
”Arvioin( on arvon 
antamista”
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OPPI	SYNTYY	YHDESSÄ	TEKEMÄLLÄ	
	 	-	EI	MONISTAMALLA	
	



Miten	mekin	pääsisimme	mukaan?	
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”Olin niin innoissani, että pussasin pyörääni” 

kertoi tokaluokkalainen poika opettajalleen 

 
 



ARVIOINTIAJATTELU + ARVIOINTITAIDOT + 
ARVIOINTIKULTTUURI

	
	
	
	

ARVIOINTIAJATTELU	
MITÄ?	Arvioinnin	kohdentaminen	

oikein	/	arvioinnin	tehtävät	
MIKSI?	Hyödyntää	sekä	arvioitavaa,	

eDä	arvioitsijaa	
MITEN?	Soveltuvin	menetelmin	

MILLOIN?	Oikea-aikaisuus	
		

	
	

ARVIOINTITAIDOT	
*	TavoiDeet	–	toteutus	–	
arvioinL	pedagogiikassa->	

itsearvioinL,	vertaisarvioinL,	
suullinen	/	kirjallinen	/	

tuotos…	
*	Kriteeriperusteisuus	–	

pääDöarvioinL…	

	
	

ARVIOINTIKULTTUURI	
*Arvot	+	normit	+	
toimintatavat	

*Vuorovaikutuksessa	jaetaan	
->	kirjataan	->	palataan	->	

kehitetään	
*	Yhteiset	pelisäännöt	

	



Teemat
•  Kuulumiset / kokemukset / kysymykset kouluilta liittyen opetussuunnitelman 

toteuttamiseen 
o  Jokaiselta koululta jokin konkreettinen esimerkki siitä, miten käytänteitä on 

aloitettu kehittämään  

•  Arviointitaitojen kehittäminen – arviointiportfolion rakentaminen – formatiivinen 
arviointi – summatiivinen arviointi 
o Arviointilomakkeen rakentaminen:  tavoitteet (kuvaa aina aiottua 

lopputulosta) ->kriteerit ->edistymisen arviointi 
o Prosessin johtaminen 

•  Arvioinnin laadullisuus ja monipuolisuus 

•  Minä oppijana 

 

Kaikilla tulee olla mukana ops –perusteet kokonaisuudessaan! 
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AIKAISEMMAT	OPS	–
KOULUTUKSET	/	
KÄSITTELYT/	

TYÖSTÄMISET	JNE	
???	 NYT	 SYKSY	 KEVÄT	2017	

OPS	TYÖKALUKSI	-PROSESSI	

MITÄ	OSATTAVA	ENNEN		
VÄLIARVIOINTIA?	

MITÄ	OSAT-	
TAVA	ENNEN	
1.8.2017?	

OPS	-TYÖSKENTELY	–	mitä	ja	miten?	



7-9	
-luokat	

3-6	
-luokat	

1-2	
-luokat	

esiope-
tus	

esiopetus + vuosiluokkakokonaisuudet 

Oppiaineet	vuosiluokiRain	<->	
arvioinV	
	
•  hyvän	osaamisen	
					kuvaus:	2.luokan	
					lopuksi	
•  hyvän	osaamisen		
					kriteerit:	6.	luokan	
					lopuksi	ja	pääDö-	
					arvioinL	
	
	
		

•  kuvaus	oppijana:	
					oppimisesta	iloitseminen	
					koululaiseksi	kasvaminen	
					oppijana	kehiDyminen	
					yhteisön	jäsenenä	kasvaminen	
	
•  nivelvaiheiden	prosessikuvaus	
•  laaja-alaisen	osaamisen	
					taidot:	
					L1	–	L7	
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OPS perusteet (2014)
	Koulun	
toiminta-
kulDuuri	->	
arvioinLkult-

tuuri	
Monialaiset	
oppimis-

kokonaisuudet	
Ilmiöpohjainen	
oppiminen	

Laaja-alaisen	
osaamisen	taidot	

Oppimis-
käsitys	

oppia
ineet

	

OPPIAINEET	=	
TavoiDeet,	sisällöt:	
Ledot	+	taidot	ja	

arvioinL	
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”Mitä on oppiminen?”

