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Arviointikeskusteluja on tutkittu vielä toistaiseksi vähän kasvatustieteessä. Niitä on
tarkasteltu pääosin opettajan ja vanhempien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa
arviointikeskustelua lähestyttiin oppilaan näkökulmasta ja selvitettiin, mikä oppilaan rooli
on arviointikeskustelussa. Aineisto kerättiin haastattelemalla 10 oppilasta. Haastateltavat
olivat 6.-luokkalaisia eräästä kajaanilaisesta alakoulusta. Toisena aineistona toimi koulussa
käytössä ollut itsearviointi- ja arviointikeskustelulomake, jonka oppilaat täyttivät ennen
keskusteluja. Haastatteluaineiston analysoinnissa käytettiin apuna teemoittelua ja
teoriaohjaavaa analyysiä sekä lomakkeen analysoinnissa sisällönanalyysiä.
Oppilaat kuvasivat arviointikeskusteluun osallistumista pääosin mukavana, sillä he haluavat
saada tietoa arviointikeskustelussa omasta koulunkäynnistään. He myös kokivat, että siinä
on mahdollisuus keskustella opettajan ja vanhemman kanssa sekä kertoa omia ajatuksiaan.
Osa oppilaista kuitenkin jännittää ja kokee epämukavana arviointikeskusteluun
osallistumisen. Tätä perusteltiin sillä, että oppilaat eivät tiedä, mistä arviointikeskustelussa
keskustellaan tai, millaista palautetta tulee saamaan.
Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilas oli osallistunut arviointikeskusteluun kertomalla
omia mielipiteitään, mutta oppilaan rooli keskustelussa muodostui lähinnä siitä, että hän
kuunteli ja vastaili opettajan tai vanhemman esittämiin kysymyksiin. Oppilaiden mielestä
arviointikeskustelu oli onnistunut silloin, kun he olivat saaneet tietoa koulunkäynnistään
sekä silloin, kun he olivat saaneet keskustella mahdollisista ongelmista. Lisäksi keskeistä
oli, että oppilasta oli kuunneltu, häneltä oli kysytty asioita sekä hän oli saanut positiivista
palautetta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että arviointikeskustelussa tulisi pyrkiä myös
siihen, että saadaan oppilas kysymään ja ilmaisemaan oma mielipiteensä oppilaan
aktiivisemman osallisuuden lisäämiseksi. Tässä tutkimuksessa oppilaiden aktiivista
osallistumista lisäsi, kun oppilas reflektoi omaa työskentelyään opettajan ohjauksessa.
Lisäksi avoin ja positiivinen ilmapiiri, opettajan tuttuus sekä keskustelun sisällöt vaikuttivat
oppilaan aktiivisempaan osallistumiseen.
Asiasanat: arviointikeskustelu, dialogisuus, itsearviointi, osallisuus
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JOHDANTO

Minua on pitkään kiinnostanut sanallisen arvioinnin merkitys osana koulun ja kodin välistä
yhteistyötä,

minkä

vuoksi

kiinnostuin

tekemään

pro

gradu

-tutkielmani

arviointikeskusteluista. Aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen tutustuminen sekä
mielenkiintoni oppilaan osallisuuden lisäämisestä koulussa johdatti minut selvittämään
oppilaan roolia arviointikeskustelussa.

Koulun, vanhempien ja oppilaan yhteiset arviointikeskustelut on vielä kovin vähän tutkittu
alue. Vähäinen tutkimus voi johtua siitä, että oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliset
johdonmukaiset ja suunnitelmallisesti käytävät kehityskeskustelut eivät ole olleet kovin
yleisiä Suomessa, sillä niiden järjestäminen on ollut koulun tai opettajien innostuksen
varassa. Ensimmäinen aiheeseen liittyvä teos Suomessa on Vuorisen toimittama ”Arviointi
ja kehityskeskustelu”, joka on julkaistu vasta vuonna 2000. Aiemmat tutkimukset aiheesta
ovat

keskittyneet

myös

enemmän

vanhempien

ja

opettajien

kokemuksiin

arviointikeskustelusta (ks. esim. Andonov 2007; Kaas & Koskela 2003; Kaltiainen 2006;
Viisteensaari 2010). Oppilaan näkökulma on huomioitu vain muutamassa tutkimuksessa
(ks. esim. Alho & Husso 2004; Määttänen 1999; Tourunen & Vaismaa 1999). Näille
tutkimuksille yhteistä on ollut se, että arviointikeskustelut on koettu myönteisenä ja
tärkeänä arviointimuotona, mutta oppilaan rooli on jäänyt usein sivustaseuraajaksi.

Arviointikeskustelu ei kuitenkaan korvaa muita arviointimuotoja, vaan se on osa
monipuolista oppilaan arviointia. Siinä oppilas, opettaja ja vanhempi ovat mukana
arvioinnissa.

Arviointikeskustelussa

annetaan

ja

saadaan

informaatiota

oppilaan

kehityksestä ja koulumenestyksestä. Samalla se edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä,
kun huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen
ja arviointiin yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa. (Hongisto 2000, 91, 106–107.)
Arviointikeskustelussa tarkastellaan menneisyyttä, mutta painopiste on tulevaisuudessa ja
tavoitteiden asettamisessa. Arviointikeskustelun synonyyminä on käytetty usein myös

kehityskeskustelua, mikä onkin monille tuttu käsite eri organisaatioiden esimiehen ja
työntekijöiden välisistä keskusteluista.

Arviointikeskusteluja järjestettäessä ei ole aina ollut itsestään selvää, että oppilas on
mukana keskustelussa. Oppilas tulisi kuitenkin nähdä tasavertaisena keskustelijana
vanhemman ja opettajan kanssa, sillä arviointikeskusteluissa, kuten kaikessa muussakin
arvioinnissa tulisi tähdätä oppilaan osallistamiseen. Halusinkin omalla tutkimuksellani
selvittää sitä, saako oppilas oman äänensä kuuluviin ja kokeeko hän olevansa tasavertainen
keskustelija vanhemman ja opettajan kanssa, sillä aiemmissa tutkimuksissa oppilaan
näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tavoitteena ei ole tehdä yleistyksiä, vaan pyrkiä luomaan kokonaisvaltainen kuva oppilaan
roolista arviointikeskustelussa oppilaan omasta näkökulmasta. Tutkimuksella toivon
saavani sekä itselleni että laajemminkin muille arviointikeskustelusta kiinnostuneille
opettajille välineitä arvioida ja toteuttaa entistä tavoitteellisimpia ja lapsilähtöisempiä
arviointikeskusteluja. Tutkimus voi myös avartaa vanhempia huomaamaan paremmin
lapsen näkökulman huomioonottamista.

Tutkimuksen raportoinnissa käsitellään ensin tutkimuksen kannalta keskeinen teoriatausta
(luvut 2, 3 ja 4). Tämän jälkeen luvussa 5 on esitelty tutkimukseen osallistuneen koulun
arviointikäytänteitä. Luvussa 6 esitellään tutkimuskysymykset sekä luvussa 7 paneudutaan
tutkimuksen toteuttamisen kannalta olennaisiin aiheisiin. Tämän jälkeen esittelyn kohteena
ovat tutkimustulokset luvussa 8. Viimeisenä luvussa 9 on tarkasteltu keskeisimpiä tuloksia
ja pyritty tekemään niistä johtopäätöksiä peilaten aiempiin teorioihin sekä pohdittu
tutkimuksen luotettavuutta ja esitelty mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2

2.1

ARVIOINTIKESKUSTELUN MONET TEHTÄVÄT

Osana monipuolista arviointia

Arviointiin otetaan selvästi kantaa jo Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
(2004): Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua
monipuoliseen näyttöön sekä kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri
osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppiaineet,
aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden
yhdistelmänä. Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen
lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Arviointipalautetta voidaan antaa
välitodistuksin,

erilaisin

tiedottein

ja

arviointikeskusteluissa

tai

muilla

tavoin.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)

Arviointikeskustelu on osa monipuolista arviointia, mutta usein koulut päättävät itse sen
toteuttamistavasta. Arviointikeskustelu voidaan kuitenkin määritellä oppilaan kouluaikana
säännölliseksi toistuvaksi oppilaan, vanhempien ja opettajan väliseksi vuoropuheluksi.
(Ihme 2009, 99). Arviointikeskustelussa käsitellään mennyttä työskentelyä ja suorituksia,
mutta suunta on kuitenkin oppilaan tulevaisuudessa ja keskustelussa oppilaalle asetetaan
konkreettisia tavoitteita. Näin ollen keskustelut ovat kehityskeskusteluja eivätkä pelkästään
arviointikeskusteluja. (Hongisto 2000, 92–93.) Termiä arviointikeskustelu onkin kritisoitu
muun muassa siitä, että käsitteenä arviointikeskustelu viittaa arvosteluun ja johonkin jo
toteutuneeseen. Sen sijaan kehityskeskustelu on käsitteenä laaja-alaisempi ja ennen muuta
eteenpäin suuntautuva. (Hongisto 2000, 112.) Tässä työssä käytetään kuitenkin käsitettä
arviointikeskustelu synonyyminä kehityskeskustelulle, sillä tutkimukseen osallistuneessa
koulussa tämä termi oli käytössä, ja siinä keskustelun tavoitteet ovat samat kuin
kehityskeskustelussa.

Arviointikeskustelulla yhtenä arviointimenetelmänä voidaan ajatella olevan monenlaisia
etuja. Arviointi ei voi olla pelkästään numeroiden antamista kokeiden perusteella, sillä
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numerot eivät anna tietoa oppilaan todellisesta oppimiskyvystä tai siitä, miten oppimista
voitaisiin edistää. Arvioinnin tulee sen sijaan kohdistua prosessiin ja sen eri vaiheisiin.
Oppilas tarvitsee rehellistä, vahvuudet ja heikkoudet erittelevää sanallista palautetta
työstään sen aikana ja lopputulosta tarkasteltaessa. (Ihme 2009; Koppinen, Korpinen &
Pollari 1994, 20, Tzuriel 2001, 2-3.) Se mihin lapsen omaa arviointia suunnataan ja mitä
palautetta hänelle annetaan, vaikuttaa hänen itsetuntonsa ja minäkuvansa rakentumiseen.
Kapea-alaiset, esimerkiksi vain akateemisiin suorituksiin keskittyvät arvioinnit rakentavat
puutteellista minäkuvaa. (Heikka, Hujala & Turja 2000, 87.) Arviointikeskustelussa on
myös mahdollisuus vahvistaa yksilön minäkäsitystä, mikäli se pyrkii yhteistyössä kodin
kanssa yhdensuuntaisiin tavoitteisiin (Ihme 2009, 71; Koppinen, Korpinen & Pollari 1994,
116). Näihin tavoitteisiin voidaankin päästä järjestämällä arviointikeskusteluja. Lisäksi kun
tällä tavoin huomioidaan oppilaan oikea oppimiskapasiteetti, on jokaisella oppilaalla
mahdollisuus saada oikeudenmukainen arvio osaamisestaan (Keltingas-Järvinen 2004,
316).

Arviointikeskustelu voidaan nähdä myös yhtenä mahdollisuutena vuorovaikutuksen
lisäämiseen koulussa. Vuorovaikutustaidoilla on nyt ja tulevaisuudessa keskeinen merkitys
yksilön elämässä. Harjaannuttamalla opiskelijat hyviksi keskustelijoiksi, voi koulu tässäkin
suhteessa tukea tulevaisuuden haasteiden kohtaamista. (Valde 2000, 121–122.) Oppilaan
osallisuuden tunne vahvistuu, kun keskustelu tarjoaa tilaisuuksia oivaltaa omaan
oppimisprosessiin liittyviä asioita ja kannustaa ja motivoi tulevaan oppimiseen (Euroopan
erityisopetuksen kehittämiskeskuksen raportti 2007, 47). Arvioivassa keskustelussa onkin
tarkoitus saada oppilas arvioimaan omia tietojaan ja taitojaan opettajien ohjaavien
kysymysten ja oppilaan omien oivallusten pohjalta. Lisäksi sekä opettajalla ja vanhemmilla
on mahdollisuus saada oppilaasta uutta tietoa, kun oppilas kertoo omista asioistaan. (Törmä
1998, 65.)

Arviointikeskustelu tulisikin nähdä merkittävänä hetkenä, jossa oppilaan rooli ei ole vain
ottaa palautetta vastaan, vaan hän on aktiivinen arvioija yhdessä opettajan ja vanhempien
kanssa. Samalla oppilaan osallisuutta voidaan lisätä koulussa, kun hän on mukana
keskustelemassa itseä koskevista asioista.
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2.2

Osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä

Opetustoimen lainsäädäntö korostaa kodin ja koulun yhteistyötä. Perusopetuslaissa (3.§)
tämä määritellään lyhyesti: ”opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa”. Laki ei
määrittele kuitenkaan sen tarkemmin yhteistyön sisältöjä. Kodin ja koulun yhteistyössä
voidaan

nähdä

kuitenkin

eri

tasoja:

yhteydenpito,

yhteistyö

ja

yhteistoiminta.

Yhteistoiminnan tasoa voidaan pitää tavoiteltavimpana, sillä siinä koti ja koulu asettavat
yhteisiä tavoitteita ja käyttävät niitä tukevia toimintamuotoja. (Vuorinen 2000, 11, 22.)
Vanhemmat ovatkin korvaamaton resurssi, jos heidät pystytään ottamaan aidosti ja
tarkoituksenmukaisesti mukaan koulun kehittämiseen (Eloranta 2000, 64).

Pitkäjänteisesti ja systemaattisesti toteutettuna arviointikeskustelu on mahdollisuus, jossa
annetaan ja saadaan informaatiota oppilaan kehityksestä ja koulumenestyksestä.

Siinä

vanhemmilla onkin mahdollisuus saada heidän kaipaamaansa informaatiota sekä lapsistaan
että koulutyöstä. Toisaalta opettajalle arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden saada
palautetta vanhemmilta, ovathan vanhemmat oman lapsensa asiantuntijoita ja ensisijaisia
kasvattajia. (Eloranta 2000, 70; Hongisto 2000 91, 106–107.)

Keskustelun lomassa

tarjoutuu myös opettajalle mahdollisuus nähdä, millainen on vanhemman ja lapsen välinen
suhde ja miten asiat kodissa ovat. Joillekin perheille koulun järjestämä arviointikeskustelu
voi nimittäin olla harvoja kertoja, kun lapsi keskustelee elämästään vanhempansa kanssa.
(Sajaniemi 2008, 80.) On myös esitetty näkökulmia, että toisinaan on parempi, että oppilas
ei olisi läsnä arviointikeskustelussa. Esimerkiksi Viisteensaaren pro gradu -tutkielmassa
(2010) vanhemmista lähes kolmannes ilmoitti, että heidän lapsensa ei tarvitse olla läsnä
keskustelussa. Voidaan kuitenkin ajatella, että kun kaikki ovat keskustelussa mukana,
tarjoutuu paremmin tarkentaa yksityiskohtia ja tuoda kaikkien näkökulma esille. Oppilaan
ollessa läsnä rakentuu tilanteessa myös avoin suhtautuminen kodin ja koulun välille
(Virtanen & Onnismaa 2003).

Tutkimusten mukaan vanhemmat pitävät myös itse henkilökohtaista arviointi- ja
kehityskeskustelua hyvänä arviointimuotona. Esimerkiksi Karhun ja Keisalan (1993)
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tutkimuksessa sanallisia tiedotteita ja arviointikeskusteluja pidettiin sopivimpana muotona
oppilaan arvioinnissa huoltajien näkökulmasta. (Karhu & Keisala 1993, 51.) Myös
uudemmissa tutkimuksissa arviointikeskustelu on koettu myönteisenä ja tärkeänä
arviointikeinona. (Andonov 2007; Kananoja 1999; Määttänen 1998; Tourunen & Vaismaa
1999;). Lisäksi vanhemmat korostavat arviointikeskustelua hyvänä opettajien ja
vanhempien yhteistyömahdollisuutena. (Tourunen & Vaismaa 1999.)

