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1 JOHDANTO 
 

 

Arvioinnin sanotaan olevan opettajan tärkein pedagoginen työkalu (Luostarinen & Pelto-

maa 2016, 161). Se on olennainen osa kouluamme, sillä sen nähdään olevan erityisen 

tärkeää kehittymiselle ja laadukkaalle oppimiselle (Korpinen, Korpinen & Pollari 1994, 

6; Wintle & Harrison 1999, 8). Arviointi onkin ollut viime aikoina paljon esillä niin alan 

kuin julkisessakin keskustelussa uuden, syksyllä 2016 alakoulun puolella voimaan tul-

leen, opetussuunnitelmauudistuksen myötä.  Yleissivistävän koulutuksen arviointikysy-

myksiin paneutunut Najat Ouakrim-Soivio (2017) kysyykin huhtikuussa 2017 pidetyssä 

Opetushallituksen Oppimisen arvioinnin kansallisessa konferenssissa: kun oppimiskäsi-

tys muuttuu, muuttuuko arviointi?  

 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa koulun arviointikulttuurin keskeisiksi 

piirteisesti nostetaan muun muassa rohkaiseva, yrittämään kannustava ilmapiiri, vuoro-

vaikutteisuus, monipuolisuus sekä koko oppimisprosessin tukeminen. Arvioinnin tulisi 

olla opintojen aikana pääasiassa formatiivista, kannustavaa ja ohjaavaa ja sen tulisi ke-

hittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Opetuksen järjestäjän eli kunnan vastuulle jää 

määritellä tarkemmin, miten koulujen arviointikulttuuria kehitetään ja, miten opintojen 

aikainen arviointi sekä päättöarviointi yhdeksännellä luokalla käytännössä toteutetaan. 

(Opetushallitus 2014, 47, 50, 60.) 

 

Sanna-Mari Salonen-Hakomäen, Tiina Soinin, Janne Pietarisen sekä Kirsi Pyhältön 

(2016) opetussuunnitelmauudistusta käsittelevässä tutkimuksessa selvisi, että sen parissa 

työskennelleiden opetushallituksen viranomaisten mukaan uudistuksen tärkeimmät ta-

voitteet liittyivät nimen omaa pedagogiikan ja näin myös arvioinnin kehittämiseen. Vi-

ranomaisten vastauksissa korostui tarve arvioinnin kehittämisestä monipuolisemmaksi ja 

vuorovaikutuksellisemmaksi. Heitä huolestuttivat vanhentuneet arviointikäytänteet, eikä 

standardisoitua arviointisysteemiä kaivannut kukaan. (Salonen-Hakomäki ym. 2016, 671, 

680.) Arvioinnin uudistaminen nähdäänkin välttämättömänä ja keskeisenä koulun tehtävä 

(Ihme 2009, 17). 
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Sekä YLE että Helsingin Sanomat ovat myös osaltaan pyrkineet selvittämään niin rehto-

rien, opettajien kuin vanhempienkin käsityksiä viimeisimmästä arviointiuudistuksesta. 

YLE:n selvityksen mukaan vain kolmas osa alakoulun rehtoreista ja opettajista on sitä 

mieltä, että arvioinnin osuus on uudessa opetussuunnitelmassa selkeä. Varsinkin opetta-

jien mielipiteissä korostui epätietoisuus siitä, miten oppilaita tulisi käytännössä arvioida. 

(Hämäläinen & Kallunki 2016.) Helsingin Sanomat puolestaan selvitti vanhempien nä-

kemyksiä asiasta. Näiden mielipiteet jakautuivat selkeästi kahteen leiriin: hieman yli 

puolten mielestä arvioinnin tulisi pysyä vanhan kaltaisena ja numeropainotteisena, kun 

taas toinen puoli vastaajista näki, että informatiivisempi, sanallinen arviointi olisi toimi-

vampi. Numeroarviointia puolustettiin selkeydellä sekä kilpailuyhteiskunnan tarpeilla ja 

sanallista arviointia taas sen kannustavuudella sekä kyvyllä tarjota laaja-alaisia taitoja 

elämää varten. (Vasantola 2016.) 

 

Itse olen kuitenkin alkanut pohtia, mikä on oppilaiden näkökulma aiheeseen. Siitä ei ole 

paljoa puhuttu, mutta itseäni tulevana luokanopettajana kiinnostavat nimen omaa heidän 

mielipiteensä. Minkälaisena arvioinnin maailma näyttäytyy koulussa oppilaiden näkökul-

masta? Alakoulussakin arviointi on vahvasti läsnä oppilaan kouluarjessa: reaaliaineissa 

viidennellä luokalla olevalla oppilaalla voi olla lukuvuodessa jopa 35–40 koetta (Atjonen 

2007, 10). Arvioinnista voidaankin nähdä tuleen itsestäänselvyys, jonka mielekkyyttä ei 

pohdita tarpeeksi (Uusikylä & Atjonen 2005, 194). Opettajan tekemällä arvioinnilla voi 

usein olla itseään toteuttava, leimaava vaikutus, johon opettajan omat asenteet saattavat 

vaikuttaa (Filer 2000, 84). 

 

Tutkimusta oppilaiden arviointikäsityksistä on tehty vielä suhteellisen vähän (Brown & 

Harris 2012, 47). Lisäksi suurin osa näistä on keskittynyt korkeakouluopiskelijoiden kä-

sityksiin (Weekers, Brown & Veldkamp 2009, 135). Bronwen Cowien (2009, 86) mukaan 

oppilailla on yleensäkin hyvin vähän vaikutusvaltaa siihen, miten arviointia toteutetaan 

koulussa. Myös Kari Kivinen (2003, 81) toteaa väitöskirjassaan, että erityisesti suoma-

laiset oppilaat eivät koe pystyvänsä vaikuttamaan opettajan päätöksiin arvioinnista ja sen 

menetelmistä. Arvioinnilla ja palautteella on kuitenkin merkittävä vaikutus lapsen itse-

tuntoon ja minäkäsityksen muodostamiseen. Jotta opettaja voisi tukea tätä kehitystä, hä-

nen on tiedettävä, miten lapsi tilanteet kokee ja oltava valmis kuuntelemaan häntä. (Aho 
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1996, 51, 54.) Oppilaiden subjektiivisia käsityksiä tutkimalla voidaan oppimisen konteks-

tia ja opettajien tekemää arviointia katsoa myös siitä näkökulmasta, kuinka ne voisivat 

paremmin tukea arvioinnin oppimista edistävää tehtävää (Cowie 2009, 101).  

 

Tutkielmani lähtökohtana on siis oppilaiden näkökulman esiin nostaminen. Kirsti Mäen-

sivu (1999, 29) esittää väitöskirjassaan, että arviointia voikin tutkia kahdesta erilaisesta, 

jopa ristiriitaisesta näkökulmasta: tehdäänkö arviointia koulun tuloksellisuuden ja vaikut-

tavuuden näkökulmasta vai oppilaan ja oppimisen näkökulmasta? Luokanopettajana tu-

len olemaan vastuussa oppilaiden kasvatuksesta ja oppimisesta, joten haluan tarkastella 

arviointia oppilaslähtöisesti. Lasten näkökulmien tavoittaminen ja mukaanotto osaksi 

koulunkasvatustyötä on opettajan haaste ja velvollisuus (Turja 2007, 167). 

 

Arviointia paljon Suomessa tutkinut ja siitä kirjoittanut Päivi Atjonen (2014b, 242) to-

teaa, että oppilaiden osallistamisesta arviointiprosessiin puhutaan uudemmassa arviointi-

kirjallisuudessa aiempaa useammin, koska sen on ymmärretty lisäävän oppilaan itsevar-

muutta siitä, että oppiminen on mahdollista.  Oppilaiden arviointikäsityksiä kansainväli-

sesti on tutkinut erityisesti Gavin Brown kollegoineen (mm. Brown & Hirschfeld 2007, 

2008; Brown, Irving, Peterson & Hirschfeld 2009; Harris, Harnett & Brown 2009). Myös 

Suomessa niihin liittyviä pro gradu -tutkielmia on tehty aiemminkin, joskin useasta eri 

näkökulmasta (mm. Happonen & Tuominen 2014; Huuha & Jaatinen 2014; Lamminpelto 

& Saarinen 2013; Leinonen 2000; Palola 2013; Ylöstalo 2006). Lasten kuuleminen lisää 

heidän osallisuuttaan huomattavasti, mutta ongelmana on, että me aikuiset usein ajatte-

lemme kauaskantoisesti lapsen tulevaisuutta, emmekä huomioi lasta osana elämää tässä 

ja nyt (Turja 2004, 8).  Lapsi kuitenkin viettää suuren osan lapsuudestaan koulussa, joten 

on erittäin tärkeää, että se on paikka, jossa lasta kuullaan ja jossa tämä kokee pystyvänsä 

vaikuttamaan asioihin ja oppii kantamaan vastuuta. Lasten näkökulmia ei voi yrittää muu-

ten selvittää, kuin heitä lähestymällä, kysymällä ja kuuntelemalla. 

 

Lähdin tavoittelemaan oppilaiden käsityksiä arvioinnista koulussa haastattelemalla vuo-

den 2016 aikana yhteensä 16 5.–7.luokkalaista oppilasta sekä perus- että steinerkoulusta. 

Halusin saada oppilaiden arviointikäsityksistä mahdollisimman yleisen ja monipuolisen 

kuvan, joten otin mukaan myös vaihtoehtoista pedagogiikkaa toteuttavan steinerkoulun. 
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Tämä koulumuoto on minulle omasta lapsuudestani tuttu. Steinerkoulu on lähtöisin Sak-

sasta. Ensimmäinen steinerkoulu perustettiin vuonna 1919 Waldorf-Astoria tupakkayh-

tiön työntekijöiden lapsia varten. Koulun opetuksesta ja sen suunnittelusta vastasi kasva-

tusfilosofi Rudolf Steiner. Suomessa koulut ovat saaneet nimensä niiden perustajaisän 

mukaan, mutta maailmalla niitä kutsutaan usein tehtaan mukaan waldorfkouluiksi. 1 (Hel-

singin Rudolf Steiner -koulu.) Steiner suunnitteli koulun aina varhaiskasvatuksesta kah-

denteentoista luokkaan saakka (Uhrmacher 1995, 393). Steinerkoulut toimivat vaihtoeh-

tona peruskoululle osana Suomen julkista koulujärjestelmää. Ne asettuvat vastustamaan 

uusliberalistista koulutuspolitiikkaa, joka tuo talouselämän ajattelun koulumaailmaan 

sekä korostaa kilpailua ja tehokkuutta. (Paalasmaa 2011, 5–6.) 

 

Tutkielmani on fenomenografisella tutkimusotteella toteutettu laadullinen tutkimus. Fe-

nomenografian päätavoite on tuoda esiin variaatioita ihmisten kokemuksissa sekä käsi-

tyksissä ja korostaa sitä, kuinka asiat ilmenevät heidän maailmassaan (Niikko 2003, 46). 

Pyrkimyksenäni on haastattelujen sekä niiden tulkinnan ja analysoinnin avulla vastata 

kysymykseen, minkälaisia käsityksiä alakoulun oppilailla on arvioinnista koulussa. Us-

kon, että se auttaa itseäni ja toivottavasti myös muita opettajia tulevaisuudessa toimimaan 

opettajana sekä arvioijana paremmin, oppimista edistävällä ja oppilasystävällisellä ta-

valla.  Lisäksi tutkielmani tarjoaa tietoa oppilaiden tämänhetkisistä arviointikäsityksistä, 

jotka ovat olennaisia, kun lähdetään uudistamaan arviointikulttuuria ja kehittämään kou-

lun toimintaa. Toivon, että tutkielmani tulokset voivat olla hyödyllisiä kaikille alan am-

mattilaisille ja vanhemmille. 

 

Luvussa kaksi luon pohjaa tutkielmani aiheelle kertomalla, mihin arviointi koulussa pe-

rustuu. Kerron myös, miten se on Suomessa historian kuluessa kehittynyt ja miten stei-

nerkoulusta on tullut osa suomalaista koulujärjestelmää. Lisäksi valotan arvioinnin tämän 

hetkistä tilannetta koulussa. Teoriaosuuden pyrin pitämään tiiviinä, sillä näkemykseni 

mukaan on lukijaystävällisempää sekä selkeämpää, kun tulokset ja teoria käyvät vuoro-

puhelua tulososiossa (luku 5). Tutkielmani tarkoitusta lasten osallistamisen näkökulmasta 

                                                
1 Steinerkoulusta käytetään useita erilaisia kirjoitustapoja, mutta itse käytän tutkielmas-
sani tutkimuskouluni mukaista kirjoitustapaa ”steinerkoulu”. 
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avaan luvussa kolme, jossa kerron myös pää- ja alatutkimuskysymykseni. Tämän jälkeen 

luvussa neljä esittelen tutkielmani metodologisen taustan ja paneudun muihin tutkielman 

toteuttamisen kannalta olennaisiin aiheisiin. Tutkielmani tulokset esittelen siihen liitty-

vän teorian ja aiempien tutkimustulosten kanssa luvussa viisi. Viimeisessä luvussa kes-

kityn kokoamaan tuloksia ja pohtimaan, minkälainen yhteys koulun arviointikulttuurilla 

on oppilaan arviointikäsityksiin ja, mikä vaikutus näillä käsityksillä voi olla oppilaan kä-

sityksiin itsestään. Pohdin myös, miten tutkielmaani voisi hyödyntää ja minkälaisia jat-

kotutkimusmahdollisuuksia se tarjoaa. 
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2 ARVIOINTI KOULUSSA 
 

 

2.1 Arvioinnin perusta koulussa 
 

Suomessa koulujen toimintaa ohjaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Se on 

kansallinen kehys, jonka pohjalta kunnat ja koulut laativat omat opetussuunnitelmansa ja 

se myös ohjaa arviointia koulussa (Opetushallitus 2014, 9). Siinä arviointi määritellään 

vuonna 1999 luodun Perusopetuksen oppilaan arvioinnin perusteiden pohjalta, joka puo-

lestaan perustuu perusopetuslakiin (628/1998, 22§) sekä perusopetusasetukseen 

(852/1998, 10§). (Oppilaan arvioinnin nykyiset linjaukset.) Tämä koskee myös steiner-

kouluja (Paalasmaa 2009, 75). Opetussuunnitelmassa heijastuu aina yhteiskunnan tila ja 

tahto, joten opetussuunnitelmien painotukset vaihtelevat eri aikakausina ja kouluasteilla. 

Opetussuunnitelma voidaan nähdä kirjoitettuna, toimeenpantuna ja toteutettuna asiakir-

jana. (Uusikylä & Atjonen 2005, 52, 55.) Oppilaan näkökulmasta erityisesti toteutunut 

opetussuunnitelma on merkityksellinen. 

 

Opetussuunnitelma on myös aina filosofinen, pedagoginen ja hallinnollinen asiakirja. Se 

tarjoaa opettajalle arvokasta materiaalia, jonka avulla hän voi pohtia, mikä on tärkeää tai 

hyvää ja ennen kaikkea mistä syystä näin on. Opetussuunnitelmassa on arviointia koske-

vat ohjeet, jotka nojaavat lakeihin ja säädöksiin sekä tähtäävät pedagogiseen ohjaamiseen 

ja tukemiseen. Kuitenkin oppimisen tuki- ja motivaatiotehtävän ohella arviointi on voi-

mistanut otettaan voimavarojen kontrollin ja tehokkuuden lisääntymisen vuoksi: arvioin-

nin tulee siis olla kattavaa, säännöllistä ja tulosten parantamiseen tähtäävää. (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 52.) Arviointia toteutetaankin arjessa usein käytännöllisenä harkintana: 

arvot sen taustalla hämärtyvät, kun valintoja aletaankin tehdä intressien perusteella ja val-

lan käytön merkitys kasvaa entisestään (Lyytinen & Nikkanen 2008, 43).  

 

Arvioinnin voidaan yleisesti nähdä kohdistuvan joko laadun tai määrän erittelyyn, koh-

teen havainnointiin ja itse arvioinnin arviointiin eli meta-arviointiin (Korpinen ym. 1994, 

8). Paljon arviointia tutkineen Atjosen (2007) mukaan arviointia ei kuitenkaan koskaan 

voi olla ilman arvottamista: pelkkä havainnointi, tarkastelu tai tiedon kerääminen ei riitä, 
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vaan aina täytyy myös analysoida tuloksia eli arvottaa niitä (Atjonen 2007, 48). Kasvatus 

itsessään on hyvin arvosidonnaista toimintaa, ja arvojen ja kasvatuksen suhde on kaksi-

suuntainen: arvot ohjaavat kasvatusta, mutta ovat myös sen tulosta. Eri vuosikymmeninä 

eri arvot ovat ohjanneet kasvatusta ja toisaalta kasvattajien omaksumat arvot ovat kasva-

tuksen tulosta. (Uusikylä & Atjonen 2005, 74.) Arviointi onkin vahvasti riippuvaista 

ajasta ja paikasta: arviointia on ymmärretty ja käsitteellistetty sekä myös toteutettu ajan 

yhteiskunnallisten intressien ja sovellusten mukaisesti (Poikela 2013, 65). 

 

Koulussa tehtävässä arvioinnissa näkyvät kerrostumina ja jäänteinä menneitten vuosi-

kymmenten periaatteet ja käytänteet, jotka saattavat edelleen vaikuttaa taustalla piilo-

opetussuunnitelmana. Tämä voi heikentää arvioinnin luotettavuutta ja muuttaa sen tehtä-

viä, joten arvioinnin historiallinen näkökulma on tärkeää tiedostaa ja huomioida. (Oppi-

laan arviointi menneinä vuosikymmeninä.) Arviointiin liittyvät vahvasti ajan arvot, jotka 

ilmaisevat ihannetta, tavoiteltavana pidettyä asiaa tai ominaisuutta. Arvot ohjaavat myös 

sitä, miten arvioidaan, mitä arvioidaan ja millaista arvioinnin tulisi olla. (Atjonen 2015, 

19.) Arviointi viestii meille suoraan siitä, mitä pidetään tärkeänä ja mitä ei (Oppilaan 

arviointi menneinä vuosikymmeninä). Arvioijan arvot ilmenevät käytännössä tämän va-

lintoina ja tekoina (Lyytinen & Nikkanen 2008, 26). Oppilaan arvioinnin kohdalla tähän 

liittyy myös vahvasti oppimiskäsitys eli käsitys siitä, millainen oppiminen on hyvää ja 

mitä tai miten haluamme oppilaiden oppivan. (Oppilaan arviointi menneinä vuosikym-

meninä.) 

 

2.2 Arviointi ja koulu menneinä vuosikymmeninä 
 

Yhteisen arvopohjan välittäminen olikin aikoinaan kansakoulun tärkein tehtävä. Tuolloin 

maaseudun ja kaupungin lasten koulutusmahdollisuudet olivat hyvin eriarvoiset, sillä 

maaseudulla työntekoa arvostettiin koulutusta enemmän. Koulutuksen epätasa-arvoa piti 

yllä myös rinnakkaiskoulujärjestelmä. (Johnson 2000, 14–15.) Tuolloin lapset jaettiin 

neljänneltä luokalta eteenpäin kansa- ja oppikoulun välille, mikä aiheutti esimerkiksi sen, 

että kansakoulun käyneillä oppilailla ammatinvalintamahdollisuudet olivat rajoittuneet ja 

odotettu tulotaso selvästi huonompi (Uusikylä & Atjonen 2005, 58). Suomalainen yhte-

näiskoulua toteuttava peruskoulu-uudistus kohosi 1960-luvun yhteiskuntapoliittisesta 
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keskustelusta, jonka seurauksena uudistuksen tavoitteeksi asetettiin tasa-arvon ja hyvin-

voinnin lisääminen. Sen sanotaan olleen itsenäistyneen Suomen merkittävin sivistyspo-

liittinen ratkaisu. (Johnson 2000, 17–18.) 

 

Suomessa ensimmäinen steinerkoulu perustettiin jo ennen peruskoulu-uudistusta vuonna 

1955 Helsinkiin ja se olikin pitkään ainoa vaihtoehtopedagoginen koulu Suomessa. Sille 

oli sodan jälkeen sosiaalinen ja henkinen tilaus, kun uutta luotiin eikä vanhaan haluttu 

palata. Koulu aloitti toimintansa ensin yksityiskouluna hallituksen luvalla, sillä sen kat-

sottiin yhtenäiskouluna ajavan tietä myös toivotulle peruskoululle. Steinerkoulumuoto oli 

siis maamme ensimmäinen peruskoulu, joka yhtenäisellä rakenteellaan ja seulomatto-

malla oppilasaineksellaan aiheutti hämmennystä. Uuden perusopetuslain asututtua voi-

maan 1960-luvun lopulla huomattiin, ettei siinä ollut steinerkouluille tilaa, vaan sen olisi 

lakia noudattaessaan vääntäydyttävä tavallisen koulun muotoon. Tästä alkoi taistelu stei-

nerkoulun asemasta, joka huipentui vuonna 1977 lakiin Steiner-koulusta (417/77), jossa 

steinerkouluille taattiin oma pedagogiikka, hallinto sekä valtion apu. (Paalasmaa 2011, 5, 

13–16, 20, 29.) Tuolloin kouluilla oli vapaus noudattaa omaa pedagogiikkaansa myös 

arvioinnin osalta. 

 

Steinerin näkemys inhimillisen kasvun ja kehityksen luonteesta olikin aikoinaan mullis-

tava: hänen mukaansa ihminen ei ole vain ympäristön ja perimänsä tulos, vaan tässä vai-

kuttaa vahvasti yksilöllisyys, joka vuorovaikutuksessa muiden kanssa kasvaa omaksi it-

sekseen. Tähän yksilöllisyyteen liittyy myös vahvasti käsitys ihmisen sisäisestä kehitys-

rytmistä, jolle on ominaista hitaus. (Dahlström 2000, 6.) Tärkeää opetuksessa on huomi-

oida lapsen kehityksen vaihe (Uhrmacher 1995, 394). Steinerpedagogiikka on hyvin vah-

vasti lapsilähtöinen: lapsi nähdään ainutkertaisena yksilönä, jota pyritään ymmärtämään 

ja aktivoimaan opetuksen avulla (Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, 17). Sen kes-

keisenä tavoitteena on yksilöllisyyteen ja ajattelun vapauteen kasvattaminen (Paalasmaa 

2009, 20). 

 

Suomalaisen peruskoulun alussa vuonna 1972 opettajia ohjeistettiin käyttämään suhteel-

lista arvostelua (Oppilaan arviointi menneinä vuosikymmeninä). Tuolloin yleisesti käy-

tetyssä arvostelu-sanassa painottuu kerätyn tiedon summatiivisuus ja eksakti tietäminen 
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(Ouakrim-Soivio 2015, 11). Arvostelulla viitataan yleensä myös arvosanan antamiseen 

suorituksen perusteella (Korpinen ym. 1994, 10). Sanana se saakin yleensä toimijat va-

ruilleen (Atjonen 2015, 58). Arvostelu ja arviointi viittaavat siis kahteen erilaiseen arvi-

oinnin tehtävään (Ouakrim-Soivio 2015, 11). 

 

Suhteellinen arvostelu tarkoitti, että oppilaita vertailtiin toisiinsa ja heidät asetettiin usein 

paremmuusjärjestykseen suoritustensa mukaan (Korpinen ym. 1994, 10). Tämän voidaan 

katsoa kummunneen 1970-luvulla vallalla olleesta behavioristisestä oppimiskäsityksestä. 

Arvostelun lähtökohtana oli, että henkilön tiedot ja taidot voivat vaihdella, mutta ne täy-

tyy silti suhteuttaa ryhmän tai luokan muiden jäsenten tietoihin ja taitoihin. Suhteellisen 

arvioinnin sovelluksista tutuin lienee suoritusten sovittaminen Gaussin jakaumaan eli 

normaalijakaumaan, jota käytetään kouluissa edelleen – tarkoituksellisesti tai tahatto-

masti. (Ouakrim-Soivio 2015, 17, 78.) Vaikka Steinerin mukaan opettaja kasvatuksen 

auktoriteettina ja ohjaajana suorittaa arvioinnin, ei steinerkouluissa kuitenkaan ole nou-

datettu tätä mittaamisen perustuvaa, behavioristisen oppimiskäsityksen mukaista arvioin-

tia (Ehnqvist 2006, 101–102). 

 

Vuonna 1985 suhteellisesta arvostelusta luovuttiin myös peruskoulussa ja arvosanojen 

perustaksi luotiin valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tavoitteet, joihin oppilaan edistymistä 

verrattiin hänen omien edellytystensä rajoissa (Luostarinen & Peltomaa 2016, 164). Ar-

vostelu-sana kuitenkin edelleen säilyi. Painopiste siirtyi absoluuttisen arvioinnin kentälle, 

mikä tarkoittaa, että oppilaita alettiin arvioida suhteessa ennalta määriteltyyn suoritusta-

soon tai normiin. (Ouakrim-Soivio 2015, 16, 23.) Tästä voidaan käyttää myös tavoitear-

vioinnin käsitettä (Korpinen ym. 1994, 11). Muutosta perusteltiin muun muassa siten, että 

aikaisempi arvostelu oli ristiriidassa oppivelvollisuuskoulun tehtävän ja tavoitteiden 

kanssa (Oppilaan arviointi menneinä vuosikymmeninä). Tämän uuden arviointimenette-

lyn lähtökohtana oli, että jokaista oppilasta haluttiin kannustaa käyttämään omia oppi-

misedellytyksiään mahdollisimman hyvin eikä oppilaan saavutuksia siis enää verrattu 

muiden saavutuksiin. Arvosanojen perustaksi tulivat valtakunnalliset ja kuntakohtaiset 

tavoitteet, johon oppilaan omaa edistymistä verrattiin, mutta sen toimintaa käytännössä 

ei avattu. (Ouakrim-Soivio 2015, 23.) Myöskään arvioinnin tehtäviä ei edelleenkään ero-

teltu toisistaan (Oppilaan arviointi menneinä vuosikymmeninä). 
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Samoihin aikoihin 1980-luvulla vallitsi Suomessa suuri steinerkoulujen ”perustamis-

buumi” (Paalasmaa 20009, 41). Virallinen perustamislupa oli vain kolmella koululla, 

mutta yksityisiä, niin sanotusti villejä kouluja perustettiin näiden rinnalle (Ehnqvist 2006, 

41). Vuonna 1991 lakiuudistus takasi sen, että myös nämä uudemmat steinerkoulut saivat 

valtion tuen ja rahoituksen, kun ”kansainvälisesti tunnettuun kasvatusopilliseen järjestel-

mään” pohjautuvat yksityiskoulut saivat perustamisluvan (laki peruskoululain muuttami-

sesta 169/91, 77§). 

 

Seuraavassa opetussuunnitelmauudistuksessa vuonna 1994 ei oppilasarvostelua käsitte-

levää osuutta juurikaan muutettu (Ouakrim-Soivio 2015, 23). Tuolloin sen sanottiin ole-

van yksilöllistä ja oppilaan kehitysvaiheen huomioon ottavaa, mutta samaan aikaan se 

myös määrättiin olemaan luotettavaa ja tasapuolista, koska sillähän oli vaikutusta oppi-

lasta koskeviin valintapäätöksiin. Ero vuoteen 1985 oli se, että opetussuunnitelman val-

takunnalliset tavoitteet olivat erittäin väljät, joten opetuksesta ja sen tavoitteista päätettiin 

pitkälti paikallisesti. Peruskoulun oppilasarviointityöryhmä totesikin pari vuotta uudis-

tuksen jälkeen, että käytössä on absoluuttis-suhteellis-yksilöllinen sekamelska ja että 

koulussa annettujen arvosanojen merkitys on tulkitsijan omassa harkinnassa. (Oppilaan 

arviointi menneinä vuosikymmeninä.) 

 

Niinpä arvioinnin perusteet uudistettiin jo pian vuonna 1999 perusopetuslain (628/1998) 

ja -asetuksen (852/1998) astuttua voimaan, sillä arvioinnin perusteet ja arvosanojen laaja 

tulkinnallisuus koettiin ongelmaksi. Nyt arviointi viimein jaettiin erikseen opintojen ai-

kaiseen sekä päättöarviointiin ja arvostelu-sana vaihdettin arvioinniksi. Arviointi käsit-

teenä viittaa tiedonsaantiprosessiin, josta saatu tieto voi olla myös epätäsmällistä tai liki-

määräistä. Tämä sanamuutos kuvaa myös sitä, kuinka arvioinnin tehtävä muuttui arvosa-

nan antamisesta eli arvostelusta, opintojen aikaisen arvioinnin tehtäviin eli oppimisen oh-

jaamiseen arvioinnin avulla. (Ouakrim-Soivio 2015, 11, 24.)  

 

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa ohjaavaa sekä kannustavaa palautetta 

oppimisen tueksi, ja sen on perustuttava oppilaan omaan kasvamis- sekä oppimisproses-
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siin. Päättöarvioinnin tehtävänä puolestaan on määritellä perusopetuksensa päättävän op-

pilaan osaamisen taso, ja sen tulee olla kansallisesti vertailukelpoista sekä tasa-arvoista. 

Nämä kaksi arvioinnin tehtävää linkittyvät toisiinsa, kun päättövaiheen lähestyessä, vii-

meistään kahdeksannella luokalla, oppilaan tavoitteet eri oppiaineissa suhteutetaan päät-

töarvioinnin numeroasteikolle. (Opetushallitus 1999, 8–9, 19.) Päättöarvioinnin kriteerit 

olivat kuitenkin aluksi vain suosituksia ja niiden käytöstä päätettiin paikallisesti 

(Ouakrim-Soivio 2015, 25). 

 

Kriteerien käyttöönotto opetussuunnitelmauudistuksessa vuonna 2004 toi uusia element-

tejä suomalaiseen arviointikäytänteeseen (Ouakrim-Soivio 2015, 25). Päättöarvioiden 

kriteerit nimittäin asetettiin valtakunnallisesti yhtenäisiksi (Luostarinen & Peltomaa 

2016, 165). Kriteerit eivät olleet enää suositus, vaan niiden soveltamisesta koulujen arvi-

ointityöhön tuli velvoittava normi (Ouakrim-Soivio 2015, 26). Lisäksi tuntijaon nivel-

kohtiin annettiin arvioinnin tueksi hyvän osaamisen kuvaukset, jotka tulkittiin hieman 

virheellisesti kaikkien oppilaiden tavoitetasoksi ja johti paikoitellen opetustahdin kiihty-

miseen sekä numeroarvosanojen käytön lisääntymiseen. Samalla pyrittiin kuitenkin myös 

poistamaan suhteellisen arvioinnin jälkiä korostamalla tavoitteiden merkitystä sekä oh-

jaavaa ja kannustavaa palautetta. (Luostarinen & Peltomaa 2016, 165.) 

 

Näiden uusien koululakien myötä myös steinerkoulujen asema muuttui vuonna 1999. 

Tuolloin kaikki yksityiskoulut asetettiin samaan asemaan, joten steinerkoulutkaan eivät 

enää lainsäädännön tasolla eroa muista. (Ehnqvist 2006, 41; perusopetuslaki 1998/628, 

7§.) Erillistä steinerkoululakia ei siis enää ole, ja steinerkoulut ovatkin integroituneet yhä 

enemmän osaksi suomalaista koulujärjestelmää. Opetussuunnitelman perusteet koskevat 

sellaisinaan myös steinerkouluja muutamaa poikkeamaa lukuun ottamatta. (Paalasmaa 

2009, 75.) Vuonna 2011 Suomessa oli jo 25 steinerkoulua ja yli 40 steinerpäiväkotia. 

Tämä tarkoittaa, että steinerpedagogista opetusta saa Suomessa päivittäin yli 5000 lasta 

ja nuorta. Uusia perustamislupia ja valtion tukea tosin annetaan nykypäivänä harvoin. 

(Paalasmaa 2011 6, 25.)  
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Viimeisin opetussuunnitelmauudistus on juuri käynnissä, kun Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014 astuvat porrastetusti voimaan. Vuonna 2020 koko perusope-

tus on siirtynyt käyttämään uusia perusteita ja uudistettuja päättöarvioinnin kriteereitä. 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 esitellään keskeisiä arviointiin liit-

tyviä seikkoja, jotka ovat joko muuttuneet tai täydentyneet vuoden 2004 perusteisiin ver-

rattuna. Kyseiset periaatteet ja painotukset vaikuttavat olennaisesti siihen, miten arvioin-

tityötä kouluissa toteutetaan. (Ouakrim-Soivio 2015, 37.) 

 

Myös steinerkasvatuksen kenttä innostui opetussuunnitelmauudistuksen myötä laatimaan 

oman yhteisen opetussuunnitelmarungon, jonka olisi tarkoitus vastata niin sanottua kun-

tatason opetussuunnitelmaa. Projektin tavoitteena oli, ettei jokaisen yksikön tarvitsisi 

erikseen miettiä, miten yhdistää steinerpedagogiikka ja valtakunnalliset opetussuunnitel-

mien perusteet. (Steinerkasvatuksen liitto.) Viittaan kuitenkin jatkossa tutkielmaani osal-

listuneiden oppilaiden koulun opetussuunnitelmaan vuodelta 2016, sillä tämä valtakun-

nallinen runko ei ole julkinen, vaan ainoastaan steinerkasvatus.fi -tunnusten haltijoille. 

Jokainen steinerkoulu pyrkiikin olemaan itsenäinen ja muodostaa itse oman opetussuun-

nitelmansa (Paalasmaa 2009, 76). Taatakseni tutkimuskoululle lupaamani anonymiteetin, 

en kuitenkaan paljasta lähdettä tämän tarkemmin. 

