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OPPI	SYNTYY	YHDESSÄ	TEKEMÄLLÄ	
	 	-	EI	MONISTAMALLA	
	



  
•  KUOPION OPS –PROSESSIN KUULUMISET 
•  KOULUJEN OPS –PROSESSI – MISSÄ MENNÄÄN – MITÄ APUJA 

TARVITAAN! 
 
1. KRITEERIPERUSTEINEN ARVIOINTI 

 Krathwolin&Andersonon taksonomia –ota mukaan    
     edellisellä kerralla jaettu materiaali! 
    - miten määrittelemme  ? < 8 < ? 
2. VERTAISARVIOINTI – ITSEARVIOINTI 
3. PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN KOULULLA 
   - opettajan itsearvio -> kokeilukulttuurin vahvistaminen  
     käytännössä 
4. MITEN OPS –prosessi JATKUU KAUPUNKI-/KOULUTASOLLA? 
5. VALMENNUSPROSESSIN ARVIOINTI 
 
 HUOM! OTTAKAA KOKO OPS 2014 PERUSTEET MUKAAN! 
 

5.	VALMENNUSPÄIVÄN	TEEMAT:	
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OPS	TYÖKALUKSI	-PROSESSI	

MITÄ	OSATTAVA	ENNEN	1.8.2016?	

MITÄ	OSATTAVA	ENNEN		
VÄLIARVIOINTIA?	



POHTIKAA	

•  Mitä,	miten	ja	milloin	työstämme	ops	–
prosessia	tänä	keväänä?	

	
•  Miten	jatkamme	syksyllä?	

– veso	/	vesot	
– Yt	–aikaa:	kaikki,	Limit	
– Huoltajat:	vanhempainillat,	oppimiskeskustelut	



•  TAPUTUSKILPAILU	



	
”Mitä	on	
oppiminen?”	
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...	olla	yhteistyössä		
toisten	kanssa?	
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Miten	oppimista	
tapahtuu?	OPPIMINEN	

kokemus	

reflekKo	

uusi	Keto	

toiminta	
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Käsitys	oppimisesta	
•  Oppilas	on	ak#ivinen	toimija	
•  Myönteiset	tunnekokemukset,	yhdessä	tekeminen	ja	uuUa	

luova	toiminta	edistävät	oppimista	
•  Oppiminen	tapahtuu	vuorovaikutuksessa	toisten	kanssa	–	

kielen	ja	vuorovaikutuksen	merkitys,	vertaisoppiminen	
•  Taitojen	merkitys	
•  Kasvaminen	vastuuseen	omasta	opiskelusta	

•  Oman	oppimisprosessin	hahmoUaminen	
•  TavoiUeiden	aseUaminen	ja	oman	työn	suunniUelu	
ja	arvioinL	

•  Kannustavan	ja	ohjaavan	palauUeen	merkitys	
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Oppimisen,	opeRamisen	ja	arvioinnin	yhteys	
	

ArvioinL	

Opetus	ja	
opeUaminen	

Oppiminen	
ja	opiskelu	

•  Arvioinnissa	ei	ole	kyse		
irrallisesta	tehtävästä	
tai	toiminnasta.		

•  Oppiminen	(F),	
opeUaminen	ja	arvioinL	
liiUyvät	kiinteäsL	
toisiinsa.	

•  Oppimisen	ohjaaminen		
ja	opeUamisen	
kehiUäminen	
tapahtuvat	arvioinnin	
avulla.	
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Luo	oppimisLlaisuus	
	
Ohjaa	oppimista	
	
Oppikaa	yhdessä	
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JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(2/3)	
ArvioinL	on	aseteUujen	tavoiUeiden	ja	saavuteUujen	tulosten	
välistä	vertailua		
(Guba		&	Lincoln	1989,	22-26;	Raivola	1995,	22-30)	
•  	Vain	aseteUuja	tavoiUeita	voidaan	arvioida	
•  	Arvioinnin	kiinniUäminen	tavoiUeisiin	tekee	arvioinnista	läpinäkyvämpää	ja	
konkreebsempaa	

• TavoiUeiden	saavuUamista	arvioidaan	yhdessä	ennalta	sovituin	kriteerein	

Kriteeri	=	”MiUaLkku”,	jolla		arvioinLa		suoritetaan	

• Kriteerit		johdetaan	tavoiUeista	
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JOHDATUS	ARVIOINNIN	KESKEISIIN	
PERIAATTEISIIN	(3/3)	

Arvioinnilla	on	erilaisia	tehtäviä	a)	opintojen	aikana		b)	nivel-ja	pääUövaiheessa	
c)	kannustaminen		d)	eroUeleva	

a)	FORMATIIVINEN	ARVIOINTI	=	ARVIOINTI	OPINTOJEN	AIKANA.		
->	Oppimisen	edistymisen	arvioinL,	laadullista,	kuvailevaa	ja	solmukohLa	analysoivaa	
Tehtävänä	antaa	oppilaalle		monenlaista	kannustavaa	ja	opiskelua	ohjaavaa	palauteUa	
opiskelulle	aseteRujen	tavoiReiden	saavuUamisessa.		
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	selekKivinen	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	



TAVOITTEIDEN	ARVIOINTI	

• Mitkä	ovat	
oppimiselle	asetetut	
tavoiReet	(Kedot,	
taidot,	asenteet,	
soveltaminen)?	

