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ABSTRACT 

Mäensivu, Kirsti 
The teacher as a determiner - the pupil to be determined -content analysis of 
the written school reports. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1999, 215 p. 
(Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 
ISSN 0075 - 4625; 157) 
ISBN 951-39-0577 -2 
Summary 
Diss. 

The focus of the research is threefold. First, the trends of pupil assessment, the 
concept "academic self-concept" and the way teachers perceive, describe and 
interprete their pupils's learning and achievements are analyzed. Second, based 
on the data collected (N=181) the written school reports are analyzed, and third 
the data and the results have been interpreted together with the group of 
teachers involved in the research. The aim of the research has been to develop a 
method for analyzing the written school reports and to analyze the written 
school reports according to this model. The data has been analyzed by quanti
tative and qualitative methods. The results showed that evaluation is moving 
towards authentic and qualitative evaluation. There were signs of the new as
sessment culture in that the focus of assessment was broader, including instruc
tions and attributions, in addition to measurements of learning outcomes, study 
methods, abilities, personality and social skills. The written reports include 
normative descriptions about the progress of pupils. On the whole the results 
showed that teachers emphasised social skills and positive attitudes to school 
more than other characteristics in their pupils. The most important change to
ward a more authentic assessment was including instructions and attributions 
in aim to support self - directed learning into the reports. How to operationalise 
the learning of necessary skills became one of the crucial questions of the broa
der assessment. In spite of these signs the change is not as significant as has 
been expected. The potential for developing the written reports are discussed 
and the theoretical framework is built so as to firstly, see the written reports as 
metaphorical and future oriented to support the ontogenetic development of 
pupils, secondly, develop the reports so as to support learners to become self 
directed learners and thirdly, develop the teacher - pupil interaction in evalu
ation. 

Keywords: written school reports, academic self concept, authentic assessment, 
social representations, teacher knowledge 
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ESIPUHE 

Koulutuskelpoisuuden ja oppimisen potentiaalien määrittely on yhtä aikaa jo
kapäiväistä, arkista itsearviointia ja vaativaa ammatillista työtä. Uuteen asiaan 
tarttuminen edellyttää joka kerta uudestaan joko tietoista tai tiedostamatonta 
oman kyvykkyyden arviointia. Toisen ihmisen kannustaminen oppimaan uutta 
edellyttää, että meillä on paitsi mielikuvia hänen paremmasta tulevaisuudes
taan myös uskoa siihen, että hän kykenee selviytymään ja voittamaan myös 
eteen tulevat vastukset. Mistä luottamus oppimiskykyyn on peräisin? Kum
puaako luottamus ulkopuolelta saadusta palautteesta, omista kokemuksista, 
haaveista, pettymyksistä vai toiminnasta? 

Koulutettavuuteen ja oppimisen potentiaaleihin liittyvät kysymykset ovat 
kiehtoneet minua kauan. Toimiessani 1980-luvulla terveyskeskuspsykologina 
kiinnostuin eri ammattiryhmien tavoista arvioida lapsen normaalia kehitystä. 
Siirryttyäni myöhemmin koulupsykologin tehtäviin, sain tilaisuuden tutustua 
siihen, miten opettajat arvioivat ja kuvaavat oppilaitaan. Tästä alkoi lähes 
kymmenen vuotta kestänyt taival tiellä, jonka nimi on "Opettaja määrittelijänä -
oppilas määriteltävänä". 

Ensimmäinen etappi tällä tiellä oli lisensiaattityöni, joka käsitteli opettaji
en arkista oppilaspuhetta (Mäensivu, 1995). Todettuani tässä tutkimuksessa 
opettajien tavan puhua oppilaistaan kontekstisidonnaiseksi ja opettajien työstä 
selittyväksi, kiinnostuin opettajien viralliseen oppilaspuheeseen. Mieltäni alkoi 
kiusata erityisesti se, minkälaisen minäkuvan peilin opettajien kirjoittamat sa
nalliset oppilasarvioinnit antavat oppilaille. 

Kiinnostustani siivitti ristiriita. Kun julkisesti oppilasarviointien haluttiin 
kohdistuvan yhä moninaisempiin asioihin, olevan aiempaa laajempia, rakenta
van oppilaan minäkuvaa ja ohjaavan oppilaan opintoja, näin käytännön työssä 
myös opettajan työn oppilasarvioinnille asettamat rajat. Epäilin kokemukseni 
perusteella, että opettajien mahdollisuudet syvälliseen oppilastuntemukseen 
olisivat rajalliset. Mahdollisesti juuri tämä ristiriita on säilyttänyt kiinnostukse
ni sekä oppilaan arvioinnin kehittämiseen että opettajien oppilaan arviointia 
koskeviin käsityksiin. 

Väitöskirjan tekeminen on ollut väline myös oman koulutuskelpoisuuden 
arviointiin. Tutkimustyön ja opiskelun aloittaminen uudestaan lähes 20 vuotta 
psykologiksi valmistumisen jälkeen ei ollut helppoa. Siitä, että työ on nyt tehty, 
saan kiittää ensisijaisesti vanhempiani, jotka ovat aina kannustaneet uteliaisuu
teen, rohkeuteen ja työntekoon. Tämä kannustus on ollut tämänkin työn taus
talla. Kiitos siitä äidille, ja isälle siellä jossain. 

Viime vuosina koulutuskelpoisuuden arviointi on ollut myös perheemme 
aikuistuvan väen päänvaivana. Jokainen heistä on omalla yksilöllisellä taval
laan osoittanut, kuinka vaikeaa on ymmärtää edes läheisen ihmisen haaveita ja 
pyrkimyksiä. Toivon, että jokainen teistä, Hanna, Mikko, Ilkka, Petrus ja Petra 
olette omia potentiaaleja etsiessänne voineet sekä hapuilla että kokeilla määrä
tietoisesti omia rajojanne. Tämän te olette myös minulle suoneet. Omistan tä
män tutkimuksen teille jokaiselle. 



Aikuisiässä aloitettu tutkimustyö on avannut ovet uudestaan myös tutki
joiden maailmaan. Lisensiaattityöni jälkeen sain onnittelukortin Anneli Pohjo
lalta ja kävin puhelinkeskustelun akatemiaprofessori Lea Pulkkisen kanssa. 
Heidän rohkaisevat ja tulevaisuuteen johdattelevat sanansa olivRt ratkaisevia, 
että yleensä mietin väitöskirjan tekemistä. En ole varma, tiedättekö olleenne 
mukana määrittelemässä koulutuskelpoisuuttani näin kannustavalla tavalla. 

Varsinaisesta johdattamisesta tutkimuksen maailmaan kiitän tutkimukseni 
ohjaajia professori Isto Ruoppilaa, professori Hannu Rätyä ja professori Mikko 
Korkiakangasta. Teidän ymmärtävä ja lempeän ohjaavaa otteenne on pitänyt 
luottamustani yllä silloinkin, kun se muutoin on ollut loppumassa. Tutkimuk
seni esitarkastajat professurit Pirjo Linnakylä ja Jarkko Hautamäki opettivat 
minulle, mitä on hyvä arviointi. Kiitän teitä molempia niin eritavoin kannus
tukseksi tulleesta palautteesta. 

Lyhyet keskusteluhetket tutkimuksen alkuvaiheessa Hannu Simolan 
kanssa saivat yhteiskunnallisen minäni heräämään. KT Laila Mäkistä ja KT Ris
to Patrikaista kiitän arvokkaista kommenteista. Opetuspäällikkö Irmeli Halista 
kiitän siitä yhteistyöstä, jonka myötä olen saanut käytännössä olla mukana ke
hittämässä oppilaan arviointia. Tämän yhteistyön myötä tutkimukseni on tullut 
eläväksi jo vuosia ennen valmistumistaan. 

Virkatyön ohessa tehty väitöskirja on vaatinut myös hyvän työympäris
tön. Tällaisen ympäristön tarjosivat Rovaniemen kaupungin kouluvirasto ja 
Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Vantaan täydennyskoulutuslai
tos. Kummastakaan työpaikasta ei työtä ole uupunut, mutta kaiken kiireen ja 
arjen huolien keskellä työkaverit ovat osoittaneet ymmärtämystä, myötäelämis
tä ja aitoa kiinnostusta tutkimustani kohtaan. Kiitos teille kaikille. 

Tutkimukseni ytimessä on yhdeksän opettajan tutkimusryhmä. Ilman 
heidän ennakkoluulotonta ja luottavaista suhtautumistaan minulla ei olisi ollut 
mahdollisuutta tällaiseen tutkimukseen. Kaikille teille ja koulun rehtorille 
kuuluvat erityiset kiitokset. 

Tutkimustyöhön keskittyminen on verottanut illat, lomat ja viikonloput. 
Näinä vuosina kotimme viihtyvyydestä ja arkisista kotitöistä ovat huolehtineet 
Reijo ja Ilkka. Teitä molempia kiitän kärsivällisyydestä, kannustuksesta ja patis
telusta. Jo kuukausia te olette iloinneet keittiövuorojen vaihtumi.8esta. Nyt se 
tapahtuu. 

Kaikkea, mitä haluaisin Reijolle sanoa, en osaa sanoiksi pukea. Kiitos. 

Helsingissä Mikon syntymäpäivänä 11.11.1999 

Kirsti Mäensivu 



1 JOHDANTO 

1.1 Yksilöllisen koulutettavuuden arviointi tutkimusintressinä 

"lf we wish to discover the truth about the educational system, we must 
look into its assessment procedures. What student qualities and achiev
ments are actively valued and rewarded by the system? How are its pur
poses and intentions realized? The spirit and style of student assessment 
defines the de facto curriculum." (Rowntree, 1987,1.) 

Nyt käsillä olevan tutkimuksen kohteena on, miten opettajat määrittelevät op
pilaidensa edistymistä, oppimisen valmiuksia, käyttäytymistä ja työskentelyta
poja sanallisissa arvioinneissa. Tutkimuksen kohde voidaan ilmaista myös 
koulutettavuus - käsitteen avulla (Hautamäki, Scheinin & Arinen, 1999). Tällöin 
kysytään, minkälaisen arvion oppilaan koulutettavuudesta sanalliset arvioinnit 
sisältävät ja voidaanko sanallisen arvioinnin avulla laajentaa oppilaiden yhteis
kunnallisen elämän alaa, kehittää uusia kykyjä, valmiuksia tai toimintoja (Häy
rynen & Hautamäki, 1973, 9) tai voidaanko arvioinnin avulla vaikuttaa oppi
laan kehittymisen ja omaksumisen psykologiseen rakenteeseen ja luonteeseen 
(Hautamäki, 1997b). 

Tutkimuksen tekee ajankohtaiseksi vuoden 1999 alusta voimaan tullut pe
rusopetuslaki 628/1998 ja siihen liittyvät oppilaan arvioinnin ohjeet (Opetus
hallitus, 1999). Uusissa ohjeissa oppilaan arviointi jaetaan kouluaikaiseen arvi
ointiin ja peruskoulun päättöarviointiin. Kouluaikaista arviointia ohjeistetaan 
aiempaa yksilöllisempään suuntaan. Päättöarvioinnin odotetaan sen sijaan li
säävän arvioinnin yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta. Tätä varten opetushal
litus on laatinut päättöarvioinnin kriteerit (Opetushallitus, 1999). 

Päättöarvioinnin kriteereiden lisäksi oppimistuloksia ja arvioinnin oikeu
denmukaisuutta ja luotettavuutta pyritään parantamaan sekä perusopetuksen 
ylläpitäjän että opetushallituksen järjestämän arvioinnin avulla. Arviointi ta
pahtuu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla (Linnakylä, 1998). 

Kouluaikaisen arvioinnin toteuttamisessa kouluilla on kuntakohtaisista 
ratkaisuista riippuen varsin vapaat kädet. Perusopetuslain 22 § mukaan oppi
laan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. 
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Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Yksi osa arvioinnin monipuolistumisesta 
on sanallisen arvioinnin yleistyminen, josta perusopetuslaissa todetaan seuraa
vasti: 

"Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä 
on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antami
sesta määrätään tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa. Sanallista arviointia voi
daan käyttää, jollei opetushallitus toisin määrää arvioinnissa 1-7 vuosiluokilla, valin
naisena aineena opetettavan aineen tai aineryhmän arvioinnissa, perusopetuslain 25 
§:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppi
laiden arvioinnissa, niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on, suomen ja
ruotsin kieltä lukuun ottamalla, muu kuin upelubessa kiiytettiivä kieli, päättöarvi
ointia lukuunottamatta; sekä aina numeroarvostelun lisäksi." (Perusopetuslaki
628/1998, 22 §.)

Sisällöllisesti kouluaikaisen oppilaan arv1omnin tehtäväksi näyttää nousevan 
opintojen ohjaaminen ja oppilaan minäkuvan rakentaminen. Tämä näkyi sel
v�isti ju vuonna 1994 hyväksytyissä peruskoulun opetussuunnitelmien perus
teissa ja niihin myöhemmin liitetyissä arviointiohjeissa, joissa todetaan: 

"Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä lavalla sekii 
kannustaa häntä opinnoissaan. Oppilaan tulee saada palautetta omasta edistymises
tään, sosiaalisesta kasvustaan, opiskelutaidoistaan ja oppimistuloksistaan koko pe
ruskoulun ajan. Arvioinnin avulla annetaan palautetta myös oppimisprosesseista. 
Arvioinnin tehtävänä on edistää oppilaan kasvua opetussuunnitelman tavoitteiden 
suunnassa sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea 
oppilaan oppimisprosessin edistymistä ja omien kykyjen ja taitojen tunnistamista. 
Myönteisen arviointipalautteen avulla voidaan tukea myös oppilaan sosiaalista kas
vua. Arvioinnin avufla pyritään antamaan oppilaalle välineitä minäkuvan rakenta
miseen. Oppilaan itsearviointi lisää realistista suhtautumista omiin kykyihin ja auttaa 
siten tavoitteiden asettamisessa. Ryhmäarviuinnin avulla voidaan edistää oppilaan 
minäkuvan jäsentymistä. Saamansa arvioinnin perusteella oppilas kykenee tarkoi
tuksenmukaisella tavalla tehostamaan opintojaan kehittämistä edellyttävillä alueilla." 
(Opetushallitus, 1995.) 

Vuoden 1999 alkupuolella hyväksytyissä uusissa oppilaan arvioinnin ohjeissa 
arvioinnin tehtävää minäkuvan rakentajana on edelleen täsmennetty. 

"Oppiminen edellyttää nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppijan ja opittavan 
aineksen välistä vuorovaikutusta, jossa oppilaalla on aktiivinen rooli. Oppimiseen 
vaikuttaa ratkaisevasti se, miten motivoitunut oppija on. Näin oppilaan arvioinnilla 
ja arviointipalautteen antamisella on keskeinen merkitys oppimistapahtumassa. 

Oppilaan käsitys itsestään oppijana, kasvavana ihmisenä ja työtoverina kehittyy 
hänen ympäristöstään saamansa palautteen myötä. Jotta palaute, myös arviointi, 
tukisi oppilaan kehitystä itsensä tuntevaksi ja hyväksyväksi ihmiseksi, sen tulee olla 
yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Tiedostamalla oman tilanteensa ja 
haluamalla itse kehittyä, oppilas voi vaikuttaa opiskeluunsa ja näin parantaa 
elämänsä hallintaa. Arvioinnin tehtävä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla 
tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään. Kun oppilas voi osallistua 
oman työnsä ja toimintansa tavoitteiden asettamiseen ja niissä edistymisen 
arviointiin, hänellä on hyvät edellytykset kasvaa elinikäiseksi oppijaksi. Tällöin hän 
voi asettaa itselleen tietojen, taitojen ja erilaisten valmiuksien hankkimiseen liittyviä 
haasteellisia tavoitteita jatkuvasti edellytystensä rajoja tutkien ja laajentaen". 

"Perusopetuksen aikana ei verrata oppilaan suorituksia toisen oppilaan suorituk
siin". 

"Arvioinnin tulee palvella oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja sosiaalistu
mista, opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittymistä, tiedollista ja taidollista kehitty
mistä ja oppilaan valikoitumista jatko-opintoihin." (Opetushallitus, 1999.) 
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Ohjeet osoittavat varsin yksiselitteisesti virallisen koulupolitiikan tavoit
teena olevan oppilaan arvioinnin kehittäminen oppilaiden valikoinnista ja luo
kittelusta opintojen ohjaamisen ja oppilaiden itsetunnon rakentamisen suun
taan. Muutoksen myötä ei enää riitä omaksutun tietomäärän mittaaminen tai 
oppilaan lahjakkuuden arvioiminen. Arviointikohteiden laajentumisen myötä 
arviointi ei jatkossa ole myöskään opettajan yksinoikeus. 

Arvioinnin kehittäminen on yhteydessä koulun ihmiskäsityksessä, tie
donkäsityksessä ja oppimiskäsityksessä tapahtuneisiin muutoksiin. Kysymyk
sessä on jälleen kerran pyrkimys kehittää opetusta Ebbinghausin, Thorndiken ja 
Skinnerin oppimiskäsityksen sijaan (tai yleisemmin behaviorismiin perustuvan 
oppimiskäsityksen sijaan) konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen perustuen 
(Doll, 1993; Miller, 1996; Nisbet, 1994; Opetushallitus, 1994; Simola, 1995, 1997; 
Rauste- von Wright, & von Wright, 1994). 

Uudistuspyrkimysten taustalla on myös muuttuva käsitys koulun tehtä
västä. Koulun odotetaan tiedonvälityksen sijaan keskittyvän oppilaan tietojen, 
taitojen ja persoonallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Oppilas ei ole 
enää passiivinen tiedon vastaanottaja, vaan oman opiskelusuunnitelmansa mu
kaan etenevä, aktiivinen, yksilöllisen kokemushistorian omaava ja omaa maa
ilmaansa konstruoiva yksilö (Opetushallitus, 1994, 9 - 10). 

"Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa 
jäsentäjänä. Oppilaan käsitykset ja odotukset ohjaavat sitä, mihin hän havaintonsa 
kohdistaa, mitä informaatiota ottaa vastaan ja millaisen tulkinnan sille antaa. Jokai
nen oppija on yksilö, jonka kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden 
oppimiselle. Keinot ohjata oppimista riippuvat tästä yksilöllisestä kokemushistori
asta. Opetussuunnitelman laadinnassa tämä edellyttää yksilöllisten opiskeluohjelmi
en mahdollistamista muun muassa lahjakkuuden, harrastuneisuuden tai oppimis
vaikeuksien perusteella". (Opetushallitus, 1994, 9 -10.) 

Oppilaan aktiivisuutta ja persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehittä
mistä tavoitteleva opetus edellyttää muutoksia koulun kulttuurissa, työskente
lytavoissa, opettaja- oppilas suhteessa ja oppilaantuntemuksessa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa yksilöllisyyttä suosivia opetusmenetelmiä sekä tehostuvaa ja 
monipuolistuvaa arviointia (Linnakylä & Kupari, 1996, Räty, Snellman, Hon
kalampi & Vornanen, 1994, Snellman & Räty, 1998; Takala, 1994, Välijärvi, 
1996). 

Monipuolistuvan arvioinnin myötä koulussa ei tyydytä oppimistulosten 
mittaamiseen opetussuunnitelman sisältöjen pohjalta. Arviointi tapahtuu yhä 
enemmän tulevaisuuden haasteiden, jatkuvan oppimisen ja aktiivisen kansalai
suuden näkökulmasta. Arvioinnin halutaan kohdistuvan oppimäärän lisäksi 
asenteisiin, tarpeisiin, tavoitteisiin, oppimisstrategioihin, oppimisvalmiuksiin ja 
motivaatioon. Tämä tarkoittaa, että arvioinnissa tullaan entistä enemmän 
huomioimaan myös oppilaan oppimishistoria, oppimisen vaikeudet ja elämän
tilanne (Broadfoot, 1996, 41 ja 47; Darling -Hammond, 1994; Martinot & Mon
teil, 1995; Simola, 1995; Takala, 1994; Välijärvi, 1998). 

