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4.	VALMENNUSPÄIVÄN	TEEMAT:	



JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(1/3)	

Arvioin7a	ei	voi	ero=aa	
oppimiskäsityksestä		
(Jakku-Sihvonen	2001;	Atjonen	2007)	
• Arvioin7a		ja	oppimista	ei	voi	ero=aa	toisistaan	
• Arvioin7	on	aina	konteks7sidonnaista		



Oppimisen,	opeDamisen	ja	arvioinnin	yhteys:	
1)	Oppiminen,	ope=aminen	ja	arvioin7	lii=yvät	kiinteäs7	toisiinsa.	
2)Arvioinnissa	ei	ole	kyse		irrallisesta	tehtävästä	tai	toiminnasta.			
3)	Oppimisen	ohjaaminen		ja	opeDamisen	kehiDäminen	
tapahtuvat	arvioinnin	avulla.	

oppiminen	–	
käsitys	

oppimisesta	

tavoi=eet	-	
arvioin7	

ope=aminen	
–	oppimisen	
ohjaaminen		

Leena	Nousiainen	/	Rondo	Training	Oy	



OPETTAJAT	–	ARVIOINTITYÖN	
ASIANTUNTIJAT	
•  Tutkimuksessaan	Guskey	ja	Bailey		(2001,	16-17)	löysivät	neljä	tekijää,	

jotka	vaikuSvat	opeDajien	arvioinTkäytänteisiin:		
	1)	ope=ajien	omat	kokemukset	siitä,	miten	heitä	itseään	oli	oppilaina	
	arvioitu,		
	2)	se	mitä	ope=ajat	olivat	oppineet	ope=ajakoulutuksen		aikana,		
	3)	ope=ajien	henkilökohtainen	filosofia	tai	näkemys	ope=amisesta	
	sekä		
	4)	se,	miten	ylempi	taho,	kuten	opetushallinto,	aluehallinto	tms.	
	arvosanan	 	antamista.		

•  ArvioinT	on	aina	epäluoteDavaa	ja	subjekTivista,	muDa	silT	
arvioinTtyössä	pyriDävä	objekTiviseen	arvioinTin.	

•  Koulumenestystä	ja	siinä	kehi=ymistä,	erilaisia	koulutukseen	lii=yviä	
filosofioita	ja	ris7riitoja	on	jo	teknises7kin	vaikea	mitata,	koska	opeDajat	
ovat	työssään	kaksinaisroolissa	opeDajana	ja	arvioijana	(Cross	&	Frary	
1999,	53).		



JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(2/3)	
Arvioin7	on	asete=ujen	tavoi=eiden	ja	saavute=ujen	tulosten	
välistä	vertailua		
(Guba		&	Lincoln	1989,	22-26;	Raivola	1995,	22-30)	
•  	Vain	asete=uja	tavoi=eita	voidaan	arvioida	OPS	–TAVOITTEET	VUOSILUOKITTAIN!	
•  	Arvioinnin	kiinni=äminen	tavoi=eisiin	tekee	arvioinnista	läpinäkyvämpää	ja	
konkreeesempaa	

• Tavoi=eiden	saavu=amista	arvioidaan	yhdessä	ennalta	sovituin	kriteerein	

Kriteeri	=	”Mi=a7kku”,	jolla		arvioin7a		suoritetaan	

• Kriteeri	ei	ole	tavoite,	vaan	mitä	mitataan?	ja	miten	mitataan?	kuinka	paljon?	
kuinka	hyvin?	



JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(3/3)	

Arvioinnilla	on	erilaisia	tehtäviä	a)	opintojen	aikana		b)	nivel-ja	pää=övaiheessa	
c)	kannustaminen		d)	ero=eleva	

a)	FORMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	ARVIOINTI	OPINTOJEN	AIKANA.		
->	Oppimisen	edistymisen	arvioin7,	laadullista,	kuvailevaa	ja	solmukoh7a	analysoivaa	
Tehtävänä	antaa	oppilaalle		monenlaista	kannustavaa	ja	opiskelua	ohjaavaa	palaute=a	
opiskelulle	aseteDujen	tavoiDeiden	saavu=amisessa.		
Huom!	Kannustava	palaute	ei	ole	sama	kuin	kannustava	arvosanan	antaminen	

	
b)	SUMMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	OPITUN	ARVIOINTI		
-	Arvosanan	antaminen	perusopetuksen	nivel-ja	pääDövaiheessa	(numero	tai	kirjain).		
Tehtävänä	kertoa	suoritustasosta,	myös	selekTivinen	tehtävä	
Huom!	Arvioinnin	tulee	olla	tasa-arvioista	ja	yhdenvertaista	=	valtakunnallises7	vertailtavaa.	
	



???	

antaa	palaute=a	

arvioida	

arvostella	



•  Luonteeltaan	formaTivista	
•  Laadullista,	kuvailevaa,	oppimisen	
solmukodat	analysoivaa	

ARVIOINTI	
LUKUVUODEN	

AIKANA	

•  Oppimisprosessin	jälkeen	tehtävää	
•  Osaamisen	summaTivista	arvioinTa	
->	todistukset	tai	arvioinTTedoDeet	

ARVIOINTI	
LUKUVUODEN	
PÄÄTTYESSÄ	

• Monipuolisia	mahdollisuuksia	osoiDaa	
osaamistaan	riiDävän	ajoissa	->	tukiopetus,	
osa-aikainen	erityisopetus	jne.	

• Opinnoissa	eteneminen	vuosiluokiDain:	
siirtyminen	-	jääminen	

OPINNOISSA	
ETENEMINEN	

PERUSOPETUKSEN	
AIKANA	

6.4	OPINTOJEN	AIKAINEN	ARVIOINTI	



•  kielellisissä	valmiuksissa	
•  työskentelytaidoissa	
•  Taidoissa	huoleh7a	omista	ja	yhteises7	
sovituista	tehtävistä	

TOISEN	
VUOSILUOKAN	
PÄÄTTEEKSI	->	

lukuvuositodistus	
+	muuta	ohjaavaa	

palaute=a	

•  Tavoi=eista	johdetut	arvioin7kriteerit	
hyvää	osaamista	kuvaavalle	sanalliselle	
arviolle	tai	arvosanalle	kahdeksan	–	EIVÄT	
OLE	OPPIAALLE	ASETETTUJA	TAVOITTEITA	

KUUDENNEN	
VUOSILUOKAN	
PÄÄTTEKSI	->	

lukuvuositodistus	
+	muuta	ohjaavaa	

palaute=a		

6.4.4	ARVIOINTI	NIVELKOHDISSA	



•  6.4	Opintojen	aikainen	arvioin7	1,2	
•  6.4.1	Arvioin7	lukuvuoden	aikana	1,2	
•  6.4.2	Arvioin7	lukuvuoden	pää=yessä	1,2	
•  6.4.3	Opinnoissa	eteneminen	perusopetuksen	
aikana	3,4,	
– Opinnoissa	eteneminen	vuosiluoki=ain	
–  Eteneminen	oman	opinto-ohjelman	mukaan	
vuosiluokkiin	sitoma=omas7	

•  6.4.4	Arvioin7	nivelkohdissa	5,6	
–  Toisen	vuosiluokan	pää=eeksi	tehtävä	arvioin7	
–  Kuudennen	vuosiluokan	pää=eeksi	tehtävä	arvioin7	

•  6.5	Pää=öarvioin7	yläkoulu	



•  Lukekaa	teks7	ja	alleviivatkaa	merkitykselliset	
asiat	

•  Mitkä	seikat	korostuvat	teks7ssä?	
	



	
•  Mitä	muutosta	nykyisiin	käytänteisiin?	

•  Mitä	linjauksia	pitäisi	tehdä	paikallisosuuteen?	
	
