Arviointi
ohjaajan työssä
Kirsi Viitanen

Mitä on arviointi?
• Arvon antamista kohteelle
• On muuttunut ulkoisesta, määrällisestä mittaamisesta
kohti laadullisia ja monimenetelmällisiä
lähestymistapoja, joissa arvioitavat ovat aktiivisia
toimijoita
• Edellyttää tietoista pohdintaa siitä, milloin arviointi on
–
–
–
–

hyvää tai pahaa,
oikein tai väärin ja
kenen kannalta ja
millaisin ehdoin se on sitä

• Koskee aina huolenpitoa, oikeudenmukaisuutta ja totuutta
• Sisältää vastuun, ristiriitaisten etujen ja vallankäytön
kysymyksiä

Mitä on arviointi?
• Arviointi –käsite heijastaa
– yhteiskunnassa tai yhteisössä olevia arvoja, tarkoituksia tai
tavoitteita.

• Arvioinnin taustalta löytyvät myös mm.
– eettiset valinnat (oikeudenmukaisuus, huolenpito ja kritiikki),
näkemykset oppimisesta ja opettamisesta sekä käsitys siitä,
mitä tieto on.

• Oppimistilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä
oppimisen arviointiprosessiin vaikuttavat
oppimiskäsitysten lisäksi myös mm.
– erilaiset ennakkokäsitykset ja -asenteet, ohjaajan persoonaan
liittyvät seikat sekä monet muut muuttujat.

Arvioinnin paradigmat
1.

Keskittyi erilaisten
kyky-, lahjakkuus-,
älykkyys- ja saavutusmittareiden avulla
mittaamiseen (tarkat
testiluvut)

3. Arvioinnin kohteena on
toiminnan tehokkuus,
tuloksellisuus, laatu,
perusteet ja arvot
(toiminnan mielekkyys ja
oikeutus)

2.

Arviointi keskittyi
opetussuunnitelman
toimivuuden
tarkasteluun (asetetut
tavoitteet)

4. Keskiössä arvioijien ja
toimijoiden välinen
keskustelu ja harkinta
(ratkaista toiminnassa
olevia ongelmia)

Arvioinnin merkitys
Viestii opiskelijalle, mikä on
tärkeää ja oppimisen arvoista,
”mikä on arvostettua
käyttäytymistä sekä tietoa ja
taitoja”
Arvottaa opiskelijaa suhteessa
häneen itseensä ja muihin
Määrittelee, millainen suoriutuminen on hyväksyttävää tai
erinomaista
Ohjaa oppimisprosessia –
– opiskelijan oppimisstrategiat ja motivaatio

Arvioinnin merkitys
•Arviointisysteemi kontrolloi sen tiedon
muotoa ja sisältöä, joka asetetaan uuden
sukupolven hyväksyttäväksi - yksilön
sosiaalistuminen
•Jokainen arviointijärjestelmän osanen
täyttää tiettyä osaa koko tutkinnon
tuottamasta osaamisesta (vrt. harjoittelun
tavoitteet)

Arvioinnin tavoitteet, kriteerit ja
kohteet
• Arviointi ei saa olla
itsetarkoitus, vaan sen pitää
johtaa toimenpiteisiin
oppimisen parantamiseksi.
• Opiskelijan on myös
ymmärrettävä arvioinnin
merkitys ja tarkoitus oppimisen motivoinnissa.
• Eettisesti kestävän arvioinnin pitää lisätä itseluottamusta
eli voimaannuttaa oppivaa yksilöä
• Arviointi on laadullista palautetta oppimisen edistymisestä,
kun taas arvostelu tähtää numeeriseen, määrälliseen
tietoon

Arvioinnin tavoitteet, kriteerit ja
kohteet
• tavoite:
– mihin arviointitietoa
käytetään?
– arviointitiedon
merkitys/vaikutus?

• kriteerit:
– kuka arvioi ja ketkä
osallistuvat arviointiin?
– millaisen informaation
pohjalta arvioidaan?
– arvioidaanko produktia
vai prosessia?

Arvioinnin tavoitteet, kriteerit ja
kohteet
• kohteina voivat olla:
– opiskelija ja oppimisprosessi
– opettaja ja opetusprosessi
– Ohjaaja ja ohjausprosessi
– opetussuunnitelma
(tavoitteet, sisällöt jne.)
– koulujärjestelmä jne.