On kuitenkin hyvä huomioida, että kodin ja koulun yhteistyö ei ole aina saumatonta.
Kouluyhteistyön esteiksi voivat muun muassa muodostua seuraavat asiat: käytännön esteet,
asenteelliset esteet, motivaatioon ja tiedonvälitykseen sekä yleisiin yhteiskunnallisiin syihin
liittyvät esteet. Käytännön esteenä voivat olla esimerkiksi vanhempien työajat, kodin
elämäntilanne, tai pelko arvostelun kohteeksi joutumisesta. Kaikille ei myöskään ole
helppoa toimia sosiaalisesti ryhmässä tai solmia luottamuksellisia suhteita esimerkiksi
opettajaan. Asenteellisia tekijöitä ovat usein virheelliset, puutteelliset tai ennakkoluuloiset
käsitykset. Edelleen mikäli oman lapsen koulunkäyntiin ei liity ongelmia, vanhemmat
voivat ajatella, ettei yhteistyö ole tarpeen. Toisaalta yhteistyön voi estää puutteellinen
tiedonvälitys. Yleisimpiin yhteiskunnallisiin syihin luetaan muuttoliike, joka estää
juurtumista. Myös opettajan vaihtuminen usein voi aiheuttaa ongelmia. (Eloranta 2000, 66–
67.) Lisäksi aktiivisten, laatutietoisten ja ”vaativien” vanhempien määrä on kouluissa
lisääntynyt, joka voi aiheuttaa ristiriitoja kodin ja koulun välille (Launonen & Pulkkinen
2004, 93–94).

Opettajan olisikin hyvä tunnistaa nämä esteet ja pyrkiä innostamaan vanhempia
yhteistyöhön. Kodin ja kannustustekijöiden asema on tärkeä lapsen ja nuoren minäkuvalle
ja itsetunnolle. Lisäksi vanhempien kiinnostuksella lapseen ja hänen asioihinsa on vaikutus
opiskelumotivaatioon ja tavoitteellisuuteen. (Eloranta 2000, 66,70.) Hyvin toteutettuna
arviointikeskustelu voikin olla luonteva keino pyrkiä vaikuttamaan vanhempien
myönteiseen asennoitumiseen, sillä onhan kyseessä vuorovaikutustapahtuma, jossa on
mahdollisuus saada tietoa omasta lapsesta positiivisessa hengessä. Lapsi ei saisi kuitenkaan
joutua kärsimään vanhempiensa osallistumisesta tai osallistumattomuudesta koulun
toimintaan (Vuorinen 2000, 14).
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3

OPPILAAN OSALLISUUS KOULUSSA

Viime aikoina oppilaan osallisuuden lisäämiseen kouluissa on pyritty vastaamaan
esimerkiksi lisäämällä oppilaskuntatoimintaa ja lapsiparlamentteja kuntiin.

Ei voida

kuitenkaan sivuuttaa sitä, että viime vuosina on yhä enemmän puhuttu ja kirjoitettu lasten ja
nuorten kouluviihtymättömyydestä. Esimerkiksi Jokelan ja Kauhajoen tragediat ovat
pysähdyttäneet miettimään oppilaiden kuulemista ja kohtaamista koulussa. Voisiko ajatella,
että oppilaskuntiin ja lapsiparlamentteihin pyrkivät luonteeltaan aktiivisemmat lapset ja
nuoret, jolloin heitä kuullaan ja he pääsevät myös vaikuttamaan itseä koskeviin asioihin.
Eikö osallisuuden tunnetta koulussa kuitenkin pitäisi taata ja tukea myös hiljaisempien ja
arempien oppilaiden kohdalla?

Tässä tutkimuksessa esittelenkin yhtenä vaihtoehtona

oppilaan osallisuuden lisäämiseksi koulussa arviointikeskustelua, sillä siinä jokainen
oppilas tulee kohdatuksi.

3.1

Lapsen näkökulman tavoittaminen koulussa

Lapsen näkökulman esiin nostaminen liittyy lapsen osallisuuteen. Tämän ymmärtämiseksi
on tärkeää erottaa toisistaan käsitteet lapsinäkökulma tai lapsuusnäkökulma (child
perspective;

childhood

perspective)

ja

lapsen

näkökulma

(child’s

perspective).

Lapsinäkökulmalla viitataan lasten yhteiskunnallisiin olosuhteisiin sekä lasten parhaaksi
tehtävään lapsipoliittiseen työhön. Tässä yhteydessä suoraan lapsilta saatu tieto ei siis ole
välttämätöntä. Lapsen näkökulma taas koskee lapsen omia näkemyksiä tai lasten omaa
kulttuuria, ja tätä koskevan tiedon tuottamisessa lapsi on itse aktiivisesti osallisena. (Turja
2007, 167.) Jokaiselle yksilölle - myös lapselle - on tärkeää, että hän saa tilaisuuksia kokea
itsensä aktiiviseksi subjektiksi (Karlsson 2000, 13). Onko aikuisen sitten mahdollista ottaa
lapsen näkökulma asioihin? Lapsen näkökulma voidaan jakaa kokemuksiin, aikomuksiin ja
mielipiteiden esittämiseen. On luonnollistakin ajatella, että aikuinen ei voi ottaa lapsen
näkökulmaa, mutta hän voi yrittää lähestyä sitä. (Johansson 2003, 44.)
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Lasten hyvinvoinnin edellytyksenä on, että lapsen näkemyksiä ja tarpeita kunnioitetaan ja
ne otetaan huomioon kasvatuksen ja opetuksen suunnittelussa. Vähittäisen itsenäisyyden
lisääntymisen myötä lapsi tuntee olevansa yhä enemmän oman toimintansa ja
elämäntapahtumiensa ohjaaja ja aktiivinen osapuoli omassa oppimisprosessissaan. (Heikka
ym. 2009, 81.) Lasten osallisuuden lisääminen koulussa tulisi nähdä kehittymistehtävänä,
sillä jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus saada tukea oppimisessa ja kasvussa sekä
päästä vaikuttamaan itseä koskevissa asioissa. Käytännön työssä oppilaan osallisuuden
lisäämiseksi ja oppilaan näkökulman tavoittamiseksi voidaan yhtenä vaihtoehtona pitää
arviointikeskustelua.

Lasten kuulemista ja osallisuutta voidaan pitää yhtenä laadukkaan perusopetuksen
osatekijänä useastakin syystä. Seuraavaksi tarkastellaan lasten kuulemisen ja osallisuuden
tärkeyttä kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat yhteiskunnallinen, pedagoginen ja
ammatillinen tarkastelukulma

3.2

Yhteiskunnallinen tarkastelukulma

Yhteiskunnallisessa tarkastelukulmassa nousee etusijalle moderni lapsuuskäsitys. Moderni
lapsuuskäsitys korostaa lasten pätevyyttä ja tasa-arvoisuutta kansalaisina. Tämä oikeus on
kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen vuodelta 1989, jonka myös Suomi ratifioi ja
saattoi asetuksella voimaan vuonna 1991. Tässä sopimuksessa (12. artikla) lasten pätevyys
ja tasa-arvoisuus ilmaistaan seuraavasti: ”Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä
kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti.” (Lapsen oikeuksien sopimus 1989.) Lapsen oikeuksien sopimus puolestaan
linjaa myös monia muita kasvatustyötä ohjaavia asiakirjoja, kuten opetussuunnitelmia,
joiden arvopohjan muodostavat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia. Ne puolestaan
ohjaavat eri yhteyksissä tukemaan lapsen osallisuutta ja ottamaan hänen näkemyksensä
huomioon arjen kasvatustyössä. Myös Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma ohjaa
osaltaan kuntia kehittämään sellaisia toimintatapoja, että lapset ja nuoret voivat vaikuttaa
itseään ja yhteisöään koskevaan päätöksentekoon ja että aikuisilla on aikaa olla
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kiinnostuneita lapsen näkemyksistä ja kykyä ottaa huomioon päätöksissään lasten tarpeet ja
toiveet. (Heikka ym. 2009, 91–82; Turja 2007, 169.) Vaarana on, että oppilaat syrjäytyvät
yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja osallistumismahdollisuuksista, jos oppilaille ei anneta
koulussa osallistumismahdollisuuksia ja mahdollisuutta muodostaa mielipiteitään yhteisistä
asioista (Suutarinen 2006, 63, 92).

Vaikka lasten osallisuutta ja oikeuksia koskevat säädökset ja linjaukset ovat selkeitä, on
kasvatuksen ammattilaisten tiedoissa, taidoissa ja asennoitumisessa vielä käytännössä
kehittymisen haastetta. Esimerkiksi Pekkisen ja Tammisen (2002) tutkimuksessa
huomattiin, että lasten vaikutusmahdollisuudet ja tasa-arvoinen asema aikuisten kanssa ei
toteudu aina kouluissa. (Turja 2007, 168–169.) Lasten kuuleminen kouluissa tapahtuukin
usein hiljaisesti, ”ylhäältä alaspäin”: aikuiset havainnoivat lasten toimintaa ymmärtääkseen
heitä, heidän tarpeitaan ja intressejään, mutta lapset eivät ole tietoisia osallisuudestaan.
Lisäksi aikuiset toimivat lasten mukaan ottamisessa reaktiivisesti: he reagoivat vasta, kun
lapset itse tekevät aloitteen tullakseen kuulluksi. Ne lapset, jotka eivät ole kovin
aloitteellisia ja kyvykkäitä ilmaisemaan ajatuksiaan ja ideoitaan, ovat vaarassa syrjäytyä
tästä osallisuudesta. Usein kouluissa lasten oppiminen tähtää myös oppimisen
varmistamiseen eikä yksilölliseen lasten kuulemiseen jää aikaa. (Turja 2007, 187.)
Koulussa onkin rajallinen aika olla vuorovaikutuksessa yksittäisen oppilaan kanssa ja
aktiivisemmat oppilaat saavat helpommin luokassa huomiota. Arviointikeskustelu tarjoaa
kuitenkin paikan, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tulla kohdatuksi ja olla
osallisena itseä koskevissa asioissa.

3.3

Pedagoginen tarkastelukulma

Lapsen näkökulman tavoittamista ja vahvistamista voidaan perustella myös moderniin
kehitys- ja oppimiskäsitykseen nojaavin perustein. Ne puolestaan johtavat pedagogisiin
linjauksiin,

joita

kuvataan

lapsilähtöisiksi

tai

lapsikeskeiseksi

kasvatukseksi.

Konstruktivismi ja sosiokonstruktivismi edustavat näitä linjauksia, ja niiden lähtökohtien
mukaisesti aikuisen tulee olla selvillä, miten lapsi ajattelee, mistä hän on kiinnostunut ja
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miten hän toimii vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Tämä
auttaa aikuista suunnittelemaan ja tarjoamaan lapselle merkityksellistä ja sopivan
haasteellista toimintaa, edistäen hänen aktiivista, yksilöllistä tiedonrakennusprosessiaan ja
tarjoten tukea lähikehityksen alueella olevien taitojen opettelua. Samalla voidaan lisätä
lapsen onnistumisen kokemuksia, kehittää myönteistä minäkäsitystä ja kasvattaa myös
hänen oppimismotivaatiotaan, sitoutumistaan ja oppimiselle otollista emotionaalista
vireyttä. (Turja 2007,170.)

Lasten omien ajatusten kuuleminen antaa arvokasta tietoa aikuisille heidän kasvatustyönsä
perustaksi. Lisäksi kun lasta pyydetään esittämään omia mielipiteitään, kokemuksiaan,
mieltymyksiään, haaveitaan ja toiveitaan, häntä samalla ohjataan oppimisen kannalta
tärkeiden metakognitiivisten ajattelutaitojen eli oman ajattelun tiedostamisen ja pohtimisen
harjaannuttamiseen. Metakognitiivisten taitojen merkitys on oppimisen kannalta oleellinen.
Niiden avulla yksilö voi ohjata omaa oppimistaan ja arvioida ja säädellä omaa
toimintaansa. (Heikka ym. 2009, 84; Turja 2007,170.) Itsearviointi taas kehittää lapsen
metakognitiivisia taitoja ja lisää lapsen tietoisuutta omista tavoistaan oppia sekä omasta
osaamisestaan ja suhtautumisestaan opiskeluun. Tällainen oppimaan oppiminen edellyttää,
että arviointi on osa oppimisprosessia ja arvioinnista tulee yhä enemmän myös lapsen
tehtävä. Tavoitteena on ohjata lasta oman työskentelynsä jäsentämiseen ja suunnitteluun
sekä opiskelutaidoissa kehittymiseen yhä itseohjautuvammaksi. (Heikka ym. 2009, 84.)

Omien arvioiden, toiveiden ja ideoiden esittämisen yhteydessä lapset voivat oppia myös
kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja neuvottelemaan kaikille sopivista ratkaisuista osana
ohjausta demokraattiseen toimintakulttuuriin. Näin tuetaan myös siis sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa tarvittavien itseilmaisu-, kuuntelu- ja neuvottelutaitojen oppimista sekä
toisen ihmisen näkökulman eli nk. mielen teorian kehittymistä. (Heikka ym. 2009, 86;
Turja 2007,171.) Erityisesti tulisi kehittää sellaisia toimintatapoja, joilla autetaan etenkin
nuorempien ja vuorovaikutustaidoiltaan heikompien lasten kuulemista, itseilmaisua ja
tiedostettua osallisuutta. Parhaimmillaan arviointikeskustelu tarjoaa paikan näiden taitojen
harjaantumiseen.
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3.4

Ammatillisen kehittymisen tarkastelukulma

Kolmas peruste lasten näkökulman tavoittamiselle ja osallisuuden vahvistamiselle tulee
kasvattajien oman ammatillisen kehittymisen lähtökohdista. Aikuinen saattaa monesti
vähätellä ja jättää ottamatta huomioon sellaisia lasten esittämiä näkökulmia, joille hän ei
itse löydä mieltä ja merkitystä, aikuisen omista lähtökohdista käsin. (Turja 2007, 171.)
Lasten aktiivisen osallistumisen esteenä instituutiossa ei ole lapsi tai hänen puutteelliset
taitonsa, sen sijaan ongelmaksi on osoittautunut aikuisten toimintakulttuuri.

Lasten

mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on vähäistä, koska lapset
eivät ole toimijoita ja vaikuttajia vaan toiminnan kohteita. (Karlsson 2000, 14.)

Toimintakulttuurin

muutoksen

käynnistämiseksi

lapsilähtöisemmäksi

tarvitaan

erityisosaamista ja muuntautumiskykyistä eli muuttuvaa eksperttiyttä (Karlsson 2000, 14).
Tämän vuoksi on tärkeää, että kasvattajat voivat reflektoida omia käytännön kokemuksiaan
ja tulla sen myötä tietoiseksi toimintansa taustalla olevasta hiljaisesta tiedosta ja
uskomuksista sekä suhteuttaa ne omaksumaansa muodolliseen, eksplisiittiseen tietoon.
Keskeistä on, että aikuiset asennoituvat lasten esittämiin näkökulmiin vakavasti. Heidän
tulisi olla valmiita luopumaan omista suunnitelmistaan ja tulkinnoistaan sekä antamaan
tilaa vaihtoehtoisille tavoille tehdä ja nähdä asioista. (Turja 2007, 173–174.)
Vuorovaikutuksessa lapset ovat omien merkitystensä luojia ja välittäjiä ja jokainen lapsi on
tässä prosessissa taidoiltaan ja ominaisuuksiltaan ainutkertainen. Kasvattajan onkin tärkeä
tunnistaa, millaisia ovat kunkin lapsen yksilölliset itseilmaisun taidot, aikaisemmat
kokemukset ja tulkinnat yhdessäolotilanteesta ja ilmapiiristä eli tilanteen turvallisuus sekä
merkityksellisyys lapselle. (Turja 2007, 174–175.)

Haluankin omassa tutkimuksessani saada syvällisempää tietoa oppilaan roolista hänen
omasta näkökulmastaan. Mielestäni on tärkeää pystyä kuvaamaan kokonaisvaltaisemmin
oppilaan näkökulma, sillä arviointikeskustelussa on kuitenkin kyse oppilasta koskevista
asioista, missä hänen tulisi olla aktiivinen ja tasavertainen toimija.
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4

ARVIOINTIKESKUSTELUN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET

4.1

4.1.1

Arviointikeskustelun vaiheet

Valmistautuminen keskusteluun

Oppilaan näkökulman huomioonottamiseksi koulun tulisi huolehtia siitä, että opettajat
voivat käydä arviointikeskusteluja kunkin oppilaan kanssa. Se edellyttää myös
koulukohtaisia toimenpiteitä arviointikeskustelujen käynnistämiseksi, selvää panostamista
oppilaiden kokonaisvaltaiseen edistymiseen. Kukin koulu voi kuitenkin luoda oman
mallinsa näkemystensä ja tavoitteidensa pohjalta. (Tuisku 2000, 44–45.) Kokemus tuo
varmuutta

keskustelutilanteeseen,

erikoislaadusta,

muodoista,

mutta

opettajan

vaatimuksista

ja

on

hyvä

olla

tavoitteellisuudesta,

tietoinen
että

sen

päästään

tulokselliseen arviointikeskusteluun oppilaan näkökulmasta. Lisäksi on hyvä huomioida,
että jokaiseen keskusteluun on hyvä varata aikaa esimerkiksi noin 35–45 minuuttia, jotta
jokainen oppilas ehtii tulla kuulluksi. Keskustelupaikan tulee olla myös rauhallinen ja
viihtyisä huone. (Tuisku 2000, 46–47.)

