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”Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena
osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja
kasvattamisesta. Arvioinnin on tuettava opetusta ja oppimista
sekä opiskelijan että opettajan kehittymistä”.

Käsitteiden määrittely
Määriteltävä esim. seuraavat:
y Arviointi vs. arvostelu
y Arvioinnin kohde eli jokin taito esim. kielitaito, mitä se
tarkoittaa/ mitä se sisältää

Erilaisia arviointityyppejä ja -tapoja
y 1.määrällinen arviointi eli kvantitatiivinen arviointi:

tietoa kerätään siitä, kuinka paljon on opittu. Opittua tietoa
pyritään tällöin mittaamaan määrällisellä suureella. (Koli &
Silander 2002.)
y 2. laadullinen arviointi eli kvalitatiivinen arviointi:
Yleensä tieto siitä, kuinka paljon on opittu eli määrällinen arviointi
ei riitä, vaan tarvitaan tietoa oppimisen laadusta. Laadullisessa
arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan laajoihin valmiuksiin
ja työprosessien hallintaan sekä oman toiminnan arviointitaitoihin.
(Koli & Silander 2002.)
y 3.oppimistulosten arviointi
y 4.oppimisprosessin arviointi

y 5.normipohjainen arviointi: opiskelijoita verrataan toisiinsa

eli arviointi perustuu toisten suorituksiin eikä opiskelijan omaan
aitoon suoritukseen. Tulokset saadaan yleensä noudattamaan
normaalijakaumakäyrää. (Atjonen 2007)
y 6. kriteeripohjainen arviointi: opiskelijoiden suoriutumista
verrataan asetettuihin tavoitteisiin eli opiskelijoita ei verrata
toisiinsa eikä aseteta paremmuusjärjestykseen. (Atjonen 2007)
y 7. diagnostinen arviointi: opintojakson tai koulutuksen alussa
tehtävää arviointia, jonka avulla saadaan tietoa mm. oppilaiden
lähtötasosta. Tätä tietoa tarvitaan mm. opetusprosessin eri
vaiheiden suunnittelussa.

y 8. formatiivinen arviointi: arviointi tapahtuu opetuksen ja

opiskelun aikana. Pyrkimyksenä on saada tietoa keskeisten asioiden
hallinnasta eli siitä, kuinka asetetut tavoitteet on saavutettu.
(Heinonen 2001)
y 9. summatiivinen arviointi: opetusjakson lopussa tai sen
jälkeen tapahtuvaa arviointia. Arvioinnin kohteena on tällöin koko
opetusjakson aikana opittujen asioiden määrä ja laatu (Heinonen
2001)
y 10. subjektiivinen arviointi
y 11. objektiivinen arviointi

y 12.holistinen arviointi: osaamista arvioidaan kokonaisuutena

ottaen huomioon eri osien (tietojen, taitojen ja asenteiden )
suhteet toisiinsa
y 13. analyyttinen arviointi
y 14. itsearviointi:
-pitää opettaa ja harjoitella, yli- tai aliarviointi
-tärkeää sekä opiskelijan että opettajan kehittymisen kannalta
-ei rajoitu vain koulun sisälle, olennainen osa oppimista sekä
elinikäisen oppimisen ja kehittymisen kannalta välttämätöntä eli se
on jatkuvaa.
y 15. vertaisarviointi: pitää opettaa ja harjoitella.
-oppiminen syvempää

y 16. autenttinen arviointi.

