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Presentation Notes
Tervetuloa megaseminaariin myös omasta puolestani. Tänään erityisesti aiheena arviointi. Olen Päivi Atjonen (Joensuu/Kapsy) ja olen täällä siksi, että olen arvioinnin tutkija, pohtimassa täällä nyt arviointia flippauksen kannalta, josta minulla on omanlaisiansa kokemuksia pitkältä ajalta.Olen tehnyt Moodleen teille monenlaista materiaalia. En oleta, että olette edes A-materiaalia kaikki ehtineet katsoa, enkä ole tehnyt tallenteita vain teitä ja tätä päivää varten. Olen työskennellyt siinä toivossa, että ne palvelevat tämän seminaarin jälkeen teitä itseänne ja mahdollisesti kollegoitanne. Alunperin Erkko pyysi minulta tähän 20 minuutin esityksen, ja sen te saatte. Mutta homma lähti hieman lapasesta ja tein vähän muutakin. Olen tähän alkupuheen-vuoroon poiminut joitakin ajatuksia noista tallenteistani.Olen testannut Moodlessa myös erilaisia teknologioita: PP-tallenteeseen tehty ääni-seloste, tabletilla tehty puhuvan pään video, mp3-muotoon tallennettu äänitiedosto ja sitten tavallisia teksti- ja artikkelilinkkivinkkejä. Yhteen pieneen asiaan konsultoin Oppitupaa, joten tavallinen opettaja selviää tästä.Flippareille kuulemma annetun 10 minuutin videosäännön kuulin vasta tallenteiden teon jälkeen. Olen monessa mielessä muutenkin oman tieni kulkija, joten tässäkin olen niin tehnyt. Ajattelen, että eri asiat eri tieteenaloilla vaativat erilaista pohjatietoa ja luotan myös siihen, että pause-nappi on useimmissa laitteissa. MUTTA VOIN ASIANI 2 MINUUTISSAKIN KERTOA! 



Mitä on 
teacher’s assessment literacy?



1. Minimääritelmä

2.  Minimääritelmän laajennus

3. Laaja määritelmä 

4. Laajan määritelmän tarkastelu

Laajeneva ymmärrys arviointiosaamisesta



1. Minimääritelmä

2.  Minimääritelmän laajennus

3. Laaja määritelmä 

4. Laajan määritelmän tarkastelu

Laajeneva ymmärrys arviointiosaamisesta

= opettajan ymmärrys 
pätevän arvioinnin 

periaatteista



1. Minimääritelmä

2.  Minimääritelmän laajennus

3. Laaja määritelmä 

4. Laajan määritelmän tarkastelu

= opettajan ymmärrys pätevän 
arvioinnin periaatteista ja arvioinnin 

vaikuttavuudesta oppimisen 
edistämisessä (oppija) ja pedagogisessa 

kehittämisessä (opettaja)

Laajeneva ymmärrys arviointiosaamisesta



1. Minimääritelmä

2.  Minimääritelmän laajennus

3. Laaja määritelmä 

4. Laajan määritelmän tarkasteluOpettaja tuntee keskeisen arviointikäsitteistön, 
erilaisia arviointimenetelmiä ja niiden kehittämistä, 

arvioinnin laatuvaatimuksia ja 
oppimisen traditionaalisen mittaamisen vaihtoehtoja sekä 

omaa kyvyn käyttää arviointituloksia
opetuksensa kehittämiseen.

(Stiggins 1993 ja 1999; Mertler 2005; Popham 2009; Volante & Fazio 2007; DeLuca & Klinger 2010)

Laajeneva ymmärrys arviointiosaamisesta



   j

3. Laaja määritelmä 

4. Laajan määritelmän tarkastelu

1) luokkahuonearviointi 
(classroom assessment) ja 

2) kouluun kohdistuva 
arviointi (school evaluation)

Laajeneva ymmärrys arviointiosaamisesta

ks. 
seuraavat 
diat



Luokkahuonearviointi ja 
kouluun kohdistuva arviointi



Arviointilukutaitoiset opettajat tietävät ja ymmärtävät (mm. DeLuca & Klinger, Brookhart, 
Mertler, Popham, Stiggins, Volante & Fazio)… 

• luokkahuonearvioinnin perustaidot eli havainnoinnin, palautteenannon ja kyselytekniikan,
• perinteisten (kynä-paperi-kokeet) arviointitapojen lisäksi myös muita, vaihtoehtoisiksi 

kutsuttuja arviointimenetelmiä (mm. toiminnalliset kokeet, näytöt, portfoliot, näyttelyt, 
suulliset kokeet, vertaisarviointi, itsearviointi),