27.10.2016	



Miten	oppimista	
tapahtuu?	OPPIMINEN	

kokemus	

reflekVo	

uusi	Veto	

toiminta	
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	 	Käsitys	oppimisesta	
•  Oppilas	on	ak#ivinen	toimija	
•  Myönteiset	tunnekokemukset,	yhdessä	tekeminen	ja	uuDa	
luova	toiminta	edistävät	oppimista	

•  Oppiminen	tapahtuu	vuorovaikutuksessa	toisten	kanssa	–	
kielen	ja	vuorovaikutuksen	merkitys,	vertaisoppiminen	

•  Taitojen	merkitys	
•  Kasvaminen	vastuuseen	omasta	opiskelusta	

•  Oman	oppimisprosessin	hahmoDaminen	
•  TavoiDeiden	aseDaminen	ja	oman	työn	suunniDelu	ja	arvioinL	
•  Kannustavan	ja	ohjaavan	palauDeen	merkitys	
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Oppimisen, opeKamisen ja arvioinnin yhteys: 


OpeDaminen	

ArvioinL	

Oppiminen	
ja	osaaminen	

• Arvioinnissa	ei	ole	kyse		
irrallisesta	tehtävästä	tai	
toiminnasta.		

• Oppiminen,	
opeDaminen	ja	arvioinL	
liiDyvät	kiinteäsL	
toisiinsa.	

• Oppimisen	ohjaaminen		
ja	opeDamisen	
kehiDäminen	tapahtuvat	
arvioinnin	avulla.	
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JOHDATUS ARVIOINNIN KESKEISIIN PERIAATTEISIIN 
(3/3)

Arvioinnilla	on	erilaisia	tehtäviä	a)	opintojen	aikana		b)	nivel-ja	pääDövaiheessa	
c)	kannustaminen		d)	eroDeleva	

a)	FORMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	ARVIOINTI	OPINTOJEN	AIKANA.		
->	Oppimisen	edistymisen	arvioinL,	laadullista,	kuvailevaa	ja	solmukohLa	analysoivaa	
Tehtävänä	antaa	oppilaalle		monenlaista	kannustavaa	ja	opiskelua	ohjaavaa	palauteDa	
opiskelulle	aseteRujen	tavoiReiden	saavuDamisessa.		
Huom!	Kannustava	palaute	ei	ole	sama	kuin	kannustava	arvosanan	antaminen	

	
b)	SUMMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	OPITUN	ARVIOINTI		
-	Arvosanan	antaminen	perusopetuksen	nivel-ja	pääRövaiheessa	(numero	tai	kirjain).		
Tehtävänä	kertoa	suoritustasosta,	myös	selekVivinen	tehtävä	
Huom!	Arvioinnin	tulee	olla	tasa-arvioista	ja	yhdenvertaista	=	valtakunnallisesL	vertailtavaa.	
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HAVAINNOINTI	
			
			PORTFOLIO	

OPPIMISPÄIVÄKIRJA	
	
					AINEISTOKOKEET	

	
OPPIMISKESKUSTELUT	
	
				ARVIOINTIKESKUSTELUT	

KANNUSTAMINEN	
	
TYÖKANSIOT	
	
	
			

	
ITSEARVIOINTI	
		VERTAISARVIOINTI	

KIRJALLINEN	KOE	
	SUULLINEN	KOE	

VERKKOKESKUSTELUT	

FORMATIIVINEN	ARVIOINTI	

SUMMATIIVINEN	ARVIOINTI	



Oppimiskäsitys                        Arvioinnin periaaKeet                                 
EMPIRISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppimisen	lähtökohtana	Ledon	staacsuus	
BEHAVIORISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppiminen	ymmärrecin	käyDäytymisen	
muutoksena	

KONSRUKTIVISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppiminen	yhteisöllistä	ja	sosiaaliseen	
vuorovaikutukseen	perustuvaa.	Keskiössä	
oppimisprosessi	ei	vain	lopputulos	

KONTEKSTUAALINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Toimintaympäristön	muutokset	ja	niistä	johtuvat	
haasteet	edellyDävät	myös	uudenlaista	oppimista	

OPPIJALÄHTÖINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Korostaa	akLivisia	ja	kriicsiä	ajaDelu-	ja	
Ledonhankintataitoja	sekä	Ledon	
soveltamistaitoja	
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OPPIMISKÄSITYS                              ARVIOINNIN PERIAATTEET
EMPIRISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppimisen	lähtökohtana	Vedon	staacsuus	

BEHAVIORISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppiminen	ymmärrecin	käyRäytymisen		

				muutoksena	

KONSRUKTIVISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
•  Oppiminen	yhteisöllistä	ja	sosiaaliseen	
vuorovaikutukseen	perustuvaa.	Keskiössä	
oppimisprosessi	ei	vain	lopputulos	

KONTEKSTUAALINEN	OPPIMISKÄSITYS	

•  Toimintaympäristön	muutokset	ja	niistä	
johtuvat	haasteet	edellyRävät	myös	
uudenlaista	oppimista	

OPPIJALÄHTÖINEN	OPPIMISKÄSITYS	

•  Korostaa	akVivisia	ja	kriicsiä	ajaRelu-	ja	
Vedonhankintataitoja	sekä	Vedon	
soveltamistaitoja	

->	Yksilöiden	kyvyt	pysyviä	sekä	testein	
mitaRavia	ja	arvioitavia	

->	Oppilaiden	suorituksia	luokitellaan	
miRaamisen	pohjalta.		Numeroarvostelun	
asema	korostunut.	

	
->	Arvioinnissa	kiinnitetään	huomiota,	
miten	opitaan.	Lähtökohtana	oppijan	omien	
kokemusten	ja	oman	toiminnan	arvioinV	!	
ITSEARVIOINTI	

	
->	Oppimisen	ja	arvioinnin	lähtökohta	
muuRuu	muistavasta	ja	toistavasta		kohV	
uuRaa	kehiRelevää	ja	soveltavaa	oppimista	
ja	niiden	arvioinVa	!	ITSEARVIOINTI	

->	Korostuu	yksilön	persoonallisen	kasvun	ja	
kehiRämisen	sekä	itsearvioinVtaitojen	
kehiRäminen	arvioinnin	avulla	
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OPPIMISKÄSITYS	 ARVIOINNIN	PERIAATTEET	 ESIMERKKI	OPPIMISKÄSITYKSEN	
YHTEYDESTÄ	ARVIOINTIIN	

EMPIRISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
Oppimisen	lähtökohtana	Vedon	staacsuus	
	

Yksilöiden	kyvyt	pysyviä	sekä	testein	mitaRavia	ja	
arvioitavia	
	

ArvioinL	kohdistuu,	kuinka	hyvin	ja	täsmällisesL	
oppilas	pystyy	toistamaan	opeRajan	tarjoamaa	
Vetoa.		
	

BEHAVIORISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
Oppiminen	ymmärrecin	käyRäytymisen		
muutoksena	
	

->	Oppilaiden	suorituksia	luokitellaan	miRaamisen	
pohjalta.		Numeroarvostelun	asema	korostunut.	
	

ArvioinL	kohdistuu	Vetojen	ja	taitojen	arvioinVin,	
ei	esimerkiksi	työskentelyyn.		
Oppimistulos	arvioidaan	vertaamalla	
lopputuotosta	lähtöVlanteeseen.		
	

KONSRUKTIVISTINEN	OPPIMISKÄSITYS	
Oppiminen	yhteisöllistä	ja	sosiaaliseen	
vuorovaikutukseen	perustuvaa.	Keskiössä	
oppimisprosessi	ei	vain	lopputulos	
	

->	Arvioinnissa	kiinnitetään	huomiota,	miten	
opitaan.	Lähtökohtana	oppijan	omien	kokemusten	
ja	oman	toiminnan	arvioinV	

Arvioinnissa	kiinniteDään	huomiota	oppijan	
ongelmaratkaisutaitoihin	ja	kykyyn	ymmärtää	
oppimiaan	Letoja	ja	taitoja.		
	