 

2.3 Arviointi ja koulu vuonna 2017 

 

Koulua voidaan pitää keskeisenä kulttuurinsa ilmentäjänä ja tulevaisuuden rakentajana 

(Linnakylä & Välijärvi 2005, 217). Atjonen (2007) toteaa, että elämme arvojen kannalta 

ristiriitaisessa ajassa: Kun vallitseva konstruktivistinen suuntaus nostaa esiin arvoja kuten 

yhteisöllisyys, laadullisuus sekä osallisuus – nähdään toisaalta yhteiskuntamme elävän 

modernia aikaa, jossa arvot kuten taloudellisuus, tehokkuus sekä tuottavuus vallitsevat. 

Arviointia voidaankin tarkastella sen kannalta, kenen etuja se ajaa: Ovatko laadulliset vai 

määrälliset arvioinnit parempia oppilaan näkökulmasta? Entäpä yhteiskunnan tai koulu-

tuspolitiikan kannalta? Arvomaailman ollessa niin moninainen, voidaanko arviointia enää 

toteuttaa vain yhdellä, systemaattisella tavalla? (Atjonen 2007, 24.) 
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Tutkimusten mukaan arvojen yhteensovittaminen ja yhteisen tärkeän löytäminen on kui-

tenkin mahdollista. Tätä asiaa edistää suomalaisessa perusopetuksessa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, jossa määritellään ja esitetään yhteiskunnassamme esillä 

olevia yhteisiä arvoja, joiden perusteella lapsia kouluissa kasvatetaan ja opetetaan. Vaik-

kakin jokaisella on oikeus arvottaa maailmaa haluamallaan tavalla, vaatii toimiva yhteis-

kunta, että siinä tunnustetaan muutamia yhteneviä ydinarvoja. Tämä antaa näin myös tilaa 

erilaisuudelle sekä valinnan vapaudelle, koska vain totalitaarinen yhteiskunta pakottaa 

kaikki sen jäsenet samaan arvomaailmaan. (Atjonen 2015, 49.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan opetuksen arvopohjana 

toimivat maassamme oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen, ihmisyys, 

sivistys, tasa-arvo ja demokratia, kulttuurinen moninaisuus rikkautena sekä kestävän elä-

mäntavan arvostaminen. Opetussuunnitelman perusteet nojautuvat oppimiskäsitykseen, 

jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija ja oppiminen on erottamaton osa yksilön kas-

vua ihmisenä sekä yhteisön hyvän elämän rakentamista. Oppimista nähdään tapahtuvan 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa ja tär-

keää siinä on oppilaiden kehittyvä taito sekä tahto oppia ja toimia yhdessä. Tietojen ja 

taitojen oppiminen on kumuloituvaa, joten oppilasta ohjataan liittämään oppimansa asiat 

aiempaan tietoonsa. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, paik-

kaan ja aikaan. Oppimaan oppiminen nähdään olevan tie elinikäiseen oppimiseen ja op-

pilaita onkin ohjattava itse tiedostamaan omat tapansa oppia ja kasvatettava näin vastuul-

lisia ja itseohjautuvia nuoria. Omaan toimintaan ja sen ohjaamiseen vaikuttaa vahvasti 

oppilaan minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto. Oppimisprosessin aikana oppilasta 

tulee tukea rohkaisevasti myönteisellä ja realistisella palautteella, sillä ne tukevat oppi-

mista ja laajentavat kiinnostuksen kohteita. (Opetushallitus 2014, 15–17.) 

 

Ouakrim-Soivio (2015) toteaa uusimmassa teoksessaan, että uusissa opetussuunnitelman 

perusteissa ei ole johdettavissa tai tunnistettavissa vain yhtä yksittäistä oppimiskäsitystä, 

vaan siitä voidaan löytää merkkejä niin oppijalähtöisestä, kognitiivis-konstruktivistisesta 

kuin kontekstuaalisestakin oppimiskäsityksestä. Hänen mukaansa tämä kuvattu oppimis-

käsitys heijastuu oppilaan oppimisen arviointia käsittelevään lukuun. On opettajan arvi-
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ointityön kannalta tärkeää, että oppimiskäsitys on yhteydessä arviointiin, sillä jos ne koh-

taavat, opettajalla on mahdollisuus peilata oppimisprosessin ja arvioinnin yhteyttä toi-

siinsa. Mikäli oppimiskäsitys on kovin monimuotoinen ja perustuu liian monen eri oppi-

miskäsityksen painotuksiin voi se heijastua haitallisesti myös arviointiin. Oppimismene-

telmät ja tavat, jolla oppimista arvioidaan liittyvät olennaisesti toisiinsa. (Oukarim-Soivio 

2015, 79–80.)  

 

Perinteisen, suoritusta ja lopputulosta korostavan summatiivisen arvioinnin nähdäänkin 

olevan ristiriidassa nykyisen, konstruktivistiseen suuntaan taipuvan oppimiskäsityksen 

kanssa (Ihme 2009, 92). Summatiivisessa arvioinnissa on kyse tulosarvioinnista eli oppi-

laalle annetaan yleensä numeerinen arvosana suorituksesta tietyn normatiivisen asteikon 

mukaisesti. Arvioinnin päätavoitteena on osoittaa, että oppilas on saavuttanut vaadittavan 

tason. (Anttila 2013, 105.) Tehdyn työn arvostelu irrallisena osana oppimisprosessia on 

selkeä jäänne behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesta järjestelmästä. Siinä arvi-

ointi perustuu opettajan asettamiin tavoitteisiin ja kriteereihin: oppilaalla ei ole mahdol-

lisuutta osallistua arviointiin eikä arviointi pyri motivoimaan – ellei oleteta hyvän arvo-

sanan motivoivan oppilasta. (Hongisto 2000, 87.)  

 

Irene Ihme (2009) toteaakin, ettei arvioinnin tulisi enää olla vain suoritusta mittaava yk-

silöprosessi, vaan sen tulisi laajentua koko oppimisprosessin alalle sekä sisältää myös 

yhteisöllisen arvioinnin elementtejä. Arvioinnin ja oppimisen on käytävä keskenään jat-

kuvaa dialogia, joka edellyttää vuorovaikutusta myös oppijoiden ja arvioijien välillä 

(Hongisto 2000, 90). Tällaista oppimista edesauttavaa arviointia, joka antaa oppilaille 

sekä opettajille palautetta kutsutaan formatiiviseksi arvioinniksi (Black, Wilson & Yao 

2011, 74). Pääosan opintojen aikaisesta arvioinnista tulisikin olla luonteeltaan formatii-

vista (Opetushallitus 2014, 67). Myös englanninkielisessä tutkimuksessa arvioinnin pai-

notuksen sanotaan siirtyneen opitun arvioinnista (assessment of learning) arvioinnin 

avulla tapahtuvaan oppimisen tukemiseen (assessment for learning) (Segers & Tillema 

2011, 52).  Koulun odotetaan auttavan myös oppilaita itse hankkimaan ja muodostamaan 

tietoa sekä tukevan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä (Mäensivu 1999, 33). Ulkoa ase-

tettujen tiukkojen kriteerien sijasta oppimista tulisikin arvioida koulussa mahdollisimman 
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monipuolisesti sekä laadullisin perustein ja tukea oppilaan itsearviointitaitoa sekä itseoh-

jautuvuutta (Linnakylä 1994, 29).  

 

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa esitellään myös ensimmäistä kertaa käsite arvi-

ointikulttuuri (ks. Opetushallitus 2014, 60). Se on käsitteenä laaja ja voi kuvata monia 

erilaisia asioita. Kulttuuriin kuuluvat yleisesti arvot ja normit, ja arviointikulttuurin muo-

dostamisessa tärkeää on, että opettajat ja rehtorit kykenevät yhdessä analysoimaan arvi-

ointiin liittyviä arvojaan ja arviointi-ideologioitaan. Sen määrittäminen edellyttää keskus-

telua arviointiin osallistuvien toimijoiden välillä sekä yhteistä näkemystä siitä, mikä tar-

koitus arvioinnilla on. Koululla olisi syytä olla yhteinen näkemys muun muassa siitä, mitä 

arviointikäytänteitä heillä on ja olisiko niitä syytä kehittää, miten arvioinnin eri tehtävät 

huomioidaan arviointityössä, miten opetuksen laatua arvioidaan sekä miten arviointikult-

tuuri näyttäytyy suhteessa eri toimijoihin kuten opettajiin, oppilaisiin tai huoltajiin. 

(Ouakrim-Soivio 2015, 91.) 

 

Perusopetuslain (628/1998) mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiske-

lua sekä kehittää valmiuksia itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäy-

tymistä tulee arvioida monipuolisesti. (Perusopetuslaki 628/1998, 22§.) Nämä tehtävät 

ovat koulujen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohtia. Painopisteen tulee olla oppi-

mista edistävässä arvioinnissa. Koulussa kehitettävän arviointikulttuurin keskeisiä piir-

teitä ovat rohkaiseva ilmapiiri, oppilaiden osallisuutta edistävä ja vuorovaikutteinen toi-

mintatapa, oppilaan tukeminen oman oppimisprosessin ymmärtämisessä ja havaitsemi-

sessa, arvioinnin oikeudenmukaisuus, eettisyys ja monipuolisuus sekä arvioinnin avulla 

saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja koko koulutyön suunnittelussa. (Opetushalli-

tus 2014, 47.) 

 

Steinerpedagoginen arviointikulttuuri on oppimisorientoitunutta. Kannustavaa, yksilöl-

listä ja yhteishenkeä korostavaa ilmapiiriä tuetaan sanallisella ja luonnehtivalla arvioin-

nilla. Arvioinnin kuuluisi olla osa oppimistilannetta ja tehdä oppilaan osaaminen näky-

väksi koko oppimisprosessin ajan. Sen tulee olla dialoginen ja osallistava tapahtuma, 
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jossa myös oppimisen ohjaaminen on suuressa osassa. Samalla arvioinnin tulisi kannus-

taa opiskelemaan ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. (Steinerkoulun opetus-

suunnitelma 2016, 87.) 

 

Steinerkoulun oppilaanarvioinnin voidaan nähdä olevan lapsilähtöistä (Ahmavaara 2010, 

103). Alemmilla luokilla opettaja antaa luonnehtivan lausunnon ainoastaan vanhemmille 

ja lapset saavat opettajaltaan runon, joka vertauskuvallisessa muodossa kertoo lapsesta 

itsestään (Paalasmaa 2009, 86). Lapsi elää tuolloin ikävaihetta, jossa arvostelu voi haitata 

terveen itsetunnon kehitystä. Kolmannen luokan jälkeen lapsen tunto itsestään voimistuu 

ja itsenäistyy, jonka tarpeisiin palautekeskustelut sekä sanallinen arviointi vastaavat. (Ah-

mavaara 2010, 105.) Neljänneltä luokalta lähtien lausunto annetaankin oppilaalle itsel-

leen (Paalasmaa 2009, 86). Tämän kevätlausunnon tehtävänä on heijastaa ja vahvistaa 

oppilaan kehitystä ja sen avulla pyritään pääsemään likelle oppimisen todellisuutta. Opet-

tajan tehtävänä on rohkaista, mutta samalla pysyä uskottavana ja realistisena. (Ahma-

vaara 2010, 105.) Tähän tutkimukseen osallistuneilla steinerkoulun oppilailla on siis ko-

kemusta pääasiassa vain sanallisesta arvioinnista, sillä numeroarvostelu otetaan käyttöön 

yleensä vasta kahdeksannella luokalla (Paalasmaa 2009, 86). 

 

Arvioinnin on siis oltava koulussa mahdollisimman monipuolista ja annettava oppilaille 

palautetta kaikilta koulun perustehtävien alueilta. Näiden perustehtävien pohjalta opetus-

suunnitelmaan onkin asetettu tavoitteita, jotka liittyvät niin oppilaan kasvuun, kehityk-

seen kuin oppimiseenkin. Kun oppilaan arviointi kohdistuu näin laajalle alueelle, on sen 

keinojenkin oltava monipuolisia, koska yhdellä tavalla hankittu tieto ei voi kattaa kaikkia 

näitä osa-alueita. Perusopetuksen arvioinnin perusteissa mainitaan arvioinnin keinoiksi 

arviointikeskustelut, sanallinen sekä numeroarviointi, oppilaan itsearviointi sekä portfo-

lio. (Opetushallitus 1999, 8–12.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma siis antaa arvioinnille sille välttämättömät tavoitteet, 

jotka määrittävät koko arviointiprossia. Tavoitteet ohjaavat arviointia ja tulokset taas vas-

tavuoroisesti auttavat uusien tavoitteiden muodostamista. Tavoitteiden tulisi siis olla sekä 

yhtä aikaa saavutettavissa että ohjaamassa opetusta eteenpäin. (Atjonen 2007, 76–78.) 
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Ihme (2009) kuitenkin kysyy, voiko yksilöllistä oppimista ikinä todella toteuttaa, jos ope-

tussuunnitelmassa esitellään kaikille yhteiset, samat tavoitteet? Voiko koulujärjestel-

mämme tällaisenaan tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua? (Ihme 2009, 92.) Moraa-

likysymykset ja arvot liittyvät vahvasti opetukseen ja arviointiin. Peruskysymys onkin, 

mitä koulukasvatus pohjimmiltaan on ja mitä sen tulisi olla? (Uusikylä & Atjonen 2005, 

17.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vajaan 50-vuotisen olemassaolon aikana ovat 

suomalaisen peruskoulun arviointia koskevat määräykset ja menettelyt vaihdelleet kou-

lussa hyvinkin paljon. Arvioinnin perustehtävä on nähty melko samanlaisena, mutta ar-

viointikäytännöt ja arvosanojen muodostamisen periaatteet ovat vaihdelleet hyvinkin pal-

jon eri aikoina. Onko siis ihmekään, että niissä on yhä epäselvyyttä? (Oppilaan arviointi 

menneinä vuosikymmeninä.) Ouakrim-Soivion (2015) mukaan hämmennystä aiheuttaa 

myös käsitteiden vaihtuminen ja epäjohdonmukaisuus: oppilaan arviointi on edelleen 

käytössä perusopetusta säätelevässä lainsäädännössä, mutta uusi opetussuunnitelmamme 

käyttää käsitettä oppimisen arviointi (Ouakrim-Soivio 2015, 12). Oppimisen arvioinnin 

sanotaan kohdistuvan oppilaan oppimiseen, käyttäytymiseen ja työskentelyyn. Se sisältää 

siis opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arvioinnin sekä palautteen niistä. (Ope-

tushallitus 2014, 49–50.)  

 

Tätä käsitevaihdosta ei saisi kuitenkaan tehdä ilman, että ensin pohditaan, mihin arvioin-

nin tehtävään viitataan ja missä yhteydessä arviointia käsitellään. Oppimisen arviointi 

käsitteenä kohdistuu ennen kaikkea ohjaavaan eli formatiiviseen arviointiin, mutta se ei 

niinkään liity osaamisen tai opitun arviointiin tai arvosanan antamiseen. Näin ollen ope-

tussuunnitelman perusteista voidaan nähdä puuttuvan summatiiviseen arviointiin viit-

taava käsite, eikä siinä selkeästi erotella mistä arvioinnin tehtävästä on milloinkin kyse. 

(Ouakrim-Soivio 2015, 12–13.) Myös englanninkielisessä tutkimuksessa todetaan, ettei 

ole olemassa kansainvälisestikään vain yhtä yleistä termiä arvioinnille koulussa, vaan kä-

sitteitä kuten ”classroom evaluation”, ”classroom assessment” ja ”student assessment” on 

käytetty eri tutkijoiden toimesta joskus synonyymeina, joskus tarkoittamaan eri asiaa 

(Black & Wiliam 2010, 82). Käsitteiden epäselvyyden vuoksi valitsin termin ”arviointi 
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koulussa” kuvaamaan kaikkea sitä toimintaa, jonka perusteella tehdään arvottavia johto-

päätöksiä koulussa. Myös haastattelutilanteessa pyrin olemaan käyttämättä sanoja ”oppi-

laanarviointi” tai ”oppimisen arviointi”, sillä koen, että se olisi määritellyt arviointia lii-

kaa myös oppilaille, enkä olisi saanut niin aitoja tuloksia, kuin puhumalla vain yleisesti 

arvioinnista koulussa. 
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3 TUTKIELMAN TARKOITUS 
 

 

3.1 Oppilaiden osallisuus  
 

Arviointi on tärkeä osa opettajan työtä ja oppilaan koulunkäyntiä. Atjonen (2007) yhtyy 

aikaisempiin tutkimuksiin todetessaan, että arvioinnilla on suurin vaikutus siihen, mitä ja 

miten oppilaat oppivat. Tämä merkitys on jopa suurempi kuin opetusmateriaalilla: oppi-

laat alkavat usein ennakoida opettajan suosimaa arviointitapaa ja muokata omaa opiske-

lutapaansa siinä menestyväksi. Siksi opettajan tulisi käyttää monipuolisesti erilaisia arvi-

ointimenetelmiä ja myös arvioida omaa arviointiaan. (Atjonen 2007, 61.) Arvioinnilla ja 

arviointipalautteen antamisella on suuri merkitys motivaatioon ja oppimistapahtumaan, 

sillä motivaatio vaikuttaa ratkaisevasti oppimiseen (Opetushallitus 1999, 7). Palauteen 

onkin sanottu olevan oppimisen moottori (Atjonen 2007, 88). Oppimisen ja oppilaan mi-

näkäsityksen näkökulmasta onkin erittäin merkityksellistä selvittää, miten oppilaat koke-

vat arvioinnin koulussa ja antaa myös heille tilaisuus tuoda äänensä kuuluville. 

 

On tärkeää, että oppilas voi kokea oppimistilanteessa onnistumisen ja edistymisen koke-

muksia. Opettajan kannustava toiminta luo edellytykset oppimismotivaation syntymi-

selle, kun oppilas palautteen kautta oppii toimimaan paremmin saavuttaakseen tavoit-

teensa. (Peltonen & Ruohotie 1992, 83, 85.) Arviointi on merkittävä osa oppimista ja siksi 

on tärkeää tutkia, minkälainen on arvioinnin kohteen eli oppilaan ja lapsen näkökulma. 

Lapsen näkökulman arvostaminen ja esiin tuominen liittyvät vahvasti lapsen osallisuu-

teen ja osallistamiseen, joita pidetään laadukkaan opetustyön osatekijöinä. (Turja 2007, 

167–168). Uudessa opetussuunnitelmassakin todetaan koulutyön yhtenä perustana olevan 

oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen (Opetushallitus 2014, 35). Rauno Haapa-

niemi ja Liisa Raino (2014, 33) toteavatkin, että tämä velvoittaa kouluja vahvasti ja voi 

asettaa haasteita koulun toimintakulttuurin muutokselle. 

  

Turja (2007) esittää, että lasten näkökulmien tärkeyttä voidaan tarkastella kolmen eri nä-

kökulman, yhteiskunnallisen, pedagogisen ja opettajan ammatillisen kehittymisen, 
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avulla. Yhteiskunnallinen tarkastelukulma korostaa oppilaan roolia yhteiskunnasta. Ny-

kykäsityksen mukaan lapsi on tasa-arvoinen kansalainen, joka kykenee ilmaisemaan 

omia mielipiteitään ja käsityksiään. Nämä seikat korostuvat myös kansainvälisissä sopi-

muksissa, joita suomalaisetkin asiakirjat myötäilevät. (Turja 2007, 168.) Esimerkiksi Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan perusopetuksen tehtävänä edis-

tää osallisuutta ja kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen (Opetushallitus 2014, 

18). Turja (2007, 169) toteaa myös, että vaikka nämä yleiset linjaukset antavat selkeän 

kuvan lapsen osallistamisen ja kuulemisen tärkeydestä, on kasvatusalan ammattilaisten 

toiminnassa ja asennoitumisessa paljon kehittämisen varaa. Mäensivunkin (1999, 54) mu-

kaan opettajat eivät useinkaan kuvaile oppilaitaan kovin älykkäinä tai heterogeenisenä 

ryhmänä. 

 

Suomalainen koulu ei näyttäisikään tukevan oppilaiden luottamusta omiin vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin (Linnakylä & Välijärvi 2005, 242). Maamme nuoret kokevat vaikutus-

mahdollisuutensa koulussa rajatuiksi. Suomessa on viime aikoina korostettu yksilöllistä 

vastuuta opiskelusta ja koulusaavutuksista, mikä on saattanut johtaa siihen, että nuorten 

oma osallistuminen koulun kehittämiseen on jäänyt vähemmälle. Onko esimerkiksi oppi-

laskuntatoiminta jopa rasite oppilaalle?  (Suutarinen 2002, 52, 55.) Tarjoaako suomalai-

nen koulu ja opettajat oppilailleen aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön toimintaan? 

Rakennetaanko koulupäiviä niin, että heille tarjoutuu tilaisuuksia vaikuttaa ja heitä innos-

tetaan ottamaan vastuuta? (Linnakylä & Välijärvi 2005, 242.) Kiinnostaako siis suoma-

laisia opettajia heidän oppilaidensa käsitykset? Osallisuutta ei nimittäin voi oppia muuten 

kuin aidoissa tilanteissa toimimalla (Haapaniemi & Raina 2014, 34). Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen teettämän kouluterveyskyselyn mukaan oppilaat kuitenkin kokevat, että 

parannusta oppilaiden kuulemiseen ja osallistamiseen on tehty tasaisesti viimeisten vuo-

sien aikana (THL 2000/2001–2015a). 

 

Toiseksi lasten käsitysten tutkimista sekä osallisuuden vahvistamista voi perustella myös 

pedagogisella tarkastelukulmalla. Tämä nojautuu vahvasti nykyiseen oppimiskäsityk-

seen, jonka mukaan oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi, johon oppijan 

aikaisemmat tiedot ja käsitykset vaikuttavat (ks. Opetushallitus 2014, 17). Opettajan tulee 
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siis olla selvillä oppilaidensa ajatuksista voidakseen tarjota laadukasta, yksilöllistä ope-

tusta. Kun lapsi kokee tuleensa huomioiduksi ja hänen mielipiteitään arvostetaan, hän voi 

kokea aidosti olevansa osa yhteisöä. Tämä kehittää oppilaan minäkäsitystä, ja oman ajat-

telun tiedostaminen sekä mielipiteiden jakaminen myös edesauttavat metakognitiivisten 

ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. (Turja 2007, 170–171.) Mike Wintlen ja Mike Har-

risonin (1999, 29) mukaan paras mahdollinen oppitunti alkaa ja päättyy siihen, että lapset 

osallistetaan tunnin kulkuun, kerrotaan oppimisen tavoitteista sekä arvioidaan niiden to-

teutumista yhdessä. 

 

Kolmanneksi lasten näkökulmien huomioimisen voidaan katsoa tukevan opettajan am-

matillista kehitystä. Aikuisten ajatusmaailma eroaa usein lasten ajatusmaailmasta, joka 

yleensä keskittyy elettyyn hetkeen. Meillä on myös joskus tapana vähätellä lasten käsi-

tyksiä, jollemme itse löydä niihin merkityksiä. Lasten käsitysten kautta opettaja voi kui-

tenkin tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan ja opetuksestaan ja saada siihen uusia ulot-

tuvuuksia. Opettaja voi näin reflektoida omaa toimintaansa, oppia ja kehittää omaa opet-

tajuuttaan. (Turja 2004, 10 & 2007, 173–175.) Opettajan toiminta vaikuttaa vahvasti op-

pilaan käsityksiin, joten lasten arviointikäsityksiä tutkimalla opettaja saa tietoa siitä, min-

kälaista hänen teettämänsä arviointi luokassa on (Silva 2004, VII). Tämän avulla opettaja 

voi myös kehittää oppilaan tuntemustaan ja suoriutua arviointityöstä jatkossa yksilölli-

semmin ja paremmin (Törmä 2011, 190). 

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

 

Koulukulttuurilla on pitkällä aikavälillä suuri merkitys siihen, miten oppilaan ajattelu ja 

käyttäytyminen kehittyvät: koulussa viihtyvyys tai opiskelun mielekkyys eivät välttä-

mättä suoraan vaikuta oppimistuloksiin tai asenteisiin, mutta pitkän ajan kuluttua niillä 

voi olla jopa dramaattinen merkitys nuoren opiskelumotivaatioon ja jatko-opintovalmiuk-

siin. (Linnakylä & Välijärvi 2005, 218.) Tämä tarkoittaa, että monesti juuri arvioinnilla 

säädellään sitä, millaiseksi koulutyö muodostuu ja miten oppilas kokee koulunkäynnin ja 

itsensä oppijana. Opettaja on tässä valta-asemassa ja hänen on oltava tietoinen arvioinnin 

tuomasta eettisestä vastuusta sekä oman arviointinsa seurauksista. (Atjonen.) 
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On ensisijaisen tärkeää, että opettajalla on ymmärrystä siitä, miten oppilaat arvioinnin 

koulussa käsittävät, koska sillä on laajasti vaikutusta niin oppimiseen, opiskelutapoihin 

kuin motivaatioonkin. Tulevana luokanopettajana minua kiinnostaa erityisesti tulevan 

kohderyhmäni eli alakoulun oppilaiden käsitykset arvioinnista. Niinpä tutkielmallani py-

rinkin vastaamaan kysymykseen: 

 

Minkälaisia käsityksiä alakoulun oppilailla on arvioinnista koulussa? 

 

Tutkijan tehtävänä on myös rajata valitsemaansa ilmiötä kiinnostuksen kohteensa mukai-

sesti (Marton & Booth 1997, 129). Ilmiönä arviointia voi lähestyä eri näkökulmista. At-

jonen (2007, 20–23) esittää arvioinnille kysymyksiä: miten arvioidaan, mitä arvioidaan, 

miksi arvioidaan, kuka arvioi ja milloin arvioidaan? Myöskin Brown (2004, 81) painot-

taa, että ei pitäisi ainoastaan pohtia, mitä arvioidaan ja miten, vaan myös miksi. Näihin 

arvioinnin teemoihin pyritään vastaamaan myöskin Perusopetuksen oppilaan arvioinnin 

perusteissa, jossa käydään yleisesti läpi arvioinnin muodot, kohteet sekä tehtävät (Ope-

tushallitus 1999, 7–14). Lisäksi minua itseäni kiinnostaa, minkälaisen arvioinnin oppilaat 

kokevat hyvänä. Niinpä olen muodostanut tutkielmani alakysymyksiksi seuraavat kysy-

mykset: 

 

Miten koulussa arvioidaan? 

Mihin tekijöihin arviointi kohdistuu? 
Miksi arviointia tehdään? 

Minkälaista on hyvä arviointi? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

4.1 Fenomenografinen tutkimusote 
 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten alakoulun oppilaat kokevat ja käsittävät arvi-

oinnin koulussa. Pyrin tulkintani avulla löytämään näiden käsitysten eroja sekä yhtäläi-

syyksiä ja luokittelemaan niitä. Tutkielmani noudattaa fenomenografista tutkimusotetta.  

Sen tavoitteena on kuvata laadullisesti erilaisia tapoja, joilla yksilöt kokevat sekä käsittä-

vät ilmiötä ja maailmaa ympärillään. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei olla kiinnos-

tuneita pelkästään ilmiöstä tai ihmisistä käsitysten takana, vaan niiden suhteesta. (Marton 

1988, 143–144.) Fenomenografia on kosketuksissa sekä ihmisten kokemusten että käsi-

tysten kanssa: käsitykset ja tapa ymmärtää asioita ja ilmiöitä ovatkin fenomenografisessa 

tutkimuksessa usein synonyymeja sanalle kokemus (Marton & Booth 1998, 114; Niikko 

2003, 46). Tämän olen huomioinut myös omassa tutkielmassani. 

 

Fenomenografia on tutkimusote, jolla on vahva koulutuksellinen kiinnostus (Marton & 

Booth 1997, 114). Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa onkin alettu käyttää fenomeno-

grafista lähestymistapaa, sillä se on tarjonnut mahdollisuuden tutkia muun muassa lasten 

ja nuorten käsityksiä ja kokemuksia erilaisista alan ilmiöistä niiden luonnollisissa tilan-

teissa. Osittain fenomenografian ansioista kasvatustieteellinen tutkimus onkin päässyt 

siirtymään käyttäytymisen tutkimuksesta ajattelun tutkimuksen alueelle ja laajentunut 

myös oppimisen tutkimuksen suuntaan. (Niikko 2003, 7.) Fenomenografisessa tutkimuk-

sessa myös tutkija nähdään oppijana, joka on mukana tutkimusprosessissa oppimassa li-

sää kyseisestä ilmiöstä hänen valitsemassaan ympäristössä (Marton & Booth 1997, 129). 

Tulevana luokan- ja erityisopettajana olen erittäin innokas oppimaan lisää arvioinnista 

koulussa tämän prosessin avulla. 

 

Fenomenografia kyseisellä termillä tuli virallisesti käyttöön 1980-luvulla Göteborgin yli-

opiston professori Ference Martonin toimesta (Niikko 2003, 10). Esitellessään fenomeno-

grafiaa sellaisenaan ensimmäisen kerran Marton (1981, 177) toteaa sen tavoitteeksi ko-
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kemusten kuvailun, analysoinnin ja ymmärtämisen. Fenomenografisen tutkimuksen ta-

voitteena ei siis ole kuvata maailmaa sellaisenaan, vaan siten, miten se on kuvailtu ja 

koettu (Marton & Booth 1997, 113). Marton (1988, 145) toteaakin, etteivät fenomeno-

grafit tee väittämiä maailmasta itsestään, vaan ihmisten käsityksistä maailmasta ja sen 

ilmiöistä. Kyse on niin sanotusta toisen asteen näkökulmasta eli tavoitteena on kuvata 

ihmisten käsityksiä maailmasta – ei kuvata suoraan maailma sellaisenaan (Marton 1981, 

177). Tähän toisena asteen näkökulmaan liittyy olennaisesti se, että kiinnostus kohdistuu 

aivan kaikkiin käsityksiin, myös mahdollisesti virheellisiin näkemyksiin, joita ei arvoteta 

(Marton 1988, 145). Arvottaminen kuuluu ensimmäisen asteen näkökulmaan eli kun tut-

kitaan maailmaa ja todellisuutta itsessään. Kasvatustieteellisesti on kuitenkin yleensä ole-

massa normeja, eli jokin tapa kokea ilmiö olisi suotavampaa kuin toinen, ja näiden halut-

tujen käsitysten ymmärtämiseen kasvatus usein pyrkiikin. (Marton & Booth 1997, 120, 

126.) Arviointia ja arviointikulttuuria määritellään muun muassa opetussuunnitelmissa, 

mutta se, miten lapset sen kokevat koulun arjessa, ei välttämättä vastaa tätä. En kuiten-

kaan koe, että esimerkiksi opetussuunnitelmasta eriävät käsitykset arvioinnista olisivat 

virheellisiä: en lähde tutkijana arvottamaan lasten käsitysten oikeellisuutta tai virheelli-

syyttä. Opettajan näkökulmasta virheellisiä toki voisivat olla käsitykset, jotka heikentävät 

oppimista tai vahingoittavat lapsen minäkuvaa. 

 

Fenomenografiaan kuuluu myös usko siitä, että käsityksiä tutkittaessa voidaan aina löytää 

rajallinen määrä laadullisesti erilaisia käsityksiä. Tarkoituksena on paljastaa kaikki ne 

käsitykset, joita ihmisillä on tietystä ilmiöstä ja järjestää ne käsitteellisiin kategorioihin. 

(Marton 1988, 143, 145.) Tavoitteena on kuvata kokemisen variaatioita eli löytää erilaisia 

tapoja kokea ilmiö, kuvata ja yleistää ne (Niikko 2003, 23). Uskotaan, että samat kuvaus-

kategoriat ilmenevät eri tilanteissa eli nämä kategoriat ovat stabiileja ja yleistettäviä yk-

silöistä tai tilanteista riippumatta (Marton 1981, 177). Tarkoituksena siis on, että luodut 

kategoriat ovat hyödyllisiä siinä mielessä, että niiden avulla voidaan yrittää ymmärtää 

myös muiden yksiöiden ymmärrystä. Fenomenografisen tutkimuksen tärkein tulos ovat-

kin nimenomaan sen lopussa luodut kuvauskategoriat. (Marton 1988, 147–148.) Toivon, 

että selvittämällä ja järjestelemällä oppilaiden arviointikäsityksiä ymmärrettävään muo-

toon, pystyn itse tulevaisuudessa toimimaan arvioijana paremmin, tietoisemmin ja oppi-

laslähtöisemmin. Lisäksi kun arviointi uudistuu perusteellisesti suomalaisessa 
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koulujärjestelmässä, uskon myös muiden alalla toimivien hyötyvän tutkielmani 

tuloksista. 

 

4.2 Perus- ja steinerkoulun oppilaat 

 
Tutkielmani kohdistuu alakoulun oppilaiden käsityksiin. Fenomenografisessa tutkimuk-

sessa ei niinkään olla kiinnostuttu yksilöiden äänistä, vaan sen tarkoituksena on kuvata 

käsitysten vaihtelua kollektiivisella tasolla (Marton & Booth 1997, 114). Halusin, että 

tutkielmaani osallistuu oppilaita erilaisista arviointikulttuureista, jotta saan tuotettua mah-

dollisimman laajan kirjon erilaisista arviointikäsityksistä. Tämä tavoitteenani toteutin 

haastattelut sekä eräällä peruskoululla että eräällä steinerkoululla. Aineistoni keräsin vuo-

den 2016 aikana. Peruskoululla vierailin jo keväällä 2016 kandidaatin tutkielmaa tehdes-

säni ja haastattelin siellä viides- ja kuudesluokkalaisia. Steinerkoulun haastattelut toteutin 

puolestaan myöhemmin syksyllä viides-, kuudes- ja seitsemäsluokkalaisille, joista siis 

jälkimmäiset ovat samaa ikäluokkaa kuin keväällä haastattelemani kuudesluokkalaiset. 

Steinerkoulussa ero ala- ja yläkouluun tehdään vasta kahdeksannen luokan jälkeen, joten 

näen kaikkien haastattelemieni oppilaiden olevan alakoulun oppilaita (Dahlström 2000, 

8).  