Mistä arviointikeskustelussa tulisi sitten keskustella? Aika on rajallinen, minkä vuoksi
valmiilla etukäteen lähetetyllä lomakkeella voidaan ehdottaa tai rajata keskustelunaiheita.
Nähdessään aiheet oppilas ja vanhemmat voivat nähdä mitä asioita keskustelussa on
tarkoitus käsitellä. (Tuisku 2000,59.) Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että oppilaan
elämäntilanteen

ja

arviointikeskustelussa
arviointikeskustelun

kokonaisuuden,
(Vuorinen
sisältöön

koulumaailman

2000,48).

kuuluu

Lisäksi

oppilaan

ja

kodin

keskeistä

hyvien

tulisi
on,

piirteiden

olla

että

esillä

jokaisen

konkreettinen

esiintuominen sekä oppilaan kiittäminen hyvin tehdystä työstä (Hongisto 2000, 106). Aina
on kuitenkin riski, että keskustelusta tulee jotain muuta kuin on tarkoitettu. Esimerkiksi
vanhemmilla itsellään voi olla liikaa vaikeuksia tai elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, tai
he voivat suhtautua hyvin kriittisesti kouluun. Silloin opettajan tehtävä on ohjata
keskustelua niin, että keskitytään kuitenkin oppilaan tiedolliseen ja sosiaaliseen
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kehitykseen. (Tuisku 2000,59.) Ei voida kuitenkaan varmasti liikaa korostaa sitä, että
keskustelun päähenkilönä on oppilas, jonka vuoksi on hyvä pitää mielessä keskustelun
tavoitteellisuus.
4.1.2

Keskustelun eteneminen

Jokaisen oppilaan kanssa keskusteltavat asiat voivat vaihdella, mutta keskustelun tulisi
kuitenkin pyrkiä tavoitteiden asettamiseen ja oppilaan näkökulman huomioonottamiseen.
Seuraavaksi on esitelty keskustelun etenemistä Häggin ja Kuopan (1997) mallin mukaan.
Tämä on yksi malli siitä, miten keskustelu voi edetä, mutta keskeistä siinä on se, että suunta
on oppilaan tulevaisuudessa ja oppilaan näkökulma otetaan huomioon.

Keskustelun eteneminen Häggin ja Kuopan (1997) esittämän kolmiovaihemallin mukaan:

Vaihe 1.

Vaihe 2.

Vaihe 3.

Nykytilanne

Toivetilan kartoitus

Strategian valinta

Kartoitus

Perspektiivit

Tukitoimet

Ongelmat

Tavoitetila

Suunnitelma

Yhteenveto

Ehdotukset

Sopimus

(Vuorinen 2000, 49.)

Vaihe 1 Ensimmäistä vaihetta voidaan kutsua maastokartoitusvaiheeksi. Keskustelun aluksi
opettajan tulee kannustaa oppilasta selostamaan koulunkäyntinsä nykytilannetta. Opettajan
tehtävän on esittää avoimia kysymyksiä ja antaa aikaa oppilaan vastauksille. Vaihe päättyy,
kun opettaja kokoaa oppilaan koulunkäynnistään kuvaamat ydinkohdat ja muotoilee ne
selkeästi, edelleen oppilaan kannalta. (Vuorinen 2000, 49.)

Vaihe 2 Toisessa vaiheessa opettaja yrittää löytää oppilaan kannalta realistisia ja eriteltyjä
laajempia perspektiivejä, etsiä vaihtoehtoja yhdessä oppilaan kanssa. Konkreettisia,
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realistisia, eri vaihtoehtoihin kiinnittyneitä tavoitteita varten tehdään toimintasuunnitelmia.
(Vuorinen 2000, 50.)
Vaihe 3 Kolmas vaihe on tulevan suunnittelu. Parasta on, jos oppilas itse kykenee tekemään
ehdotuksia. Toimintasuunnitelmaa tulee oppilaan itse työstää ja tarkentaa ja opettajan
rohkaista ja tukea vastuunottamisessa. Lopuksi mietitään puheena oleville toimenpiteille
tukipilareita, arvioidaan koko suunnitelman onnistumista yhdessä ja lopetetaan keskustelu.
(Vuorinen 2000, 50.)

Käytännössä keskustelut kulkevat monimutkaisesti näiden vaiheiden ympärillä. Edelleen on
kuitenkin syytä huomauttaa, että lasten iästä riippumatta heillä on omia tarpeita ja
valinnanmahdollisuuksia, arvioita ja näkökantoja, joita he toivovat otettavan huomioon ja
arvostettavan. Keskustelu pienenkin lapsen kanssa avaa näkökulmaa häneen tapaansa nähdä
ja tulkita asioita. Ohjaus on pedagoginen prosessi, jossa ohjaaja helpottaa muutosta, auttaa
keskustelun avulla oppilasta reflektoimaan, muotoilemaan, hyväksymään ja muuttamaan
tilannetta sekä tunnistamaan kykyjään. (Vuorinen 2000, 48, Tuisku 2000; 49–50.)
Vygotskyn mukaan lapsi tarvitsee aikuisen apua, jotta hän voi laajentaa osaamistaan ja
päästä seuraavalla tiedon tasolle. Tällöin toimitaan lähikehityksen vyöhykkeellä, jolloin
lapsi toimii itsenäisen ja ohjatun toiminnan välimaastossa. Kokemuksen karttuessa lapsi
sisäistää yhteistyön mentaalisen prosessin ja pystyy itsenäisiin suorituksiin tai käyttämään
niitä uusissa konteksteissa. (Clark 2005, 570–580.) Myös Piaget´n mukaan lapsen älyllinen
kehittyminen ja oppiminen tapahtuvat kognitiivisten konfliktien kautta. Kognitiivinen
konflikti tarkoittaa tilannetta, jossa lapsi huomaa omien tietorakenteidensa puutteellisuuden
tai soveltumattomuuden ja seurauksena on uuden tietorakenteen, skeeman muodostuminen.
(Crain 1992, 103–119.) Tämän vuoksi keskustelut ovat oiva paikka, missä on mahdollisuus
kohdata oppilas henkilökohtaisesti ja sekä edetä tavoitteiden suunnassa yksilöllisin
edellytyksin. (Ihme 2009, 130).
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4.2

Vuorovaikutus keskustelussa

Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana tulisi perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (2004) mukaan olla eri osapuolten kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22). Hyvässä arviointikeskustelussa
toteutuu vastavuoroisuuden periaate, jonka mukaan kullakin keskustelijalla on oma
roolinsa (Vuorinen 2000, 40–41; Ihme 2009, 99). Kullakin keskustelijalla on vuorotellen
tilaisuus

ajatusten

esiin

tuontiin

sekä

siinä

aikuisella

että

lapsella

on

aloitteentekomahdollisuus (Karlsson 2000, 63). Dialogi voidaan nähdä yhteistoimintana,
joka sitoo ihmiset yhteen ja luo väliaikaisesti heidän kokemansa maailman. Puhe luo ja
muuttaa jatkuvasti dialogisen vuorovaikutuksen kontekstia, joka on samalla dialogin tausta,
motivoija ja arvioija. (Riikonen 1999, 146–147.)

Aito dialogi on sellaista, jonka

lopputulosta ei voida ennustaa, koska prosessi voi olla pitkä ja dialogi jäädä keskenkin.
Tarkoituksena

ei

ole

päätöksenteko

ja

pyrkimys

saada

käsiteltävä

asia

pois

päiväjärjestyksestä, vaan tavoitteena on pyrkiä luomaan mahdollisuuksia ja näkemään uusia
vaihtoehtoja. Onnistunut dialoginen kommunikaatio edellyttää kuuntelemista, tarkentavia
kysymyksiä, avoimuutta uudelle, toisen mielipiteen kunnioittamista, vilpittömyyttä,
turvallista ilmapiiriä, sitoutumista ja heittäytymistä keskustelun vietäväksi. (Kauppila 2006,
179; Seppälä 2006, 248–249.)

Painopiste on enemmän vuorokuuntelussa kuin

vuoropuhelussa (Ojanen 2000, 64).
Vuorovaikutustilanteet voivat muodostaa myös esteen tasavertaiselle kohtaamiselle, jos
vuoropuhelu on katkonaista ja etenee opettajan aloitteiden ja intentioiden mukaan. Tällöin
vuorovaikutus muodostuu kolmesta puheenvuorosta: opettaja tekee aloitteen esittämällä
lapselle kysymyksen, johon lapsi antaa vastauksen ja lopuksi opettaja arvioi lapsen
vastausta. Tämän jälkeen opettaja esittää uuden kysymyksen, josta yleensä alkaa uusi,
erillinen kolmiosainen episodi. Oppilas pyritään saamaan ”aktiiviseksi” ja tilanne
”vuorovaikutteiseksi”, mutta todellisuudessa lapsi voi vain pyrkiä kertomaan opettajan
ennalta suunnittelemat asiat ja opettaja näin välttyy yksinpuhelulta. Tässä kolmivaiheisessa
mallissa lapsella ei ole juuri tilaa tai mahdollisuuksia tuoda esiin omia ajatuksiaan tai
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aloitteitaan. Sen sijaan lapsi on aikuisen toiminnan kohteena, jolloin häntä ohjataan
toimimaan aikuisen suunnitelmien ja toiveiden mukaan. (Karlsson 2000, 60.)

Arviointikeskustelun

luonteeseen

kuuluu

siis

kaikkien

osapuolten

näkemyksien

kunnioittaminen ja ainakin jonkinlainen yhteisymmärryksen saavuttaminen keskustelun
avulla. Jokainen keskusteluun osallistuja on oman alueensa asiantuntija: oppilas oman
oppimisensa, opettaja opettamisen, huoltaja vanhemmuuden. Kaikilla keskustelijoilla on
myös oma roolinsa. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin millaisina nämä erilaiset roolit
arviointikeskustelussa voidaan nähdä, jotta voimme ymmärtää paremmin oppilaan roolin
huomioonottamista.

4.3

4.3.1

Keskustelijoiden roolit

Oppilas

Tourusen

ja

Vaismaan

(1999)

tutkimuksessa

selvisi,

että

oppilaan

rooli

arviointikeskustelussa oli kaksijakoinen: aktiivinen osallistuminen oli vaikeaa aikuisten
keskustellessa ja toisaalta omien asioiden kertominen ei innostanut oppilaita kovinkaan
paljon. Arviointikeskusteluissa oppilas lähinnä vastaili opettajan kysymyksiin, kun taas
vanhemmat osallistuivat aloitteellisemmin keskusteluun. (Tourunen & Vaismaa 1999, 126,
131.) Samansuuntaisia tuloksia on myös saatu Andonovin (2007, 166) tutkimuksessa, jonka
mukaan aikuisten vuorovaikutuksen määrä ja aktiivinen laatu oli luonteenomaista
keskusteluille. Oppilaan asioista keskusteltiin, mutta hän jäi itse sangen hiljaiseksi mukana
olijaksi.

Alhon & Husson (2004) tutkimus on ainoita, joka on keskittynyt pelkästään oppilaan roolin
tarkasteluun

kehityskeskustelussa.

Tavoitteena

oli

selvittää,

millainen

rooli

alkuopetusikäisellä on kehityskeskustelussa, ja miten lapsi saa siinä äänensä kuuluville.
Tutkimus osoitti, että lasten ääni tulee kuuluville kehityskeskustelussa, jos vanhemmat ja
opettaja

antavat

siihen

mahdollisuuden.

Keskusteluissa

pääpaino

oli

menneen
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tarkastelussa, mutta myös tulevaisuuteen suunnattiin asettamalla tavoite. Lapsen päärooli
ilmeni kolmella eri tavalla: osallistujana muiden joukossa, puhujana ja kysymyksiin
vastaajana. Lisäksi havaittiin, että lapsi voi joutua myös sivustaseuraajaksi, jos aikuiset
ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja käyttävät abstrakteja käsitteitä. (Alho &
Husso 2004.)

Yhteistä edellä oleville tutkimuksille on se, että lapsi jää helposti sivustaseuraajaksi, vaikka
oppilaan asioista oli keskusteltu. Perinteisessä oppimisen ilmaisussa ja sen arvioinnissa
oppilas voi jäädä helposti kertojan rooliin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas ikään kuin
tarkastelee opittavaa ilmiötä itsensä ulkopuolisena asiana. Oppilas saattaa kertojana
suhtautua kriittisesti opiskelun kohteena olevaan ilmiöön: hän nostaa esiin ympäristöstään
löytyviä ongelmia, etsien ja hakien parannusehdotuksia muiden kanssaihmisten kanssa.
Tämä ei kuitenkaan välttämättä vaadi itseen kohdistuvaa kriittisyyttä ja tekee dialogin
mahdottomaksi. Toisena ääripäänä oppilas voidaan pitää sitä, että oppilas kannattaa
vahvasti tiettyä näkökulmaa ja asettuu vastustamaan toista olematta kykenevä
tarkastelemaan omia intressejään suhteessa kannattamaansa kantaan. (Niemi 2008, 128–
129.) Mutta miten oppilaan ääni sitten saataisiin käytännössä kuuluviin ja oppilas
tasavertaiseksi toimijaksi aikuisten kanssa?

Vuoropuheluun perustuvassa oppimisen ilmaisussa oppilasta ohjataan tarkastelemaan
opittavaa ilmiötä, mutta tuomaan esiin myös henkilökohtaisia ajatuksiaan ja suhdettaan
opiskeltavaa ilmiötä kohtaan. Lisäksi häntä ohjataan tarkastelemaan myös itseään ja omaa
kantaansa kriittisesti. (Niemi 2008, 128–129.) Tällainen vuoropuheluun perustuva
oppimisen ilmiö edellyttää jonkinlaista itsearviointia, että oppilas saadaan näkemään
opiskelumenestymistään tukevat ja estävät seikat sekä valvomaan niitä omatoimisesti.
Ehdottoman tärkeää on, että oppilas tietää, mitä tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan.
Lopuksi voidaan yhdessä pohtia, miten tavoite saavutettiin ja miettiä menestymiseen
vaikuttavia seikkoja ja etsiä niistä yhteyttä huonoon tai hyvään menestymiseen.
Itsearvioinnille on tyypillistä myös jatkosuunnitelman tekeminen: miten kehitän
oppimistani niin, että seuraavalla kerralla saavutan tavoitteeni paremmin, tai mitä pitää
kehittää niin, että voin asettaa itselleni vielä vaativamman tavoitteen. (Black, Harrison, Lee,
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Marshall & Wiliam 2003, 97; Koppinen ym. 1994, 88–89.) Kun oppilas saadaan näkemään
oppimistaitojen kehittäminen hyödylliseksi ja merkittäväksi itselleen, se saattaa
parhaimmillaan lisätä motivaatiota ja jopa kouluviihtyvyyttä (Ihme 2009, 133).

4.3.2

Vanhempi

Vanhempien kiinnostus koulua kohtaan on tullut aktiivisemmaksi ja vanhemmat tietävät
paremmin koulun arkipäivästä lisääntyneen tiedottamisen myötä. Vanhempien rooli
arvioinnissa on myös lisääntynyt. Yksi vanhempien tehtävistä liittyy oppilaiden
itsearviointiin.

Vanhemmilla

tulisi

olla

mahdollisuus

antaa

palautetta

itsearviointilomakkeiden yhteydessä esimerkiksi opiskelutehtävistä, niiden merkityksestä ja
vaikeusasteesta, opettajan työmenetelmistä, oppilaan tavasta tehdä työtä kotona, oppilaan
työpanoksesta, työmäärästä ja motivaatiosta sekä myös oppilaan suorituksen tasosta.
Vanhemmat voivat antaa myös sellaista tietoa, jota opettaja ei voi muuten saada ja joka
kuitenkin voi vaikuttaa oppilaan koulunkäyntiin, esimerkiksi tilapäisesti poikkeavista
olosuhteista kotona. Myös vanhempien osallistuminen keskusteluun lapsen kanssa
itsearviointilomaketietojen

pohjalta

on

arviointiin

osallistumista,

tärkeä

osa

kouluyhteistyötä ja oman lapsen itsearviointitaitojen kehittämistä. Vanhemman tulisikin
tiedostaa lapsen ja aikuisen vuorovaikutustilanteen merkitys lapsen minäkäsitykselle sekä
turvallisessa ilmapiirissä osoittama kiinnostus lapsen itsetunnolle. (Eloranta 2000, 78–79.)