Subjektiivisuus vs. objektiivisuus

Arvioinnin tehtävät
1. Toteava tehtävä:
– esim. alkutilanteen
toteaminen; tästä lähdetään
liikkeelle
– diagnostinen arviointi

2. Motivoiva tehtävä:
– arvioinnin tulisi kannustaa ja
lisätä opiskelun mielekkyyttä

3. Ohjaava ja korjaava tehtävä:
– ”väliarviointia”
– pyritään toteamaan
oppimisen eteneminen
– formatiivinen arviointi

4. Ennustava tehtävä:
– mahdollinen tuleva
suoriutuminen
– ”portinvartija”

5. Kehittävä tehtävä:
– arvioinnin tulisi tarjota
kehittymisen kohteita ja
välineitä

Itsearviointi
• Itsearvioinnissa opiskelija arvioi omaa toimintaansa.
– reflektiivisyydellä tarkoitetaan opiskelijan valmiuksia ymmärtää
omaa toimintaansa sekä ohjata ja muuttaa sitä.

• Oman toiminnan analyysi suhteessa tavoitteisiin ja
tuloksiin.
– Hän päättää itse ne normit ja kriteerit, joiden pohjalta sisältöjä ja
opittuja asioita arvioidaan.

• Itsearviointi voi koskea mm. oppimista, sen tuotoksia,
opetusta, ohjausta sekä toiminta- ja oppimisympäristöä.
• Paitsi oman oppimisen arviointia, siihen sisältyy myös kyky
ottaa vastaan ja hyödyntää ulkopuolista palautetta.

Reflektio voidaan määritellä
• vain yksilön sisäiseksi dialogiksi ja
itsetutkiskeluksi
tai
• yhteisölliseksi prosessiksi, jossa yksilö pohtii
omaa toimintaansa suhteessa toisiin ja toisten
kanssa tai yhteisön arvioi omaa toimintaansa
siten, että se kehittää koko yhteisön sekä yksilön
työtoimintaa

Reflektio ohjaajan työssä
•Merkittävä osa ohjaajan asiantuntijuuden
kasvua ja ammattitaitoa
–Tavoitteena on oppia itsestään ohjaajana
–Pohtia tietoisesti miten työskentelet, millaista
tietoa käytät ja voisitko tehdä asioita paremmin
tai eri tavalla
•Toiminnan aikainen reflektio (reflection-in-action)
•Toiminnan jälkeinen reflketio (reflection-on-action)
•Valmistautuminen tulevaan (reflection-for-action)

Kysymyksiä reflektointiin
(Toivakka, S. & Toivakka, O. 2000)

• Missä onnistuin? Missä
epäonnistuin?
• Mikä kiinnosti eniten?
Mikä vähiten?
• Mitä uutta opin?
• Miten osallistuin?
• Miten kannustin ja tuin
muita?
• Miten onnistuin
työskentelemään
ryhmässä?
• Mitä en ymmärtänyt?

• Millainen oli motivaationi
ja innostukseni?
• Mistä haluaisin tietää
enemmän?
• Mitä tunteita koin?
• Milloin, missä ja mitä
opiskelin?
• Miten opetusmenetelmät
sopivat minulle?
• Mitä voisin tehdä
paremmin ensi kerralla?

Vertaisarviointi
• Vertaisarvioinnissa opiskelijat
ja/tai opiskelijaryhmät arvioivat
toinen toisiaan.
• Vertaisarvioinnin etuja ovat
– palautteen säännöllisyys,
– opiskelijoiden yhteistoiminnallisuuden edistäminen sekä
– oppimisen prosessiluonteen,
– oppimisen edistymisen ja
– ryhmäytymisen tukeminen

• kehittää myös opiskelijan kykyä antaa palautetta.

Perusteita vertaisarvioinnille
(Race ym. 2005)

• Opiskelijat
– tekevät vertaisarviointia joka tapauksessa koko ajan.
– saavat hieman ymmärrystä arviointikulttuurista.
– oppivat syvemmin, jos heillä on tunne omistajuudesta
oppimiseensa.

• Arvioinnin tekeminen on yksi syvimmistä
oppimiskokemuksista.
• Vertaisarviointi sallii
– opiskelijoiden oppimisen toisensa onnistumisista.
– opiskelijoiden oppimisen toisensa epäonnistumisista.

Ohjaajan arviointi
•Ohjaaja voi antaa sekä
toimintaa ohjaavaa
palautetta että
loppupalautetta.
•Ohjaajan antamassa
arvioinnissa opiskelija
saa palautetta omasta
oppimisprosessistaan ja ohjaaja omasta
työstään.