 

Alakoulun oppilaat ovat luokanopettajan kohderyhmä, joten heidän käsitystensä tutkimi-

nen tuntui tulevan ammattini näkökulmasta merkittävältä. Lisäksin valitisin alakoulun 

ylimpien luokkien oppilaat tutkimukseni kohteeksi, koska heillä on kouluvuosien aikana 

kertynyt kokemuksia arvioinnista. Uskon, että heillä on näin muodostunut jonkinlainen 

käsitys arvioinnista koulussa ja siis valmiuksia vastata kysymyksiini. Käsitysten muodos-

tumisen kannalta kokemukset ovat hyvin tärkeitä, sillä kokemus on se perusta, josta käsin 

käsityksiä luodaan ja ajattelua rakennetaan (Niikko 2003, 18; Uljens 1989, 14). Mielen-

kiintoista myös on, että tutkimusten mukaan negatiivinen asenne arviointia kohtaan li-

sääntyy kouluvuosien myötä (Brown & Harris 2012, 47).  

 

Halusin välttää luokanopettajan vaikutuksen korostumista tuloksissa, joten haastattelin 

oppilaita eri luokilta. Tutkimukseni osallistuneessa peruskoulussa on jokaista luokka-as-

tetta kaksi kappaletta ja jokaiselta viidenneltä ja kuudennelta luokalta haastattelin kahta 
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oppilasta: yhteensä haastateltavia oppilaita kertyi siis kahdeksan. Steinerkoulussa taas 

yhtä luokka-astetta on vain yksi, minkä vuoksi haastattelin viidenneltä luokalta kahta op-

pilasta sekä kuudennelta ja seitsemänneltä kolmea oppilasta – näin sain steinerkoulusta 

tutkittavia kolmen eri opettajan luokalta ja haastattelujen määrä vastaa peruskoulusta ke-

rättyjen määrää. Aineistoni koostuu siis yhteensä 16 oppilaan haastatteluista.  

 

Useamman koulun ottamisella mukaan tutkimukseen olisin voinut saada vielä monipuo-

lisemman ja laajemman kuvan oppilaiden käsityksistä, mutta pro gradu -tutkielman laa-

juuden vuoksi päätin rajata tutkimukseni koskemaan vain näitä kahta koulua ja seitsemää 

perusopetusryhmää. Toisaalta myös esimerkiksi Jörgen Sandberg (2000, 13) esittää, että 

edellisiin fenomenografisiin tutkimuksiin perustuen voidaan todeta, että noin kahden-

kymmenen haastateltavan jälkeen käsitysten vaihtelevuus kyllääntyy eli uusia käsityksiä 

ei enää ilmaannu. Itsekin huomasin, ettei viimeisiä haastatteluja analysoidessani uusia 

näkökulmia enää juurikaan noussut. 

 

Oppilaiden valinnan tein peruskoulussa täysin satunnaisesti, sillä se tekee tulosten yleis-

tämisen mahdolliseksi pienemmälläkin aineistolla (Lindblom-Ylänne, Paavilainen, Peh-

konen & Ronkainen 2011, 150). Halusin kuitenkin, että kohdejoukko olisi sukupuolisesti 

tasapainossa, joten jokaiselta luokalta valitsin haastateltavaksi yhden pojan ja yhden ty-

tön. Valinnan toteutin valitsemalla ennakkoon luomani kaavan avulla luokan oppilaista 

sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä aina tietyn oppilaan. Oppilaita ei siis ole va-

littu esimerkiksi koulumenestyksen tai -motivaation perusteella, enkä tiennyt heistä etu-

käteen mitään. 

 

Steinerkoulussa haastateltavien valinta ei mennyt aivan yhtä yksinkertaisesti, sillä osa 

satunnaisen valintaprosessin kautta valituiksi tulleista oppilaista ei halunnut osallistua 

tutkimukseeni. Pyrin toteuttamaan oppilaiden valinnan samalla logiikalla kuin aiemmin 

peruskoulun puolellakin: valitsin aakkosjärjestyksen mukaisesti oppilaan, niin että ai-

neisto pysyi sukupuolen mukaan tasapainossa. Kun valitsemani oppilas kieltäytyi osallis-

tumasta haastatteluun, pyysin luokan edessä vapaaehtoisia nostamaan kätensä ylös ja va-

litsin minua lähimpänä istuneen, sukupuoleltaan sopivan haastateltavan. Myöskin nämä 

oppilaat olivat minulle ennestään tuntemattomia. 
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4.3 Oppilaiden haastattelut 

 

Keräsin aineistoni haastattelemalla oppilaita. Haastattelu onkin ensisijainen aineistonke-

ruumetodi fenomenografisessa tutkimuksessa (Marton 1988, 154). Haastatteleminen ja 

kyseleminen ovat myös osa nykypäivän arkea ja luonteva keino hankkia lisää tietoa (Tiit-

tula & Ruusuvuori 2005, 9). Koen, että erityisesti lasten kanssa haastattelu ja keskustelu 

toivat parhaiten vastauksia tutkimusongelmiini: epäilen, että en esimerkiksi pelkällä ky-

selylomakkeella olisi päässyt yhtä syvällisesti ja laajasti käsiksi lasten maailmaan. Haas-

tattelun rakensin tutkimusongelmieni mukaisesti (Marton & Booth 1997, 132). Tärkeää 

on yrittää luoda niin avoimia kysymyksiä kuin mahdollista, jotta haastattelijat voivat va-

lita vapaasti, miten vastaavat kysymykseen eli minkä ulottuvuuden he valitsevat. Alkuun 

on hyvä valmistella kysymyksiä, mutta tutkijan ei saa liiaksi sitoutua näihin kysymyksiin, 

vaan haastattelutilanteessa on elettävä tilanteen mukaisesti. (Marton 1988, 154.) 

 

Pyrinkin näkemään haastattelun strukturoituna keskusteluna (Uljens 1996, 122). Myös 

Sirkka Ahosella (1994) on sama näkemys, sillä hän toteaa, että tilanteesta täytyy muo-

dostua keskustelu – ei kuulustelu. Kun etsitään tietoa toisen ihmisen käsityksistä ja aja-

tuksista on prosessissa koko ajan läsnä myös oma tietoisuutemme, jonka avulla tulkit-

semme toisen henkilön ilmaisuja. Tärkeää siis on, että haastattelija tiedostaa omat lähtö-

kohtansa sekä kuuntelee ensisijaisesti haastateltavan ajatuksia eikä keskity liikaa omiin 

kysymyksiinsä. (Ahonen 1994, 136–137.) Halusin haastattelun perustuvan aktiiviseen 

kuunteluun ja päästä mahdollisimman syvälle oppilaan kokemusmaailmaan, joten en etu-

käteen strukturoinut haastattelua kovinkaan tiukasti. Suunnittelin etukäteen keskustelun 

rungon ja sen pääkysymykset nojailemaan tutkimuskysymyksiäni, mutta en määrittelyt 

haastattelua sen tarkemmin, joten haastattelu oli avoin teemahaastattelu (Liite 1). Huo-

masinkin, että varsinkaan viimeisissä haastatteluissa en liiammin vilkuillut haastattelu-

runkoani, sillä tiesin, mitkä arvioinnin alueet minua kiinnostavat ja pyrin vain hienova-

raisesti ohjaamaan keskustelua oikeaan suuntaan. 

 

Onnistuneessa haastattelussa on myös tärkeää, että haastateltava luottaa tutkijaan eli on 

avoin ja valmiina kertomaan aidosti omista käsityksistään – ei vain sitä, mitä luulee haas-
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tateltavan etsivän. Onnistuneen haastattelutilanteen takaamiseksi on rakennettava luotta-

muksen ilmapiiri toimimalla haastateltavan ja tilanteen vaatimalla tavalla. (Ahonen 1994, 

137.) Haastattelu antaa aina mahdollisuuden ennakoimattomille tilanteille, mikä vaatii 

tutkijalta kykyä reagoida haastateltavien vastauksiin ja kysyä jatkokysymyksiä (Helavirta 

2007, 633). Tärkeää kysymysten asettelussa on ottaa huomioon lapsen arkipäivä ja maa-

ilma sekä säilyttää herkkyys lapsen vastauksille ja muuttuville tilanteille (Alasuutari 

2005, 162). 

 

Haastattelin lähes kaikki oppilaat yksitellen: jouduin tekemään steinerkoululla yhden 

poikkeuksen seitsemännen luokan kahden pojan kohdalla, sillä haastattelin heidät parina 

aikataulullisista syistä johtuen. En kuitenkaan koe, että tämä vaikutti tuloksiin merkittä-

västi, sillä pojat olivat keskenään tuttuja ja rohkeita vastaamaan omien näkemystensä mu-

kaisesti. Lapsia tutkineet ovatkin esittäneet, että ryhmähaastattelu olisi lapselle luonte-

vampi tilanne eikä yhtä pelottava kuin yksilöllisiä näkökulmia tiedusteleva yksilöhaastat-

telu (Helavirta 2007, 631). Pertti Alasuutari (1995, 152) toisaalta toteaa, että ryhmähaas-

tatteluissa keskustelu yleensä tiivistyy sen ympärille, mikä yksilöille on yhteistä ryhmän 

sisällä ja näin yksilölliset erot ja subjektiiviset näkemykset usein suodattuvat pois. 

 

Itse ajattelenkin, että lapset saavat yksilöhaastattelussa parhaiten oman, aidon äänensä 

kuuluville ja kertovat rehellisesti omista näkemyksistään. Se myös takaa sen, että kaikilla 

tutkimukseen osallistuvilla lapsilla on tasapuolinen mahdollisuus tuoda äänensä kuulu-

ville eikä esimerkiksi temperamentilla tai sosiaalisilla suhteilla ole niin suurta vaikutusta 

kuin ryhmähaastattelussa. Todellisuudessa varmasti mieltymyksiä on yhtä paljon kuin 

lapsiakin, mutta omassa tutkimuksessani ja sen päämäärän ollessa käsitysten selvittämi-

nen, päätin valita haastattelumuodoksi yksilöhaastattelun. Voidaan kuitenkin pohtia, oli-

siko osa lapsista uskaltanut tuoda mielipiteensä paremmin esille, jos haastattelu olisi tehty 

ryhmässä. Osalla tuntui haastattelutilanne hieman jännittävän, joten tällaisille ryhmän 

tuki ja turva olisi voinut helpottaa vastaamista. 

 

Pyrin parhaani mukaan luomaan haastatteluun avoimen ja rohkaisevan, luottamusta yllä-

pitävän ilmapiirin. Juttelin lasten kanssa ennen virallista haastattelua esimerkiksi heidän 

ja myöskin omista harrastuksistani sekä kerroin itsestäni ja tutkielmani tarkoituksesta. 
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Lasten ollessa kohdejoukkona on haastattelutilanteessa tärkeää antaa tilaa myös lapsen 

omalle kielelle, jotta olisi mahdollista saavuttaa lapsen tapa kokea todellisuutta sekä muo-

dostaa merkityksiä. Tämä onnistuu, kun haastattelija kuuntelee lasta ja muokkaa omaa 

kieltään tämän tasolle – eli ottaa myös huomioon lapsen iän ja kehitysvaiheen. Esimer-

kiksi verbeillä ”tietää” ja ”ymmärtää” on hyvin erilainen merkitys lapselle: ensimmäinen 

tuntuu vaativan faktatietoa ja toinen taas antaa lapselle tilaisuuden vastata omien koke-

muksiensa pohjalta. Lapset usein kuvaavat asioita arkikielestä tutuilla ilmaisuilla ja ta-

voille, joita haastattelijan on hyvä mukailla haastattelutilanteessa. (Alasuutari 2005, 154–

156.) Pyrin pitämään kysymykset lyhyinä ja välttämään vaikeiden tai arviointia määritte-

levien käsitteiden käyttöä, joten annoin oppilaille mahdollisimman vapaan tilan määri-

tellä omaa käsitystään arvioinnista ja käyttää vapaasti omaa kieltään. 

 

4.4 Fenomenografinen analyysi 
 

Michael Uljens (1989, 44) ja Marton (1988, 154) molemmat toteavat, että fenomenogra-

fiselle tutkimukselle ja aineiston analyysille ei ole olemassa tarkkaa kuvausta tai askeleit-

tain etenevää metodia. Niikko (2003, 32) yhtyy tähän kirjoittaessaan, että fenomenogra-

fisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei olekaan kovin strukturoitu, sillä se on sidottu 

vahvasti sisältöön. Fenomenografisen tutkimuksen analyysissä huomionarvoista onkin, 

että se ei perustu teoriaan eikä kategorioita ole päätetty etukäteen, vaan ne muodostuvat 

analysointiprosessin aikana (Marton 1988, 155). Analyysin tarkoituksena ei ole hylätä tai 

todistaa etukäteen asetettua hypoteesia, vaan pikemminkin löytää ymmärrystä ilmiöön, 

joka aiemmin oli tutkijalle epäselvä (Uljens 1989, 53). 

 

Fenomenografisen tutkimuksen analyysissä korostuu tutkijan eläytyvä luonne ja jatkuva 

keskustelu aineiston kanssa (Niikko 2003, 35). Tutkija pyrkii ottamaan tutkittavan paikan 

ja näkemään ilmiön tämän silmin sekä pääsemään näin tutkittavien elämismaailmaan kä-

siksi. Tutkijan onkin koko tutkimuksen ajan tietoisesti otettava askel taaksepäin omista 

kokemuksistaan ilmiöstä ja käytettävä sitä vain valaisemaan tapoja, joilla toiset kokevat 

ja käsittävät ilmiön ja puhuvat siitä. (Marton & Booth 1997, 121.) Analyysissa tutkijan 

on siis pyrittävä asettamaan sivuun eli sulkeistamaan omat esioletuksensa asiasta. Tähän 
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sisältyy niin tutkijan persoonallinen tieto, uskomukset kyseistä ilmiöstäkin kuin teoreet-

tiset tulkinnat ja aikaisemmat tutkimuslöydöksetkin. (Niikko 2003, 35.)  

 

Fenomenografian lähtökohdista on kuitenkin mahdotonta saavuttaa ns. ”puhdasta 

mieltä”, joka tarkoittaa, että reflektoinnin avulla tutkija pystyisi kokonaan siirtämään 

omat käsityksensä ilmiöstä ja maailmasta sivuun analyysin ajaksi (Goman & Perttula 

1999, 112). Uljens (1996) toteaa sen olevan mahdotonta missään empiirisessä tieteessä, 

mutta se ei silti tarkoita, että etukäteistieto ja teoria määräävät minkälaisiin tuloksiin tut-

kimuksessa päädytään. Hänen mukaansa tutkijan täytyy nimen omaa olla tietoinen kysei-

sen aiheen tai alan teoriasta pystyäkseen tekemään hyvää, tulkitsevaa työtä. Edeltävä tieto 

ei siis estä avointa mieltä aineistoa kerätessä tai analysoitaessa (Uljens 1996, 122). Sirkka 

Ahonen (1994, 123) esitteleekin käsitteen ”teoreettinen perehtyneisyys”, joka voi antaa 

tutkijalle tarpeellisia välineitä omien ennakkokäsitysten tiedostamiseen sekä tutkimuksen 

toteuttamiseen. Teoreettinen perehtyneisyys tarjoaa tutkijalle eväitä reflektointiin, mutta 

tämä ei saa silti tukeutua siihen omia kuvauskategorioita luodessaan (Goman & Perttula 

1999, 113). 

 

Itse koen teoriaan perehtymisen keinona avata tutkimukseeni liittyviä käsitteitä itselleni, 

ja näin minulla oli jo haastattelutilanteissa selkeä kuva siitä, mitä tietoa tavoittelen ja mil-

laisilla kysymyksillä pääsen siihen mahdollisesti käsiksi. Tämä ei ole mielestäni este uu-

den tiedon luomiselle, vaan on auttanut minua laajentamaan näkökulmaani ja tiedosta-

maan omia ennakkoluulojani. Tutkijan teoreettisen tietämyksen sekä perehtyneisyyden 

nähdäänkin auttavan häntä tiedostamaan oman viitetaustansa sekä saamaan objektiivisen 

otteen merkitysten löytämiseen (Ahonen 1994, 123). Tutkija jatkaa omien ennakkokäsi-

tystensä reflektointia koko tutkimusprosessin ajan eikä täydellistä oman näkemyksen sul-

keistamista ja toisen kokemuksen ymmärtämistä voidakaan koskaan täysin saavuttaa, 

sillä elämme subjektiivisessa maailmassa, joka koetaan koko ajan uudelleen ja uudelleen 

(Niikko 2003, 35, 40–41). 

 

Vaikka fenomenografisella analyysilla ei olekaan tarkkaa käsikirjoitusta, analyysia teh-

täessä on kuitenkin syytä pitää mielessä, että tulkinnalla on aina päämäärä ja sen lähtö-
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kohtana on tutkimuksen kysymyksenasettelu (Uljens 1989, 45). Tutkijalla on aina mie-

lessään se, mitä hän haluaa ilmiöstä selvittää ja jo aineistoa kerätessä täytyy huomioida, 

miten käsitysten erot näistä asioista saadaan selville (Marton & Booth 1997, 133). Itse 

lähdin tekemään analyysia pitäen mielessäni, mitkä ovat ne kysymykset, jotka aineistolle 

haluan esittää: miten arvioidaan, mitä arvioidaan, miksi arvioidaan ja minkälaista on hyvä 

arviointi? 

 

Ensimmäisessä fenomenografisen analyysin vaiheessa aineistoa luetaankin läpi etsien 

niitä ilmaisuja, jotka vastaavat tutkimusongelmaan ja ovat näin tutkimukselle relevantteja 

(Marton 1988, 154). Litteroituani haastattelut paneuduin niihin ja tutkin aineistoani tut-

kimuskysymysteni suunnassa etsien siis ilmaisuja, jotka vastasivat tutkimuskysymyk-

siini. Huomionarvoista on, että keräsin aineistoni vuoden aikana ja osaa aineistostani kä-

sittelin jo kandidaatin tutkielmassani, joten tämä antoi minulle hyvin aikaa pyöritellä ja 

prosessoida sitä, etsiä siitä tärkeitä ilmaisuja ja pohtia niiden merkityksiä. 

 

Analyysin toisessa vaiheessa aletaan lajitella ja ryhmitellä löydettyjä merkityksellisiä il-

mauksia teemoiksi tutkimuskysymysten suunnassa. Tässä huomio kiinnitetään merkitys-

ten samanlaisuuksiin ja eroavaisuuksiin, mutta myös harvinaisuuksiin ja rajatapauksiin. 

(Niikko 2003, 34.) Huomio siirtyy yksilön tekemistä ilmaisuista niiden merkityksiin 

(Marton 1988, 155). Muodostin siis löytämistäni ilmaisuista ensiksi merkitysyksiköitä ja 

aloin ryhmitellä niitä niin, että samassa teemassa olevat merkitysyksiköt vastasivat sa-

maan tutkimuskysymykseen. Apuna käytin värikoodeja. Marton ja Booth (1997, 133) pu-

huvat tämän olevan näkökulmien jäädyttämistä (”holding other aspects frozen”) eli huo-

mio kiinnitetään kerrallaan niihin asioihin, jotka vastaavat vuorossa olevaan tutkimusky-

symykseen. Taulukossa 1 havainnollistan, miten muodostin oppilaiden autenttisista il-

maisuista merkitysyksiköitä ja sijoitin niitä tutkimuskysymysten suunnassa teemoihin. 

 

Toisessa analyysivaiheessa siis ilmaukset siirretään haastattelukontekstista yhteen tuotu-

jen merkitysten kontekstiin. Uljens (1989) muistuttaakin, että tulkintaa aineistosta ja il-

mauksia ei tehdä sen perusteella, kuka ne on sanonut, vaan niitä tulkitaan kahden eri kon-

tekstin suhteessa: haastattelutilanteen ja niistä kerättyjen yhteen tuotujen ilmauksien kes-
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ken. Jokaisella aineistosta kumpuavalla ilmauksella ja merkityksellä on siis kaksi kon-

tekstia, joiden valossa sitä tulee tulkita. (Uljens 1989, 44.) Pidin koko tutkimusprosessin 

ajan mielessäni, että nämä löytämäni merkitykset ovat aina kontekstuaalisia sekä inter-

subjektiivisia: ne ovat aina osa tilanne- ja asiayhteyttä sekä niiden merkitys riippuu niin 

sen ilmaisijasta kuin myös sen tulkitsijasta eli tutkijasta, minusta. (Ahonen 1994, 123–

127.) Fenomenografia tuottaa aina käsityksiä, jotka ovat suhteellisia, koettuja, konteks-

tuaalisia ja laadullisia (Marton 1988, 146). 

 

Taulukko 1. Tiivistetty esimerkki tekemäni analyysin toisesta vaiheesta 

Autenttinen ilmaisu Merkitysyksikkö Tutkimuskysymys ja teema 

Kokeen muodossa, että tulee 

niitä numeroita (PT2.) 

Koe Miten arvioidaan? 

ARVIOINTITAVAT 

Todistuksessa (PP2). Todistus 

No kattoo tunnilla, että onko 

aktiivinen (PP3). 

Opettajan havainnointi 

Onko siisti käsiala (SP8). Vihkotyöskentely Mitä arvioidaan? 

ARVIOINNIN KOHTEET No varmaan et miten ollaan 

opittu (ST5). 

Oppiminen 

Seuraavalla kerralla pitää 

koittaa lukea erilailla tai 

(PT2)… 

Arvioinnista oppiminen Miksi arvioidaan? 

ARVIOINNIN TEHTÄVÄT 

Se auttaa sitten tulevaisuu-

dessa, vaikka jossain työssä 

osaamaan enemmän (PT3). 

Arvioinnin vaikutus 

työelämään 

Missä puhutaan ja molemmat 

sanoo. Ettei vain opettaja yksin 

päätä vaan oppilaskin saa 

osallistua. (PT1.) 

Keskustelu  

Minkälaista on hyvä arviointi? 

HYVÄN ARVIOINNIN 

KRITEERIT 

 

 

 

Numerot. Niistä saa jottain sel-

vää. (SP6.) 

Numerot 
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Kolmannessa vaiheessa näistä merkitysten joukoista (”pool of meanings”) aletaan muo-

dostaa kategorioita. Tulkinnan avulla merkityksiä siis tuodaan yhteen perustuen niiden 

samanlaisuuksiin ja erotetaan niitä erilaisuuksien perustella. (Marton 1988, 155.) Feno-

menografisessa analyysissa kiinnostavampaa on merkitysten laadullinen erilaisuus kuin 

niiden määrä tai edustavuus aineistossa. Yksittäisten kategorioiden on kuitenkin oltava 

selkeässä suhteessa ilmiöön ja teemaan niin, että kukin kategoria kertoo jotakin erilaista 

tietystä tavasta kokea ilmiö. (Niikko 2003, 35–36.) Toteutin vaiheen niin, että teeman 

sisällä aloin asetella merkityksiä kategorioiksi. Muodostin tässä vaiheessa siis niin sanot-

tuja alatason kategorioita (ks. Niikko 2003, 36). 

 

Viimeinen analyysin vaihe on pyrkiä yhdistämään teemojen kategorioita teoreettisista 

lähtökohdista käsin laajemmiksi, ylemmän tason kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. 

(Niikko 2003, 36). Nämä kategoriat ovat fenomenografisen tutkimuksen ensisijainen tu-

los ja päämäärä (Marton 1988, 146). Kuvauskategoriat kuvaavat siis niitä erilaisia tapoja, 

jolla ilmiö voidaan ymmärtää ja myös näiden tapojen suhdetta toisiinsa (Marton & Booth 

1997, 125, 136). Tässä vaiheessa siis liitin kategorioihin teoriasta nousseita käsitteitä ja 

pyrin muodostamaan näistä mahdollisimman kuvailevia ja laajoja, lopullisia kategorioita, 

jotka ovat tutkimukseni päätuloksia. Uljens (1989, 44) haluaa kuitenkin muistuttaa, että 

nämä kategoriat eivät koskaan ole aineistossa olemassa sinällään, vaan ne syntyvät, kun 

tutkija havaitsee ne. Ne ovat siis aina tutkijan tulkintaa aineistosta. Taulukossa 2 konkre-

tisoin, miten analyysin kaksi viimeistä vaihetta eteni arvioinnin tehtävien teemassa alata-

son kategorioiden muodostamisen kautta kuvauskategorioiden muodostamiseen. 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ilmaisujen lukumäärä ei ole keskeistä kategorioita 

muodostettaessa, vaan tärkeää on, että kategoriajärjestelmä osoittaa aineistossa esiin tu-

levien käsitysten vaihtelun (Marton & Booth 1997, 125). Tästä huolimatta halusin tuoda 

esiin, mitkä käsitykset arvioinnista painottuivat oppilaiden ilmaisuissa. Näin voidaan 

mielestäni paremmin pohtia, miten arviointi kouluarjessa oppilaiden silmin aidosti raken-

tuu. Muodostin siis teemojen sisällä lopulta vertikaalisen kuvauskategoriasysteemin eli 

nostin tärkeimmiksi ne kuvauskategoriat, jotka nousivat yleisimmiksi (Niikko 2003, 18; 

Uljens 1989, 49). 
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Taulukko 2. Esimerkki tekemäni analyysin kolmannesta ja neljännestä vaiheesta (Tee-

mana arvioinnin tehtävät) 

Merkitysyksikkö Alatason kategoria Kuvauskategoria 

Merkitys opettajalle Informaatiota opettajalle 

Toteava tehtävä 

 

Tietoa omasta osaamisesta 

Informaatiota oppilaalle Tietoa omasta oppimisesta 

Tietoa omasta toiminnasta 

Arviointia tehdään van-

hemmille Informaatiota vanhem-

mille Arvioinnin pohtiminen 

vanhempien kanssa 

Tietoa tulevalle työnanta-

jalle Työelämää ohjaava teh-

tävä 
Ulkoinen tehtävä 

Arvioinnin vaikutus työ-

elämään 

Rohkaiseminen 

Motivoiva tehtävä 

Oppimista edistävä tehtävä 

Itseluottamuksen kasvatta-

minen 

Kehitettävät alueet 
Ohjaava tehtävä 

Opettava arviointi 

Arvioinnista oppiminen 
Sitouttava tehtävä 

Reflektointi 

 

Kuvauskategoriat luovat yhdessä sen tulosavaruuden, joka lopulta kuvaa erilaisia tapoja 

kokea jokin tietty ilmiö (Marton & Booth 1997, 136). Tutkielmani tulosavaruuden esitän 

visuaalisena kuviossa 1. Luvussa 5 käsittelen tuloksia tarkemmin teemoittain ja esittelen 

muodostamani kuvauskategoriat, jotka ovat tutkielmani päätulos (ks. Marton 1988, 147–

148). Esittelen tulosten ohessa taulukoita, joissa esitän luomani alatason kuvauskategoriat 

sekä mainintojen lukumäärät (frekvenssi = f) ja suhteelliset osuudet, jotta saataisiin mah-

dollisimman selkeä kuva siitä, miten oppilaat arvioinnin kokevat. Näin voidaan parhaalla 

mahdollisella tavalla ja tehokkaasti alkaa rakentaa uutta arviointikulttuuria uuden opetus-
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suunnitelman osoittamalla tavalla. Kerron myöskin, miten käsitykset painottuivat eri kou-

lumuotojen oppilaiden kesken. Tulkintoja havainnollistaakseni olen liittänyt tekstiin mu-

kaan suoria lainauksia oppilaiden haastatteluista. Oppilaat olen nimennyt kirjain-nume-

royhdistelmällä, jossa ensimmäinen kirjain kertoo oppilaan koulun (S=steinerkoulu ja 

P=peruskoulu), toinen sukupuolen (T=tyttö ja P=poika) ja numero taas viimeisenä iden-

tifioi oppilaan. 

 

 
 Kuvio 1. Tulosavaruus tutkielmani teemojen nelikenttänä sekä niihin liittyvät oppilaiden 

käsitykset  

 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen laadusta ja luotettavuudesta puhuttaessa viitataan yleensä sen validiteettiin 

ja reliabiliteettiin (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 129). Näiden käsitteiden käyttöä kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa on kuitenkin kyseenalaistettu ja on esitetty, etteivät ne käsitteinä 

sellaisenaan sovellu laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi (Eskola & Suo-

ranta 1998, 153). Fenomenografisissa tutkimuksissa näitä on kuitenkin yleisesti käytetty 

siltä osin, kuin niitä lähestymistapaan voidaan soveltaa (Perunka 2015, 94). Ahonen 

(1994) toteaa tutkimuksen luotettavuuden perustuvan vahvasti aineiston ja siitä tehtyjen 

ARVIOINTIMENETELMÄT

•FORMATIIVINEN	  ARVIOINTI
•SUMMATIIVINEN	  ARVIOINTI
•KEHITTÄVÄ	  ARVIOINTI

ARVIOINNIN	  KOHTEET

•OPPILAAN	  TOIMINTA
•OPPILAAN	  OPPIMISPROSESSI

•OPPILAAN	  PERSOONA

ARVIOINNIN	  TEHTÄVÄT

•OPPIMISTA	  EDISTÄVÄ	  TEHTÄVÄ
•TOTEAVA	  TEHTÄVÄ
•ULKOINEN	  TEHTÄVÄ

HYVÄ	  ARVIOINTI

•MONIPUOLISUUS	  ARVIOINTIMENETELMISSÄ
•ROHKAISEVASTI	  TOTTA

OPPILAIDEN	  KÄSITYKSIÄ	  
ARVIOINNISTA	  KOULUSSA
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johtopäätösten validiteettiin (Ahonen 1994, 152). Validiteettia käytetäänkin usein ylei-

sesti tutkimuksen laatua kuvaavana terminä. Sillä kuvataan siis sitä, miten hyvin tutki-

muksessa pystytään tutkimaan sitä, mitä oli tarkoituksin. (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 

130–131.) Itse pohdin tutkielmani luotettavuutta relevanssin, aitouden, yleistettävyyden 

ja toistettavuuden näkökulmasta. 

 

Haluan painottaa, että fenomenografisen tutkimuksen päämääränä on luonnehtia variaa-

tioita ihmisten kokemuksissa sekä käsityksissä. Tavoitteena on korostaa sitä, kuinka asiat 

ilmenevät heidän maailmassaan eikä siis ole tarkoitus tutkia maailmaa itsessään tai pyrkiä 

absoluuttiseen totuuteen. (Niikko 2003, 39, 46.) Tulokset ovat lopulta aina vain tutkijan 

tulkinta siitä, millä eri tavoilla muut ovat ilmiön kokeneet (Marton & Booth 1997, 136). 

Tämä on syytä muistaa fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa. Kva-

litatiivisessa tutkimuksessa, kuten fenomenografisessa tutkimuksessakin, tutkija on tut-

kimuksen keskeisin työväline (Eskola & Suoranta 1998, 153).  

 

Ahonen (1994) jakaa tutkimuksen luotettavuuden eli validiteetin koskemaan yhtäältä tut-

kimuksen relevanssia ja toisaalta aitoutta. Tutkimus on relevantti, jos kerätty aineisto ja 

luodut kategoriat ovat olennaisia teorian kannalta (Ahonen 1994, 130, 152–153). Vaikka 

fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa teoriaa ei käytetä käsitysten luomisessa vaan 

nojaudutaan vahvasti aineistoon, voivat tutkijan omat käsitykset teoriasta ohjata haastat-

teluprosessia ja analyysia. Näistä käsityksistä tutkija ei pystykään koskaan täysin irrot-

tautumaan. (Ahonen 1994, 123; Alasuutari 2005, 149.) Tämän toimintaa ohjaa aina tietty 

tiedonintressi, joten on mahdotonta lähestyä aineistoa ilman ennakko-oletuksia. Katego-

rioita luodessaan tutkijan on kuitenkin pystyttävä kytkemään omat johtopäätöksensä 

omiin tutkimusongelmiinsa sekä tutkimuskäsitteistöönsä. (Ahonen 1994, 154–155.)  

 

Niikko (2003) nimeääkin lähestymistavan haasteeksi sen, kuinka toisen kokemuksia ja 

käsityksiä ilmiöstä voi kuvata astumalla ulos omasta kokemusten ja käsitysten kentästä 

käyttäen tätä omaa kenttää vain havainnollistamalla toisten ymmärryksen tapoja. Onko 

fenomenografisen tutkimuksen tulos lopulta vain tutkijan käsitysten ja esiymmärryksen 

esiin tuomista kerätystä aineistosta? Pystyykö fenomenografinen tutkimus aidosti ekspli-
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soimaan tutkittavien käsityksiä? (Niikko 2003, 47–48.) Tutkittavien omaan arkeen perus-

tuvien merkitysten ollessa keskeisiä tutkimuksessa, on pidettävä huoli, etteivät tutkijan 

omat käsitykset ja tulkintatavat kävele aineiston ja haastateltavien ylitse (Lindblom-

Ylänne ym. 2011, 131). Avainasemassa fenomenografisen tutkimuksen onnistumisessa 

ja relevanssin toteuttamisessa aineiston keruussa ovat tutkijan jatkuva reflektointi ja 

oman paikan avaaminen lukijalle. 

 

Pohja käsitykselleni arvioinnista koulussa on muodostunut 12 kouluvuoteni aikana. En-

simmäiset yhdeksän vuotta niistä vietin steinerkoulun arviointikulttuurin vaikutuksessa 

ja viimeiset kolme perinteisempää pedagogiikkaa noudattavassa lukiossa. Lisäksi arvi-

ointikäsitykseeni on vaikuttanut myöskin yliopistossa saamani arviointi ja opetus sekä 

lukemani teoria. Monipuolisten kokemuksieni kautta oma arviointikäsitykseni on muo-

dostunut hyvin laajaksi ja koen, että tästä on ollut hyötyä tutkimuksen teossa: pystyn sa-

maistumaan lasten kokemuksiin ja näkemään maailman heidän silmin (ks. Marton & 

Booth 1997, 121). Pyrin kuitenkin koko tutkimuksen ajan olemaan avoin myöskin niille 

käsityksille, jotka vielä omasta paletistani puuttuvat. 

