiä tunteita, sitoutumista, ihmissuhteita, merkityksellisyyttä ja
saavuttamista. Lyhyitä positiivisuusharjoitteita ja ajatuksia voi sisällyttää helposti balettitunnille, esimerkiksi alkukeskustelun, alkulämmittelyn tai vaikka venyttelyn yhteyteen. Oppilaat voivat esimerkiksi kärkitossunnauhoja sitoessaan tehdä kahden minuutin itsensäkehumisharjoitteen parin kanssa
tai lähettää positiivisia ajatuksia ystävälle loppurentoutuksen yhteydessä. Mihin tahansa harjoitukseen voidaan liittää positiivinen lähestymistapa ja tärkeää on muistaa, että positiivinen itsearviointi
tarvitsee tuekseen kannustavaa ulkopuolista palautetta.
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POHDINTA
Johdannossa kirjoitin, että uskon säännöllisen itsearvioinnin olevan tärkeässä asemassa mm. oppimaan oppimisen, tavoitteiden asettamisen ja motivaation kannalta. Säännöllinen sana vaihtui työn
edetessä jatkuvaksi. Muutaman kerran vuodessa tapahtuva kirjallinen itsearviointi itsessään tuskin
vaikuttaa olennaisesti oppilaiden oppimiseen. Itsearviointia on toki muutenkin läsnä balettitunneilla.
Luultavasti jokainen oppilas arvioi itseään balettitunneilla. Myös opettajat kannustavat varmasti oppilaitaan usein arvioimaan omaa suoritustaan sekä työskentelyään. Tämän opinnäytetyön tulosten ja
kirjallisuuskatsauksen perusteella itsearvioinnista tulee kuitenkin tehdä vielä jatkuvampaa ja järjestelmällisempää. Myös positiivinen pedagogiikka nousi tärkeäksi avainsanaksi. Balettioppilaita tulee
kannustaa arvioimaan itseään positiivisesti ja löytämään omat vahvuutensa, joiden avulla he voivat
yltää tavoitteisiinsa ja rakentaa hyvää itsetuntoa.
Opettajan tulee myös opastaa oppilaitaan realististen ja konkreettisten tavoitteiden asettamisessa.
Tällä tähdätään oppimisrauhaan. Ihme (2009, 106) kirjoittaa, että oppimisrauha on oppilaan näkökulmasta ensisijaisen tärkeää. Ihanteellista on, jos arviointitilanne olisi samalla oppimistilanne, jossa
syntyy myönteisiä oppimiskokemuksia. Tällöin arviointi ei painotu liikaa, vaan oppilas kokee tilanteen
miellyttävänä ja itselleen hyödyllisenä oppimistilanteena.
Oppiminen edellyttää oppijan ja opittavan aineksen välistä vuorovaikutusta, jossa oppijalla on aktiivinen rooli (Ihme 2009,17). Tässä opinnäytetyössä kehittämälläni itsearvioinnilla pyritään korostamaan myös tätä vuorovaikutusta ja oppijan omistajuutta oppimiseensa. Balettioppilaat saavat itse
pohtia miksi arvioitavat asiat ovat tärkeitä ja mitä ne merkitsevät heille itselleen. He saavat myös
itse asettaa sopivia tavoitteita, jotka motivoivat heitä työskentelemään niiden saavuttamiseksi.
Kuten työn alussa todettiin, Taiteen perusopetuksen (2017 a ja b, 10–11) tavoitteiksi on asetettu
elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Opintojen tarkoitus on tarjota innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä kannustaa pohtimaan taiteen merkittävyyttä. Kaikista ei kuitenkaan tarvitse kasvaa ammattitanssijoita vaan tanssitunneilla käytettävä taitoja voi käyttää monipuolisesti jopa arkielämän luovuutta ja liikettä vaativissa
tilanteissa puhumattakaan muista läsnäoloa, kehonhallintaa ja taiteen mahdollisuuksia hyödyntävistä
ammateista. Oppilas voi tutun ja turvallisen harrastusryhmän ryhmätyötilanteessa huomata jopa olevansa taitata ryhmänjohtaja ja organisaattori. Hän voi saada itsevarmuutta ja kokea ylpeyttä luodessaan omaperäistä liikemateriaalia tai keksiessään luovan ratkaisun koreografiseen ongelmaan. Oppilas saattaa tanssitunnilla kokea erilaisia fyysistä ja henkistä sinnikkyyttä vaativia tilanteita kuin missään muualla saaden näin vahvistettua itsetuntemustaan uusien luonteenvahvuuksien osalta. Myös
tällaisia taitoja ja vahvuuksia kannattaa huomioida, sillä ne saattavat saada jopa suuremman roolin
oppilaan elämässä kuin itse tanssitaidot.
Tanssiopettaja on mukana tukemassa oppilaan kasvua, mutta päävastuu kasvatuksesta ja minäkäsityksen vahvistamisesta on toki vanhemmilla, huoltajilla ja peruskoulun opettajilla, joiden kanssa
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lapsi tai nuori on tekemisissä suurimman osan ajastaan. Toisaalta tanssinopettajan rooli voi yllättävänkin suuri. Hän voi olla juuri se aikuinen, joka huomaa lapsen luovuuden, taidot tai muut sellaiset
vahvuudet, jotka eivät muualla pääse esiin, ja osaa tukea niitä sopivalla tavalla. Myös tanssiryhmässä luoduilla ystävyyssuhteilla saattaa olla ratkaiseva merkitys lapsen minäkuvan kehityksessä.
Opinnäytetyöni edetessä olen innokkaasti ottanut vastaan positiivisen pedagogiikan sanomaa ja alkanut pikkuhiljaa toteuttamaan sen mukaisia toimintatapoja opetuksessani. Kokeiluni ovat olleet innoittavia ja aion ehdottomasti jatkaa positiivisuuden työstämistä balettitunneilla. Jo sekin, että muistaa sanoa ääneen huomaamaansa hyvää oppilaissa tuottaa silminnähden iloa oppilaalle sekä myös
minulle opettajana. Arviointilomakkeet tulevat olemaan opetuksessani käytössä edelleen, mutta jatkossa käytän niitä suunnittelemani oppilaslähtöisen positiivisen itsearvioinnin mallin mukaan. Toivon,
että mallista hyötyvät muutkin baletinopettajat.
’