•  Sanallinen	tai	numeroarvioin7	/	sanallinen	+	
numeroarvioin7?	Perusteluita	

•  Mitkä	ovat	pää=öarvioinnin	haasteet	
	



JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(3/3)	

Arvioinnilla	on	erilaisia	tehtäviä	a)	opintojen	aikana		b)	nivel-ja	pää=övaiheessa	
c)	kannustaminen		d)	ero=eleva	

a)	FORMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	ARVIOINTI	OPINTOJEN	AIKANA.		
->	Oppimisen	arvioin7,	laadullista,	kuvailevaa	ja	solmukoh7a	analysoivaa	
Tehtävänä	antaa	oppilaalle		monenlaista	kannustavaa	ja	opiskelua	ohjaavaa	palaute=a	
opiskelulle	aseteDujen	tavoiDeiden	saavu=amisessa.		
Huom!	Kannustava	palaute	ei	ole	sama	kuin	kannustava	arvosanan	antaminen	

	
b)	SUMMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	OPITUN	ARVIOINTI		
-	Arvosanan	antaminen	perusopetuksen	nivel-ja	pääDövaiheessa	(numero	tai	kirjain).		
Tehtävänä	kertoa	suoritustasosta,	myös	selekTivinen	tehtävä	
Huom!	Arvioinnin	tulee	olla	tasa-arvioista	ja	yhdenvertaista	=	valtakunnallises7	vertailtavaa.	
	



6.5.1	PääDöarvosanan	muodostuminen		

•  PÄÄTTÖARVOSANOJEN	TULEE	OLLA	ANNETTU	
YHDENVERTAISIN	PERUSTEIN	

à Pää=öarvioinnin	kriteerit	ja	arvosanan	
muodostamisen	periaa=eet	

à Osaamisen	kehi=yminen	on	kumuloituvaa	à	
osaamisen	taso	suhteessa	oppimäärän	
tavoi=eisiin	ja	pää=öarvioinnin	kriteereihin	



PÄÄTTÖARVIOINNIN	ONGELMA	

Yhdenvertainen	pää=öarvioin7	
=	samalla	määrällä	osaamista	sama	arvosana,	
mu=a…	
•  paikalliset	painotukset	laaja-alaisessa	
osaamisessa	

•  paikalliset	painotukset	monialaisissa	
oppimiskokonaisuuksissa	

•  työskentelyn	arvioin7	osana	oppiaineen	
arvioin7a	

	



Tällä	hetkellä	perusopetuksen	pääDöarvioinT	ei	
toimi	niin	yhdenvertaisesT,	kun	on	luultu	
(Ouakrim-Soivio	2013)	
	
->	Koulujen	väliset	erot	
->	Samalla	osaamistasolla	eri	
arvosanoja	
->	Mitä	parempi	koulun	
keskimääräinen	osaamistaso	on,	
sitä	vaikeampaa	on	saada	
arvosanoja	ja	päin	vastoin.	
->	2015	tutkimus,	jossa	mukana	hi,	
yh,	matem.	Tervys7eto,	A1	vieraat	
kielet	ja	B1	vieraat	kielet.	
->	Mukana	lähes	20	000	
perusopetuksen	9.	vuosiluokan	
oppilasta	
->	Tulokset	saman	suuntaiset	kuin	
viereisessä	kuviossa	 41	
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KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Periaa=eena,	e=ä	henkilön	tuotos/suoritus	arvioidaan	sen	

perusteella,	kuinka	hyvin	se	vastaa	ennalta	määriteltyjä	
kriteereitä.		

•  Tavoi=eena	on	kertoa	oppimisen	tasosta,	miten	annetut	tavoi=eet	
on	saavute=u,	ero=eleva	–	ei	ole	tehtävänä	kannustaa,	eikä	ohjata	

•  Kriteeriperusteisessa	arvioinnissa	toiminnan	laatua	ja	tuloksia	siis	
verrataan	yhdessä	sovi=uihin	kriteereihin.	