 

Avoimen mielen pyrin takaamaan sillä, etten tutustunut aikaisempiin tutkimustuloksiin 

ennen analyysin tekoa. Toki kandidaatin tutkielmassani käsittelin jo osan aineistoa ana-

lyysiin saakka ja jouduin tältä osin perehtymään joihinkin aiempiin lasten arviointikäsi-

tyksiä selvittäneisiin tutkimuksiin. Pro gradu -tutkielmani kohdalla en siis pystynyt to-

teuttamaan perehtymättömyyttä täysin, koska käsittelin osittain samoja teemoja kuin 

aiemmassa tutkielmassani. Pyrin kuitenkin lähestymään tätä tutkielmaa mahdollisimman 

puhtaalta pöydältä – kuin uutena tutkimuksena. Tämän tutkielman aineisto ja tulokset 

ovat kuitenkin kandidaatin tutkielmaani huomattavasti laajemmat ja olen myös pyrkinyt 

jättämään näitä niin sanottuja uusia alueita koskevat aiemmat tutkimukset huomiotta en-

nen lopullista analyysia. 

 

Arvioinnin teoriaan, opetussuunnitelmiin sekä muihin asiakirjoihin olen kuitenkin pereh-

tynyt hyvissä ajoin, jotta minulle muodostui käsitys siitä, minkälainen ilmiö arviointi teo-

rian valossa on ja miten sitä on lähtökohtaisesti tarkoitus koulussa toteuttaa. Tutkijan teh-

tävänä on rajata valitsemansa ilmiö kiinnostuksen kohteensa mukaisesti. Hänellä on myös 
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vastuu pohtia sitä siinä taustassa, jossa se koetaan, tunnistaa sen keskeisiä piirteitä ja olla 

avoin uusille näkemyksille. Tärkeää on ottaa selvää, kuinka ilmiöstä puhutaan alan kir-

jallisuudessa, minkälaista tutkimusta siitä on tehty ja miten se on ilmennyt kulttuuris-

samme aiemmin. Tämän avulla tutkija voi kohdata haastateltavat paremmin ja ymmärtää 

sitä taustaa, jota vasten he ovat ilmiön todennäköisesti kokeneet. (Marton & Booth 1997, 

129.) Perehtymisen avulla pystyin paremmin jäsentämään itselleni, mitä haluan saada 

selville ja miten haastattelurunko tulisi rakentaa kyseisen tiedon saavuttamiseksi. 

 

Validiteettiin liittyy myös aitouden käsite, jonka katsotaan koskevan sekä aineistoa että 

siitä tehtyjä johtopäätöksiä (Ahonen 1994, 130). Usein ollaankin huolissaan vain siitä, 

onko tehty tulkinta eli johtopäätökset aitoja ja harvemmin arvioidaan kriittisesti sitä, ku-

vaako kerätty aineisto sitä todellisuutta, mitä haluttiin eli onko aineisto myös validi (Ul-

jens 1989, 52). Aineisto on aito, jos se koskee sekä tutkijan että tutkittavan kannalta sa-

maa asiaa. Tutkijan on pyrittävä tähän toimimalla haastattelutilanteessa niin, että haasta-

teltava kykenee ilmaisemaan sen, mitä oikeasti ajattelee, eikä vain sitä, mitä olettaa tut-

kijan haluavan tietää. Aineiston aitouden toteutumiselle on tärkeää, että haastattelutilan-

teessa vallitsee luottamus ja yhteisymmärrys. (Ahonen 1994, 152–153.) Kysymys siis 

kuuluu, onnistuuko tutkija vangitsemaan yksilön käsitykset? Tähän päästäkseen hänen 

täytyy pyrkiä eliminoimaan ne haitalliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti 

haastattelutilanteeseen. (Uljens 1989, 54.) 

 

Rakensin luottamusta korostamalla haastattelun alussa oppilaille, että tärkeintä on, että 

he ovat rehellisiä ja avoimia – kertovat vain omista kokemuksistaan. Tein selväksi, että 

kysymyksiini ei ole olemassa oikeita vastauksia enkä ole niitä etsimässäkään. Kerroin 

myös, mistä tutkimuksessani on kyse ja miten heidän jakamaansa tietoa käytän. Pyrin 

rohkaisemaan oppilaita kehumalla heidän vastauksiaan sanomalla esimerkiksi ”hyvä vas-

taus” tai ”tuohan oli melkein jostain kirjasta tuo määritelmä”. Haastattelutilanteessa ta-

voitteenani oli luoda oppilaalle mahdollisimman rento olo, jotta avoimuus ja luotettavuus 

tulisivat esiin. Eräs oppilas antoikin minulle haastattelun loputtua spontaanisti palautetta, 

josta voin päätellä onnistuneeni tässä ainakin kyseisen oppilaan kohdalla: 
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Oli tosi kiva haastattelu, sie olit rento eikä tarvinnu hiki hatussa miettiä 

vastauksia (PT1). 

 

Tutkimuksessani haasteita aineiston aitouden tavoittamiselle lisääkin nimenomaan lasten 

käsitysten tutkiminen, sillä aikuisen ja lapsen välisessä haastattelutilanteessa on aina 

läsnä valtaero, joka voi olla niin positiivista kuin negatiivista. Se voi antaa aikuiselle ti-

laisuuden kysyä lapselta ja odottaa tältä rehellisiä vastauksia. Tämä on lapselle arjesta 

hyvin tuttu järjestely, johon hän kohtaa niin kotona kuin koulussakin. Toisaalta negatii-

visessa mielessä lapsi voi orientoitua arkielämän kokemuksiensa pohjalta tilanteeseen 

niin, että hänen osaamistaan tai tietämistään testataan, kuten koulussa usein tehdään. Täl-

löin hänen toimintaansa haastattelussa saattaa ohjata pyrkimys vastaamaan oikein eikä 

todenmukaisesti tai aidosti. Näin vastaukset saattavat kertoa enemmän siitä, miten lapsi 

olettaa asian olevan kuin, miten tämä sen aidosti kokee tai käsittää. Tämän välttämiseksi 

lasta haastateltavan onkin pyrittävä irrottautumaan tästä lapselle tutusta auktoriteettiroo-

lista ja annettava lapselle tilaa. (Alasuutari 2005, 152–153.) Valtaeron tasoittamiseksi 

kerroin oppilaille, että olen vielä opiskelija enkä siis varsinaisessa mielessä ”tutkija”. Li-

säksi kerroin lasten kielellä, että olen yliopistolla neljännellä luokalla ja että meidän kou-

lussamme tutkimuksen tekeminen on pakollista. Ajattelen tämän tuovan itseäni lähem-

mäs lasta ja madaltavan auktoriteettiasemaani. 

 

Marton ja Shirley Booth (1997) kuitenkin toteavat, että vaikka yksi yksilö olisikin tullut 

väärin tulkituksi tai haastattelutilanne olisi aiheuttanut haastateltavan vastaamaan itsel-

leen epätyypillisesti, voidaan väittää, että tutkimuksen avulla on tunnistettu se variaatio, 

kuinka tutkimuksen kohteena ollut ilmiö voidaan kokea. Fenomenografinen tutkimus 

osoittaa vain, että yksilö on kykenevä kokemaan tutkitun ilmiön tietyllä tavalla, mutta ei 

väitä, etteikö tämä olisi kykenevä kokemaan sitä myöskin toisella tavalla. Painoarvo on 

käsitysten välisissä eroissa – ei siinä, voiko joku yksilö kokea ilmiön juurikin tietyllä 

tavalla. (Marton & Booth 1997, 128, 136.) Itse pyrin kuitenkin esimerkiksi tarkentavilla 

kysymyksillä varmistamaan sen, että ymmärrän, mitä oppilas tarkoittaa.  Ahonenkin 

(1994, 154) toteaa kyvyn syventää haastattelua lisäkysymyksillä parantavan tutkimuksen 

validiteettia. 
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Validiteettiin liittyy myös johtopäätöksiin liittyvä aitous: vastaavatko luodut kuvauskate-

goriat sitä, mitä tutkittavat tarkoittivat (Ahonen 1994, 153)? Johtopäätösten aitous riippuu 

aineiston ja tulkinnan suhteesta sekä prosessina että lopullisena tuloksena: onko tutkija 

siis ollut aineistolleen uskollinen? (Uljens 1989, 53.) Tätä pitäisi lukijan pystyä arvioi-

maan. Fenomenografinen tutkimus onkin saanut osakseen kritiikkiä siitä, ettei analyy-

siprosessia ole raportoitu riittävän läpinäkyvästi niin, että lukija pystyisi sen pohjalta vai-

vattomasti seuraamaan kategorioiden muodostumisprosessia (Huusko & Paloniemi 2006, 

169). Pyrin vastaamaan tähän kritiikkiin kertomalla luvussa 4.4 mahdollisimman selke-

ästi, kuinka tutkielmani analyysi eteni ja esittämällä myöhemmin tuloksissa suoria lai-

nauksia, jotta lukija voi arvioida tulkinnallisten valintojeni perusteltavuutta (ks. Lind-

blom-Ylänne 2011, 136). 

 

Tutkimuksen validiteetin liittyy myös sen yleistettävyys. Siinä on kyse siitä, onko tutki-

muksessa luotu tieto siirrettävissä yleiseksi kuvaukseksi, tässä tapauksessa, oppilaiden 

käsityksistä arvioinnista koulussa? Yleistettävyys on aina läsnä tutkimustiedossa: tieto 

edellyttää kielellistämistä ja käsitteellistämistä. Näin se siis irtaantuu tutkittavien koke-

muksista ja siirtyy tutkimuksen maailmaan. (Lindblom-Ylänne 2011, 130, 142–143.) Fe-

nomenografisessa tutkimuksessa on tarkoitus kuvata käsitysten vaihtelua kollektiivisella 

tasolla: ei olla kiinnostuttu yksilöiden äänistä (Marton & Booth 1997, 114). Tulkinnat 

eivät siis enää kuvaakaan tiettyä ryhmää, vaan ne ovat abstrahoitu teoreettinen jäsennys 

ilmiöstä ja sen dynamiikasta (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 146). Fenomenografisen tut-

kimuksen kuvauskategorioissa teoreettiset lähtökohdat pyritäänkin huomioimaan ja muo-

dostamaan abstrakteja konstruktioita, jotka sisältävät käsitysten ominaispiirteet sekä nii-

den empiirisen ankkuroinnin aineistoon. (Niikko 2003, 36–37). Yleistäminen on siis tut-

kimuksen luomaa tulkintaa tyypillisistä ajattelutavoista. Se on onnistunutta, mikäli teoria, 

johon tulokset nojaavat on yleisesti hyväksyttyä ja tulokset auttavat ymmärtämään il-

miötä sekä avaa tärkeitä eroja. (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 146.)  

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on laajaa ja luomani kuvauskategoriat kuvaavat sel-

keästi oppilaiden käsityksissä esiintyviä eroja. Luokanopettajan vaikutusta pyrin vähen-

tämään haastattelemalla oppilaita yhteensä seitsemästä eri perusopetusryhmästä. Olen ke-

rännyt aineistoa myös vaihtoehtopedagogisesta koulusta, joten tutkielmani tulokset ovat 
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myös tästä näkökulmasta laajasti yleistettävissä koskemaan melkeinpä kaikkia Suomen 

kouluja sekä niiden oppilaita. Koulusta riippumatta, suomalaisen koulun oppilaat opiske-

levat melko samanlaisissa ympäristöissä. Suomalaista koulujärjestelmää voikin arvioida 

hyvin tasa-arvoiseksi oppilaan asuinpaikasta tai –alueesta riippumatta. (Linnakylä & Vä-

lijärvi, 2005 206.) Kaikki koulut myös noudattavat samaa valtakunnallista opetussuunni-

telmaa, jonka tehtävänä on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu ympäri maan (Ope-

tushallitus 2014, 9). Näin ollen voisi olettaa, että tämän tutkielman tulokset ovat yleistet-

tävissä laajasti samaan kontekstiin Suomessa. 

 

Viimeisenä pohdin tutkimukseni luotettavuutta toistettavuuden näkökulmasta. Sandberg 

(1996, 130) jopa toteaa toistettavuuden olevan yksi yleisimmistä luotettavuuden kritee-

reistä, jota on myöskin usein käytetty kuvaamaan fenomenografisen tutkimuksen luotet-

tavuutta. Marton (1988) jakaa toistettavuuden merkitsemään kahta asiaa: ensiksi, loisiko 

toinen tutkija tismalleen samat kategoriat tutkiessaan samaa aineistoa ensimmäistä kertaa, 

ja toiseksi, voiko tämä toinen tutkija tunnistaa ensimmäisen tutkijan luomat kategoriat 

kyseisestä aineistosta? Hänen mukaansa toistettavuus jälkimmäisessä merkityksessä on 

mahdollista, mutta ensimmäistä on turha odottaa – eihän kahden kasvitieteilijänkään odo-

teta löytävän tismalleen samoja kasvilajeja, jos he itsenäisesti tutkivat saman saaren. 

(Marton 1988, 148.) Roger Säljö (1988, 45) jatkaa tästä toteamalla, ettei voida mitenkään 

todistaa, että tutkijan luomat kategoriat ovat parhaita mahdollisia: aina on olemassa mah-

dollisuus, että toinen tutkija olisi voinut päätyä erilaiseen kategorisointiin. Pyrin kuvaa-

maan tulokseni niin, että lukijan on mahdollista nähdä, miten olen kuvauskategorioihin 

päätynyt ja pystyy esitetyistä ilmauksista tunnistamaan ne. Fenomenografisen tutkimuk-

sen luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että tutkiminen on oppimis-

prosessi eikä siis siinä mielessä ole koskaan täysin valmis (Niikko 2003, 40). 

 

4.6 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Lasten haastattelussa ja tutkimuksessa korostuu tutkimuksen eettisyys (Lewis 2002, 110; 

Roos & Rutanen 2014, 43). Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 40) tekevät tutkimuksen 

eettisiä kysymyksiä pohdittaessa keskeisen jaon tiedon hankinnan ja tiedon käytön välille. 
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Eettistä pohdiskelua edellyttää lapsitutkimuksessa kuitenkin erityisesti aineistonkeruu-

vaihe, jossa tutkija konkreettisesti kohtaa lapsen (Strandell 2005, 33). Ann Lewis (2002, 

110) puolestaan esittelee kuusi osa-aluetta, jolle eettiset kysymykset lapsia tutkittaessa 

painottuvat. Näitä ovat portinvartijat, suostumus, luottamuksellisuus, tunnustus, omista-

juus sekä sosiaalinen vastuu. 

 

Näistä kaksi ensimmäistä eli portinvartijat sekä suostumus tulevat myös tutkimusproses-

sissa vastaan ensimmäisinä. Portinvartijoita ovat siis ne, jotka päättävät lapsen osallistu-

misesta tutkimukseen (Lewis 2002, 10). Tutkimushaastattelu on aina sosiaalinen ja vuo-

rovaikutuksellinen tapahtuma, johon vaikuttavat eri tekijät ja toimijat, joista muodostu-

vaa kokonaisuutta kutsutaan sosiaaliseksi kentäksi. Lapsen ollessa haastattelun kohteena 

sosiaalisen kentän erityispiirteenä on, että viimekädessä tämän osallistumisesta haastat-

teluun päättävät huoltajat – ei lapsi itse. Myöskin instituutiolla, eli tutkielmassani kou-

lulla, on vaikutusta olemalla osallisena haastattelun toteutuspaikkana. (Alasuutari 2005, 

147.) Lupaa pyysin siis ensiksi koululta (kunnan koulussa koulupalvelukeskukselta ja yk-

sityiskoulussa rehtorilta), minkä jälkeen jaoin tutkimuslupalaput valitsemilleni oppilaille. 

 

Onkin tärkeää pyytä suostumus myös itse lapselta. Tähän velvoittaa jopa Suomen perus-

tuslaki (731/1999, 6§), jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilönä ja hei-

dän tulee saada vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin heidän kehitystasoaan vastaa-

vasti. Suostumuksen kysyminen itsessään ei kuitenkaan riitä, vaan lapselle ja muille osal-

lisille on tiedotettava oikeudesta myös kieltäytyä tutkimuksesta. Heillä on oltava tietoa 

siitä, mitä tutkimukseen osallistuminen heiltä edellyttää ja mihin tarkoitukseen tutkimus-

tietoa käytetään. (Lewis 2002, 111.) Nämä asiat esitin osallisille tutkimuslupahakemuk-

sissani (Liite 2 & 3). Tiedotin haastattelujen nauhoituksesta tutkimuslupahakemuksessa, 

mutta mainitsin siitä myös haastattelutilanteessa. Osa sattumanvaraisesti valituksi tul-

leista oppilasta myös kieltäytyi osallistumasta tutkimukseeni ja kunnioitin heidän päätös-

tään täysin. 

 

Lewis (2002, 111) esittää kolmanneksi eettisten kysymysten osa-alueeksi luottamuksel-

lisuuden ja anonymiteetin säilyttämisen, jotka myös Eskola ja Suoranta (1998, 43) nosta-



 47 

 

vat esiin. Itselleni suurimpana haasteena anonymiteetin säilyttämiselle esiintyy steiner-

koulujen vähyys Suomessa. Olen kuitenkin luvannut säilyttää sekä oppilaiden että koulun 

anonymiteetin, joten en siksi paljasta lähdettä viitatessani kyseisen koulun opetussuunni-

telmaan. Viittaan oppilaisiin vain numeroilla ja kirjaimilla, jotta anonymiteetti säilyy, 

mutta lukija voi silti luottaa siihen, että ilmaisu on aidosti jonkun sanoma. 

 

On tärkeää antaa myös lapsille tunnustusta tutkimukseen osallistumisesta eikä naamioida 

sitä vain osaksi koulun rutiineja. Tämä osoittaa lapsille, että heidän aikansa ja ponniste-

lunsa ovat arvokkaita. (Lewis 2002, 112.) Itse ”palkitsin” tutkimukseeni osallistuvat lap-

set suklaapatukoilla. Pidin myös huolen siitä, ettei oppilaiden koulupäivä pitene tai kärsi 

haastattelujeni vuoksi: tämän takia esimerkiksi päädyin haastattelemaan kaksi steinerkou-

lun oppilasta yhtä aikaa.  

 

Perinteisesti tutkimusaineisto katsotaan kuuluvan tutkijalle, mutta tutkija tulisi pikem-

minkin nähdä pankkiirina, joka kerää tietoa, mutta jakaa siitä muodostettua informaatiota 

myös muille. Olisi suotavaa, että myös lapset saisivat tietoa ja palautetta vastauksistaan. 

(Lewis 2002, 112.) Olen lupautunut tiedottamaan kouluja tutkimukseni tuloksista. Vali-

tettavasti joudun jättämään koulun vastuulle sen, että itse oppilaat saavat tietoa tutkimuk-

seni tuloksista. Lewis (2002, 112) toteaakin tiedottamisen olevan usein haastavaa toteut-

taa, varsinkin pidempi aikaisissa projekteissa.  

 

Voidaan myös pohtia, ovatko nämä tutkijaan kohdistuvat yhteistyö- ja raportointiodotuk-

set vain osoitus siitä, että koulut ja alan ammattilaiset ikään kuin omistavat lapset ja hei-

dän ajatuksensa? Miten tutkijan tulee ottaa huomioon ammattilaisten ja lasten väliset val-

tasuhteet? Entä miten tutkijan auktoriteettiasema suhteessa lapsiin vaikuttaa tutkimuk-

seen ja haastatteluun? Eettisestä näkökulmasta katsottuna on turha yrittää tekeytyä 

lapseksi tai liialti erilaistaa lapsen maailmaa, vaan pyrkiä kohtaamaan lapset tasa-arvoi-

sesti pienentämällä mahdollisuuksien mukaan valtaeroa. (Strandell 2005, 36.) Lapsiin 

kohdistuvan tutkimuksen eettiset kysymykset kiteytyvätkin usein valta- ja auktoriteetti-

suhteeseen lapsen ja aikuisen välille sekä lasten alisteiseenkin asemaan instituutioissa. 

Kun lapsia tutkitaan koulun piirissä, astuu tutkija tahtomattaankin valtasuhteen kentälle. 

On siten tärkeää, että tutkija pohtii myös omaa asemaansa sekä minkälaisia laajempia 
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seurauksia omalla tutkimuksella voi olla lasten elämälle. (Strandell 2005, 39.) Kuvasin-

kin aiemmin jo omia tapojani tasoittaa valtaeroa haastatteluiden aikana luvussa 4.5. Toi-

von, että tutkielmastani avaa opettajien silmiä arvioinnin todellisuudesta. Tätä kautta ar-

viointikulttuuria voidaan muuttaa oppimista edistävään, uuden opetussuunnitelman oh-

jaamaan suuntaan ja siitä voi olla siis hyötyä myös oppilaille. 

 

Viimeisenä tutkijalla on myös eettisestä näkökulmasta katsottuna sosiaalinen vastuu pyr-

kiä aina totuuden saavuttamiseen (Lewis 2002, 112). Vaikka fenomenografisessa tutki-

muksessa ei absoluuttista totuutta tavoitellakaan, liittyy Lewisinkin (2002, 112) esitte-

lemä ajatus omien ennakkokäsitysten tiedostamisesta sekä aineistosta nousevan totuuden 

tunnustamisesta tutkielmaani. Pyrin koko analysointi- ja tutkimusprosessin ajan keskitty-

mään siihen, että tiedostan omat lähtökohtani ja olen avoin lasten näkemyksille. Koen, 

että on vain mielenkiintoista löytää uusia tapoja nähdä arviointi koulussa ja jotkut tulok-

sista yllättivätkin minut ja näin avarsivat omaa näkemystäni arvioinnista koulussa. 
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5 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ ARVIOINNISTA KOULUSSA 
 

 

5.1 Käsityksiä arviointimenetelmistä 
 

Joitain arviointimenetelmiä on mainittu Perusopetuksen oppilaan arvioinnin perusteissa, 

mutta siinä korostetaan erityisesti monipuolisuuden merkitystä (Opetushallitus 1999, 8). 

Arviointimenetelmät ovat aina sidoksissa opetuksen tavoitteisiin sekä oppimis- ja tiedon-

käsityksiin. Myös lasten osaamistavat heijastavat koulun käsitystä oppimisesta ja tie-

dosta. (Uuskylä & Atjonen 2005, 198, 206.) Arviointitavat näkyvät siis suoraan siinä, 

miten oppilaat ottavat osaa oppimisprosessiin (Remesal 2009, 49). Lopullisiksi kuvaus-

kategorioiksi muodostin formatiivisen, summatiivisen sekä kehittävän arvioinnin, jotka 

esittelen taulukossa 5. Niihin liittyviä ilmauksia löysin yhteensä 55. Ilmauksia löytyi siis 

enemmän kuin haastateltavia oli. Yksilö voi ilmaista erilaisia käsityksiä haastattelun ai-

kana: se on vain todiste siitä, että yksilön ymmärrys määräytyy kontekstin mukaan ja 

ilmaistu ymmärrys on rekonstruktio yksilön alkuperäisestä kokemuksesta (Uljens 1996, 

120). Fenomenografian tarkoituksena on paljastaa ne variaatiot, miten ihmiset kokevat 

maailman luomalla niistä niitä kuvailevat kategoriat. Sillä ei ole väliä, ovatko nämä erot 

löydetty yksilöiden välillä vai jopa yhden yksilön sisältä. (Marton & Booth 1997, 124.)  

 

Taulukko 3. Oppilaiden käsityksiä arviointitavoista koulussa 

Kuvauskategoria ja suh-
teellinen osuus 

Alemman tason kategoria Mainin-
nat (f) 

Mainin-
nat (%) 

Formatiivinen  

 arviointi  
55% 

Opettajan palaute ja  

  havainnointi 

28 

 

51% 

Itsearviointi 2 4% 

Summatiivinen  

arviointi 
34% 

Numeroarviointi 3 5% 

Sanallinen arviointi 3 5% 

Lopputulos 13 24% 

Kehittävä arviointi 

11% 

Arviointikeskustelu 2 4% 

Vertaispalaute 4 7% 



 50 

 

5.1.1 Formatiivinen arviointi 

 

Vertikaalisessa kuvauskategoriajärjestelmässäni nostin formatiivisen arvioinnin kor-

keimmalle sijalle, sillä se sai suhteessa eniten mainintoja oppilailta: hieman yli puolet 

maininnoista liittyivät tulkintani mukaan formatiiviseen arviointiin.  Tämä on enemmän 

kuin Lois Harriksen, Jennifer Harnettin ja Brownin (2009, 62) vastaavassa tutkimuksessa, 

jossa vain 27% arviointitavoista ei ollut testeihin pohjautuvia. Myös hieman aiemmin 

tehdyssä tutkimuksessa Brown, Earl Irving, Elizabeth Peterson sekä Gerrit Hirschfeld 

(2009, 108) selvittivät oppilaiden näkevän arvioinnin olevan koulussa useammin opetta-

jajohtoista, muodollista arviointia kuin interaktiivista arviointia. Tutkijat pohtivat, että jos 

oppilaat eivät tunnista epäformaaleja, formatiivisen arvioinnin keinoja arvioinniksi, ko-

kevatko ne niitä hyödylliseksi oppimisen kannalta? (Brown, Irving, Peterson & Hirsch-

feld 2009, 108.) Tähän yhtyvät myöskin Petter Leirhaug ja Claes Annerstedt (2016), jotka 

tutkiessaan oppilaiden käsityksiä liikunnan arvioinnista selvittivät, etteivät oppilaat saa 

palautetta opettajiltaan niin usein, että sillä olisi merkityksellistä vaikutusta oppimiseen. 

Myöskin yli puolet oppilaista ilmoitti, etteivät he ole koskaan arvioineet itse oppimistaan. 

(Leirhaug & Annerstedt 2016, 624.)  

 

Formatiivinen arviointi kohdistuu siis koko opiskeluprosessiin ja sen muodot voivat olla 

hyvinkin ”pehmeitä”, kuten opettajan palautetta tai kotiläksyjen tarkistusta. Se voi olla 

myös itsearviointia opiskelun edistymisestä ja oppimaan oppimisesta. (Linnakylä & Vä-

lijärvi 2005, 27.) Formatiivista arviointia paljon tutkineet Paul Black ja Dylan Wiliam 

(2009, 8) korostavat siinä vuorovaikutuksen merkitystä ja toteavat, että siihen liittyy olen-

naisena selkeät ja jaetut oppimistavoitteet, opetuskeskustelut, eteenpäin vievä palaute ja 

oppilaiden aktivoiminen mukaan oppimisprosessiin.  

 

Formatiivisella arvioinnilla on vahva, ohjaava tehtävä, jota kutsutaan perusopetusasetuk-

sessa (1998/852, 10§) yleisesti arvioinniksi opintojen aikana. Tämän tulee perustua oppi-

laan omaan oppimis- ja kasvamisprosessiin, joiden tavoitteet johdetaan opetussuunnitel-

masta. Arvioinnin kohteena on siis oppimistulosten lisäksi myös oppilaan työskentely 

sekä koko oppimisprosessi. (Opetushallitus 1999, 7–8.) Uuden perusopetuksen opetus-
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suunnitelman mukaan ”pääosa lukuvuoden aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan forma-

tiivista” ja tällöin arviointi on siis nimen omaa osa jokapäiväistä opetusta ja työskentelyä. 

Tällainen arviointi edistää asioiden jäsentymistä kokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppi-

laiden metakognitiivisia taitoja ja antavat oppilaalle edellytyksiä itsearviointiin. (Opetus-

hallitus 2014, 49–51.) Myöskin Steinerkoulun opetussuunnitelmassa (2016, 87) maini-

taan, että parhaimmillaan arvioinnissa on kyse oppimistilaisuudesta ja oppimisen ohjauk-

sesta. Sillä tehdään oppilaan edistyminen näkyväksi koko oppimisprosessin ajan sekä ke-

hitetään oppilaan itsearviointitaitoja. 

 

Yleensä formatiivinen arviointi nähdään tulkintani mukaan koulupäivän aikana tekeminä 

havaintoina sekä opettajan antamana ohjaavana palautteena. 

 

Se kattoo, miten muut auttaa toisiaan (PT1). 

Vaikka jossain tehtävässä (antaa neuvoja) (PP4). 

Palautetta, että millaista se ois voinu olla vähän paremmin (PT3). 

Ope on ”joo just noin, se pitää tehä sillee” (ST6). 

Suullisesti vain, että ”teeppä tää hienommin ja uuestaa toho vasem-

malle” (SP8). 

Joo kyllä ne kehuu, jos sä teet hyvin. Ja sit jos sulla joku menee sillee, 

ettet sie oikein tajua, niin sit ne auttaa ja tällee. (ST8.) 

 

Edellisissä otteissa käy ilmi, että oppilaat kuvaavat arvioinnin olevan opettajan suoritta-

maa havainnointia sekä suullista ja päivittäistä palautteen antamista. Opettaja voikin jo-

kapäiväisellä palautteellaan vahvistaa oppilaiden ajattelun ja oppimisen taitoja sekä lujit-

taa oppilaan itseluottamusta sekä käsitystä itsestä oppijana. Puhumalla oppilaidensa 

kanssa oppimisesta hän ohjaa myös heitä pohtimaan omaa ajattelun ja oppimisen taito-

jaan, mikä antaa oppilaille vähitellen välineitä myös itse säädellä omaa oppimistaan. Näin 

edellytykset itsearviointiin kasvavat. (Halinen ym. 2016, 273–274.) Noin puolilla suoma-

laisista nuorista on käsitys siitä, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän oppimisestaan 

ja tukevat heitä. Heidän käsityksissään korostuu erityisesti opettajan valmius antaa tukea 
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sekä opastusta oppilailleen tarpeen vaatiessa. (Linnakylä & Välijärvi 2005, 219.) Forma-

tiivisen arvioinnin keinojen vahvistaminen luokassa parantavatkin tutkimusten mukaan 

oppimistuloksia huomattavasti – erityisesti heikommin suoriutuneiden osalta (Black & 

Wiliam 2010, 83). Lisäksi sen on nähty vaikuttavan positiivisesti oppilaan ja opettajan 

väliseen suhteeseen sekä oppilaan asenteeseen (Li 2016, 485). 

 

Ana Remesal (2009, 47) on myöskin lasten arviointikäsityksiä tutkiessaan saanut selville, 

että oppilaat ovat kykeneviä havainnoimaan luokassa myös epäformaaleja arviointita-

poja, kuten esimerkiksi opettajan havainnointia. Yhdyn Eeva-Kaisa Happosen ja Roosa 

Tuomisen (2014, 56) pro gradu -tutkielmassaan esittämään ajatukseen, että on merkittä-

vää, että lasten käsityksistä voi tulkita heidän tiedostavan myös formatiivisen arvioinnin 

opettajan tekemänä havainnointina olevan osa arviointia koulussa. Omassa tutkimukses-

sani tämä vielä korostui – erityisesti steinerkoulun oppilaiden osalta, sillä suurin osa eli 

62% heidän mainitsemistaan arviointitavoista oli formatiivisia. Peruskoulun oppilaiden 

osalta vastaava luku oli 46% – heidän keskuudessaan summatiivinen ja formatiivinen ar-

viointi saivat yhtä paljon mainintoja.  

 

Itsearviointi on osa formatiivista arviointia. Perinteisesti opettajan nähdään olevan vas-

tuussa oppimisesta ja sen etenemisestä, mutta oppimisprosessissa täytyy myös muistaa 

huomioida oppilaan rooli. (Black & Wiliam 2009, 7.) Itsearviointi kuitenkin sai vain 

kaksi mainintaa aineistossani: 

 

Siihen sai niinku ite vastata, että minkälainen ja kaikki kuvistyöt on 

(PT1). 

Mikä on omasta mielestä siinä hyvää (SP6). 

 

Tulos on yhtenevä Harrisin, Harnettin ja Brownin (2009, 62) tutkimuksen kanssa: heidän 

aineistostaan löytyi ainoastaan yksi maininta itsearvioinnista. Myöskin Elina Ylöstalon 

(2006, 77) tutkielmassa itsearviointi ei tullut oppilailla omaehtoisesti esille. Petersonin ja 

Irvingin (2008, 245) vastauksista taas ilmenee, etteivät oppilaat suhtaudu vakavasti itse 

tekemäänsä arviointiin, vaan asettavat opettajan tekemän arvioinnin tämän yläpuolelle. 
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Happosen ja Tuomisen (2014, 46) tutkielmassa puolestaan itsearviointi oli yleisin oppi-

laiden mainitsemista arvioinnin muodoista koulussa. He tosin keräsivät aineistonsa vain 

yhdestä luokassa, joten kyseisen luokanopettajan rakentama arviointikulttuuri saattoi vai-

kuttaa tuloksiin korostetusti.  

 

Kuitenkin Perusopetuslaissa (628/1998, 22§) mainitaan itsearviointiin kasvattaminen: it-

searvioinnin tulisi olla keskeinen osa koulun arviointijärjestelmää (Opetushallitus 1999, 

10). Sen nähdäänkin olevan didaktisesti erittäin arvokas arviointitapa (Uusikylä & Atjo-

nen 2005, 206). Itsearvioinnissa yksilö tekee arvion omasta suorituksestaan, mutta siihen 

kuuluu myös omien tavoitteiden asettaminen, oppimisen seuraaminen sekä myös omien 

ratkaisuiden seurauksien arviointi. Kyseessä on siis kyky pohtia omaa toimintaa, reflek-

toida. Itsearvioinnissa vastuu on siirretty osittain oppilaalle itselleen: oppilas siis aktivoi-

daan tarkkailemaan omaa oppimistaan ja suoritustaan. Tätä ei kuitenkaan saa hylätä pro-

sessin aikana aivan omilleen, vaan oppilas tarvitsee silti tukea opettajalta suoriutuakseen 

siitä. Itsearvioinnissa on kyse oppilas-opettajasuhteen muutoksesta, jossa oppilaaseen 

luotetaan enemmän. Tähän kuuluu myös oppilaiden perehdyttäminen arviointikriteerei-

hin sekä niiden tulkintaan. (Atjonen 2007, 81–85.) 

