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Oppimista tukeva, 
yhteisöllinen arviointi 

Nokia 
16.9.2015 
Päivi Nilivaara 
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Mikä edistää oppimista? 
•  Resurssit 
•  Opiskeluun käytetty aika 
•  Palautteen anto 
•  Tvt opetusvälineenä 
•  Kotitausta 
•  Luokalle jättäminen 
•  Strukturoitu opettajajohtoinen työskentely 
•  Luokkakoko 
•  Tutkiva oppiminen 
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Käännös S.Kupiainen 
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ARVOSTELU 

ARVIOINTI 

PALAUTE 
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Erja Vitikka, Opetushallitus 

Mitä OPS2016 sanoo arvioinnista? 
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Koulu vaikuttaa merkittävästi 
siihen, minkälaisen käsityksen 
oppilaat muodostavat itsestään 
oppijana ja ihmisenä. 

Rohkaista omien 
tavoitteiden 

asettamiseen ja  
saavuttamiseen. 

Rakentaa positiivista 
käsitystä itsestä 

oppijana 

Ohjata 
havainnoimaan ja 

ymmärtämään omaa 
oppimisen prosessia. 

Ohjata oppimista 
tarkoituksenmukai-

seen suuntaan. 

OIKEUDENMUKAISUUS 
MONIPUOLISUUS 

Miksi arviointia? 
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Arvioinnin kaksi tehtävää 

•  Oppilaan 
oppimisen ja 
opiskelun 
ohjaaminen, 
tukeminen ja 
kannustaminen 

•  Oppilaan 
suoriutumisen 
kuvaaminen 
suhteessa 
tavoitteisiin 

YHTEYS? 

Arvioinnin lajit 

Opintojen aikainen 
arviointi 
•  Pääosin oppimisen 

ohjaamista palautteen 
avulla 

•  Perustuu aina ops:n 
tavoitteisiin, joista sovittu 
yhdessä oppilaiden 
kanssa 

•  Monipuolisuus  
•  Huomio onnistumisiin ja 

edistymiseen 

Päättöarviointi 
 
•  Oppilaiden osaamisen 

tason määrittely ja 
kuvaaminen arvosanojen 
avulla 

•  Apuna päättöarvioinnin 
kriteerit (hyvän 
osaamisen kuvaukset) 
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Arviointi 

Arviointi- 
kulttuuri 

Oppimista tukeva 
arviointikulttuuri 

•  ’Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata 
ja kannustaa sekä kehittää oppilaan 
edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan 
oppimista, työskentelyä ja 
käyttäytymistä tulee arvioida 
monipuolisesti.’ 

Perusopetuslaki 
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Yhteisöllinen arviointikulttuuri 

VUORO-
VAIKUT-
TEISUUS 

Oppilaiden 
osallisuus 

Kannustavuus 

Osa oppimis-
prosessia 

Kotien  
osallisuus 

Opettajan työn 
suuntaaminen 

Kannustava arviointikulttuuri 
•  Rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri 
•  Oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja 

vuorovaikutteinen toimintatapa 
•  Oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa 

ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen 
näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin 
ajan 

•  Arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys 
•  Arvioinnin monipuolisuus 
•  Arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen 

opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa. 
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Arviointivuorovaikutus 
•  Arviointi on osa oppimista, rakentuu siis 

luontevaksi osaksi oppimistilanteita 
•  Keskustelua, pohdintaa, juttelua mm. siitä,  

! mitä tavoittelen 
! miten toimin 
! miten sujui  
! mitä opin 
! miten työskentelen 
! innostuinko 
! mitä tavoittelen jatkossa 
! miten kannattaisi toimia ensi kerralla 

Palautetta… 

•  Opettajalta oppilaalle 
•  Opettajalta ryhmälle 
•  Oppilaalta opettajalle 
•  Oppilaalta oppilaalle 
•  Oppilaalta ryhmälle 
•  Ryhmältä opettajalle 
•  Ryhmältä oppilaalle 
•  Ryhmältä ryhmälle 
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Arvostelukäsi 
Voimavarakäsi 