•  Jakku-	Sihvosen	(2013,	320)	määritelmän	mukaan	
arvioin7kriteerillä	tarkoitetaan	niitä	perusteita,	joiden	pohjalta	
toimintaa	arvotetaan.		

•  Virta	(1999,	96,	141)	puolestaan	määri=elee	kriteerin	
vaa5mustasona,	jonka	perusteella	oppilaan	osaamista	eli	5etoja,	
taitoja	tai	tuotoksia	arvioidaan.		

•  Heinonen	(2001,	23)	määri=elee	kriteerit	perustaksi,	jolla	arvioija	
tekee	arvo7avia	johtopäätöksiä.		



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Keskeisimpiä	tavoi=eita	on	luoda	järjestelmä,	jossa	

arvioidaan,	miten	oppilas	hallitsee	etukäteen	määriteltyjä	
Teto-	ja	taitoalueita.		

•  Mitä	yksityiskohtaisimmin	ja	selkeämmin	kriteerit	on	
kuvaDu,	sitä	helpompaa	on	arvioin7tuloksen	luote=avuuden	
toteaminen	(Jakku-Sihvonen	2001,	119).		

•  Arvioin7kriteerien	määri=ely	edelly=ää,	e=ä	kansallisista	
tavoiDeista	on	pääteDy	yhteisesT	ja	eDä	kriteerit	on	
tulkiDavissa	yksimielisesT.	(Koulutuksen	tuloksellisuuden	
arvioin7malli	1998,	13.)		

•  Kriteereihin	perustuvalla	arvioinnilla	uskotaan	lisäDävän	
arvioinnin	oikeudenmukaisuuDa	ja	sitä	pidetään	esimerkiksi	
oppilaan	ja	opiskelijan	kannalta	oikeudenmukaisena	ja	
reiluna,	koska	kriteerien	tavoiDeet	on	määritelty	etukäteen	
ja	ne	perustuvat	opetussuunnitelmaan.	(Jakku-Sihvonen	
2001,	119;	Atjonen	2007,	156.)			

	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Andersonin	ja	Krathwohlin	(2001)	taksonomian	avulla	on	

mahdollista	luokitella	minkä	tahansa	oppiaineen	tai	
oppiainekokonaisuuden	tavoiDeita	tai	esimerkiksi	oppimisen	
arvioinnissa	käyteDäviä	tehtäviä,	joita	voidaan	tarkastella	sekä	
7edon	ulo=uvuuden	e=ä	kogni7ivisten	prosessien	näkökulmista.			

•  Jo=a	tehtäviä,	oppiaineita	tai	asiakokonaisuuksia	voitaisiin	arvioida,	
niiden	tulee	perustua	asete=uihin	tavoi=eisiin.			

•  TavoiDeet	kuvaavat	lopputuotosta,	aioDua	tulosta	tai	
lopputuotosta.		

•  Esimerkkinä	lause:	Oppilaan	tulee	suori7aa	koe	hyväksytys5.	
Tosiasiallises7	edellä	esite=y	lause	ei	ole	tavoite,	sillä	tavoi=een	
määri=elyssä	tulisi	olla	maini=una,	mitä	Tetoja	tai	kogniTivisia	
prosesseja	oppilaan	tulisi	hallita,	jo=a	hän	suori=aa	kokeen	
hyväksytys7.	(Anderson	et	al	2001,	17–18.)		

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	





KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
Krathwohlin	ja	Andersonin	taksonomia	jossa	on	kuvaDu	Tedon	ja	kogniTivisen	
prosessin	uloDuvuudet	(Anderson	et	al	2001,	28)	

TIEDON	
DIMENSIO		

KOGNITIIVISEN	PROSESSIN	DIMENSIO		

1.		
Muistaa		

2.		
Ymmärtää		

3.		
Soveltaa		

4.		
Analysoida		

5.		
Arvioida		

6.		
Luoda		 		

A.		
Fakta7eto		
B.		
Käsite7eto		
C.		
Menetelmä7eto		
D.		
Metakogni7ivinen	7eto		

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	

•  Ymmärtämistä	(understand)	vaa7va	osaaminen	
edelly=ää,	e=ä	sen	sisältämä	suullinen	tai	kirjallinen	
ohjeistus	on	ymmärre=y.		

