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ARVIOINTI

esimerkkinä yksi 

perusopintokokonaisuuden 

kurssi

Taina Lehtinen

Erja Rusanen

21.5.2015

Kurssin 

Kohti tutkivaa työtapaa (5 op) 

tavoitteet

 Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen 

lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

 Opetusmuodot:

 Lähiopetus

 Verkko-opetus

 Monimuoto-opetus
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Opetuksen linjakkuus

 Oppimisympäristön osatekijät tukevat toisiaan ja ovat 
keskenään linjassa

 osaamistavoitteet, 

 opetussisällöt, 

 opetusmenetelmät ja 

 arviointi 

 Syväsuuntautuneen opiskelun piirteitä: pyrkimys periaatteiden 
ymmärtämiseen, uuden tiedon liittäminen aiempaan tietoon, 
kriittinen suhtautuminen tietoon, tiedon käyttömahdollisuuksien 
pohtiminen, ja tiedon kumuloituminen (mm. Biggs & Tang 2007).

 Pintasuuntautuneen opiskelun piirteitä: opittavan asian mieleen 
painaminen sellaisenaan, asioiden rutiininomainen toistaminen 
muodostetun tekstimallin pohjalta, tavoitteena kurssista 
selviytyminen mahdollisimman vähäisellä kognitiivisella 
kuormituksella (mm. Biggs & Tang 2007). 

Osaamistavoitteet

 Konkreettisena tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: 

 hahmottaa tieteellisen tutkimuksen rakenteen

 saa alustavan metodologisen lukutaidon

 ymmärtää kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen kuuluvia metodologisia 
käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, mm.

 teoriatausta

 tutkimusongelmat

 käsitteet

 mittarit

 kohde

 tulokset

 tutkimuksen luotettavuus

 osaa soveltaa em. käsitteitä itsenäisesti erilaisiin tutkimuksiin 
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Opetussisällöt 

 Metodologiset käsitteet, mm. (pieniä painotuseroja opet.muodosta riippuen)

 Arkitieto vs. tieteellinen tieto; termi ‘metodologia’; tutkimus-ongelma; 

teoreettiset käsitteet; teoria ja hypoteesit; otantateoria; 

operationalisointi; riippumattomat ja riippuvat muuttujat; tutkimus-

asetelma; validiteetti ja reliabiliteetti

 Em. käsitteiden väliset yhteydet/suhteet

 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedonmuodostuksen keskinäinen

logiikka

 Lähi- ja momuopetuksessa myös:

 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen lähestymistavan tieteenfilosofiset taustaoletukset

 Tutkimusetiikka (periaatteet + esimerkkejä näiden rikkomisesta) 

 Tieteellisen tutkimuksen rakenne (eri osat)

Opetusmenetelmät (esimerkkinä verkko-opetus)

 Aloitustehtävä ennen opetuksen alkua

 Harjoitusartikkeliin tutustuminen, 2 kysymykseen vastaaminen

 AC-tallenteet

 Yhteensä 7 luentotallennetta

 Kuhunkin tallenteeseen liittyy harjoitusartikkeliin pohjautuva tehtävä

 Ohjataan tutustumaan jakson kirjallisuuteen

 Kirjallisuuteen tutustuminen

 Päiväkirjaan pohjautuva reflektiotehtävä

 AC-luento heti päiväkirjan palauttamista seuraavana päivänä

 läpikäydään harjoitusartikkeliin pohjautuvat tehtävät

 Verkkokeskustelu 

 Kahden tutkijan haastatteluiden (2) kuunteleminen

 Tutkijoiden metodologisten näkemysten vertailu (molemmat haastattelut
noin 30 min)

 Valitun tutkimuksen  Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat
tai Unitutkimus (eng.kiel.)  metodologinen analyysi tutkijahaastatteluun
(noin 60 min) ja artikkeliin perustuen

PÄI

VÄ-

KIR-

JA

OPPI-

MIS-

TEH-

TÄVÄ
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Arviointi (esimerkkinä verkko-opetus)

Kaikki tehtävät (= max. 26 500 merkkiä)

 Diagnostinen arviointi  Aloitustehtävä − Hyväksytty-Hylätty

 Lyhyt sanallinen palaute

 Formatiivinen arviointi  Luentopäiväkirja − Hyväksytty-Hylätty
Päiväkirjan pohjalta tehty reflektio, jossa opiskelija arvioi  tieto-
rakenteidensa muuttumista verrattuna lähtötilanteeseen  − 
Hyväksytty-Hylätty

 Lyhyt sanallinen palaute

 Summatiivinen arviointi  Numeerisesti arvioitava oppimistehtävä, 
jossa

1. Kahden tutkijahaastattelun vertailu ja reflektointi kirjallisuuden varassa

2. Valinnaisen tutkimuksen (Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymis-
tavat tai Unitutkimuksen (eng.kielinen) metodologinen analyysi artikkeliin 
ja haastatteluun perustuen (neljä alakohtaa + muotoseikat)

 Arviointimatriisi ja sanallinen palaute

1. Oppimispäiväkirja 

2. Tutkijahaastatteluiden vertailu ja teemojen reflektio kirjallisuuden 

pohjalta

3. Tutkimuksen metodologinen analyysi: metodikäsitteiden 

tunnistaminen, priorisoiminen, määrittely ja käsitevalintojen 

perusteleminen

4. Tutkimuksen metodologinen analyysi: reliabiliteetti ja sisäinen ja 

ulkoinen validiteetti (määrittely ja soveltaminen)