 

Sirkku Aho (1996) esittää, että itsearvioinnin kautta oppilas oppii säätelemään toimin-

taansa ja tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan (Aho 1996, 50). Ihme 

(2009, 98) korostaa itsearvioinnin merkitystä minäkäsityksen rakentumisen kannalta, 

koska se hänen mukaansa auttaa oppilasta ymmärtämään, ettei tavoitepohjainen arviointi 

kohdistu häneen itseensä. Juuri minäkuvan rakentumisen vuoksi arviointi ei voi olla vain 

pelkästään opettajan suorittama yksinoikeus (Mäensivu 1999, 168). Noora Kuittinen ja 

Marika Viita (2009, 71) selvittävät tutkielmassaan, että mitä säännöllisemmin itsearvi-

ointia tehdään, sitä paremmin oppilaat hyötyvät itsearvioinnista eivätkä koe sen olevan 

vain opettajaa varten. 

 

5.1.2 Summatiivinen arviointi 

 

Tulkintani mukaan oppilaat käsittävät arvioinnin olevan koulussa myös summatiivista. 

Se on siis usein muodollista, oppimistapahtuman lopussa tapahtuvaa kokoavaa arviointia 
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(Andrade, Huff & Brooke 2012, 4). Koulussa summatiivista arviointia edustavat usein 

kokeet ja todistukset (Atjonen 2015, 53). Niihin liittyvät käsitykset tulivatkin haastatte-

lussa usein ensimmäisenä erityisesti peruskoulun oppilailla esiin. Varsinkin he toivat ilmi 

arvioinnin olevan koulussa usein lopputulokset kokoavia kokeita, testejä sekä todistuksia: 

  

Kokeissa. Ei tuu oikein muuta mieleen (PT3). 

Se näkyy yleensä todistuksessa (PP2). 

Testejä (PT4). 

Tulee siihen todistukseen, että miten sä oot tehny sen (ST8). 

Ehkä jotkut kokeet tyyliin (SP5). 

  

Tulkintani mukaan aineistoista löytyi kuitenkin myös selkeästi ilmaisuja sanallisesta ja 

numeraalisesta arvioinnista erikseen, joskin oppilaat määrittelivät arvioinnin näin huo-

mattavasti vähemmän: 

 

Että tulee niitä numeroita (PT4). 

Se on kai numero (SP5). 

Saadaan (kirjalliset) arvostelut opettajalta (PT4). 

Siinä todistuksessa on niinkö kirjallisena. Kirjoitetaan, että olit hyvä 

saksassa ja… (SP6.) 

Se kirjottaa siihen lappuun (kokeeseen) oma kohtaisesti (ST5). 

 

Summatiivinen arviointi testien ja kokeiden muodossa on noussut aiemmissa tutkimuk-

sissa isossa roolissa esiin. Harrisin, Harnettin ja Brownin (2009, 62) lasten arviointikäsi-

tyksiä selvittävän tutkimuksen mukaan 39% mainituista arviointitavoista oli summatiivi-

sia ”testejä” ja jopa 73% oli testien kaltaisia.  Peterson ja Irving (2008, 243) myös toteavat 

artikkelissaan, että oppilaat määrittelivät arvioinnin yleensä erilaisiksi testeiksi: nämä nä-

kivät arvioinnin olevan koulussa muodollista ja arvosanaan johtavaa. Myöskin Elina Pa-
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lolan (2013, 50) ja Anne Leinosen (2000, 53) pro gradu -tutkielmissa todetaan, että oppi-

laat yleensä käsittävät arvioinnin ja kokeiden tarkoittavan koulussa samaa. Summatiivi-

sen arvioinnin yleisyyteen yhtyy myös Nuno Silva (2004, IV) väitöskirjassaan. Näistä 

tuloksista tosin poikkeaa Happosen ja Tuomisen (2014, 46) tutkielman tulos, jonka mu-

kaan itsearviointi oli lasten käsityksissä yleisin arviointimenetelmä. 

 

Vaikka aineistossani formatiivinen arviointi sai tulkintani mukaan sekä steiner- että pe-

ruskoulun oppilailta yhteensä eniten mainintoja, ei tätä eroa pystynyt tekemään vain pe-

ruskoulun oppilaiden kesken: he mainitsivat summatiivisia arviointikeinoja yhtä paljon 

kuin formatiivisiakin. Tutkijat toteavat, että summatiivinen arviointi onkin yhä koulujär-

jestelmämme perinteisin arviointityyppi, jota on kuitenkin viime aikoina syytetty siitä, 

ettei se anna lapselle ajoissa tukea oppimiseen (Atjonen 2007, 66; Virtanen, Postareff & 

Hailikari 2015, 8). Perinteisten, kokeita painottavien arviointitapojen haittana on, et niissä 

usein korostuu liikaa faktojen ja pinnallisen ulkoa opitun osuus (Uusikylä & Atjonen 

2005, 206). Näitä tulisi laajentaa niin, että ne tukisivat paremmin syvällisempää ymmär-

rystä eivätkä kannustaisi pintatiedon ulkoa opetteluun. Onkin opettajan tehtävänä luoda 

tilanteita, joissa oppilaiden ajattelutavat ja sen kehittyminen tulevat esiin. (Bransford ym. 

2004, 33–34.) Oppilaan arviointi on kuitenkin kokonaisuus, eikä vain tietoa lopputulok-

sesta tai osaamisen tasosta tietyllä hetkellä (Opetushallitus 2014, 262).  

 

Varsinkin numeerisen palautteen heikkoutena on, että se kohdistuu helposti vain tiedolli-

siin tavoitteisiin ja ohittaa kasvatukselliset tavoitteet. Oppimisesta tulee tällöin yksin-

omaan tiedon kartuttamista. Tämä on ristiriidassa oppimiskäsityksen kanssa, jonka mu-

kaan oppijan ja oppiaineksen väillä on aktiivista toimintaa, johon vaikuttaa aina oppilaan 

aiemmat käsitykset, kokemukset ja tiedot. (Korpinen ym. 1994, 47.) Numeroarvostelulla 

nähdään olevan vähän sijaa työskentelyssä, jossa aihe, tempo ja syvyys tietoisesti vaihte-

levat oppilaittain: keskinäisestä vertailtavuudesta kumpuava arviointi on sekä opettajalle 

mahdotonta että oppilaalle kohtuutonta (Uusikylä & Atjonen 2005, 159).  

 

Pasi Reinikaisen (2007, 117, 201) väitöskirjatutkimuksen mukaan kokeiden ja testien 

määrä onkin kääntäen verrannollinen oppilaiden oppimistuloksiin. Summatiivinen arvi-

ointi, kokeet ja arvosanat, synnyttävät tutkijoiden mukaan stressiä ja ahdistusta oppilaissa 
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(Lord & Jones 2006, 42). Arvosanojen vaikutus näyttäisikin tutkimuksen valossa olevan 

joskus jopa negatiivinen (Lipnevich & Smith 2008, 34). Numeroarvioinnin stressaavuus 

ja paineet tulivat ilmi myös tämän tutkielman aineistossa: 

 

Huono mieli, jos on saanu huonomman numeron, kun on itte aatellu 

(PT1). 

No, ekana mä katon sen numeron, et onks se nyt hyvä ja vai huono. Ja 

jos se on hyvä, niin sitten totta kai tulee hyvä olo tai mä ainakin silleen 

stressaan niistä koenumeroista et jos musta tuntuu et se meni hyvin, mut 

silti mua pelottaa aina iha sikana et se meni huonosti tai… Ekana mä 

sen numeron katon ja sit mä käyn sen kokeen läpi ja mietin, et mitä se 

palaute silleen sisälsi. (PT4.) 

 

Ensimmäisen oppilaan ilmauksesta voi tulkita, että ”huono numero” ei motivoi häntä, 

vaan aiheuttaa huonon mielen. Toinen oppilas taas selvästi ilmaisee stressaantuvansa nu-

meroarvioinnista ja toteaa voimakkaasti pelkäävänsä epäonnistumista. Hän myös toteaa 

arvosanan merkitsevän hänelle enemmän kuin palautteen tai kokeen sisältö. Erityisesti 

oppilaan ilmaisema pelon tunne on mielestäni huolestuttava. Mistä näin suuret paineet 

oppilaalle tulevat: koulusta, kotoa, kavereilta vai itseltä? Huomion arvoista ilmauksissa 

myös on, että molemmat oppilaista ovat tyttöjä, sillä tutkimusten mukaan arvosanat vai-

kuttavat tyttöihin vahvemmin kuin poikiin. Lisäksi niillä on negatiivisempi vaikutus hei-

kompiin oppilaisiin kuin lahjakkaampiin: he eivät ymmärrä arvosanoja yhtä hyvin, ei-

vätkä omaa yhtä tehokkaita kokeissa selviytymistaitoja ja heillä on negatiivisempi kuva 

itsestään oppijoina. (Harlen & Deakin Crick 2002, 62.) 

 

Numeraalisen arvioinnin ongelmana nähdään olevan siis muun muassa kilpailun ja ver-

tailun lisääntyminen, ristiriitaisuus oppimiskäsityksen kanssa sekä suppeus. Sen ongel-

mana ei nähdä olevan niinkään oppilaan kehityksen estäminen: numeerinen arviointi voi 

myös auttaa oppilasta kehittymään. (Mäensivu 1999, 32.) Aki Luostarinen ja Ida-Maria 

Peltomaa (2016) kuitenkin toteavat, että sekä numeraalinen että sanallinen arviointi kes-

kittyvät usein kuvaamaan ja erittelemään jo tehtyä. Summatiivinen arviointi ei kykene 
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ohjaamaan oppimista, jos se jää oppimisprosessin jälkeiseksi irralliseksi osaksi. Mitä ta-

pahtuu arvioinnin jälkeen? Onko oppilaalla aitoa mahdollisuutta kehittyä arvioinnin jäl-

keen eteenpäin? Jos arvioinnissa pystytään ohjaamaan oppilaan huomio tulevaan oppimi-

seen, voidaan puhua kehittävästä arvioinnista. (Luostarinen & Peltomaa 2016, 170.) 

 

5.1.3 Kehittävä arviointi 

 

Tulkintani mukaan oppilaat käsittävät arvioinnin olevan koulussa myöskin kehittävää. 

Kehittävän arvioinnin katsotaan edesauttavan syvällistä ymmärrystä (Räisänen 2005, 

110). Se on hyödyllistä mukautuvaa, oikein ajoitettua sekä osallistavaa. Se ajoittuu pitkin 

prosessia ja sen tarkoituksena on osallistaa oppilaita oppimiseen, tavoitteiden suunnitte-

luun ja niiden toteuttamiseen. (Atjonen 2015, 72.) Kehittävän arvioinnin muotojen katso-

taan joskus olevan osa formatiivista arviointia (ks. Panadero & Brown 2017, 134), mutta 

itse halusin erottaa sen omaksi kuvauskategoriaksi. Myöskin Atjonen (2015, 59) esittää 

kehittävän arvioinnin kansainväliseksi auktoriteetiksi tituleeraamansa Michael Pattonin 

ajatuksen, että formatiivisessa arvioinnissa pyritään kehittämisen sijaan vain parantami-

seen ja korjailuun eikä siis sitouduta näin pitkäkestoiseen, itsearvioitavaan muutospro-

sessiin. Kehittävään arviointiin liitetään yleensä monimenetelmällisyyden, vuorovaiku-

tuksellisuuden sekä osallistamisen periaatteita (Atjonen 2014a, 224). Tämän kategorian 

kriittisenä ja merkittävänä tekijänä itse pidin sitä, että arviointiprosessiin liittyy enemmän 

kuin yksi ihminen (vrt. Atjonen 2015, 82). Oppilaiden ilmauksissa, joita löysin yhteensä 

kuusi, tämä oli joko opettaja tai toinen oppilas: 

 

Me käytiin open kanssa silleen omia kuvistöitä läpi. --- Joo (itse tein 

arvioinnin) ja ope sitten niinku oman mielipiteen sano siihen sitten. 

(PT1.) 

Keskustellaan, että käydään yksitellen open puheilla, että mitä vois pet-

rata (PT2). 

Jotkut kaverit ehkä? Sanoo vaa et hyvä. Tai sanoo jotenki sillee, et huo-

nosti menee. (SP7.) 

No kyllähän ne (kaverit) joskus kehuu, jos piirtää jotain hienosti (SP8). 
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Aineistossa vertaisarvioinnin toivat esiin vain steinerkoulun oppilaat ja ainoastaan perus-

koulun oppilaat puhuivat arviointikeskusteluista. Tutkielmassani vertaisarviointi ja arvi-

ointikeskustelut yhdessä muodostavat kehittävän arvioinnin kuvauskategorian. Monissa 

muissa oppilaiden arviointikäsityksiä avaavissa tutkimuksissa ei kehittävä arviointi ole 

saanut juurikaan mainintoja – lukuun ottamatta muutamaa harvaa mainintaa vertaisarvi-

oinnista (esim. Harris, Harnett & Brown 2009; Happonen & Tuominen 2014). Patricia 

Atkinsonin (2003, 6) Skotlannissa tehdyssä tutkimuksessa oppilaiden keskuudessa nousi 

esiin reflektoiva, vuorovaikutuksellinen arviointi juurikin vertaisarvioinnin muodossa. 

Brownin ym. (2009, 104–105) tutkimuksessa yläkoulun oppilaille esitettiin myös kehit-

tävän arvioinnin vaihtoehtoja, mutta heidän käsityksissään summatiivinen arviointi ko-

rostui huomattavasti enemmän. Petersonin ja Irvingin (2008, 245) tuloksissa taas nousi 

esiin, että vaikka oppilaat tunnistivatkin vertaisarvioinnin olevan arvioinnin muoto kou-

lussa, eivät oppilaat luottaneet toistensa tekemiin arviointeihin, koska niissä ei oltu sub-

jektiivisia. Toisaalta Elina Törmä (2011, 147) esittää väitöskirjassaan, että yli puolet hä-

nen tutkimuksensa oppilaista esitti, että kaverin antama palaute on yhtä tärkeää kuin opet-

tajan. 

 

Merkittävää on, että erityisesti kehittävä arviointi herättää tutkielmani mukaan oppilaissa 

positiivisia tunteita: 

 

No, oli se tosi kivaa, että sai niinku itekin olla siinä mukana, että ei ollu 

vain se ope niinku päättämässä (PT1). 

Jos on tehny hyvän esitelmän ja sitten annetaan tyyliin aploodit. Se on 

ihan kiva, koska tietää, että nyt mä oon tehny jotain, josta mua kehu-

taan. (ST6.) 

 

Oppilaat kuvaavat osallisuuden, vaikuttamisen ja vertaistensa arvostuksen olevan tär-

keitä. Kehittävä arviointi tuottaakin yleensä arvioitavalle merkityksellisiä kokemuksia 

osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta (Atjonen 2015, 223). Törmä (2011, 221) toteaa, 

että lasten arviointikeskustelukokemuksissa painottuu hyvän mielen kokeminen. Avoin, 

lämmin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä vuorovaikutuksen arvostaminen ovat tärkeitä 
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keskusteluiden onnistumiselle (Ihme 2009, 99). Tällaista vastavuoroisuutta ja arvioinnin 

kehittävää luonnetta korostettaessa, muuttuu opiskelun luonnekin pois kilpailusta ja suo-

rittamisesta kohti ymmärrystä. Näin ehkäistään vääristynyt kuva siitä, että hyvä suoritus 

vastaisi hyvää ihmistä ja vastaavasti heikompi suoritus huonoa. (Atjonen 2007, 88.)  

 

Arviointikeskustelu on mainittu Perusopetuksen oppilaan arvioinnin perusteissa joko liki 

kaksikymmentä vuotta sitten, mutta tutkielmani tulosten mukaan ne eivät ole kovin vahva 

osa oppilaiden arvioinnin maailmaa (Opetushallitus 1999, 12). Steinerkoulussa kukaan 

oppilaista ei maininnut kehityskeskustelua tai sen tapaista toimintaa. Uuden opetussuun-

nitelman myötä arviointikeskusteluja tullaan käyttämään uskoakseni nykyistä enemmän, 

sillä oppimista tukevan arviointikulttuurin osana mainitaan nimenomaan oppilaiden osal-

lisuutta, keskustelua sekä vuorovaikutusta korostava arviointi (Opetushallitus 2014, 47). 

Annika Hongisto (2000) käyttää arviointikeskusteluista termiä kehityskeskustelu, sillä 

hänen mukaansa pääpainon ei tulisi olla arvioinnissa vaan keskustelussa ja kannustami-

sessa. Tällainen arvioinnin muoto toteuttaa vahvasti konstruktivistista oppimiskäsitystä 

ja tuo myös vanhemmat paremmin osaksi koulun arkea. (Hongisto 2000, 92–94.) 

 

5.2 Käsityksiä arvioinnin kohteista 
 

Lähestyin oppilaiden arviointikäsityksiä myös arvioinnin kohteiden kautta. Ne riippuvat 

aina tavoitteista eli siitä, mitä koulussa on tarkoitus oppia (Wintle & Harrison 1999, 10). 

Siihen vaikuttavat myös vahvasti arvot eli mitä kulloinkin pidetään arvioinnin arvoisena. 

Arvioinnin kohteilla on huomattava merkitys oppimiseen, sillä sitä, mitä arvioidaan, 

myös opiskellaan. (Atjonen 2007, 19, 61.) Perusopetuksen oppilaan arvioinnin perus-

teissa todetaan arvioinnin jakautuvan käyttäytymisen, työskentelyn sekä opinnoissa ete-

nemisen kesken (Opetushallitus 1999, 13–15). Itse olen jakanut oppilaiden vastausten 

perusteella arvioinnin kohdistuvan koulussa oppilaan toimintaan, oppilaan oppimispro-

sessiin ja oppilaan persoonaan. Steiner- ja peruskoulun oppilailla oli hyvin samanlainen 

näkemys arvioinnin kohteista eikä suuria eroja kategorioiden sisällä ilmennyt. Löysin yh-

teensä 77 arvioinnin kohteisiin liittyvää ilmaisua, joiden suhteellinen jakautuminen ja si-

joittuminen vertikaalisessa kuvauskategoriassa näkyy taulukosta 4. 
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Taulukko 4. Oppilaiden käsitykset arvioinnin kohteista koulussa 

Kuvauskategoria ja suh-

teellinen osuus 

Alemman tason kategoria 

 

Mainin-

nat (f) 

Mainin-

nat (%) 

Oppilaan toiminta 

71% 

Työskentely 21 27% 

Käyttäytyminen 17 22% 

Osallistuminen 17 22% 

Oppilaan oppimispro-

sessi 
25% 

Osaaminen 12 16% 

Taidot 4 5% 

Oppiminen 3 4% 

Oppilas itse  

4% 

Oppilas 3 4% 

 

5.2.1 Oppilaan toiminta 

 

Vertikaalisen kuvauskategorian huipulle nostin oppilaan toiminnan arvioinnin. Tähän ka-

tegoriaan liittyneitä ilmauksia tulkitsin aineistosta ehdottomasti eniten (noin 71%). Oppi-

laan toiminnan arviointiin sisällytin siis oppilaan työskentelyn, käyttäytymisen sekä osal-

listumisen arvioinnin. 

 

Miten tekee työt (PT2). 

Kuunteleeko tunnilla (PT2). 

Onko siisti käsiala (SP8). 

Onko pälpättäny tunnilla tai kikattanu (ST6). 

Käytöstä oppitunneilla. Antaa työrauhan, ettei värkkää tunneilla (SP6.) 

Käytöksestä (PP2). (Vastaus kysymykseen, ”mistä saat koulussa arvi-

ointia?”) 

Ei se, että kuinka hyvin osaa vaikka pelata jalkapalloa, vaan kuinka 

osallistuu niihin tunteihin (PT1). 

Onko niinku läsnä (PT2). 
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Kuinka hyvin osallistuu (ST7). 

 

Työskentelyyn liittyen oppilaat puhuivat tunneilla kuuntelemisesta ja keskittymisestä ja 

huolellisesta työskentelystä. Käytöksen arvioinnin he taas mainitsivat hyvin suoraan. Li-

säksi osallistuminen ja aktiivisuus tulivat myös usein esiin läsnä olemisena ja yrittämi-

senä. Oppilaan toiminnan arviointi liittyy perusopetuksen kasvatukselliseen tehtävään. 

Oppiaineen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myöskin oppilaan taidot suunnitella, toteut-

taa sekä arvioida omaa työtään. Tämän lisäksi arvioidaan erikseen, omana arvionaan, op-

pilaan käyttäytyminen eli, miten oppilas ottaa muut ihmiset ja ympäristön huomioon, ar-

vostaa työtään sekä noudattaa sääntöjä. (Opetushallitus 1999, 13–14.) Vaikka esimerkiksi 

käyttäytyminen ja työskentely täytyisi tämän mukaan arvioida erikseen, eikä osallistu-

mista edes mainita asiakirjoissa, tulkintani mukaan oppilaiden käsityksissä oppilaan toi-

minta muodostaa yhden laajan kokonaisuuden arviointikohteena koulussa: 

 

Miten sä hoidat sun tehtävät (PT4). 

Jos on läksyt tekemättä (PP3). 

Onko sulla kirjoja mukana (PT4). 

Miten on kuunnellu (PT1). 

Että miten muut auttaa tosiaan (PT1). 

Keskittyykö kotona (PT2). 

Että onko kunnolla tunnilla… Mä istun sillee näin luokassa, koska mä 

oon tottunut. Niin ope sanoo, että istuppa kunnolla! (ST6.) 

Geometriassa ope on ainaki tosi tarkka, että pitää mennä niinku viivot-

timella jokainen pikkuviiva (ST6). 

 

Edellä mainituista lainauksista huomaa, että oppilaat kokevat arvioinnin kohdistuvan laa-

jasti oppilaan toiminnan eri osa-alueisiin, kuten työskentelyn laatuun, keskittymiseen ja 

omista tavaroista huolehtimiseen sekä toisten tukemiseen. Myöskin Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnit hieman limittyvät, 
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sillä molemmissa painotetaan toisten huomiointia ja vuorovaikutusta, tilanteen mukaan 

toimimista ja vastuullisuutta (Opetushallitus 2014, 49–50). 

 

On tärkeää, että oppilas ymmärtää työskentelyn olevan arvioinnin kohteena koulussa, 

sillä tämän kautta hän voi ymmärtää oman aktiivisuutensa merkityksen oppimisen eteen-

päin viemisessä. Kun oppilas tiedostaa, että hän voi itse vaikuttaa oppimiseensa käyttä-

miensä työskentelytapojen ja toimintojensa avulla tälle rakentuu strategioiden kokoelma, 

joita hän voi tulevissa työskentelytehtävissä soveltaen käyttää hyväkseen. (Annevirta.) 

Happonen ja Tuominen (2014, 41) nostivat tutkielmassaan esiin ainoastaan käyttäytymi-

sen, mutta eivät osallistumista tai työskentelyä. Jenni Huuha ja Kaisa Jaatinen (2014, 91) 

taas tutkivat oppilaiden käsityksiä liikunnan arvioinnista ja siinä oppilaiden keskuudessa 

korostuivat aktiivisuus ja osallistuminen arvioinnin kohteina. Myöskin Leinonen (2000, 

51–52) toteaa, että oppilaat käsittävät aktiivisuuden, innostuneisuuden ja osallistumisha-

lun vaikuttavan arviointiin koulussa. Perusopetuksen arvioinnin perusteissa osallistumi-

nen liitetään osaksi työskentelyn arviointia, kun arvioinnin kohteena on oppilaan oma-

aloitteisuus (Opetushallitus 1999, 14). Kuitenkin tulkitsin aineistossa osallistumisen ja 

aktiivisuuden olevan oppilaiden käsityksissä yksi osa oppilaan toiminnan arviointia. 

 

Osallistumisen, aktiivisuuden, yrittämisen ja asenteen korostamisella on merkitystä: Ca-

rol Dweck (2008) esittelee kirjassaan termit ”growth mindset” ja ”fixed mindset” eli va-

paasti suomennettuna kasvun ja pysyvyyden ajattelutavat, jotka siis kuvaavat yksilön 

ajattelutapaa itsestään ja omasta pystyvyydestään. Ensimmäinen korostaa yksilön kykyä 

kehittyä, jos vain haluaa, yrittää ja on aktiivinen. Jälkimmäisen ajattelutavan mukaan taas 

yksilön kyvyt ovat kiveen hakatut sekä syntyessä määrätyt ja vain suoriutuminen sekä 

lopputulos merkitsevät. Opettajan toiminta koulussa kertoo lapselle, miten heidän tulisi 

itsestään ajatella. (Dweck 2008, 6–7, 173.) Tuloksiini peilaten, kun osallistumista arvioi-

daan, sitä myös arvostetaan eli ”growth mindset” ajattelutapa elää koulussa ja kannustaa 

näin oppilaita yrittämään ja kehittämään itseään. Uskomusjärjestelmän kehittymiseen 

ympäristöllä ja koululla on suuri merkitys, joten on tärkeä kannustaa lapsia yrittämään ja 

työskentelemään kovasti, jotta he oppivat, että ponnistelun ja virheistä oppimisen kautta 

voi lopulta onnistua (Halinen ym. 2016, 92). 
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Käyttäytymisen arviointi ei saisi virallisen ohjeistuksen mukaan vaikuttaa oppiaineen ar-

viointiin eikä sen tulisi olla osa oppiaineen arviointia. Jokainen kunta määrittelee omassa 

opetussuunnitelmassaan selkeät tavoitteet käyttäytymisen arvioinnille, sillä muuten se ei 

olisi perustellusti mahdollista. (Oppilaan käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa.) 

Seuraavasta ilmauksesta voi kuitenkin huomata, ettei tämä virallinen kanta ehkä näyt-

täydy oppilaiden arjessa aivan yksiselitteisesti: 

 

Jos äikästä saa vaikka kasin… Sais muuten kasin, niin jos on tunnilla 

häirinny muita, niin sitten se vaikuttaa siihen (PT2.) (Tarkennus kysy-

mykseen, ”miten käyttäytymistä arvioidaan koulussa?”) 

 

Oppilaalla on siis käsitys, että hänen äidinkielen arvosanaansa vaikuttaa myös hänen 

käyttäytymisensä. Tulkitsen tämän niin, että oppilaat käsittävät heidän toimintansa ole-

van arvioinnin kohteena, mutta käyttäytymisen saatetaan nähdä, vastoin virallista oheis-

tusta, vaikuttavan myös aineen arvosanaan (ks. Opetushallitus 2014, 49). Tästä voi myös 

päätellä, että arviointia ei ehkä toteuteta koulussa niin selkeästi ja läpinäkyvästi, että lapsi 

ymmärtää, mitä milloinkin arvioidaan. Esitänkin, että oppilaan näkökulmasta tämän toi-

mintaa koulussa arvioidaan laajasti ja yleisellä tasolla. 

 

5.2.2 Oppilaan oppimisprosessi 

 

Vertikaalisessa kuvauskategoriasysteemissä toisena arvioinnin kohteena esitän oppilaan 

oppimisprosessin. Tähän kategoriaan luokittelin oppilaiden ilmauksista ne, jotka sisälsi-

vät mainintoja oppilaan osaamisesta, taidoista ja oppimisesta. Koen, että oppimisproses-

siin sisältyvät niin oppilaan oppiminen kuin sen tuloksetkin eli opitut tiedot ja taidot. 

Myös Yrjö Engeström (1990, 45–47) näkee oppimisprosessin laajana kokonaisuutena, 

johon kuuluvat useat vaiheet oppilaan motivoitumisesta oppimiseen ja opitun sisäistämi-

sen sekä soveltamisen kautta sen arviointiin ja oman toiminnan säätelyyn. Oppimispro-

sessin arviointiin liittyi lopulta yhteensä neljäsosa kaikista maininnoista. Perusopetuksen 

arvioinnin perusteissa oppimisprosessin sanotaankin olevan yksi arvioinnin kohteista 
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(Opetushallitus 1999, 8). Eniten oppilaat mainitsivat koulussa arvioitavan heidän osaa-

mistaan. Oppilaat ilmaisivat tätä arvioitavan yleensä kokeiden avulla, mutta oppilaan tai-

toja voidaan arvioida myöskin observoimalla tai heidän töidensä kautta: 

 

Onko niin kuin osannu hyvin sen alueen (kokeessa) (PT3). 

Miten mä osaan niistä jutuista (PP1). 

Kuinka hyvin osas (ST7). 

Miten sie oot tehny laskut (ST8). 

Minkälainen työ se on (PP1). 

 

Oppilaat kuvailivat koulussa arvioitavan myös heidän taitojaan: 

 

Kuinka hyvin pystyy tuota tekemään ne hommat… Eli vaikka kattoo et 

juoksee tosi nopeasti. (SP7.) 

Opettaja kertoo, miten on tehny asiat. Et onko tehny hyvin vai huonosti 

(ST6). 

Pitääks sun kehittää sitä sun taitoa (ST8). 

 

Effie Maclellan (2001, 309) toteaakin, että opiskelijoiden mukaan koulussa arvioidaan 

yleensä heidän suorituksiaan. Happosen ja Tuomisen (2014, 43) tutkielman tulosten mu-

kaan oppilaat kokivat osaamisen olevan kaikkein tärkein arvioinnin kohde koulussa. Uu-

dessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan oppimisen arvioinnin 

kohdistuvan osittain myös osaamisen tasoon. Tällä tarkoitetaan ”oppilaan eri tavoin osoit-

tamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten pe-

rusteella”. (Opetushallitus 2014, 49.) 

 

Ouakrim-Soivio (2015) kuitenkin esittää, että opetussuunnitelmatasollakin osaamisen ar-

vioinnissa, joka on pääosin summatiivista, on vielä parantamisen varaa: tuoreimmassa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei anneta opettajille yhdenmukaisia oh-

jeita siitä, miten ja mistä arvosana muodostuu eli miten esimerkiksi työskentelyn arviointi 
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siinä painottuu. Lisäksi hän toteaa, että laaja-alaisia taitoja ja osaamista eheyttävien op-

pimiskokonaisuuksien arviointi on käytännön tasolla vielä epäselvää. Jotta arviointikäy-

tänteet muodostaisivat loogisemman jatkumon opettajien arviointityön tueksi, tulisi arvi-

ointia käsittelevät luvut avata opetussuunnitelmissa niin, että ne olisi helpommin ymmär-

rettävissä. Myös oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnit tulisi selkeämmin erottaa 

toisistaan. (Ouakrim-Soivio 2015, 57–58.) 

 

Tämänkin tutkielman tuloksissa oppilaan oppimisen ja osaamisen raja oli häilyvä ja vain 

kolme oppilasta edes mainitsi nimen omaa oppimisen olevan arvioinnin kohteena:   

 

Miten menee päähän nää kaikki asiat (PT4). 

Miten sitä oppimista osaa (PT1). 

No varmaan et miten ollaan opittu (ST5). 

 

Oppimisen arviointi on noussut voimakkaasti esiin uusimassa Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa – se on arviointiluvun otsikkokin (ks. Opetushallitus 2014, 47). 

Otsikkovalinnan voidaan nähdä korostavan, että arvioinnin ei tule kohdistua oppilaaseen 

persoonana vaan tämän oppimiseen (Halinen ym. 2016, 270). Oppimisen arvioinnissa 

oppilaan edistyminen on arvioinnin kohteena ja sitä tarkastellaan suhteessa aiempaan 

osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Tällä taataan, että oppilaalla on edellytykset opin-

noissa etenemiseen. (Opetushallitus 2014, 49.) Aikaisemmissa oppilaiden arviointikäsi-

tyksiä käsittelevissä tutkimuksissa tai tutkielmissa ei oppimisen arviointia nosteta esiin 

(vrt. Brown & Hirschfeld 2007 & 2008; Brown ym. 2009; Happonen & Tuominen 2014). 

 

Heidi Andrade, Kristen Huff ja Georgia Brooke (2012) toteavat, että oppilaskeskeinen 

arviointi kohdistuu nimen omaa oppilaan oppimiseen ja kasvuun. Se tekee siis enemmän 

kuin vain kertoo oppilaan osaamisesta: se informoi sekä oppilaita että opettajia siitä, mi-

ten oppilaiden kuuluu toimia, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Tällainen oppilaskeskeinen 

arviointi osallistaa oppilasta oman oppimisprosessinsa hallintaan sekä myös motivoi op-

pilasta. (Andrade ym. 2012, 2.) Myöskin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
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todetaan, että arvioinnin kautta täytyy pyrkiä tukemaan oppilasta tämän oman oppimis-

prosessin ymmärtämisessä sekä tehdä oppilaan edistyminen näkyväksi koko oppimispro-

sessin ajan (Opetushallitus 2014, 47). 

 

5.2.3 Oppilaan persoona 

 

Viimeiseksi arvioinnin kohteita avaavaksi kuvauskategoriaksi muodostin oppilaan per-

soonan arvioinnin. Tähän liittyviä ilmauksia löysin kolme: 

 

Siinä (arvioinnissa) katotaan, minkälainen joku on (PT1). 

Ootko sä aktiivinen (PT3). 

Että, ootko sä oikeesti hyvä vai huono (SP5). 