Uskon… 

Voisitko ajatella… 

Ongelmasi o
n… 

Onnistuit hyvin… Ensi kerralla… 

Et taaskaan… 

Sinun pitää… 

En usko… 

Itsearvioinnista 
•  Tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen 

pohdintaan yksilönä ja ryhmänä  
•  Oman oppimisen ja edistymisen ja niihin 

vaikuttavien tekijöiden havainnointia  
•  Omien ja muiden erilaisten oppimisen 

tapojen, vahvuuksien ja onnistumisten 
tunnistaminen 

•  Itseohjautuvuuden tukeminen ->miten voin 
itse vaikuttaa oppimiseeni 
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Itsearvioinnista 

Työn tuloksia ja onnistumista 
arvioidaan suhteessa  

 tavoitteisin  
ja niihin 

 onnistumisen kriteereihin, 
 joista on yhdessä keskustellen 

sovittu työtä aloittaessa 
 Ops2014 

Bloomin taksonomia (uudistettu) 

Kuvan lähde maot.fi 
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(Ajattelun) arvioinnin muistilista 

•  Määrittele tavoite tarkasti 
•  Varmista, että tehtävät mittaavat oikeita 

asioita 
•  Päätä, mikä ja millä tasolla osoittaa 

osaamista 
•  Anna ajattelua vaativia tehtäviä 
•  Anna uudenlaisia tilanteita ja materiaaleja 
•  Huomioi ajattelun tasot 

Arviointi on myös opettajien 
itsearvioinnin ja oman työn 

reflektoinnin väline. 

Ops 2014 
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Mitä se Hattie sanoikaan arvioinnin 
merkityksestä.... 

Fokuksen muutos 
”Perinteinen  

oppimisen malli” 

•  Edellytetty tuotos ja 
lopputulos 

•  Oppiaine, sisältö, tieto 
•  Välittömät  

kokemukset 
kontekstista 

•  Tiedon muistaminen 
ja muistista 
palauttaminen 

•  Muistamisen arviointi 

Oppimista edistävä 
oppiminen 

•  Prosessi, jolla 
päästään 
lopputulokseen 

•  Omat strategiat, taidot, 
vaihtoehtoiset 
menetelmät 

•  Universaalit, so-
vellettavat oppimisen 
periaatteet 

•  Siltaaminen sisältöihin  
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Kehittääkö opetukseni… 
•  Oppilaan itsensä 

hahmottamista? 
•  Vuorovaikutusta? 
•  Havaintojen tekemistä? 
•  Tiedon hakemista? 

Muokkaamista? 
Tuottamista? 

•  Tiedon ja ideoiden 
jakamista? 

•  Tutkimista? 
•  Luovuutta? 

•  Yhdessä tekemistä? 
•  Syventämistä? 
•  Keskittymistä? 
•  Itseluottamusta? 
•  Uusien ratkaisujen 

löytämistä? 
•  Eri näkökulmien 

löytämistä? 
•  Kysymysten tekemistä? 
•  Innostumista? 

Joensuun IE-koulutuksessa tuotettu aineisto 

Sisältääkö opetukseni 

•  Vuorovaikutusta? 
•  Yhdessä tekemistä? 
•  Leikkejä? 
•  Pelejä? 
•  Fyysistä aktiivisuutta? 

•  Kokeellisuutta? 
•  Toiminnallisuutta? 
•  Taiteen eri muotoja? 
•  Ohjausta? 
•  Palautteen 

antamista?  

Joensuun IE-koulutuksessa tuotettu aineisto 
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Pois  
jätet-
tävää 

Vanhaa  
uuden ehdoilla, 

uutta  
vanhan ehdoilla 

 

Uutta 

Muutoksen dynamiikka 

Mitä  jätän pois, jotta voin ottaa  
uusia menetelmiä käyttöön? 

”Teille on tuttua, miten me kaikki 
puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen 
lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän 
ja osaa houkutella esiin parhaan meistä.  
 
Ja tiedämme, miten me kaikki 
kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, 
joka koko ajan löytää meistä vikoja.” 

    
   Desmond Tutu 