5. Tutkimusartikkelin ja sitä vastaavan haastattelun vertailu

6. Tutkimuksen arviointi metodikäsittein

7. Muotoseikat: lähdeviittaukset, lähdeluettelo, esityksen ulkoasu)

Matriisin kategorioiden sisällöt:

(6 kpl, vaihdellen opetusmuodoittain) 

moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=577098
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Arviointimatriisiin asteikot 

kategorioittain esimerkkinä lähiopetus 

ja monimuoto-opetus

 I osio (LPK): 0-3 p. (dikotominen)

 II osio (tutkijahaast.vert.): ei tasavälinen 0-9 p.

 III osio (yht. 32 p.): 

 Metodolog.analyysi: voimakk.painottuva 0-10 p.

 Sis. ja ulk.validiteetti: voimakk. painottuva 0-10 p.

 Artikkelin ja haastatt.vert.: liev. painottuva 0-7 p.

 Tutkimuksen arviointi: tasaväliasteikko 0-5 p.

 Painottuva: osaamisesta annetaan suhteessa enemmän pisteitä 

kuin osaamattomuudesta (asteikon yläpää painavampi)

 Voimakkaasti painottuva

Arvosanat ja limitit

 Maksimipistemäärä (verkko 45 pistettä, lähiopetus 44 
pistettä)

 Arvosanat muodostuvat seuraavasti:

 0-4 pistettä = 0 (Täydennä) 

 5-13 pistettä = 1 

 14-21 pistettä = 2 

 22-30 pistettä = 3 

 31-39 pistettä = 4 

 40-44 pistettä = 5

 Hylätyt ja täydennettävät arvioidaan pistemäärän ohella 
aina tapauskohtaisesti kokonaisuus huomioon ottaen
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Mitä arviointimatriisityökalusta

puuttuu?

 Kaavaeditori, jonka avulla arvosanojen pisterajoja 
voi muuttaa (tärkeä didaktinen työkalu)

 Mahdollisuus muuntaa arvosana 0 täydennys-
pyynnöksi

 Summapisteen ja arvosanaehdotuksen 
näyttäminen arvioijalle ennen kuin arviointi 
tallennetaan

 Täydennyspyynnön yhteydessä mahdollisuus 
antaa hyväksytyistä osioista pisteet ja sitä 
vastaava palaute (kaikki laitettava 0:ksi ja 
palaute kirjattava verbaalisesti)

 Lisähuomautusten esittäminen kategorioittain on 
hieman hankalaa (huomautukset kerättävä yhteen)

Mitä muistettava?
 Tehdä arviointikriteerit riittävän toimiviksi ennen kuin opiskelijat 

palauttavat työnsä (tämän jälkeen kategorioita ja asteikoita ei voi 

muuttaa)

 Määritellä arviointimatriisin asetukset ennen palautuksia. Valittava…

 tuleeko matriisi näkyviin ennen arviointia vai arvioinnin jälkeen 

(tärkeä pohtia etukäteen)

 näkyykö arviointimatriisin kuvaukset arvioinnin aikana ja 

arvioitaville opiskelijoille

 näkyykö osaamistason pisteet arvioinnin aikana ja arvioitaville

 lisätäänkö sanallista palautetta arviointikriteereihin ja näkyykö 

tämä palaute arvioitaville opiskelijoille

 meneekö arvioinnin tallentamisesta s-postiviesti opiskelijalle

 milloin arvosana ja palaute näkyy opiskelijalle (heti vai kun kaikki 

arvioitu)   

 Arviointikirjan asetusten määrittely / Kategoriat ja kohteet ---- ennen 

arvioinnin aloitusta ---- arviointi näkyviin kaikille yhtä aikaa

 kkk

moodle.helsinki.fi/grade/grading/manage.php?areaid=19972
moodle.helsinki.fi/grade/edit/tree/index.php?sesskey=J2irztAIDQ&showadvanced=0&id=13044
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Esimerkkejä

Miten arviointi näkyy 

opiskelijalle? DEMO

Mitä on arvioinnin todellisuus 

opettajalle? DEMO

Arviointimatriisi didaktisena 

työkaluna

 Oppimista ohjaava väline opiskelijalle (antaa perustelut 
arvosanalle, tunnustaa työn vahvuudet ja heikkoudet)

 Arvioinnin tasapuolisuutta ja täsmällisyyttä edistävä 
työkalu opettajalle (erityisesti suurten massojen 
yhteydessä) --- auttaa katsomaan erilaisia töitä samojen 
”silmälasien” läpi

 Arvioinnin validiteettia lisäävä ja valituksia vähentävä 
(erityisesti vapaamuotoinen palaute)

 VAROTTAVAT sitä, ettei jää oman arviointityökalun vangiksi!
---- ”silmälasit” eivät saa olla liian kapeat, ”putkinäköä” 
varottava

 Arvioinnissa on otettava huomioon, etteivät parhaatkaan 
kategoriat ja kriteerit kykene vangitsemaan erilaisissa 
töissä olevia vahvuuksia ja heikkouksia
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Kiitos 

mielenkiinnostanne