 

Ensimmäisessä ilmaisussa viitataan tulkintani mukaan oppilaan persoonaan ja tempera-

menttiin, kun oppilas käyttää sanaa ”minkälainen”. Toisessa ilmauksessa taas oppilas 

käyttää ”olla” verbiä sen sijaan, että sanoisi opettajan katsovan, toimiiko oppilas aktiivi-

sesti. Tulkitsen, että hän näkee aktiivisuuden luonteen piirteenä olevan koulussa haluttu 

ominaisuus. Viimeisessä lainauksessa oppilas ei kerro, että opettaja kiinnittäisi huomiota 

hänen osaamiseensa tai toimintaansa vaan siihen, onko hän oppilaana hyvä vai huono. 

Perusopetuksen oppilaan arvioinnin perusteissa kuitenkin sanotaan, että ”opettajan teke-

män arvioinnin tulee kohdistua oppilaan opintojen edistymiseen, työskentelyyn ja käyt-

täytymiseen” (Opetushallitus 1999, 10). Arvottavaa arviointia ei siis tule koulussa tehdä. 

Uudella opetussuunnitelmalla pyritään tähän vielä selkeämmin, sillä siinä tarkennetaan, 

ettei arviointi saa kohdistua oppilaan persoonaan temperamenttiin tai muihin henkilökoh-

taisiin ominaisuuksiin (Opetushallitus 2014, 48). 

 

Karen Moni, Christina van Kraayenoord ja Carolyn Baker (2002, 336) ovatkin tutkimuk-

sessaan todenneet, että negatiivinen suhtautuminen arviointiin koulussa saattaa johtua 

siitä, että oppilaat kokevat arvioinnin olevan subjektiivista. Myöskin Mien Segersin ja 

Harm Tillemman (2011, 51) tutkimuksen tuloksissa tulee ilmi, että oppilaat pitävät eri-

tyisesti summatiivista arviointia epäreiluna. Aiemmin tehdyissä pro gradu -tutkielmissa 
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oppilaat tuovat arvioinnin subjektisuuden sekä oppilaan persoonan vaikutuksen esille: 

Huuha ja Jaatinen (2014, 80) ovat selvittäneet, että oppilaiden näkökulmasta henkilöke-

miat vaikuttavat arviointiin, sillä kolmasosa vastaajista koki, että opettajat suosivat joitain 

oppilaita arvioinnissa ja että opettajan suhtautuminen oppilaaseen vaikuttaa arvosanaan. 

Leinonen (2000, 52) toteaa myös, että oppilaiden käsityksissä opettajan luomalla mieli-

kuvalla on yhteys oppilasarviointiin koulussa. Lisäksi Johanna Lamminpelto ja Riina 

Saarinen (2013, 76) ovat huomanneet oppilaiden kuvailevan itseään saaneensa numero-

arvosanan perusteella eli he kokivat numeron kuvaavaan heitä oppilaina – eikä heidän 

osaamistaan.  

 

On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että arviointi on koulussa aina opettajan vallankäytön 

väline ja jossain määrin myös subjektiivista. Opettajat ovat yksilöitä ja kokevat tilanteet 

sekä oppilaat myös yksilöllisesti, mutta nämä tulkintaerot eivät saa ohjata arviointiyötä. 

(Luostarinen & Peltomaa 2016, 167–168.) Kuitenkin Liisa Keltikangas-Järvinen ja Sari 

Mullola (2014) ovat saaneet tutkimuksissaan selville, että temperamentilla on vaikutusta 

kouluarviointiin ja arvosanoihin. Suosittujen temperamenttipiirteiden, kuten taipumuksen 

olla rauhallinen, sinnikäs tai optimistinen, ja osaamista mittaavien testien tulosten välillä 

on yhteys eli temperamentit vääristävät arvosanoja koulussa. Kouluissa arvioidaan osaa-

misen ja oppimisen lisäksi työskentelytaitoja, mutta temperamentit vaikuttavat pääasiassa 

työskentelytyyleihin ei -taitoihin. Tutkimukset eivät ole osoittaneet, että tietty työskente-

lytyyli olisi oppimisen kannalta ylitse muiden, joten sen perusteella ei saisi arvioida työs-

kentelytaitoja. Työskentelytyyli johtaa parhaaseen lopputulokseen, kun se on oppilaalle 

luontevaa. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 92–100.) 

 

Myös sukupuolen on todettu vaikuttavan arviointiin koulussa. Keltikangas-Järvinen ja 

Mullola (2014) toteavat, että temperamenttipiirteitä arvotetaan sekä yhteiskunnassa että 

koulussa sukupuolten välillä eri tavoin: poikien sinnikkyyden nähdään yleensä olevan 

matalampaa ja häirittävyyden korkeampaa kuin tyttöjen.  Tämä näkyy myös arvioinnissa 

erityisesti matematiikan ja äidinkielen arvosanoissa. Heidän tutkimuksensa mukaan tem-

peramentin osuuden poistaminen kavensi tyttöjen ja poikien arvosanojen eroja äidinkie-

lessä poikien hyväksi. Matematiikassa temperamentin poistaminen nosti pojat jopa tyttö-
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jen ohi. Palkitaanko tyttöjä siis heidän oppimistyylistään? (Keltikangas-Järvinen & Mul-

lola 2014, 80–82.) Opettajat myös ilmaisevat tuntevansa enemmän kielteisiä tunteita poi-

kia kuin tyttöjä kohtaan (Muhonen, Vasalampi, Poikkeus, Rasku-Puttonen & Lerkkanen 

2016, 118).  

 

Pentti Yrjölä (2004, 18) taas toteaa, että opettajat suosivat arvioinneissaan poikia kieliai-

neissa, joissa heidän osaamisensa on usein tyttöjä heikompaa. Samaa toteaa myös Tarja 

Palmu (2003, 181–182) väitöskirjassaan. Yrjölän (2004) mukaan matematiikassa pojilta 

tosin vaaditaan usein enemmän kuin tytöiltä. Tällä on ehkä pyritty tasoittamaan poikien 

tietä kieliaineissa ja kannustamaan tyttöjä matematiikassa. Se kuitenkin estää yhdenver-

taisuuden toteutumisen arvosanoihin perustuvissa valintatilanteissa ja lähettää oppilaille 

epäsuoran viestin siitä, että tytöt hyväksytään heikompina matematiikassa eivätkä pojat 

edes oikeastaan tarvitse kielen tai kirjoittamisen taitoja. (Yrjölä 2004, 18.) 

 

Oppilaat usein yhdistävät saavutuksensa niihin käsityksiin, jotka heillä on itsestään. On 

siis tärkeää, että opettaja saa oppilaan uskomaan, että heikot tulokset johtuvat esimerkiksi 

yrityksen puutteesta eikä oppilaan kyvyistä tai peruuttamattomaksi katsotusta tekijästä. 

Oppilaita ei saisi koskaan leimata lahjakkaiksi tai lahjattomiksi eikä heidän suorituksiaan 

tule verrata muihin. (Uusikylä & Atjonen 2005, 110–111.) Aikuisen ohjaus arviointikult-

tuurissa onkin tärkeää, koska itsenäistymiseensä asti lapsi on kykenemätön tarkastele-

maan tekemisiään erillään omasta itsestään (Ihme 2009, 111). Kokeiden ja arvosanojen 

kautta oppilaita usein luokitellaan muun muassa lahjakkaisiin tai hitaasti oppiviin, minkä 

kautta oppilaat myös alkavat määritellä itseään (Hanson 2000, 74). Erityisesti tytöt luovat 

kuvaa itsestään oppijoina sosiaalisten suhteiden sekä palautteen kautta (Usher & Pajares 

2006, 137). Tämä siis tarkoittaa, että ellei aikuinen ohjaa lasta tarkastelemaan arviointia 

tavoitteiden näkökulmasta itsensä ja omien ominaisuuksiensa sijaan, arviointi merkitsee 

lapselle usein hänen määrittelyä. Koulussa tavoiteltu minäkäsitys rakentuu pedagogiseksi 

minäkäsitykseksi, johon liittyy oppimisprosessin kautta minä oppijana, toverina ja ihmi-

senä. Minäkäsitys on oppimisen tulosta, johon arviointi osana koulun toimintakulttuuria 

vaikuttaa. (Ihme 2009, 111, 117.) 
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5.3 Käsityksiä arvioinnin tehtävistä 

 

Lähestyin oppilaiden arviointikäsityksiä myöskin arvioinnin tehtävien kautta eli keskus-

telimme oppilaiden kanssa, miksi arviointia koulussa tehdään ja kuka siitä oikein hyötyy. 

Tähän liittyviä mainintoja tulkitsin aineistossa olevan 42 kappaletta. Segers & Tillema 

(2011, 53) toteavat, että on tärkeää yrittää selvittää, miten oppilaat ymmärtävät arvioinnin 

merkityksen ja tehtävät, sillä se auttaa opettajaa muuttamaan omia arviointitapojaan op-

pimista edistäviksi.  

 

Arvioinnilla toteutetaan koulussa erilaisia tehtäviä, jotka eivät kuitenkaan esiinny arjessa 

täysin toisistaan riippumattomina. Tehtävillä on myös itsessään vahvat arvosidokset ja 

arvioijalla on valtaa valita, mitä tehtävää hänen arviointinsa pääaisassa toteuttaa. (Räsä-

nen 1994, 22.) Koulussa arvioinnilla on toteava tehtävä, jota selkeimmin toteuttaa sum-

matiivinen päättöarviointi yhdeksännellä luokalla: sen tehtävänä on määrittää perusope-

tuksen päättävän oppilaan osaamisen taso. Arvioinnilla on koulussa myös tärkeä ohjaava 

ja kannustava tehtävä, jota kutsutaan perusopetusasetuksessa (1998/852, 10§) yleisesti 

arvioinniksi opintojen aikana. Tämän tulee perustua oppilaan omaan oppimis- ja kasva-

misprosessiin, joiden tavoitteet johdetaan opetussuunnitelmasta. (Opetushallitus 1999, 7–

8, 19.) Arvioinnin tehtäviä voidaankin karkeasti jakaa oppimista ohjaavaan, formatiivi-

seen ja oppimista kokoavaan, summatiiviseen tehtävään (Ouakrim-Soivio 2015, 15). 

 

Oppilaiden ilmauksista muodostin tulkintani avulla kuvauskategorioiksi arvioinnin oppi-

mista edistävän, toteavan ja ulkoisen tehtävän. Merkittävää on, ettei kukaan tutkielmaani 

osallistuneista todennut arvioinnin olevan epäolennaista. Muun muassa Petersonin ja Ir-

vingin (2008, 245), Brownin ja Hirschfeldin (2008, 5) sekä Richard Fletcherin, Luanna 

Meyerin, Helen Andersonin, Patricia Johnsonin ja Malcom Reesin (2012, 130) tutkimuk-

sissa oppilaiden ja opiskelijoiden vastauksista on noussut esiin käsitys, jonka mukaan 

arvioinnilla ei ole heidän näkökulmastaan merkitystä. Jos arvioinnin nähdään haittaavan 

oppimista tai se koetaan irrelevanttina, kulkee se usein käsikädessä heikkojen oppimistu-

losten kanssa (Brown & Hirschfeld 2007, 71). Siksi on positiivista, ettei kyseinen ku-

vauskategoria esiinny tämän tutkielman tuloksissa. 
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Taulukko 5. Oppilaiden käsityksiä arvioinnin tehtävistä koulussa 

Kuvauskategoria ja suh-

teellinen osuus 

Alemman tason kategoria Mainin-

nat (f) 

Mainin-

nat (%) 

Oppimista edistävä teh-
tävä 

57% 

Sitouttava tehtävä 10 24% 

Ohjaava tehtävä 8 19% 

Motivoiva tehtävä 6 14% 

Toteava tehtävä 

31% 

Informaatiota opettajalle 2 5% 

Informaatiota oppilaalle 8 19% 

Informaatiota vanhemmalle 3 7% 

Ulkoinen tehtävä 
12% 

Työelämää ohjaava tehtävä 5 12% 

 

5.3.1 Oppimista edistävä tehtävä 

 

Vertikaalisessa kuvauskategoriassa asetin arvioinnin oppimista edistävän tehtävän kor-

keimmalle sijalle, sillä siihen liittyvien mainintojen suhteellinen osuus on jopa yli puolet 

kaikista maininnoista. Tulos on yhtenevä uuden perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden kanssa, jossa arvioinnin painopisteen todetaan olevan juurikin oppimista edis-

tävässä arvioinnissa (Opetushallitus 2014, 47). Anke Weekers, Brown ja Bernard Veld-

kamp (2009, 135) ovat koonneet artikkeliinsa useampia tutkimuksia ja toteavatkin, että 

tutkimusten mukaan oppilaat käsittävät arvioinnin ennen kaikkea edistävän oppimista. 

Kuvauskategorian alaluokiksi asetin arvioinnin sitouttavan, motivoivan ja ohjaavan teh-

tävän. Koen, että kaikki nämä tehtävät yhdessä edistävät oppilaan oppimista. Oppilaat 

siis kuvasivat sitouttavansa itsensä osaksi oppimisprosessia. Sitouttavaa tehtävää koros-

tivat erityisesti peruskoulun oppilaat: 80% sitouttavan arvioinnin maininnoista tuli heiltä. 

 

No jos saa vähän huonomman numeron ja pitää petrata ja lukea enem-

män. Jos saa paremman numeron, niin sitten on sillee, että jes. (PT2). 

No, sitten tulee semmoinen niinku, että ois pitäny vähän enemmän ehkä 

lukea ja… (PP1.) 

No jos se (numero) on joku huono, niin mä pyydän tukiopetusta (PT3). 
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Pitää opiskella enemmän, jos tulee vaikka huono numero (PP4). 

Että menee pieleen joku homma, niin sitten voi aina parantaa sen hom-

man. Pystyy korjaamaan ja tekemään paremmin, jos huomauttaa siitä. 

(SP7.) 

Ainakin ahkerammin (SP8). (Vastaus kysymykseen, ”miten arviointi 

vaikuttaa sun työskentelyyn?”) 

Pitää opiskella enemmän, jos tulee vaikka huono numero (PP4).  

 

Oppilaat siis sitouttavat ja vastuuttavat itseään oppimiseensa arvioinnin avulla kertoes-

saan, että he jatkossa esimerkiksi opiskelevat enemmän, pyytävät tukiopetusta ja pyrkivät 

olemaan ahkerampia. Anu Räisänen (1994) kutsuu tätä tehtävää kontrolloivaksi tehtä-

väksi. Omaan itseen kohdistettu kontrolli kuvastaa toimijan aktiivisuutta ja omaa vas-

tuutta: juuri tällöin painotetaan sisäsyntyistä itsekontrollia ja arvioitavan omaa ohjausta. 

Kontrolloiva arviointi on kuitenkin laajempi käsite ja voi tarkoittaa myös arvioitsijan 

valta-asemaa suhteessa arvioitavaan ja olla näin ollen negatiivista. (Räisänen 1994, 25–

26.) Siksi valitsin itse nimetä alemman tason kategorian sitouttavaksi tehtäväksi. 

 

Arvioinnin sitouttavan tehtävän ymmärtämisen voidaan nähdä olevan oppimisen kannalta 

positiivista: Brown & Hirschfeld (2007) nimittäin kertovat artikkelissaan itsesäätelyteo-

riasta, jonka mukaan oppilaat, jotka ottavat vastuuta ja kontrolloivat omia oppimissuori-

tuksiaan myös saavuttavat enemmän. Heidän tutkimuksensa mukaan oppilaiden matema-

tiikan tulokset paranivat, jos nämä näkivät arvioinnin vastuullistavan heitä oppijoina ja 

kokivat sen olevan heille itselleen hyödyllinen prosessi. (Brown & Hirschfeld 2007, 71.) 

He jatkavat vuoden myöhemmin, että parempiin suorituksiin johtavat oppilaan vastuut-

taminen ja oman toiminnan säätely sekä arvioinnin näkeminen myös formatiivisena itse-

arviointina (Brown & Hirschfeld 2008, 13). Tätä myötäileviä tuloksia Brown on saanut 

myös myöhemmin Harrisin kanssa (Brown & Harris 2012, 54).  

 

Myös Leinosen (2000, 49) sekä Palolan (2013, 51) pro gradu -tutkielmissa oppilaat tote-

sivat käyttävänsä arviointitietoa oman toimintansa ohjaamiseen. Arvioinnin kautta oppi-

las voi oppia tiedostamaan edistymistään ja asettamaan oppimiselleen tavoitteita sekä 
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säätelemään oppimisprosessiaan. Oppilas oppii siis vähitellen ymmärtämään, mikä mer-

kitys hänen omalla toiminnallaan on oppimiselle. (Halinen ym. 2016, 278.) Tutkiessaan 

yliopisto-opiskelijoiden arviointikäsityksiä Fletcher ym. (2012) selvittivät opettajien ja 

opiskelijoiden käsitysten eroavan nimenomaa vastuun näkökulmasta: opiskelijoiden mu-

kaan arvioinnin tarkoitus on vastuuttaa sekä heitä että koko instituutiota. Tämän tutkijat 

näkevät johtuvan siitä, että kilpailu koulujen sisällä ja välillä on kasvanut ja arviointia 

tehdään opiskelijoiden näkökulmasta ”kovilla panoksilla” (”high stakes”). (Fletcher ym. 

2012, 129–130.)  

 

Peterson ja Irving (2008) puolestaan esittävät, että vaikka oppilaat näkevät arvioinnin 

edistävän oppimista, nämä eivät silti välttämättä koe olevansa itse vastuussa oppimises-

taan, vaan siirtävät vastuun esimerkiksi opettajalle. Tutkijat tulkitsivatkin, että vaikka op-

pilaat ymmärtävät arvioinnin, palautteen ja oppimisen silmukan, he eivät silti itsenäisesti 

toimi sen mukaan. (Peterson & Irving 2008, 243–244.) Segersin ja Tilleman (2011) tut-

kimuksen mukaan myös hollantilaiset oppilaat käsittävät arvioinnin edistävän oppimista, 

mutta arvioinnin sitouttavan tehtävän nämä yhdistävät uskomukseen, että arviointi on 

epäreilua. Tämä voi liittyä siihen, että oppilaat kokevat kokeilla ja testeillä, joiden laa-

dusta on kiistelty Hollannissa viime vuosina, olevan liian suuri vaikutus heidän tulevai-

suuteensa. (Segers & Tillema 2011, 53.)  

 

Omassa aineistossani oppilaat myös kertoivat arvioinnin tarkoituksena olevan heidän op-

pimisensa ohjaaminen ilman, että he suoraan kertoivat toimivansa ohjauksen mukaisesti: 

 

Että oppii olemaan (PT2). 

Että tietää, mitä voi parantaa (PP4). 

Vertailla, et miten on menny (PT4). 

Saa niinku ittekin irti siitä, että missä pitäs olla paremmin (SP5). 

Ehkä ne kertoo, että jos sun mielestä sun ei tarvi kehittää, et ne voi 

kertoa, et sun pitäs vähä kehittää (ST8). 

Jos et sä ikinä tehe vaikka matikan läksyjä, niin se voi kertoa sulle, et 

sun pitäs niinku tehä ne (ST8). 
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Arviointi siis antaa oppilaalle vertailumateriaalia, kertoo kehitystarpeista ja miten toimia 

jatkossa. Arviointi ei kuitenkaan välttämättä saa lasta toimimaan näin: se vain pyrkii oh-

jaamaan tätä. Arvioinnin ohjaava puoli tulee parhaiten esiin formatiivisessa arvioinnissa, 

mutta myös hyvin onnistuneessa summatiivisessa arvioinnissa. Ohjaava tehtävä siis sel-

keästi kertoo oppilaalle, mitä tavoitteita oppimisella on ja miten ne olisi saavutettavissa. 

(Atjonen 2007, 68; Räisänen 1994, 23.)  

 

Lisäksi steinerkoulun oppilaiden vastauksissa tuli arvioinnin oppimista edistävässä teh-

tävässä esiin myös motivoinnin ja kannustamisen merkitys. Tähän liittyviä tulkintoja en 

tehnyt peruskoulun oppilaiden ilmauksista lainkaan. 

 

Että on ylpeä siitä itsekin, että on tehnyt jotain oikein (ST6). 

Itseluottamus (SP7). (Vastaus kysymykseen ”miksi, sie koet, että teillä 

täällä koulussa arviointia tehdään?”) 

Varmaan siksi, että jos se vaikka niinku osaa – tai et uskalla tehhä esim 

liikan tunnilla jotain juttuja, et pelkää et nauretaan, niin se sanoo, et 

sulla meni hyvin ja sä osaat kyllä (ST7). 

Hyvää mieltä. Et osaa ja pystyy tekemään asioita. (ST7.) 

 

Esitetyistä ilmauksista voi huomata, että steinerkoulussa arviointi koetaan kannustavana 

ja itseluottamusta nostattavana: kehujenkin nähdään olevan nimen omaa rohkaisua varten 

(ks. Oppilaan-ST7 ensimmäinen ilmaus). Kannustaminen mainitaan myös perusopetuk-

sen oppilaan arvioinnin perusteissa ja uusi opetussuunnitelmamme mainitsee rohkaisevan 

ja yrittämään kannustavan ilmapiirin olevan keskeinen, toimivan arviointikulttuurin piirre 

(Opetushallitus 1999, 7 & 2014, 47). Steinerkoulun opetussuunnitelmassa (2016, 87) to-

detaan koulun arviointikulttuurin olevan oppimisorientoitunutta ja sanallisilla, luonneh-

tivilla ja kuvailevilla lausunnoilla pyritään kannustamaan oppilasta. Oppilaan motivaa-

tiota nostattavat sellaiset opetus- ja arviointikäytänteet, jotka lisäävät oppilaan autono-

miaa, tekevät tämän osaamisen kehittymisen näkyväksi sekä lisäävät tarvetta yhdessä te-

kemiseen (Ryan & Deci 2009, 191).  
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Räisänen (1994, 24) ja Atjonen (2007, 68) ovat yksimielisiä siitä, että yksi arvioinnin 

tehtävistä on motivoida oppilasta. Kun arviointi kertoo, mitä on jo saavutettu, mutta 

myös, mitä voidaan saavuttaa, tulee tämä välimatka oppilaalle näkyväksi ja innostaa tätä 

ponnistelemaan sen eteen (Atjonen 2007, 68). Motivaatiota painottava arviointi on siis 

kannustavaa ja tätä voidaan tukea esimerkiksi arviointikohteiden oikealla valinnalla ja 

luottamuksen lisäämisellä. Arviointi voi motivoida, kun oppilas kokee saavuttavansa sen 

avulla jotain konkreettista, mutta se voi myös motivoida, kun palkintona on oma oppimi-

nen ja kehittyminen. Palautteen avulla oppilas saa tietoa edistymisestään, mikä kannustaa 

jatkamaan. (Räisänen 1994, 25.) 

 

5.3.2 Toteava tehtävä 

 

Oppilaiden mukaan arviointia tehdään koulussa myös, kun pyritään osoittamaan oppilaan 

sen hetkisen osaamisen taso. Näitä mainintoja kertyi tulkintani mukaan 31% kaikista ar-

vioinnin tehtäviä kuvailevista maininnoista. Nimesin kuvauskategorian toteavaksi tehtä-

väksi, joka toteutuu koulussa selkeimmin summatiivisessa arvioinnissa (Atjonen 2007, 

66–67). Tulkitsin, että oppilaiden mukaan arvioinnin tehtävänä on antaa informaatiota 

niin oppilaalle itselleen kuin opettajalle ja vanhemmillekin. Opettajan rooli mainittiin ai-

neistossa kaksi kertaa: 

 

Näkee, onko asia menny perille eli, miten se oppilas on tajunnu sen 

asian. (PT1) 

No, vähän opettajat (PP1). (Vastaus kysymykseen ”kuka arvioinnista 

hyötyy?") 

 

Ensimmäinen oppilas ei suoraan mainitse sanaa opettaja, mutta viittaa kuitenkin oppilaa-

seen kolmannessa persoonassa, joten tämä ”näkijä” ei selvästikään ole hän itse. Jos taas 

kyse olisi vanhemmasta, käyttäisi hän ehkä sanaa lapsi. Opettaja kutsuisi lasta oppilaaksi, 

joten tulkitsin oppilaan tarkoittavan tässä, että arviointi antaa tietoa opettajalle. Arvioin-

nin nähtiin antavan tietoa peruskoulun oppilaiden mukaan myöskin vanhemmille: 

 

Joskus se (ope) laittaa Wilmaan jotakin (vanhemmille) (PP2). 
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Yleensä mie näytän ne äitille. Ja sitten me katotaan sitä yhdessä. (PP2.) 

On sillä (merkitystä mitä vanhemmat sanoo). Ne vaan sanoo, että jos 

on huono numero niin pitää lukea enemmän. Jos on hyvä, niin ne kehuu. 

(PP3.) 

 

Arvioinnista siis kerrotaan vanhemmille suoraan esimerkiksi internetin välityksellä, 

mutta sitä myös tarkastellaan vanhempien kanssa yhdessä kotona. Suurin osa toteavan 

arvioinnin maininnoista liittyi kuitenkin siihen, että arviointi antaa tietoa oppilaan oppi-

misesta ja osaamisesta itse oppilaalle: 

 

Että osaa tehhä jotain, ettei oo ihan hyödytön (PT2). 

Kertoo oman osaamisen, et miten sulla menee (PT3) 

Mä näen, et miten mie oon oppinu (ST5). 

Varmaan sen takia, että sitten tietää, että on tehny jotain, miten se pitää 

tehdä tai sileen tai miten sitä ei pidä tehdä. Totta kai se pitää arvioida. 

Et niinku tietää, et onko tehny sen väärin vai oikein. (ST6.) 

Ainaki mä tiedän, et mie oon oppinu sen taidon mitä siinä (ST5)… 

 

Arviointi siis kertoo oppilaalle muun muassa, mitä hän osaa tehdä ja, miten hän on oppi-

nut. Moshe Zeidner (1992, 224) sai jo kaksikymmentäviisi vuotta sitten selville, että op-

pilaat näkivät arvosanojen antamisen tarkoituksena olevan lähinnä heidän saavutustensa 

toteaminen. Myös Leinosen (2000, 49) tutkielmassa arvioinnin nähtiin antavan tietoa 

osaamisesta sekä oppilaalle että opettajalle. Susan Brookhartin ja Diane Bronowiczn 

(2003, 239) tutkimuksen tuloksissa oppilaiden käsityksissä yhteistä taas oli se, että kaik-

kien oppilaiden kommentit viittasivat heidän omiin tarpeisiinsa. 

 

Arvioinnin tehtävänä on antaa tietoa oppilaan tavoitteiden saavuttamisesta ja edistymi-

sestä myös oppilaan huoltajille, sillä jotta arviointi olisi kannustavaa, sekä oppilaan että 

huoltajien tulee saada tietää miten oppiminen ja kasvu ovat edistyneet annettujen tavoit-



 76 

 

teiden suunnassa (Opetushallitus 1999, 9). Peterson & Irving (2008) toteavatkin, että op-

pilaat näkevät arvioinnin tarkoituksena olevan myös edistymisen tiedottamisen vanhem-

mille. Vanhempien todettiin ”tietävän kaiken”, joten heiltä oli turha yrittää pimittää tietoa 

ja myös heidän tutkimuksessaan koulun nettiyhteyden välityksellä toimiva tietovälitys-

ohjelma tuli esille. (Peterson & Irving 2008, 244.) Vanhemmat ovatkin usein sitä mieltä, 

että kokeet ja niiden tulokset ovat sitä ”varsinaista arviointia” ja pitävät niitä tärkeinä 

(Linnakylä & Välijärvi 2005, 13). Kari Uusikylän ja Atjosen (2005, 113) mukaan opetus 

perustuu liikaa ulkoiseen motivaatioon. Monille oppilaille tärkeintä ovat hyvät arvosanat 

ja vanhempien tai muiden miellyttäminen. Sisäisesti motivoituneet oppilaat taas pystyvät 

todella nauttimaan opiskelusta ja oppimisesta, joten siihen tulisi koulun toiminta- ja arvi-

ointikulttuuri tähdätä. 

 

5.3.3 Ulkoinen tehtävä 

 

Viimeisenä arvioinnin tehtävää kuvaavana kuvauskategoriana esitän sen ulkoisen tehtä-

vän. Ulkoisen tehtävän olen määritellyt niin, ettei se liity suoraan oppilaan koulunkäyn-

tiin, vaan arviointia tehdään jotain muuta, ulkopuolista, tässä tapauksessa siis tulevaisuu-

den työnantajaa, varten. Aiemmissa tutkimuksissa tähän kategoriaan on liitetty muun mu-

assa arvioinnin tehtävä koko koulun tuloksellisuuden todentamisessa, mutta itse en löy-

tänyt siihen liittyviä mainintoja laisinkaan (vrt. Brown & Harris 2012, 48 & Brown, Pe-

terson & Irving 2009, 164). Tämä voi johtua siitä, ettei Suomessa kouluja vertailla kes-

kenään. Ulkoiseen tehtävään liittyviä mainintoja löysin aineistosta viisi kappaletta: 

 

Ku hakee töihin isompana… Että työnantaja näkee, mitä osaa. (PT2.) 

Se auttaa sitten tulevaisuudessa, vaikka jossain työssä osaamaan enem-

män (PT3). 

No pääsee ainakin niinkun töihin... Jos on hyvä todistus, niin pääsee 

töihin hyvään duuniin. (PP2.) 

Sen perusteella voi hakea töihin (PP3). 

No sitten, jos isona niinku mennee johonki työhön, niin ei ne niinkö 

tiedä, että missä sie oot hyvä ja missä sie oot huono, et jos on vaikka 
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huono matikassa ja sit menee johonki työhön, jossa tarvii vaikka matik-

kaa. (SP6.) 

 

Ilmaisuista voi tulkita, että oppilaat käsittävät arvioinnilla olevan merkitystä myös perus-

opetuksen jälkeenkin. Heidän mukaansa arvioinnin yhtenä tarkoituksena on antaa työn-

antajalle tietoa, minkälainen työntekijä oppilas mahdollisesti olisi. Tämän lisäksi oppilas 

itse tarvitsee arviointia voidakseen hakea töitä. Vastaavia tuloksia ovat saaneet lasten ar-

viointikäsityksiä lähestyessään useat eri tutkijat. Petersonin ja Irvingin (2008, 245) tutki-

muksessa oppilaat totesivat arvioinnin tiedottavan tulevaa työnantajaa heidän kyvyistään 

ja se auttaa myös heitä itseään välttämään huonoja työpaikkoja. Ja vaikka Brookhartin ja 

Bronowiczn (2003, 235) tutkimuksessa oppilaat liittivät arvioinnin tehtävät aina itseensä, 

he kuitenkin myös totesivat, että arviointi on tärkeää tulevan opiskelu- ja työpaikan saa-

misen kannalta. Harrisin ym. (2009, 68) tutkimuksen mukaan oppilaat liittävät arvioinnin 

tarkoituksen tulevaisuuteen, kuten rahaan, töihin ja yliopisto-opiskeluun – tähän liittyviä 

mainintoja löytyi tosin vain 4% kaikista maininnoista. Myöskin kansallisessa, uusisee-

lantilaisia yläkouluikäisten oppilaiden arviointikäsityksiä selvittävässä tutkimuksessa, 

oppilaat kokivat arvioinnin olevan merkityksellistä tulevaisuuden ja työpaikan saannin 

kannalta (Brown ym. 2009, 103). Pippa Lord ja Megan Jones (2006, 47) esittävät eri tut-

kimuksia kokoavassa artikkelissaan, että oppilaat kokivat arvioinnilla olevan kauaskan-

toisia vaikutuksia, sillä kokeiden tulokset voivat vaikuttaa negatiivisesti heidän ammatti-

vaihtoehtoihin. 

 

Myös Lamminpelto ja Saarinen (2013, 73) ovat kuudesluokkalaisten näkemyksiä tutkies-

saan todenneet, että oppilaat kokevat arvioinnilla olevan myös ulkoinen, työelämää oh-

jaava tehtävä. He ihmettelevätkin, miten näin nuoret oppilaat ajattelevat elämäänsä näin 

kauaskantoisesti? Brown ja Harris (2012) ovat selvittäneet, että itseasiassa nuoremmat 

oppilaat kokevat arvioinnin ulkoisen tehtävän voimakkaammin kuin vanhemmat oppilaat, 

joille jatkokoulutus ja työelämä ovat kuitenkin lähempänä. He kuvailevat nuorempien 

oppilaiden käsitysten olevan luottavaisempia ja naiivimpia, sillä nämä kokivat arvioinnin, 

kuten muidenkin opetus- ja oppimistilanteiden, olevan mukavia ja tulevaisuuteen vaikut-

tavia. Vanhemmat oppilaat näyttävät menettäneen optimisminsa ja tulleet realistisem-

miksi sen suhteen, mikä merkitys arvioinnilla todella on. (Brown & Harris 2012, 54.) 
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Tällainen koulutuksellisen menestymisen ja epäonnistumisen kulttuuri on ollut läsnä kou-

luissamme vasta suhteellisen lyhyen aikaa ja tuona aikana kokeiden läpäisemisestä ja 

epäonnistumisen vaikutuksista on tullut hyvinkin vakavia. Tämä korostaa kouluissa kil-

pailun merkitystä ja jättää oppilaat yksin vastuuseen omasta menestyksestään, jolloin pai-

nopiste siirtyy helposti oppimisen laadukkuudesta arvosanojen jahtaamiseen. (Torrance 

2017, 90, 92.) Weekers ym. (2009, 137) toteavatkin, että useampien tutkimusten valossa 

arvioinnin ulkoisen tehtävän korostaminen heikentää oppilaiden suorituksia koulussa. 

Kouluissa täytyisi alkaa korostaa yhteisöllistä vastuuta ja tuottaa tuloksia, jotka ovat mer-

kityksellisiä sekä yksilölle että koko yhteisölle. Arvioinninkin täytyisi arvostaa erilai-

suutta ja epäonnistuminenkin on tärkeä osa sinnikkyyden, uteliaisuuden ja joustavuuden 

kehittymistä. (Torrance 2017, 94.) 