•  Tiedon	ymmärtämiseen	kuuluvia	kogni7ivisia	
prosesseja	ovat	7edon	tulkitseminen,	
havainnollistaminen,	luokiDeleminen,	asioiden	
summaaminen,	pääDeleminen,	vertaileminen	ja	
seliDäminen.		

•  Oppilaan	voidaan	ajatella	ymmärtäneen	7etoa	silloin,	
kun	hän	osaa	yhdistää	uu=a	7etoa	jo	aiemmin	
omaksumaansa	7etoon	(Anderson	et	al31,70).	

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Soveltaminen	(apply)	edelly=ää	ongelmaratkaisua	
esimerkiksi	tehtävässä	annetussa	7lanteessa.		

•  Soveltaminen	käsi=ää	kaksi	kogni7ivista	prosessia:	
Tedon	soveltamista	käytäntöön	(execu/ng),	jos	on	
kyse	tutusta	asiasta	esimerkiksi	soveltava	
harjoitustehtävä,	toinen	soveltamista	vaa7va	
kogni7ivinen	prosessi	edelly=ää	Tedon	käyDöön	oDoa	
(implemen/ng),	mikäli	kyseessä	on	
ongelmaratkaisutehtävä	tai	uusi	7lanne,	jossa	7etoa	
sovelletaan.	Esimerkkinä	7edon	soveltamisesta	
ongelmaratkaisutehtävässä	voisi	olla	7lanne,	joka	
edelly=ää	Newtonin	toisen	eli	dynamiikan	lain	
soveltamista.	(Anderson	et	al	31,	77).	

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  AnalysoinT	(analyze)	edelly=ää	esimerkiksi	
7edon	jakamista	osiin	ja	sen	ymmärtämistä,	
miten	osat	lii=yvät	toisiinsa.		

•  Analysoin7a	edelly=ävä	kogni7ivinen	prosessi	
sisältää	Tedon	eroDelua	sekä	Tedon	
järjestämistä	ja	liiDämistä	uudelleen.		

•  Usein	eri	oppiaineissa,	kuten	yhteiskuntaopissa	
tai	historiassa	edellytetään	oppilaalta,	e=ä	hän	
osaa	analysoida	7etoa	ero=aessaan	faktat	
mielipiteistä,	yhdistää	syitä	ja	seurauksia	sekä	
ero=aa	oleellisen	7edon	epäoleellisesta.		

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	

•  Arvioiminen	(evaluate)	tarkoi=aa	pää=elyä,	joka	
perustuu	anne=uihin	kriteereihin		

•  Pää=elyyn	kuuluu	asian	tarkastaminen	(checking),	
kuten	esimerkiksi	sen	selvi=äminen	nousevatko	
tutkimuksen	johtopäätökset	tutkimusaineistosta,	
kuten	niiden	kuuluisi.		

•  Toinen	arvioimiseen	lii=yvä	kogni7ivinen	prosessi	on	
asioiden	kriiSnen	tarkastelu	(cri/quing),	josta	
esimerkkinä	voisi	olla	7lanne,	jossa	henkilö	arvioi,	mikä	
mene=ämä	sopii	parhaiten	annetun	ongelman	
ratkaisemiseksi.	(Anderson	et	al31,	83–84).	

Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



	
	
ARVIOINNIN	YHTEYS		OPPILAAN/	OPISKELIJAN	
KÄSITYKSEEN	ITSESTÄÄN	OPPIJANA	
	•  Asenteiden,	tunteiden	ja	minään	lii=yvien	käsitysten,	kuten	

itseluo=amuksen,	on	monissa	yhteyksissä	tode=u	olevan	
toivo=avia	ja	mahdollises7		myös	merki=äviä	tekijöitä	
oppimiseen	lii=yen.		

