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Opintojen
aikainen
arviointi

ARVIOINTI LUKUVUODEN
AIKANA =

ARVIOINTI LUKUVUODEN
PÄÄTTYESSÄ =

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

SUMMATIIVINEN ARVIOINTI

• Keskeisenä tehtävänä ohjata
opiskelua ja edistää
oppimista

• Summatiivinen
kokonaisarvio

• Oppilaita ohjataan
palautteen avulla
ymmärtämään tavoitteet,
hahmottamaan edistyminen
sekä parantamaan
suoritustaan
• Tärkeä asema myös
itsearvioinnilla ja
vertaisarvioinnilla

• Lukuvuositodistus, joka
sisältää kokonaisarviot siitä,
miten oppilas on kyseisenä
lukuvuonna saavuttanut
opetussuunnitelmassa
asetetut tavoitteet
opetusohjelmaansa
sisältyvissä oppiaineissa.

Arvioinnin
yleiset
periaatteet

• Arviointi on yhdenvertaista
• Arviointi edellyttää avoimuutta,
yhteistyötä ja osallisuutta
• Arviointi on suunnitelmallista ja
johdonmukaista
• -Arvioinnin tulee kohdistua
vain siihen, mitä
opetussuunnitelmassa on
asetettu tavoitteeksi.
• Oppilaiden suorituksia ei
verrata toisiinsa
• Arviointi ei kohdistu
oppilaan persoonaan,
temperamenttiin tai
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin

• Arviointi perustuu tavoitteisiin ja
kriteereihin
• Opetussuunnitelman
perusteissa asetettuihin ja
paikallisessa
opetussuunnitelmassa
tarkennettuihin tavoitteisiin
• Kansalliset kriteerit 6.
luokan päätteeksi sekä
päättöarvioinnissa
• Kriteerit eivät ole oppilaalle
asetettuja tavoitteita, vaan
ne määrittelevät
arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9
vaadittavan osaamisen
tason.

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden
ikäkausi ja edellytykset
• Oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei
osaamisen osoittamiselle ole esteitä
• Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet, oppimisen tuen
tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt.
• Ne tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppilaalla on mahdollisuus
erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa
• Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaidon taso koulun opetuskielessä

Arviointi on monipuolista
• Monipuolinen arviointi perustuu eri
menetelmin kerättyihin näyttöihin
• Opettaja valitsee arviointimenetelmät
arvioinnin tehtävien ja oppiaineen
tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla
• Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan eri tavoin
• Vain yhden arviointimenetelmän avulla
ei voida arvioida kaikkia oppiaineille
asetettuja tavoitteita

• Arvioidaan kaikkien tavoitteiden toteutumista, ei vain
esim. faktatietoa, muistamista.
• Koska oppiaineen arvosana muodostuu osaamisesta
ja työskentelystä, voi kunkin oppilaan vahvuudet
huomioida näitä osa-alueita tasapainottamalla
arvioinnissa.

• Päättöarvioinnin kompensaatioperiaate:
Päättöarvioinnissa oppilas saa arvosanan 8 kun hän
osoittaa KESKIMÄÄRIN oppiaineen eri kriteerien
kuvaamaa osaamista. Arvosanan 8 tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta. -> sovellettavissa myös kaikkeen
muuhun arviointiin (Erja Vitikka)

Arvioinnin
monipuolisuus

•

Monipuolisella arvioinnilla pystytään
vähentämään arvioinnin vääristymää, joka
liittyy mm. oppisen vaikeuksiin tai kielitaidon
haasteisiin.

•

Monta eri kertaa, monella eri tavalla,
tarkoituksenmukaisin keinoin

•

Yksittäiseen arviointitapaan tai –hetkeen
liittyvien haasteiden merkitys
kokonaisuudessa pienenee ja arvioinnin
validiteetti paranee myös tukea tarvitsevien
oppilaiden kohdalla.

•

Erilaiset arviointitavat mahdollistavat, että
erilaiset oppilaat voivat näyttää
osaamistaan.