KONTEKSTUAALINEN	OPPIMISKÄSITYS	
Toimintaympäristön	muutokset	ja	niistä	johtuvat	
haasteet	edellyRävät	myös	uudenlaista	oppimista	
	
	

->	Oppimisen	ja	arvioinnin	lähtökohta	muuRuu	
muistavasta	ja	toistavasta		kohV	uuRaa	
kehiRelevää	ja	soveltavaa	oppimista	ja	niiden	
arvioinVa	
	

Oppijan	oma	reflektoinV	ja	itsearvioinV	on	tärkeää	
ja	niiden	merkitystä	korostetaan	osana	arvioinVa.		
	

OPPIJALÄHTÖINEN	OPPIMISKÄSITYS	
Korostaa	akVivisia	ja	kriicsiä	ajaRelu-	ja	
Vedonhankintataitoja	sekä	Vedon	
soveltamistaitoja	
	

->	Korostuu	yksilön	persoonallisen	kasvun	ja	
kehiRämisen	sekä	itsearvioinVtaitojen	
kehiRäminen	arvioinnin	avulla	
	

Arvioidaan	oppijan	kykyä	rakentaa	Vetoja	ja	taitoja	
todellisista	elämästä,	autencsista	Vlanteista	tai	
oppijan	ympäristöstä	käsin.		
	
	



Käsitys oppimisesta -> käyKöteoriaksi
•  YHTEISOPETTAJUUS:	toisen	työn	havainnoinL	(auDaa	tunnistamaan	
omaa	opetustaan)	

• HavainnoinLa	voi	keskiDää	esim.	seuraaviin	asioihin:	
•  Oppilaiden	akLivisen	toiminnan	mahdollisuudet	
•  Oppilaiden	yksilöllisyyden	huomioiminen	
•  Oppimisen	vuorovaikutuksellinen	luonne	
•  Oppilaiden	oman	työskentelyn	tutkiskelu	ja	oppimisen	prosessi	
•  Oppilaiden	ajaDelun	viriDäminen	ja	ajan	antaminen	pohdinnalle	
•  Palaute	ja	kannustus,	joka	vahvistaa	oppilaiden	myönteistä	käsitystä	itsestään	

• à	keskustelkaa	yhteisesL	havainnoistanne	ja	mieckää	++	/	-	
• Kehityskeskustelut	–	oman	kehiDymissuunnitelman	laadinta	
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MINÄ OPPIJANA

• OpeDaja	/	oppilaskaveri	voi	toimia	haastaDelijana.	HaastaDelut	
voidaan	videoida	esim.	kännykkäkameralla	->	luokkakeskustelujen	
pohjana	tai	esim.	oppimiskeskusteluissa	

•  Mitä	sinun	mielestäsi	on	hyvä	oppiminen?	
•  Miten	opit	parhaiten?	Yksin,	ryhmässä	vai	aikuisen	kanssa?	Lukien,	tutkien,	
kuunnellen,	tehtäviä	tehden	vai	jokin	muu?	

•  Miten	muut	voisivat	tukea	sinun	oppimistasi?	
•  Miltä	sinusta	tuntuu,	kun	opit	jotain	uuDa	tai	harjoiDelet	uuDa	asiaa?	
•  Mistä	sinä	iloitset	koulutyössä	ihan	erityisesL?	Mikä	saa	sinut	koulupäivän	
aikana	iloitsemaan	/	huolestumaan?	
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JOHDATUS ARVIOINNIN KESKEISIIN 
PERIAATTEISIIN (2/3)

ArvioinL	on	aseteDujen	tavoiDeiden	ja	saavuteDujen	tulosten	
välistä	vertailua		
(Guba		&	Lincoln	1989,	22-26;	Raivola	1995,	22-30)	
•  	Vain	aseteDuja	tavoiDeita	voidaan	arvioida	
•  	Arvioinnin	kiinniDäminen	tavoiDeisiin	tekee	arvioinnista	läpinäkyvämpää	ja	
konkreecsempaa	

• TavoiDeiden	saavuDamista	arvioidaan	yhdessä	ennalta	sovituin	kriteerein	

Kriteeri	=	”MiDaLkku”,	jolla		arvioinLa		suoritetaan	

• Kriteerit		johdetaan	tavoiDeista	
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Oppilaan tavoiKeiden aseKaminen

Edelliset	tavoiDeet	ja	
niiden	saavuDaminen	

Uusien	tavoiDeiden	
aseDaminen	

	
	

Täytyy	saavuDaa	ennen	seuraavien	tavoiDeiden	
aseDamista	
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TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

• Mitkä	ovat	oppimiselle	
astetetut	tavoiReet	
(Vedot,	taidot,	asenteet,	
soveltaminen)?	