TavoiUeet	

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

Toteutus	

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

ArvioinL	
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Esimerkikki	1:	
Vuosiluokkien	3-6	ympäristöopissa	

•  Opetuksen	tavoite:	SynnyUää	
ja	ylläpitää	oppilaan	
kiinnostusta	ympäristöön	ja	
ympäristöopin	opiskeluun	sekä	
auUaa	oppilasta	kokemaan	
kaikki	ympäristöopin	Ledonalat	
merkityksellisiksi	itselleen.	

	
•  S1-S6	Sisältö:	Ympäristöopin	

merkityksen	hahmoUaminen	
	
•  Hyvän	osaamisen	kuvaus	

vuosiluokan	6.	pääRyessä:		
Oppilas	osaa	antaa	esimerkkejä	
ympäristöopin	Ledonalojen	
merkityksestä.	

Oppilaan	asennetavoite:	1)	Oppilas	
kiinnostuu	ympäristöstä	ja	
ympäristöopin	opiskelusta.	2)	Oppilas	
kokee	ympäristöopin		Ledonalat	
itselleen	merkityksellisinä.	
	
Oppimisen	arvioinK:	OsoiUaa	
kiinnostusta	ympäristöopin	opiskelua	
ja	ympäristöä	kohtaan.	HUOM!	
Erilaiset	arvioinnin	menetelmät,	jolla	
oppimista	ja	siinä	edistymistä	
arvioidaan:	läksyt,	havainnoinK,	
kierrätys:	vastuullisuus	kierrätyksessä	
	
Osaamisen	arvionK:	HUOM!	Oltava	
sama	kuin	POPSin	kuvaus.	Saatava	
käsitys,	missä	määrin	osaa	sanoa	
Ledonalojen	merkityksestä	
esimerkkejä,	ryhmätöissä,	ryhmäkoe	



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	
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8	

6	

12	

5	

2	

10	

7	

3	

1	

9	

4	

ARVIOINNIN	TAVOITE-	
LÄHTÖISYYS	1-2	LUOKALLA	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  PeriaaUeena,	eUä	henkilön	tuotos/suoritus	arvioidaan	sen	

perusteella,	kuinka	hyvin	se	vastaa	ennalta	määriteltyjä	
kriteereitä.		

•  TavoiUeena	on	kertoa	oppimisen	tasosta,	miten	annetut	tavoiUeet	
on	saavuteUu,	eroUeleva	–	ei	ole	tehtävänä	kannustaa,	eikä	ohjata	

•  Kriteeriperusteisessa	arvioinnissa	toiminnan	laatua	ja	tuloksia	siis	
verrataan	yhdessä	soviUuihin	kriteereihin.	

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

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

•  Heinonen	(2001,	23)	määriUelee	kriteerit	perustaksi,	jolla	arvioija	
tekee	arvo7avia	johtopäätöksiä.		



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Keskeisimpiä	tavoiUeita	on	luoda	järjestelmä,	jossa	

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

•  Mitä	yksityiskohtaisimmin	ja	selkeämmin	kriteerit	on	
kuvaRu,	sitä	helpompaa	on	arvioinLtuloksen	luoteUavuuden	
toteaminen	(Jakku-Sihvonen	2001,	119).		

•  ArvioinLkriteerien	määriUely	edellyUää,	eUä	kansallisista	
tavoiReista	on	pääteRy	yhteisesK	ja	eRä	kriteerit	on	
tulkiRavissa	yksimielisesK.	(Koulutuksen	tuloksellisuuden	
arvioinLmalli	1998,	13.)		

•  Kriteereihin	perustuvalla	arvioinnilla	uskotaan	lisäRävän	
arvioinnin	oikeudenmukaisuuRa	ja	sitä	pidetään	esimerkiksi	
oppilaan	ja	opiskelijan	kannalta	oikeudenmukaisena	ja	
reiluna,	koska	kriteerien	tavoiReet	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	tavoiReita	tai	esimerkiksi	oppimisen	
arvioinnissa	käyteRäviä	tehtäviä,	joita	voidaan	tarkastella	sekä	
Ledon	uloUuvuuden	eUä	kogniLivisten	prosessien	näkökulmista.			

•  JoUa	tehtäviä,	oppiaineita	tai	asiakokonaisuuksia	voitaisiin	arvioida,	
niiden	tulee	perustua	aseteUuihin	tavoiUeisiin.			

•  TavoiReet	kuvaavat	lopputuotosta,	aioRua	tulosta	tai	
lopputuotosta.		