Arvioinnilta odotetaan myös vaikuttavuutta. Sen toivotaan parantavan 
oppilaiden asenteita työtään kohtaan, kehittävän oppimisen kontrollia ja op
pimisstrategioita eli auttavan oppilasta ottamaan vastuuta omasta oppimises
taan sekä vahvistavan oppilaan itseluottamusta ja itsekunnioitusta. Arvioinnin 
odotetaan antavan oppilaalle eväitä persoonallisuutensa ja identiteettinsä ra-
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kentamiseen, tietoa toivotusta persoonallisuuden kehittymisen suunnasta ja 
hyvän ihmisen ja kansalaisen ominaisuuksista (Broadfoot, 1996, 41; House, 
1986; Linnakylä & Kupari, 19%; Nisbet, 1994; Scriven, 1986; Välijärvi, 1996). 

Arvioinnin kehittämisessä on siis yhti:iaikaa kysymys kouluaikana tapah
tuvan yksilöllisen oppimisen tukemisesta, piiiittöarvioinnin vertailtavuuden pa
rantamisesta ja oppimistulosten tasa-arvoisuuden lisäämisestä. Tässä yhteydes
sä on erityisen kiinnostavaa pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan oppilaan arvi
oinnin yksilöllistämiseen liittyviä intressejä. Miten arvioinnin yksilöllistäminen 
on yhteydessä aikamme ajattelutapoihin? Minkälaisia yhteiskunnallisia ja kou
lutuspoliittisia intressejä yksilöllistämiseen liittyy? Miten yksilöllistäminen 
käytännössä tapahtuu ja milen yksilöllistämispyrkimykset pystyvät kamppai
lemaan tilanteessa, jossa arvioinnin valikointitehtävä näyttää samanaikaisesti 
laajenevan ja koskevan entistä nuorempia lapsia (vrt. Räty & Snellman, 1995; 
Simola, 1997). 

1.2 Arvioinnin yksilöllistäminen aikakautemme peilinä 

Oppilaan arvioinnin yksilöllistäminen ei ole uusi asia. Uutta on kuitenkin laa
juus ja voimakkuus, joilla sitä nyt viedään eteenpäin. 

Suomalaisen koulujärjestelmän historiassa on vielä lähellä aika, jolloin 
koulun keskeinen tehtävä oli yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kansakunnan 
sivistyksestä huolehtiminen. Simola (1997, 21) lainaa suomalaisen koulujärjes
telmän kuvauksessaan Rinnettä (1987), jonka mukaan suomalaisen koulun toi
mintaa on kuvannut 1900-luvun puoliväliin saakka "kollektiivinen liittyminen 
yleisempään kollektiiviseen tahtoon ja maailmanprosessia ohjaavaan jumalalli
seen henkeen" ja edelleen Cygnaeusta "kansakoulun tarkoituksena oli so
pusuhtaisesti kehittämällä sielun ja ruumiinvoimia kasvattaa nousevaa suku
polvea jumalaapelkääviksi, ymmärtäväisiksi ja yhteiskunnalle hyödyllisiksi ih
misiksi, totuttaa oppilaita pitämään arvossa ajan oikeaa käyttämistä ja työn 
kunniaa". 

Kollektiivisuuden ja isänmaallisuuden korostaminen jatkui koulussa pit
kään 1950-luvulle. Tämä tarkoitti yhteisöllisyyden nostamista yksilöllisyyden 
edelle ja opetuksen toteuttamista kaikille samanlaisena. Kuitenkin jo vuonna 
1945 mentiin varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelmakomiteassa pidem
mälle. Oppilaista alettiin puhua omaleimaisina ja ainutkertaisina yksilöinä. 
Opettajilta edellytettiin yleisen psykologisen tiedon lisäksi myös yksittäisen 
oppilaan tuntemusta "psykologista harrastusta ja tietoja lapsen sielunelämästä" 
(Kivirauma,1989). Tästä lähtien yksilöllisyyden lisääminen on ollut yksi keskei
nen koulukeskusteluun liittyvä teema. 

Yksilöllisyys - käsitteen sisältö on kuitenkin vaihdellut vuosien ja vuosi
kymmenten aikana. Sillä on voitu tarkoittaa romanttista lapsikeskeisyyttä (1700 
- 1800- luku) ja sen uutta aaltoa (1940 - 1980), uuskonservatismiin kiinnittyvää
lapsikeskeisyyttä (1980 - luku), radikaaliin kriittiseen pedagogiikkaan kiinnitty
vää lapsikeskeisyyttä tai markkinoiden mukaan toimivaa lapsikeskeisyyttä
(1990 - luvun alkupuoli) (Hytönen, 1997).
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Romanttinen lapsikeskeisyys kiinnittää erityistä huomiota lapsen sisäiseen 
kiinnostukseen, lapsen itseilmaisuun ja lapsen riippumattomuuteen (Brotherus, 
Hytönen & Krokfors, 1999). Kasvatus ymmärretään yleisenä hyvän tuottamise
na lapselle, lapsen viattomuuden korostamisena ja lapsen luonnollisen kasvun 
tukemisena. Yksilöllisyyttä korostaen pyritään jokaiselle lapselle tarjoamaan 
hänen omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan lähtevää opetusta. Opettajan tehtä
vänä on toimia taustalla oppilaan tukihenkilönä. 

Uuskonservatistien tai liberaalisen maailmankatsomuksen mukaan kes
keistä on koulujärjestelmän hajauttaminen ja koulujen erikoistuminen niin, että 
vanhemmilla ja oppilailla on todelliset valinnan mahdollisuudet. Ihmisten eri
laisuutta ja omaa aktiivisuutta korostetaan. Pedagoginen uuskonservatismi ko
rostaa yksilöiden välistä kilpailua ja pyrkimistä mahdollisimman hyviin suori
tuksiin (Flecha, 1999, 67; Frisk & Räisänen, 1996, 29; Hytönen, 1997, 97 ja 127). 

Kasvatusoptimismin, koulutuspoliittiseen tasa-arvon ja kriittisen lapsipe
dagogiikan kannattajien mukaan koulun tehtävänä on yksilön vapauttamisen ja 
yhteiskunnan demokraattisuuden vahvistaminen. Kriittinen lapsikeskeisyys 
painottaa yhteisöllisyyttä ja akateemisten perustaitojen oppimista. Opettaja on 
krittisen teorian mukaan oppilaiden vastuullinen ohjaaja (Castells, Flecha, Frei
re, Giroux, Macedo & Willis, 1999; Frisk & Räisänen, 1996, 29; Hytönen, 1997, 
110 - 121). 

Markkinoihin sitoutuva lapsikeskeisyys puolestaan tarkoittaa oppilaiden 
vanhempien valintoihin ja toiveisiin perustuvaa lapsikeskeisyyttä. Hytönen 
(1997, 16) toteaa englantilaisen tutkimukseen viitaten koululaitoksesta tulevan 
tällöin ensisijaisesti keskiluokalle suunnattua palvelutoimintaa. 

Yksilöllisyys saa uuden laajemman merkityksen, kun sitä tarkastellaan so
siologien käyttämän yksilöitymisen käsitteen avulla (Beck, Giddens & Lash, 
1994; Ziehe, 1991). Yksilöitymisellä tarkoitetaan yksilön ja valtion suhdetta. Yk
silöitymisen myötä kansalaisilta edellytetään yhä enemmän kykyä yksilölliseen 
vastuunottoon ja henkilökohtaisten valintojen tekemiseen. Tämä koskee myös 
lapsia, joiden aikuisen tavoin odotetaan yhä nuorempina ottavan vastuuta 
omaa elämäänsä koskevista valinnoista. Kyetäkseen tähän tulee heidän Denci
kiä (1989, 177) lainaten omata hyvä itseluottamus, sosiaalinen joustavuus, oma
aloitteisuus sekä kyky reflektoida suhdettaan muihin ihmisiin, integroida erilai
sia kokemuksia koherentiksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, kyky kom
munikoida ja artikuloida omat toiveensa ja mielipiteensä, kyky kontrolloida 
tunteita ja toimintaa sekä kyky säädellä impulsseja. 

Dencikin määrittely osoittaa yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden keskinäi
sen riippuvuuden. Yksilöllisyys tarkoittaa paitsi omien tarpeiden tunnistamista 
myös oman aseman ja paikan määrittelyä tietyssä yhteisössä. Tähän näkemyk
seen yhtyy myös Charles Taylor (1991 /1995) esittäessään huolensa yksilölli
syyden tulkitsemisesta individualismina. Hän vetoaa ihmisen dialogisuuteen ja 
moraaliseen vastuuseen ympäristöstään. 

"Itsevalinnan ihanne edellyttää, että itsensä valitsemisen ohella on muitakin tärkeitä 
kysymyksiä" (Taylor,1991/1995, 68). 

"Oman identiteettimme määrittely riippuu ratkaisevasti dialogisesta suhteestamme 
muihin ihmisiin" (emt.s. 75). 
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"Erilaisuuden oikeuden tunnustaminen edellyttää yhteistä merkitysnäkökenttää" 
(emt.s. 80). 

Tämänkaltainen situaatioon kiinnittyvä yksilöllisyyden tulkinta on näky
nyt kouluissamme koko 1990 - luvun ajan. Siilä huolimatta, että yksilöllisyys on 
nostettu yhdeksi keskeiseksi arvoksi, on oppiminen yhä useammin ymmärretty 
myös sosiaalisena ja kontekstuaalisena tapahtumana (Linnakylä & Kupari, 
1996; Pintrich, 1999, Rauste-von Wright & von Wright, 1994). Hytönen (1997) 
tiivistää yhteisöllisyyden vaatimuksen seuraavasti: 

"Maamme viime vuosien koulutuspolitiikan lasten yksilöllisyyttä korostavaan pyr
kimykseen saattaa myös kätkeytyä kaikkien lasten tasavertaista ;isemaa, yhteisölli
syyttä ja yhtäläisiä kasvatusmahdollisuuksia vaarantavia piirteitä. Kasvatusjärjestel
mämme on alettu yhä yleisemmin mieltää, jo sen ensimmäisiltä port;iilt;i lähtien, tu
levien työntekijöiden-kykenevien ja osaaVIen yksilöiden- kasvualustana. Yksilölli
syys näyttää myös meillä - edellä analysoitujen länsimaiden koulutuspoliittisten rat
kaisujen tapaan - kovin herkästi muuntuvan yksilökeskeisyydeksi. Yksilökeskeistä 
kasvatusnäkemystä ollaan siirtämässä jopa alle kouluikäisten kasvatukseen." (Hytö
nen, 1997, 197). 

Hytösen (1997, 198) mukaan yhteisöllisyyteen kasvattava oppimisympä
ristö opettaa 1) tarkastelemaan omia ja muiden tekoja eettisestä näkökulmasta ja 
kasvamaan eettiseen vastuuseen, 2) käytännön arkielämän taitoja ja valmiuksia 
toimia yhteisössä, 3) arvostamaan omaa ja toisen työtä, 4) suhtautumaan 
myönteisesti toisiin ihmisiin ja kulttuureihin, 5) hyviä tapoja ja 6) kasvamaan 
totuuteen, hyvyyteen ja lähimmäisrakkauteen. 

Yksilöllisyys oppilaan arvioinnin kehittämisen perustana ei siis ole yksi
selitteinen. Käytännössä sillä näytetään useimmin tarkoittavan oppilaan yksi
löllisten tarpeiden, edellytysten ja erilaisten oppimistyylien huomioimista sekä 
oppilaan oikeutta asettaa itse tavoitteet omalle oppimiselleen. Opetushallituk
sen ohjeistossa asia todetaan näin: 

"Yksilöllisyyttä ja valinnaisuutta korostavan koulun arviointikäytänteissä painottuu 
oppilaan näkemysten selkeyttäminen omista tavoitteista ja m.ihdollisuuksista" 
(Opetushallitus, 1995, 3). 

Käsiltääkseni tässä un uudistuvan arvioinnin ydin? Arviointi on yhä 
enemmän avoimesti diagnosoiva, arvioinnissa suuntaudutaan oppilaan tulevai
suuteen ja otetaan vakavasti oppilaan omat tavoitteet. Voidaan puhua oppilaan 
koulutettavuuden jatkuvasta diagnosoimisesta. Tämänkaltaisen diagnoosin voi 
nykykoulussa tehdä oppilas itse, hänen vanhempansa, opettaja tai joku muu 
ammattihenkilö. Muutos aiempaan käytäntöön on siinä, että arviointi ei enää 
ole opettajan yksinoikeus, vaan oppilaan, hänen huoltajansa ja opettajan yh
teistyötä. 

Opetuksen ja arvioinnin yksilöllistämisen myötä lisääntyy väistämättä 
myös oppilaiden ja heidän vanhempiensa rooli oppimistavoitteiden asettami
sessa ja opiskelun suunnittelussa. Yhä useammin arviointi onkin oppilas- tai 
asiakaskeskeistä sen mukaan, miten oppilas ja hänen vanhempansa halutaan 
määritellä. Oppilaskeskeisyyden ehtona on, että koulu on valmis luottamaan 
oppilaiden ja heidän huoltajiensa arviointikykyyn ja ottamaan vakavasti heidän 
mukanaolonsa (Ilouse, 1986; Scriven, 1986; Torrance & Pryor, 1998; Välijärvi, 
1998, 98). 
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1.3 Yksilöllisen arvioinnin paradoksit 

Yksilöllisyyden painottaminen oppilaan arvioinnin yhteydessä ei siis ole yksi
selitteisesti määriteltävissä. Yksilöllisyyden määrittely edellyttää, että myös yk
silön ja yhteisön väliset suhteet määritellään. Kouluikäisen lapsen kohdalla tä
mä tarkoittaa oppilaan ja opettajan, oppilaiden keskinäisten ja oppilaan ja hä
nen vanhempiensa välisten suhteiden määrittelyä. Suhteiden määrittelyyn kuu
luu myös vastuualueiden määrittely. Kuka kantaa vastuun oppilaan oppimi
sesta, oppimisympäristöjen rakentamisesta ja oppilaan kouluvalinnoista? 

Jos yksilöllisyydellä tarkoitetaan lapsen ainutlaatuisuutta ja lapsen oike
uksia asettaa omat oppimisen tavoitteensa ja suunnitella omaa oppimistaan, 
tarkoittaa se samalla, että lapselle tulee antaa vastuuta sekä hänen opiskelus
taan että valinnoistaan. Koulu-uran alkuvaiheessa valinnat voivat koskea kieli
valintoja, musiikkiluokalle pyrkimistä tai työpajojen valintoja. Onko mahdol
lista, että joskus tämä vastuu voi olla liian suuri, tai että kaikilla lapsilla ei ole 
riittäviä resursseja tämän vastuun kantamiseen? 

Oppilaan vastuuta korostavaan yksilöllisyyteen liittyy myös riskejä. Tilan
teessa, jossa lapsi joutuu kantamaan vastuun ilman, että hänellä on siihen riit
täviä resursseja tai aikuisen tukea, osoittautuu yksilöllisyys kaksiteräiseksi mie
kaksi. Samalla kun lapsen odotetaan olevan aiempaa vapaampi ja riippumat
tomampi rakentamaan omaa elämäänsä ja irrottautumaan perheen ja koulun 
siteistä, tekevät yksilöllisyyden korostaminen ja aikuisen tuen puute hänestä 
kuitenkin samanaikaisesti entistä turvattomamman, haavoittuvamman ja ris
kialttiimman. 

Toinen yksilöllisyyteen liittyvä ristiriita koskee yksilöllisten oppimistar
peiden määrittelyä, mikä näyttää lisääntyvän opetuksen yksilöllistämisen ja 
koulujen valinnaisuuden myötä. Oppilas voi itse määritellä oppimisen tavoit
teensa ja tarpeensa. Oppimistarpeiden määrittely voi tapahtua myös kotona 
yhdessä vanhempien kanssa tai koulussa yhdessä opettajan kanssa. Tapahtuipa 
yksilöllisten tarpeiden määrittely miten tahansa, on se aina lähtökohta yksilöl
listen opintojen suunnittelulle. 

Ristiriidasta voidaan oppimistarpeiden määrittelyn kohdalla puhua sil
loin, kun oppilaan tarpeita aletaan määritellä oppilaan ulkopuolella ja silloin, 
kun oppimisen tarpeiden määrittely alkaakin rajoittaa oppilaan mahdollisuuk
sia. 

Yleisesti yksilöllisten tarpeiden määrittelyä voidaan pitää hyvänä ja lapsen 
parhaaksi tapahtuvana asiana. Kriittisesti tarkasteltuna oppilaiden erityispiir
teiden ja yksilöllisten oppimisen tarpeiden arvioiminen ja mittaaminen ei kui
tenkaan aina lisää oppilaan vapautta ja mahdollisuuksia, vaan on merkki joko 
perheen tai yhteiskunnan kontrollin ulottumisesta yhä varhaisemmin ja moni
puolisemmin lapsen kehityksen eri alueille (Foucault, 1975/1980; Tomlinson, 
1982; Simola, 1997). Lieneekö uskaliasta epäillä, että lisääntynyt puhe koululyk
käysten tarpeesta ja oppimisvaikeuksien lisääntymisestä kertoisi hoivan ja 
huolenpidon ohella jotakin myös oppilaisiin kohdistuvasta kontrollista. 

Yksilöllisten tarpeiden määrittelyn yhteydessä on huomioitava myös se, 
miten eri tavalla määritellyksi tuleminen vaikuttaa oppilaaseen. Kysymys on 
sekä halo-efektistä, mutta samalla tietoisesta tiettyyn suuntaan etenevän kehi-
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tyksen tukemisesta ja hyväksymisestä. Atkinson (1998) toteaa, ettei erilaisten 
kykyjen ja tarpeiden määrittelyssä ole välttämättä kysymys todellisen kyvyk
kyyden löytämisestä vaan pikemminkin sen tuottamisesta 

"A pupil's ability in drawing practice is not to be viewed as an inherent capacity which 
can be liberated or discovered, but as constituted by particular sites of practice and their 
corresponding discourses which, through their particular regimes of power-knowledge, 
constitute and regulate aspects of subjectivity such as drawing ability" (Atkinson, 1998, 
31). 

Foucaultin (1975/1980) mukaan kysymys on pehmeästä, pastoraalisesta 
vallasta, jonka mukaan yksilön on luovutettava yksilöllisyytensä uudelleen
muokattavaksi ja alistettava se erityisille paimentavan vallan operaatioille. Näin 
ymmärrettynä lapsen yksilöllisten ominaisuuksien, tarpeiden ja tavoitteiden 
määrittely osoittautuu myös yhteiskunnallisen vallankäytön välineeksi. Vallan
käyttäjänä toimivat tällöin ne, joilla on oikeus määritellä lapsen tarpeet, oppi
misen tavoitteet ja kriteerit, joihin hiinen suoriuh1mista suhteutetaan. Koulussa 
tätä valtaa käyttävät opettajat, joiden toimintaa puolestaan ohjaavat säädökset, 
opetussuunnitelma ja koulun kulttuuri. Tämän lisäksi opettajien toimintaa oh
jaavat kullekin aikakaudelle ominainen ihmiskuva ja oppimisteoreettiset näke
mykset. Kaikki nämä tekijät yhdessä toimivat sekä arvioinnin perusteena että 
myös joko tietoisen tai tiedostamaton oppilaan persoonallisuuden ja subjekti
viteetin muokkaamisen välineinä (Walkerdine, 1984, 1993). 

Persoonallisuuden muokkaaminen ei koske vain uuden kansalaisen kas
vattamista, kysymys on myös uuden työntekijäpolven kasvattamisesta. Tämä 
näkyy konkreetisti muun muassa siinä, minkälaisia työskentelytapoja koulussa 
arvostetaan, minkälaisia oppilaiden ominaisuuksia arvioidaan ja miten asioita 
painotetaan. Kun sotien jälkeisinä vuosina painotettiin isänmaallisuutta, ahke
ruutta, säästäväisyyttä ja uskonnollisuutta, korostetaan tänä päivänä perintei
sen lahjakkuuden ja taitavuuden rinnalla yhä enemmän työntekijän persoonal
lisia ja sosiaalisia ominaisuuksia kuten joustavuus, yhteistyö- ja kommunikaa
tiotaidot (Broadfoot, 1996, 48). 