TavoiDeet	

• Miten	oppimiselle	astetut	
tavoiReet	parhaiten	tulee	
saavuteRua	
(menetelmät,	
työskentelytavat,	sisällöt	
jne.)?	

Toteutus	

• Miksi	arvioidaan?	Mitä	ja	
miten	arvioidaan?	Miten	
ja	missä	yhteydessä		
arvioinVpalauteRa	
annetaan,	joRa	se	
palvelee	sekä	arvioitavaa	
eRä	arvioitsijaa?	

ArvioinL	
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DiagnosVnen	
arvioinV=	Toteava	
arvioinV=	
Lähtötason	arvioinV	

	
	

FormaVivinen		
arvioinV=	Jatkuva	
palauReen	
antaminen	=	
Oppimisprosessin	
arvioinV	

	
	

SummaVivinen	
arvioinV=		
Osaamisen	
arvioinV=	Tulokset,	
tuotokset,	produkVo	
jne.	

	
PrognosVnen=	
Ennakoiva	arvioinV	
=	Tulevaisuuden	
ennustaminen	
arvioinnin	avulla	
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DiagnosVnen	
arvioinV=	Toteava	
arvioinV=	
Lähtötason	arvioinV	

	
	

FormaVivinen		
arvioinV=	Jatkuva	
palauReen	
antaminen	=	
Oppimisprosessin	
arvioinV	

	
	

SummaVivinen	
arvioinV=		
Osaamisen	
arvioinV=	Tulokset,	
tuotokset,	produkVo	
jne.	

	
PrognosVnen=	
Ennakoiva	arvioinV	
=	Tulevaisuuden	
ennustaminen	
arvioinnin	avulla	



L U K E M IN E N 	

18.	Osaat	tehdä	johtopäätöksiä	lukemastasi	 	 	

17.Löydät	lukemastasi	tarvittavia	tietoja	

16.Luet	ja	ymmärrät	erilaisia	tekstityyppejä	

15.Luet	itsenäisesti	kokonaisia	kirjoja	

14.Luet	ja	ymmärrät	lyhyitä	juonellisia	tarinoita	

13.Ymmärrät	ja	muistat	lukemasi	

12.Luet	lyhyitä	virkkeitä	

11.Luet	äänteet	sanoiksi	

10.Luet	äänteet	tavuiksi	

9.Osaat	yhdistää	kuulemasi	äänteet	sanoiksi	

8.Osaat	nimetä	sanan	loppuäänteen	

7.Osaat	nimetä	sanan	alkuäänteen	

6.Osaat	nimetä	pienaakkoset	

5.Osaat	kirjain-äännevastaavuuden	

4.Osaat	nimetä	suuraakkoset	

3.Ymmärrät	lukemisen	merkityksen	

2.	Ymmärrät,	miten	puhe	muutetaan		

kirjoitetuksi	kieleksi	ja	kirjoitettu	kieli	puheeksi	

1.Ymmärrät,	että	puheen	voi	jakaa	sanoihin,	

tavuihin	ja	äänteisiin	

	

Lukunopeus 

 

										60san.																					80san.														100	san.	

 

Olet	suorittanut	
Lukudiplomin	

18	

17	

16	

15	

14	

13	

11	

8	

6	

12	

5	

2	

10	

7	

3	

1	

9	

4	

													ARVIOINNIN	TAVOITE-	
													LÄHTÖISYYS	1-2	LUOKALLA	



Arvioin(por[olion rakentaminen

• Ryhmät:	
• Alakoulu:	1-2,	3-4	ja	5-6	
• Yläkoulu:	aineryhmiDäin	

	
• Mieckää	oppimiskokonaisuus	(2-3	vkoa)	
• Tutkikaa	ops	–perusteista,	mitä	tavoiDeita	sille	on	
aseteDu:	Leto,	taito,	arvot,	asenteet	
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Arvioinnin peruskysymykset arvioin(por[olion kokoamisessa 
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MITÄ?		
Teoria/käytäntö	
Prosessi/tulos	
Esiintyminen/	