•  Esimerkkinä	lause:	Oppilaan	tulee	suori7aa	koe	hyväksytys5.	
TosiasiallisesL	edellä	esiteUy	lause	ei	ole	tavoite,	sillä	tavoiUeen	
määriUelyssä	tulisi	olla	mainiUuna,	mitä	Ketoja	tai	kogniKivisia	
prosesseja	oppilaan	tulisi	hallita,	joUa	hän	suoriUaa	kokeen	
hyväksytysL.	(Anderson	et	al	2001,	17–18.)		
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KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
Krathwohlin	ja	Andersonin	taksonomia	jossa	on	kuvaRu	Kedon	ja	kogniKivisen	
prosessin	uloRuvuudet	(Anderson	et	al	2001,	28)	

TIEDON	
DIMENSIO		

KOGNITIIVISEN	PROSESSIN	DIMENSIO		

1.		
Muistaa		

2.		
Ymmärtää		

3.		
Soveltaa		

4.		
Analysoida		

5.		
Arvioida		

6.		
Luoda		 		

A.		
FaktaLeto		
B.		
KäsiteLeto		
C.		
MenetelmäLeto		
D.		
MetakogniLivinen	Leto		
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28.4.2016	

A.	FAKTATIETO	
-  Kedon	osia,	yksiRäisten	asioiden	tai	termien	osaaminen	
-  vastaa	kysymykseen	MITÄ?	
-  esim.	musiikkitermit		

B.	KÄSITETIETO	
-  Kedon	kokonaisuuksia	
-  vastaa	kysymykseen	MITÄ?	
-  esim.	yhteen-,	jako-,	kertolasku,	substanKivi,	juures-vihannekset,	keskiaika	

C.	MENETELMÄTIETO	
-  Vastaa	kysymykseen	MITEN?	
-  Kedon	prosessoinK,	taitojen	ja	menetelmien	prosessoinKa,	soveltaminen	
-  esim.	vesivärimaalaus,	haastaRelutekniikat,	laskujärjestys,	

kielioppisäännöt,	kasvien/eläinten	luokiRelu	

D.	METAKOGNITIIVINEN	TIETO	
-	oman	toiminnan,	Ketojen	ja	ajaRelun	arvioinKa,	ei	merkitse	aina	yhtä	ainoaa				
			vastausta	
-  ajaRelee,	mitä	osaa/ei	osaa,	osaa	valita	esim	laskusäännöt,	osaa	laaKa		
						muisKsääntöjä	



KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	

•  Ymmärtämistä	(understand)	vaaLva	osaaminen	
edellyUää,	eUä	sen	sisältämä	suullinen	tai	kirjallinen	
ohjeistus	on	ymmärreUy.		

•  Tiedon	ymmärtämiseen	kuuluvia	kogniLivisia	
prosesseja	ovat	Ledon	tulkitseminen,	
havainnollistaminen,	luokiReleminen,	asioiden	
summaaminen,	pääReleminen,	vertaileminen	ja	
seliRäminen.		

•  Oppilaan	voidaan	ajatella	ymmärtäneen	Letoa	silloin,	
kun	hän	osaa	yhdistää	uuUa	Letoa	jo	aiemmin	
omaksumaansa	Letoon	(Anderson	et	al31,70).	
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KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  Soveltaminen	(apply)	edellyUää	ongelmaratkaisua	
esimerkiksi	tehtävässä	annetussa	Llanteessa.		

•  Soveltaminen	käsiUää	kaksi	kogniLivista	prosessia:	
Kedon	soveltamista	käytäntöön	(execu#ng),	jos	on	
kyse	tutusta	asiasta	esimerkiksi	soveltava	
harjoitustehtävä,	toinen	soveltamista	vaaLva	
kogniLivinen	prosessi	edellyUää	Kedon	käyRöön	oRoa	
(implemen#ng),	mikäli	kyseessä	on	
ongelmaratkaisutehtävä	tai	uusi	Llanne,	jossa	Letoa	
sovelletaan.	Esimerkkinä	Ledon	soveltamisesta	
ongelmaratkaisutehtävässä	voisi	olla	Llanne,	joka	
edellyUää	Newtonin	toisen	eli	dynamiikan	lain	
soveltamista.	(Anderson	et	al	31,	77).	
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KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	
•  AnalysoinK	(analyze)	edellyUää	esimerkiksi	
Ledon	jakamista	osiin	ja	sen	ymmärtämistä,	
miten	osat	liiUyvät	toisiinsa.		

•  AnalysoinLa	edellyUävä	kogniLivinen	prosessi	
sisältää	Kedon	eroRelua	sekä	Kedon	
järjestämistä	ja	liiRämistä	uudelleen.		

•  Usein	eri	oppiaineissa,	kuten	yhteiskuntaopissa	
tai	historiassa	edellytetään	oppilaalta,	eUä	hän	
osaa	analysoida	Letoa	eroUaessaan	faktat	
mielipiteistä,	yhdistää	syitä	ja	seurauksia	sekä	
eroUaa	oleellisen	Ledon	epäoleellisesta.		
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KRITEERIPERUSTEINEN	ARVIOINTI	

•  Arvioiminen	(evaluate)	tarkoiUaa	pääUelyä,	joka	
perustuu	anneUuihin	kriteereihin		

•  PääUelyyn	kuuluu	asian	tarkastaminen	(checking),	
kuten	esimerkiksi	sen	selviUäminen	nousevatko	
tutkimuksen	johtopäätökset	tutkimusaineistosta,	
kuten	niiden	kuuluisi.		