•

Tutkimusten mukaan hyvät oppilaat
hyötyvät kaikenlaisesta arvioinnista, mutta
tukea tarvitsevat oppilaat eivät. Siksi on
tärkeä, että myös heillä on välillä
mahdollisuus osoittaa osaamistaan juuri
heille sopivalla arvioitimenetelmällä.
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• Se, että oppilaalla on
haasteita esim. kirjallisten
kokeiden suorittamisessa ei
tarkoita sitä, että hänen
kaikki arviointinsa tulisi
järjestää toisin. Koetilanne
on myös oppimistilanne ja
erilaisia arviointitilanteita
on hyvä harjoitella.
• Opettajan tulee vain
huolehtia, että arviointi
perustuu monipuoliseen
näyttöön eikä ole
riippuvainen vain yhdestä
yksittäisestä koetilanteesta.

• Oppilaalle voidaan määritellä TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN
VAIHEESSA oppiaineeseen opetuksen erityiset painoalueet.
Nämä kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin
• Ne ovat YKSILÖLLISIÄ eli juuri kyseiselle oppilaalle suunniteltuja

Opetuksen
erityiset
painoalueet

• Ne löytyvät opetussuunnitelmasta, mutta ovat usein
opetussuunnitelman matalimpia tavoitteita (luonnoksessa
arvosanan 5 tavoitteet)
• Niiden avulla voidaan painottaa joidenkin tiettyjen, juuri tälle
oppilaalle olennaisten osa-alueiden merkitystä oppilaan
opetuksessa.
• Painoalueiden valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, miten
ne mahdollistavat opinnoissa etenemisen.
• Oppilaalle suunniteltu tuki annetaan kuten muussakin
tapauksessa.
• Opetuksen erityiset painoalueet edeltävät oppiaineen
yksilöllistämistä
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• Arvioinnin tulee aina kohdistua sellaisiin arvioinnin kohteisiin, joita on opetettu
ja joiden oppimiseen oppilaalla on ollut mahdollisuus. Jos oppilaalle on
asetettu opintojakson alussa omia tavoitteita oppimiseensa, tulee myös
arvioinnin kohdistua näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
• Oppilaalla tulee olla myös aina mahdollisuus tavoitella korkeampaa arvosanaa!

• Arviointi suhteessa suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.
• Käytännössä arvosana on tyydyttävä tai alle, koska jos oppilas saavuttaa
opetussuunnitelman tavoitteet hyvin, ei niiden erityisiin painoalueisiin ole
tarvetta.
• Huoltajien, oppilaan ja opettajien tulee olla tietoisia siitä, kuinka paljon
tavoitteita on karsittu ja miten se vaikuttaa arviointiin.

Erityistä
tukea saavan
oppilaan
arviointi

• Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee
oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti,
hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa
yleisen oppimäärän tavoitteisiin.
• Yksilöllistetyn oppimäärään mukaan
oppiainetta opiskelevan oppilaan suoritukset
arvioidaan suhteessa HOJKSissa
määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettujen tavoitteiden mukaan

• Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden
saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle
mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää.
•

Oppiaineen
yksilöllistäminen

Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute,
puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät
sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta
tulee tukea näissä asioissa.

• Yksilöllistetyn oppiaineen tavoitteet ovat kyseiselle oppilaalle
YKSILÖLLISESTI LAADITUT ja ne kirjataan Hojks:iin. Oppilaan edistymistä
ja oppimista arvioidaan suhteessa näihin tavoitteisiin.
• Jos oppilas saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet hyvin, hän saa niistä
myös hyvän arvosanan.
• Jos oppilas saavuttaa hyväksytysti opetussuunnitelman tavoitteet, ei
oppiaineen yksilöllistämiselle ole perusteita.
• Yksilöllistetyt oppiaineet näkyvät päättötodistuksessa, mutta
yhteishaussa ne lasketaan sellaisenaan pisteitä antaviksi.
Yksilöllistetyissä oppiaineissa myös päättöarviointi voi olla sanallinen.
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Työskentelyn arviointi
• Työskentelyn arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin eikä esimerkiksi oppilaan persoonaan liittyvään
työskentelytyyliin.
• Oppilasta ohjataan työskentelemään parhaalla mahdollisella tavalla opetussuunnitelman tavoitteita kohti.