 

Ihme (2009) yhtyy tähän ajatukseen pohtiessaan, miten yhteenkuuluvuudelle käy, jos 

myös koulua muokataan niin, että se palvelee paremmin kilpailukyvyn vaatimuksia? 

Onko koulukasvatuksen päätavoite todella tehokas toimija ja suorittajatyöntekijä yhteis-

kunnalle? (Ihme 2009, 15–16.) Psykoanalyytikko Karen Horney on jo 80 vuotta sitten 

todennut, ettei kilpaileminen ole luonnonlaki vaan kulttuuriesti ehdollistunut tapa. Mo-

derni kulttuuri perustuu siihen, että ihmiset kilpailevat taloudellisesti keskenään. Yksilön 

on pyrittävä korostamaan omaa osaamistaan ja syrjäytettävä ryhmänsä jäsenet. (Uusikylä 

& Atjonen 2005, 17.) Opettajien täytyisi auttaa oppilaita rakentamaan omaa sisäistä to-

dellisuutta, joka edellyttää oppilaan henkisen kasvun tukemista sekä sosiaalisiin ja yh-

teistoiminnallisiin taitoihin ohjaamista. Tavoitteena on ehjän maailmankuvan ja minäkä-

sityksen muodostaminen. Tämä kaikki on vahvasti yhteyksissä arvoihin ja arvostuksiin 

eli siihen, minkälainen ihmiskäsitys ja pedagoginen ajattelumalli opettajalla on: miten 

tämä näkee ja tiedostaa yhteiskunnallisen kehityksen tulevaisuudenkuvat ja sisäistää 

niistä johdetun opetussuunnitelma-ajattelun. (Ihme 2009, 15–16.) 
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5.4 Käsityksiä hyvästä arvioinnista  

 

Viimeisenä avaan oppilaiden arviointikäsityksiä kuvaamalla, miten he käsittävät hyvän 

arvioinnin. Tulkitsin, että hyvä arviointi on oppilaiden näkökulmasta monipuolista: hei-

dän näkemyksensä hyvästä arvioinnista liittyvät sen menetelmiin, mutta oppilaat kokevat, 

että arvioinnin on menetelmästä huolimatta oltava myös rehellistä ja kannustavaa. Uuden 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulujen tulisi tähdätä arviointikulttuuriin, 

jonka piirteitä ovat muun muassa rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri, oppilaiden osalli-

suutta ja vuorovaikutusta edistävät toimintatavat, arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eetti-

syys sekä sen monipuolisuus (Opetushallitus 2014, 47). Ouakrim-Soivio (2015, 142) on 

koonnut suomalaisten arviointitukijoiden asettamia vaatimuksia yhteen ja toteaa, että eet-

tinen sekä kestävä arviointi on validia, reliaabelia, läpinäkyvää, luotettavaa, vuorovaikut-

teista, oikeudenmukaista, vertailtavaa, yhdenvertaista, monenlaiseen näyttöön perustuvaa 

sekä monipuolista. Seuraavaksi esittelen siis oppilaiden käsityksiä hyvästä arvioinnista, 

joihin liittyviä mainintoja tulkitsin aineistossa olevan yhteensä 42. 

 

Taulukko 6. Oppilaiden käsityksiä hyvästä arvioinnista 

Kuvauskategoria ja 
suhteellinen osuus 

Alemman tason kategoria Mainin-
nat (f) 

Mainin-
nat (%) 

Monipuolisuus arvioin-

timenetelmissä 
67% 

Vuorovaikutukselliset menetelmät 11 26% 

Numeraaliset menetelmät 10 24% 

Sanalliset menetelmät 7 16,7% 

Rohkaisevasti totta 

33% 

Rehellisyys ja avoimuus 7 16,7% 

Kannustavuus 7 16,7% 

 

5.4.1 Monipuoliset arviointimenetelmät 

 

Oppilaat mainitsivat erilaisia arviointimenetelmiä määritellessään hyvää arviointia kou-

lussa ja siksi ensimmäiseksi kuvauskategoriaksi muodostui monipuoliset arviointimene-

telmät. Oppilaiden toiveet arviointimenetelmistä kuitenkin poikkesivat toisistaan: hyvinä 

arviointimenetelminä nähtiin niin vuorovaikutukselliset kuin numeraaliset ja sanalliset-
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kin menetelmät. Nykyään korostetaankin arvioinnin monipuolisuutta, minkä avulla oppi-

laalla on mahdollisuuksia tarkastella oppimistaan sekä näyttää osaamistaan eri tavoilla. 

Se myös lisää arvioinnin luotettavuutta (Halinen ym. 2016, 281). Monipuolisuuteen ohjaa 

nyt myös selkeästi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014, 

48). Arviointimenetelmiin liittyviä mainintoja tulkitsin olevan noin 67% kaikista hyvään 

arviointiin liittyvistä maininnoista. Eniten mainintoja saivat vuorovaikutukselliset arvi-

ointimenetelmät: 

 

Missä puhutaan ja molemmat sanoo, ettei vain opettaja yksin päätä 

vaan oppilaskin saa osallistua (PT1). 

Kehityskeskusteluja (PT2). 

Jos vaikka puhutaan niistä kokeista ja käytäis niitä läpi ja silleen (PT2). 

Kerrottu, koska se kertoo vähän enemmän kuin se numero (PT3). 

Semmonen missä puhuttais vanhempien ja open kanssa (PP3). 

Puhumalla menee enmmän niinku kaaliin (ST6). 

Oppilaan kanttis sanoa, että se on tehny omasta mielestä hyvin (ST7). 

Ope tai kaverit tai kaikki. (ST8). (Vastaus kysymykseen, kuka sen ar-

vioinnin antais?) 

 

Oppilaiden vastauksissa korostuu muun muassa keskustelun merkitys, vanhempien tuo-

minen mukaan arviointitilanteeseen, omien mielipiteiden esille tuonti ja ymmärtäminen. 

Törmä (2011) esittääkin väitöskirjassaan, että arviointitilanteessa puhuminen on tärkeää 

lapselle ja lapsen osallisuuden kokemukset syntyvät tilaisuudesta keskustella omasta kas-

vusta ja oppimisesta. Arviointikeskustelussa erityisesti vanhempien läsnäolo on lapselle 

tärkeää. (Törmä 2011, 221, 223.) Atkinsonin (2003, 4) tutkimuksen mukaan oppilaat pi-

tävät niistä arviointimenetelmistä, jotka keskittyivät reflektioon. Arviointikeskustelujen 

merkityksellisyyttä korostavat myös pro gradu -tutkielmat: Kati Määttäsen (1998, 56) 

tutkielman mukaan lapset kokevat arviointikeskustelut tärkeiksi ja Tuija Tolonen (2011, 
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41) selvitti, että oppilaat motivoituvat osallisuudesta ja keskustelusta sekä kuvaavat arvi-

ointikeskustelua onnistuneeksi, mikäli he saavat sieltä tietoa koulunkäynnistään ja ohjeis-

tusta jatkoon. 

 

Oppilaat mainitsivat myös numeraalisten arviointimenetelmien olevan heille mieluisia: 

 

Ehkä semmonen… Niinkö numeroarviointi (PT2.) 

Ehkä se numero (PP2). 

Musta ne (sanalliset lausunnot) on vähä hassut, koska kaikki numerot 

on paljon helpompia ja sit joku sanallinen viidenkymmenen sivun pitu-

nen romaani on vähä jännä. Niin se ois mun mielestä paljon helpompi, 

jos ois numero, mutta kyllä mää siitä älysin, niinku et missä mää oon 

hyvä ja missä mää en oo niin hyvä. (SP5.) 

Numerot. Niistä saa jottain selvää (SP6.) 

Jos niitä numeroita ei nyt tuu joka luokalla, niin edes yläasteella tulis 

numerot niinku seiskalla on vielä se kirjallinen (SP5). 

 

Numeroarviointia toivovat sekä perus- että steinerkoulun oppilaat. He joko esittävät ly-

hyesti pitävänsä numeroista tai vertaavat sitä kirjalliseen arviointiin, sillä numerot koe-

taan selkeämpinä ja vähemmän lapsellisina. Myös Petersonin ja Irvingin (2008, 242) tut-

kimuksessa oppilaat halusivat heidän edistymisensä tehtävän näkyväksi mieluiten nume-

roarvosanan kautta. Myös Leinosen (2000, 57) tutkielman tulosten mukaan oppilaat ko-

kevat juuri numeroarvioinnin olevan tärkein tai paras arviointimenetelmä koulussa.  

 

Kahdelle, steinerkoulun seitsemännen luokan pojalle, numeroarvioinnin puute tuntui ole-

van erityisen merkityksellistä. Keskustelun myötä he toivatkin esiin, että tähän vaikuttaa 

myös se, että muissa kouluissa heidän ikäisiään arvioidaan numeroilla ja he kokivat hei-

dän koulunsa arviointitavan sosiaalisissa tilanteissa hankaliksi. Kyseiset oppilaat olivat 

juuri ne kaksi, jotka jouduin aikataulullisista syistä haastattelemaan yhtä aikaa. Alla esitän 

heidän kahden välillä käydyn keskustelun numeroarvioinnin sosiaalisesta merkityksestä: 
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On se ehkä vähä noloa (SP6)… 

On se vähän noloa, ku joku tulee (SP5)… 

Että mikä sinun keskiarvo on ja sitten me sanotaan, että ei meillä vielä 

oo semmosia (SP6). 

Tai sit siihen alkaa änkyttää, et ”öö ei muista” ja sit kaikki on sillee 

”eksie oikeasti oo laskenu sun keskiarvoa” (SP5)? 

Tai sit sanoo vaan jonku ihan et (SP6)… 

Vetäsee hatusta (SP5). 

Nii et kasi ja puol (SP6). 

Se on kyllä aika nolo tilanne, ku joku tulee kysyy, et mikä sun keskiarvo 

on ja sit alkaa änkyttää siihen, että ”no, no, no, ei, ei, ei meillä vielä oo 

semmosia” (SP5)… 

 

Poikien välisestä keskustelusta voi tulkita, että kulttuurisella tavalla on suuri voima ja 

arviointiin pitkän aikaa liitetystä numeroarvioinnista on näin tullut itsestäänselvyys. Alla 

Jyrä (2007) on pro gradu -tutkielmassaan avannut entisten steinerkoulun oppilaiden nä-

kemyksiä steinerkoulusta oppimisympäristönä ja siinä haastateltavat ilmaisevat hyvin eri-

laisia tunteita arviointia kohtaan. Osan mielestä on hyvä, että arviointi on varsinkin ala-

luokilla vain sanallista ja näin paljon kuvailevampaa sekä kannustavampaa, mutta osalle 

tämä on aiheuttanut heidän oman näkemyksensä mukaan jatkuvaa epävarmuutta omista 

taidoista eikä se kuitenkaan lopulta estänyt oppilaita kilpailemasta keskenään. Yleisesti 

Jyrän (2007) tutkielmassa osallisena olleet entiset oppilaat kertoivat tunteneensa olonsa 

steinerkoulun oppilaina myös erilaisiksi ja poikkeaviksi. (Jyrä 2007, 90–92, 123.)  

 

Haastattelemani pojat esittivät myös näkökulman, että hyvä arviointi voisi olla sanallista 

ja numeraalista arviointia yhdistävää: 

 

Et siinä vois olla se numero, mut vois siinä olla se kirjallinenki, et 

”käyttäydyit hyvin tunnilla koko vuoden” ja semmosta (SP6). 
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Ois paljon kätevämpi jos siinä ois se numero ja sit siinä lukis vähä jo-

tain tollasta, mitä SP6 (nimi poistettu) selitti (SP5). 

 

Aino Keskisen ja Katja Ylösen (2009, 63) pro gradu –tutkielmassa oppilaat toteavat sa-

man: numero- ja sanallisen arvioinnin yhdistäminen olisi heidän mielestään hyödyllistä, 

koska he eivät sanallisen arvioinnin perusteella kokeneet tienneensä, kuinka hyviä tai 

huonoja he ovat. Voidaan toki pohtia, mitä oppilaat tällä tarkoittivat: halusivatko he tie-

tää, kuinka hyviä he ovat oppilaina vai ihmisinä? Black, Christine Harrison, Clare Lee, 

Bethan Marshall ja Wiliam (2004) kuitenkin toteavat, että tämä ”hybridimalli” ei ehkä 

olisi toimiva, koska oppilailla on tapana jättää sanallinen arviointi ja kommentit huomi-

oimatta, jos he saavat samalla numeroarvosanan. He myös tuovat esiin, että sanallinen 

arviointi yleensä saa oppilaat sitoutumaan suorituksensa parantamiseen enemmän. (Black 

ym. 2004, 13.) Myös omassa tutkielmassani oppilaat toivat sanallisen arvioinnin esiin 

hyvän arvioinnin keinona: 

 

Semmonen sanallinen (PP2). 

Joono paljon enemmän (vastaus kysymykseen ”saaksä enemmän irti 

siitä” eli sanallisesta palautteesta)! Se (opettaja) kirjoittaa jotain sivun 

mittasia arviointeja. Ja jos me saatais jostain muistaki semmosia, niin 

ei niitten mun mielestä tarttis olla niin pitkiä, kuhan jonku verran kui-

tenki. – Et jos siinä perustelais hyvin, et jos mä onnistuin jossain hyvin, 

niin mitä mä ein oikein ja jos tein jotain huonosti, niin mitä mun kan-

natis harjoitella. (PT4.) 

No ehkä siinä kirjallisessa on sitten sitä hyötyä, että siitä saa ehkä sillee 

enemmän selville siitä, et miten on ollu (SP5). 

Jos se kirjottaa siihen, että ”menny huonosti koe” niin mie tiedän et ens 

kerralla pitää opetella enemmän ja jos se on hyvä nii sit tietää et ens 

kerralla pitää opetella saman verran (ST5). (Vastaus kysymykseen, 

”minkälaista arviointi ois, että sie hyötysit siitä”?) 

Pitäs kirjoittaa tai sanoa (ST5). 
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Sanallisen arvioinnin kaipuuta oppilaat perustelivat sillä, että he saisivat siitä enemmän 

tietoa itselleen: he pystyisivät siis sen avulla kehittymään ja toimimaan jatkossa oppimis-

tilanteissa paremmin. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että numeraalista arviointia perus-

teltiin selkeyden lisäksi lähinnä vain sosiaalisella paineella. Kärjistäen voisi sanoa, että 

toisella oppilaat näkevät olevan vaikutusta oppimiseen ja toisella taas vertaisten hyväk-

syntään.  Leinosen (2000, 57) tutkielmassa oppilaat kokivat sanallinen arvioinnin olevan 

toiseksi paras ja tärkein arviointimenetelmä. 

 

Myös sanallisessa arvioinnissa on haasteensa. Ensinnäkin, jotta se olisi mahdollisimman 

tiedottavaa, opettajan on uhrattava sen tekemiseen huomattavasti aikaa (Ihme 2009, 101). 

Marja-Leena ja Eira Korpinen sekä Jorma Pollari (1994, 47) myös huomauttavat, ettei 

sanallinen arviointi ole mikään pelastusrengas: taitamattoman opettajan käsissä se voi ai-

heuttaa oppilaan itsetunnolle ja oppimiselle vahinkoa. Petersonin ja Irvingin (2008, 243) 

tutkimuksen mukaan oppilaat kokivat arvioinnin olevan irrelevanttia, jos se ei sisältänyt 

arvosanaa. Mäensivu (1999, 159) taas on tutkimuksessaan selvittänyt, että ”hyvien oppi-

laiden” sanalliset arvioinnit olivat harmonisempia kuin ”ongelmallisten oppilaiden” to-

distukset: vaikka myöskin jälkimmäisten oppilaiden todistuksissa oli kannustavaa ja oh-

jaavaa palautetta, olivat ne silti hyvin kuri- ja puuteorientoituneita. Sanallisten lausunto-

jen vahvuus on kuitenkin niiden kuvailevassa luonteessa: sen avulla päästään lähemmäs 

oppimisprosessia ja pystytään rohkaisemaan oppilasta (Ahmavaara 2010, 105).  

 

Näkemykseni mukaan kaikista edellä mainituista ilmauksista yhdessä korostuu, että lap-

set kaipaavat monipuolisuutta arviointiin koulussa. Atjonen (2007) toteaakin monipuoli-

sen arvioinnin olevan eettinen valinta. Kun arvioinnissa onnistutaan korostamaan myös-

kin vastavuoroisuutta ja tasa-arvoista arviointisuhdetta voidaan arvioitavan stressiä vä-

hentää ja kehittymisen havainnoiminen helpottuu. (Atjonen 2007, 65.) Oppilas sosiaalis-

tuu nopeasti koulun toimintatapoihin ja sen arviointikulttuuriin, joten liian yksipuolisella 

arvioinnilla voidaan romuttaa kaikki se työ, jota muuten oppilaiden kanssa ja hyväksi 

tehdään (Luostarinen & Peltomaa 2016, 174).  
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Faysal Altahawin, Bryan Siskin, Stacey Poloskeyn, Catlin Hicksin ja Elaine Danneferin 

(2012) tutkimuksen mukaan opiskelijat yleensä mieltyvätkin niihin arviointimenetelmiin, 

joihin ovat tottuneet ja erityisesti arvosanojen menettämistä oudoksutaan. Kuitenkin se 

voi johtaa siihen, että oppilaat tai opiskelijat suhtautuvat opetukseen mahdollisuutena pa-

kollisuuden sijaan ja kasvattavat sisäisen motivaation siihen. (Altahawi ym. 2012, 224.) 

Brown ja Hirschfeld (2008, 6) pohtivatkin, onko oppilailta hyödyllistä kysyä mielipidettä 

arviointimenetelmistä, koska he yleensä suosivat sitä, josta heillä on kokemusta. Tutkiel-

mani tuloksista voi kuitenkin päätellä, että oppilaat osaavat nähdä myös oman kokemisen 

maailmansa ulkopuolelle, sillä kehittävä, vuorovaikutuksellinen arviointi ei korostunut 

arviointimenetelmänä koulussa, mutta sitä he painottivat haluttuna arviointimenetelmänä 

tulevaisuudessa. 

 

5.4.2 Rohkaisevasti totta 

 

Tulkitsin oppilaiden myös toivovan, että menetelmästä huolimatta arviointi olisi kannus-

tavaa ja totuuteen pyrkivää. Arvioinnin kirjallisuus tai teoria ei tarjonnut tähän sopivaa 

käsitettä, joten nimesin tämän kuvauskategorian itse: arvioinnin tulisi olla rohkaisevasti 

totta. Näitä arvioinnin laatua kuvailevia mainintoja löysin aineistosta yhteensä 15 eli tä-

hän kuvauskategoriaan liitin 33% maininnoista. Oppilaille oli arviointikulttuurista riip-

pumatta tärkeää, että arvioinnin tulisi olla rehellistä ja avointa: 

 

Rehellinen (PT1). 

Semmonen, missä sanotaan rehellisesti (PP1). 

Että sanoo suoraan, mitä pitäs parantaa tai tehä jotain asialle (ST5). 

Et sanoo, et joku on menny hyvin tai huonosti. Ku molemmat niistä in-

nostaa! (ST6.) 

Et puhuu totta. Vaikka ois kuinka ruma työ niin sanoo et son ruma. 

(SP8.) 
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Oppilaat siis kuvaavat rehellisyyden ja suoruuden olevan hyvän arvioinnin piirteitä me-

netelmästä riippumatta. Sen nähdään auttavan oppimisessa sekä innostavan. Frank Paja-

res ja Laura Graham (1998) saivat samanlaisia tuloksia tutkiessaan oppilaiden käsityksiä 

opetuskeskusteluista. Heidän mukaansa 28% oppilaista ilmaisi, että opettajan palautteen 

täytyisi olla ennen kaikkea rehellistä. Toisaalta oppilaat myös ilmaisivat, että opettajan 

täytyisi pyrkiä olemaan loukkaamatta heitä, mutta vain 7% oppilaista oli sitä mieltä, että 

opettajien täytyisi aina arvioida heitä positiivisesti. (Pajares & Graham 1998, 863.) Jos 

oppilaita aina formatiivisen palautteen kautta kehutaan ja korostetaan vain hyviä puolia, 

seurauksena voikin olla, että oppilaalle ei muodostu realistista kuvaa omasta oppimisesta 

eikä hän ymmärrä, miten hän on saavuttanut tavoitteet (Ouakrim-Soivio 2015, 93). 

 

Steinerkoulun oppilaat olivat kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että arvioinnin tulisi olla 

myöskin kannustavaa ja rohkaisevaa, kun viisi kahdeksasta oppilaasta toi nämä seikat 

esiin: 

 

Kannustetaan sitä oppilasta tekemään paremmin tai huonom… Tai sil-

lee ei huonommin tai siis… Silleen, että ei sillee lytätä sitä. Niinkö. Sil-

leen jos tekee väärin. Silleen, että on tehny huonosti, vaan et ens ker-

ralla paremmin tai et pitää uusia koko koe. (ST5.) 

Kehua. Ja auttaa, jos pystyy paremmin opiskelemaan. (SP7.) 

Ei tuo epävarmuutta niin pystyy paremmin opiskelemaan (SP7). 

No eniten varmaan mie tykkäisin, et mua kehuttais, mut en mä sillee 

haluais, et mua sanotaan huonostikkaa, et mä tykkään siitä, et saa apua 

ja pystyy tekemään (ST7). 

Kannustavaa ja positiivista (SP8). 

Kannustaminen ja rohkaiseminen ja tämmöstä (ST8). 

 

Steinerkoulun oppilaat näkevät hyvän arvioinnin kehuvan ja auttavan heitä, kannustavan 

heitä yrittämään, sekä nostavan heidän itsevarmuuttaan, jotta oppiminen onnistuisi pa-

remmin. Peruskoulun oppilaat eivät tulkintani mukaan korostaneet lainkaan arvioinnin 
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rohkaisevaa ja kannustavaa puolta tai sen merkitystä itsetunnolle. Törmä (2011) tuo 

myöskin esille kannustamisen tärkeyttä. Tätä korostivat hänen tutkimuksessaan eritoten 

ne oppilaat, jotka erityisesti kaipasivat tukea oppimiselleen ja itsetunnolleen.  (Törmä 

2011, 190.) Uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan ”rohkaiseva ja yrittämiseen kan-

nustava ilmapiiri” ensimmäisenä koulun arviointikulttuurin piirteistä (Opetushallitus 

2014, 47). Kannustavassa arvioinnissa tärkeää on kiinnittää huomio sekä oppimisproses-

siin että sen tuloksiin ja huomioida oppilaan omat vahvuudet ja kehitystarpeet. Kannus-

taminen on siis opettajan ilmaisemaa uskoa oppilaan kykyihin ja haluun ponnistella ta-

voitteiden saavuttamiseksi virheistä ja epäonnistumisista huolimatta. (Halinen ym. 2016, 

262.) 

 

Mitä nuoremmasta iästä on kyse, sitä merkityksellisempää kannustava palaute ja vah-

vuuksien osoittaminen ovat. Oppilaalle pitää antaa mahdollisuus korjata virheitään jo op-

pimisen aikana ja tietää ajoissa, mihin tulisi kiinnittää huomiota. Hyvä arviointi siis mo-

tivoi oppimaan lisää. (Atjonen 2007, 35.) Kuitenkin voidaan pohtia, ovatko opetussuun-

nitelma ja oppilaiden käsityksetkin ristiriitaisia, kun arvioinnin tulisi olla yhtä aikaa kan-

nustavaa ja realistista (Ouakrim-Soivio 2015, 84)? Todellisuudessa kannustaminen ja rea-

listinen palaute toteutuvat hyvin opinnoissaan menestyvien oppilaiden kohdalla, mutta 

vaarana on, että kannustusta erityisesti tarvitsevat heikommat oppilaat eivät saa sitä sil-

loin, kun heille realistisesti kuvataan heidän oppimistaan (Ouakrim-Soivio 2013, 105).  
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6 POHDINTA 
 

 

6.1 Koulun arviointikulttuurin yhteys oppilaiden käsityksiin arvioinnista 
 

Tutkielmani tavoitteena oli saada selville oppilaiden käsityksiä arvioinnista koulussa. 

Lähdin tavoittelemaan niitä tutkimalla, miten koulussa arvioidaan, mihin tekijöihin se 

kohdistuu, miksi arviointia tehdään ja mitä oppilaat siltä toivovat. Tarkoituksenani oli 

kerätä nimenomaan kvalitatiivista tietoa oppilaiden käsityksistä ja yrittää näin ymmärtää 

syvällisemmin, miten arviointi heidän kouluarjessaan rakentuu. Halusin lisäksi huomi-

oida, mitkä käsitykset nousevat esiin vahvimmin eli mitkä puolet korostuvat oppilaiden 

arviointikäsityksissä. Yleisesti oppilaat näkivät arvioinnin olevan luonnollinen osa kou-

lua, jonka he hyväksyivät ja, josta he keskustelivat avoimesti: 

 

No jos sitä ei tekis nii sehän ois tosi outoa. Käydä koulua jos ei arvioi-

tais yhtään (ST6.) 

Kun ope kertoo mielipiteen, niin siihen tuli ihan, että näinhän se asia 

on, että kyllä se opettaja ehkä vähän enemmän tietää, että minkälainen 

siellä tunnilla on ja näin (PT1). 

 

Oppilaiden käsitykset arvioinnista, sen keinoista, kohteista, tarkoituksesta sekä laaduk-

kuudesta, ovat tutkielmani mukaan monipuolisia ja laajoja, ja näin tulokseni myötäilevät 

aikaisempien tutkimusten tuloksia (vrt. esimerkiksi Brown & Hirschfeld 2007, 2008; 

Harris, Harnett & Brown 2009; Happonen & Tuominen 2014; Huuha & Jaatinen 2014; 

Palola 2013; Remesal 2007). Tutkielmaani osallistuneiden steiner- ja peruskoulun oppi-

laiden käsitysten välillä oli joitain merkittäviä eroja, joita haluan vielä pohtia tarkemmin 

yhdessä aikaisemman tutkimustiedon kanssa. 

 

Suurimmat erot eri koulumuotojen oppilaiden arviointikäsityksissä koskivat arvioinnin 

menetelmiä ja tehtäviä. Arviointimenetelmissä steinerkoulun oppilaiden ilmauksissa ko-
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rostui formatiivisen arvioinnin muotona opettajan tekemä palautteen antaminen sekä ha-

vainnointi (59% steinerkoulun oppilaiden maininnoista), kun taas peruskoulun oppilailla 

vaaka kallistui hiuksen hienosti summatiivisen arvioinnin puolelle: summatiivinen arvi-

ointi sai 46% maininnoista, kun formatiivinen arviointi opettajan palautteena ja havain-

nointina sai hieman vähemmän (42% maininnoista).  Näen tämän olevan seuraus arvioin-

tikulttuurin vaikutuksesta, sillä steinerkoulussa lasten testaamista vältetään ja oppilaan 

motivaatiota pyritään lisäämään muun muassa opetuksen konkreettisuuden ja elämyksel-

lisyyden avulla (Paalasmaa 2009, 25–26).  

 

Steinerpedagoginen arviointikulttuuri saattoi aiheuttaa myös sen, että joillekin steiner-

koulun oppilaille arvioinnista keskustelu tuntui alussa haastavalta, eivätkä he välttämättä 

osanneet heti tunnistaa arviointia koulussaan. He eivät myöskään lainkaan ilmaisseet, että 

arviointi aiheuttaisi heissä stressiä tai jännitystä. Tästä voi tulkita, että steinerkoulun op-

pilaille arviointi on luonteva osa kouluarkea. Viivi Virtanen, Liisa Postareff ja Telle Hai-

likari (2015, 8) toteavatkin, että kun koulussa toteutetaan formatiivista arviointia enem-

män, koetaan arviointi luontevampana osana opetus- ja oppimisprosessia. Toisaalta, tä-

män voidaan nähdä olevan oppimisen kannalta haitallista, sillä Brownin ym. (2009, 108) 

mukaan on tärkeää, että lapsi tunnistaa arvioinnin, jotta voi myös hyötyä siitä. Voidaankin 

pohtia, onko steinerpedagoginen arviointi tästä näkökulmasta turhan näkymätöntä ja siis 

pedagogisesti hyödyllistä? 

 

Toinen huomattava ero oppilaiden käsityksissä olikin arvioinnin tehtävän ymmärtämi-

sessä. Oppimista edistävän tehtävän kuvauskategorian alakategoriat eivät jakautuneet eri 

koulumuotojen oppilaiden kesken tasan: peruskoulun oppilaat korostivat arvioinnin heitä 

itseään sitouttavaa tehtävää ja steinerkoulun oppilaat taas motivoivaa tehtävää. Peruskou-

lun oppilailla oli siis selkeämpi näkemys siitä, kuinka he voivat arvioinnin kautta itse 

kehittää itseään oppijoina. Tutkimusten mukaan oppilaat, jotka arvioinnin avulla kontrol-

loivat omaa oppimistaan ottamalla vastuuta myös saavuttavat enemmän (Brown & 

Hirschfeld 2007, 71). Itsesäätelyn nähdään olevan oppimisen kannalta jopa merkittäväm-

pää kuin älykkyysosamäärän (Duckworth & Seligman 2005, 942).  
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Itsesäätelyyn liittyvät olennaisesti metakognitiiviset prosessit, joiden ansiosta oppilaat 

kykenevät olemaan omasta oppimisestaan tietoisia, päättäväisiä oppijoita (Zimmerman 

1990, 4–5). Yksinkertaisimmillaan metakognitio siis edustaa ymmärrystä sitä, miten ajat-

telemme tietyissä tilanteissa. Metakognitiiviset taidot ovat keskeisiä oppimaan oppimi-

sessa. (Halinen 2016, 275, 277.) Oppimaan oppiminen taas on asetettu yhdeksi laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteeksi koulussa, sillä sen katsotaan luovan perustan elinikäiselle op-

pimiselle (Opetushallitus 2014, 17, 20). Arviointi voi siis sitouttaa oppilaat oppimispro-

sessiinsa ja näin parantaa oppimistuloksia – tämä tulisi myös opettajien huomioida. Pe-

ruskoulussa arviointia esimerkiksi kokeiden avulla ja arvosanoilla tehdään selkeämmin 

kuin steinerkoulussa. Pystyvätkö oppilaat peruskoulussa tunnistamaan arvioinnin hel-

pommin ja hyötymään siitä näin itsekin paremmin? 

 

Steinerkoulun oppilaat puolestaan näkivät arvioinnin olevan oppimista edistävää moti-

voinnin ja kannustamisen kautta. Vain he toivoivat arvioinnilta rohkaisua. Sen sijaan 

peruskoulun oppilaat eivät tuoneet esille arvioinnin motivoivaa tehtävää lainkaan. Eikö 

arviointi peruskoulussa kykene kannustamaan oppilaita tai peittyykö se arvioinnin mui-

den tehtävien alle? Vai ovatko peruskoulun oppilaat niin itsenäisiä, etteivät tarvitse ulko-

puolista kannustusta?  Pirjo Linnakylä ja Jouni Välijärvi (2005) toteavat, että suomalais-

nuoret eivät usko omaan menestykseensä. PISA-tutkimukset jatkuvasti osoittavat, että 

suomalaisnuorten koulumenestys on huippuluokkaa, mutta silti suomalaisnuoret itse ar-

vioivat oman koulumenestymisensä vain keskitasoon. Erittäin huolestuttavaa on, että 

usko omaan suoritukseen vielä hiipuu opintojen edetessä: kun 11-vuotiaina vielä 70% 

oppilaista uskoi suoriutuvansa koulusta erinomaisesti tai hyvin, 15-vuotiaana vastaava 

luku on enää 53%. (Linnakylä & Välijärvi 2005, 230–231.) Voisiko arvioinnin motivoi-

vaa tehtävää korostamalla saada oppilaat uskomaan omaan osaamiseensa ja itseensä 

enemmän? 

 

Erityisen tärkeää kannustavassa arvioinnissa on oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja 

niiden hyödyntäminen (Halinen ym. 2016, 282). Tähän ohjaa myös viime aikoina myön-

teistä huomiota kerännyt positiivinen pedagogiikka, joka on lähtöisin positiivisesta psy-

kologiasta. Sen tavoitteena on saada jokainen oppija tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja 
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tehdä koulusta myönteisen vuorovaikutuksen ja ihmisenä kasvamisen ”Mekka”. Lähtö-

kohtana on ajatus, että hyvinvoiva ja vahvaluontoinen ihminen todennäköisesti menestyy 

eri elämänalueilla. Kannustavan palautteen nähdään olevan yksi avaimista myönteiseen 

kehityskulkuun pitkälle tulevaisuuteen. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 9–10, 

20.) Jos arvioinnin sitouttavan tehtävän ymmärtäminen auttaa oppilasta saavuttamaan 

enemmän koulussa ja kannustava arviointi taas mahdollistaa oppilaan menestymisen 

myös sen ulkopuolella, voidaankin pohtia, kumpi on oppilaan näkökulmasta hyödylli-

sempää? 

 

Jos arvioinnin motivoiva tehtävä tunnistetaan vain steinerkoulussa, niin voidaanko tästä 

tulkita, että steinerkoulun opettajat käyttävät arviointia positiivisemmassa merkityksessä 

kuin peruskoulun opettajat? Tuetaanko steinerkoulussa lasta paremmin löytämään omat 

vahvuutensa ja uskaltamaan? Kasvaako steinerkoulusta siis minäkäsitykseltään vahvem-

pia oppilaita kuin peruskoulussa? Patrik Scheinin (1990) on tutkinut peruskoulun ja stei-

nerkoulun oppilaiden minäkäsitystä sekä itsetuntoa ja toteaa, ettei suuria tai huolestutta-

via eroja koulumuotojen väliltä löytynyt. Kumpikaan koulumuoto ei siis näytä tarjoavan 

lapsen itsetunnon kannalta otollisempaa tai huonompaa kasvuympäristöä. Scheinin esit-

tää myös väitteen, että itsetunnon ja minäkäsityksen ytimet ovat muotoutuneet lapselle jo 

ennen koulunkäynnin alkua: koulun merkitys tähän on hänen mukaansa sangen rajallinen. 