•  Toinen	arvioimiseen	liiUyvä	kogniLivinen	prosessi	on	
asioiden	kriignen	tarkastelu	(cri#quing),	josta	
esimerkkinä	voisi	olla	Llanne,	jossa	henkilö	arvioi,	mikä	
meneUämä	sopii	parhaiten	annetun	ongelman	
ratkaisemiseksi.	(Anderson	et	al31,	83–84).	
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ARVIOINNIN	YHTEYS		OPPILAAN/	OPISKELIJAN	
KÄSITYKSEEN	ITSESTÄÄN	OPPIJANA	
	•  Asenteiden,	tunteiden	ja	minään	liiUyvien	käsitysten,	kuten	

itseluoUamuksen,	on	monissa	yhteyksissä	todeUu	olevan	
toivoUavia	ja	mahdollisesL		myös	merkiUäviä	tekijöitä	
oppimiseen	liiUyen.		

•  Vaikka	tutkimuksissakin	on	toistuvasL	todeUu	asenteiden	
ja	osaamisen	välinen	selkeä	yhteys	(ks.	meta-analyysi	Ma	&	
Kishor,	1997),	niiden	välisen	vuorovaikutuksen	
analysoiminen	on	jäänyt		vähälle	huomiolle,	sillä	hyviä	
pitkiUäistutkimuksia	ei	ole	toteuteUu	usein.		

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

KogniKivisen	prosessin	uloRuvuus	
	

		 Muistaa	 Ymmärtää	 Soveltaa	 Analysoida	 Arvioida	 Luoda	
FaktaKeto	 Muistaa	

termejä	tai	
yksiUäisiä	
asioita.	

Osaa	kertoa	
omin	sanoin...			
		

Osaa	tehdä	
johtopäätök-
siä	
osaamiensa	
faktojen	
perusteella.	

Analysoi	
oppimiaan	
faktoja.	

Arvioi	faktojen	
luoteUavuuUa.	

TuoUaa	uuUa	
Letoa.	

KäsiteKeto	 Nimeää	
käsiUeitä.	

Osa	
havainnollistaa	
antamalla	
esimerkin.	

Osaa	
soveltaa	
Letojaan.	
Osaa	
luokitella.	

Osaa	tehdä	
loogisia	
johtopäätöksiä.	
Ledon	pohjalta	
	

Havaitsee	
yhtäläisyyksiä	ja	eroja		
kahden	käsiUeen	
välillä.	

Osa	tehdä	
systeemeistä	
erilaisia	syy-
seuraus-malleja.	

MenetelmäKeto	 Tunnistaa	
sopivan	
tutkimusme
netelmän.	
Osaa	
soveltaa	
ruLininomai
sen	
menetel-
män	tutun	
tehtävän	
ratkaisemis
een.	

Osaa	käyUää	
uuUa	
menetelmää	
tuntemaUoman	
tehtävän	
ratkaisemiseksi.	

Soveltaa	
Letämiään	
faktoja	
käyUäessään	
menetelmää.	

Osaa	suunnitella	
tutkimusprosessi
n.		
Kykenee	
tutkimushypote
esien	
esiUämiseen.	

Pystyy	arvioimaan,	
mikä	menetelmä	
sopii	parhaiten	Letyn	
ongelman	
ratkaisemiseksi.	

KehiUää	
vaihtoehtoisen/	
uuden	
menetelmän	
ongelman	
ratkaisemiseksi.	

MetakogniKivin
en	Keto	

LaaLi	
muisLsään-
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	
luoteUavuuUa.		

Pystyy	luomaan	
uuden	tai	
paremman	
tutkimusprosessin
,	jolla	LeUy	
tutkimusongelma	
voidaan	ratkaista	
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•  Valitkaa	oppiaine	ja	tutkikaa	tavoiUeita	
taksonomiataulukon	avulla	

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

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

•  Miten	hyödynnetään	arvioinLin,	
oppimiskeskusteluihin,	arvioinLpalauUeessa,	
todistuksessa?	



OPPIMISEN,	OPETTAMISEN	JA	
ARVIOINNIN	YHTEYS	

•  Edellä	kuvaUu	oppimisen	arvioinnissa	käyteUy	tapa	luokitella		
tehtäviä	auUaa	opeUajaa	opetuksen	suunniUelussa	ja	
opetussuunnitelman	tavoiUeiden	tulkinnassa.		

•  Taksonomiataulu	auUaa	Ledon	järjestämisessä	ja	jäsentämisessä,	ja	
se	soveltuu	laajemman	opetuskokonaisuuden	suunniUeluun.		

•  LuokiUelu	auUaa	opeUajaa	tarkastelemaan	opetuksen	tavoiUeita	
oppilaan	näkökulmasta.		
	-	Mikä	on	haluRu	oppimistulos?	Pitääkö	oppilaan	osata	luetella	
				faktoja	vai	käsiterakennelmia?		
	-	Tavoitellaanko	sitä,	eRä	oppilas	osaa	luokitella	(ymmärtää)	tai	
			erotella	(analysoida)	vai	molempia?		
	-	TavoiReena	voi	olla	myös		oppilaan	itsearvioinnin	harjoiRaminen		
	(metakogniKivinen	Keto).		
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YHTEENVETO	VERTAISARVIOINNISTA	

•  Arvioinnin	suoriUajat	edustavat	arvioitavan	kaltaista	
kokemusta	ja	arvioinLpalauteUa	annetaan	osana	
oppimisprosessia.	