• Työskentelyyn liittyvien tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu, jos oppilaalla on esim. neuropsykologisia haasteita,
jotka vaikuttavat hänen sosiaalisiin taitoihinsa, toiminnanohjaukseen tai tarkkaavuuteen.
• Tällöin tulee huomio kiinnittää oppilaan vahvuuksiin ja huomioida erityisen tarkasti se, että oppilas saa tarvittavan
tuen ja ohjauksen näiden taitojen harjoitteluun ja että näissä asioissa olevat, usein hyvin pysyvät haasteet eivät
vaikuta oppilaan arviointiin kohtuuttomasti.
• Työskentelyn arvioiminen osana oppiaineita antaa mahdollisuuden huomioida erilaiset oppijat. Se korostaa
kuitenkin koulunkäynnin ja yhteisen toiminnan merkitystä ja käytännössä oppiaineesta ei voi saada hyvää
arvosanaa osallistumatta tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn ja työskentelytaitojen opiskeluun.
• Koska oppiaineen arvosana muodostuu osaamisesta ja työskentelystä, voi kunkin oppilaan vahvuudet huomioida
näitä osa-alueita tasapainottamalla arvioinnissa. (Arviointia toteuttamassa / Vitikka)

Kielet koulukontekstissa (muk. Nancy Commins)
Jokapäiväinen
kieli

Oppiainespesifi
Opiskelukieli

kieli

Matematiikka

kaikkiaan

yhteensä

summa

Suomen kieli ja kirjallisuus

henkilö

persoona

päähenkilö

Biologia

polvi

polvitaive

polvilumpio

Maantieto

ihmiset

asukasluku

väestötilasto

Koulutuksellinen tasa-arvo ja arviointikulttuuri
• Ei tarkoita samoja tehtäviä kaikille oppilaille (pyritään tasaamaan ryhmien ja
yksilöiden välisiä eroja).
• Oppilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoilla.
• Lähtötason arviointi (oppilaalle mitä osaa, opettajalle tavoitteiden kirkastamista).
• Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilasta tunnistamaan oman kielitaitonsa ja
osaamisensa edistymistä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• Kaikkien oppiaineiden opetuksessa tulee oppilaalle tarjota kielellistä tukea.
• Arviointia mietitään, kun suunnitellaan opintokokonaisuutta
(arviointisuunnitelma).

• Arviointikulttuurin näkyväksi tekeminen oppilaille, huoltajille ja
opettajaharjoittelijoille (mitä, milloin, miksi, miten).

• Mieti, mitkä ovat tavoitteet ja mikä on keskeistä sisältöä, joka
tulisi hallita.
• Mieti, miten tuon osaamisen voi näyttää.

Oppiaineiden
arviointi

• Kun oppilaalla on haasteita oppimisensa osoittamisessa, on
tärkeää, että molemmat osapuolet tietävät, minkä tavoitteen
saavuttamista ollaan arvioimassa ja mitä vaatimuksia sen
osoittamiseen on.
• Poista sellaiset osaamisen osoittamisen esteet, jotka pystyt.
• Kieli on aina mukana, mutta jos on puutteita kielitaidossa,
kielen merkitystä pitää pyrkiä rajoittamaan ts. oppilas voi
näyttää osaamisensa suullisesti, oppitunnilla vähän kerrallaan,
piirtämällä, esittämällä jne.
• Kokeissa on hyvä kysyä samoilla sanamuodoilla, joita on
käytetty tunnilla, jotta oppilas voi keskittyä asiaan eikä
kysymyksen merkitykseen.
• Opeta oppiaineen kieltä ja fraaseja.
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http://www.enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/mobile/index.html#p=62

OPETA OPPILASTA
KÄYTTÄMÄÄN
SANAKIRJAA MYÖS
KOKEESSA. (PAPERINEN
SANAKIRJA/
DIGITAALINEN)

ANNA TEHDÄ MUKAAN
OMIA SANALISTOJA TAI
MUISTIINPANOT.