ryhmätyöskente-
ly…	
	

MIKSI?	
MoVvoinV,	
arvosanan	
antaminen,	

palaute,	virheiden	
korjaaminen,	
suunnan	

valitseminen,	
ohjaaminen…	

MITEN?	
ItsearvioinV,	

vertaisarvioinV,	
ryhmäarvioinV,	
kirjallisesV,	

suullisesV,	porgolio,	
yksilökoe,		

muisVinpanot	
mukaan-koe,	

esitelmä,	esitys…	

KUKA?		
Opiskelutoveri	tai	

toverit,	itse,	
opeRaja,	opeRajat	
yhdessä,	ryhmä…	

MILLOIN?	
JatkuvasV	kurssin	
aikana,	puolivälissä	
kurssia,	kurssin	
alussa,	kurssin	
pääRyessä,	

opintokokonaisuuden	
opiskelun	jälkeen…	

	

MISSÄ	
MUODOSSA	
ARVIOINTI	
ANNETAAN?		

SähköisesV,	
paperilla,	

todistuksena,	
suullisesV…	



Arvioin(por\olion rakentaminen
Tavoite	tai	
tavoiReet	
Opintokokonaisuu-
delle:	Vedot,	
taidot,	asenne,	
arvot	

Mitä?		 Miksi?	 Miten?	 Kuka?	 Milloin?	

Opintokokonaisuus	ja	
tavoiDeiden	
aseDaminen		
opetussuunnitelman	
mukaan.	
->	TavoiDeet	osana	
suunniDelua	
->	TavoiDeiden	
läpikäynL	yhdessä	
oppilaiden	kanssa.	
->	Oppilaan	
tavoiDeiden	
saavuDaminen	ja	
arvioinL	

Oppimisprosessi	 Oppimisen	
edistäminen	ja	
ohjaaminen,	
virheiden	
korjaaminen.	

ItsearvioinL,	
VertaisarvioinL,	
OpeDajan	antama	
palaute,		
Suullinen	palaute	
edistymisestä	

Oppilastoveri,	ryhmä,	
opeDaja,	oppilas	itse.	

JatkuvasL	osana	
oppimisprosessia.	
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Arvioin(por\olion rakentaminen
Tavoite	tai	
tavoiReet	
Opintokokonaisuu-
delle	

Mitä?		 Miksi?	 Miten?	 Kuka?	 Milloin?	

T4	auDaa	oppilasta	
ymmärtämään	
erilaisia	tapoja	jakaa	
historia	aikakausiin	
sekä	käyRämään	
niihin	liiRyviä	
historiallisia	
käsiReitä.	
	
- ->	Varmistaa,	
ymmärtääkö	oppilas	
käsiDeen	keskiaika	ja	
osaako	hän	käyDää	
käsiteDä	oikein.	

•  KäsiDeen	
ymmärtämistä	

•  Ajan	
hahmoDamista	

•  Sisällön	hallintaa	
•  Omaa	työskentelyä	

ja	siinä	edistymistä	
(S2	Keskiajan	osalta)	
	

•  Edistää	oppilaan	
oppimista	
(=aikakausien	
hallinta,	
soveltaminen	ja	
kertaaminen).	

•  Ohjata	oppimista	
•  Korjata	mahdollisia	

virhetulkintoja	
•  AuDaa	oppilasta	

havainnoimaan	
omaa	
edistymistään	
työskentelyssä	

•  Opetuskeskustelu		
->	lähtötason	arvioinL,	
johon	palataan	
•  Oppilasparin	

laaVma	tehtävä	
toiselle	parille	

->	vertaisarvioinL	
->	ItsearvioinL	
työskentelytaidoista	
suhteessa	aseteRuihin	
tavoiReisiin.	
Ryhmätyö	keskiajasta	
->		Vertaispalaute	+	
opeDajan	antama	
palaute	tuotoksesta	

Oppilastoveri,	ryhmä,	
opeDaja,	oppilas	itse.	