’
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LIITE 1: LUPAKYSELY

Tiedote ja lupakysely tutkimukseen osallistumisesta oppilaan huoltajille
Hyvät balettioppilaat ja huoltajat!
Tanssioppilaitoksella on tänä syksynä aloitettu balettioppilaiden kirjallisen itsearvioinnin kokeilu. Arviointia tehdään tämän lukukauden alussa ja lopussa sekä oletettavasti jatkossakin riippuen oppilaiden
ja opettajien kokemuksista.
Itsearvioinnin tavoitteena on, että oppilas voi jäsentää oppimaansa ja hahmottaa paremmin etenemistään. Itsearvioinnin oletetaan kehittävän tanssioppilaan motivaatiota sekä vastuullisuutta ja auttavan ymmärtämään miten suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja arviointi edistävät oppimista.
Balettioppilaiden itsearviointi on aiheena ylemmän ammattikorkeakoulututkintoni (Tanssinopettaja
YAMK) opinnäytetyössä. Tarkoituksenani on käyttää jossain määrin näiden itsearviointilomakkeiden
vastauksia opinnäytetyöni materiaalina. Tärkein kiinnostuksen kohteeni on kuitenkin se, kuinka oppilaat ja opettajat suhtautuvat tällaiseen arviointiin ja kuinka hyödylliseksi he sen kokevat. Tähän liittyvä kyselylomake liitetään lukukauden lopussa tapahtuvaan uusinta-arviointiin.
Lomakkeiden täyttäminen suoritetaan tanssitunnin yhteydessä. Kysymyksiin vastataan ympyröiden
paras vaihtoehto. Kysymykset liittyvät sekä tanssitaitoihin että työskentelytaitoihin. Oppilaat saavat
myös eritellä omin sanoin lukuvuoden tavoitteensa. Kaikki vastaukset käsitellään opinnäytetyössä
nimettöminä, mutta ikäryhmiä mainitaan. Toivoisin saavani mahdollisimman laajan otoksen itsearviointikokeilun kokemuksista. Kiitos jo etukäteen!
Mikäli tulette kuitenkin siihen tulokseen, että oppilaan vastauksia ei saa käyttää opinnäytetyössä,
ilmoitattehan siitä minulle tekstiviestillä tai sähköpostilla 31.10.2018 mennessä.
Ystävällisin terveisin,
Teija Huusko p. 044-5820365 / teija.huusko@turunseuduntanssioppilaitos.com
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LIITE 2: OPPILAAN ITSEARVIOINTILOMAKE (9–10-VUOTIAAT)