Andonovin (2007) tutkimuksen mukaan vanhemmat odottavat kuulevansa keskusteluissa
erityisesti sen, miten lapsen koulunkäynti sujuu sillä hetkellä. Keskustelua pidetään
tilannearviona, johon liittyy tiedon jakamista vanhemmille. Vanhemmat toivoivat myös,
että keskustelu olisi avointa ja rehellistä ja että sen pyrkimyksenä olisi nimenomaan edistää
lapsen koulunkäyntiä. Vanhemmat kuvailivat keskustelua antoisaksi silloin, kun siihen
liitettiin hyviä tunteita, jokin ongelma oli ratkennut tai saatu selvitettyä tai asioita oli
käsitelty paneutuen ja yhteisymmärrystä etsien. Kielteiseksi keskustelua kuvattiin silloin,
kun luottamusta opettajaan ei syntynyt tai vanhempi ei kokenut saavaansa odottamaansa
tietoa. (Andonov 2007, 90–91.) Oppilaan näkökulmasta vanhempien tuella on merkitys,
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mutta avoimen vuorovaikutuksen syntymiseksi on tärkeää, että kaikki keskustelun
osapuolet tulevat keskusteluun samanlaisin odotuksin. Tällä tavoin voidaan edistää
keskustelun tavoitteellisuutta, kun oppilas, vanhempi ja opettaja tulevat keskusteluun
samanlaisin odotuksin.

4.3.3

Opettaja

Arviointikeskustelussa opettajan vuorovaikutustaidot ja ne nousevat ovat pääosaan
keskustelun ilmapiirin luonnissa. Opettajan onkin hyvä tiedostaa omat vahvuutensa ja
heikkoutensa vuorovaikutusammattilaisena, ja pyrittävä kehittämään itseään yhä parempien
arviointikeskusteluiden saavuttamiseksi.

Arviointikeskustelu perustuu opettajan ammattimaiseen otteeseen. Opettajan tulee ohjata
keskustelua niin, että se tukee oppilasta, mutta samalla opettaja saa ensiarvoisen tärkeää
tietoa niin kotoa kuin oppilaalta. (Valtanen 2000, 144.) Tärkeää on eläytyvän
kuuntelemisen taito. Oppilaan pitämät tauotkin ovat tärkeitä miettimisaikoja eikä niitä saisi
heti keskeyttää. (Tuisku 2000, 58–59.) Dialogista ohjaussuhdetta voidaan pitää
kasvatussuhteena, jossa ohjaaja on vastuussa siitä, että tekee kaikkensa ohjattavan kasvun
edistämiseksi. Dialogisuuden käsite viittaa sellaiseen asenteeseen, joka tukee inhimillistä
kasvua

ottamalla

huomioon

toisen

näkökulman,

eli

se

viittaa

suhteen

molemminpuolisuuteen, Minä-Sinä-suhteeseen. Sen vastakohta on Minä-Se-suhde. (Ojanen
2000, 62–63.) Yhteyden saaminen oppilaaseen ja hänen vanhempaansa vaatii ammatillista
taitoa ja hyvää luottamusta omiin kykyihinsä. Opettajan on uskallettava panna itsensä
alttiiksi prosessille, jonka lopputulosta hän ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin
opetustilannetta. (Vuorinen 2000, 41.)

Keskustelun vetäjällä tulee olla kuuntelutaitojen lisäksi kykyä nähdä ja aistia toisen
sanoma, muotoilla uudelleen, tehdä yhteenvetoja, asettua toisen asemaan, asettaa
kysymyksiä, tarkentaa, johtaa, jatkaa ja lopettaa keskustelu. Suunnitelmallisella
etenemisellä on lopputulokselle ratkaiseva merkitys. (Tuisku 2000, 46.)
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Kun keskustelussa käytetään sinä-muotoa, näin myös keskustelu kohdentuu oikein, ja
kaikki tulevat siitä osalliseksi, pääkohdekin. Keskustelussa oppilaan työskentelystä on
varottava yleistävää arviointia. Tehokkainta on, jos opettaja pystyy käyttämään minäviestejä esimerkiksi ”Minua häiritsee se, että…”.

Lisäksi keskustelu on hyvä aloittaa

esittämällä jotain myönteistä oppilaasta ja tukena voi olla esillä oppilaan töitä (esim.
portfolio).

(Koppinen

ym.

1994,

102.)

Opettajan

tulee

kuunnella

tarkasti

ja

ennakkoluulottomasti lapsen vastauksia. Tällä tavoin opettajan ohjaava puhe saavuttaa
oppilaita saavuttamaan tavoitteensa ja tulemaan tietoisimmiksi ajatteluprosesseistaan.
Lapsen vastauksista on myös hyvä aina etsiä se, mikä niissä oikeaa ja hyvää. Tämän jälkeen
vasta vastauksia täydennetään, jotta lapsen kyvykkyyden tunne säilyy. (Beck & Mckeown
2001, 10–20, Rasku-Puttonen 2006, 125.)
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5

ARVIOINNIN KÄYTÄNTEET TUTKIMUKSEEN
OSALLISTUNEESSA KOULUSSA

5.1

Arvioinnin periaatteista Kajaanin kaupungissa

Kajaanin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaan oppimista,
edistymistä ja työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa
määriteltyihin yleisiin ja oppiainekohtaisiin periaatteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin.
Arviointi on jatkuvaa ja tavoitteellista sekä monipuoliseen näyttöön perustuvaa.
Yksilöllisesti toteutettuna se auttaa oppilasta kehittämään omaa ajatteluaan ja toimintaansa
sekä ymmärtämään oppimaansa. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista
sekä kehitettävistä oppimisen alueista. Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen
huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti, erilaisin tiedottein,
arviointikeskustelussa

tai

muilla

tavoin.

(Kajaanin

kaupungin

perusopetuksen

opetussuunnitelma 2007.)

Oppilaalla tulee olla mahdollisuus arvioida itseään lukuvuoden aikana ja saada siitä
palautetta. Kajaanin kaupungissa koulut päättävät koulukohtaisesti itsearvioinnin määrän,
muodon ja toteutuksen. Itsearvioinnin muotoina ja menetelminä voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suullinen ja kirjallinen toiminta
oppilaan yksin tekemän toiminnan ja työn arviointi, esim. koe tai tutkielma
toisen
oppilaan
kanssa
tapahtuva
arviointi,
esimerkiksi
pari-tai
pienryhmätyöskentely
itsearviointi oppilaan ja opettajan kesken
itsearviointikeskustelu oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa
oppimispäiväkirja
selostusraportti
portfolio
kirjallinen arviointi valmiille lomakkeelle
vapaa muotoilu lomakkeen kysymyksissä

•

arviointi koepaperin lopussa

(Kajaanin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2007.)
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5.2

Arviointikeskustelun järjestäminen tutkimukseen osallistuneessa koulussa

Tutkimukseen osallistuneessa koulussa arviointikeskustelut pohjautuvat koulun omaan
itsearviointi- ja arviointikeskustelulomakkeeseen (liite 3). Ennen keskustelua oppilas ja
vanhemmat tekevät lomakkeen avulla omat arvionsa. Lomake palautetaan opettajalle
viimeistään yhtä päivää ennen kuin on arviointikeskustelujen aika, jonka jälkeen myös
opettaja arvioi oman osuutensa.

Arviointikeskustelut järjestetään syyslukukaudella. Jokaisella keskustelulle on varattu aikaa
noin 20 minuuttia, ja toivomuksena on, että oppilas ja huoltaja osallistuvat yhdessä
keskusteluun. Arviointikeskustelua ei välttämättä käydä, jos oppilas ja vanhemmat eivät
koe tarvitsevansa keskusteluaikaa. Joka tapauksessa tarkoituksena on, että jokainen täyttää
arviointikeskustelulomakkeen ja palauttaa sen opettajalle täytettynä. Tämän jälkeen
opettaja palauttaa lomakkeen kotiin tehtyään siihen oman arvionsa eli jokainen oppilas saa
kuitenkin opettajalta kirjallisen palautteen.

Seuraavaksi esittelen lyhyesti tutkimukseen osallistuneessa koulussa käytössä olleen
itsearviointi- ja arviointikeskustelulomakkeen sisällön, sillä lomake toimii myös
tutkimusaineistona. Itsearviointilomakkeet olivat hieman erilaisia oppilaan luokka-asteesta
riippuen. Tässä on esitelty 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnattu lomake.

Arviointilomake
työskentelytaidot
Opiskelumenestys.

koostuu
2.

neljästä

osasta.

Käyttäytymisen

Ensimmäisellä

Näitä

arviointi

sivulla

oppilas

ovat:
3.

1.

Sosiaaliset

Kiusaamisen

arvioi

sosiaalisia

taidot

ja

arviointi

4.

taitojaan

ja

työskentelytaitojaan. Arviointi koostuu 12 eri kohdasta, jossa oppilas, huoltaja ja opettaja
merkitsevät jokainen omaan sarakkeeseensa kirjainarvion. Kirjainarviot muodostuvat
seuraavasti: Kiitettävä-Erinomainen (9-10): E, Tyydyttävä-Hyvä (7-8): H, Välttäväkohtalainen (5-6): K, Hylätty (4): Hy. Kirjainarvioin lisäksi oppilas arvioi myös
nuolimerkillä mihin suuntaan oma toiminta on muuttunut jakson aikana.
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Toisena oppilas arvioi käyttäytymistään. Käyttäytymisen arviointi perustuu Kajaanin
kaupungin kouluissa noudatettaviin käyttäytymisen kriteereihin. Oppilaan tehtävä on lukea
käyttäytymisen kriteerit ja alleviivata niistä itselleen sopivat virkkeet ja merkitä, minkä
arvosanan antaisi itselleen. Lisäksi oppilaan tulee miettiä, mitkä asiat estävät oppilasta
saamasta parempaa käyttäytymisen arvosanaa ja mitä hän voisi tehdä parantaakseen
käyttäytymistään.

Kolmantena kohtana on kiusaamisen arviointi. Oppilaan tulee merkitä rastilla jakson
aikana toteutunut vaihtoehto: onko oppilasta kiusattu koulussa, koulumatkalla, vapaaaikana tai ei lainkaan. Myös huoltajalla on varattu tilaa kirjoittaa mahdolliset omat
kommenttinsa kiusaamisesta. Viimeisenä oppilas arvioi opiskelumenestystään. Oppilas
arvioi omaa opiskelumenestystään 12 oppiaineessa merkitsemällä omaan sarakkeeseensa
numerolla sekä nuolimerkinnällä. Opettaja ja huoltaja tekevät omat arvionsa oppilaan
opiskelumenestyksestä heille varattuihin sarakkeisiin. Lisäksi oppilaan tulee miettiä, mitkä
aineet sujuvat hänen mielestään hyvin sekä missä on vaikeuksia ja miettiä, mitä voisi tehdä,
että vaikeudet voisivat vähentyä. Itsearviointi- ja arviointikeskustelulomakkeen lopuksi
oppilas kirjoittaa ylös, mitä sovittiin yhteisessä keskustelussa vaikeuksien vähentämiseksi
ja kaikki keskustelun osapuolet allekirjoittavat lomakkeen.
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6

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää oppilaan roolia arviointikeskustelussa. Sitä tutkitaan
kahdesta eri aineistosta: oppilaiden haastatteluista sekä tutkimukseen osallistuneen koulun
itsearviointi-

ja

arviointikeskustelulomakkeesta.

arviointikeskustelulomakkeen

ennen

Oppilas

keskustelua

ja

täyttää

keskustelu

itsearviointipohjautuu

ja

tähän

lomakkeeseen, jonka vuoksi se on antamassa lisätietoa ja tukemassa haastatteluiden
antamaa tietoa oppilaan roolista arviointikeskustelussa.

Oppilaan roolia tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:

1. Miten oppilas osallistuu arviointikeskusteluun?
2. Minkä roolin arviointikäytänteet muodostavat oppilaalle?
3. Minkä merkityksen oppilas antaa arviointikeskustelulle?
4. Mitkä tekijät vaikuttavat oppilaan osallisuuteen arviointikeskustelussa?

Itsearviointilomake on keskeinen osa oppilaan arviointikeskustelua, jonka vuoksi on syytä
selvittää,

miten

lomake

vaikuttaa

oppilaan

rooliin

arviointikeskustelussa

(ks.

tutkimuskysymykset 1 ja 2). Haastatteluiden avulla on taas tarkoitus saada näkyviksi niitä
merkityksenantoja,

joita

oppilaat

arviointikeskustelulle

antavat.

Merkityksenannot

selviävät, kun oppilaat esimerkiksi kuvailevat omaa osallistumistaan arviointikeskusteluun.
(ks. tutkimuskysymys 3) On syytä myös kysyä, mitkä tekijät oppilaiden mielestä
vaikuttavat heidän osallisuuteensa arviointikeskustelussa sekä tarkastella tukeeko lomake
oppilaiden aktiivista osallistumista. (ks. tutkimuskysymys 4)
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7

7.1

KVALITATIIVISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimusote

Valitsin tutkimusotteeksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusotteen, sillä tavoitteena
tutkimuksellani

oli

selvittä

oppilaan

roolia

arviointikeskustelussa.

Lähtökohtana

kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin todellisen elämän kuvaaminen, jossa kohdetta
pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Todellisuuden moninaisuudesta
seuraa, että tapahtumat muokkaavat toinen toistaan ja ilmiöistä voi löytyä monenlaisia
suhteita ja näkökulmia. Tulee huomioida myös, se että tutkimukseen vaikuttavat kuitenkin
aina tutkijan omat arvolähtökohdat. Ne vaikuttavat siihen, miten pyrimme ymmärtämään
tutkimuksen ilmiöitä. Objektiivisuus on siis piirre, jota on mahdoton täysin saavuttaa,
koska tutkija ja se mitä tiedetään, liittyvät saumattomasti toisiinsa. (Hirsjärvi & Remes
2009, 161,164.)

Tutkimuksen

taustalla

on

fenomenologinen

näkökulma.

Fenomenologisessa

ja

hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä ovat tutkimuksen teon kannalta keskeisiä kokemuksen,
merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia.
Kokemus syntyy vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa eikä ihmistä voida ymmärtää
irrallaan tuosta suhteesta. Fenomenologisen näkemyksen mukaan ihmisen suhde maailmaan
on intentionaalinen. Intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki merkitsee meille jotakin,
jokaisessa havainnossa kohde näyttäytyy havaitsijan pyrkimysten, kiinnostusten ja
uskomusten valossa. Fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde ovat merkitykset,
joista kokemukset siis muodostuvat. Ihmisen toimintaa voidaan siis tämän näkemyksen
mukaan kuvata intentionaaliseksi, tarkoitusperäiseksi ja ihmisen suhdetta todellisuuteen
merkityksillä ladatuksi. (Laine 2001, 26–27.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan oppilaiden
kokemaa roolia arviointikeskusteluista, jonka vuoksi tärkeää ovat kaikki ne merkitykset,
joita oppilaat arviointikeskustelulle antavat.
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Fenomenologinen merkitysteoria sisältää myös ajatuksen siitä, että ihmisyksilö on
perustaltaan yhteisöllinen. Merkitykset ovat intersubjektiivisia, ”subjektien välisiä”.
Yhteisön jäseninä meillä on yhteisiä piirteitä, yhteisiä merkityksiä. Tämän vuoksi jokaisen
yksilön kokemusten tutkimus paljastaa myös jotain yleistä. Toisaalta jokainen yksilö on
erilainen ja jokaisen yksilöllisellä erilaisuudella on myös merkitystä. Hermeneuttinen
tutkimus poikkeaakin perinteisestä tieteestä, sillä siinä ei tavoitteena ole pyrkiä etenemään
induktiivisesti yksittäistapauksista yleiseen. Siinä myös ainutkertainen ja ainutlaatuinen on
kiinnostavaa. (Laine 2001, 28.) Tavoitteena tässä tutkimuksessa ei siis ole pyrkiä
etenemään induktiivisesti yksittäistapauksista yleiseen. Oppilaat ja arviointikeskustelut ovat
erilaisia jokaisen oppilaan kohdalla, jonka vuoksi ei voida tehdä induktiivisesti saatua
yleistystä oppilaan roolista arviointikeskustelussa. Sen sijaan tavoitteena on pyrkiä
kuvaamaan oppilaiden antamia merkityksenantoja arviointikeskustelusta mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti.

Kokemusten

tutkimuksen

lisäksi

tutkimuksen

kohteena

oli

julkinen

asiakirja.

Haastatteluilla oli tarkoitus saavuttaa oppilaan kokemusmaailma ja näkökulma, mutta
yleistä dokumenttiaineistoa tarkastelemalla haluttiin verrata haastatteluiden antamaa tietoa
oppilaan

roolin

selvittämiseksi

arviointikeskustelussa.

Dokumenttiaineistona

toimi

tutkimukseen osallistuneen koulun itsearviointi- ja arviointikeskustelulomake.