Tulevaisuuden työntekijäpolven kasvattaminen on luonnollinen osa kou
lun tehtävää. Tämän ohella on kuitenkin tärkeää pohtia, mitkä muut yhteis
kunnalliset toimijat kuin elinkeinoelämä ovat koulun kanssa määrittelemässä 
tulevaisuuden kansalaisen ominaisuuksia. Näkyykö koulun ihmiskuvassa laaja
alainen sivistys? Onko taiteilijoilla ja käsityöläisillä ollut mahdollisuutta esittää 
näkemyksiään tulevaisuuden ihmisen kompetensseista? Hannele Koivunen 
(1997, 101) toivoo hiljaisen tiedon vahvistuvan koulussa. Hänen mukaansa tämä 
merkitsisi taide- ja kulttuuriaineiden ja käden taitojen sekä valinnaisuuden roh
keaa lisäämistä irtotiedon opetuksen kustannuksella. 
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19 

Edellä esitetty osoittaa oppilaan arvioinnin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi kou
lutus- ja yhteiskuntapoliittiseksi tutkimuskohteeksi. Tässä tutkimuksessa oppi
laan arviointiin paneudutaan psykologian näkökulmasta. Rajaus ei ole ongel
maton. Sanallisia arviointeja voitaisiin luontevimmin lähestyä kasvatustieteen ja 
pedagogiikan näkökulmasta ja tutkia arviointien sisältöjä suhteessa opetus
suunnitelmiin. Mahdollista olisi lähestyä arviointeja myös kasvatussosiologian 
näkökulmasta ja tutkia, miten sanallisia arviointeja voitaisiin ymmärtää kou
luinstituutiosta päin katsottuna. Sanalliseen oppilaan arviointiin liitettyjen psy
kologissävyisten haasteiden vuoksi katson kuitenkin perustelluksi lähestyä ar
viointeja myös psykologian näkökulmasta. Tästä näkökulmavalinnasta huoli
matta olen pyrkinyt pitämään mielessäni sekä oppilaan arvioinnin pedagogiset, 
sosiologiset että historialliset kytkennät. 

Tarkastelen seuraavassa, miten psykologit ja psykologiatiede ovat vii
meisten vuosikymmenten aikana olleet mukana oppilaan arvioinnin kehittämi
sessä. Aloitan tarkastelun lapsitutkimuksen ja psykometrisen mittaamisen yh
teydestä oppilaan arviointiin. 

Lapsitutkimuksen mukaisesti koulun lapsikäsitys on perustunut käsityk
seen normaalista, yleisestä lapsesta ja lapsen normaalista kehityksestä. Lapsen 
kehitys on ymmärretty yhtäläisenä ja etenevän samoja vaiheita noudattaen. Tä
hän perustuen oppilaat on sijoitettu ikäkausiryhmiin. Jos oppilas ei ole selviy
tynyt ikätovereidensa mukana, on oppilaan kehitys tulkittu normaalista poik
keavaksi. Poikkeavuuden määrittely on ollut psykologien ja psykometristen 
tutkimusten vastuulla. 

Selkeimpiä esimerkkejä psykometrisen ajattelutavan leviämisestä kouluun 
ovatkin olleet erityisopetussiirrot, oppimisvaikeuksien tutkimiseen liittyvät 
älykkyystutkimukset ja oppilasarvostelun mukauttaminen Gaussin käyrään 
(Jauhiainen, 1993; Korkiakangas, 1994; Rauste - von Wright & von Wright, 1995; 
Räty, Pölönen, Pölönen & Snellman, 1995). 

Psykometristen mittausten kautta oppilaiden arvioiminen on ollut yhtey
dessä myös siihen, miten älykkyys on määritelty eri aikoina. Oppilasarvioinnis
sa älykkyyden määrittely on kiteytynyt siinä, miten erotetaan luontaiseen lah
jakkuuteen perustuva oppiminen ahkeruuden ja tunnollisuuden kautta hanki
tusta edistymisestä (Räty & Snellman, 1995, Snellman & Räty, 1992; Snellman, 
Räty & Kasanen, 1997; Vahervuo, 1958). Viitteitä tämänkaltaisesta problematii
kasta on myös uusissa oppilaan arvioinnin ohjeissa (Opetushallitus,1999). Nii
den mukaan arvioinnin tulee kohdistua oppilaan edistymiseen, työskentelyyn 
ja käyttäytymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opettajat joutuvat ratkai
semaan, miten he erottavat oppimistulokset, työskentelyn ja käyttäytymisen. 
Miten arvioidaan oppilas, joka saa kiitettävän arvosanan ponnistelematta? Mi
ten arvioidaan oppilas, joka joutuu työskentelemään monin verroin saadakseen 
saman arvosanan kuin lahjakas luokkatoverinsa? Miten arvioidaan taito- ja tai
deaineet sekä sosiaaliset taidot? Näiden usein pehmeiksi aineiksi kutsuttujen 
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aineiden arviointi on mitä kiinteimmin yhteydessä koulussa vallalla olevaan 
käsitykseen älykkyydestä ja moniälykkyydestä (Armstrong, 1994; Gardner, 
1983, Uusikylä, 1998). 

Oppilaiden arvioiminen ei kuitenkaan ole ollut vain psykometristä mit
taamista. Ensisijaisesti se on Suomessa aina ollut oppilaiden observointia ja jat
kuvaa havainnointia. Tästä ovat esimerkkeinä erilaiset sanallisen arvioinnin 
muodot jo lähes vuosisadan takaa. 

Vanhin tietooni tullut suomalainen sanallinen oppilaskirja on vuodelta 
1908. Tässä Valistuksen oppilaskirjassa opettajan tuli arvioida oppilasta kuu
kausittain. Arvioinnin kohteena olivat oppilaan käytös, ahkeruus, tarkkaavai
suus, poissaolot, myöhästymiset, rangaistukset ja huolellisuus, joka arvioitiin 
erikseen tunnille saapumisessa, opetuksen seuraamisessa, kotitehtävissä, kou
lutehtävissä, määräysten noudattamisessa ja tottelevaisuudessa, kirjojen ja vih
kojen pitelyssä ja puhtaudessa. Muutama vuosikymmen myöhemmin eli vuon
na 1944 Matti Koskenniemi esitteli 1944 oppilasselostuksen, jossa opettajan tuli 
kirjallisesti kuvata muun muassa oppilaan ruumiillista kuntoa, henkistä tilaa ja 
sosiaalista ja siveellistä asennoitumista (Simola,1997, 30 - 31 ja 47). 

Samoihin aikoihin myös kansakoulun opetussuunnitelmakomitea esitti 
oppilaskortiston perustamista. Komitea näki opettajan jonkinlaisena koulun 
"hätävarapsykologina", jonka velvollisuutena oli perehtyä oppilaan yksilöllisiin 
piirteisiin, erilaisiin taipumuksiin, tarpeisiin ja tottumuksiin ja pyrkiä saamaan 
kuva oppilaasta omalaatuisena yksilönä. Komitea suositteli opettajien käyttöön 
Arvo Lehtovaaran laatimaa tarkkailuvihkosta. Kysymyksessä oli terveyskor
tistoa vastaavaa oppilaskortisto, jonka tuli kuvata lapsen sielullista kehitystä ja 
hänen erikoispiirteitään (Jauhiainen, 1993, 141; Simola, 1997, 46). 

Oppilaskortistojen lisäksi on 1950- luvulta lähtien suunniteltu myös erilai
sia sanallisia tiedotteita. Näiden tiedotteiden tehtävänä on ollut täydentää to
distuksia niin, että todistus kertoo enemmän ja laajemmin oppilaan persoonal
lisuudesta (Simola, 1997, 51). Tätä ei kuitenkaan ole koskaan pidetty helppona 
asiana. Lehtovaara ja Koskennniemi (1954/1978, 192) ennakoivat jo aikanaan 
tähän suuntaan etenevän arvioinnin vaikeuksia seuraavasti: 

Enimmät vaikeudet aiheutuvat ehkä siitä, että koulutyön tavoitteiden asettelussa ei 
tyydytä vain tieto- ja taitotavoitteisiin, vaan pidetään tärkeänä erityisesti Juonteen 
kasvatusta, sosiaalisuuteen kehittämistä ja asenteiden ohjaamista. Helpointa on mi
tata juuri tiedollisia ja taidollisia saavutuksia ja rakentaa oppilaiden arvostelu tälle 
pohjalle. Jos halutaan samalla arvioida oppilaan persoonaflisuuden kehitystä, mit
taamiskeinot eivät useinkaan ole yhtä käyttökelpoisia. 

Oppilaan arvioinnin psykologisia vaikuttajia olivat 1940 - 1950- luvuilla 
professorit Lehtovaara ja Koskenniemi sekä Annika ja Martti Takala. Lehtovaa
ra esitti psykometrista mittaamista käyttökelpoisena oppilaiden valikoinnin ja 
luokittelun välineenä. Annika Takala (1953) tarkasteli väitöskirjassaan kriitti
sesti opettajien mahdollisuuksia oppilaidensa diagnosoimiseen. Martti Takala 
puolestaan haaveili yhtenäisestä diagnosointijärjestelmästä, joka alkaisi opetta
jien käyttöön tarkoitetuista karkeammista menetelmistä kuten tarkkailu ja arvi
ointi ja jatkuisi hienompiin ja vaativimpiin metodeihin asti (Korkiakangas, 
1994). 
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Siirryttäessä 1960 - luvulle ja peruskoulu-keskusteluun oppilaan yksilölli
syys nostettiin uudenlaiseen, entistä vahvempaan asemaan. Yhtenäistä perus
koulua valmisteleva koulunuudistustoimikunta (KM 1966, 64) painotti uusim
piin psykologisiin tutkimuksiin vedoten, että oppilaan yksilöllinen kehitysrytmi 
ja kunkin ikäkauden kehityspiirteet ovat yhteydessä opetuksessa menestymi
seen. Oppilaiden kypsymisen nopeuden ja lahjakkuuden tulkittiin olevan yh
teydessä kodin sosiaaliseen ja sivistykselliseen tasoon (Rinne & Vuorio - Lehti, 
1996, 41). 

Yksilöllisyyden rinnalla nosti päätään yhteiskunnallinen näkemys ja tasa
arvon vaatimus. Peruskoulun suunnittelua leimasivat tasa-arvo- ja oikeuden
mukaisuus-periaatteet. Asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta jokaisen 
oppilaan tuli saada yhtäläinen ja yhtenäinen 9 - vuotinen peruskoulutus, jonka 
puitteissa yksilökohtaisille valinnoille piti jäädä runsaasti tilaa (Kivinen, 1988, 
218). Pedagogisena ratkaisuna käyttöön otettiin nk. tavoiteoppimisen malli 
(Bloom, 1976; Bloom, Hastings & Madaus, 1971; Bloom, Madaus & Hastings, 
1981). Tavoiteoppimisen ideana oli oppilaiden yksilöllisten erojen tasaaminen 
opetusta eriyttämällä ja oppimisympäristöjä muokkaamalla. Oppimistulosten 
ajateltiin riippuvan oppilaan kognitiivisesta lähtötasosta, affektiivisista ominai
suuksista ja opetuksen laadusta. Arvioinnin osalta tavoiteoppiminen merkitsi 
diagnostisten lähtötasomittausten, formatiivisen ja summatiivisen mittaamisen 
käyttöönottoa "hyvä diagnoosi auttaa opettajaa määrittelemään oppilaalle so
pivan etenemisen ja identifioimaan epäonnistumisen syyt". Tavoiteoppimisen 
periaatteisiin kuului tarkka oppimisen kohteiden määrittely. Yksilölliset oppi
misohjelmat rakennettiin lähtötasomittausten ja tarkasti määriteltyjen oppi
mistavoitteiden pohjalta (Bloom, Madaus & Hastings, 1981, 149). 

Siitä, miten nämä tavoitteet toteutuivat, esittää Kuusinen (1992) vir
kaanastujaisesitelmässään tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeän havain
non. Tutkimuksen mukaan peruskoulu ei näyttänytkään tasaavan oppilaiden 
koulu-uralla etenemistä. Oppilaan kotitausta ja varhaisina kouluvuosina ta
pahtunut oppimiseen mukaanpääsy näyttävät edelleen olevan tärkeimpiä 
koulu-uralla etenemisen ennustajia. 

"Aineistot osoittivat kiistattomasti, että oppilaan menestyminen koulussa kiteytyy 
vakaaksi ja ennustettavaksi jo koulunkäynnin varhaisessa vaiheessa". 

"Koulussa menestyvät parhaiten ne lapset, jotka alunperin olivat kielellisesti lahjak
kaita. Onkin ehkä mahdollista, että koulu ei tarjoa riittävästi vaihtoehtoja muiden 
kykyjen varassa tapahtuvalle toiminnalle eikä yhtäläisiä mahdollisuuksia niille op
pilaille, jotka eivät ole kielellisesti lahjakkaita ja/tai joilla muutoin on vaikeuksia 
omaksua koulun verbaalisuuteen ja opettajajohtoisuuteen perustuvaa työtapaa." 
(Kuusinen, 1992, 49 - 51.). 

Saari ja Linnakylä (1993, 196) puolestaan toteavat peruskoulun tuottaneen tu
loksia heikoimpien oppilaiden kohdalla. Sen sijaan lahjakkaimmat oppilaat ei
vät ole heidän mukaan pystyneet edistymään mahdollisuuksiensa mukaisesti. 
Jakku - Sihvosen (1996) mukaan peruskoulu on onnistunut parhaiten alueelli
sen tasa-arvon toteutuksessa. Sosio-ekonomisen taustan vaikutusten tasoittami
sessa peruskoulu ei ole onnistunut yhtä hyvin. Kotitaustasta selittyviä oppimi
sen ja oppimistulosten eroja löydettiin myös laajassa peruskoulun ala-asteen 
oppimista koskevassa tutkimuksessa (Hautamäki ym., 1999). 
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Peruskoulukeskusteluun (POPS I, 1970) liittyi myös keskustelu oppilaan 
arvioinnista. Vuonna 197 1 perustettu oppilasarvostelua pohtiva toimikunta 
(KM 1973: 38 ja 42) halusi johtaa myös arvioinnin periaatteet yleisistä yhteis
kuntapoliittisista tavoitteista. Nämä tavoitteet liittyivät tasa-arvoisuuden vaa
timukseen. Toimikunta määritteli tasa-arvon koulutukseen pääsyn, kuulutus
järjestelyjen ja koulutuksen tulosten yhdenvertaisuuden näkökulmasta (Rinne 
& Vuorio - Lehti, 1996, 49). Arvioinnin funktioiksi määriteltiin toteava, moti
voiva, ohjaava ja ennustava (Lehtovaara & Koskenniemi, 1954/1978 ). Keskus
telussa otettiin voimakkaasti kantaa myös numeroarvostelun kehittämiseen sa
nalliseksi arvioinniksi. 

Pitkäjänteisemmän uudistamistyön sanotaankin käynnistyneen oppilasar
vostelun uudistamistoimikunnan mietinnön ilmestyttyä 1973. Kehittämistä pe
rusteltiin tällöin paitsi numeroarvostelun yleisillä puutteilla myös sillä, että yk
sittäinen numero ei kerro riittävästi oppilaan vahvoista ja heikoista kohdista. 
Näihin aikoihin arvioinnin tavoitteeksi alettiin yhä selkeämmin asettaa myös 
oppilaan itsetuntemuksen lisääminen (Korpinen & Seppänen, 1988) ja oppilaan 
arvioinnille annettiin motivoiva ja ohjaava tehtävä (Simola, 1997 , 63). Peruskou
lun myötä alettiin yhä painokkaammin puhua myös oppilaantuntemuksesta, 
josta onkin tullut yksi keskeinen opettajan pätevyyden alue. Oppilaantunte
muksen tueksi kehitettiin erilaisia oppilaantuntemuksen oppaita (Simola, 1997,61). 

Tämän ajan koulukeskusteluun osallistuneiksi psykologisiksi vaikuttajiksi 
voidaan lukea Kaarlo Multimäki ( 197 4 ), Yrjö-Paavo Häyrynen ja Jarkko Hau
tamäki (1973). Psykologinen ihmiskuva heijasti yksilöllisten erojen sijaan tiet
tyjä yhteiskunnallis-historiallisia oloja sekä tiettyjä yhteiskunnallisen toiminnan 
edellyttämiä käsityksiä ja olettamuksia ihmisistä (Häyrynen & Hautamäki, 
1973, 93). Opetuksen lähtökohdaksi esitettiin potentiaali kehitystaso. Hyvän 
opetuksen tuli ylittää kehitys ja pakottaa muutokseen. Oppi-isänä oli muun 
muassa Lev Vygotsky, jonka mukaan asteittain tapahtuvaa itsenäistymistä ja 
yksilöitymistä pidettiin keskeisenä kehitysprosessina (Häyrynen & Hautamäki, 
1973, 173). Kehittäjien teesinä oli koko ikäluokan yhteisen ja ydinsisällöiltään 
samanlaisen koulutuksen tarjoaminen. Kaikille yhtenäinen koulutus katsottiin 
mahdollistuvan riittävän tuen avulla. 

Peruskoulun aikana oppilaan arvioinnin ohjeita on tarkistettu useita ker
toja ja arviointia on kehitetty erilaisin kokeiluin. Tämä kertoo hyvin oppimiskä
sityksissä tapahtuneista muutoksista ja sitä kautta oppilaan arvioinnissa vallin
neesta epätietoisuudesta (Räty, Pölönen, Pölönen & Snellman, 1995). Merkittä
vimmät oppilasarvioinnin kokeilut ovat koskeneet sanallisen arvioinnin kehit
tämistä (Apajalahti & Merimaa, 1996; Korpinen, 1982a ja b). Korpisen tutkimuk
sissa selvitettiin arvioinnin yhteyttä minäkuvan kehittymiseen sekä arviointia 
kodin ja koulun yhteistyönä. Apajalahti ja Merimaa selvittivät arviointiin liitty
viä kokeiluja yleisesti. 

Siirryttäessä 1990 - luvulle koulun kehittämistä on leimannut hajauttami
nen, päätösvallan delegoiminen, koulujen itsenäisyyden tukeminen ja oppilai
den yksilöllisyyden korostaminen. Yksilöllisyyttä perustellaan asiakkuusnäkö
kulmalla, oppilasjoukon heterogeenisuudella ja oppimis- ja lahjakkuuskäsityk
sissä tapahtuneilla muutoksilla (Coleman, 1995; Gardner, 1983, Uusikylä, 1996). 
Yksilöllisyyden yhteydessä puhutaan yhä enemmän myös yksilöllisistä tar-
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peista, oppimistyyleistä, oppimisen kontrollista ja erityistaidoista. Mielenkiin
toista on, että samanaikaisesti perinteinen älykkyys on erilaisuuden ja koulu
tettavuuden kuvaajana hävinnyt keskusteluista (Snellman & Räty, 1998, 86). 

Oppilaan arvioimisessa 1990-luku on ollut oppilas- ja markkinalähtöisten 
arviointimenetelmien kehittämisen aikaa. Yksilöllisyyttä edistävien ja vuoro
vaikutuksellisten arviointimenetelmien avulla kuten sanallinen arviointi, it
searviointi, arviointikeskustelut ja portfolioarviointi on pyritty tukemaan oppi
laiden itsetuntoa kannustamalla oppilaita asettamaan omat oppimisen tavoit
teensa ja arvioimaan itse oppimistuloksiaan. Pyrkimyksenä on asteittainen op
pilaan itseohjautuvuuden lisääntyminen. Jatkossa arvioinnin tehtäväksi näyttää 
tulevan yhä enemmän myös konkreetti opintojen ohjaaminen, jonka pitkällä 
aikavälillä voidaan ajatella tarkoittavan koko koulu - uralle ulottuvan yksilölli
sen suunnittelun ohjausta. 

Parhaimmillaan tämänkaltainen arviointi tarjoaa oppilaille todellisia 
mahdollisuuksia tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaiseen mielekkääseen yksi
lölliseen oppimiseen. Verrattaessa nyt vallalla olevaa markkinahenkistä yksi
löllisyyttä peruskoulun kehittämisen aikaan ja peruskoulun tasa-arvovaa
timuksiin, puhutaan erilaisesta yksilöllisyydestä. Enää ei välttämättä tavoitteek
si aseteta kaikille yhtenäisten mahdollisuuksien luomista, vaan kaikille mah
dollisuus edetä yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Tavoitteena ei enää ole
kaan yksilöllisten erojen tasaaminen vaan mahdollisesti jopa erojen kasvattami
nen. Tasa-arvon näkökulmasta tämänkaltainen yksilöllisyyden tulkinta sisältää 
myös uhkia (Flecha, 1999). 