Arvioinnin kulttuuri, jossa ”opiskelija toimii itselleen päämääriä ja
tavoitteita asettavana henkilönä, joka pystyy pohtimaan ja
arvioimaan omaa elämis- ja kokemismaailmaansa. Reflektiivinen
prosessi auttaa oppimisen jäsentämisessä ja sen ohjaamisessa
tavoitteiden suuntaisesti.” (Kohonen 2005, 40.)
Keskeisiä piirteitä:
-arviointi on opetuksen olennainen osa
-opiskelijaa tarkastellaan yksilönä
-arvioinnissa kootaan tietoa useilla eri tavoilla
-arviointi on jatkuvaa ja ulottuu pitkälle aikavälille

-arviointitietoa käytetään oppimisen parantamiseen
-opetussuunnitelmassa on mahdollista tehdä erilaisia yksilöllisiä
valintoja, jotka mahdollistavat omaehtoisia opiskelun osioita
-arviointi tukee opiskelijan reflektiivisten taitojen,
itsearvioinnin ja kriittisen ajattelun kehittymistä
-arviointi rohkaisee yhteistoiminnallista työskentelyä
-arvioinnissa opiskelijan tavoitteita verrataan tavoitteisiin ja
omaan aikaisempaan suoriutumiseen, ei opiskelijatovereiden
suorituksiin (Kohonen 2005)

y Arviointia voidaan luonnehtia myös sen tehtävän kautta.

- Esim. toteava, motivoiva, ohjaava ja ennustava arviointi
(Atjonen 2005, 144) .

Arvioinnin kohteita:
y Tuotosarviointi ja prosessiarviointi
y Pintatason oppiminen, syvätason oppiminen
y Molemmissa ”pitää sitoutua aina tavoitteisiin: ellei päämäärä

ole selvillä, arviointi ajautuu vääriin uomiin” (Atjonen 2007,
144).

Arvioinnin suunnittelu:
-Arvioinnin suunnittelu on tärkeä osa opintojakson suunnittelua.
-Opintojakson suunnittelun täytyy sisältää myös arvioinnin suunnittelun ja
valitsemisen jokaisen opintojakson yhteydessä.
-Arviointimenetelmiä pitää myös tarkistaa ja muuttaa säännöllisesti.
-Opettajan tekemän arvioinnin, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tavoitteet ja
perusteet pitää tuoda opiskelijoille esille.
Æ Läpinäkyvyyden kautta opiskelijat ymmärtävät paremmin ”mitä häneltä
odotetaan oppimistulosten saavuttamisesta” (Atjonen 2007, 86).
Æ Opiskelijat sitoutuvat paremmin opiskeluun ja motivaatio kasvaa.
Æ -Tavoitteet vaikuttavat myös opetuksen laadun säilymiseen.
Æ Opettajan arviointityö myös helpottuu, kun perusteet ja kriteerit ovat esillä. *
-Opintojakson edetessä ja lopussa arviointi tulee toteuttaa siten kuin opiskelijoille
on kerrottu tai kuten opiskelijoiden kanssa on sovittu (Atjonen 2005)
* Esimerkki Liverpool John Moores University

Lopuksi
y ”Mihin ratkaisuun opettaja päätyykään arvioinnissa eli toimiiko niin kuin

aikaisemmin vai ottaako mukaan jotain uusia arviointimenetelmiä tai
niiden yhdistelmiä, tärkeintä on kuitenkin aina tarkastella kriittisesti,
miettiä ja analysoida toimintaansa ja perustelujaan myös arvioinnin
osalta: esim. mitkä tavoitteet ja arvot ovat arvioinnin taustalla ja mitä
vaikutuksia arvioinnilla on opettamiseen, omaan itseen ja ennen kaikkea
opiskelijaan. Arvioinnin suunnitteluun, muuttamiseen ja kokeiluun
menee aikaa ja moni opettaja ehkä laskee resursseja. Omien
opetusresurssien kohdentamista voisi miettiä siltä kannalta, mikä
edesauttaa opiskelijoiden oppimista sillä hetkellä mutta myös koulun
ulkopuolella ja koulun päättymisen jälkeen työelämässä. Tavoitteeksi
voisi asettaa jonkin muun kuin pelkän episteemisen tason eli tietotason
lisääntymisen ja ottaa mukaan elinikäisen oppimisen ja kehittymisen
periaatteen ja kasvun opiskelijana, valmiina insinöörinä ja ennen kaikkea
ihmisenä”
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