7.2

Kohdejoukon valinta

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista harkinnanvarainen otanta, mitä myös tässä
tutkimuksessa sovellettiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että laadullisessa tutkimuksessa keskitytään
usein

pieneen

määrään

tapauksia

ja

niitä

pyritään

analysoimaan

mahdollisimman

perusteellisesti. Näin ollen aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan laatu.
(Eskola & Suoranta 1998, 18.)

Tämän

tutkimuksen

kohdejoukko

muodostui

6.-luokkalaisista

oppilaista

eräästä

kajaanilaisesta peruskoulusta. Tutkittavaksi valittiin 6.-luokkalaisia oppilaita, koska
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suurimmalla osalla heistä oli jo kokemusta arviointikeskusteluista 1.-luokasta lähtien.
Tutkimuksessa tavoitteena oli pyrkimys mahdollisimman monipuoliseen aineistoon
valitsemalla haastateltavat harkinnanvaraisesti niin, että annoin kaikille luokan halukkaille
oppilaille mahdollisuuden osallistua haastatteluun. Ehtona oli kuitenkin se, että oppilaiden oli
täytynyt osallistua arviointikeskusteluun. Tutkimukseen ilmoittautui alun perin 11 oppilasta,

mutta haastatteluun osallistui 10 oppilasta: 7 tyttöä ja 3 poikaa. Yksi oppilas jäi pois
haastatteluista, sillä hän ei ollut osallistunut koulussa järjestettävää arviointikeskusteluun.

7.3

Aineiston hankinta

Tässä tutkimuksessa primaariaineisto hankittiin haastattelemalla oppilaita.

Haastattelua

voidaan pitää laaja-alaisin keino lähestyä toisen ihmisen kokemuksellista maailmaa. (Laine
2001, 35). Toisen osan aineistoa muodostaa koulussa käytössä ollut itsearviointi- ja
arviointikeskustelulomake,

josta

käytän

myös

nimitystä

dokumenttiaineisto.

Dokumenttiaineisto tuli toiseksi osaksi aineistoa, sillä vasta tutkimuksen edetessä sain tietää,
että lomake toimii keskeisenä osana oppilaiden arviointikeskusteluja. Lomakkeen sain
käyttööni vähän ennen haastatteluja koulun rehtorilta ja lomaketta käytettiin julkisena
aineistona eikä oppilaiden täyttämänä henkilökohtaisena aineistona. Tutkimuskysymykset
muokkautuivat myös sen jälkeen, kun päätin ottaa dokumenttiaineiston toiseksi osaksi
aineistoa. Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle onkin se, että tutkimussuunnitelma
muotoutuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi & Remes 2009,164).

Ennen varsinaista aineistonkeruuta pyydettiin lupa tutkimuksen toteuttamiseen koulun
rehtorilta.

Lapsia tutkittaessa onkin tärkeintä koko tutkimusprosessin ajan huolehtia

lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen etiikasta. (Aarnos 2007, 144). Myös lapsella tulee olla
riittävä tieto tutkimuksesta, sillä lapsella on omat odotuksensa siitä, millaisesta tilanteesta
on kyse ja mitä siitä seuraa, kun häntä haastatellaan. Kun lapsi kuvaa ja kertoo
haastattelussa asioista, hän asettuu samalla tietynlaiseen vuorovaikutukselliseen suhteeseen,
ei pelkästään haastattelijan, vaan myös kuvauksensa kohteen kanssa. (Alasuutari 2010,
147–148.) Lapsilta sekä heidän vanhemmilta pyydettiinkin suostumus sekä lähetettiin
tiedote siitä, mihin lasta ollaan aikeissa pyytää (liite 1). Varsinainen aineistonkeruu
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suoritettiin kahtena eri koulupäivänä. Ennen haastattelua toteuttamista oppilaille selvitettiin
vielä uudestaan tutkimuksen tarkoitus, luotettavuus sekä mahdollisille kysymyksille
jätettiin

vielä aikaa.

Haastattelun

ajankohta ajoitettiin

samoihin

aikoihin

kuin

arviointikeskustelut olivat menossa luokassa. Osalla oppilaista arviointikeskustelu oli ollut
edellisenä päivänä, osalla siitä oli kulunut jo viikko, mutta kaikilla se oli kuitenkin
tuoreessa muistissa.
7.3.1

Haastattelu

Koska tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää oppilaan roolia, oli yksilöhaastattelu mielestäni
sopiva aineistonhankintamenetelmä, sillä se antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda
esiin mielipiteensä ja tilaisuuden kertoa omista kokemuksistaan avoimemmin. (Eskola &
Vastamäki 2001; 24–26; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). Haastatteluun
valmistauduin perehtymällä arviointikeskusteluita ja lasten osallisuutta koskevaan tutkimus- ja
teoriatietoon sekä tämän ja tutkimuskysymysten pohjalta laatimalla haastattelun teemat.

Haastattelulle onkin luonteenomaista, että se on ennalta suunniteltu sekä haastattelija on
ennalta tutustunut tutkimuksen kohteeseen. (Metsämuuronen 2006, 113).

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi
haastatteluksi, sillä yksi teemahaastattelujen eduista on se, että haastattelussa voidaan edetä
haastateltavien ehdoilla. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun teema-alueet ovat
tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelun avulla pyritään
keräämään sellainen aineisto, jonka pohjalta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä tutkittavasta
ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66.) Haastattelija kuitenkin varmistaa, että kaikki

etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavien kanssa läpi, mutta niiden järjestys
ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen (Eskola & Suoranta 1998, 87).
Haastattelu eteni teemarungon (liite 2) mukaisesti. Haastattelussa esiintyy kuitenkin usein
lapsen ja aikuisen valtaero, joka voi vaikuttaa haastattelun kulkuun. Keskustelutilanteessa

tuleekin välttää opettaja-oppilas-suhteen kaltaista tilannetta, jossa aikuinen tietää vastaukset
ja pyrkii tarkistamaan lapsen osaamisen. Tällöin lapsen vastaukset voivat kertoa enemmän
siitä, mitä hän olettaa haastattelijan odottavan vastauksilta kuin siitä, miten asiat
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näyttäytyvät hänelle hänen omassa elämänpiirissään. Lisäksi haastattelussa lapsen kielen
tulee olla haastattelun pääkieli. (Alasuutari 2010, 152–153.) Pyrinkin huomioimaan
haastattelussa lapsen tavan nähdä asioita sovittamalla oman puhetapani lapsen tarjoamiin
tapoihin ja ilmaisuihin. Tärkeää oli myös, että oppilas kertoi nimenomaan omasta
näkemyksestään ja kokemuksestaan. Tähän pyrin luomalla rentoa ilmapiiriä ja pyysin
haastateltavia kertomaan vapaasti kokemuksistaan ja lisäkysymyksillä ohjasin keskustelua
niihin teemoihin, jotka olivat tutkimukseni kannalta olennaisia.

Haastattelujen loppupuolella tarkistin, että kaikki tärkeimmät teemat käsitelty ja esitin vielä
tarvittaessa lisäkysymyksiä. Annoin vielä haastateltaville lopuksi mahdollisuuden esittää
kysymyksiä tai kertoa vielä jostain teemasta lisää. Mielestäni haastateltavat olivat
yhteistyöhaluisia ja kokivat asiani tärkeäksi. Tämän vuoksi heitä ei haastattelun edetessä
tarvinnut juurikaan motivoida vaan keskustelu eteni sujuvasti. Vain yhden oppilaan kohdalla
koin, että jouduin esittämään paljon lisäkysymyksiä. Tämä voi johtua siitä, että oppilas ei ollut
välttämättä tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti tai mahdollisesti hän koki tilanteen
jännittäväksi. Yksittäisen haastattelun kesto oli noin 20–25 minuuttia.

7.3.2

Dokumenttiaineisto

Haastatteluaineisto muodostaa tutkimuksen keskeisen empiirisen aineiston. Tässä
tutkimuksessa on kuitenkin otettu primaariaineiston tueksi lisäaineistoa. Toisena osana
aineistoa toimii dokumenttiaineisto, joka on tutkimukseen osallistuneen koulun itsearviointi
ja arviointikeskustelulomake. Lomake oli tehty tutkimukseen osallistuneen koulun
arviointikeskusteluja varten eikä se ollut käytössä muissa kouluissa. Eri luokka-asteilla oli
omat lomakkeensa ja tutkimukseeni otin 5.-6.-luokkalaisille tehdyn lomakkeen, sillä myös
haastateltavat olivat 6.-luokkalaisia.

Laadullisen tutkimuksen etuja on myös se, että

tutkijalla on käytettävissään ehtymätön määrä valmiita aineistoja, jolloin tutkijan ei tarvitse
aina kerätä itselleen uutta aineistoa empiiristä tutkimusta tehdäkseen. Dokumenttiaineiston
tehtävänä on tarkistaa päätelmien paikkansapitävyyttä ja lisätä haastatteluaineiston
analyysin luotettavuutta. Muu aineisto voi tuoda myös lisätietoa käsiteltävään asiaan.
(Aarnos 2001, 149.) Lomake on toisena osana aineistoa, sillä se on keskeinen osa
oppilaiden käymää arviointikeskustelua. Oppilaat täyttävät lomakkeen ennen keskustelua
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sekä lomake on mukana keskustelussa eli keskustelu pohjautuu pitkälti tähän
lomakkeeseen. Lomake toimii siis tukemassa haastattelujen antamaa tietoa oppilaan roolista
arviointikeskustelussa. Lomakkeella on keskeinen merkitys oppilaan osallistumiseen
keskustelussa, joten sen tarkastelu voi antaa tärkeää lisätietoa siitä, miten oppilaan ääni
tulee keskustelussa esiin.

7.4

Aineiston analyysin lähtökohdat

Kvalitatiivisen tutkimuksen olennaisia vaiheita ovat analyysi sekä löydösten tulkinta ja
esittäminen. Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on selkiyttää aineistoa ja tuottaa uutta
tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Analyysillä pyritään muokkaamaan suuresta aineistosta ja
tiedon määrästä mielekäs ja selkeä kokonaisuus. Koska jokainen laadullinen tutkimus on
ainutkertainen, myös tutkimuksessa käytetty analyysitapa on ainutlaatuinen. Tästä johtuen
ei ole olemassa kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin sovellettavaa mallia, vaan jokaisen
tutkijan on muodostettava itse juuri hänen tutkimukselleen ja aineistolleen sopiva
analyysimenetelmä. (Eskola & Suoranta 1998, 137; Patton 2002, 440–441.)
Haasteelliseksi kokemusten tutkimisessa muodostuvat niiden tulkinta. Tutkijana minulla oli
myös jo jonkinlainen esiymmärrys aiheesta mikä ohjasi tulkintaa esimerkiksi omat
kokemukset ja teoriatieto. Tutkimuksen tavoitteena kuitenkin oli nostaa tietoiseksi ja
näkyväksi se, minkä tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi tai
mikä on koettu mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. (Laine 2001, 32). Annoin omassa
tutkimuksessani aikaa aineistolle ja luin sitä useamman kerran läpi, jolloin en nojannut
ensimmäisiin tulkintoihini. Huomasinkin, että tutkimuksesta nousi esiin koko ajan uusia
asioita, joita en ollut aiemmin huomannut.
Aineiston

analysoinnissa

nojattiin

ensisijaisesti

aineistolähtöisyyteen.

Aloitin

haastatteluaineiston järjestämisen litteroimalla haastattelut. Litteroinnin aloitin heti
haastattelujen jälkeen, kun asiat olivat vielä tuoreessa muistissa. Purin haastattelut sanasta
sanaan, mutta jätin kirjaamatta esimerkiksi naurahduksia, hymähdyksiä tms., jotka koin
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tutkimukseni kannalta epäolennaisiksi. Koodasin jokaisen haastattelun omalla kirjain- ja
numeromerkinnällään esim. T1, T2, P1, P2. Jaottelin tyttöjen ja poikien haastattelut
erikseen vaikka tällä ei ollutkaan merkitystä tutkimustehtävän kannalta. Tämä merkintätapa
näkyy myös aineistositaateissa. Litteroinnin jälkeen tutustuin aineistooni lukemalla sitä
useamman kerran läpi ja annoin tilaa aineistolle sekä pyrin olemaan etäämmällä vielä tässä
vaiheessa omista tulkinnoistani.

Aineiston analysoinnissa pyrittiin löytämään ja erottelemaan tutkimusongelmien kannalta
olennaiset aiheet eli järjestämään ne teemoittain. Teemoittelu on teorian ja aineiston
vuoropuhelua, joka näkyy myös raportissa niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola &
Suoranta 1998, 176.) Ensin järjestin aineiston haastatteluteemojen mukaisesti (ks. liite 2).
Tämän jälkeen luin aineistoa usean kerran läpi, jonka jälkeen osa alkuperäisistä teemoista
muokkautui ja syntyi myös uusia teemoja. Lopulliset teemat alateemoineen muodostuivat
seuraavasti:
1.Oppilaan merkityksenannot
•
•
•

motivaatio osallistua arviointikeskusteluun
keskustelujen tarkoitus
onnistuneisuus

2.Osallistumistavat/muodot
3.Osallistumiseen vaikuttaneet tekijät
•

vuorovaikutuksen laatu

Tämän jälkeen luin luokittelin aineiston vielä tutkimuskysymysten alle. Tutkija tekee
valintoja, mikä aineistossa kuuluu tutkimuksen piiriin ja mikä ei ole tutkimuksen kannalta
olennaista. (Laine 2001,39.) Vaikka siis sanotaan, että aineistosta nousee teemoja, minä
tutkijana kuitenkin määritin omaan ymmärrykseeni ja tulkintaani nojaten, mitä näkökulmia
nostin haastatteluista esille. Samoin päätin, millä perusteella ilmaisut kuuluivat tietyn
teeman alle. Käytin kuitenkin aineiston kuuntelemiseen ja lukemiseen paljon aikaa.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.)
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Dokumenttiaineiston analysoinnissa käytin apuna sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä
aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi
on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja
aineistoja. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty
kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin
tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) Tässä tutkimuksessa pyrittiin
tiivistämään lomakkeen keskeinen sisältö ja tarkastelemaan, miten oppilaan rooli näkyy
siinä sekä haastatteluiden antaman tiedon kanssa yhdessä tekemään johtopäätöksiä oppilaan
roolista arviointikeskustelussa.
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8

TULOKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaiden roolia arviointikeskustelussa. Tätä
tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta: oppilaiden haastatteluista sekä itsearviointi- ja
arviointikeskustelulomakkeesta. Tulososiossa erittelen ensin oppilaan roolia tutkimukseen
osallistuneen koulun käytössä olleesta itsearviointi- ja arviointilomakkeesta (luku 8.1).
Toisena tarkastellaan oppilaan osallistumista arviointikeskusteluun (luku 8.2). Tämän
jälkeen esitellään oppilaan antamia merkityksenantoja (luku 8.3) ja viimeisenä oppilaan
aktiiviseen osallistumiseen liittyneitä tekijöitä (luku 8.4).

8.1

Millainen rooli koulun arviointikäytänteessä muodostuu oppilaalle?

Oppilaan roolia pyrittiin selvittämään myös analysoimalla koulussa käytössä ollutta
itsearviointi- ja arviointikeskustelulomaketta, sillä arviointikeskustelu käytiin tämän
pohjalta. Tässä luvussa olen pyrkinyt tarkastelemaan, miten oppilaan rooli näkyy
arviointilomakkeessa.

Tutkimukseen osallistuneen koulun itsearviointi- ja arviointikeskustelulomakkeessa
arvioinnin kohteena olivat sosiaaliset ja työskentelytaidot, käyttäytyminen, kiusaaminen
sekä opiskelumenestys. Oppilas arvioi omaa työskentelyään, antaa itselleen arvosanoja sekä
arvioi, miten oma toiminta on muuttunut jakson aikana numeroin nuolimerkinnöillä.
Lisäksi vanhemmat ja opettaja tekevät lomakkeeseen omat arvionsa. Lomake ohjaa myös
oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita, esimerkiksi seuraavasti: ”Mitä suunnittelet
tekeväsi, että vaikeudet vähenevät”. Lisäksi oppilaalla on mahdollisuus myös oman
mielipiteen ilmaisuun ja reflektoida omaa oppimista estäviä ja tukevia asioita, esimerkiksi
seuraavasti: ”Miten voisit parantaa käyttäytymistäsi?”, ”Mitkä aineet sujuvat mielestäsi
hyvin?”.