Haluamatta nostaa synkkiä pilviä voi olla mahdollista, että joidenkin op
pilaiden kohdalla heidän yksilöllisyytensä määrittelyyn ja yksilöllisten valinto
jen suorittamiseen ei ole riittävästi resursseja. Tämä ongelma ei koske niinkään 
koulussa jo hyvin menestyviä oppilaita. Kysymys on heikoista ja hitaasti kou
luoppimiseen mukaan pääsevistä oppilaista. Heidän kohdallaan liian aikainen 
diagnosointi voi johtaa leimaantumiseen ja oman oppimiskyvyn aliarvioimi
seen. Kun aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että siirtymät oppi
lasryhmästä toiseen (heikosta - keskinkertaiseen tai heikosta hyvään) ovat hy
vin vähäiset (Kuusinen, 1992), tulisi oppimiskyvyn määrittelyssä varhaisina 
kouluvuosina olla varovainen. Heikon oppilaan dignoosista voi muodostua 
leima, joka ohjaa alimitoitettuihin tavoitteisiin, vähäiseen yrittämiseen, riittä
mättömään tukeen ja näin koko koulu-uran alimitoitettuun suuntautumiseen. 

Huolet koskevat myös niitä oppilaita, jotka eivät saa kotoaan riittävää tu
kea yksilöllisten valintojensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin tapahtuu 
niiden lasten kohdalla, joiden vanhempien resurssit ja kulttuurinen osaaminen, 
aika ja halu eivät riitä oman lapsen koulu-uraa koskeviin pohdintoihin. Jotta 
oppilaskeskeisestä arvioinnista ei tulisi oppilaita eriyttävä järjestelmä, tulisi 
koulun varautua myös vanhempien tukemiseen niin, että kaikilla vanhemmilla 
olisi kompetenssia suunnitella lapsensa tulevaisuutta, asettaa lapselle realistisia 
tavoitteita ja tukea lasta näiden tavoitteiden saavuttamisessa (Flecha, 1999; 
Gauvain & Huard, 1998). 

Psykologian näkökulmasta oppilaskeskeinen ja vuorovaikutuksellinen 
arviointi sisältää useita mielenkiintoisia haasteita. Oppilaan arvioinnin kehittä
misessä olisi juuri nyt mahdollista hyödyntää oppimista koskevia tutkimustu-
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loksia (Rauste-von Wright & von Wright, 1994; Tynjälä, 1999 ), lapsen kehityksestä 
ja siinä tapahtuvista muutoksista saatua pitkäaikaistietoa (Pulkkinen, 1998; Rönkä, 
1999), oppimisen strategioita, motivaatiota ja oppimisvaikeuksia koskevaa tieto
utta (Hautamäki ym., 1997; Hautamäki & Hautamäki, 1997b; Järvelä, & Niemivir
La, 1997; Lehlinen, Vauras, Salonen Olkinuora & Kinnunen, 1995; Niemivirta, 1999; 
Nurmi, 1995; Salmela-Aro & Nurmi, 1995, Vauras ym., 1999) sekä älykkyyskäsi
tyksen ja koulutettavuuden kehittymistä koskevia tutkimustuloksia (Räty & 
Snellman, 1995). Hieman kauempaa haettua, mutta varsin relevanttia sovelletta
vaa tietoa ovat myös erilaisten vuorovaikutustilanteiden analysointia koskevat 
tutkimukset. Niiden hyödyntäminen olisi mahdollista suullisen ja kirjoitetun 
oppilaan arvioinnin ja arviointikeskustelujen kehittämisessä (Seikkula, 1991; 
Seikkula, 1997; Wahlström, 1992). 

Monipuolisista ja haastavista mahdollisuuksista huolimatta psykologien 
ääni ei juurikaan ole kuulunut oppilaan arvioinnin kehittämisessä. Näkyvin 
kannanotto tässä suhteessa on opetushallituksen julkaisussa "Onnistuuko op
piminen - oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteista perus
koulussa ja lukiossa". Tässä julkaisussa Hautamäki & Hautamäki (1997a, 335) 
esittävät, että "koulun arvioinnissa on tarpeellista arvioida myös koululaisper
soonallisuutta ja oppimaan oppimista". Toisessa yhteydessä Hautamäki (1997a) 
esittää, että arvioinnin tulisi kohdistua pikemmin potentiaaleihin kuin pelkkiin 
suorituksiin "tulisi saada aikaan arviointijärjestelmä, jolla voitaisiin saada sel
ville, millainen uskallus lapsissa saadaan aikaan, onko heissä toivoa ja edelly
tyksiä uuden tutkimiseen." 

Psykologien vähäinen panos oppilaan arvioinnin kehittämiseen ei ole uusi 
asia. Aikanaan Vahervuo ihmetteli itsestäänselvyyttä, jolla opettajien kykyyn 
arvioida oppilaitaan luotetaan. 

"Arvosanojen antaminen oppilaille koulussa on varsin läheisessä yhteydessä psyko
logisten ja pedagogisten suoritusten arvosteluun ts. psykometriikkaan. Näin oflen on 
hieman kummastuttavaa, että oppilasarvostelu tapahtuu jatkuvasti kautta maailman 
subjektiivisen epämääräisyyden merkeissä samaan aikaan, jolloin psykomctriikassa 
nähdään edistysaskel toisensa jälkeen. Huolimatta kouluarvosanojen kasvavasta 
käytännöllisestä merkityksestä niitä annetaan edelleen suurin piirtein ilman varsi
naista järjestelmää luottaen vain siihen, että jokainen opettaja kykenee yksinomaan 
hyvän tahtonsa varassa antamaan arvosanat tarkoituksenmukaisesti. "(Vahervuo, 
1958, 7.) 

Nyttemmin ulkomaisista tutkijoista muun muassa Torrance ja Pryor (1998, 
83) ihmettelevät oppimista ja motivaatiota koskevien tutkimustulosten hidasta
siirtymistä oppilaan arviointiin. Psykologit näyttävät ottaneen taustavaikuttajan
roolin. Voidaan kuitenkin kysyä, onko panos taustavaikuttajana riittävä?
Kääntyvätkö psykologiset tutkimustulokset käytännön toimenpiteiksi, vai voi
daanko Pulkkisen (1998) tavoin epäillä, että psykologisen tiedon välittyminen
opetus- ja kasvatustyöhön olisi vaarantumassa kasvatustieteen ja psykologian
erkautumisen seurauksena? Vastataanpa näihin kysymyksiin miten tahansa, ei
liene liioiteltua todeta, että psykologien aika oppilaan arvioinnin kehittämisessä
on ollut voimakkaimmillaan differentiaalipsykologian ja älykkyystestien vah
vimpina aikoina (Jauhiainen, 1993; Kivirauma, 1989; Miettinen, 1990; Simola,
1995; Walkerdine, 1984).
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1.4.2 Oppilaan arvioinnin tutkiminen 

Vanhimmat oppilaan arviointiin kohdistuvat tutkimukset löytyvät Suomessa 
1950-luvulta. Takalan (1953) tutkimuksessa tutkimuskohteena olivat opettajien 
ammatinvalintaa varten kansakoulun päätteeksi antamat lausunnot. Arvioinnit 
eriytyivät seitsemäksi faktoriksi: halo-faktori, kielellisen lahjakkuuden faktori, 
kätevyyden faktori, yleisen älykkyyden faktori, johtavuuden faktori, aloiteky
vyn faktori ja teoreettisuuden/ käytännöllisyyyden faktori. Tutkimuksessa to
dettiin oppilaiden miellyttävyyden, erityisesti opettajan arvostamien piirteiden 
siisteyden ja levollisuuden, vaikuttavan arviointeihin. Saamaansa tulokseen Ta
kala suhtautui kuitenkin kriittisesti: 

"Siisteyden, levollisuuden ja miellyttävyyden voimakkaan riippuvuuden toisistaan 
opettajien arvioinneissa haluaisin asettaa sekä mentaalihygienian piirissä esitettyjen 
ajatusten että eräiden suoritettujen tutkimusten yhteyteen. On iskulauseenomaisesti 
esitetty, etteivät mentaalihygienia ja ylenpalttinen siisteys viihdy samojen seinien si
säpuolella" ... Oppilaiden siisteys ja levollisuus on meillä usein kyvykkyyden "käy
pä" mitta. Se ei kuitenkaan merkitse, etteikö parempaa mittapuuta voitaisi käyttää. 
Jos asetetaan tavoitteeksi, että opettaja parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa las
ten kasvuun ja kehitykseen kokonaisuudessaan, lienee välttämätöntä, että siisteyden 
ja levollisuuden painokerroin opettajan halo-faktorissa alenee." (Takala, 1953, 46.) 

Tutkimuksen mukaan arviointien faktorirakenteiden ja opettajien persoo-
nallisuuden piirteiden välillä oli myös selvä yhteys (Takala, 1953). Tätä yhteyttä 
on käsitellyt myös Vahervuo. 

"Nykyisen systeemin periaatteiden johdosta voisi näet suorastaan odottaa, että 
opettajan luonteenpiirteet, ikä ja sukupuoli jossakin määrin vaikuttavat arviointiin 
hänen käyttämiensä arvosanojen tasoon. Eräissä tutkimuksissa on todettu, että nais
opettajat antavat keskimäärin korkeampia arvosanoja kuin miesopettajat sekä van
hemmat opettajat korkeampia kuin nuoremmat." (Vahervuo,1958,154.) 

Vahervuo toteaa myös opettajan iloisuudella, hyväntahtoisuudella, pe
danttisuudella, introversiivisuudella ja itsenäisyydellä olevan positiivisia yhte
yksiä joidenkin oppiaineiden arvosanoihin (Vahervuo, 1958, 154). Tutkija itse 
suhtautui tulokseen varovasti todeten sen perustuvan pieneen, todistusvoi
maltaan vähäiseen tutkimukseen. 

Korpisen (1982a) mukaan arvioinnin tehtävänä on oppilaan minäkuvan 
rakentaminen. Keskeisiä asioita ovat tällöin realistisen minäkuvan kehittymistä 
tukevat oppimistilanteessa saadut kokemukset, itseluottamuksen ja itsevar
muuden kehittyminen suorih1sten laadusta saadun palautteen avulla sekä itse
hyväksynnän kehittyminen, kun yksilö kokee, että hän on rakastettu sellaise
naan. Tämän tutkimuksen näkökulmasta on mielenkiintoista, että Korpinen 
esitti tietokoneet uudistuvan arvioinnin apuvälineeksi jo lähes 20 vuotta sitten. 

"Tulevaisuudessa kuitenkin tietokone voinee laatia yksilölliset sanalliset tiedotteet 
oppilaista niiden tietojen varassa, joita sen tiedostoon on syötetty ja samalla ohjata 
oppilasta ja huoltajaa erilaisten valintojen ja ratkaisujen teossa. Inhimillisiä kontak
teja ja lämpimiä ihmissuhteita tarvitaan entistä enemmän. Lapsen/ oppilaan tulee 
saada henkilökohtaista palautetta omasta edistymisestään läheisiltä ja tärkeiltä ihmi
siltä, jotta hänestä kehittyisi persoonallisuudeltaan vahva yksilö." (Korpinen, 1982b.) 

Takalan, Vahervuon ja Korpisen tutkimukset ovat esimerkkejä oppilasarvioin
titutkimuksen historiasta. Tämän tutkimuksen näkökulmasta tämä historia on 



26 

lyhyt. Siitä huolimatta, että oppilaan arvioinnin kehittäminen on ollut yksi kes
keinen koulun kehittämisen sisältöalue vuosikymmenten ajan, ei oppilaan arvi
oinnin sisältöjä ja arvioinnin suorittamista juurikaan ole tutkittu. Näin meillä ei 
myöskään ole tutkittua tietoa siitä, miten arvioinnin kehittämiselle asetetut ta
voitteet ovat toteutuneet 1990-luvulla (Darling- Hammond, 1994). 

Tässä yhteydessä haluan alleviivata, että tarkoitan tutkimuksen puuttumi
sella nimenomaan oppilasarviointien sisältöjä koskevia tutkimuksia. Arvioin
titutkimusten määrä on yleisesti suuri, mutta juuri tästä näkökulmasta ei oppi
lasarviointeja juurikaan ole tutkittu. Tutkimustiedon puute koskee erityisesti 
oppilaan arvioinnin tutkimista opettajan työnä sekä oppilaan arvioinnin sisäl
töjen ja vaikutusten tulkimista. Siitä huolimatta, että yleisesti oppilaan arvioin
nin uskotaan vaikuttavan oppimiseen (Linnakylä & Kupari, 1996; Välijärvi, 
1996), on todistusarviointeihin suhtauduttu Broadfootin (1996, 17) mukaan pi
kemmin riippuvana kuin oppimiseen vaikuttavana tekijänä. Väite saattaa ker
toa enemmän englantilaisesta tilanteesta. Tästä näkökulmasta suoritettujen tut
kimusten vähäisyyleeu viittaa kuitenkin myös Simola (1997) mainitessaan aino
aksi tiedossaan olevaksi opettajia oppilaidensa arvioijina käsitteleväksi empiiri
sPksi tutkimukseksi Mäensivun lisensiaattityön vuodelta 1995. 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 500:sta oppilasarviointia koske
vasta tutkimuksesta vain 11 käsitteli arvioinnin vaikutuksia. Valtaosa tutki
muksista kohdistui arviointitekniikkaan (Broadfoot, 1996, 13). Oppilasarvioin
nin vähäinen tutkimus johtunee ainakin osittain siitä, että todellisia oppilasar
vosteluja on ollut vaikea saada tutkimuskäyttöön opettajien ujostellessa omien 
arvostelujensa näyttämistä (Vahervuo, 1958). Jos tämä pitää paikkansa vielä 
nytkin, 40 vuotta myöhemmin, voidaan tässä tutkimuksessa mukana olevia 
opettajia kutsua todellisiksi rohkeiksi pioneereiksi heidän antaessaan omat to
distuksensa tutkittavaksi. 

Onpa tutkimusten vähäisyydessä kysymys opettajien rohkeudesta tai tut
kijoiden kiinnostuksista, johtopäätös on kuitenkin se, että tänä päivänä tarvi
taan oppilaan arviointien sisältöjä koskevaa tutkimusta. Minkälaiseen oppilaita 
koskevaan tietoon oppilasarvioinnit perustuvat, minkälaisia stereotypioita ja 
uskomuksia arvioinnit sisältävät, minkälaiseksi opettajat määrittelevät oppilaan 
itsetuntoa tukevan arvioinnin ja miten uudet oppilasarvioinnin muodot vai
kuttavat oppimiseen ja opetukseen (vrt. Stipek, 1997, 81)? 

1.4.3 Monitieteinen viitekehys 

Koska varsinaisia koulutodistusten sisältöjä ja opettajia todistusten kirjoittajina 
koskevia tutkimuksia on vähän, olen tässä tutkimuksessa etsinyt tukea myös 
aihetta sivuavista opettajan ajattelua ja uskomuksia käsittelevistä kasvatustie
teellisistä tutkimuksista (Mäkinen, 1998; Tornberg, 1994), kasvatussosiologisista 
tutkimuksista (Jauhiainen, 1993; Kivirauma, 1989; Simola, 1997), psykologisista 
koulutettavuustutkimuksista (Hautamäki ym., 1997; Häyrynen & Hautamäki, 
1973; Kasanen ym.,1998; Kuusinen, 1992; Pölkki, 1990; Snellman & Räty, 1992, 
1998; Vahervuo, 1958) ja henkilöhavaitsernisen tutkimuksista (Korkiakangas, 
1995a, 1995 b; Kuusinen, 1969; Takala, 1953). Käsittelen lyhyesti, miten nämä tut-
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kimussuuntaukset liittyvät tässä tutkimuksessa tapahtuvaan sanallisten oppi
lasarviointien sisältöjen tutkimiseen. 

Kasvatustieteelliseen tutkimukseen olen tukeutunut ensisijaisesti opetta
jan ajattelun tutkimuksen näkökulmasta. Minua on kiinnostanut, mitä opettajat 
ajattelevat oppilaistaan ja miten opettajien oppilaita koskevaa tieto muodostuu. 
Opettajan ajattelua koskevissa tutkimuksissa tutkimuskohteena on opetuksen 
suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä luokkahuoneen, erityisesti ongelma
tilanteiden hallintaa koskevat ajattelun skeemat, skriptit, attribuutiot ja strategi
at (Doyle, 1990; Elbaz, 1990; Kagan, 1990, Tornberg, 1994). Nämä tutkimukset 
ovat auttaneet opettajan ajattelun monikerroksisuuden ymmärtämisessä. 

Tutkimusten ongelmana on kuitenkin se, että niissä opettajan ajattelu on 
irroitettu koulun kontekstista ja opettajan todellisista intentioista, tutkimusai
neistot on yleensä kerätty laboratorio-olosuhteissa irrallaan luokan kontekstista, 
tutkimusmenetelminä on käytetty fiktiivisiä oppilaskuvauksia ja oppilaiden 
piirteitä kartoittavia lomakkeita (Crozier, 1997; Stipek, 1997, 87). Lisäksi tutki
mushenkilöinä ovat yleensä olleet opettajaopiskelijat. Todelliset identifioidut 
oppilaat tai opettajan omat oppilaat ovat vain harvoin olleet tutkimusaineistona 
( Selleri, Carugati & Scappini, 1994). 

Opettajan ajattelun tutkimukselle tyypilliset attribuutio- ja skeematutki
mukset ovatkin saaneet rinnalleen dynaamisemman lähestymistavan, joista 
esimerkkejä ovat maallikkoepistemologia (Kruglanski, 1989), subjektiivinen teo
ria (Clandinin & Connelly, 1986; Elbaz, 1990; Groeben, 1990) ja sosiaalisten rep
resentaatioiden teoria (von Cranach, 1992). Nämä tutkimukset ovat tässä tutki
muksessa rohkaisseet opettajan äänen kuuntelemiseen, luokkahuoneen todelli
suuden huomioimiseen ja tutkimustulosten esittämiseen autenttisesti narratiivei
na, kertomuksina, metaforina ja tapauskuvauksina (Elbaz, 1990, Mäkinen, 1998; 
Patrikainen, 1997; Pole, 1993; Pryor & Torrance, 1998). 

Koulutussosiologinen tutkimus on auttanut hahmottamaan oppilaan arvi
oinnin perusteita. Nämä tutkimukset ovat auttaneet palauttamaan mieleen yhä 
uudestaan kysymyksen siitä, miksi oppilaiden arvioimisesta ja mittaamisesta 
on tullut niin tärkeää ja moniulotteista toimintaa kuin se tänä päivänä on. Sa
moin ne ovat johdattaneet arvioinnin vaikuttavuuden problematiikkan (Broad
foot, 1996,11) ja opettajan työn oppilaiden arvioimiselle asettamien reunaehto
jen pohtimiseen. Näiden tutkimusten kautta ovat tärkeiksi ajattelun kohteiksi 
tulleet opettajan oikeus oppilaiden arvioimiseen ja oppilaiden arvioimiseen 
liittyvä valta(Broadfoot, 1996; Hoikkala, 1993;Jauhiainen 1993; Kivirauma, 1989). 

Psykologisen tutkimuksen piirissä oppilaan arvioinnin tutkiminen kuuluu 
sekä oppimisen psykologian, kasvatuspsykologian että sosiaalipsykologian 
alaan. Tässä tutkimuksessa olen tukeutunut tutkimuksiin, jotka ovat auttaneet 
tarkastelemaan oppilaan arviointia coping-mekanismien ja stressinhallinnan 
(Wagner, 1987), henkilöhavainnoinnin (Becker ym., 1991; Martijn' ym., 1992; Kra
he, 1992, 49), attribuutioiden (Juvonen, 1988; Covington, 1992), älykkyyden (Caru
gati, 1992; Räty & Snellman, 1992), oppimaan oppimisen (Covington, 1992; Hau
tamäki ym., 1997; Kasanen, Räty & Snellman, 1998; Schunk & Zimmerman, 1994; 
Stipek, 1997), sosiaalisten representaatioiden (Selleri, Carugati & Scappini, 1994; 
von Cranach, 1992) ja yhteiskunnallisen vallankäytön näkökulmista (Rose, 
1990; Walkerdine, 1984, 1993). 
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1.5 Yhteenveto 

Olen nyt sijoittanut tutkimukseni tiettyyn yhteiskunnalliseen ja psykologiseen 
kontekstiin. Tarkastelen oppilaan arviointia tässä tutkimuksessa psykologisesta 
kehykseslä. Tietoisena siitä, että tämä kehys on rajallinen selittämään oppilaan 
arvioinnin sisältöjä, olen kuitenkin päätynyt tarkastelemaan oppilaan arviointia 
opettajan mentaalisen kehyksen näkökulmasta. Olen tietoisesti jättänyt vähälle 
käsittelylle arvioinnin ja opetussuunnitelman yhteydet. Katson, että psykologi
nen kehys voi olla yksi tapa tarkastella oppilaan arviointia. 