Turun Seudun Tanssioppilaitos

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 1/ Baletti 2)

Oppilas:
Ryhmä ja ikä:
Opettaja:
Päivämäärä:
Arvioi tämän hetkistä osaamistasi tanssioppilaana. Ympyröi paras vaihtoehto 1–4:
1=tässä on vielä vaikeuksia, 2= sujuu kohtalaisesti, 3= sujuu melko hyvin, 4=sujuu oikein hyvin
Tanssitaidot

Vartalon asento

1

2

3

4

Aukikierron käyttäminen

1

2

3

4

Huolelliset jalkaliikkeet

1

2

3

4

Käsien asennot ja liikkeet

1

2

3

4

Koordinaatio (esim. käsien
ja jalkaliikkeiden yhdistäminen)

1

2

3

4

Liikemuisti

1

2

3

4

Hypyt

1

2

3

4

Tasapaino

1

2

3

4

Pyörivät liikkeet

1

2

3

4

Notkeus

1

2

3

4

Musikaalisuus

1

2

3

4

Tilan hahmotus

1

2

3

4

Tanssillisuus

1

2

3

4

Esiintyminen/lavasäteily

1

2

3

4
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Työskentely

Ohjeiden kuuntelu

1

2

3

4

Motivaatio ja innostuneisuus

1

2

3

4

Ahkeruus ja sinnikkyys

1

2

3

4

Uusien liikkeiden oppiminen

1

2

3

4

Itseluottamus

1

2

3

4

Tunnistan omat vahvuuteni ja
haasteeni

1

2

3

4

Omatoimisuus (harjoittelu,
lämmittely, venyttely)

1

2

3

4

Luovuus

1

2

3

4

Ryhmätyötaidot

1

2

3

4

Kyky vastaanottaa palautetta

1

2

3

4

Kyky antaa palautetta

1

2

3

4

Olen ystävällinen kaikille

1

2

3

4

Missä haluaisin erityisesti kehittyä tänä vuonna?

Oppiminen (Ympyröi sopivin/sopivimmat vaihtoehdoista a–b)
Opin parhaiten:
a. Katsomalla
b. Kuuntelemalla
c. Tekemällä / Kokeilemalla
Antoisia tanssi- ja oppimishetkiä!
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LIITE 3: OPPILAAN ITSEARVIOINTILOMAKE (11–14-VUOTIAAT)

Turun Seudun Tanssioppilaitos

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 3 – Baletti 6)

Oppilas:
Ryhmä:
Opettaja:
Päivämäärä:
Arvioi tämän hetkistä osaamistasi tanssioppilaana. Ympyröi paras vaihtoehto 1–4:
1=tässä on vielä vaikeuksia, 2= sujuu kohtalaisesti, 3= sujuu melko hyvin, 4=sujuu oikein hyvin
Tanssitaidot

Vartalon asento

1

2

3

4

Aukikierron käyttäminen

1

2

3

4

Jalkatekniikka (huolellisuus)