•  Vaikka	tutkimuksissakin	on	toistuvas7	tode=u	asenteiden	
ja	osaamisen	välinen	selkeä	yhteys	(ks.	meta-analyysi	Ma	&	
Kishor,	1997),	niiden	välisen	vuorovaikutuksen	
analysoiminen	on	jäänyt		vähälle	huomiolle,	sillä	hyviä	
pitki=äistutkimuksia	ei	ole	toteute=u	usein.		

•  Vallitseva	käsitys	on,	eDä	asenne	ja	osaaminen	ovat	
suhteessa	toisiinsa	–	millaisessa,	on	kuitenkin	edelleen	
epäselvää	(esim.	Tuohilampi	&	Hannula	2013).	

	
Najat	Ouakrim-Soivio	(KT,	FL)	



Tiedon	
uloDuvuus	

KogniTivisen	prosessin	uloDuvuus	
	

		 Muistaa	 Ymmärtää	 Soveltaa	 Analysoida	 Arvioida	 Luoda	
FaktaTeto	 Muistaa	

termejä	tai	
yksi=äisiä	
asioita.	

Osaa	kertoa	
omin	sanoin...			
		

Osaa	tehdä	
johtopäätök-
siä	
osaamiensa	
faktojen	
perusteella.	

Analysoi	
oppimiaan	
faktoja.	

Arvioi	faktojen	
luote=avuu=a.	

Tuo=aa	uu=a	
7etoa.	

KäsiteTeto	 Nimeää	
käsi=eitä.	

Osa	
havainnollistaa	
antamalla	
esimerkin.	

Osaa	
soveltaa	
7etojaan.	
Osaa	
luokitella.	

Osaa	tehdä	
loogisia	
johtopäätöksiä.	
7edon	pohjalta	
	

Havaitsee	
yhtäläisyyksiä	ja	eroja		
kahden	käsi=een	
välillä.	

Osa	tehdä	
systeemeistä	
erilaisia	syy-
seuraus-malleja.	

MenetelmäTeto	 Tunnistaa	
sopivan	
tutkimusme
netelmän.	
Osaa	
soveltaa	
ru7ininomai
sen	
menetel-
män	tutun	
tehtävän	
ratkaisemis
een.	

Osaa	käy=ää	
uu=a	
menetelmää	
tuntema=oman	
tehtävän	
ratkaisemiseksi.	

Soveltaa	
7etämiään	
faktoja	
käy=äessään	
menetelmää.	

Osaa	suunnitella	
tutkimusprosessi
n.		
Kykenee	
tutkimushypote
esien	
esi=ämiseen.	

Pystyy	arvioimaan,	
mikä	menetelmä	
sopii	parhaiten	7etyn	
ongelman	
ratkaisemiseksi.	

Kehi=ää	
vaihtoehtoisen/	
uuden	
menetelmän	
ongelman	
ratkaisemiseksi.	

MetakogniTivin
en	Teto	

Laa7i	
muis7sään-
töjä	
itselleen	
faktojen	
muistamise
ksi.		

Tietää,	milloin	
mitäkin	
menetelmää	
käytetään.	

Osaa	eritellä	
omia	
kiinnostuk-
sen	
kohteitaan	
tutkimusalal-
la.	Tietää	
omat	
vahvuutensa	
ja	
heikkoutensa	
eri	osa-
alueilla.	

Pystyy	
muodostamaan	
omia	mielipiteitä		
analysoituaan	
tutkimuksen	
tuloksia.		

Kykenee	arvioimaan	
valitsemaansa	
tutkimusprosessia.	
Kykenee	arvioimaan	
saamiensa	
tutkimustulosten	
luote=avuu=a.		