• formatiivisen arvioinnin mahdollisuudet edistää (motivoida) oppimista,

• oppilaiden osaamista koskevan pätevän näytön tärkeyden,
• asenteiden, mielenkiinnon ja arvojen merkityksen oppimiselle ja arvioinnille,
• erityisryhmien (mm. erityisoppilaat) arvioinnin periaatteita,
• oppilaiden sukupuolesta sekä etnisestä ja sosioekonomisesta taustasta aiheutuvia arviointi-

vinoumia,

Teacher’s assessment literacy: 
1) Classroom assessment



Arviointilukutaitoiset opettajat tietävät ja ymmärtävät (mm. Brookhart, Mertler, 
Popham, Stiggins, Volante & Fazio)… (jatkoa)

• hyvien koulukoekysymyksien ja -tehtävien luonnetta ja laatua, 
• avoimiin koekysymyksiin annettujen vastauksien pisteytyksen pätevyysehtoja,
• ns. testaamisen epäjohdonmukaisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
• sopivia tärkeisiin arviointeihin (high-stakes tests/exams) valmistautumisen keinoja, 
• testin tai (kansallisen) kokeen kykyä aidosti kuvata annetun opetuksen tasoa/laatua, 

ja

• arvioinnin ja opetuksen välisen yhteyden ja käyttävät arviointitietoa 
opetuksensa kehittämiseen systemaattisesti.

Teacher’s assessment literacy: 
1) Classroom assessment





1 Arviointi pedagogisena 
työkaluna ja oppimisen 

ohjaajana

Siis kolme pointtia



Erilaisia
arvioijia: 
yksi
tutkimus-
esimerkki

(aineisto: 960 
hollantilaisopettajaa 
577 eri koulusta)











Erilaisia
arvioijia: 
yksi
tutkimus-
esimerkki

(aineisto: 960 
hollantilaisopettajaa 
577 eri koulusta)



1 Arviointi pedagogisena 
työkaluna ja oppimisen 

ohjaajana

2 Arviointi paikallisin, 
kansallisin ja kansainvälisin 

koulukokein tai testein

Siis kolme pointtia



Karvi:n arviointi: 
matematiikan 

oppimistulokset 
perusopetuksen 
päättövaiheessa

Opettajan omat / oppikirjan 
kokeet



1 Arviointi pedagogisena 
työkaluna ja oppimisen 

ohjaajana

2 Arviointi paikallisin, 
kansallisin ja kansainvälisin 

koulukokein tai testein

3 Arviointi 
niin sanotuin 
vaihtoehtoisin 

menetelmin

Siis kolme pointtia



Arvioinnin monet keinot… ei aina vain yksilökokeet…

Vertaisarviointi

Itse-
arviointi

Autenttinen arviointi

Ryhmäperusteiset toiminnalliset arvioinnit

etc. etc.
Kirjalliset kokeet
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Moni tykkäsi ennakkovideoissani ajatuksesta ”sitä saat mitä tilaat ajatuksesta”. Toi-vottavasti opitte tykkäämään myös siitä, että erilaisilla arviointimenetelmillä saa näkyviin erilaista oppimista. Aina tentti tai aina essee vastaa hyvin vain joidenkin opiskelijoiden tarpeisiin, ja vaikka eri menetelmät eivät ole itseisarvo, kannattaa valikoima-variaatiota miettiä.Vaihtoehdot eivät kirjallisuudesta lopu, jos tähän onkin havainnollistettu muutamia erilaisia arviointimenetelmiä, joilla opiskelijat flippauksessakin voivat saada edisty-misestään palautetta, heille tarjoutuu mahdollisuus osoittaa osaamistaan.Opettajan kannattaa siis flippauksessa rohkaista itsearviointiin ja vertaisarviointiin ja yhteiseen työskentelyyn ja vastuuseen, jolloin hänen omaan palautteenantoon kohdis-tuvat paineet vähenevät. Yliopiston opettajalle jää enemmän aikaa keskittyä sellaisiin asioihin, jotka ovat oppimisen kannalta tärkeitä esim. seuraavan opintojakson tai -vai-heen selvittämisessä.Muistutan tuossa esimerkinomaisessa kuvakavalkadissa siitä, että digitekniikasta löy-tyy apuja helpottamaan niin opettajan kuin opiskelijan prosessia. Ihmeellinen voi olla appien maailma.Temputteleminen ei ole ensisijaista, mutta muistaa kannattaa, että erilainen arviointi-menetelmä tai -tekniikka mahdollistaa erilaisen osaamisen esilletulon. Tämä valta on niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä opettajan käsissä.