Osaamisen arviointi
•Osaaminen syntyy pitkällisen prosessin
tuloksena
•Sen kehittyminen alkaa koulutuksen ja
siihen liittyvän harjoittelun aikana à
noviisiosaaminen
•Työssä oppimisen ja ammatillisen
kehittymisen tuloksena syntyy asiantuntija
ja ekspertti

Autenttinen arviointi (jatkuva arviointi)
• Heijastaa mahdollisimman
todenmukaisia ja luonnollisia
viestintätilanteita
• Kohdistuu oppimisen kannalta
mielekkäisiin asioihin ja
toimintoihin
• On kattavaa, jatkuvaa ja
pitkäjänteistä seurantaa
• Kohdentuu sekä
oppimistuloksiin että
oppimisprosessiin

• Oppijaa tarkastellaan
yksilönä
• Tietoa kootaan usealla
tavalla
• Käytetään oppimisen
parantamiseen
• Tuetaan oppijan
reflektiivisten taitojen,
itsearvioinnin ja kriittisen
ajattelun kehittymistä
• Kannustetaan
yhteistoiminnallisuuteen

Osallistava arviointi
• Laadullinen, kehittävä ja
konstruktiivinen arviointi on
lisääntynyt
• Arvioinnin toteuttaminen
kumppanuusperiaatteella
herättää arvioitavassa
luottamusta
• Dialogisuus ja
vastavuoroisuus
arviointitiedon tuottamisessa
ja hyödyntämisessä tukee
autonomian ja hyvän
tekemisen eettisiä periaatteita

• mahdollistaa
moniäänisyyden
eli erilaisten
tarpeiden esiin tulemisen
• Yhteisten merkitysten
etsiminen ja julkistaminen
sitouttaa arvioinnin
hyödyntämiseen
• Toimijoiden keskinäinen
läheisyys, vastavuoroisuus,
avoimuus, hienotunteisuus ja
yksityiskohtaisuus ovat
tärkeitä osallistavan
arvioinnin eettisiä periaatteita

Kysymyksiä ja vastauksia
•Mikä arvioinnissa on tärkeää?
–… arvosana
–… yhteismitallisuus
–… kenen vastuulla arviointi on?
–… ymmärtää ilmiöitä ja osata toimia
–… kehittää itsearviointia
–… kulkea vierellä

Arvioinnin peruskysymyksiä
• Kuka omistaa arviointiprosessin?
– Perusta ihmisen luonnollisessa tarpeessa selittää
omaa toimintaansa
• oppimisen merkityksen kirjoittaminen auki, kielellistäminen,
reflektio
• arvioinnin tulee tuottaa kokemus vastuusta ja
valtautumisesta

– Pelkän ulkoisen arvioinnin passivoiva vaikutus

• Arviointi on opiskelijoiden ja ohjaajan
yhteistoimintaa!

Arvioinnin ongelmia
• Arviointi yhdistyy perinteisesti arvosteluun
taidoista, kyvyistä ja henkisestä kapasiteetista
• Arviointi on koettu oppimistapahtumasta erillisenä
toimintona, jonka tavoite on lisäksi ollut usein
muualla kuin oppimisessa (esim. opintopisteet)
• Arviointiin valmistutuminen on ollut
laskelmoimista ja selviytymistä
• Arviointi on ollut oppimiseen nähden jälkijättöistä

Arvioinnin eettisyys (Coobes 1992)
• On tekemisessä
– ihmisten arvojen soveltamisen kanssa ja arvot voivat
olla ristiriidassa keskenään
– vallankäytön kanssa, eli joillakin on enemmän
valtaa kuin toisilla ja jokaisella on periaatteessa
mahdollisuus vallan väärinkäyttöön

• Palvelee mahdollisesti ristiriidassa
olevia päämääriä, jotka syntyvät auttamisen
ja arvostelun yhdistämisestä
• Liittyy vastuuseen ja tillivelvollisuuteen

Arviointieettisiä periaatteita
• Eettisesti hyvän
arvioinnin keskeiset arvot
ovat
–
–
–
–
–
–
–

reiluus,
oikeudenmukaisuus,
validius,
reliaabelius,
läpinäkyvyys sekä
vaativuus ja
kyky motivoida oppimista

• Arvioinnissa noudatettavat
keskeiset periaatteet ovat
– autonomian kunnioittaminen,
– haitan ja vahingon
välttäminen,
– hyvän tekeminen ja
– oikeudenmukaisuus ja
– uskollisuus

• Monet asenteelliset esteet
vaikeuttavat arvioinnin
toteutumista eettisesti
kestävällä tavalla

Arviointieettisiä periaatteita
• Arviointiin liittyy paljon virheellisiä myyttejä,
kuten,
– että etiikka edellyttää pyrkimystä täydellisyyteen,
– etiikka edistää vain joidenkin osapuolten arvoja,
– ammattietiikan säännöt riittävät eettisesti hyvän
toiminnan takeeksi,
– eettiset rikkeet kuuluvat erilaisten lautakuntien
ratkaistavaksi,
– eettisyys on synnynnäinen ominaisuus tai
– vain isoissa ongelmissa tarvitaan etiikkaa