•  Vertaisarvioinnin	merkitys	kasvanut	sitä	mukaa,	kun	on	
oteUu	käyUöön	erilaisia	tapoja	toteuUaa	
ryhmätyöskentelyn	arvioinLa	tai	työskentelylle	aseteUujen	
tavoiUeiden	arvioinLa.			

•  Vertaisarvioinnin	tavoiUeena	on	tukea	yksiUäisen	oppilaan	
tai	opiskelijan	sitoutumista	yhteisesL	aseteUuihin	
tavoiUeisiin	ja	työskentelyyn	sekä	kantamaan	vastuuta	sekä	
omasta	eUä	muiden	oppimisesta,	työskentelystä	ja	
työskentelyn	loppuunsaaUamisesta.	
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VERTAISARVIOINNISTA	
•  PalauUeen	antaminen	omalle	luokkatoverille	tai	
opiskelijakollegalle	tai	palauUeen	saaminen	
vertaiseltaan	ei	ole	helppoa,	eikä	se	välUämäUä	
suju	ilman	harjoiUelua.			

•  JoUa	vertaisarvioinnin	avulla	anneUava	palaute	
tukee	oppimisprosessia,	oppilaiden	ja	
opiskelijoiden	on	hyvä	pohLa:	
	-	miksi	on	tärkeää	osata	arvioida	omaa	ja	toisten	
			toimintaa	ja	työskentelyä,	
	-	minkälaisilla	pelisäännöillä	vertaispalauteUa				
				annetaan	ja	otetaan	vastaan.		
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VertaisarvioinL	
periaaUeita	

•  Anna	palauteUa	siitä,	mistä	sinua	on	pyydeUy	sitä	antamaan	=	
TAVOITE	-	ARVIOINTI.	Jos	oleUe	sopineet,	eUä	palauteta	annetaan	
työskentelystä.	Keskitys	silloin	palauUeessasi	siihen.	

•  Ole	reilu.	Älä	keskity	virheisiin,	vaan	anna	palaute	myös	siitä,	missä	
oppilastoverisi	on	onnistunut.	

•  Perustele	antamaasi	palauteUa	havainnoillasi	tai	esimerkeillä.	Se	
auUaa	palauUeen	saajaa	ymmärtämään	palauteUa.	

•  Jos	et	ymmärtänyt	palauteUa	tai	jos	olet	eri	mieltä,	sano	se	ääneen	
ja	pyydä	tarviUaessa	täsmennystä	tai	perusteluja	

•  Ole	avoin	saamallesi	palauUeelle	ja	yritä	oppia	siitä.	
•  Älä	arvioi	henkilökohtaisia	ominaisuuksia.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(Ouarim-Soivio:	Oppimisen	ja	osaamisen	arvioinL)	
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OPPIMISTEHTÄVÄN	ARVIOIMINEN	
RYHMÄSSÄ	
Ryhmätyöskentelyn	arvoinK:	
-  KannaUaa	harjoitella	strukturoidusL	
-  EdellyUää,	eUä	oppilaiden	kanssa	on	käyty	yhteisesL	oppimiselle	asetetut	

tavoiUeet.		
	
Mitä	esimerkiksi	arvioidaan:	

	-	oppilaan	omia	ryhmätyöskentelytaitoja,		
	-	työskentelyn	sujumista,	
	-	työtehtävien	jakamista	ryhmäläisten	kesken,	
	-	ryhmäläisten	osallistumista	työskentelyyn,	
	-	ryhmätyöskentelyssä	opiUua,	
	-	aseteUujen	tavoiUeiden	saavuUamista,	
	-	ryhmätyöskentelyn	onnistumisia	ja		haasteita,	
	-	mitä	mahdollisesL	tulisi	tehdä	seuraavalla	kerralla	toisin,	eri	tavalla	tai		 	
	paremmin.	
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ITSEARVIOINTI	

•  Perusopetuksen	opetussuunnitelman	
perusteissa	(2014,	50)	todetaan	
itsearvioinnista,	eUä	Opintojen	aikaisessa	
arvioinnissa	tärkeätä	on	myös	oppilaiden	
toimijuu7a	kehi7ävä	vertaisarvioin5	ja	
itsearvioin5.	Ope7ajan	tehtävänä	on	luoda	
5lanteita,	joissa	yhdessä	poh5en	annetaan	ja	
saadaan	oppimista	edistävää	ja	mo5voivaa	
palaute7a.	
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ITSEARVIOINTITAIDOT	
•  Oppilaan	tai	opiskelijan	

itsearvioinKtaidot	voidaan	jakaa	
kolmeen	osaan:	reflekKoon,	
itsearvioinKin	ja	
metakogniKoon.		

•  ReflekKossa	oppilas	tai	opiskelija	
tarkkailee	omia	tunteitaan,	
ajatuksiaan,	toimintatapojaan	ja	
oppimistaan.	

•  ItsearvioinK	on	edellä	kuvaUuun	
reflekLoon	perustuvaa	oman	
toiminnan	jäsentynyUä	arvioinLa.		

•  MetakogniKolla	tarkoitetaan	
muun	muassa	tarkkailun	ja	
arvioinnin	perusteella	tapahtuvaa	
oman	kogniLivisen	toiminnan	
ymmärtämistä.	(Patrikainen	
1999,	154;	Kasanen	2003,	26.)		