Voisi ajatella, että arviointi tapahtuu oppilasta varten ja oppilaan parhaaksi, sillä arviointi
tapahtuu hänen omista edellytyksistään sekä etenee vähitellen tavoitteiden asettamiseen
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niillä oppimisen osa-alueilla, joissa hän tarvitsee parannusta. Nuolimerkinnät ja numerot
ovat myös konkreettisia tapoja havainnollistaa oppilaalle, missä on hyvä ja missä tarvitsee
vielä parannusta. Lisäksi kun vanhemmat ja opettaja tekevät oman arvionsa on oppilaalla
mahdollisuus saada itsestään lisätietoa oppimisen eri osa-alueilta. Lomakkeessa pääpaino
on myös sosiaalisissa taidoissa, mikä osoittaa oppilaalle, mitä asioita häneltä odotetaan ja,
mitkä ovat arvostettuja asioita. Lisäksi arviointikeskustelujen ajoittuminen tutkimukseen
osallistuneessa koulussa syyslukukauteen mahdollistaa sen, että arviointikeskustelu on
kehityskeskustelu: siinä voidaan miettiä mennyttä sekä pohtia tulevaa ja asettaa tavoitteita.

Oppilaan keskeinen asema lomakkeen sisällössä näkyy siinä, että oppilas oli laitettu
arviointisarakkeissa ensimmäiseksi (ks. esim. sosiaaliset taidot ja työskentelytaidot sekä
opiskelumenestys). Tämän jälkeen tulevat opettaja ja viimeisenä huoltaja. Voisi ajatella,
että oppilas on korkeimmalla jalustalle laitettaessa arvioinnin osapuolet järjestykseen.
Lomakkeessa on käytetty myös paljon sinä – muotoa. Tämän voidaan ajatella lisäävän
oppilaan tunnetta siitä, että häntä arvostetaan ja hän on osallisena omassa arvioinnissaan.
Esimerkiksi seuraavat ilmaisut kuvaava hyvin oppilaan osallisuuden tunnetta oman työnsä
arvioijana: ”viihdyn koulussa”, ”antaisin itselleni arvosanan”, ”onko kiusaaminen
haitannut sinun koulun käyntiäsi?”, ”mitkä aineet sujuvat mielestäsi hyvin?”.

Lomaketta on

hyvä

katsoa

myös

kriittisesti.

Oppilaan

näkökulmasta

ajatellen

itsearviointilomaketta voidaan pitää aika ”lomakemaisena”, jossa arvioidaan omaa
oppimista nuolilla ja kirjainarvioilla sekä numeroilla. Myös esimerkiksi käyttäytymisen
arvioinnissa,

oppilaan

tulee

arvioida

omaa

käyttäytymistään

suhteessa

yleisiin

käyttäytymisen kriteereihin, jonka voidaan ajatella olevan haasteellista ainakin osalle
oppilaista. Motivoiko tällainen lomakkeen täyttö oppilasta? Tuleeko arvioinnista vain
lomakkeen

täyttöä,

ilman

merkitystä?

Keskeistä

on

varmasti

se,

miten

itsearviointilomaketta käytetään täyttämisen jälkeen. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa on
pyritty tuomaan esille myös se, miten oppilaat arviointikeskustelun kokivat sekä miten
lomake tukee oppilaan roolia arviointikeskustelussa, sillä keskustelu pohjautui tähän
lomakkeeseen.
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8.2

Miten oppilas osallistuu arviointikeskusteluun?

Tutkimuksessa

haettiin

vastausta

kysymykseen,

”miten

oppilas

osallistuu

arviointikeskusteluun”. Tällä pyrittiin selvittämään erityisesti oppilaan aktiivisuutta ja
tapoja, miten hän osallistuu arviointikeskusteluun. Oppilaiden haastatteluiden perusteella
oppilas oli osallistunut arviointikeskusteluun kertomalla omista asioistaan, mutta oppilaan
rooli oli muodostunut enimmäkseen siitä, että hän oli kuunnellut ja vastaillut opettajan tai
vanhemman esittämiin kysymyksiin.

Tuloksissa nousi esiin, että oppilas oli osallistunut arviointikeskusteluun kuuntelemalla,
katsomalla ja nyökkäilemällä, kun opettaja oli kertonut arvioinneista. Oppilas oli ollut
myös sivustaseuraajana silloin kun opettaja ja vanhempi olivat keskustelleet keskenään.
Oppilas oli ehkä jossain määrin asennoitunutkin niin, että tulee kuuntelemaan opettajan
arvioita koulunkäynnistään kuin olemaan itse aktiivisena keskustelijana. Vanhemmat sen
sijaan olivat myös tehneet kysymyksiä ja kommentoineet väliin, joten oman mielipiteen
ilmaisuun olisi myös oppilaalla ollut mahdollisuus. Seuraavat sitaatit kuvaavat oppilaan
passiivisempaa roolia kuuntelijana:

T5:en mä oikein keksiny mitään sanottavaa siihen välliin.
T1:No ope aina kertoi niitä ja äiti pisti aina jotain kommentteja siihen väliin
kohta kohalta.
P2:No se [isä] keskusteli open kanssa siitä, että aina jostain asioista kysyi.
T4:Ope niinku veti sen keskustelun, että se niinku käänti aina sivuja ja ope
aika lailla puhui koko ajan. En mä niinku tarvinnu sannoo siinä mittään, että
ope aika lailla ties niinku miten mennee ja tälleen. Ei mulla varmaan ois ollu
mittään sanottavaa siihen.
Oppilas oli osallistunut arviointikeskusteluun myös kertomalla omia mielipiteitään.
Oppilas oli aktivoitunut kuitenkin enimmäkseen silloin, kun häneltä oli kysytty jotain
esimerkiksi onko oppilasta kiusattu koulussa. Oppilaan mielipidettä asiaan oli kysynyt
opettajan lisäksi myös vanhempi. Oppilas oli osallistunut myös oma-aloitteisesti ja sanonut

40

oman mielipiteensä silloin, kun hän koki, että tämän tarpeelliseksi. Seuraavat sitaatit
kuvaavat oppilaan aktiivisempaa roolia kysymyksiin vastaajana ja oman mielipiteen
ilmaisijana:
T2:No oli se [isä] ihan silleen, et se kuunteli. Se niinku kyseli, et vaikka oon
ollu vähän myöhässä, se niinku kysyi että mitä oon niinku siitä mieltä.
T5:Kuuntelin ja vastailin ja sitten sannoin jos oli jottain sanottavvaa.
8.3

Minkä merkityksen oppilas antaa arviointikeskustelulle?

Tutkimuksessa etsittiin myös vastausta kysymykseen minkä merkityksen oppilas antaa
arviointikeskusteluille. Teemoiksi tämän kysymyksen alle syntyivät: ”motivaatio osallistua
arviointikeskusteluun”, mitä käsitellään tarkemmin luvussa 8.3.1. Toiseksi teemaksi
muodostui ”keskustelujen tarkoitus”, mitä käsitellään luvussa 8.3.2. Lisäksi kolmas vahva
teema on ”onnistunut keskustelu”, mitä tarkastellaan luvussa 8.3.3.

Oppilaat kuvailivat arviointikeskusteluun lähtemistä pääosin mukavana. Oppilaita motivoi
osallistua keskusteluun, sillä he halusivat saada tietoa omasta koulunkäynnistään. Lisäksi
oppilaat kertoivat, että keskusteluun on mukava lähteä, koska siinä on mahdollisuus
keskustella opettajan ja vanhemman kanssa sekä pääsee itse kertomaan omia ajatuksiaan.
Oli kuitenkin oppilaita, jotka kuvasivat arviointikeskusteluun lähtemistä jännittävänä tai
epämukavana. Oppilaat perustelivat tätä sillä, että eivät tiedä mitä arviointikeskustelussa
puhutaan.

Oppilaiden mielestä keskusteluita järjestetään, jotta opettaja, oppilas ja vanhemmat saavat
tietoa koulunkäynnistä ja tietoa siitä mitä parantaa. Oppilaiden mielestä arviointikeskustelut
voidaan keskustella opettajan ja vanhemman kanssa mahdollisista vaikeuksista tai mieltä
askarruttavista asioista. Oppilaat kokivat arviointikeskustelun olleen myös onnistunut, sillä
he olivat saaneet tietoa koulunkäynnistään sekä vinkkejä mitä parantaa. Lisäksi oppilaat
kokivat tärkeäksi, että heiltä oli kysytty asioita sekä oppilaat olivat saaneet ilmaista omia
mielipiteitään ja tuntemuksiaan sekä saaneet positiivista palautetta. Alla olevaan
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taulukkoon olen koonnut keskeisimmät oppilaiden arviointikeskustelulle antamat
merkityksenannot.

Taulukko 1. Oppilaiden arviointikeskustelulle antamat merkityksenannot

Myönteinen kokemus

Tieto koulunkäynnistä
Keskustelu opettajan ja vanhemman
kanssa
Omien ajatusten esille tuonti

Jännittävä/epämukava
kokemus

Epätietoisuus palautteesta
Epätietoisuus keskustelun sisällöistä

Motivaatio lähteä
arviointikeskusteluun

Keskustelujen tarkoitus

Opettaja, oppilas
vanhemmat
tiedonsaajina

ja Tieto koulunkäynnistä
Tieto mitä parantaa

Mahdollisuus
Vaikeudet ja mieltä askarruttavat
keskustella opettajan ja asiat
vanhemman kanssa

Onnistunut keskustelu

Tiedon saanti

Keskustelu laatu

Tieto koulunkäynnistä
Tieto mitä parantaa

Monipuolinen keskustelu
Oman mielipiteen ilmaisu
Omien tuntemusten ilmaisu
Kuulluksi tuleminen
Positiivinen palaute
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8.3.1

Motivaatio osallistua arviointikeskusteluun

Mielipiteet arviointikeskusteluun osallistumisesta kävivät jonkin verran ristiin. Kun
suurimman osan mielestä arviointikeskusteluun on mukava osallistua, kokivat jotkut
oppilaat sen kuitenkin epämiellyttävänä tai jännittävänä. Oppilaat, jotka kuvasivat
arviointikeskusteluun

lähtemistä

mukavana,

haluavat

saada

tietoa

omasta

koulunkäynnistään. Oppilaiden haastatteluista tuli ilmi, että heitä kiinnostaa erityisesti
tietää, mitä numeroita tulee saamaan. Lisäksi oppilaat haluavat tietää, missä olisi vielä
parantamisen varaa. Lisäksi oppilaiden mielestä on tärkeää, että vanhempi on mukana
keskustelemassa oppilaan koulunkäynnistä. Tärkeää on myös, että pääsee itse kertomaan
omasta koulunkäynnistään. Seuraavissa esimerkeissä tulee hyvin esille erilaisia oppilaiden
syitä, miksi heidän mielestään keskusteluun on mukava osallistua:

P2:No ihan mielellään osallistuin siihen. No ku mä on vähän kiinnostunu mitä mun
numerotkin niinku on että… mihin suuntaan ollaan menossa.
T6:Siis joo, että kyl mua kiinnosti tietää että mitä mieltä vanhemmat ja opettaja on
ja muutenki sitte miten täällä koulussa menee opettajan mielestä.
T1:Se on ihan mukava kuulla miten koulussa mennee sen opettajan mielestä ja
sitten omia ajatuksia.
Oppilaat, jotka kuvasivat arviointikeskusteluun lähtemistä jännittävänä tai epämukavana
perustelivat tätä sillä, että eivät tiedä mitä asioita arviointikeskustelussa keskustellaan.
Lisäksi jännittäväksi oppilaalle tekee arviointikeskusteluun osallistumisen, että ei tiedä,
millaista palautetta tulee saamaan. Seuraavat esimerkit kuvaavat sitä, kuinka oppilaat
kokevat arviointikeskusteluun osallistumisen myös jännittävänä tai epämukavana, koska
heillä on epätietoisuus keskustelun sisällöstä sekä siitä, millaista palautetta tulee saamaan:

T2:Vähän jännittää silleen, että mitä keskustellaan ja kaikkee.
P3:No en nyt kovin mielellään, mutta kyllähän sinne pysty menemään. Noku sieltä
ei ikinä tiiä, mitä sieltä tullee.
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T4:Silleen että jännitti vähän että mitä sieltä tullee sanottavvaa. Ei minua paljon
toruttu yhtään, että kehumistahan se ylipäätään oli.
8.3.2

Keskustelujen tarkoitus

Kaikilla oppilailla oli jonkinlainen käsitys arviointikeskustelujen tarkoituksesta. Oppilaiden
perustelut ja painotukset kuitenkin vaihtelivat jonkin verran. Oppilaiden mielestä
keskusteluita

järjestetään,

jotta

opettaja,

oppilas

ja

vanhemmat

saavat

tietoa

koulunkäynnistä ja tietoa siitä, mitä parantaa. Oppilaiden mielestä arviointikeskustelut ovat
myös paikka, jossa voidaan keskustella opettajan ja vanhemman kanssa mahdollisista
vaikeuksista tai mieltä askarruttavista asioista.

Oppilaiden mielestä jokainen keskustelija on tärkeä. Oppilaiden mielestä on tärkeää, että
vanhemmat ovat mukana keskustelussa, jotta myös vanhemmille muodostuu käsitys
oppilaan koulunkäynnistä. Lisäksi oppilaiden haastatteluiden perusteella vanhemmilla tulee
olla keskustelussa mahdollisuus sanoa mielipiteensä oppilaan asioista. Oppilaat korostivat
myös sitä, että keskusteluissa on tärkeää, että he saavat itse tietoa siitä, mitä parantaa
koulutyöskentelyssään. Lisäksi oppilaiden mielestä keskusteluja järjestetään, että opettaja
voi myös kuulla, mitä mieltä vanhemmat ovat oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
Seuraavissa esimerkeissä tulee esille kuinka oppilaiden mielestä on tärkeää, että oppilas,
opettaja ja vanhempi ovat keskustelussa kaikki tiedonsaajia.

T2:No varmaan niinku, että vanhemmatki saa niinku jonkunlaista käsitystä että
miten syksy on menny ja tälleen.
P3:että jos vaikka joku aine mennee huonosti niin saa tietoo että se mennee huonosti
niin sitä voi parantaa .
P2:Että opettajat saavat tietää, että mitä vanhemmat on mieltä näistä kaikista
asioista ja että mihin numerot on menossa ja tämmöstä.

Tiedon saannin lisäksi keskustelujen tarkoituksena oli oppilaiden mielestä, että siinä
voidaan käsitellä asioita syvemmin yhdessä opettajan ja vanhemman kanssa. Oppilaiden
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korostivat, että pelkkä lomake ei riitä kertomaan, miten koulussa menee. Lisäksi oppilaiden
mielestä on tärkeää, että keskustelussa voi kertoa asioista, joista ei ole mahdollisesti
uskaltanut

sanoa

aiemmin.

Tällaisiksi

asioiksi

oppilaat

nostivat

esimerkiksi

kiusaamistapaukset. Seuraavat esimerkit kuvaavat keskustelun tarkoitusta mahdollisuutena
keskustella yhdessä opettajan ja vanhemman:

T4:ei sitä muuten niinku osais oikeen että se menis paljon pitemmälle ensinnäkin
tää arviointikeskustelu että ei näe suoraan paperilta että miten se mennee se koulu
silleen.
T1:Jos on vaikeuksia niin, siinä saa ehkä niinku selville niitä ja kiusaamistapauksia
voidaan ehkä siinäkin selvittää, jos ei oo uskaltanu sanoo. Ja muutenkin että miten
koulussa menee.

8.3.3

Arviointikeskustelujen onnistuneisuus

Kaikki oppilaat kokivat, että heidän käymänsä arviointikeskustelu oli onnistunut. Oppilaat
mielestä arviointikeskustelu oli onnistunut, kun he olivat saaneet tietoa omasta
koulunkäynnistään sekä positiivista palautetta. Lisäksi oppilaat nostivat keskeiseksi
vuorovaikutukseen liittyviä asioita.

Oppilaat näyttävät arvostavan arviointikeskustelussa sitä, että heidän näkökulmastaan
tärkeät asiat oli käyty läpi. Tärkeää oli, että oppilas oli saanut realistista tietoa omasta
koulunkäynnistään, kuten missä on hyvä ja mitä vielä parantaa. Oppilaiden mielestä
arviointikeskustelu oli onnistunut myös, koska siinä oli saanut neuvoja sekä positiivista
palautetta opettajalta. Lisäksi onnistuneeksi keskustelua kuvattiin vuorovaikutukseen
liittyvillä asioilla. Oppilaille näyttäisi olevan tärkeää, että he olivat saaneet ilmaista omia
tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Tärkeää oli siis, että heiltä oli kysytty asioita ja oppilaita
oli kuunneltu. Oppilaiden vastauksissa tuli esiin myös ristiriitaisuus: oltiin tyytyväisiä niin
sanotusti kysymyksiin reagoijan rooliin, toisaalta kaivattiin enemmän omien näkemysten
esille tuloa. Seuraavissa esimerkeissä oppilaat kuvaavat onnistunutta keskustelua:
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P3:Noku siinä tuli kaikki asiat käytyä läpi ja sai neuvoja.
P3:Noku saa niinku kehuja ja näin eespäin.
T6:No koska sai sanoa kaiken mikä oli niinku mielessä ja oli muutenki ihan
mukavaa puhua niistä asioista
T1: Juteltiin paljon siitä ku mä tykkkään kirjoittaa.
T2:No on toi ihan hyvä toi lomake, mutta vois siinä jotain muutakin olla. Niinku
oppilaiden mielipiteitä millä lailla sinä koet niinku itse koulun ja kaikki tälleen onko
tylsää, niinku opekin aina kyssyy ensimmäisenä, että miten viihtyy.