Opetuskeskustelu	
->	HeL	
oppimiskokonaisuude
n	alussa	
Paritehtävä	+	
vertaisarvioinV,	kun	
käsite	on	opeteltu	ja	
sitä	aletaan	soveltaa.	
Työskentelytaidot	+	
itsearvioinV	
oppimiskokonaisuude
n	pääDyessä.	
Ryhmätyöstä	
vertaispalaute	+	
opeRajan	palaute	
oppimiskokonaisuude
n	lopussa.	
Koe/	kirjallinen		
tehtävä	osaamisen	
arvioimiseksi	
muutaman	viikon	
kuluDua	
oppimiskokonaisuude
n	jälkeen.	
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Opintokokonaisuu
den/	monialaiset	
oppimiskokonaisuu
det/	laaja-alainen	
osaaminen	
tavoite/tavoiReet	

Mitä?		 Miksi?	 Miten?	 Kuka?	 Milloin?	
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ARVIOINTIAJATTELU + ARVIOINTITAIDOT + 
ARVIOINTIKULTTUURI

	
	
	
	

ARVIOINTIAJATTELU	
MITÄ?	Arvioinnin	kohdentaminen	

oikein	/	arvioinnin	tehtävät	
MIKSI?	Hyödyntää	sekä	arvioitavaa,	

eDä	arvioitsijaa	
MITEN?	Soveltuvin	menetelmin	

MILLOIN?	Oikea-aikaisuus	
		

	
	

ARVIOINTITAIDOT	
*	TavoiDeet	–	toteutus	–	
arvioinL	pedagogiikassa->	

itsearvioinL,	vertaisarvioinL,	
suullinen	/	kirjallinen	/	

tuotos…	
*	Kriteeriperusteisuus	–	

pääDöarvioinL…	

	
	

ARVIOINTIKULTTUURI	
*Arvot	+	normit	+	
toimintatavat	

*Vuorovaikutuksessa	jaetaan	
->	kirjataan	->	palataan	->	

kehitetään	
*	Yhteiset	pelisäännöt	

	



RYHMÄARVIOINTI 
(Työskentelykysymyksiä)
• Miten	ryhmä	työskenteli?	
• Miten	oma	työskentelysi	edisL	ryhmän	muiden	jäsenten	oppimista	
ja/tai	työskentelyä?	

• Mitä	yhteisessä	työskentelyssä	opicin?	
• Miten	työskentelyä	voisi	parantaa	ensi	kerralla?	
• Mitä	tekisit	kokonaan	toisin?	



Omiin kouluryhmiin:

• Miten	ja	milloin	työskentely	jatkuu	tästä	
eteenpäin?	

• Mitä	sisältöjä	/	asioita	meidän	tulee	käsitellä?	
• Mitä	eväitä	oppimiskeskusteluun?	
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Minä oppijana – erilaisuusosaaminen
•  Tehdään	Kolbin	oppimistyylitesL	ao.	linkistä:	
hDp://www.tenviesL.fi/test2.htm	
	
à Kirjaa	%-luvut	eri	tyyleistä	
•  Tehdään	fläpille	”risLkko”,	johon	kirjataan	eri	tyylit	sektoreihin	
•  Jokainen	menee	siihen	sektoriin,	mitä	on	eniten	prosenDeina	
•  Jokaiselle	on	monisteDuna	tarkempi	kuvaus	oppimistyylistä	
(hDp://www.tenviesL.fi/oppimistyylienkuvaus.htm)	.	Saman	tyyliset	4-hengen	
ryhmissä	tutkailevat	niitä	ja	pohLvat	kuinka	hyvin	tunnistavat	itsessään	kuvaDuja	
piirteitä	->	puretaan	keskustellen	yhdessä	
•  ->	Miten	voimme	hyödyntää	yhteisömme	erilaisuusosaamista	esim.	
Limityöskentelyssä,	kehiDämisessä,	johtamisessa	jne.	

•  Lopuksi	vielä	jokainen	pohLi	mitä	osaamista	haluaisi	itselleen	muista	tyyleistä	

27.10.2016	 37	