(Scheinin 1990, 183, 187 - 188.)   

 

Onko todella niin, ettei koululla ole vaikutusta lapsen käsityksiin itsestään? Eikö opetta-

jan tai esimerkiksi koulukavereiden toiminnalla ole vaikutusta lapsen itsetuntoon tai mi-

näkäsitykseen? Mainitsin jo aiemmin Ihmeen (2009) esittelemän pedagogisen minäkäsi-

tyksen, joka rakentuu koulun arjessa muun muassa arvioinnin myötä. Hänen mukaansa 

se ei ole valmis kuin vasta noin 13-vuotiaana – siis vasta seitsemännellä luokalla. (Ihme 

2009, 118.) Koen itse myös vahvasti, että koululla ja myös opettajalla on vaikutusta sii-

hen, miten lapsi itsensä kokee. Ihmeen (2009, 121) mukaan oppilaan pedagogisen minä-

käsityksen kehittyminen onkin oppimisprosessi, jossa opettajalla on suuri rooli.  
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Uskon, että koulumuotoa suurempi vaikutus on opettajalla ja sillä, miten hän arviointia 

luokassaan toteuttaa. Samat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ohjaavat ope-

tus- ja kasvatustyötä molemmissa koulumuodoissa, joten opettajan rooli korostuu, kun 

hän omien valintojensa ja persoonansa kautta muuttaa kirjoitetun opetussuunnitelman 

käytännöksi. Voidaan kuitenkin pohtia, että liittyykö steinerkoulun opettajien persoonal-

liseen ja professionaaliseen identiteettiin enemmän oppilasta tukeva ja kannustava arvi-

ointitapa ja voiko koulumuodolla tätä kautta olla yhteys myös oppilaiden käsityksiin? 

 

Näkemys arvioinnin ulkoisesta tehtävästä ei ollut eri koulumuotojen oppilailla tasapai-

nossa: vain yksi siihen liittyvistä maininnoista tuli steinerkoulun oppilaalta. Oppilailla on 

siis tutkielmani tulosten mukaan selvä näkemys siitä, että arviointi palvelee heidän itsensä 

lisäksi myöskin taloutta ja yhteiskuntaa. Tästä herää kysymys, onko ihminen maailman-

taloutta varten vai talous ihmistä varten? Kysymyksen merkitys kasvaa, kun talouselämä 

ja kauppa tulevat lähemmäksi koulumaailmaa. Opettajan täytyy olla ammattilainen ja ym-

märtää, että opetuksen laadun perimmäinen kriteeri on oppilaiden monipuolinen inhimil-

linen kasvu eikä sitä voi pelkistää numeroiksi. (Uusikylä & Atjonen 2005, 192.) 

 

Torrancen (2017) mukaan tässä kisassa huipulle tai edes turvalliseen puoliväliin olemme 

kaikki voimistuvan kilpailukeskeisyyden uhreja. Mielenkiintoista on, että kilpailu usein 

nähdään haluttuna ja jopa välttämättömänä. Opettajat laativat kokeita ja oppilaat osallis-

tuvat niihin mahdollisten palkkioiden toivossa. Testien ja arvosanojen olemassa oloa kan-

nattavat useat arvioinnin kentän toimijat omien intressiensä mukaan: opettajat tekevät 

niitä kontrollin, oppilaat ja vanhemmat niistä kertyvän pääoman ja valtio niiden tarjoa-

man tiedon vuoksi. Kuitenkin tämä arvioinnin tarve nostaa usein pintaan myös pelon epä-

onnistumisesta. (Torrance 2017, 91–92.) Tämä pelko tuli esiin myös tämän tutkielman 

tuloksissa. Tarvitseeko alakoulun oppilaan vielä pelätä tulevaisuutensa vuoksi?  

 

Kun oppimistulokset ja arvosanat asetetaan vaikutusvaltaiseen asemaan, se näkyy jo var-

hain. THL:n teettämien Kouluterveyskyselyjen mukaan koulu-uupumus onkin ollut kas-

vussa viimeisten vuosien aikana myös peruskoulun puolella. Vuonna 2015 tytöistä noin 

16% ja pojista noin 12% ilmoitti kokeneensa uupumusasteista väsymystä, kyynistä asen-
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netta työhön sekä riittämättömyyden ja kyvyttömyyden tunnetta oppilaana. Lukiossa tyt-

töjen uupumusaste oli vielä korkeampi – pojilla taas hiukan matalampi. (THL 

2000/2001–2015b.) Sekä aiemman tutkimustiedon että tämän tutkielman tulosten va-

lossa, koulun paineet näyttäytyvät kasaantuvan tyttöjen hartioille vielä poikia enemmän. 

Lukiossa paineet ovat yhä suuremmat, koska taistelu opiskelupaikoista lähenee. Arvioin-

tituloksiin suhtaudutaan oppimista ja koulutusta arvostavassa yhteiskunnassa hyvin ko-

konaisvaltaisesti: esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa menestyminen koetaan ihmisarvoa 

kohottavasti ja vastaavasti epäonnistuminen sitä laskevaksi (Korpinen ym. 1994, 121). 

Paula Takio (2017) muistuttaakin YLE:n kolumnissaan, että arvosanat eivät mittaa ihmi-

syyttä tai ihmisarvoa. Tätä tulisi opettajien muistuttaa sekä oppilailleen että näiden van-

hemmille ja myös itselleen. 

 

Steinerkoulun sanotaan esittävän tälle kilpailu- ja tuloskeskeisyydelle vastaukseksi inhi-

millisen opetussuunnitelman, jossa tiedon ja ajattelun kehittymisen lisäksi painotetaan 

myöskin tunteiden kehittymistä ja yhteisöllisyyttä. Tässä toimii keskeisessä roolissa luon-

nehtiva, sanallinen arviointi ja vahva, pitkäaikainen oppilas-opettajasuhde. Lapsella on 

oikeus saada olla lapsi. (Paalasmaa 2009, 128–129.) Kykeneekö lapsi kuitenkaan kasva-

maan ”steinerpedagogisessa kuplassa” autuaan tietämättömänä muun maailman talous-

keskeisyydestä ja tulosten kaipuusta? Arvioinnilla on kuitenkin – myös steinerkoulussa – 

päättöarvioinnin tehtävä, joka viimeistään asettelee oppilaat kansallisesti vertailukelpoi-

siksi jatko-opintoja ajatellen (Opetushallitus 1999, 8). Tämän tutkielman tulosten valossa 

kupla ei ehkä kestäkään, sillä myös steinerkoulun oppilas tiedosti arvioinnin ulkoisen teh-

tävän. Voidaan siis pohtia, saako koulu oppilaat ajattelemaan arvioinnista näin kauaskan-

toisesti vai kylvetäänkö nuo käsityksen oppilaisiin kenties kotona, kavereiden kesken tai 

mediassa vai onko yhteiskuntamme ilmapiiri niin vahvasti kilpailuorientoitunut ja tulos-

keskeinen, että se tarttuu lapsiin ikään kuin ilmasta, kulttuuristen odotusten välityksellä? 

 

6.2 Arviointikäsitysten merkitys oppilaiden käsityksiin itsestään 
 

Näen oppilaan terveen minäkäsityksen ja itsetunnon kehittämisen olevan yksi koulun kas-

vatustyön ja opettajan tärkeimmistä tehtävistä. Siihen myös arvioinnilla koulussa pyritään 
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(Opetushallitus 2014, 52). Risto Hotulainen (2017) Koulutuksen arviointikeskukselta to-

teaa, huhtikuussa 2017 pidettyyn, Opetushallituksen Oppimisen arvioinnin kansalliseen 

konferenssiin laatimassa esityksessään, että palaute ja arviointi toimivat aina oppilaan 

minäkäsityksen kautta. Juuri minäkäsityksen rakentumisen vuoksi oppilaan tulisi saada 

kokea, että hän voi omalla toiminnallaan saavuttaa asetetut tavoitteet (Ihme 2009, 110). 

Tämän tunteen voi estää tässä tutkielmassa ilmennyt oppilaiden näkemys siitä, että arvi-

oinnin kohteena koulussa on myös oppilas itse. 

 

Arvioinnin ja palautteen kautta lapsi muodostaa näkemyksen ihanneminästä, jota hän ta-

voittelee ja johon hän vertaa itseään (Korpinen ym. 1994, 116).  Tärkeää on, että lapsi 

kokee pystyvänsä saavuttamaan ihanneminänsä, eikä tunne riittämättömyyttä esimerkiksi 

oman luonteensa tai muun ominaisuutensa suhteen. Oppilaan kokemus hänen persoo-

nansa arvioinnista voi lapselle tarkoittaa, että hänen on muututtava ja muokattava itseään 

koulussa pärjääväksi, sillä omana itsenään hän ei ole tarpeeksi. Näen vaarallisena yhdis-

telmänä, jos tähän käsitykseen vielä lisätään näkemys siitä, että arvioinnin kautta kont-

rolloidaan ja säädellään omaa toimintaa: voiko tämä ollakin yksi syy oppilaiden, erityi-

sesti tyttöjen, loppuun palamiseen, uupumukseen tai jopa mielenterveysongelmiin ja syö-

mishäiriöihin? Jos oppilas asettaa itselleen tai kokee, että hänelle asetetaan kohtuuttomia 

tavoitteita, joita hän yrittää epätoivoisesti saavuttaa, voi hänen jaksamisensa ja tervey-

tensä olla nopeasti koetuksella. 

 

Tutkielmani mukaan oppilaat näkevät myös heidän toimintansa olevan arvioinnin koh-

teena koulussa. Tähän näkemykseen sisältyvät käyttäytymisen, työskentelyn ja osallistu-

misen arviointi. Näiden raja oli kuitenkin häilyvä ja oppilaat eivät aina ilmaisseet selke-

ästi, arvioidaanko heidän käyttäytymistään vai työskentelyään. Ovatko oppilaat oppineet, 

että todellisuudessa opettaja arvioikin oppiaineen arvioinnissa työskentelytaitojen sijasta 

käyttäytymistä? Tietävätkö oppilaat edes, miten työskentelytaidot ja käyttäytyminen 

eroavat toisistaan? Tietävätkö opettajatkaan? 

 

Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014, 72) ovatkin tutkimuksessaan selvittäneet, että to-

dellisuudessa käyttäytyminen, joka koulussa heidän mukaansa mittaa ensisijaisesti lapsen 

synnynnäistä temperamenttia, selittää 40% arvosanassa ilmenevistä oppilaiden välisistä 
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eroista. Lisäksi Keltikangas-Järvinen (2006) toteaa kirjassaan, että temperamentin vaiku-

tus on koulumaailmassa merkittävämpi, kuin missään muussa elämän vaiheessa. Jos lap-

sen minäkuva pääsee jo alkumetreillä arvioinnin kautta heikentymään, itsetunnon lasku 

altistaa helposti yksilön alisuoriutumiselle ja syrjäytymiselle. Tällä on merkitystä myös 

laajemmassa näkökulmassa, kun hän ei heikentyneen minäkuvansa vuoksi kykene lopulta 

toimimaan yhteiskuntamme täysipainoisena jäsenenä. (Keltikangas-Järvinen 2006, 12–

13.) Miten lapsia tulisi arvioida, jotta he ymmärtävät, mitä arvioidaan? Käytetäänkö kou-

lussa tarpeeksi aikaa siihen, että arviointi tehdään läpinäkyväksi lapselle vai toteutetaanko 

piilo-opetussuunnitelmaa, joka ihannoi tietynlaista oppilasta? Kun arvioinnin tehtävänä 

on kokonaisvaltainen oppimisen edistäminen ja yksilön minä- ja oppijakäsityksen tuke-

minen on vakavasti pohdittava sitä, millainen arviointijärjestelmän tulisi olla perusluon-

teeltaan (Korpinen ym. 1994, 117). 

 

Oppilaat näkivätkin monipuolisten arviointimenetelmien olevan osa hyvää arviointia. 

Vuorovaikutuksellisuus, numero- ja sanalliset arvioinnit saivat kaikki melko tasaisesti 

mainintoja. Numeroarviointiahan ei haastattelemilleni steinerkoulun oppilaille vielä ole 

koulussa vastaan tullut, mutta silti he painottivat numeroarviointia hyvänä arvioinnin kei-

nona peruskoululaisia enemmän. Maininnat tulivat vanhemmilta oppilailta. Mistä kaipuu 

numeroarviointiin voi johtua? Jo aiemmin esitin pätkän keskustelusta, joka osoitti, että 

kaksi seitsemännen luokan oppilasta kokee erilaisuutta kavereidensa kesken koulunsa ar-

viointimenetelmien vuoksi.  

 

Scheinin (1990) saikin tutkimuksessaan selville, että koulumuodolla on vaikutusta oppi-

laan käsityksiin omista toverisuhteistaan: peruskoulun oppilailla käsitys on myöntei-

sempi. Hän esittää tämän johtuvan siitä, että steinerkoulun oppilaat eivät välttämättä käy 

lähikouluaan ja siksi koulutovereita on vaikea tavata vapaa-ajalla. Tämän lisäksi steiner-

koulun oppilaaksi leimaantumisella voi olla vaikutusta kaverisuhteiden muodostumiseen. 

(Scheinin 1990, 183.) Arvosanat ovat ilmeisen tärkeitä lapsille ja eritoten nuorille mur-

rosiän kynnyksellä, joten olisi mielestäni tärkeää, että aiheesta keskusteltaisiin koulussa.  

Täytyisi kertoa selkeästi, miten pedagogiikka ohjaa arviointia steinerkoulussa, jotta lap-

setkin voisivat hyötyä siitä paremmin. Voin entisenä steinerkoulun oppilaana samaistua 
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poikien tunteisiin: numeroarvosanoja odotettiin, jotta niistä päästiin keskustelemaan mui-

denkin kavereiden kanssa ja erilaisuuden leima hieman himmeni. Jälkeenpäin aiheeseen 

perehtyneenä ymmärrän kuvailevien lausuntojen merkityksen sekä niiden käytön varsin-

kin alkuopetuksessa, mutta eri toteen teini-iässä keskiarvo kiinnosti lapsilähtöistä peda-

gogiikkaa enemmän. 

 

Koen, että opettajalla on myös tehtävänään saada oppilaansa arvostamaan elinikäistä op-

pimista ja saada heidät arvostamaan itseään paitsi ihmisinä myös oppijoina. Uskon, että 

tätä tukee vahvasti arvioinnin tekeminen oppilaille näkyväksi eli avoin keskustelu oppi-

laiden kanssa siitä, miten, mitä ja miksi arvioidaan. Virtanen ym. (2015) pohtivatkin ar-

tikkelissaan, millaista on elinikäistä oppimista tukeva arviointi. Huolenaiheeksi he nosta-

vat nimenomaa nykyiset arviointikäytänteet ja niiden kyvyttömyyden kehittää tärkeitä 

työelämätaitoja ja tukea elinikäiseksi oppijaksi kasvamista. Näitä heidän mukaansa edis-

täisivät arviointimenetelmät, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista sekä osal-

listavat oppilasta, joten itse- ja vertaisarviointi sekä arviointikeskustelut nähdään olennai-

sena osana arviointiprosessia. (Virtanen ym. 2015, 9.) 

 

Kehittävä arviointi jäi tutkielmani tuloksissa vertikaalisen kuvauskategorian pohjalle eikä 

itsearviointikaan formatiivisen arvioinnin muotona saanut kuin kaksi mainintaa. Kuiten-

kin olisi mielestäni tärkeää, että lapset saisivat jo alusta alkaen eväitä itsearviointiin, jotta 

he näkevät sen olevan olennainen osa oppimista ja kehittymistä. Reflektointitaidot ovat 

niin työelämässä kuin ihmissuhteissakin merkittäviä: aikuisena kukaan ei ole enää kerto-

massa, miten suoriuduit tai miten jatkossa kannattaisi toimia. Kyseessä on tärkeä arjen-

taito, jota kehittävän arvioinnin, vuorovaikutuksen ja aikuisen tuen avulla voi harjoittaa. 

Kun lapsi saa olla tasa-arvoisena jäsenenä keskustelemassa arvioinnista, oppii hän var-

masti enemmän kuin vain pelkästä numerosta paperin laidalla. Tämänkin tutkielman mu-

kaan kehittävä arviointi herätti oppilaissa positiivisia tunteita ja he toivoivat sitä myös 

lisää. Se kuitenkin vaatisi opettajalta eräänlaista valta-asemasta luopumista: oppilas si-

toutetaan oman oppimisprosessinsa hallitsijaksi ja opettaja vain neuvonantajaksi. Ovatko 

opettajat kouluissa valmiita tällaiseen muutokseen ja minkälaisia resursseja se vaatii? 

Kuuluvatko esimerkiksi arviointikeskusteluihin kulutetut tunnit opettajan työaikaan? Pi-



 97 

 

täisikö opettajien palkkausjärjestelmää muokata vastaamaan nykyopettajan tehtävän ku-

vaa ennen kuin heitä vaaditaan ja ennen kuin he pystyvät noudattamaan uudenlaista arvi-

ointikulttuuria?  

 

6.3 Tutkielman hyödyntäminen ja jatkotutkimusmahdollisuudet  
 

Lopulta voidaan todeta, että jokaiseen arviointimenetelmään liittyy haasteita ja vaikka 

arviointi suuntaa oppimista, kokee jokainen oppilas arviointimenetelmät yksilöllisesti. 

Arvioinnin kehittämisen tarve ei kohdistukaan yksinomaan arviointimenetelmien muut-

tamiseen vaan laajempaan, arviointikulttuurin kokonaisvaltaiseen muutokseen. (Virtanen 

ym. 2015, 8–9.) Arviointikulttuurin muutos mahdollistaa oppimisympäristölle välttämät-

tömän yrittämisen ja kokeilemisen motivaation sekä erehtymisen sallivan ilmapiirin (Uu-

sikylä & Atjonen 2005, 159). Tähän näytettäisiinkin pyrittävän uuden Perusopetuksen 

opetussuunnitelman myötä (ks. Opetushallitus 2014, 47).  

 

Gillian Boulton-Lewis, Lynn Wilss and David Lewis (2001, 338) ovat todenneet, että 

käsitykset esimerkiksi oppimisesta vaihtuvat ajan myötä. Syytä olisi myös tutkia, miten 

käsitykset arvioinnista kehittyvät ajan ja opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksesta. 

Mielenkiintoista olisi yrittää selvittää, muuttuvatko oppilaiden käsitykset uuden opetus-

suunnitelman myötä? Tällaisesta tutkimuksesta voitaisiin myös päätellä, noudattavatko 

opettajat uutta opetussuunnitelmaa vai jäävätkö ajatukset arvioinnin uudistuksesta vain 

kirjoitetun opetussuunnitelman tasolle? Segers ja Tillema (2011, 53) toteavatkin, että tut-

kimustiedon perusteella voisi päätellä, että käsitykset arvioinnista painottuvat formatiivi-

sen arvioinnin kentälle, kun oppilaat saavat enemmän kokemusta arvioinnin monipuoli-

sista tehtävistä. 

 

Syksyllä 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi laaja-alai-

nen osaaminen, joka on jaettu seitsemään eri kategoriaan. Tästä ajattelu ja oppimaan op-

piminen ovat vain yksi osa. Näiden tavoitteiden mukaan koulussa tulisi kehittää myös 

muun muassa arjen ja työelämän taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä osallistumista. (Ope-

tushallitus 2014, 20–24.) Atjosen (2007, 76) mukaan tavoitteet ohjaavat arviointia, joten 
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voidaankin pohtia, pystyykö edellä mainittuja tavoitteita edes arvioimaan vain summatii-

visella arvioinnilla ja esimerkiksi kokeilla? Mielenkiintoista olisi tutkia, miten oppilaat 

ymmärtävät laaja-alaiset osaamisen tavoitteet koulussa ja miten niitä heidän näkemyk-

sensä mukaan arvioidaan?  

 

Uudistuneessa arviointikulttuurissa arvioinnin opintojen aikana tulisi olla pääasiassa for-

matiivista ja ohjata oppilaita palautteen avulla havainnoimaan ja jäsentämään omaa op-

pimista sekä löytämään erilaisia keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppi-

laan tulisi siis koulussa tietää, mitä hänen on tarkoitus oppia, mitä hän on jo oppinut sekä 

miten hän voi edistä omaa oppimistaan ja parantaa suoritustaan. (Opetushallitus 2014, 

50–51.) Tulevaisuudessa voitaisiinkin yrittää selvittää, minkälaisia järjestelmiä ja malleja 

koulut tai opettajat ovat kehittäneet tämän varmistaakseen ja miten ne toimivat käytän-

nössä? 

 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää oppilaiden käsityksiä arvioinnista koulussa ja saada 

selville, miten arviointia koulussa tehdään, mihin se kohdistuu, miksi sitä toteutetaan ja 

minkälaista oppilaat toivoisivat sen olevan. Näihin kysymyksiin tutkielma mielestäni vas-

taakin. Tutkielmani tulokset auttavat ymmärtämään, miten arviointi koulussa oppilaiden 

silmin toteutuu. Esimerkiksi itsearviointi ei näytä saavan kovinkaan suurta roolia siellä, 

joten kokevatko oppilaat sitä siis tärkeäksi osaksi omaa oppimistaan? Myöskin arvioinnin 

tehtävä nähdään osittain ulkoisena, työelämää palvelevana. Voisivatko opettajat tämän 

tuloksen valossa yrittää saada lapsia paremmin ymmärtämään, että arviointia tehdään hei-

dän oppimisensa tähden eikä kenenkään muun? Kun opettajat lähestyvät oppilaidensa 

käsityksiä, he voivat omaa toimintaansa muuttamalla muuttaa myös luokan arviointikult-

tuuria ja toivottavasti myös oppilaiden käsityksiä haluttuun, oppimista ja lapsen minä-

käsitystä tukevaan suuntaan. 

 

Tutkielmani on kuitenkin pieni askel kohti oppilaiden arviointikäsitysten täydellistä ym-

märrystä. On siis tärkeää, että tutkimusta aiheesta tehdään lisää, jotta käsityksiä voidaan 

varmentaa ja yleistää laajemmin. Tämän tutkielman tulokset kohdistuvat lisäksi ainoas-

taan suomalaisiin oppilaisiin, joihin Suomen koulujärjestelmä ja säädökset vaikuttavat. 

Kiinnostavaa olisi tutkia laajemmin kuinka eri maiden oppilaat arvioinnin ymmärtävät, 
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jotta saataisiin selville ne seikat, jotka esimerkiksi opetussuunnitelmatasolla vaikuttavat 

oppilaiden arviointikäsityksiin. Vai onko ymmärrys kenties universaalia? 

 

Tutkielmani ei kykene myöskään selkeästi vastaamaan siihen, mikä vaikutus oppilaiden 

arviointikäsityksillä on. Olen Segersin ja Tilleman (2011, 53) kanssa samaa mieltä, että 

tutkimus arviointikäsityksistä täytyisi viedä pidemmälle avaamaan myös sitä, miten nämä 

käsitykset vaikuttavat esimerkiksi oppilaiden käsityksiin oppimisesta tai opettajien käsi-

tyksiin opettamisesta. Olen edellä jo pohtinut, mikä merkitys arviointikäsityksillä voi olla 

oppilaiden käsityksiin itsestään. Myös tätä olisi mielenkiintoista tutkia enemmän. Itsel-

läni myös tulevana erityisopettajana kiinnostaa, mikä merkitys arvioinnilla on heihin, 

joille koulunpenkki ei ehkä ole se pehmein mahdollinen. Voiko arvioinnilla vaikuttaa 

heidän käsityksiin koulusta ja itsestään oppijoina? Miten arvioinnin avulla voisi parantaa 

oppilaan minäkuvaa ja luoda uskoa itseen ja tulevaisuuteen? 

 

Itselläni on tutkielman teon ansiosta huomattavasti monipuolisempi kuva arvioinnista ja 

erityisesti oppilaiden arviointikäsityksistä ja uskon, että pystyn hyödyntämään saamaani 

tietoa työssäni. Tämän prosessin aikana myös ymmärsin, mikä merkitys lapsen kuuntele-

misella ja osallistamisella on. Jos haluamme kasvattaa osallistuvia, aktiivisia ja elinikäistä 

oppimista arvostavia aikuisia, on meidän osallistettava lapsia alusta alkaen päättämään, 

vaikuttamaan ja myöskin arvioimaan. Toivon, että opettajat ottaisivat jatkossa oppilaat 

paremmin huomioon päätöksenteossa ja tarjoaisivat heille aitoja mahdollisuuksia vaikut-

taa ja olla osallisina.  

 

Olen myös tutkimusprosessin myötä oppinut, kuinka suuri merkitys ja valta opettajalla 

arvioijana on ja miten tätä valtaa tulisi käyttää niin, että oppilaat hyötyisivät siitä mah-

dollisimman paljon. Tähän liittyen mieleeni jäi alan kirjallisuudessa usein vastaan tullut 

sanonta: ”sikakin kasvaa hyvällä ravinnolla eikä jatkuvalla punnitsemisella” (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 16). Myös maalaisjärki on siis sallittua, vaikka toisaalta opettajan on muis-

tettava, että arviointi on aina professionaalista toimintaa. Arviointia tulee tehdä reflektoi-

den ja läpinäkyvästi sekä voimassa olevaa opetussuunnitelmaa noudattaen. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Teemahaastattelun pohja 

 

o   Sinun kokemuksiasi KOULUARVIOINNISTA 

o   Ei oikeita eikä vääriä vastauksia – vain mielipiteitä 

o   Tärkeää on, että olet rehellinen ja kerrot asiat juuri niin kuin ne ovat. Ei tarvitse 

kaunistella mitään! 

 

1.   MITÄ ARVIOINTI ON? 

Miten sinua arvioidaan koulussa? Mitä se arviointi koulussa on? 

à voitko sanoa tilanteita, joissa arviointia esiintyy? 

Mitä koulussa arvioidaan? 

Mitkä asiat vaikuttavat arviointiin? 

Minkälaisia kokemuksia sinulla on arvioinnista? 

 

2.   MIKSI ARVIOINTIA KOULUSSA TEHDÄÄN? 

Minkälaisia tehtäviä sillä on? 

Miksi sitä sinun mielestäsi on koulussa? 

Mitä hyötyä arvioinnista on?  

Mitä huonoja puolia siinä on? 

 

3.   INNOSTAAKO ARVIOINTI OPPIMAAN LISÄÄ? MOTIVOIKO SE? 

Ollaan nyt puhuttu arvioinnista: Kannustaako se sinua oppimaan lisää? 

Motivoiko se? Olisiko sinulla esimerkkejä? 

 

4.   MINKÄLAISTA ARVIOINTI ON? 

Minkälaista olisi sinun mielestäsi hyvä arviointi?  

Mistä olisi sinulle eniten hyötyä? 

Minkälainen arviointi kannustaisi? 

Minkälainen arviointi auttaisi oppimaan? 

 



 

 

 

Liite 2. Tutkimuslupa: oppilas ja huoltaja 

 

Hyvä oppilas, 
 

Toivon, että voisit osallistua haastattelututkimukseen, jossa sinulta kysytään ajatuksia ja 

kokemuksiasi arvioinnista koulussa. 

 

Hyvä huoltaja, 
 

Toivon, että antaisitte luvan alaikäisen lapsenne osallistua tähän tutkimukseen. Koulu on 

hyväksynyt tutkimushankkeen. 

 

Tietoa tutkimuksesta 
 

Tutkimukseni tavoitteena on saada selville oppilaiden käsityksiä arvioinnista koulussa. 

Tarkoituksenani on muun muassa selvittää, miten lapset arvioinnin kokevat, mitä tehtäviä 

he näkevät sillä olevan sekä millaista sen heidän mielestään tulisi olla. 

 

Haastattelen oppilaita heidän kokemuksistaan kouluarvioinnista ja nauhoitan keskustelut 

palatakseni niihin myöhemmin. Haastattelut tehdään koulupäivän aikana syksyllä 2016. 

Tutkimukseen osallistuvat oppilaat on valittu satunnaisotannan kautta. Tutkimuksessa ei 

tuoda julki oppilaiden, perheenjäsenten, opettajien tai koulun nimiä eikä muitakaan tie-

toja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Kaikilla tutkimuk-

seen osallistuneilla on mahdollisuus milloin tahansa vetäytyä tutkimuksesta niin halutes-

saan, jolloin kaikki heihin liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. 

 

Haastatteluista keräämäni aineiston pohjalta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkais-

taan Lapin yliopiston kokoelmissa. 

 

 

Pyydän, että täytätte oheisen lupalapun ja palautatte sen lapsenne mukana koululle. 



 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Annuroosa Ämmälä 

Luokanopettajaopiskelija  

Lapin Yliopisto 

 

 

Lisätietoja: 

Voitte soittaa tai laittaa sähköpostiviestiä, mikäli haluatte kysyä lisää tutkimuksesta 

040 849 5254 

annuroosa.ammala@gmail.com 

 

Opinnäytetyöni ohjaaja: 

Päivi Naskali 

paivi.naskali@ulapland.fi 



 

 

PALAUTA TÄMÄ OSA TIISTAIHIN 20.12. MENNESSÄ. 

 

 

Olen lukenut saamani tiedotteen tutkimuksesta. Ymmärrän, että tutkimukseen osallistu-

minen on vapaaehtoista ja lapseni voi vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan milloin 

tahansa. Tutkimuksesta kieltäytyminen ei tarkoita koulun opetuksesta kieltäytymistä, 

vaikka opetuksen yhteydessä tutkimustietoa kerättäisiinkin. Vetäytyminen tutkimuspro-

sessista ei vaikuta mitenkään lapseni opetukseen tai koulunkäyntiin. 

 

Kaikki tieto, josta lapseni voidaan tunnistaa, käsitellään luottamuksellisesti. Nimi ja muut 

henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijan haltuun eikä niitä missään vaiheessa 

julkaista.  

 

 

OPPILAS 

 

          Osallistun tutkimukseen 

 

          En osallistu tutkimukseen 

 

 

Oppilas allekirjoitus: 

_________________________________________________________ 

 

Nimen selvennys: 

_________________________________________________________ 

 

Päivämäärä ja paipaikka: 

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

HUOLTAJA  

 

         Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen.  

      

         En anna lapselleni lupaa osallistua tutkimukseen.  

 

 

Huoltajan allekirjoitus: 

____________________________________________________________ 

 

Nimen selvennys: 

____________________________________________________________ 

 

Päivämäärä ja paikka: 

____________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten: 

____________________________________________________________ 

  

 

 

Liite 3. Tutkimuslupa: koulu 

 

Hyvä rehtori, 

 

Teen pro gradu -tutkielmaani, jonka tavoitteena on saada selville alakouluikäisten oppi-

laiden käsityksiä kouluarvioinnista. Päämääränäni on siis selvittää erityisesti, miten lap-

set arvioinnin kokevat, miten sitä koulussa toteutetaan, mitä tehtäviä he näkevät sillä ole-

van sekä millaista sen heidän mielestään tulisi olla. Keräsin viime keväänä vastaavan ai-

neiston eräästä peruskoulusta, joten tuloksissa myös mahdollisesti vertailen kahdessa eri 

arviointikulttuurissa kasvaneiden oppilaiden arviointikäsityksiä keskenään. 

 



 

 

Kaikilta tutkimukseen kutsuttavilta lapsilta pyydetään erikseen suostumus haastatteluun 

ja lisäksi vanhemmilta suostumus heidän lastensa osallistumisesta. Haastattelen oppilaita 

heidän kokemuksistaan kouluarvioinnista ja nauhoitan keskustelut palatakseni niihin 

myöhemmin. Haastattelut tehdään koulupäivän aikana syksyllä 2016. Tutkimukseen 

osallistuvat oppilaat on valittu satunnaisotannan kautta. Tutkimuksessa ei tuoda julki op-

pilaiden, perheenjäsenten, opettajien tai koulun nimiä eikä muitakaan tietoja, joiden pe-

rusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Kaikilla tutkimukseen osallistu-

neilla on mahdollisuus milloin tahansa vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan, jolloin 

kaikki heihin liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. Vetäytyminen tutkimusproses-

sista ei vaikuta mitenkään lasten opetukseen ja ohjaamiseen luokassa, lapsen koulunkäyn-

tiin tai vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

 

Keräämääni aineistoa hyödynnän pro gradu -tutkielmassani, joka julkaistaan Lapin yli-

opiston kokoelmissa. 

 

Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuksesta.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Annuroosa Ämmälä 

Luokanopettajaopiskelija 

Lapin Yliopisto 

040 849 5254 

annuroosa.ammala@gmail.com 

 

Opinnäytetyöni ohjaaja: 

Päivi Naskali 

paivi.naskali@ulapland.fi 

 

Suostumus tutkimuksen toteuttamiseen 

 

Annan luvan tutkimuksen toteuttamiseen koulussani. 

 



 

 

Olen lukenut saamani tiedotteen tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaa-

ehtoista ja kouluni oppilas voi vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan milloin tahansa. 

Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään lasten opetukseen ja ohjaamiseen 

luokassa tai opettajaopiskelijoiden ohjaukseen harjoitteluiden aikana. 

 

Kaikki tieto, josta yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa, käsitellään luottamuksellisesti. 

Nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijan haltuun eikä niitä mis-

sään vaiheessa julkaista.  

 

Jos minulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä projektista tutki-

jaan. 

 

 

Päiväys: _______________________________________________________________ 

Allekirjoitus: 

_______________________________________________________________ 

Nimen selvennys: 

_______________________________________________________________ 

Puhelinnumero ja osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten: 

_______________________________________________________________ 

 

 