Tältä pohjalta esittelen nyt tutkimusintressini. Tutkimuksen ensimmäinen 
intressi koskee oppilasarviointien muutosta. Mihin sanalliset arvioinnit koh
distuvat? Kohdistuvatko ne eri asioihin kuin perinteinen numeroarviointi? 
Koulun muutosta koskevien tutkimusten perusteella voidaan perustellusti ky
syä, onko oppilasarvioinnin kehittämisessä kysymys todellisesta muutoksesta 
vai uudenlaisesta retoriikasta, ja kuinka kauan kestää, että oppilasarvioinnin 
kehittam1stä ohjaava teoreettinen tietämys muuttuu ideaalipuheen tasolta käy
tännön toiminnaksi (Kananoja, 1999; Mäkinen, 1998; Simola, 1997; Sahlberg, 
1996, Salo, 1999). Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tutkimalla, mihin sa
nallinen arviointi kohdistuu. 

Toinen intressi merkitsee keskittymistä sanallisiin arviointeihin akateemi
sen minäkuvan kehyksestä. Tästä seuraa, etten tule tarkastelemaan todistuksia 
laajasti suhteessa peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin tai koulun 
opetussuunnitelmaan, vaan pidän peilinäni oppilaan arvioinnin perusteissa ko
rostuvaa arvioinnin tehtävää minäkuvan rakentajana. 

Kolmas intressi koskee oppilasarvioinnin toteutumista käytännössä. Olen 
kiinnostunut siitä, mitä opettajat itse ajattelevat arvioinnin kehittämisestä, mi
ten he arvioivat kykenevänsä laajentamaan oppilasarviointia monipuoliseksi ja 
minäkuvaa rakentavaksi. Tämä tutkimusintressi toteutuu interaktiivisen tutki
musotteen avulla. Tutkimusryhmän opettajat ovat tutkimuksen reflektoijia. 
Heidän äänensä kulkee lainauksina sekä tutkimuksen teoreettisessa että empii
risessä osassa. Kaikki tutkimuksessa esiintyvät keskustelulainaukset ovat tämän 
tutkimuksen aineistosta. Lainauksiin on merkitty, onko kysymys sanallisista 
todistuksista vai opettajien haastatteluista otetuista lainauksista. 

Tutkimus etenee siten, että luvuissa kaksi ja kolme tarkastelen oppilasar
vioinnin muutoksen taustoja sekä akateemisen minäkuvan kehittymistä. Lu
vuissa neljä ja viisi selvittelen aikaisempien tutkimusten perusteella, miten 
opettajat kuvaavat oppilaitaan ja minkälaisia opettajat ovat oppilaidensa arvioi
jina. Tutkimuksen empiirisessä osassa luvussa 6 esittelen tutkimusasetelman ja 
tutkimuksen kulun. Luvuissa 7-12 esittelen tutkimustulokset ja rakennan ai
neistolähtöisesti akateemista minäkuvaa tukevan sanallisen oppilaan arvioilmin 
kehystä. Luvussa 13 arvioin tutkimusta ja sen hyödyntämistä sanallisen oppi
laan arvioinnin kehittämisessä. 

Tutkimusraportti on monikerroksinen. Pyrin saattamaan tutkimuksen lu
kijan sanallisen arvioinnin maailmaan esittämällä pitkin tutkimusta näytteitä 
molemmista tämän tutkimuksen aineistoista eli kirjoitetuista sanallisista todis
tuksista ja opettajien näitä todistuksia koskevista kommenteista. 



2 VERTAILEVASTA ARVOSTELUSTA 

AUTENTTISEEN KUV AILUUN 

2.1 Oppilaan arvioinnin perusristiriita: oppilaan kasvun 
edistäminen ja oppimistulosten kontrolli 

Oppilaan arvioinnin keskeinen ristiriita koskee arvioinnin tehtävää yhtäältä 
oppilaiden kasvun edistäjänä ja toisaalta oppimistulosten kontrolloijana 
(Rowntree, 1987). Tämän ristiriidan opettaja joutuu ratkaisemaan joka kerta op
pilaita arvioidessaan. Jännite on erityisen ongelmallinen pienten lasten arvioi
misessa. Tutkimusten mukaan pienten lasten opettajat asettavat arvioinnin ta
voitteeksi ensisijaisesti lapsen kasvun edistämisen ja pyrkivät välttämään for
maalista arviointia pitäen sitä lapselle turmiollisena. He epäilevät myöskin ar
vioinnin validiutta erityisesti ensimmäisten luokkien oppilaiden arvioimisessa 
(Calfee & Freedman, 1996, 19). 

Kasvun edistämisen ja oppimistulosten kontrollin ristiriita ei pienten las
ten kohdalla koske vain oppilaiden arviointia. Sama ristiriita on havaittavissa 
koulutyön järjestämisessä. Tutkimusten mukaan koulunkäynnin alkuvaiheessa 
perustaitojen korostaminen, opettajajohtoisuus ja strukturoitu opetus johtavat 
negatiivissävyiseen luokan ilmapiiriin (Stipek, Feiler, Byler, Milburn & Salmon, 
1998). Tästä syystä sekä opetuksen järjestämisellä että oppilasarvioinnilla on 
erityisen suuri merkitys juuri koulunkäynnin alkuvaiheessa. 

Oppilasarvioinnin perusristiriidassa on kysymys arvioinnin funktioista ja 
arvioinnin omistajasta eli kenen hyödyksi ja kenen näkökulmasta arviointia 
tehdään. Tässä suhteessa arvioinnin kehittämistä voidaan tarkastella kahdesta 
erilaisesta näkökulmasta, jotka molemmat ovat ohjanneet arvioinnin kehittä
mistä. Kysymys on koulun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimisesta ja 
arvioinnin liittämisestä yhä kiinteämmin osaksi oppimista ja opettamista. 
Edellinen toteutuu erilaisten kansallisten ja kansainvälisten vertailujen, testien 
ja kokeiden avulla ja jälkimmäinen erilaisten laadullisten oppilaskeskeisyyttä 
korostavien arviointimenetelmien avulla kuten jatkuva arviointi, oppilaiden 
itsearviointi, portfolioarviointi ja arviointikeskustelut (House, 1986; Nisbet, 
1994; Scriven, 1986). Oppilasarvioinnin perusristiriita on pysyvä ja konkreetti. 
Pysyvyyttä osoittavat seuraavat 40 vuoden välein esitetyt lausumat. Toinen 
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lausuma on Vahervuolta (1958) ja toinen tässä tutkimusryhmässä mukanaole
vilta opettajilta. 

Yahervuo (1958, 35) pohti, onko ylipäätään mahdollista asettaa oppilasar
vioinnille kasvatuksellisia yleisvaatimuksia ja miten on yleensä mahdollista, 
että arvostelu olisi kasvatuksellisesti oppilaiden kehitystä edistävää eikä sillä 
olisi haitallisia vaikutuksia. Tällaisiin "pedagogisiin" vaatimuksiin Vahervuo 
suhtautui epäillen: 

"Tuollaiseen pedagogisuuteen vaadittaisiin näet niin taitavaa opettajaa (psykologia), 
että sellaista tuskin onkaan. Hänenhän pitäisi etukäteen nähdä, mitä erilaiset arvosa
nat ja arvosanojen muutokset vaikuttavat mitä erilaisimpiin oppilaisiin, eikä vain ar
vosanojen saajaan vaan myös hänen tovereihinsa." (Vahervuo, 1958, 35 - 36.) 

Samasta ristiriidasta puhuvat myös tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat. 

"Jos pitäydytään oppimisen prosessissa ja tavoitteiden saavuttamisessa, niin se var
maan on aika helppoa. Mutta, kun siirrytään persoonallisuuspuheeseen ja tulevai
suuspuheeseen niin sitten se alkaa tulla vaikeaa." 
"Oikeus puuttua oppilaan persoonallisuuteen - Joo, minä näen sen niin -ja pidän sitä 
hyvin myönteisenä asiana - että minulla ei ole siihen oikeutta puuttua." 
"Jos ajatellaan vielä, että milloin ihmisen persoonallisuus on syntynyt, sehän tulee 
matkan varrella. Sitä tulee koko kouluajan matkan varrella. Että silloin joskus kuusi
kymppisenä voi katsella, että minkälainen persoonallisuus ihminen on. Elikä taval
laan, jos prosessin kehittymisvaiheessa annetaan siitä palautetta suuntaan tai toiseen, 
niin se ajatus on minulle kerrassaan vieras." (Tutkimusaineisto: opettajien sanallisia 
arviointeja koskevat kommentit.) 

Siitä huolimatta, että oppilaan arvioinnin laajentumiseen ja sen pedagogi
siin mahdollisuuksiin suhtaudutaan epäillen, ovat vaatimukset arvioinnin ke
hittämiseksi levinneet laajalle niin opettajien kuin oppilaiden ja heidän van
hempiensa keskuuteen. Useimmin arvioinnin kasvatuksellisten tavoitteiden 
ajatellaan toteutuvan arviointia pehmentämällä. Kun numeroarviointi on koettu 
leimaavaksi ja kovaksi, on sanallisen arvioinnin odotettu poistavan numeroar
viointiin liittyvät ongelmat. Sanallisten arviointien on myös ajateltu poistavan 
oppilaiden keskinäisen vertailun. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. 

"Sanallinen on vienyt siihen, että oppilaita ei enää verrata toisiinsa vaan niitä verra
taan jollakin tavalla opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja vuosikurssilla 
asetettuihin tavoitteisiin että miten niissä pärjää". (Tutkimusaineisto: opettajien sa
nallisia arviointeja koskevat kommentit.) 

Tämä, vaikkakin yksittäisen, opettajan lausuma viittaa siihen, että sanal
linen arviointi poistaisi oppilaiden keskinäisen vertailun ja muuttaisi arvioinnin 
vertailuksi oppimääriin. Sanallinen arviointi olisi tällöin suhteellista suhteessa 
ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Onko niin, että sanallisen arvi
oinnin myötä oltaisiin siirtymässä tavoitearviointiin (Bloom ym., 1971)? 

Näin voidaan olettaa tapahtuvan. Useiden arvioinnin kehittäjien mukaan 
arvioinnin tulisi kuitenkin kiinnittyä yhä enemmän oppilaan itse asettamiin 
tavoitteisiin, jotka puolestaan olisivat yhteydessä opetussuunnitelmassa ase
tettuihin tavoitteisiin. 

Sanallinen arviointi voi näin ollen olla numeroarvioinnin tavoin vertaile
vaa, kovaa ja leimaavaa. Samalla tavalla alunperin oppilaiden itsearvioinnin 
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tueksi tarkoitettua portfolioarviointia voidaan myös käyttää objektiivisuuden 
takaamiseen ja tulosvastuun osoittamiseen (Linnakylä, 1996, 78). 

Oppilasarvioinnin kehittämisen tarpeet ovat syvällisemmät kuin pelkkä 
palautteen antamisessa käytettyjen symbolien muuttaminen. Kysymys ei ole 
vain symboleista, kysymys on arvioinnin olemuksesta sinänsä. Minkälaisiin 
arvoihin, uskomuksiin, tehtäviin ja näyttöihin arviointi perustuu, miten oppi
mista ja minäkuvan kehittymistä tukeva arviointi määritellään ja millä keinoin 
oppilaan myönteistä suhtautumista oppimiseen uskotaan kehitettävän (Jakku
Sihvonen, 1997; Linnakylä & Kupari, 1996; Kananoja, 1999, Kankaanranta, 1998; 
Mäensivu, 1995 ja 1996; Mäkinen, 1998; Nisbet, 1994, Scriven, 1986)? 

Paneudun näihin kysymyksiin tässä luvussa. Analysoin, minkälaisesta 
muutoksesta oppilaan arvioinnin kehittämisessä on kysymys ja mihin laadulli
sen arvioinnin, tässä tapauksessa sanallisen arvioinnin, lisäämisellä pyritään. 

2.2 Kvantitatiivisen ja vertailevan arvioinnin perinne 

Kvantitatiivinen mittaaminen on tyypillinen modernin ajan tuote, joka opetuk
sen metaorientaatioiden -transmissio-transaktio-transformaatio (Doll, 1993; 
Miller, 1996; Sahlberg, 1996) - mukaan liittyy transmission metateoriaan ja be
havioristiseen oppimiskäsitykseen. Transmission mukaan oppilas tulkitaan ob
jektina ja tyhjänä astiana, joka vastaanottaa oppineemman opettajan hänelle 
antaman opetuksen. Opetuksella tarkoitetaan valmiin tiedon jakamista ennalta 
asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti (Doll, 1993, 172). Rauste 
von Wright ja von Wright (1995, 133) kutsuvat suuntausta empiristiseksi. Hei
dän mukaansa suuntaukselle on ominaista hallintakeskeisyys; opettaja viitoit
taa tien ja on vastuussa, että tietä seurataan. 

Käytännön koulutyössä opettamisesta tuskin ajatellaan näin yksiviivai
sesti. Todellisuudessa opettajat ovat laajentaneet opettamistaan erilaisin vuoro
vaikutuksellisen oppimisen ja opetuksen yksilöllistämisen keinoin. Pyrkiessäni 
osoittamaan oppilaan arvioimisessa tapahtuvan muutoksen luonteen, joudun 
seuraavassa korostamaan erilaisten suuntausten eroja. Todellisuudessa erot 
eivät koskaan ole näin jyrkät. 

Modernin ajan ajattelutavan mukaan oppiminen nähtiin siis teknisenä, 
ennustettavana ja rationaalina toimintana ja oppimistulokset mitattavina asioi
na (Doll, 1993). Tämä tarkoitti, että myös oppilaan oppimiskyky ja koulutetta
vuus arvioitiin sen mukaan, kuinka tehokkaasti oppilas pystyi omaksumaan 
opetetun tiedon. Eri tavoin mitattu oppimiskyky ilmaistiin myös tehokkaasti ja 
lyhyesti muutamalla parametrillä kuten älykkyysosamäärä ja kouluarvosanat. 
Näistä molemmista tuli vuosikymmenten ajaksi paitsi yksilöllisen koulutetta
vuuden symboli myös yksi itsetunnon keskeinen mittari. 

Suomalaisissa kouluissa oppimiskykyä ja edistymistä koskeva palaute on 
annettu sanallisina kommentteina, koenumeroina ja koulutodistuksessa nume
roina 4 - 10. Viimeisessä arvioinnin uudistamisprosessissa yhtenä esityksenä oli 
arviointiasteikon muuttaminen kansainvälisen mallin mukaan asteikoksi 1 - 5. 
Eduskunta kuitenkin päätti säilyttää asteikon entisellään. Anglosaksissa maissa 
on ollut käytössä opitun ilmaiseminen prosenttiosuutena (esimerkiksi 55 % 
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oppimäärästä) tai oppilaan sijoittumisena (rank) ryhmässään parhaaseen nel
jännekseen, heikoimpaan kolmannekseen jne. 

Tämänkaltaiset parametrit ovat olleet käytännöllisiä ja tarkoituksenmu
kaisia niin kauan, kun koulun tehtävänä on ollut ensisijaisesti oppilaiden vali
kointi jatkokoulutukseen ja työelämään (Dading-Hanunuml, 1994, 25). Kon
struktiivisen oppimiskäsityksen myötä tämänkaltainen oppimistulosten arvi
oiminen on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi. Numeroarvostelua on 
arvosteltu tyhjyydestä ja tilalle on vaadittu laajempaa ja rikkaampaa arviointia. 
Numeroarvioinnin puutteena on pidetty myös sitä, ettei se ole antanut oppi
laalle riittävästi tietoa siitä, kuinka kaukana hän on tavoitteestaan tai miten hän 
voisi parantaa suoritustaan. Arviointi ei ole myöskään antanut tietoa oppilaan 
persoonallisuudesta. Tosin persoonallisuuden arviointia ja kuvaamista ei 
myöskään ole pidetty tärkeänä (Billington, 1996, 50) tai mahdollisena. Perin
teistä numeroarviointia on arvosteltu lisäksi siitä, ettei se ole riittävästi huomi
oinut oppimisprosessin moninaisuutta eikä niitä ominaisuuksia, joita oppilailta 
edellytetään sekä työelämässä että muutoin myöhemmin elämässään (Darling -
Hammond, 1995, 5). 

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, ettei numeroarvioinnin ongelmana 
suinkaan ole ollut, etteikö myös sen ole odotettu tukevan oppilaan kehittymis
tä. Päinvastoin, numeroarvioinnin on yhtälailla odotettu antavan tietoa oppi
laan edistymisestä oppilaan vanhemmille ja oppilaalle, motivoivan koulutyö
hön, ohjaavan oppimista, opiskelua, ammatinvalintaa ja henkilökohtaista kas
vua, kohdistuvan useisiin koulun toimintoihin, toimivan raporttina ja suosituk
sena tuleville työnantajille sekä antavan tietoa opetussuunnitelman kehittämi
seen ja kouluille, joihin oppilas myöhemmin siirtyy (Karmel, 1970, 418). Nume
roarvioinnin keskeinen ongelma on ollut, ettei se ole täyttänyt näitä tehtäviä, 
ainakaan täysin (Rowntree, 1987, 68). Perinteisen numeroarvioinnin kritiikki 
tiivistyy seuraavissa lauseissa: 

1) Arviointi painottaa liiaksi oppilaiden vertailua sen sijaan, ellä se ku
vaisi oppilaiden suoriutumista ja saavutuksia.

2) Oppimiskäsitykset, arviointimenetelmät ja opetussuunnitelma eivät
kulje rinta rinnan.

3) Arviointi kohdistuu suppeasti opetettuun alueeseen.
4) Arvioinnissa oletetaan oppimisen etenevän lineaaristi, mistä seuraa,

että mittaamisen tulee tapahtua ennen kuin siirrytään monimutkai
sempiin asioihin (Broadfoot, 1996, 40).

Edellä olevan lisäksi numeroarviointia syytetään leimaavuudesta. Lei
maantuminen tarkoittaa paitsi sitä, että oppilas saa toisten silmissä tietynlaisen 
oppijan ja koululaisen roolin myös sitä, että oppilas itse hyväksyy hänelle tar
jotun koulutettavuuden arvion ja aseman luokkayhteisössä (Räty ym., 1995). 
Oppilaan sisäisenä kokemuksena leimaantuminen tarkoittaa tällöin eräänlaista 
"death of the thing", eli oppilaan omien onnistumista ja oppimista koskevien 
tuntemusten ja kokemusten hämärtymistä. Oppilaan mielessä todellisen mer
kityksen saavat ulkopuoliset esimerkiksi kouluarvosanoina ilmaistut arviot 
(Atkinson, 1998; Me Laren, 1995, 65). 
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2.3 Kohti autenttista arviointia 

2.3.1 Arvioinnin kehittämisen perusta 

Arvioinnin kehittämisvaatimukset juontavat yhteiskunnallisen kehityksen 
ohella humanismiin ja konstruktiiviseen tiedonkäsitykseen. Kysymys on muu
toksista, joiden mukaan koulun odotetaan tiedon jakamisen sijaan auttavan op
pilaita itse hankkimaan ja konstruoimaan tietoa (transaktio) ja tukevan oppilai
den kokonaispersoonallisuuden kehittymistä (transformaatio). 

Kun oppilaasta transaktion metateorian myötä tulee aktiivinen tiedon 
hankkija ja tiedon konstruoija, on myös oppilaan arvioinnin kohdistuttava 
omaksutun tiedon ohella oppimisen prosessiin (Bruner, 1986; Doll, 1993, 113 ja 
167, Miettinen, 1990). Arvioitaviksi tulevat oppimistulosten ohella ajattelun ja 
tiedonmuodostuksen prosessit, motivaatio ja oppimisen strategiat. 