8.4

Oppilaan aktiiviseen osallistumiseen vaikuttaneet tekijät

Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaan
aktiiviseen osallistumiseen keskustelussa. Haastattelujen perusteella keskeiseksi teemaksi
nousi arviointikeskustelun laatu. Nämä arviointikeskustelun laatuun liittyvät asiat olivat:
mahdollisuus reflektoida omaa koulutyötä, ilmapiiri sekä keskustelun sisällöt.
8.4.1

Arviointikeskustelun laatu

Arviointikeskustelussa oppilaalla oli mahdollisuus reflektoida omaa koulunkäyntiään.
Arviointikeskustelu voi parhaimmillaan auttaa oppilasta tarkemmin fokusoimaan, mistä
esimerkiksi tietyt ongelmat oppimisessa tai ilmapiirissä johtuvat. Seuraava sitaatti kuvaa
hyvin sitä, miten oppilas oli opettajan ohjauksessa nähnyt asioita uudesta näkökulmasta:

T6:No koska sai sanoa kaiken mikä oli niinku mielessä ja oli muutenki ihan
mukavaa puhua niistä asioista. Ite ei ollu tavallaan ees huomannu niinku kuinka
painostava meillä on se ilmapiiri siinä meiän niinku tavallaan meiän tyttöjen
viisikossa. Niin silleesti oli ihan mukava saaha puhua jollekin siitä ja silleesti
tavallaan oikeen lamppu sytty.
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Ilman varsinaista käsiteltävää ongelmaa oppilaan kanssa, oppilaan rooli oli muodostunut
siitä, että ei tarvinnut osallistua aktiivisemmin keskusteluun. Tällöin oppilas on osallistunut
lähinnä kuuntelemalla kuten seuraava esimerkki osoittaa:
T4: No sen, että sai kuunnella ja kahtoo ja nyökkäillä, niinkun minusta on aina kiva
käydä arviointikeskusteluissa.
Näyttäisi siltä, että ilmapiirillä on ollut vaikutusta oppilaan aktiivisempaan osallistumiseen
keskustelussa. Oppilas on kokenut olonsa keskustelussa turvalliseksi. Asioista on voitu
puhua avoimesti ilman, että oppilas on pelännyt arvostelun kohteeksi joutumista. Oppilaat
arvostivat erityisesti sitä, että opettaja oli keskustelussa positiivinen sekä kannustava.
Oppilaat korostivat myös sitä, että keskustelun avoimuuteen vaikuttivat opettajan tuttuus.
Tällöin omista asioista puhuminen on ollut helpompaa. Toisaalta oppilaiden osallisuus oli
vähentynyt silloin, kun oli puhuttu oppilaan näkökulmasta vaikeista asioista esimerkiksi
kun jokin asia oli mennyt omassa koulunkäynnissä alaspäin. Seuraavissa esimerkeissä tulee
esiin se, kuinka ilmapiiri on vaikuttanut oppilaan osallistumiseen.
T6:Ehkä se just että opettaja oli semmonen niinku positiivinen siis että niinku
vaikka mä tiedän että mussakin on sitä vikaa niin ei kuitenkaan silleesti syytelly tai
mitään.
P3:Noku ne tietää, että siellä ei voi tulla mittään jännittävvää niin se oli helppo vaan
sannoo.
T4:No ope on silleen aika tuttu, niin sille voi puhua jo. Ei oo enää niin vieras.
T2:No se [opettaja] niinku aina näytti että jos joku on niinku alaspäin menny joku
arvosana [näyttää nuolia lomakkeessa]. No se [ope] oli silleen niinku .., vähän
niinku tiukempi. Tai no vähän silleen niinku kertoi kaikesta asioista ja tälleen
Olihan se välillä vähän vaikeeta. Vähän jännitti ja tälleen.

Oppilaan osallistumiseen voidaan ajatella vaikuttaneen myös keskusteltavat asiat, sillä ne
kohdistuivat juuri oppilaiden asioihin. Esillä olivat muun muassa olleet oppilaan
koulumenestys, kouluviihtyvyys, harrastukset sekä kaverit. Koulumenestyksestä oppilaat
korostivat sitä, että tietää, mitä numeroita tulee saamaan. Kouluviihtyvyydessä oppilaat
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näyttäisivät arvostavan sitä, että heiltä kysytään onko kavereita sekä sitä, miten ylipäänsä
viihtyy

koulussa.

Oppilaiden

vastaukset

olivat

pääosin

samoja

asioita,

mitä

itsearviointilomakkeessa painotettiin. Kuitenkin myös muista kuin lomakkeessa olevista
oppilaan asioista oli keskusteltu. Seuraavat esimerkit kuvaavat hyvin sitä, kuinka oppilaan
asioista oli keskustelu monipuolisesti:

T3:miten on menny koulussa tai niistä arvioinneista.
P2:No ehkä siitä frisbeegolfradasta ja niistä.
T7:onko kavereiden kanssa välkällä tai jossakin.
T6:Ehkä niinku eniten mä tykkäsin siitä, että opettaja kiinnittää huomiota myös
henkiseen jaksamiseen koulussa.
Joitakin arviointikeskustelun aiheita oppilaat pitivät kuitenkin turhina eivätkä kokeneet
kyseisten asioiden käsittelemistä kovinkaan välttämättömänä. Tällaisia asioita olivat
esimerkiksi koulukiusaaminen, jos tätä ei oppilaan kohdalla ollut tapahtunut. Turhana
oppilaat näyttivät pitävän myös sitä, että käytettiin aikaa sellaisiin asioihin, jotka hän oli jo
itse käynyt läpi eikä kokenut olevan niissä mitään ongelmaa. Seuraavissa esimerkeissä tulee
ilmi se, että oppilas ei ollut kovin innostunut keskustelemaan niistä asioista, jotka hän koki
turhaksi itselleen:

T5:No se on mun mielestä tylsää kattoo et mitä mä oon niinku arvioinu omia niitä
kaikkea ainejuttuja, en mä jaksais niitä käyä läpi kun ne on jo omassa päässä käyny
niin niitä ei enää jaksais käyä uuestaan ja uuestaan.
T5:Tylsää oli just se kiusaamisjuttu kun ei niitä oikein ollu niin se oli mun mielestä
melkein turhaa.
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9

POHDINTA

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaan roolia arviointikeskustelussa. Tätä
lähestyttiin neljän tutkimuskysymyksen avulla. Aineistona näiden tutkimuskysymysten
selvittämiseen toimivat oppilaiden haastattelut ja dokumenttiaineisto, joka oli tutkimukseen
osallistuneen koulun itsearviointi- ja arviointikeskustelulomake. Tässä luvussa käsittelen
ensin päätuloksia johtopäätöksineen ja aiempaan teoriaan peilaten. Tämän jälkeen siirryn
tarkastelemaan tutkimuksen luotettavuutta, merkitystä ja jatkotutkimushaasteita.

9.1

Tulosten yhteenvetoa

Tulosten mukaan oppilaiden mielestä keskustelujen tarkoitus on, että siinä saa tietoa omasta
koulunkäynnistä ja siitä, mitä parantaa. Tämä motivoi myös oppilaita osallistumaan
keskusteluun. Lisäksi keskustelujen tarkoituksena oppilaiden mielestä on, että vanhemmat
ja opettajat saavat tietoa oppilaan koulunkäynnistä. Tutkimukseen osallistuneen koulussa
käytössä olleen itsearviointi- ja arviointikeskustelulomakkeen voidaan ajatella tukevan tätä
seikkaa, sillä siinä oppilaalla on mahdollisuus saada tietoa omasta koulunkäynnistä niin
vanhemmilta kuin opettajilta sekä tietoa siitä, mitä parantaa. On kuitenkin hyvä huomioida,
että oppilaiden mielestä arviointikeskusteluja järjestetään myös siksi, että siinä voidaan
keskustella opettajan ja vanhemman kanssa mahdollisista vaikeuksista tai mieltä
askarruttavista asioista. Tällöin voidaan myös ajatella, että pelkkä itsearviointi ei riitä, vaan
arviointikeskustelulla on keskeinen merkitys, sillä siinä voidaan mennä pelkkää
tiedottamista pidemmälle.

Tässä tutkimuksessa tuli esiin, että osa oppilaista kuitenkin jännittää tai kokee keskusteluun
osallistumisen epämukavana. Tätä he perustelivat sillä, että he eivät tienneet mitä tullaan
keskustelemaan. Itsearviointi- ja arviointikeskustelulomake antaa kyllä oppilaille tietoa
keskustelun sisällöistä, mutta mahdollisesti oppilaiden odotukset keskustelusta voivat
vaihdella. Myös vanhemmat ja opettaja voivat tulla erilaisin odotuksin keskusteluun (ks.
esim. Andonov 2007), joka voi tehdä avoimen dialogin syntymisen vaikeaksi. Olisikin
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hyvä huomioida, että kaikilla keskusteluun osallistuvilla olisi samanlaiset käsitykset
keskustelun järjestämisestä. Toisaalta oppilaiden jännittäminen voi johtua myös siitä, että
he miettivät, miten opettajan arviot poikkeavat heidän omista arvioinneistaan. Tämän
vuoksi yhtenä vaihtoehtona voitaisiin nähdä se, että jos koululla on käytössä
itsearviointilomake voisivat oppilaat ja vanhemmat saada lomakkeen kotia sen jälkeen kun
opettaja on tehnyt oman arvionsa. Kun oppilas saa tietää opettajan arvioinnit etukäteen voi
tämä

vähentää

jännittämisen

määrää

ja

tehdä

arviointikeskusteluun

lähtemisen

miellyttävämmäksi. Valmistautumalla ja suunnittelemalla voidaankin luoda hyvät
edellytykset onnistuneelle ja miellyttävälle kokemukselle arviointikeskustelusta.

Tulosten perusteella voidaan nostaa esiin myös se seikka, että oppilaan rooli pysyi samana
koko arviointikeskustelun ajan: hiljaiset olivat hiljaisia ja puheliaat puheliaita. Samaa
tulosta tukevat myös aiemmat tutkimukset (ks. esim. Alho & Husso 2004; Andonov 2007;
Viisteensaari 2010). Toisaalta oppilaita ei aktiivisempi rooli tässä tutkimuksessa
kiinnostanut. Keskeisimpinä tuloksina voidaan kuitenkin pitää sitä, että arviointikeskustelu
oli oppilaiden mielestä onnistunut. Onnistuneeksi arviointikeskustelun teki se, että oppilaat
kokivat saaneensa neuvoja siihen, mitä parantaa sekä oppilas oli saanut positiivista
palautetta. Lisäksi keskeistä oli, että oppilasta oli kuunneltu, häneltä oli kysytty asioita
sekä hän oli saanut ilmaista oman mielipiteensä.

Voidaan siis todeta, että keskustelulla on merkitys jo sinänsä, sillä siinä oppilas koki
tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. Tätä voidaan pitää erityisen tärkeänä huomiona, miksi
arviointikeskusteluja tulisi järjestää kaikkien oppilaiden kohdalla, sillä koulussa tavallisena
päivänä ei yksittäisen oppilaan kuulemiseen ja huomioimiseen ole välttämättä aikaa.
Henkilökohtaisia kontakteja syntyy nykyisin vähemmän myös arkielämässä. Opettajan ja
vanhempien keskustelut käydään sähköpostien ja puhelimen kautta sekä lapset saattavat
viettää suuren osan päivästä kotona tietokoneella, jossa vuorovaikutus saattaa jäädä kovin
pinnalliseksi.
näkökulmasta,

Arviointikeskusteluja
sillä

vuorovaikutustaitoja

siinä
ja

voidaan

oppilaalla

harjaantua

on

hyväksi

tulevaisuudessa yksi tärkeä tarvittava taito.

siis
myös

pitää

myös

itsellään

keskustelijaksi.

tärkeänä

oppilaan

mahdollisuus

opetella

Tämä

on

kuitenkin
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Tulosten perusteella voidaan nostaa esiin myös se näkökulma, että oppilaalla oli
mahdollisuus

oman

mielipiteen

ilmaisuun

muun

muassa

koulussa

käytetyn

itsearviointilomakkeen kautta. Kuitenkin itse keskustelussa oppilaan aktiivisuus oli jäänyt
enemmän oman aloitteellisuuden varaan.

Tällöin vaikuttaminen tapahtuu enemmänkin

”ylhäältä alaspäin”, jossa opettaja kyllä kysyy oppilaan mielipidettä, mutta todellista
vaikuttamista omiin asioihin ei synny. (ks. esim. Turja 2007.) Itsearviointilomake voikin
toimia hyvänä keinona tukea hiljaisempia ja arempia oppilaita ilmaisemaan ajatuksiaan ja
tuntemuksiaan. Kuitenkin tavoittelemisen arvoista olisi saada oppilaita kertomaan näistä
ajatuksistaan ja tuntemuksistaan myös arviointikeskustelussa.

Tässä tutkimuksessa oppilaiden osallistuminen oli aktiivisempaa oppilasta koskevien ja
kiinnostavien asioiden äärellä. Sen sijaan osallistuminen oli vähäisempää silloin kun
käsiteltävät asiat eivät kiinnostaneet oppilaita. Oppilaan aktiivisempaan osallistumiseen
voitaisiinkin yhtenä vaihtoehtona vastata sillä, että kuunnellaan enemmän oppilaan ääntä
minkä hän kokee tärkeäksi keskustella. Tässä tutkimuksessa etukäteen tehty itsearviointi oli
monipuolinen, mutta on hyvä miettiä onko syytä keskustella kaikista aiheista, jos aika on
kuitenkin rajallinen? Vaihtoehtona voisi esimerkiksi pitää sitä, että oppilaat voisivat miettiä
kotona 2-3 asiaa, joista haluavat keskustella esimerkiksi asioita, jotka ovat heille vaikeita
tai joille he haluaisivat tehdä jotain. Entä voisiko lomakearvioinnin lisäksi käyttää jotain
muuta tapaa oppilaan aktiivisemman roolin lisäämiseksi, sillä tulosten mukaan oppilaita ei
kiinnostanut keskustella kaikista lomakkeen asioista.

Tulosten mukaan oppilaan aktiivista osallistumista keskustelussa lisäsi myös, kun oppilas
oli opettajan avulla reflektoinut omaa koulunkäyntiään. Lomake tuki siis paljolti oppilaan
osallistumista, sillä oman koulunkäynnin haasteet selvisivät tämän lomakkeen kautta.
Itsearvioinnin ollessa osa arviointikeskustelua voidaan samalla vastata arvioinnille
asetettuihin

prosessiarvioinnin

ja

arvioinnin

autenttisuuden

tavoitteisiin

(vrt.

opetussuunnitelman perusteet 2004). Toisaalta tutkimuksessa tuli ilmi, että joillekin
oppilaille ongelmista ja omista asioista keskusteleminen tuntui vaikealta. Tässä kohtaa olisi
hyvä kuitenkin korostaa taas arviointikeskustelun merkitystä oppilaan näkökulmasta.
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Keskustelu tarjoaa tilaisuuden harjaantua käsittelemään asioita yhdessä kannustavassa
ilmapiirissä sekä siinä voidaan miettiä, mitkä tekijät estävät tai edistävät oppimista.
Tavoitteita on hyvä miettiä yhdessä ja opettaja voi ohjata myös oppilasta näkemään
ongelmia hänen koulutyössään, jos tämä oppilaalle itselleen on vaikeaa. Usein tavoite kyllä
asetetaan, mutta se on liian yleisluontoinen, minkä vuoksi sen seuraaminen saattaa jäädä
kovin niukaksi. Tavoitteen olisikin hyvä olla konkreettinen, jotta oppilas voisi omaa
kehitystehtäväänsä myös seurata. Tämän vuoksi oppilaalla voisi tavoitteen seuraamista
varten olla esimerkiksi vihko, johon tavoite kirjataan ja se pysyy mielessä.

Lisäksi

oppilaan olisi hyvä itse miettiä asioita, jotka edistävät tai estävät tavoitteen saavuttamista.
(vrt. esim. Hägg ja Kuoppa 1997.)