	

ReflekKo	
Omien	tunteiden,	

ajatusten	ja	
oppimisen	tarkkailua.	

	
ItsearvioinK		
Oman	toiminnan	

jäsentynyUä	arvioinLa.	

	
MetakogniKo	

ReflekLon	ja	
itsearvioinnin	
perusteella	
tapahtuvaa	
kogniLivista	
toiminnan	

ymmärtämistä.	
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ITSEARVIOINTITAIDOT	
•  Itsearvioinnin	kytkemistä	oppilaan	oppimisen	

arvioinLin	pidetään	tehokkaana,	sillä	se	lisää	oppilaan	
tai	opiskelijan	LetoisuuUa	esimerkiksi	arvioinnin	
kriteereistä.	(Keurulainen	2013,	56).		

•  Toisenlaisia	näkemyksiä	itsearvioinnin	
hyödyllisyydestä	on	esiUänyt	Kasasen	(2003),	jonka	
mukaan	itsearvioinnista	voi	olla	alaluokkien	oppilaalle	
haiUaa.	Mikäli	oppilas	ei	ymmärrä	itsearvioinnin	
tavoiteUa	ja	tarkoitusta	tai	hänellä	ei	ole	vielä	kykyä	
reflektoida	tai	arvioida	omaa	toimintaansa,	
itsearvioinnit	saaUavat	vaikuUa	kielteisesL	lapsen	
minäkuvaan	ja	itsetunnon	kehiUymiseen.		

•  Oppimisen	arvioinnin,	näin	myös	itsearvioinLen,	
täytyy	kohdistua	ensisijaisesK	toimintaan,	ei	
henkilöön,	ja	sen	tulee	vahvistaa	
koulunkäynLmoLvaaLota	ja	oppimisen	edistymistä.		
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ITSEARVIOINTI	

•  OsiUain	itsearvioinnin	haasteellisuuteen	saaUaa	liiUyä	
se,	eUä	lapset	tarvitsevat	aikaa	ja	kokemusta	oman	
toimintansa	arvioimiseksi.	

•  Tutkimuksessa	on	todeUu	eUä	lapset	osaavat	tehdä	
esimerkiksi	muiden	oppilaiden	kyvyistä	loogisia	
arviointeja	ennen	kuin	osaavat	arvioida	omia	kykyjään.	

•  Arvioissaan	lapset	käyUävät	sitä	Ketoa,	mitä	heillä	on	
omista	ja	toisten	aiemmista	suorituksista	(SLpek	&	
McIver	1989,	523–537.)		

•  Tutkimuksella	on	myös	osoiteUu,	eUä	lasten	
itsearvioinnit	tulevat	realisKsemmiksi	iän	myötä	
(Marsh,	Craven	&	Debus	1998,	1030).	
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ESIMERKKEJÄ	yksilöllisestä	työskentelystä	1/3	(FB	–
yksilöllisen	oppimisen	ryhmä)	

•  ”Kakkosluokan	kanssa	tavoiUeiden	aseUaminen	
harjoiUelun	kohteena.		

•  Äidinkielen	työkirjaa	tykkäävät	tehdä,	siispä	sen	avulla	
opetellaan:	Jokainen	tutkii	uuden	aukeaman	itse.	
Miebi	ja	kokeilee,	mitkä	tehtävät	oikeasL	tuntuvat	
sellaisilta,	eUei	niihin	tuhlata	aikaa.	RasLUaa	ne	
tehtävät,	joissa	tunnistaa	harjoiUelun	tarveUa.	
Valinnoista	open	kanssa	pieni	keskustelu	ja	oppilaan	
perustelut	valinnoilleen	osoiUavat,	ovatko	
harjoiteltavat	ja	ohiteUavat	kohteet	viisaasL	valitut.	
Open	avulla	muutetaan	tehtävävalintoja	tarviUaessa.	
Eipä	ole	tarvinnut	paljon	muutella	parin	
harjoituskerran	jälkeen.”	
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Esimerkkejä	yksilöllisestä	työskentelystä	2/3	
Mitä	konkreegsta	hyötyä	näillä	uudistuksilla	halutaan	saavuRaa?	
•  Markus	Humaloja:		Uusi	opetussuunnitelma	ei	ole	minulle	pelkkä	

tunLjakotaulukko,	vaan	haluan	todella	uudistaa	opetusta	ja	oppimista.	
Haluan	myös	vastata	suomalaisen	peruskoulun	
”kouluviihtyvyysongelmiin”	kehiUämällä	aidosL	oppimisen	iloon	
perustuvaa	mallia,	ei	sirkuskoulua.	Nämä	oppilaat	tekevät	työtä	
oppimisensa	eteen	enemmän	kuin	ns.	perinteisessä	opetuksessa	
opiskelevat	oppilaat	tekevät.	Ja	he	enimmäkseen	naubvat	siitä!	Joskus	
väsyUää,	muUa	eikö	meitä	kaikkia?	Haluan	myös	panostaa	jopa	sisältöjä	
enemmän	oppimistaitojen	harjoiUamiseen.	Näen,	eUä	se	on	tärkeämpi	
taito	kuin	se,	eUä	muistaa	alakoulun	ympäristöopin	tunnilta,	kuinka	monta	
poikasta	on	metsäjäniksen	poikueessa.	Jos	joskus	myöhemmässä	elämässä	
kipeäsL	tarvitsee	Letoa	metsäjäniksen	poikueen	koosta,	voi	oppimaan	
oppimisen	taidoillaan	sen	selviUää.	