Pystyy	luomaan	
uuden	tai	
paremman	
tutkimusprosessin
,	jolla	7e=y	
tutkimusongelma	
voidaan	ratkaista	
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•  Valitkaa	oppiaine	ja	tutkikaa	tavoi=eita	
taksonomiataulukon	avulla	

•  Tutkikaa	myös	ko.	oppiaineen	hyvän	osaamisen	
kriteereitä	->	verratkaa	niitä	taksonomiataulukon	
kuvauksiin	

•  Miten	soveltaisi=e	taulukkoa	siihen,	mikä	on	
vähemmän	/	enemmän	kuin	hyvän	osaamisen	
kuvaus	(8)?	

•  Miten	hyödynnetään	arvioin7in,	
oppimiskeskusteluihin,	arvioin7palau=eessa,	
todistuksessa?	



OPPIMISEN,	OPETTAMISEN	JA	
ARVIOINNIN	YHTEYS	

•  Edellä	kuva=u	oppimisen	arvioinnissa	käyte=y	tapa	luokitella		
tehtäviä	au=aa	ope=ajaa	opetuksen	suunni=elussa	ja	
opetussuunnitelman	tavoi=eiden	tulkinnassa.		

•  Taksonomiataulu	au=aa	7edon	järjestämisessä	ja	jäsentämisessä,	ja	
se	soveltuu	laajemman	opetuskokonaisuuden	suunni=eluun.		

•  Luoki=elu	au=aa	ope=ajaa	tarkastelemaan	opetuksen	tavoi=eita	
oppilaan	näkökulmasta.		
	-	Mikä	on	halu=u	oppimistulos?	Pitääkö	oppilaan	osata	luetella	 	
	faktoja	vai	käsiterakennelmia?		
	-	Tavoitellaanko	sitä,	e=ä	oppilas	osaa	luokitella	(ymmärtää)	tai	
	erotella	(analysoida)	vai	molempia?		
	-	Tavoi=eena	voi	olla	myös	 	oppilaan	itsearvioinnin	harjoi=aminen		
	(metakogni7ivinen	7eto).		
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Oppimiskäsitys	–	oppimisprosessi	
					TAVOITTEET	–		ARVIOINTI	

	

Suunni=e-
luvaihe	
	
Miten	opin	/
opimme?	
	
Oppimis-	
prosessin	
suunniDelu	
oppilaiden	
kanssa:	
menetelmät,	
oppimis-	
ympäristö,	
välineet	

Opiskelu-
vaihe	
	
Yksin	-	yhdessä	
	
Joustavat	roolit:	
tutkija,	oppija,	
opeDaja,	
ihmeDelijä,	kysyjä,	
auDaja,	johtaja,	
varmistaja,	
huolehTja,	
esiDäjä,	järjestelijä	
	
	
	

Forma7ivinen	
arvioin7	=	
Oppimisprosessin	
arvioin7a	
	
ItsearvioinT	
Mitä	tein?	Mikä	meni	
hyvin?	Miten	opin	/	
opimme?	
++/	-	
	
	Palaute	opeDajalta,	
oppilailta	SuunniDelusta	
prosessista,	ryhmästä,	
tuotoksesta.	

	
	
	
	
	
	
	
Tavoi=een	
ase=amis-	
vaihe	
OpeDajan	
aseDamat	
tavoiDeet	–	
oppilaan	omat	
tavoiDeet	–	
yhdessä	asetetut	
tavoiDeet	
	
Mitkä	ovat	Teto-	ja	
taito-	tavoiDeet?	
Mihin	ryhdymme?	
	
	
	
	
	
	
	

	

Summa7i-
vinen	
arvioin7	=	
Opitun	
arvioin7a	
Teto	
taito	
	
	
	
	
	
	



5.	OPS	–valmennuspäivä	(klo	8.30	–	15.30)	
kaupunginkirjaston	kokoushuone,	Maaherrankatu	12.	

•  Pohjoinen	26.4.2016,		
•  Etelä	27.4.2016	
•  Keskusta	28.4.2016	