Tässä kohtaa on hyvä pohtia myös sitä, voisiko

arviointikeskustelun korvata jollain muulla nimellä? Arviointikeskustelu nimenä viittaa
enemmän

siihen,

että

keskustellaan

pelkästään

arvioinnista.

Jos

sen

sijaan

arviointikeskustelu korvattaisiin myös kouluissa kehityskeskustelu nimikkeellä, voisi se
olla jo nimenä hieman informatiivisempi, ja kertoa jo nimensä puolesta, että keskustelussa
pääpaino on tulevaisuudessa ja tavoitteiden asettamisessa.

Näiden seikkojen lisäksi tutkimuksessa tuli ilmi, että oppilaan aktiivisempaan
osallistumiseen oli vaikuttanut myös ilmapiirin avoimuus sekä opettajan positiivisuus ja
tuttuus. Liikaa ei varmasti voi korostaa positiivisen palautteen merkitystä oppilaan
näkökulmasta. Usein käytettävissä oleva aika arviointikeskustelussa on rajallinen, jonka
vuoksi ilmapiirin luomiseen olisi hyvä pyrkiä vaikuttamaan myös muilla seikoilla. Voidaan
pohtia esimerkiksi sitä, mikä merkitys on sillä, että opettaja pysyisi mahdollisimman
pitkään samana? Onhan se itsestään selvää, että tutun ihmisen kanssa on helpompi päästä
avoimempaan vuorovaikutukseen. Tuloksissa ilmeni myös, että oppilaista oli tärkeää, että
vanhemmat olivat mukana keskustelussa. Tämän vuoksi vanhempien olisi hyvä tiedostaa,
että heidän osoittamalla kiinnostuksella ja kannustavuudella on varmasti merkitystä
turvallisen ilmapiirin luomiseen arviointikeskustelussa ja samalla oppilaan aktiivisempaan
osallistumiseen.
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Seuraavaksi olen pyrkinyt esittelemään, miten arviointikeskusteluissa voisi ottaa vielä
paremmin huomioon oppilaan rooli. Tavoitteena on saada oppilasta aloitteellisemmaksi ja
kertomaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Arviointikeskustelu voisi edetä esimerkiksi seuraavan kaltaisesti:

1. Tiedottaminen koteihin.
2. Oppilaan monipuolinen itsearviointi. Vanhempi tekee myös oman arvionsa.
3. Opettaja arvioi oman osansa, annetaan arvio kotiin. (Oppilas ja vanhemmat saavat
tietoa koulumenestyksestä)
4. Näiden pohjalta oppilas miettii omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä mistä
halua keskustella. (2-3 asiaa.)
5. Keskustelu
-

Keskustelun voi aloittaa esimerkiksi niistä asioista, joissa oppilas kokee
olevansa hyvä. Oppilas voi esimerkiksi itse valita mitä esittelee opettajalle ja
vanhemmalle. (esim. portfolio)

-

Oppilas kertoo itsearvioinnin pohjalta, mitkä asiat ovat hänelle haasteellisia.

-

Mietitään yhdessä mikä on kehitystehtävä esim. syyslukukaudella ja
kevätlukukaudella omat kehitystehtävät. (Tulevaisuuteen suuntaava osa
keskustelussa)

6. Kehitystehtävän seuraaminen esimerkiksi tavoitevihkon kautta.
7. Opettaja ja vanhemmat antavat kannustavaa palautetta esimerkiksi kirjoittamalla
huomioita. Lisäksi opettaja voi antaa lisätehtäviä, haasteita.
8. Uuden tavoitteen asettaminen.
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9.2

Tutkimuksen luotettavuudesta

Lähtökohtana laadullisen tutkimuksen luottavuutta arvioitaessa on tutkija itse, jolloin
luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja siksi laadullinen tutkimus onkin
yleensä luonteeltaan paljon henkilökohtaisempaa kuin määrällinen tutkimus. (Eskolan ja
Suoranta 2008, 210) Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kaikista vaiheista parantaa
laadullisen tutkimuksen luotettavuutta, minkä olen pyrkinyt mahdollisimman hyvin omassa
tutkimusprosessissani huomioimaan. (Hirsjärvi ym. 2001, 214)

Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voida otannan perustella yleistää koskemaan koko joukkoa.
Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan tapahtumia, ymmärtämään toimintaa ja antamaan
ilmiöistä teoreettisesti mielekkään tulkinnan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 28.) Tutkimus

perustuikin suhteelliseen pieneen tapausmäärään, sillä tutkimuksessa ei pyritty tilastollisiin
yleistyksiin vaan tarkoituksena oli kuvata mahdollisimman kokonaisvaltaisesti oppilaiden
kokemuksia arviointikeskusteluista. Haastattelujen tukena toimi myös dokumenttiaineisto,
joiden

avulla

pyrittiin

ymmärtämään

millainen

rooli

oppilaalle

muodostuu

arviointikeskustelussa. Tulokset voivatkin antaa viitteitä siitä miten ottaa paremmin
lapsilähtöisyys arviointikeskustelussa.

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat myös aineiston analyysimenetelmät ja se, miten
tutkija on päätynyt saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 141.)
Tutkimuksessani on analyysimenetelmänä käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, mikä
tarkoittaa, että analyysivaiheessa tehdään teoreettisia kytkentöjä ja teoria toimii koko ajan
apuna analyysin etenemisessä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 98.) Jokaisen tutkimuksen vaiheessa

tutkija kohtaa myös ns. hermeneuttisen kehän ongelman. Hermeneuttisella kehällä
tarkoitetaan tässä laajasti tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. Tutkiva
dialogi on kehämaista liikettä aineiston ja oman tulkinnan välissä, jossa tutkija
ymmärryksen tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. (Laine 2001, 34.) Vaikka minulla oli
jonkinlainen esiymmärrys asiasta, pyrin alussa tekemästä välittömiä tulkintoja. Annoinkin
aineiston käsittelylle aikaa ja palasin sen pariin aina uudelleen nähdäkseni asian uusin
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silmin, mitä toinen on tarkoittanut. Tällä tavoin aineistosta nousikin esiin asioita, joita ei
aluksi ollut lainkaan huomannut tai joita piti epäolennaisena. Täydensin myös teoriaa
aineiston hankkimisen jälkeen, joten en antanut teorian kuitenkaan liikaa vaikuttaa
tulkintaani. Tulosten esittelyssä toin esille myös aineistositaatteja, jotta pystyisin tuomaan ilmi
haastateltavien kokemukset mahdollisimman alkuperäisesti.
.

9.2.1

Lapsen haastattelut osana luotettavuustarkastelua

Arviointikeskustelut ovat aiheena arkaluontoinen, joka osaltaan vaikuttaa tutkimuksen
luotettavuuteen. Kuvaahan tätä seikkaa se, että kaikki vanhemmat eivät antaneet lupaa
oman lapsensa osallistumiseen haastatteluun. Tähän on osaltaan voinut vaikuttaa se, että
vanhemmilla on epätietoisuus siitä millaisia kysymyksiä lapselle esitetään ja miten
haastatteluita

tullaan

käyttämään.

Pohdin

aluksi

yksilöhaastattelun

ja

pari/ryhmähaastattelun välillä ja tulin siihen tulokseen, että yksilöhaastattelussa pystyn
paremmin luomaan luottamuksen oppilaan kanssa ja jolloin asioista voidaan keskustella
mahdollisesti avoimemmin.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin oppilaita ja heidän kokemuksiaan, jonka vuoksi pohtimisen

arvoinen

asia on

se,

onko

aikuisen

mahdollista tavoittaa lapsen

näkökulma.

Fenomenologisen näkemyksen mukaan aikuisella ei ole mahdollisuus ottaa lapsen
näkökulmaa, vaan hän voi vain lasta tulkitsemalla lähestyä lapsen näkökulmaa. Se, miten
lähelle lapsen näkökulmaa aikuinen voi päästä, riippuu siitä, miten he arvoistavat lasten
omaa kulttuuria ja tapaa kokea ja ymmärtää maailmaa ja millaista erityistietoa heillä on
lasten oppimisesta ja kehittymisestä, miten he saavuttavat lasten luottamuksen sekä miten
paljon aikaa ja herkkyyttä heillä on lasten maailmaan tavoittamiseen. (Turja 2007, 168.)
Uskon, että saavutin aika hyvin lapsen luottamuksen haastattelujen aikaan. Pyrin
rohkaisemaan niitä oppilaita enemmän, jotka olivat arempia ja annoin oppilaille aikaa
kertoa mahdollisimman vapaasti omista ajatuksistaan. Mielestäni onnistuin keräämään
haastatteluaineiston, jossa oppilaat kuvasivat monipuolisesti kokemuksistaan.
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Toisen kokemuksiin päästään käsiksi vielä paremmin, jos haastatteluun liitetään videointia
tai vaikkapa kuvien tuottamista. (Laine 2001, 35). Alun perin olinkin ajatellut myös
videointia, mutta aiheen arkaluontoisuuden vuoksi ja aikataulullisten syiden takia päätin
jättää

sen

kuitenkin

pois.

Toiseksi

osaksi

aineistoa

otin

kuitenkin

arviointikeskustelulomakkeen, sillä sitä analysoimalla pystyin saamaan vielä haastattelujen
antaman

tiedon

lisäksi

kokonaisvaltaisempaa

kuvaa

oppilaan

roolista

arviointikeskustelussa. Mielestäni dokumenttiaineisto toimikin haastattelujen antaman
tiedon tukena hyvin, sillä pystyin tekemään laajempia johtopäätöksiä oppilaan roolista
arviointikeskustelussa. Lisäksi dokumenttiaineiston antama lisätieto auttoi miettimään,
miten arviointikeskusteluja voisi kehittää oppilaan roolin lisäämiseksi keskustelussa.

Pyrin

pääsemään

lähelle

lapsen

näkökulmaa

tekemällä

haastattelukysymyksistä

mahdollisimman avoimia, jotka eivät ohjaisi vastauksia. Lisäksi pyrin luomaan rentoa
ilmapiiriä keskustelemalla oppilaiden kanssa ensin muista asioista ennen varsinaisen
haastattelun aloittamista. Painotin myös nimettömänä pysymistä tutkimuksen raportointi
vaiheessa.

Haastattelun aikana yritin sovittaa oman kieleni ottaen huomioon oppilaan

puhetyylin. Huomasin kuitenkin, että lyhyessä ajassa on mahdotonta saada kaikkia lapsia
rennoiksi ja kertomaan asioista avoimesti. Olinhan lasten silmissä tutkija, joka on tullut
vieraasta kaupungista tekemään tutkimusta. Jos tekisin haastattelut uudestaan, olisin ollut
varmasti tutustumassa luokkaan ja oppilaisiin etukäteen. Lisäksi oppilaille olisi voinut
lähettää etukäteen haastattelun teemat, jotta he eivät olisi jännittäneet ainakaan sen takia
haastatteluja. Haastatteluissa olisin myös kiinnittänyt vielä enemmän huomioita
kysymysten laatuun, jotta vuorovaikutuksesta olisi saanut vielä dialogisempaa. Joidenkin
oppilaiden kanssa haastattelutilanne meni enemmänkin tutkijan johdattelemana, kuin että
oppilas olisi kertonut vapaasti ajatuksistaan.

9.3

Tutkimuksen antia ja jatkotutkimuksen kehittelyä

Tutkimus

on

antanut

minulle

paljon

pohdittavaa,

miten

lähteä

toteuttamaan

arviointikeskusteluja tulevaisuuden työssä. Ainakin koen, että arviointikeskusteluilla on
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keskeinen

paikka

osana

monipuolista

arviointijärjestelmäämme.

Mielestäni

arviointikeskustelu tulisi nähdä paikkana, jossa on mahdollisuus kohdata lapsi tai nuori
hänen omista lähtökohdistaan käsin. Tähän käytetty aika niin opettajalta kuin perheeltä
tulisi nähdä arvokkaana lapsen kannalta.

Tutkimus lisäsi myös kiinnostustani oppilaan osallisuuden lisäämiseksi koulussa
muutenkin. Jatkotutkimuksen aiheena haluaisin suunnata katseen oppilaan osallisuuden
lisäämiseksi arviointikeskustelussa. Tämän vuoksi voisi olla hedelmällistä videoida eri
opettajien keskusteluja ja pyrkiä löytämään näistä oppilaan osallisuutta tukevia ja estäviä
teemoja.

Jatkotutkimuksena kiinnostukseni heräsi myös tarkastelemaan opettajankoulutuksessa
käytettäviä kehityskeskusteluja erityisesti harjoitteluiden yhteydessä. Olisi mielenkiintoista
selvittää miten opiskelijat kokevat oman roolinsa näissä keskusteluissa. Myös
opettajankoulutuksessa kehityskeskustelut tulisi nähdä opintojen kannalta merkittävänä,
jotka parhaimmillaan lisäävät opiskelijan tuntemusta itsestään ja auttavat asettamaan itselle
kehitystehtäviä.

”Vain kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa meillä on mahdollisuus kasvaa ihmisinä.”
(Elokuvasta Kohtaamisia 2009)
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Liite 1: Tutkimuslupakysely vanhemmille
Hyvät vanhemmat!

Koulun arviointikeskustelut ovat taas ajankohtaisia. Olen luokanopettajaopiskelija
Jyväskylän yliopistosta ja minua kiinnostavat arviointikeskustelut oppilaan näkökulmasta.
Tutkin lopputyössäni sitä, miten oppilaat arviointikeskustelut kokevat. Tarkoituksenani on
haastatella oppilaita heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään arviointikeskusteluista.
Haastattelut tehdään koulupäivän aikana viikolla 46 käytyjen arviointikeskustelujen
jälkeen. Tutkimukseni tavoitteena on pyrkiä kehittämään arviointikeskusteluja. Oppilaan
näkökulma on tärkeä, sillä arviointikeskustelussa on kyse oppilasta itseä koskevista asioista.

Kaikki haastattelussa esille tuleva tieto on ehdottoman luottamuksellista, eivätkä oppilaiden
nimet tule julki lopputyössä. Haastattelumateriaali hävitetään heti tutkimuksen
valmistuttua. Tarvitsen tutkimukseen osallistumiseen luvat sekä oppilailta että teiltä
vanhemmilta.
Jos haluatte lisätietoja tai teitä mietityttää jokin, ottakaa rohkeasti yhteyttä!
Ystävällisin terveisin
Tuija Tolonen
tuija.tolonen@jyu.fi
044-3266040
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos
Työni ohjaaja:
Merja Kauppinen
lehtori, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos
merja.a.kauppinen@jyu.fi
----------------------------------------- Leikkaa tästä-----------------------------------------------------------------Annan luvan osallistua tutkimukseen
En anna lupaa osallistua tutkimukseen
Lapsen nimi __________________________________
Huoltajan allekirjoitus____________________________

Palautathan lapun____________ mennessä opettajalle. Kiitos!
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Liite 2: Haastattelun teemat

1) OPPILAAN MERKITYKSENANNOT (tunteet, miksi kokee niitä järjestettävän, oma
kiinnostus, motivaatio, ilmapiiri)

Osallistuitko mielelläsi arviointikeskusteluun? Miksi?
Mikä niissä on ihan ok?
Mikä tylsää tai vaikeaa?
Mikä on mielestäsi arviointikeskustelujen tarkoitus, miksi sellaisia järjestetään?

2) OSALLISTUMINEN (osallistumistavat/muodot, osallistumiseen vaikuttaneet tekijät,
osallistujien roolit)

Mitä keskustelussasi tehtiin / miten se eteni?

Millaisista asioista keskustelitte? Mistä asioista oli mukavinta/tylsintä keskustella?
Saitko mielestäsi kertoa omista asioistasi? Millaisista asioista?
Oliko jokin asia, josta olisit halunnut puhua, mutta joka jäi sanomatta?
Millä tavoin opettaja oli mukana keskustelussa?
Millä tavoin vanhempi oli mukana keskustelussa?

3) KOETTU HYÖTY OPPILAAN NÄKÖKULMASTA (onnistuneisuus, kehittäminen)

Oliko arviointikeskustelu mielestäsi onnistunut? Miksi?
Millainen arviointikeskustelu olisi sinusta mukava? Mitä tehtäisiin?
Mistä keskusteltaisiin? Miten osallistuisit siihen?
Onko sinusta hyvä, että keskustelussa on lomake? Minkä vuoksi?
Muistatko vanhoja keskusteluja?
Miten lomakekeskustelut ovat mielestäsi erilaisia kuin aiemmat keskustelut?
Mihin lomakkeen kysymyksiin oli vaikeinta vastata? Miksi? Mistä tuli eniten juttua?
Ovatko lomakkeen aineet xx mielestäsi tärkeitä?
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Liite 3: Itsearviointilomake
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