1

2

3

4

Käsien asennot ja liikkeet

1

2

3

4

Vartalon taivutukset

1

2

3

4

Koordinaatio (esim. käsien
ja jalkaliikkeiden yhdistäminen)

1

2

3

4

Liikemuisti

1

2

3

4

Sujuvat painonsiirrot

1

2

3

4

Liikkeiden sitominen

1

2

3

4

Hypyt

1

2

3

4

Tasapaino

1

2

3

4

Piruetit

1

2

3

4

Kärkitossutyöskentely

1

2

3

4

Liikkuvuus/notkeus

1

2

3

4

Erilaiset liikelaadut

1

2

3

4

Musikaalisuus

1

2

3

4

Tilan hahmotus

1

2

3

4
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Esiintyminen/lavasäteily

1

2

3

4

Tanssisanaston tuntemus

1

2

3

4

Ohjeiden kuuntelu

1

2

2

4

Motivaatio ja innostuneisuus

1

2

3

4

Ahkeruus ja sinnikkyys

1

2

3

4

Uusien liikkeiden oppiminen

1

2

3

4

Itseluottamus

1

2

3

4

Tunnistan omat vahvuuteni ja
haasteeni

1

2

3

4

Omatoimisuus (harjoittelu,
lämmittely, muu kehonhuolto)

1

2

3

4

Luovuus

1

2

3

4

Toimiminen ryhmässä

1

2

3

4

Kyky vastaanottaa palautetta

1

2

3

4

Kyky antaa palautetta

1

2

3

4

Toisten huomioiminen

1

2

3

4

Työskentely

Missä haluaisin erityisesti kehittyä tänä vuonna?

Oppiminen (Ympyröi sopivin vaihtoehdoista a–b)
Opin parhaiten:
a. Katsomalla
b. Kuuntelemalla
c. Tekemällä / Kokeilemalla

Antoisia tanssi- ja oppimishetkiä!
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LIITE 4: OPPILAAN ITSEARVIOINTILOMAKE (YLI 15-VUOTIAAT)

Turun Seudun Tanssioppilaitos

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 7-9)

Oppilas:
Ryhmä:
Opettaja
Päivämäärä:
Arvioi tämän hetkistä osaamistasi tanssioppilaana. Ympyröi paras vaihtoehto 1–4:
1=tässä on vielä vaikeuksia, 2= sujuu kohtalaisesti, 3= sujuu melko hyvin, 4=sujuu oikein hyvin
Tanssitaidot
Vartalon asento

1

2

3

4

Aukikierron käyttö

1

2

3

4

Huolellinen jalkatekniikka

1

2

3

4

Hallitut käsien liikkeet

1

2

3

4

Pään liikkeet ja katseen käyttö

1

2

3

4

Liikkeiden viimeistely

1

2

3

4

Puhtaat linjat/asennot

1

2

3

4

Koordinaatio

1

2

3

4

Liikemuisti

1

2

3

4

Liikkeiden sitominen

1

2

3

4

Hallitut painonsiirrot

1

2

3

4

Hypyt

1

2

3

4

Tasapaino

1

2

3

4

Piruetit

1

2

3

4

Kärkitossutekniikka

1

2

3

4

Liikelaajuus

1

2

3

4

Erilaiset liikelaadut

1

2

3

4

Baletin tyyli

1

2

3

4

Balettisanaston tuntemus

1

2

3

4

Musikaalisuus

1

2

3

4

Tilan hahmottaminen

1

2

3

4

63 (72)

Esiintyminen

1

2

3

4

Ohjeiden kuuntelu

1

2

2

4

Uusien liikkeiden oppiminen

1

2

3

4

Itseluottamus

1

2

3

4

Tunnistan omat vahvuuteni
ja haasteeni

1

2

3

4

Omatoimisuus (lämmittely,
harjoittelu, kehonhuolto)

1

2

3

4

Ymmärrän levon ja ravinnon
merkityksen jaksamiselle

1

2

3

4

Toimiminen ryhmässä

1

2

3

4

Motivaatio ja yrittämisen halu

1

2

3

4

Sinnikkyys

1

2

3

4

Tunteiden hallinta

1

2

3

4

Kyky vastaanottaa palautetta

1

2

3

4

Kyky antaa palautetta

1

2

3

4

Toisten kunnioittaminen

1

2

3

4

Työskentely

Missä asiassa erityisesti haluaisit kehittyä tänä vuonna?