Transformaation metateorian mukaan edetään pidemmälle. Koulun tehtä
väksi nähdään oppilaan persoonallisuuden kehittäminen, henkilökohtaisen ja 
sosiaalisen muutoksen edistäminen sekä harmonian edistäminen oman ympä
ristön kanssa (Sahlberg, 1996, 102). 

"Perhaps the most urgent task facing us is to create a new educational curriculum 
that will make each child aware, from the first grade on, that the life in the universe 
is interdependent. It should be an education that trains the mind to perceive the net
work of causes and effects in which our actions are embedded, and trains the emo
tions and the imagination to respond appropriatly to the consequences of those ac
tions." (Csikszentmihalyi, 1993, 275). 

Tämänkaltainen koulun tehtävän laajentuminen voidaan löytää myös 
suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmien perusteista (Opetushallitus, 
1994). Niissä koulun odotetaan ottavan huomioon ihmisen suhteen omaan it
seensä, toisiin ihmisiin, työhön, yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin ja luon
toon. Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan koulun arvoperustan osa
alueita ovat kestävän kehityksen, kulttuuri-identiteetin, monikulttuurisuuden, 
kansainvälisyyden, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi
nen ja kansalaisyhteiskunnan jäseneksi kasvaminen. Tämä tarkoittaa, että op
pilaan arvioinnin kohteet laajenevat jälleen. Arvioinnin tulee jollakin tavoin 
kohdistua myös persoonallisuuteen, sosiaalisuuteen, tunteisiin, motivaatioon 
sekä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoihin. Arvioinnissa ollaan siirtymässä 
kvantitatiivisesta oppimistulosten mittaamisesta kvalitatiiviseen oppimaan op
pimisen ja ihmisenä kasvamisen arvioimiseen ja tukemiseen (Darling
Hammond, 1995; Dockrell, 1988; Hautamäki & Hautamäki, 1997; Jakku -
Sihvonen & Etelälahti, 1997; Pole, 1993; Raven, 1988, Simola, 1997; Scriven, 1986; 
Torrance& Pryor, 1998). Miten tämä tapahtuu? 

"Evaluation would be a negotiary process within a communal setting for the purpose of 
transformation." (Doll, 1993, 174). 

Uudistuvan arvioinnin odotetaan perustuvan autenttisiin ja elämänlähei
siin tehtäviin, olevan vuorovaikutuksellista ja sisältävän kommentoinnin, jossa 
opettaja ilmaisee, mitkä asiat oppilaan suorituksissa tekivät häneen vaikutuk
sen, mitkä asiat olivat kiinnostavia ja mitä oppilaan tulisi tehdä parantaakseen 
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suorituksiaan (Linnakylä & Kupari, 1996; Scriven, 1986). Todellista, rikkaampaa 
arviointia kuvataan "panoraaman" kaltaiseksi profiiliksi, joka voi sisältää nu
merotietoa, graafisia kuvauksia ja verbaalista palautetta (Rowntree, 1987, 229). 
Tällaisen, laadulliseksi kutsutun palautteen uskotaan parantavan oppimistu
loksia enemmän kuin palaute, jossa oppilaan suoriutuminen kuvataan lyhyesti 
numeroin tai esimerkiksi sanoilla "keskinkertainen", "heikko" tai "hyvä". 

2.3.2 Autenttinen arviointi 

Kvalitatiivisesta arvioinnista käytetään myös autenttisen arvioinnin nimitystä 
(Darling - Hammond, 1995; Guba & Lincoln, 1989; Hart, 1994; Linnakylä & 
Kupari, 1996; Taylor, 1995, Wiggins, 1989). Taylor (1995, 46) määrittelee autent
tisuuden rehellisyytenä itselle. Guba ja Lincoln (1989, 248) määrittelevät au
tenttisuuden sen mukaan, minkälaiseen tietoon arviointi perustuu, miten arvi
ointi hyödyttää opetusta ja miten arviointi auttaa oppilasta. Autenttisella arvi
oinnilla voidaan tarkoittaa myös käytännöllistä, realistista ja haastavaa arvioin
tia (Torrance, 1995, 1). Wigginsille (1989) arviointitieto on autenttista, kun op
pilaan suorituksia tutkitaan läheltä todellisi3sa tilanteissa. Wigginsin (1989) 
mukaan autenttiselle arvioinnille voidaan asettaa neljä ehtoa: 

1) Arviointi edustaa oppilaan toimintaa.
2) Käytetyt kriteerit arvioivat olennaisella tavalla oppilaan suorituksia

suhteessa standardeihin.
3) Itsearviointi on arvioinnin keskeinen osa.
4) Itsearvioinnin kehittäminen on arvioinnin tavoite ja arviointi antaa

oppilaille mahdollisuuden työnsä julkiseen ja suulliseen esittämiseen
(Darling- Hammond,1995, 13; Wiggins, 1989).

Suomessa autenttista arviointia ovat käsitelleet muun muassa Linnakylä ja 
Kupari (1996) sekä Takala (1994). Takalan mukaan ollakseen autenttista, tulisi 
arvioinnin heijastaa arvioitavien asioiden psykologista rakennetta (konstrukti
validius), arvioinnin tulisi liittyä käyttöyhteyksiinsä (ekologinen validius) ja 
arvioinnin tulisi antaa hyödyllistä tietoa sitä tarvitseville (consequental validi
ty). Linnakylän ja Kupari (1996, 102) ovat koonneet useiden tutkijoiden näke
myksiä yhdistellen autenttisen arvioinnin periaatteet seuraavasti: 

1) Tiedon tuottaminen. Autenttisessa arvioinnissa painotetaan pikemmin
uuden tiedon tuottamista tai tietojen uudenlaista yhdistämistä kuin
yksistään opitun tiedon toistamista.

2) Oppijan oma aktiivisuus, valta ja vastuu. Oppilaalla tulisi olla arvi
oinnissakin aktiivinen rooli tiedon ja taidon rakentajana, oman toi
mintansa säätelijänä sekä itsearvioijana.

3) Tutkiva ja soveltava ote tietoon. Arvioinnissakin tulisi mahdollistaa
tutkiva, ongelmia ratkaiseva ja soveltava ote tietoon.

4) Merkityksellisyys oppijan ja elämän kannalta. Arvioinnilla on oltava
muutakin arvoa kuin pelkästään osaamisen dokumentointi ja kont
rollointi.
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5) Kompleksiset taito- ja tietokokonaisuudet. Arviointia ei rajata tiukasti
oppiainekohtaisesti tai kognitiivisia ja affektiivisia aluetta erotellen,
vaan se kohdistetaan pikemminkin todellisiin, elämänläheisiin tieto- ja
taitokokonaisuuksiin, joissa oppijalle merkityksellisiä ongelmia pyri
tään ratkaisemaan monien eri oppisisältöjen ja välineaineiden tietoja ja
taitoja yhdistäen.

6) Laadullinen, arvioitsijoiden asiantuntevaan harkintaan perustuva ar
vostelu. Kompleksisia tieto- ja taitokokonaisuuksia ja soveltavia on
gelmanratkaisutehtäviä on lähes mahdoton arvioida mekaanisesti ja
täysin yhdenmukaisin perustein.

Tässä tutkimuksessa autenttisuutta tarkastellaan arviointipalautteen au
tenttisuutena. Edellä olevaan tukeutuen tällä tarkoitetaan sellaista arviointitie
toa ja arviointiprosessia, joka lisää oppilaan rehellisyyttä itseään kohtaan, auttaa 
oppilaita tiedostamaan omat vahvuudet ja heikkoudet, edistää heidän kasvuaan 
niin oppijoina kuin kansalaisinakin ja auttaa oppilaita arvioimaan toimintaansa 
suhteessa omaan ja luokkatovereidensa toimintaan. Näin ymmärrettynä sanal
linen arviointi antaa oppilaille aineksia konstruoida omaa identiteettiään oppi
jana aina uudestaan (Fogel, 1993). Autenttisuus ymmärretään tässä yhteydessä 
sellaisena identiteetin määrittelynä, jossa oppilas määrittelee itsensä merkitse
vien asioiden taustaa vasten. Autenttisuus ei ole pelkkää itsevalintaa, vaan it
sensä suhteuttamista merkityskenttiin ja ulkoisiin vaatimuksiin (Taylor, 1995, 
68 - 69). Sanallisissa arvioinneissa merkityskenttien tarjoajana toimii opettaja. 

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ei kuitenkaan riitä, että pelkästään arvi
oinnin sisältämä tieto on autenttista. Oppilaan tulee myös kokea, että arviointi 
todella koskee häntä ja että arviointi auttaa häntä tiedostamaan sekä omia vah
vuuksiaan että omia oppimisen ongelmiaan. On selvää, että tämänkaltainen 
autenttisuuden kokemus voidaan saavuttaa erilaisia arviointimenetelmiä käyt
täen. Ei ole ollenkaan varmaa, että esimerkiksi sanallinen arviointi toteuttaisi 
autenttisuuden tavoitteen numeroarviointia paremmin. Autenttisuuden koke
minen on oppilaan kokemus, ja jää ulkopuolisille aina salaperäiseksi. Arvioijina 
opettajat voivat pyrkiä autenttisuuteen, arviointia ei voi kuitenkaan julistaa 
autenttiseksi. 

Tässä suhteessa Lehtovaaran ja Koskenniemen (1954/1978) näkemys on 
maininnan arvoinen ja omiaan rauhoittamaan tämänkin päivän arvioinnin ke
hittäjiä. 

"Oppilaiden luonteen kehitykseen voidaan vaikuttaa myönteisellä tavalla jo tiedolli
sia ja taidollisiakin saavutuksia arvostelemalla. Jos tietojen ja taitojen arviointi on ta
pahtunut luotettavasti ja lisäksi on annettu tilaa persoonallisuuden kehitykseen 
kuuluville muille puolille." 

Jos oppilaan itsetiedostamisesta halutaan kuitenkin tietoisesti ohjata, tulee 
arvioinnin muuttua toteavasta arvioinnista sellaiseksi opettajan ja oppilaan vä
liseksi vuorovaikutusprosessiksi, jossa oppilaan itseä koskeva tieto voi turvalli
sesti kehittyä ja jossa opettajan antama arviointi voi rakentavasti välittyä osaksi 
lapsen sisäistä puhetta ja itseään koskevaa kertomusta (Henderson & Cunning
ham, 1994, 257; Penuel & Wertsch, 1995). 
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Näin tulkittuna arviointi lähestyy kommunikatiivista toimintaa (Biesta, 
1994). Opettaja ei enää tyydy vain toteamaan miten oppilas on menestynyt 
koulussa, vaan mieltää arvioinnin tavoitteelliseksi oppilaan kasvua edistäväksi 
kommunikatiiviseksi toiminnaksi. Tämä merkitsee, että opettaja ratkaisee joka 
kerta erikseen, minkälainen arviointi un tarkoituksenmukainen kullekin oppi
laalle, miten arviointi on suhteessa oppilaan aikaisempiin arviointeihin ja min
kälaisia aiottuja ja ei-aiottuja seurauksia arvioinnilla voi olla. 

Pyrkiessään kannustavaan ja oppilaan kokonaispersoonallisuutta rakenta
vaan arviointiin, opettaja huomioi tässä yhteydessä oppilaan lisäksi myös muut 
mahdolliset arvioinnin vastaanottajat. Voidaankin puhua arviointiprosessiin 
tunkeutuvista vieraista, visitors (Wiley, 1YY4), joiden läsnäolo vaikuttaa arvi
oinnin sisältöihin, muotoihin ja sävyyn. Tällaisia vieraita voivat olla oppilaiden 
lisäksi oppilaiden vanhemmat ja muut opettajat. 

Voidakseen toimia edellä kuvatulla tavalla autenttisena arvioijana, tulisi 
opettajan ensiksi luoda kokonaisvaltainen autenttisuutta tukeva oppimisympä
ristö. Tämä tarkoittaa turvallista, lapsen oppimiskokemusta, oppimisen oikeuk
sia ja oppimisen intressejä kunnioittavaa ilmapiiriä (Drummond, 1993, 13). 
Oppimisympäristön tulisi tarjota oppilaalle haasteita, kunnioitusta, lämpöä, 
kontrollia ja mahdollisuuksia onnistua (Purkey, 1970, 50). Lisäksi odotetaan, 
että opettaja uskoo oppilaisiinsa (Purkey, 1970), tuntee oppilaiden yksilölliset 
tarpeet ja kehittymisen prosessit, hallitsee oppimisen ja kehittymisen laadulli
sen mittaamisen ja osaa yhdistää erilaiset opetussuunnitelmalliset ja opetuk
selliset strategiat oppilaiden tarpeisiin (Darling - Hammond, 1994, 17 ja 24). 
Opettajan odotetaan olevan paitsi hyvä kuvaaja ja tulkitsija myös hyvä kuunte
lija ja taitava vuorovaikutustaidoissaan (Doll, 1993, 122). Äärimmilleen vietynä 
opettajan odotetaan näkevän kaiken, osaavan e1rnustaa kaiken ja hänellä olete
taan olevan "silmät myös selässään" (Drummond, 1993, 24). 

Olen edellä kuvannut autenttisuutta arvioinnin tavoitteena. Mitä autentti
suus voisi tarkoittaa sanallisen arvioinnin kohdalla? Edellä olevan perusteella 
se voisi tarkoittaa ensinnäkin aineisloa, johon arviointi perustuu, toiseksi se 
voisi tarkoittaa sanallisen arvioinnin sisältöjen autenttisuutta eli läheltä kuvaa
mista ja kolmanneksi autenttisuus voisi tarkoittaa arviointiprosessin vuorovai
kutuksellisuutta. Tässä tutkimuksessa autenttisuus yhdistetään sanallisen arvi
oinnin sisältöihin. Sanallisen arvioinnin sisältöjen autenttisuuden kriteerit ra
kennetaan luvussa kolme akateemisen minäkuvan kriteereinä. 

2.4 Arvioinnin päällekkäiset paradigmat 

Oppilasarviointi on siis muuttumassa behavioristisesta kvantitatiivisesta mit
taamisesta konstruktiiviseksi, kvalitatiiviseksi ja autenttiseksi vuorovaikutuk
selliseksi arviointiprosessiksi. Useat tutkijat kuvaavat muutosta paradigma
muutokseksi. Linnakylä ja Kupari (1996, 102) toteavat, ettei autenttinen arvi
ointi kuitenkaan ole vain joukko elämänläheisiä tehtävätyyppejä, vaan uuden
laista arviointikulttuuria, joka heijastaa koko arviointiparadigman muutosta. 
Paradigmamuutokseen viittaa myös Välijärvi (1996, 129 - 130). Paradigma
muutosta voidaan tarkastella taulukon 1 avulla. 
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Taulukossa 1 autenttinen arviointi esitetään osana konstruktiiviseen viite
kehykseen perustuvaa opetus- ja oppimisprosessia. Arviointia ohjaa tällöin op
pilas- tai asiakasnäkökulma sekä kiinnostus oppimisen laatuun ja vaikuttavuu
teen. Arviointi tapahtuu yksittäisen oppilaan etua ajatellen, erilaisuutta ja ilmi
öiden kompleksisuutta etsien. Vertailukohtana on perinteinen näkökulma, jon
ka mukaan arviointia ohjaisi tuottavuus, tehokkuus, julkisen vallan hyöty yk
silöllisen hyödyn sijaan sekä yhdenmukaisuus. 

Siitä huolimatta, että jotkut tutkijat puhuvat arviointimuutoksen kohdalla 
paradigmamuutoksesta (Linnakylä & Kupari, 1996; Välijärvi, 1996), voidaan 
kuitenkin kysyä, olisiko käytännön arviointityötä tekevien opettajien kohdalla 
oikeampaa puhua erilaisista näkökulmista ja näkökannoista kuin paradig
moista. 

TAULUKKO 1 Oppilaan arvioinnin näkökulmat (Wile & Tierney, 1996, 207) 

Mittaamisen periaatteet Traditionaalinen näkökul- Konstruktiivinen näkökul-
ma ma 

Orientaatio Tuotanto Asiakaspalvelu 
Arvot Tuottavuus Asiakkaan tyytyväisyys 
Mittaamisen kohde Tehokkuus/määrä Vaikuttavuus/laatu 
Teoreettinen viitekehys Positivistinen Konstruktiivinen 
Käsitys oppilaasta Oppilas tuotteena Oppilas asiakkaana 
Mittaamistulosten käyttäjät Julkinen valta Yksittäiset oppilaat 

Mittaamisen tarkoitus Laaja yksinkertaistava Kapea kompleksisuutta 
näkökulma esiintuova näkökulma 

Opetussuunnitelman Yhdenmukaisuus Erilaisuus 
tavoitteet 

Kokemukseen nojautuen voidaan olettaa, että opettajien kohdalla kysymys on 
erilaisten näkökulmien painottumisesta. Arviointitavan muuttaminen edellyt
tää, että opettaja ymmärtää muutoksen sellaista taustaa vasten, joka tekee 
muutoksen käsitettäväksi (Taylor, 1995). Valitessaan sanallisen tai numeroarvi
oinnin opettaja voi harkita päätöstään vain joitakin merkityskenttiä vasten. Op
pilaan arvioinnin kehittämistä koskevissa asiakirjoissa esitetään merkitysken
täksi kouluaikaisessa arvioinnissa oppilaan yksilöllisyyttä ja minäkuvaa. Opet
tajan merkityskenttä voi olla toinen. 

Tästä merkityskenttien ja näkökulmien moninaisuudesta johtuen on mah
dollista, että opettajan antama opetus, hänen käsityksensä oppimisesta ja oppi
laan arvioinnista kumpuavat eri merkityskentistä. Opetustapahtuman eri osat 
voivat noudattaa konstruktiivisen oppimiskäsityksen periaatteiden mukaisesti 
oppilaskeskeisyyden ja itseohjautuvuuden periaatteita, mutta arviointi tapah
tuu perinteisen mittaamisen periaattein. Opettaja on voinut ottaa käyttöönsä 
jonkin konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen tai tiedonkäsitykseen perustuvan 
menetelmän kuten esimerkiksi portfolion. Todellisuudessa hän voi kuitenkin 
arvioida portfolion perinteisesti. Arviointi muuttuu tällöin ihanteittensa irvi
kuvaksi (Linnakylä, 1996, 78). Seurauksena voi olla moraalinen ristiriitatilanne 
(Wile & Tierney, 1996, 205), jossa innovatiivinen uusi ajattelu ja perinteinen 
kontrolloiva ajattelu törmäävät. 
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Kun erilaisia arviointiparadigmoja tarkastellaan opettajan näkökulmasta, 
voi edellä olevan perusteella olla turvallisempaa puhua paradigmojen sijaan 
erilaisten näkökulmien päällekkäisyydestä (Taylor, 1995). Oppilaan arvioinnis
sa näkökulmien monikerroksisuus voi näkyä esimerkiksi siinä, miten opettaja 
yhdistää sanallisen arvioinnin ja numeroarviuimtin. On varsin tavallista, että 
sanallisella arvioinnilla tarkoitetaan pelkästään numeroarvioinnin kääntämistä 
sanalliseksi. Tällöin oppilaan tulos ilmaistaan sanallisesti esimerkiksi asteikolla 
heikko - erinomainen. Asteikon taustalla on behavioristinen oppimiskäsitys ja 
oppimistulosten sovittaminen normaalikäyrään. Sanallisuus on tällöin sanal
lista vain rajoitetussa mielessä eikä sanallisuus näin varsinaisesti johda autentti
suuden lisääntymiseen. Tämä näkyi esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla vuosi
na 1995 - 1996 käytössä olleissa todistuslomakkeissa, joissa sanallisuus lopulta 
tarkoitti vain arvioinnin muuttamista 3 - 5 -portaiseksi sanalliseksi asteikoksi 
(Simola, 1997). 

Tämä herättää kysymään, heijastavatko nämä tulokset myös sitä, että 
opettajilla ei ole riittävästi opetus- ja oppimisteoreettista ymmärrystä konstruk
tiiviseen oppimiskäsitykseen perustuvan arvioinnin toteuttamiseen tai onko 
laadullisuus arvioinnissa ylipäätään vielä avautumatta. 