•  Pekka	Peura:	Konkreebnen	tavoite	on	kehiUää	jokaisen	oppilaan	
itsetuntemusta	ja	itseluoUamusta,	lisätä	oma-aloiUeisuuUa	ja	
vastuunkantokykyä.	Samalla	saada	heidät	naubmaan	uuden	oppimisesta	
niin	paljon,	eUä	he	haluavat	tehdä	kovasL	töitä	oman	oppimisensa	eteen.	

28.4.2016	



Esimerkkejä	yksilöllisestä	työskentelystä	3/3	
Jos	kokeista	luovutaan,	miten	saavutuksia	mitataan	luoteRavasK?	
•  Pekka	Peura:		9.	luokan	pääUöarvosanat	eivät	tutkimusten	mukaan	

ole	tällä	hetkellä	vertailukelpoisia	Suomessa,	muUa	siitä	huolimaUa	
monet	yriUävät	kovasL	pitää	niistä	kiinni.	TavoiUeemme	on	luoda	
uudenlainen	arvioinLmalli,	joka	ruokkii	oppilaan	sisäistä	
moLvaaLota.	

•  Perinteinen	kokeilla	arvioinL	kannustaa	ja	johdaUelee	huonoihin	
opiskelukäytäntöihin.	Oppilas	miebi,	mitä	opeUaja	haluaisi	hänen	
vastaavan	kokeessa.	Sen	sijaan	eUä	hän	miebsi,	mitä	hän	haluaa	
aiheesta	oppia.	Tai	oppilas	lukee	paljon	Letoa	juuri	ennen	koeUa	
lyhytkestoiseen	muisLin,	ja	sen	jälkeen	Leto	ravistellaan	pois	
päästä,	joUa	muisLkapasiteeb	saadaan	käyUöön	seuraavaa	koeUa	
varten.	

•  Nykyinen	kulUuurimme	on	lisäksi	opetussuunnitelman	vastainen.	
TavoiUeenamme	on	kehiUää	opetussuunnitelmaa	noudaUava	
käytännön	toimintamalli,	joka	parantaisi	Ledollista	oppimista	ja	
kehiUäisi	korkeamman	tason	ajaUelutaitoja,	kykyä	analysoida,	
arvioida	ja	luoda.	
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OpeRajan	itsearvioinK	(New	Pedagogies	for	DeepLearning	–	Microsok)		
Vaihtoehdot:	

1.	en	tunne	osaavani	2.	osaan	jonkin	verran	3.	osaan	varmasL	
4.	osaan	myös	opastaa	muita		

	
		Osallistaminen		

•  Toimin	oppimisen	akLvoijana.		
•  Teen	oppimisen	tavoiUeet	

näkyviksi	yhdessä	oppijoiden	
kanssa.		

•  Teen	oppimisen	tavoiUeet	
näkyviksi	yhdessä	koLen	kanssa.		

•  Osallistan	kodit	oppijoiden	
oppimiseen	käyUämällä	
yhteisöllisiä	toimintatapoja.		

•  Arvioin	yhdessä	koLen	kanssa	
oppijoiden	etenemistä.		

Pedagogiset	käytänteet		
•  SuunniUelen	oppimistehtäviä	ja	

-prosesseja	pedagogisia	malleja	ja	
käytänteitä	hyödyntäen.		

•  SuunniUelen	oppimistehtäviä,	jotka	
asteiUain	ohjaavat	oppijan	ajaUelun	
taitojen	kehiUymistä.		

•  Käytän	eri	menetelmiä	oppijoiden	
ydintaitojen	kehiUämiseen.		

•  Käytän	erilaisia	opetus-	ja	
arvioinLmenetelmiä	oppijan	
oppimisprosessin	ohjaamiseen	ja	
yksilöllistämiseen.		

•  Tarjoan	oppijoille	mahdollisuuksia	
tehdä	valintoja	sitoutumisen	ja	
moLvaaLon	lisäämiseksi.		

•  Sitoutan	oppijat	jatkuvaan	itse-	ja	
vertaisarvioinLin	metakogniLivisten	
taitojen	edistämiseksi.		



Oppimisympäristöt	
•  Luon	vuorovaikuUeisen	ja	

oppijakeskeisen	
oppimisympäristön.		

•  Käytän	monipuolisesL	eri	
työvälineitä	ja	-tapoja	oppijoiden	
kiinnostuksen	kohteiden,	
lahjakkuuksien	ja	oppimiseen	
liiUyvien	tarpeiden	
tunnistamiseen.		

•  Rakennan	toimintakulUuuria,	
jossa	oppiminen	on	mahdollista	
kaikille	oppijoille	ajasta	ja	
paikasta	riippumaUa.		

	
•  Rakennan	LetoisesL	yhteisöllisiä	

oppimisprosesseja,	joissa	opitaan	
sosiaalisia	taitoja.		

•  Kuulen	oppijoita	ja	käytän	oppijan	
näkökulmaa	oppimisen	
suunniUelun	ja	kehiUämisen	
lähtökohtana.		