Antoisia tanssi- ja oppimishetkiä!
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LIITE 5: OPPILASLÄHTÖINEN POSITIIVINEN ITSEARVIOINTI N. 9–10-VUOTIAILLE

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 1 / Baletti 2)
Oppilas:
Ryhmä ja ikä:
Opettaja:

Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää (Ympyröi osuvimmat vastaukset)
a.

uuden oppiminen ja tuleminen taitavaksi.

b.

kavereiden tapaaminen.

c.

yhdessä ryhmän kanssa toimiminen.

d.

ilmaisutaitoni kehittyminen.

e.

yhteistyötaitojeni kehittyminen.

f.

itsetuntoni paraneminen.

g.

päättötodistuksen saaminen.

h.

mielikuvitukseni kehittyminen.

i.

uusien kokemusten ja elämysten saaminen.

j.

uuden luominen.

k.

harrastuksen tuomat haasteet.

Valitkaa jaksolle yksi tai kaksi tavoitealuetta vaihtoehdoista A – I. Pohtikaa yhdessä opettajan kanssa,
mitä kyseisen jakson tavoitetaidot tarkoittavat. Arvioi omaa osaamistasi asteikolla 1–4.
1=tässä on vielä vaikeuksia, 2= sujuu kohtalaisesti, 3= sujuu melko hyvin, 4=sujuu oikein hyvin
Keksi opettajan avulla jokin tavoite, josta voit huomata edistyneesi. Kirjoita se viivalle.
Tanssitaidot

A

Vartalon asento

1

2

3

4

Tasapaino

1

2

3

4

Pyörivät liikkeet

1

2

3

4

____________________________________________________________________
1
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B

Aukikierron ymmärtäminen

1

2

3

4

Huolelliset jalkaliikkeet

1

2

3

4

____________________________________________________________________

C

Käsien asennot

1

2

3

4

Käsien liikkeet

1

2

3

4

Koordinaatio (esimerkiksi käsien
ja jalkojen liikkeiden yhdistäminen)

1

2

3

4

_____________________________________________________________________

D

Voima

1

2

3

4

Notkeus

1

2

3

4

_____________________________________________________________________

E

Rytmissä tanssiminen

1

2

3

4

Hypyt

1

2

3

4

____________________________________________________________________

F

Liikemuisti

1

2

3

4

Tanssillisuus

1

2

3

4

Esiintyminen

1

2

3

4

_____________________________________________________________________
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Työskentely

G

Ohjeiden kuuntelu

1

2

3

4

Innostuneisuus

1

2

3

4

Sinnikkyys

1

2

3

4

Itseluottamus

!

2

3

4

____________________________________________________________________

H

Luovuus

1

2

3

4

Ryhmässä toimiminen

1

2

3

4

Ystävällisyys

1

2

3

4

____________________________________________________________________

I

Tunnistan omat vahvuuteni ja
haasteeni

1

2

3

4

Omatoimisuus (harjoittelu,
lämmittely, venyttely)

1

2

3

4

Kyky vastaanottaa palautetta

1

2

3

4

Kyky antaa palautetta
Omatoimisuus (harjoittelu,
lämmittely, venyttely)

1

2

3

4

_____________________________________________________________________
Oppiminen (Ympyröi sopivin/sopivimmat vaihtoehdoista a–b)
Opin parhaiten:
a. Katsomalla
b. Kuuntelemalla
c. Tekemällä / Kokeilemalla

Antoisia tanssi- ja oppimishetkiä!
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LIITE 6: OPPILASLÄHTÖINEN POSITIIVINEN ITSEARVIOINTI N. 11–14-VUOTIAILLE