Näkökulmien päällekkäisyys on ennakoitavissa myös tässä tutkimuksessa. 
Etukäteen ei voida olla laisinkaan varmoja, että tutkimusaineistona olevat au
tenttisuutta tavoittelevat sanalliset arvioinnit vielä todistavat, että opetus 
muutoinkin olisi autenttisuutta edistävää tai etteikö opetus voisi olla autentti
suutta edistävää siinäkin tapauksessa, että todistukset osoittautuisivat edusta
van behavioristista arviointiperinnettä. Voidaan olettaa, että tutkimusjoukon 
opettajat voivat yhtä hyvin olla perinteisiä behavioristisia opettajia ja arvioijia 
kuin konstruktiivisia opettajia ja arvioijia. Riippumatta opetustaan ohjaavasta 
viitekehyksestä opettajat antavat arviointinsa yhtä konstmktiivisuutta ja au
tenttisuutta tavoittelevaa menetelmää käyttäen, koska näin on koulussa pää
tetty. 

Näin ymmärrettynä opetus, oppiminen ja arvioinli eivät välttämättä 
edusta yhtä yhtenäistä viitekehystä. Todennäköisempää on useiden erilaisten 
näkökulmien soveltaminen ja yhteensovittaminen. 

Kuvattuani tässä luvussa oppilasarvioinnin muutoksen lähtökohtia ja uu
distuvan arvioinnin luonnetta, siirryn nyt tutkimaan, miten oppilaan arvioinnin 
tavoitteeksi asetettu terve minäkuva voitaisiin määritellä niin, että yleensä voi
taisiin tutkia, sisältävätkö sanalliset arvioinnit minäkuvan kehittymistä tukevia 
aineksia. 



3 AKATEEMISTA MINÄKUV AA RAKENTAVA 

OPPILAAN ARVIOINTI 

3.1 Akateeminen minäkuva osana itseä koskevaa kertomusta 

Koulunkäyntiään aloittavan lapsen persoonallisuuden kehityksen keskeinen 
liikkeellepaneva voima on se, miten hän kokee itsensä oppijana (Erikson, 1950). 
Tämän kokemuksen muodostumisessa ensimmäisillä koulukokemuksilla ja to
distuksilla on merkittävä asema, siksi niiden saamista voidaankin kutsua 
eräänlaiseksi koulutettavuuden julkistamistilanteeksi, jota odottavat jännitty
neinä paitsi oppilas myös hänen perheensä, sukunsa ja ystävänsä. Koulutodis
tuksessa esitetystä koulutettavuuden arviosta tulee näin yksi keskeinen sosiaa
lisen identiteetin parametri. Tästä syystä on ymmärrettävää, että todistuksen 
saamiseen liittyy myös paljon tunteita. Julkisuuteen ja läheisten tietoon tulevat 
hyvät todistukset herättävät iloa ja ylpeyttä. Vastaavasti heikkoon todistukseen 
liittyy pelkoa, surua, syyllisyyttä ja häpeää (Hautamäki & Hautamäki, 1997a, 
338). 

Arkikokemuksemme mukaan koulutodistuksen siis uskotaan vaikuttavan 
oppilaan minäkuvaan. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, 
minkä vuoksi todistuksen ja minäkuvan väliseen yhteyteen on syytä suhtautua 
varoen ja asiaa kannattaa tarkastella mahdollisimman monipuolisesti. Ennen, 
kun siirryn analysoimaan minäkuvan kehittymistä sekä minäkuvan ja koulu
menestyksen yhteyttä, rajaan minäkuvan käsitteen tässä tutkimuksessa. 

Käytän minäkuvasta tässä tutkimuksessa akateemisen minäkuvan käsi
tettä. Tämä tarkoittaa, että keskityn oppilaan arvioinnin tutkimisessa siihen, 
miten arvioinneissa käsitellään oppilaan valmiuksia, oppimaan oppimista, 
työskentelytapoja, koululaisena olemista ja oppimistuloksia, ei minäkuvaa ko
konaisuudessaan. 

Tämän käsiterajauksen hyväksyivät myös tutkimusryhmän opettajat. 

"Kyllä se on minusta tavoitteenakin ylimitoitettu, että siihen kertakaikkiaan kukaan 
pystyy, että se on pakko pitäytyä siinä, mitä koulussa näkee, muuten se menee liikaa 
jopa arvailuksikin". 
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"Koululaisidentiteetti on hyvä lokero, ei se kuvaa sitä ihmisenä vaan koulutyössä 
suoriutumisessa" (Tutkimusaineisto: Opettajien sanallisia arviointeja koskevat kom
mentit). 

Rajaus ei kuitenkaan tarkoita, että tulkitsen akateemisen minäkuvan ko
konaisvaltaisesta minäkuvasta irrallisena. Ymmärrän perinnöllisten ominai
suuksien, lapsuuden kokemusten ja oppimishistorian luovan akateemiselle mi
näkuvalle perustan. Tämän perustan vahvuudesta riippuu, miten oppilas käyt
tää ympäristöstään saamaansa palautetta, miten hän valikoi saamastaan pa
lautteesta sen, minkä hän kulloinkin kykenee liittämään minäkuvaansa ja min
kä osan hän jättää huomioimatta (Bandura, 1986; Guidano - Liotti, 1986; Hap
ponen, Mäntynen, Toskala & Verronen, 1998; Klein, Loftus & Burton, 1989). 

Tällaista valikointia oppilas tekee myös saamansa arvioinnin suhteen. 
Koululaisen minäkuvasta tulee jatke varhaislapsuuden aikana muotoutuneelle 
kertomukselle, narratiiville, sen mukaan, miten oppilas pystyy käyttämään 
saamaansa palautetta minäkuvansa rakentamiseen (vrt Hautamäki & Hauta
mäki, 1997a, onto- ja akutaaligeneettinen tarkastelu). 

"In our view, autobiographic knowledge about academic situations or events may 
be embedded in the selt-concept and may thus be linked to self-schemas or particular 
cognitive struh1res that organize past experiences and that are used to recognize and 
interpret relevant stimuli in the social envirovment" (Martinot & Monteil, 1995, 63.) 

Akateemisen minäkuvan kehittyminen ei kuitenkaan ole vain yksilöllinen 
tapahtuma. Minäkuva muokkautuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opettajan 
ja luokkatovereiden kanssa tietyssä koulu- ja luokkakontekstissa. Sen yhteydes
sä voidaan puhua suoritusminän ja sosiaalis-moraalisen minän muodostumi
sesta ja sosiaalisesti välitettyjen tavoitteiden ja ominaisuuksien hyväksymisestä 
(Hautamäki & Hautamäki, 1997b). Kyseessä on koulun kontekstissa työskente
levä ja muotoutumassa oleva minäkuva "working self concept", situationaali
nen identiteetti (Markus & Kunda, 1986), joka ei ole staattinen, vaan vaihtelee 
sen mukaan, miten yksilö arvioi kykynsä ja mahdollisuutensa kussakin tilan
teessa (Fogel, 1993; Taylor, 1995). Näin minäkuva ei myöskään ole koskaan täy
sin määritelty, vaan määrittyy aina uudestaan jatkuvassa dialogissa ulkoisen 
maailman kanssa. Koulussa tähän dialogiin osallisluval aktiivisina toimijoina ja 
tulkitsijoina sekä oppilas että opettaja (Fogel, 1993; Wiley, 1994). Oppilaan arvi
oinnilla on oma roolinsa tässä dialogissa. 

Siitä huolimatta, että tarkastelen jatkossa akateemista minäkuvaa ensisijai
sesti sosio - kognitiivisena konstruktiona (Dweck & Leggett, 1988), ymmärrän 
akateemisen minäkuvan osana laajempaa dynaamista, arvosidonnaista ja mo
raalista sekä toiveita, mielikuvia ja intentioita sisältävää narratiivia (Baumrind, 
1998; Me Adams, 1989, 164, Widdershoven, 1994). 

Minäkuvan jatkuvaa muotoutumista voidaan kuvata myös käsitteiden 
"Me" ja "I" avulla, jolloin Me edustaa objektiivista koettua minää ja sisältää 
menneen ja tulevan, kun taas " I" on sisäinen ja autenttinen minä ja koskee tätä 
hetkeä ja minää sisäisenä kokemuksena. "Me" tarkoittaa ulkoisesti havaittavia 
ominaisuuksia kuten fyysiset ominaisuudet, aktiivisuus, sosiaaliset ja psykolo
giset minät ja "I" minän jatkuvuuden tunnetta, erilaisuuden tunnetta, subjektii
visuutta (agency) ja itsereflektiota (Erikson, 1950; Mead, 1934; Peevers, 1987). 
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Edellä kuvattuun perustuen ymmärrän akateemisen minäkuvan kehitty
vän osana yhtä aikaa yleistyvää ja differentoituvaa minäkuvaa (vrt. Hautamäki 
& Hautamäki, 1999). Tästä seuraa, että liitän tämän luvun lopussa esitettävään 
ideaalisen akateemisen minäkuvan sisältöalueisiin myös oppilaan ontogeneetti
sen kehityksen näkökulmasta tärkeät asiat kuten tunteen minän jatkuvuudesta, 
yhteenkuuluvuudesta ja erillisyydestä (Bruner, 1986; Doll, 1993; Hart ym., 
1987). 

Jatkuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä koululaisen minäkuvan liit
tymistä oppilaan aikaisempaan minäkuvaan siten, että minäkuvasta kokonai
suudessaan tulee koherentti ja avoin kertomus (Widdershoven, 1994, 113). Yh
teenkuuluvuudella tarkoitetaan liittymistä ja jakamista siten, että oppilaan mi
näkuvaan integroituu oppilaan kuva itsestään muiden kanssa ja oman itsensä 
kanssa (Ames, 1992; Josselson, 1994, 89). Voidakseen kokea kuuluvansa johon
kin tulee oppilaan kokea huolenpitoa, kiintymystä, mielihyvää, hyväksytyksi 
tulemista, identifikaatiota ja yhteenkuuluvuutta. Tämän tulee toteutua myös 
koulussa. Erillisyydellä tarkoitetaan oppilaan tunnetta, että hän on erilainen ja 
muista erillinen yksilö (Hart,ym., 1987, 121). Erilaisuus nähdään potentiaalina, 
jonka tuntemista kasvatuksen tulisi edistää rohkaisemalla oppilaita omien rajo
jensa jatkuvaan tutkimiseen (Cunningham, 1994). 

Rajaamalla minäkuvan koskemaan akateemista minäkuvaa, rajaan samalla 
tutkimuskohteen. Tarkastelen tässä tutkimuksessa sanallisten koulutodistusten 
sisältöjä suhteessa dynaamisesti muotoutuvaan akateemiseen minäkuvaan, 
jonka sisältöjä ja kehittymistä siirryn nyt tarkastelemaan perusteellisemmin. 
Kerään tarkastelun tulokset akateemista minäkuvaa kehittävän arvioinnin kri
teereiksi tämän luvun lopussa. 

3.2 Akateemisen minäkuvan rakenne ja kehittyminen 

Koulunkäynnin aloittamista voidaan kutsua eräänlaiseksi tutkimusmatkaksi 
minään. Oppilas tutkii itseään uudessa sosiaalisessa tilanteessa havainnoiden, 
mitä häneltä odotetaan, mihin hän pystyy, mitä muut hänestä ajattelevat, mitä 
hän osaa ja mitä muut osaavat paremmin kuin hän. Kehitystehtävänsä mukai
sesti lapsi ratkaisee näinä vuosina suhteensa kouluun ja etsii paikkansa uudessa 
yhteisössä. Kysymyksessä on identiteettityö, kalibrointiprosessi, jonka myötä 
oppilas muokkaa käsitystä itsestään uuteen tilanteeseen sopivaksi (Markus & 
Kunda, 1986). Tämän kalibrointiprosessin käynnistyessä lapsen minäkuva on 
vielä eriytymätön. Hänen kokemustaan itsestään ohjaa, kuinka hyvänä tai huo
nona hän pitää itseään (Ruble & Dweck, 1995). Minäkuva ei ole vielä vakiintu
nut ennustaakseen tulevia koulusuoriutuksia, eikä eriytyneen ulkoisen palaut
teen vielä uskota vaikuttavan lapsen tapaan arvioida itseään (Helmke & van 
Aken, 1995). 

Ensimmäiset kouluvuodet muokkaavat lapsen minäkuvaa kuitenkin no
peasti. Globaali minäkuva differentoituu ja vakiintuu iän mukana siten, että jo 
muutaman ensimmäisen kouluvuoden aikana oppilaan minäkuvassa painottu
vat fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien sijasta psykologiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet. Minäkuva eriytyy persoonallisuuden periferisistä ilmiöistä, ku-
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ten käyttäytyminen, ulkoinen olemus ja tavat, sentraalisiin, yksilön s1sa1s11n 
ominaisuuksiin kuten luonteenpiirteet, motiivit ja tarpeet (Livesley & Bromley, 
1973; Oosterwegel & Oppenheimer, 1993). 

Globaalista minäkuvasta eriytyvää koululaisen minäkuvaa kutsutaan 
myös akateemiseksi minäkuvaksi. Alkujaan hierarkkiseksi ja yleiseksi oletettu 
akateeminen minäkuva ymmärretään viimeisimpien tutkimusten mukaan spe
sifien akateemisten oppiaineiden mukaan eriytyväksi, ei yleisestä akateemi
suuden faktorista selittyväksi (Marsh, 1990b, Marsh, 1992; Martinot & Monteil, 
1995). 

Akateemisen minäkuvan keskeinen sisältöalue on oppilaan käsitys omasta 
kyvykkyydestään, jonka on useiden tutkimusten mukaan todettu vakiintuvan 
peruskoulun keskivaiheilla. Lapsen käsityksen omasta kyvykkyydestään on 
selitetty vakiintuvan muita piirteitä hitaammin sen edellyttäessä kykyä abst
raktiin ajatteluun ja suoriutumiseen vaikuttavien asioiden yhtäaikaiseen punta
roimiseen (Covington, 1992, 5; Kuusinen, 1992; Ruble & Dweck, 1995; Snellman 
ym., 1997; Stipek & Mac Iver, 1989; Stipek & Gralinski, 1996; Stipek, 1997). Va
kiinnuttuaan kyvykkyyskäsitys ohjaa implisiittisen teorian tavoin oppilaan 
käyttäytymistä, suorituksia ja tavoitteiden asettamista .. Merkkinä kyvykkyyskä
sityksen vakiintumisesta pidetään muun muassa sitä, että noin kymmenen 
vuoden ikäisenä oppilaat alkavat tulkita epäonnistumisensa alhaisesta kyvyk
kyydestä johtuvaksi (Ruble & Dweck, 1995, 112). 

Tarkastelen seuraavassa kyvykkyyskäsityksen vakiintumista kolmesta nä
kökulmasta: kyvykkyyskäsityksen differentoituminen, kyvykkyyden kriteerit ja 
kyvykkyyden vertailuperusta (kuviot 1 - 3). Perustan tarkastelun Stipekin ja 
Mac !verin (1989) esitykseen sen vuoksi, että siinä kyvykkyyskäsityksen muo
toutumista tarkastellaan paitsi sisältöalueittain myös ikäkausittain. 

3-6 luokkaEsikoulu ja 1-2 luokka 
(7-9 v.) + (10 -13 v.)

7-9 luokka
(14 -16 v.)

KYVYKKYYSKÄSITYKSEN SISÄLTÖ 

Sosiaalinen käyttäytyminen. 
Työskentelytavat ja käyttäy
tyminen. 

Akateeminen suoriutumi- Akateeminen suoriutumi-
nen. Sosiaalisuus ja työs- nen. 
kentelytavat vähemmän 
painottuneesti. 

KYVYKKYYSKÄSITYKSEN ERIYTYMINEN OPPIAINEEN MUKAAN 

Eri yty mä tön. Osittain eriytynyt. Täysin eriytynyt. 

KÄSITYS KYVYKKYYDEN LUONTEESTA 

Lahjakkuus lisääntyy harjoit
telun ja ponnistelun avulla. 
Lahjakas on se, joka yrittää 
kovasti. 

Pysyvä lahjakkuuskäsitys Pysyvä lahjakkuuskäsitys. 
muotoutumassa. Ponnistelu ei vaikuta. 

KUVIOl Kyvykkyyskäsityksen differentoituminen (Stipek & Mac Iver, 1989, 525) 



43 

Kuvion 1 mukaan esikoululaisen ja 1 - 2 luokan oppilaan kyvykkyys
käsitys on kokonaisvaltainen ja sisältää oppilaan käsityksen sosiaalisesta käyt
täytymisestä ja työskentelytavoista (vrt. Snellman ym., 1997). Tässä vaiheessa 
sosiaalinen menestyminen on osoitus myös yleisestä koulumenestyksestä. Eri 
oppiaineissa menestymisellä ei ole vielä suurta merkitystä (Stipek & Mac Iver, 
1989, 528). Siirryttäessä 3 - 6 luokille, minäkuvan sisällöt kiinnittyvät yhä vah
vemmin akateemiseen oppimiseen ja oppiaineisiin, ja minäkuva eriytyy moni
dimensioiseksi (Byrne & Gavin, 1996; Marsh, 1986, 1992). Luokka-asteilla 7 - 9 
akateeminen minäkuva eriytyy edelleen oppiaineittain, painottuu akateemiseen 
suoriutumiseen ja sisältää pysyvän kyvykkyyskäsityksen. Kyvykkyyskäsityk
sen toinen osa-alue koskee kyvykkyyden ulkoisia ja sisäisiä kriteereitä (kuvio 
2). 

Esikoulu ja 
luokka-asteet 1-2 

Luokka-asteet 3-6 Luokka-asteet 7-9 

ARVIOINTI SOSIAALISENA VAHVISTAMISENA 
Ulkopuolisella palautteella 
on itseisarvo. 

Ulkopuolisella palautteella 
on itseisarvo. 

Kyvykkyys tulkitaan mui
den funktioiden kuten 
tehtävän vaikeuden pe
rusteella. 

ARVIOINTI HALLINNAN OSOITUKSENA 
Hallinnan puute ei merkitse Epäonnistuminen merkit
kyvykkyyden puutetta, vaan see hallinnan puutetta. 
yrittämisen puutetta. 

Epäonnistuminen merkit
see hallinnan puutetta. 

ARVIOINNISSA KÄYTETYT SYMBOLIT 
Tähdet, onnelliset kasvot, Arvosanat. Arvosanat. 
ei arvosanoja. 

OBJEKTIIVISEN PALAUTTEEN V AST AANOTT AMINEN 
Vain positiivinen. Positiivinen ja negatiivi- Positiivinen ja negatiivi-

Ponnistelu on osoitus lahjak
kuudesta. 

nen. 

PONNISTELUN MERKITYS 
Ponnistelu on osoitus 
lahjakkuudesta. 

nen. 

Saman tuloksen tuottava 
voimakas ponnistelu on 
osoitus lahjakkuuden 
puutteesta. 

KUVIO2 Kyvykkyyden tulkitsemisen kriteerit eri kouluasteilla (Stipek & Mac lver, 
1989, 531). 

Kuvion 2 mukaan kyvykkyyden kriteerit kehittyvät varhaisten kouluvuosien 
aikana ensisijaisesti ulkoisen palautteen avulla, mikä tarkoittaa, että tässä iässä 
arviointi toimii sosiaalisena vahvistamisena ja metakognitioiden kehittäjänä. 
Arvioinnin kokonaisvaltaisuutta osoittaa, että palaute annetaan useimmiten 
erilaisten symbolien avulla kuten leimat, tähdet ja hymyilevät kasvot. Arvosa
nojen merkitys kyvykkyyden kriteerinä kasvaa vasta peruskoulun puolesta vä
listä lähtien, sen jälkeen, kun oppilaiden kyky eriytyneen palautteen vastaan
ottamiseen kehittyy. Suoritusten arvioiminen useamman muuttujan suhteen 
onnistuu vasta luokka-asteilla 7 - 9 (Stipek & Mac Iver, 1989). 
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Ulkoisen palautteen tulkinta edellyttää kuitenkin, että oppilas ymmärtää 
palautteen sisältämät symbolit. Oppilaiden tulee ymmärtää paitsi symbolien 
merkitys myös niiden taustalla oleva arviointiasteikko; merkkien sisältö ja 
merkkien välinen suhde. Sen lisäksi heidän tulee ymmärtää, minkälaisesta son
rih1ksesta erilaisen symbolin saa (Stipek & Mac lver, 1989, 525). Tämä ei ole it
sestäänselvyys. Tutkimuksissa oppilaat kertovat arviointitekstien ymmärtämi
sen olevan vaikeaa. Oppilaiden mukaan tekstit ovat usein niin samanlaisia, että 
on vaikeaa saada selvää, minkälaisia eroja niissä on (Pole, 1993, 59). Oppilaiden 
voi olla myös vaikea ymmärtää, mitä opettaja tarkoittaa sanoilla "hyvä", "roh
kea" ja "heikko". 