•  Käytän	eri	menetelmiä	oppijan	
sitouUamiseen	ja	moLvoimiseen	
syväsuuntautuneeseen	
oppimiseen.		

•  Käytän	eri	menetelmiä	yhteistyön	
luomiseen	oppijoiden	ja	
perheiden	kanssa.		



Tieto-	ja	viesKntäteknologian	
hyödyntäminen		
•  Kannustan	oppijoita	

hyödyntämään	Leto-	ja	
viesLntäteknologiaa	
innovaLivisesL	omista	
lähtökohdistaan	oppimisen	
syventämiseksi	ja	oppijalle	
uuden	Ledon	luomiseksi.		

•  Sitoutan	ja	moLvoin	
oppijoita	Leto-	ja	
viesLntäteknologian	avulla.		

•  Ohjaan	oppimisprosessia	
käyUäen	Leto-	ja	
viesLntäteknologiaa.		

•  Mahdollistan	oppijoille	
paikallisen	ja	globaalin	
verkostoitumisen	ja	
yhteistyön.		

•  Mahdollistan	oppijoille	
autenbsia	ja	monipuolisia	
oppimisLlanteita.		

•  Kannustan	oppijoita	
käyUämään	
Letoteknologiaa,	joka	
mahdollistaa	oikea-aikaisen	
ja	osuvan	palauUeen	
oppimisesta.		



OPPIMISKESKUSTELU								
OPPILAS	–	HUOLTAJA	-	OPETTAJA	

	
1.	ENNEN	KESKUSTELUA:	

•  RATKAISUKESKEINEN	KESKUSTELU	
•  OPETTAJA	KESKUSTELEE	ETUKÄTEEN	OPPILAAN	KANSSA:	miksi	

oppimiskeskustelu	on	tärkeää,	mitä	keskustelussa	otetaan	esille,	
miten	oppilas	voi	valmistautua	keskusteluun–	annetaan	oppilaalle	
muutama	kysymys	/	aihe,	mitä	hän	voisi	miebä	etukäteen	

•  KOOTAAN	OPPILAAN	KANSSA	MATERIAALIA	(porqolio)	
vanhemmille	näyteUäväksi	

•  TAVOITTEENA	OPPILAAN	OPPIMISEEN	LIITTYVIEN	SEIKKOJEN	ESILLE	
TUOMINEN	(++	/	-)		JA	OPPIMISTA	TUKEVAN	PALAUTTEEN	
ANTAMINEN,	SOLMUKOHTIA	ANALYSOIDEN		

•  TAVOITTEENA	TURVALLINEN,	VÄLITTÄVÄ	JA	JÄMÄKKÄ	
ETENEMINEN	ASIASSA	

	

Rondotrainin	Oy	/	leena	Nousiainen	



OPPIMISKESKUSTELU								
OPPILAS	–	HUOLTAJA	-	OPETTAJA	

2.	KESKUSTELUN	AIKANA:		
•  TERVEHTIMINEN,	OPPILAAN	ARKIKUULUMISET:	mikä	

koulussa	on	kivaa?	mikä	ei	kovin	kivaa?	mikä	on	
helppoa	/	vaikeaa	–	miksi?	jne.	

•  OPPILAS	ESITTELEE	OMIA	OPPIMISTA	KUVAAVIA	
MATERIAALEJA	(porqolio)	

•  AUTETAAN	OPPILASTA	MYÖS	ANALYSOIMAAN	
OPPIMISPROSESSIAAN:	mikä	oli	helppoa	ja	miksi,	mikä	oli	
vaikeaa	ja	miksI	

•  YHTEINEN	PÄÄTÖS	PARHAISTA	VAIHTOEHDOISTA	->	
kokeiluaika	

	
	 Rondotraining	Oy/	Leena	Nousiainen	



OPPIMISKESKUSTELU								
OPPILAS	–	HUOLTAJA	-	OPETTAJA	

3.	JATKOSUUNNITELMAT:		
	
•  MITEN	KOTI	VOI	TUKEA	

OPPILAAN	OPPIMISTA?	
•  MITKÄ		OVAT	OPPILAAN	

VASTUUT	JA	TEHTÄVÄT?	
•  MITÄ	TOIVOMUKSIA	

OPPILAALLA	JA	HUOLTAJILLA	
ON	OPETTAJALLE?	

KIITOS	YHTEISTYÖSTÄ!	

Rondotraining	Oy/	Leena	Nousiainen	



OPS	–prosessin	arvioinL	
•  Miten	OPS	–prosessi	on	vahvistanut		

a)	koulunne	pedagogista	johtajuuUa	
b)	työyhteisön	yhteisöllistä	toimintatapaa	ops:n	
suuntaan	
c)	oppilaiden	osallisuuUa	
d)	arvioinLkulUuuria	
e)	oma	akLivisuus	ops	–valmennuspäivinä	sekä	
väliaikana	koululla?	
Arvioikaa	____________________	
																		1							2								3							4									5	–	perustelut	
Arviot	erillisillä	dioilla!	





”Olin niin innoissani, että pussasin pyörääni” 

kertoi tokaluokkalainen poika opettajalleen 

 
 

Leena	Nousiainen	