Arvioijan hyveet
• Arvosidonnaisuutta ja
ihmiskäsityksen vaikutusta on
käytännössä mahdotonta
eristää opetus-, ohjaus- ja
kasvatusalan arvioinneista à
tulisi oppia tarkastelemaan
arvioinnin vahvuuksina.
• Eettisesti hyvä arvioija
kykenee
– autonomiseen toimintaan,
– vuorovaikutussuhteeseen
toisten ihmisten kanssa ja
– itsensä (itsekkyytensä)
ylittämiseen

• Arvioijalla voi olla painotetusti
–
–
–
–
–

tutkijan,
raportoijan,
hallinnoijan,
arviointiammattilaisen ja
yhteisön jäsenen rooli.

• Monesti roolit ovat osin
lomittaisia ja päällekkäisiä, ja
niistä voi tulla myös
roolikonflikteja

Arviointimenetelmät
• Oppimista mittaavien arviointimenetelmien valinnan
tulisi perustua mm.
– oppimiselle asetettujen yksilöllisten ja
– yhteisöllisten tavoitteiden ja
– eettisten periaatteiden pohjalle.

• Perinteisin arviointimenetelmin ei voida vastata
kaikkiin niihin vaatimuksiin, joita nykyaikaisille,
moderneille oppimistoiminnoille on asetettu.
• Tämä asettaa entistä suuremmat vaatimukset
oppimisympäristöjen sekä koko oppimisprosessin
suunnittelulle.

Arviointimenetelmien kehittäminen
• Oppimisen arviointiin tulee
sisällyttää mm.
kontekstuaalisten taitojen
arviointia.
• Oppimisprosessien ja -tulosten
arviointia tulee painottaa sekä
tietojen että taitojen
arvioinnissa.
• Arviointikriteerit on voitava
luoda sellaisiksi, jotta ne myös
motivoisivat oppimaan ja
opiskelemaan.

• Opetuksen, ohjauksen ja
arvioinnin on oltava kiinteästi
yhteydessä toisiinsa, jotta
arvioinnin avulla pystyttäisiin
tukemaan tai opettamaan
itsearviointia.
• Sosiaalisten tilanteiden tulisi
olla avainasemassa
arvioidessa oppimista.
• Oppimisen arvioinnin
tehokkuusnäkökulmia tulee
arvioida entistä enemmän sen
suhteen, mikä vaikutus sillä on
opetukseen.

Laadulliset arviointimenetelmät
• Laadullisilla
arviointimenetelmillä
pyritään ohjaamaan
opiskelijaa oikeaan
suuntaan ja saavuttamaan
oppimiselle asetetut
tavoitteet.
• Opiskelija otetaan
arviointitapahtumaan
aktiivisesti mukaan ja
arviointi on
vuorovaikutteista.

• Laadullisissa
arviointimenetelmissä ei
painoteta yhtä oikeaa
ratkaisumallia vaan
todetaan opiskelijan
eteneminen tavoitteiden
mukaiseen suuntaan
sekä tuetaan ja
kannustetaan opiskelijaa
saavuttamaan asetetut
tavoitteet

Laadulliset menetelmät
• Avoimet kysymykset
• Esseet
• Oppimispäiväkirjat
• Raportit
• Tiivistelmät
• Portfoliot
• Posterit
• Keskustelut

• Lukupiirityöskentely
• PBL-oppimistehtävät
• Demostaraatiot
• Simulaatiot
• Opinnäytetyö
• Työnäytteet
• Haastattelut
• Näyttö

Määrälliset arviointimenetelmät
• Määrälliset arviointimenetelmät mittaavat
opiskelijan osaamista numeerisesti.
• Standardoidut testit voivat paljastaa miten
opiskelijat ovat tietoa oppineet, mutta ne eivät
vielä kerro pystyvätkö opiskelijat soveltamaan
oppimaansa tietoa.
• Määrälliset arviointimenetelmät toimivat kuitenkin
hyvin silloin kun esimerkiksi haetaan
oppilaitokseen opiskelijoita.

Määrälliset menetelmät
• Monivalintakysymykset
• Oikein-väärin väittämät
• Asennetestit
• Yhdistelytehtävät (laita vastauksia enemmän
kuin kysymyksiä, salli useampi
vastaus/kysymys)
• Kuvasta kohteen tai paikan tunnistaminen
• Lyhyen numeraalisen tai verbaalisen
vastauksen antaminen ("tyhjät aukot")