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 3 – Baletti 6)

Oppilas:
Ryhmä:
Opettaja:

Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää (Ympyröi osuvimmat vastaukset)
a.

uuden oppiminen ja tuleminen taitavaksi.

b.

kavereiden tapaaminen.

c.

yhdessä ryhmän kanssa toimiminen.

d.

ilmaisutaitoni kehittyminen.

e.

yhteistyötaitojeni kehittyminen.

f.

itsetuntoni paraneminen.

g.

päättötodistuksen saaminen.

h.

mielikuvitukseni kehittyminen.

i.

uusien kokemusten ja elämysten saaminen.

j.

uuden luominen.

k.

harrastuksen tuomat haasteet.

Valitkaa jakson (esimerkiksi kuukauden) teemaksi yksi alla olevista laatikoista. Pohtikaa yhdessä ryhmän
ja opettajan kanssa, mitä jaksoon liittyvät balettitaidot tarkoittavat. Kirjoita aiheeseen liittyvistä
vahvuuksistasi ja tavoitteistasi. Keksi itse tai opettajan avulla jokin konkreettinen tavoite, josta voit
huomata edistyneesi.

Vartalon asento – Vartalon taivutukset – Käsien asennot

1
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Aukikierron käyttäminen – Jalkatekniikka – Hypyt – Voima – Liikkuvuus

Käsien liikkeet – Koordinaatio – Sujuvat painon siirrot – Liikkeiden sitominen – Liikemuisti

Kehonhallinta – Tasapaino – Piruetit – Kärkitossutekniikka

Erilaiset liikelaadut – Tilanhahmotus – Tanssillisuus –Musikaalisuus – Esiintyminen

2
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Työskentely- ja oppimistaidot – Luonteenvahvuudet

Toimiminen ryhmässä – Luovuus – Muiden huomioiminen – Kyky vastaanottaa ja antaa palautetta

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen – Omatoimisuus

Oppiminen (Ympyröi sopivin vaihtoehdoista a–b)
Opin parhaiten:
a. Katsomalla
b. Kuuntelemalla
c. Tekemällä / Kokeilemalla
Antoisia tanssi- ja oppimishetkiä!
3
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LIITE 7: OPPILASLÄHTÖINEN POSITIIVINEN ITSEARVIOINTI YLI 15-VUOTIAILLE

Oppilaan itsearviointilomake (Baletti 7 – Baletti 9)
Oppilas:
Ryhmä:
Opettaja:

Minulle tanssin opinnoissa on tärkeää (Ympyröi osuvimmat vastaukset)
a.

uuden oppiminen ja tuleminen taitavaksi.

b.

kavereiden tapaaminen.

c.

yhdessä ryhmän kanssa toimiminen.

d.

ilmaisutaitoni kehittyminen.

e.

yhteistyötaitojeni kehittyminen.

f.

itsetuntoni paraneminen.

g.

päättötodistuksen saaminen.

h.

mielikuvitukseni kehittyminen.

i.

uusien kokemusten ja elämysten saaminen.

j.

uuden luominen.

k.

harrastuksen tuomat haasteet.

l.

_________________________

Pohtikaa yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa, mitä alla olevat osaamisen alueet tarkoittavat tulevaan
kauteen liittyen. Valitkaa jaksolle (esimerkiksi kuukaudelle) tavoite-osa-alue. Kirjoita jaksoon liittyvistä
vahvuuksistasi ja tavoitteistasi. Keksi itse tai opettajan avulla jokin konkreettinen tavoite, josta voit
huomata edistyneesi.

Hyvinvointi ja kehollisuus

1
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Taito ja taide
Kehontietous ja -hallinta

Baletin tekniikka

Baletin tyyli

Ilmaisu

2
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Tanssitietous – Tanssiteokseen tutustuminen

Työskentely- ja oppimistaidot – Luonteenvahvuudet

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Esiintymistoimintaan liittyvä osaaminen

3