Formatiivisen arvioinnin valikoimaa…

Spinner

Traffic lightsABC cards

Minute essay Post-it notes

Platemat

Cards

Dies
Think – Pair – Share

Tell your
pair

White board

Assessment
for learning
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Presentation Notes
Sovella ”pieni-ja-usein-on-kaunista” -periaatettaSiis käytä erilaisia pieniä metakognitiivisia aktiviteetteja Moodlessa, tai perinteisin lapputekniikoin voit kerätä ”lennosta” tietoa, mikä on osoittautunut vaikeaksi tai helpoksi, millaisia virhekäsityksiä asiasta on voinut syntyä. Nämä eivät oikeastaan ole sellaisia, joita voi käyttää summatiivisen arvioinnin osana – ellei sitä erikseen opiskelijoille sanota, että Moodlessa olevat hyvät kysymykset, havaitut ristiriidat tai oman oppimishuolen auki kirjoittaminen tulkitaan myönteiseksi oppimisponnisteluksi ja sitoutumiseksi yritykseen ratkaista ongelma niin, että siitä tulee jotain plussia tai pisteitä, joka edistää myös kokonaisarvosanaa.Ei tarvitse pisteyttää ja antaa numeroa. Usein riittää, että opiskelijat keskustelevat ja opettaja ottaa osaa siihen keskusteluun tai opettaja lukaisee minuuttiesseen tai loppulipareen.Sitäkin voi miettiä, milloin on välttämätöntä arvioida numeerisesti – pistekertyminä tai arvosanana – ohjausta ja palautetta pitää antaa, mutta sen ei aina tarvitse olla nu-meerista. Toki hyväksytty-hylätty-rajan ylittäminen pitää määritellä ja tehdä kritee-reillä läpinäkyväksi.Näitä kuvin ilmaistuja tekniikoita olen avannut tekstinä Moodlessa olevassa diateks-tissä, joka liittyy B-videoon.Näistä oli Erkillä, Lassella ja Vesalla esimerkkejä omissa arviointikokemuksia avaa-vissa videoissaan.



Arviointilukutaitoiset opettajat tietävät ja ymmärtävät (Atjonen)…
• koulun ja koko koulutusjärjestelmän arvioimisen erilaisia funktioita (tilivelvolli-

suus, tiedon tuotanto, kehittäminen),
• tietävät koulujen ja opettajien arvioimiseen kohdentuvia tahoja ja intressejä sekä 

niiden keskeisiä vaikuttamismekanismeja,
• sisäisen ja ulkoisen arvioinnin hyötyjä ja haittoja,
• tunnistavat arvioinnin valtakytkennät (power to/over/with), ja
• arvioinnin kehittämiseen tähtäävän perusidean (= nykytilan tunnistamisen ja 

tavoitetilan määrittelyn välisen erotuksen kiinni kurominen).

Teacher’s assessment literacy: 
2) School evaluation



Loppuhenkoset  



Teacher’s assessment literacy

Mitä?
• opettajan ymmärrystä pätevän oppimista edistävän ja kouluun orga-

nisaationa kohdistuvan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin periaatteista

Miksi?
• kehittävän arviointiajattelun ja -käytänteiden yleistymiseksi

Miten?
• hyvän arviointiin monialaisesti perehdyttävän opettajien peruskou-

lutuksen ja ajantasaisen täydennyskoulutuksen avulla
• opettajan oman pedagogisen tahdon ja työyhteisön avulla 
• nojaamalla ”assets perspective”- eikä ”deficit perspective” -ajatteluun
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Presenter
Presentation Notes
Tässä kuvaparissa tiivistyy arvioinnin perusfilosofiasta paljon:Vasemmalla on prosessia tukeva ja oikealla sitä lopputuloksen kannalta katsova arviointi.formatiivinen ja oikealla summatiivinen. assessment ja oikealla evaluation, arviointi ja oikealla arvostelu.Kumpi flippariopettaja – tai ylipäätään yliopiston opettaja – haluat olla?



Suositeltavaa 
luettavaa kaikille 

opettajien arviointiosaamista 
kehittäville  





Arviolta maaliskuun lopussa 
2019 julkaistaan www.karvi.fi

”Että tietää missä on menossa”
Oppimisen ja osaamisen arviointi 

perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

1800 opettajan, 1300 huoltajan, 5000 oppijan ja 220 rehtorin aineisto
paikallisten ops:ien analyysi

koulukohtaiset SWOT-itsearvioinnit

Arviointiryhmä (aakkosjärjestys): 
Päivi Atjonen • Risto Hietala • Päivi Kamppi • Heikki Laivamaa • Anne Levonen • Sirpa Orell • Niina Rumpu • Mikko Saari • Katriina Sulonen • Marja Tamm



Makupaloja tuloksista 

oppimis- ja ohjauskeskus

Valterin Facebook-sivuilla

olevassa videoidussa 

haastattelussa:

https://www.facebook.com/valteri.fi/videos/604399270012411/

https://www.facebook.com/valteri.fi/videos/604399270012411/
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