KIRJA APUNA KOKEESSA?
MILLAISEEN KOKEESEEN
SOPII? MIETI TARKOIN,
SILLÄ USEINKIN MITTAA
JOTAIN MUUTA KUIN OLI
TARKOITUS.

RIITTÄÄKÖ KÄSITTEIDEN
TAI ASIOIDEN
TUNNISTAMINEN,
YHDISTÄMINEN,
HAVAINNOINTI VAI ONKO
OSATTAVA TUOTTAA?
ONKO OPPILAAN
KIELITAITO JO SELLAINEN,
ETTÄ HÄNEN ON
MAHDOLLISTA TUOTTAA
TEKSTIÄ.
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PYRI
YKSINKERTAISTAMAAN
SAADAKSESI SELVILLE
TODELLISEN
TIETOTAIDON. MUUTA
RAKENTEET TAI SANAT
HELPOMMIKSI TAI SELITÄ
NE.

ARVIOINTI ON KUITENKIN
MYÖS KIELEN ARVIOINTIA,
SILLÄ KÄSITTEET OVAT
OSA OPPIAINEEN
HALLINTAA. MITÄ
KÄSITTEITÄ
HARJOITELLAAN JA
ARVIOIDAAN?

Mitä
käytännössä?

• Opiskelutaidot korostuvat, koska
puutteellinen kielitaito on korvattava (pitäisi
ainakin) muilla tavoilla.
• Oppilaiden kielitaito on hyvin erilainen; taso
ja rakenne.
• Arviointitapa korostuu, koska valittu tapa voi
estää tai helpottaa taidon osoittamista.
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...käytännössä...
muutama
esimerkki...

• Oppilas voi kirjoittaa itselleen käsitteet
omalla kielellään ja ottaa sanalistan
mukaansa kokeeseen, mutta hän ei voi ottaa
esimerkiksi
• sanojen selityksiä, jos on tavoitteena oppia
niiden merkitys ja arvioida
• sitä, kuinka hyvin kyseiset käsitteet osataan.
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Esimerkki: tekstin yksinkertaistaminen
•

• 4.lk matematiikan koe
• Säkin sadasta perunasta 16
oli syömäkelvottomia.
Loput perunat pussitettiin kuuteen
pussiin. Kuinka monta
perunaa jokaiseen pussiin tuli?
• vrt.
• Pussissa on 100 perunaa. Niistä 16 on
niin huonoja, että niitä ei voi
syödä. Loput perunat laitetaan kuuteen
pussiin. Kuinka monta perunaa tulee
yhteen pussiin?
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…käytännössä…

• Koepaperin ulkonäkö, työn palauttaminen
myöhässä, oppilaan asenne tai se, ettei
jakson aikana ole tehty yhtään kotitehtävää,
eivät vaikutta arviointiin, jos niitä ei ole
selkeästi asetettu tavoitteiksi tai
arviointikriteereiksi.
• Myöskään suullinen koe, kokeeseen annettu
lisäaika tai vaikkapa useana päivänä tehty
koe yms. eivät ole arviointiin vaikuttavia
tekijöitä.
• Arviointia ei voi käyttää rankaisemisen
välineenä!
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Keskustelu
”Monesti ajatellaan, että kun tehdään kaikkien
kohdalla samalla tavalla, tehdään oikein.
Mutta tässä tapauksessa tehdään ikävä kyllä
lainvastaisesti ja samalla virkavirhe!”
Pirjo Koivula 2018
Tuen pelätään vaikuttavan siihen, että oppilas saa
paremman arvosanan kuin ansaitsee. Aiheuttaako
tuen puute pelon siitä, että oppilas saa
huonomman arvosanan kuin ansaitsee?
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