Ymmärtämisen ongelmista huolimatta oppilaat ovat koulunkäynnin alku
vaiheessa tyytyväisiä saamaansa palautteeseen. Näin siitäkin huolimatta, että 
todistukset ovat usein kaikille oppilaille lähes samanlaisia (Stipek & Mac lver, 
1989, 531). Iän karttuessa ja opittuaan ulkoiset kriteerit oppilaat oppivat myös 
itse arvioimaan kyvykkyyttään ja suorituksiaan. Sisäisten kriteereiden kehitty
mistä tarkastellaan seuraavassa sen mukaan, miten oppilaat tulkitsevat koulu
menestystään. Kuvion 2 mukaan esiopetuksen ja ensimmäisten kouluvuosien 
aikana oppilaat h1lkitsevat onnistumisen johtuvan heidän omista ponnisteluis
taan. Oppimisen vaikeuksien ei koeta johtuvan lahjattomuudesta vaan liian vä
häisestä yrittämisestä. Ylemmillä luokilla tilanne on päinvastainen, ponnistelun 
määrä tulkitaan lahjakkuuden puutteeksi. Ilmiötä kutsutaan ponnistelun kak
siteräiseksi miekaksi (Stipek & Mac Iver, 1989), jonka mukaan heikko koulu
menestys yhdistyneenä kovaan yrittämiseen on merkki lahjattomuudesta. 

Attribuutioiden kehittyminen on yhteydessä kyvykkyyskäsityksen va
kiintumiseen. Tutkimusten mukaan tämä ei tarkoita vain sisäisten attribuutioi
den lisääntymistä, vaan pikemminkin ulkoisten attribuutioiden vähenemistä ja 
sitä kautta sisäisten attribuutioiden painoarvon lisääntymistä. Tämä voi olla 
metakognitioiden kehittymisen lisäksi myös merkki sosiaalisen normin oppimi
sesta (Clemence, Aymard & Roumagnac, 1996). Normin mukaan on sosiaali
sesti suotavaa oppia selittämään oma epäonnistuminen ja 01rnistuminen sisäi
sistä syistä johtuviksi (Butler & Orion, 1990). Tämän tutkimuksen näkökulmasta 
on mielenkiintoista myöhemmin arvioida, miten opettajan vashm ja merkitys 
oppimistuloksessa ymmärretään, kun oppilaalle tarjotaan erilaisia attribuutioita 
(Linnakylä, 1996, 78). 

Kyvykkyyskäsityksen kolmas osa-alue koskee kyvykkyyden vertailupe
rusteita. Kuvion 3 mukaan koulunkäyntiään aloittava oppilas kiinnittää omaa 
kyvykkyyttään arvioidessaan huomionsa ensisijaisesti omaan onn.istumiseensa 
ja vertailee suorituksiaan vain yhden kaverin kanssa kerrallaan. Palautteen ar
voa ei vähennä, että luokkatoverit saavat usein lähes samanlaisen palautteen. 
Tämä voidaan todeta myös tutkimusryhmän opettajan puheenvuorosta. 

"Oppilaat vertaavat aina. He tekevät sen kyllä tosi taitavasti. Jos he eivät muuta ver
taa, niin he vertaavat tekstin pituutta". 
"He kyllä osaavat jyvittää". 
"Ja heti, jos on jollakin tavalla strukturoitu vaikkapa rastit, niin heti katsovat missä 
ovat positiiviset rastit ja missä sulla on kaikki rastit. Oma poika ja naapurin poika 
menivät ekaluokalla retkuun. Ne laskivat rastien lukumäärät. "Yes, meillä on yhtä 
monta rastia". Sanallisesta ne eivät samalla tavalla pysty saamaan selvää siitä, muuta 
kuin tekstin pituudesta ja olettavat, että mitä enemmän on tekstiä sitä parempi on, 
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vaikka monesti se on toisinpäin." (Tutkimusaineisto: opettajien sanallista arviointia 
koskevat kommentit) 

Myöhemmin oppilas vertailee saamaansa palautetta myös omaan primaariin 
kokemukseensa, fysiologisiin reaktioihinsa, tehtävien vaikeuteen, tehtävien 
vaatimaan ponnisteluun ja tarvitsemaansa avun määrään (Crozier, 1997; Karo
ly, 1993; Schunk, 1994, 79). Oppilaat vertailevat suorituksiaan myös kavereiden
sa suorituksiin ja opettajien käyttäytymiseen (Babad, 1990, Babad ym., 1991; 
Blöte, 1995). Tämä tapahtuu luokka-asteilla 3 - 6, jolloin oppilas tulee yhä tietoi
semmaksi sekä omasta että luokkatovereidensa kyvykkyydestä. 

"Viidennellä luokalla minun oppilaat ainakin haluavat kuulla, kuka on saanut hyviä 
numeroita, siis ne pyytää, että pitää sanoa kaikki kiitettävät vaikka minä yritän sa
noa, ettei sillä ole niin suurta merkitystä. Ja joku saattaa sanoa, että sano minun nu
mero vaikka se on huonompikin. Kyllä ne haluaa verrata." (Tutkimusaineisto: opet
tajien sanallista arviointia koskevat kommentit) 

Esikoulu -2 luokka luokka-asteet 3-6 luokka-asteet 7-9 

VERTAILU OMIIN SUORITUKSIIN 
Jatkuvaa arviointia 
(arviointi kohdistuu on
nistumisiin). 
Arviointi kokonaisvaltaista, 
ei koske vielä eri aihealuei
ta. 

Jatkuvaa arviointia (arvi- Jatkuvaa arviointia (arvi-
ointi kohdistuu onnistumi- ointi kohdistuu onnistumi-
siin ja epäonnistumisiin). siin ja epäonnistumisiin). 
Arviointi laajenee Arviointi laajenee eri aihe-
eri aihealueisiin. alueisiin. 

OPPILAIDEN KESKINÄINEN VERTAILU 
Vertailu yhden henkilön Vertailu useiden henkilöi- Vertailu useiden henkilöi-
kanssa. den kanssa. den kanssa. 
Hyvin kapea viitekehys. Kapea viitekehys (oma Laaja viitekehys (koulu ja 

KUVIO3 

luokka). koulun ulkopuoliset tahot). 

Oppilaiden keskinäisen arvioinnin kehittyminen (Stipek & Mac Iver, 1989) 

Akateemisen minäkuvan yhtäaikaisesti tapahtuvaa eriytymistä ja yleistymistä 
voidaan siis kuvata sekä tarkentuneiden metakognitioiden että sosiaalisen ja 
kulttuurisen sosiaalistumisen avulla. Kehitys ei kuitenkaan ole deterministinen 
ja yhdenmukainen, vaan on yhteydessä oppilaan oppimisen orientaatioihin ja 
siihen, minkälainen motivaatio säätelee oppilaan suhtautumista oppimiseen 
sekä siinä onnistumiseen ja epäonnistumiseen. 

3.3 Akateeminen minäkuva ja oppimisen orientaatiot 

Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan oppilaan koululaisminäkuvan 
kehittymisen kannalta on keskeistä, pyrkiikö oppilas säilyttämään jo aiemmin 
muodostuneen kuvan itsestään ja osoittamaan jo aiemmin hankitun kyvyk
kyytensä vai laajentamaan käsitystään itsestään. Silloin, kun oppilaalle on tär
keintä oman kyvykkyyden ja paremmuuden osoittaminen sekä itselle että 
muille, puhutaan suoritusorientaatiosta. Kun keskiössä on oman kompetenssin 
lisääminen, puhutaan oppimisorientaatiosta (Dweck & Leggett, 1988). 
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Oppimisorientaatio voidaan rinnastaa myös nk. tehtäväorientaatioon ja 
suoritusorientaatio ego-orientaatioon (Nicholls, 1989). Ilmiötä on kuvattu myös 
self-enchancement/ skill-development- käsittein (Helmke & van Aken, 1995) ja 
self-verification/ self enchancement -käsittein (Morling & Epstein, 1997). 

Morlingin ja Epsleinin (1997) rnukaaH palautteeseen reagointi on eräänlai
nen kompromissi aiemmin kehittyneen minän todentamisen (verfifioiminen) ja 
minän kasvun välillä. Saadessaan palautetta ihminen automaattisesti vertaa sitä 
aikaisempaan käsitykseen itsestään ja preferoi palautetta, joka ei ei riko aiem
paa minäkuvaa. Tutkimuksen mukaan intuitiivis - eksperientaalisesti toimivat 
ihmiset suosivat minän laajentumista ja analyyttis-rationaalisella tasolla toimi
vat minän verfioimista (Morling & Epstein, 1997, 1281). Tarkastelen nyt näitä 
orien taa tiota yksityiskohtaisemmin. 

Tehtävä- ja oppimisorientoituneet oppilaat ovat kiinnostuneita tehtävistä 
sinänsä. He uskovat omien ponnistelujensa vaikuttavan oppimiseen ja selittävät 
onnistumisensa pysyvien, sisäisten ja globaalien ominaisuuksien perusteella ja 
epaonmstum1sen tilapäisiin, ulkoisiin ja spesileihin ominaisuuksiin viitaten 
(Butler, 1988; Duda, Fox, Biddle & Armstrong, 1992; Fox, Goudlas, Biddle, Du
da & Armstrong, 1994). Tutkimukset osoittavat tehtäväorienlaalion omaavien 
oppilaiden sitoutuvan työhönsä kognitiivisella tasolla, kun taas suoritusorien
toituneet oppilaat hakevat sosiaalista huomiota ja toimivat alemmalla kogni
tiotasolla (Meece ym., 1988). Suoritusorientoituneet oppilaat pitävät puolestaan 
suoriutumista sinänsä tärkeänä. Heidän ensisijaisena tavoitteenaan on egon 
suojelu. Tähän he pyrkivät osoittamalla olevansa riittävän hyviä, hankkimalla 
ulkoista palautetta onnistumisestaan ja vertailemalla itseään luokkatovereihin
sa. Tästä johtuen heille ovat tärkeitä oppimistulokset, ei varsinainen oppiminen 
sinänsä (Dweck & Leggett, 1988). 

Oppilaiden erilainen orientaatio näkyy myös siinä, miten he suhtautuvat 
saamaansa kiitokseen. Kun ulkopuolisen kiitoksen uskotaan usein automaatti
sesti lisäävän oppilaan oppimismotivaatiota, ei kiitoksen ja motivaation suhde 
tutkimusten mukaan ole yksiselitteinen. Useisiin tutkimuksiin nojauluen 
Mueller ja Dweck (1998) toteavat kiitoksen vaikuttavan eri tavoin riippuen siitä, 
viittaako kiitos oppilaan kyvykkyyteen vai kovaan työntekoon. Tutkimuksessa 
oppilaat, joita kiitettiin kyvykkyydestä, olivat taipuvaisia valitsemaan jatkossa
kin tehtäviä, jotka turvasivat heidän käsityksensä itsestään kyvykkäinä ja vält
tämään tehtäviä, joissa heidän kyvykkyyskäsityksensä saattaisi horjua. Nämä 
oppilaat turvautuivat myös mieluiten vanl1oihin hyviksi havaittuihin toimin
tatapoihin uskaltamatta kokeilla uusia työskentelytapoja. 

Edellä olevan mukaan erityisesti suoritusorientoituneiden oppilaiden mo
tivaatiota leimaa itsetunnon suojelu. Heidän kohdallaan, mutta myös oppi
misorientoituneiden oppilaiden kohdalla, voidaan puhua erilaisista selviytymi
sen strategioista. Näitä ovat itseään vahingoittava strategia, defensiivinen pes
simismi, itsensä vahvistaminen ja attribuutiotyylit (Carcia & Pintrich, 1994, 135; 
Covington, 1992). Näiden strategioiden avulla oppilas pyrkii säilyttämään po
sitiivisen kuvan itsestään ja välttämään asioita, jotka ovat uhkana hänen minä
kuvalleen. Käsittelen seuraavassa erilaisia strategioita lyhyesti. 

Itseään tuhoava strategia suojelee minäskeemaa erityisesti silloin, kun mi
nä on uhattuna. Uhka voi olla esimerkiksi heikko koulumenestys. Strategia 
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johtaa yrittämisen ja menestymisen välttämiseen tavoitteena itsearvostuksen 
(self - worth) ja minäskeeman säilyttäminen. Itseään tuhoava strategia on omi
nainen pirstaleisen minäkuvan omaaville oppilaille, jotka kokevat itsensä ylei
sesti huonoiksi ja pätemättömiksi. Suoritustilanteissa heidän heikkoon akatee
miseen minäkuvaansa yhdistyy epävarmuus myös yleisen itsetunnon riittä
vyydestä (Thompson, 1993, 1994). 

Pessimistinen strategia ohjaa alhaisten tavoitteiden asettamiseen. Tätä 
strategiaa käyttävä oppilas on depressiivinen, hänellä ei ole toivoa, eikä mikään 
yrittäminen tunnu kannattavalta (Covington, 1992). Heikko koulutodistus vah
vistaa pessimististä strategiaa ja saa aikaan itseään toteuttavan kierteen. Puhu
taan opitusta avuttomuudesta. Kolmannella, itseään vahvistavalla strategialla, 
tarkoitetaan hedonistista kognitiivista rakennetta, jonka mukaan oppilas pyrkii 
aavistaessaan epäonnistuvansa ylläpitämään itsearvostustaan etsimällä onnis
tumisen kokemuksia muilta alueilta (Carcia & Pintrich, 1994, 137). 

Neljäs strategia tarkoittaa attribuutioita (pysyvä/ ei pysyvä, kontrolloita
va/ei-kontrolloitava, Weiner, 1986). Kuviossa 4 havainnollistetaan attribuutioi
den, tavoiteorientaatioiden ja käyttäytymistaipumusten yhteys. 

Kuvion 4 mukaan suoritusorientoituneen oppilaan käyttäytymistaipu
mukset vaihtelevat sen mukaan, arvioiko oppilas pysyvän kyvykkyytensä al
haiseksi vai korkeaksi. Milloin käsitys omasta kyvykkyydestä on pysyvästi kor
kealla (high - entity), kokee oppilas hallitsevansa asiat ja etsii itselleen uusia 
haasteita. Mikäli käsitys kyvykkyydestä on pysyvästi matala (low - entity), ko
kee oppilas itsensä avuttomaksi ja pyrkii välttelemään riskejä. Kehitettävissä 
olevan kyvykkyyskäsityksen (incremental) omaavalle oppilaalle on puolestaan 
ominaista hallintaorientaatio ja haasteiden etsiminen koetun kyvykkyyden ta
sosta riippumatta (Dweck & Leggett, 1988, 259 ja 264). 

Implisiitti kyvyk
kyysteoria 

Kokonaisvaltainen 
ja pysyvä kyvyk
kyyskäsitys (entity) 

Tavoiteorientaatio Käsitys omasta 
kyvykkyydestä 

Suoritusorientaatio Korkea 

Kokonaisvaltainen Suoritusorientaatio Matala 
ja pysyvä kyvyk-
kyyskäsitys (entity) 

Käyttäytymistaipumus 

Hallintaorientaatio ja 
Haasteiden etsiminen 

Avuttomuus, riskien 
välttäminen 

Kehitettävissä oleva Tehtäväorientaatio Korkea tai matala Hallintaorientaatio ja 
kyvykkyyskäsitys haasteiden etsiminen 
(incremental) 

KUVI04 lmplisiitin kyyvkkyysteorian yhteys tavoiteorientaatioon ja käyttäytymis
taipumukseen (mukaillen Dweck & Leggett, 1988, 259 ja 264) 

Edellä esitetyn perusteella akateemisen minäkuvan voidaan ajatella sisältävän 
eräänlaisen omaa koulutettavuutta ja oppimiskykyä selittävän implisiitin teori
an. Tämänkaltaisen teorian olemassaoloa ja vaikutuksia ovat tutkineet muun 
muassa Martinot ja Monteil (1995). Tutkijat erottivat kolme erilaista akateemista 
minäskeemaa: menestysskeema, keskivertoskeema ja epäonnistumisskeema. 



48 

Tulosten mukaan sekä akateemisen menestysskeeman että keskivertoskeeman 
omaavat opiskelijat sijoittivat itseensä enemmän menestymisen kuvauksia kuin 
epäonnistumisen kuvauksia. Ero menestysskeeman ja keskivertoskeeman 
omaavien kesken oli kuitenkin siinä, että menestysskeeman omaavat kokivat 
kcskivcrtoryhmää useammin itsensä menestyjiksi. 

Akateemisen epäonnistumisskeeman sisällä oppilaat jakaantuivat kahteen 
ryhmään. Toisen ryhmän oppilaat eivät heikosta menestyksestään huolimatta 
pitäneet itseään epäonnistujina, vaan näkivät itsessään enemmän onnistumista 
kuin epäonnistumista kuvaavia ominaisuuksia. Tutkijat selittävät oppilaiden 
positiivisuutta yleisen minäkäsityksen avulla. Yleisen minäkäsityksen ollessa 
uhattuna nämä oppilaat kompensoivat epäonnistumisensa korostamalla muita 
hyviä ominaisuuksiaan. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa toisen ryhmän, 
kaikkein heikoimpien oppilaiden kohdalla. He sijoittivat epäonnistumista ku
vaavat ominaisuudet nopeasti itseensä. Tätä tutkijat selittivät pitkällä epäon
nisti1misten historialla. Tähän ryhmään kuuluvat oppilaat reagoivat muita no
peammin epäonnistumista kuvaaviin asioihin. Tulos viittaa siihen, etteivat hei
kot oppilaat kykene vastaanottamaan ja käsittelemään positiivista palautetta. 
Tutkijoiden mukaan tällaisesta rcagointitavasta seuraa itseään toteuttava kierre, 
jossa oppilaat toistavat omaa koulunkäynti-biografiaansa. Paradoksaalisesti 
juuri nämä negatiivisen minäkuvan omaavat ja siitä kiinnipitävät oppilaat tar
vitsisivat eniten toivon perspektiivin uudelleenvirittämistä ja omasta biogra
fiastaan vapautumista (Dencik, 1989; Hautamäki & Hautamäki, 1997, 116). 

Oppimaan oppimisen strategioiden näkökulmasta heikot oppilaat muo
dostavat aivan erityisen ryhmänsä. Usein heidän oppimisen strategioitaan ku
vataan toteamalla, että oppimisen strategiat puuttuvat heiltä enemmän tai vä
hemmän (Vauras, ym., 1999). Tutkimuksissa tämä olettamus on kuitenkin ku
mottu. Uusimpien tutkimusten mukaan kaikkien oppilaiden on todettu jossain 
määrin käyttävän erilaisia oppimista sääteleviä mekanismeja (Lehtinen, Vauras, 
Salonen, Olkinuora & Kinnunen, 1995; Vauras ym., 1999). Näitä aihealueita 
koskeva tutkimus on kuitenkin vielä vähäistä, mutta lupaavaa. Tutkimus tuo 
koko ajan uutta tietoa myös siitä, miten oppilaiden oppimisorientaatioon ja op
pimisstrategioihin voidaan vaikuttaa. Vai, voidaanko oppimisen orientaatiuun 
vaikuttaa ulkoisin keinoin? 

Vastausta tähän kysymykseen voidaan hakea oppilaiden tavasta vastaan
ottaa palautetta, toimivatko oppilaat self enchancement- vai skill development -
orientaation mukaisesti (Helmke & van Aken, 1995). Self enchancement - mal
lin mukaan hyvä koulumenestys on seurausta sekä aikaisemmasta koulume
nestyksestä, mutta erityisesti aikaisemmasta minäkuvasta. Koulumenestymi
seen voitaisiin tällöin vaikuttaa tehokkaimmin ulkoisen palautteen avulla, vah
vistamalla oppilaan minäkuvaa. Niin kutsutun taitojen kehittämisen mallin 
(skill development) mukaan aiempi menestyminen on keskeinen minäkuvaa 
vahvistava tekijä. Tämän näkemyksen mukaan paras tapa rakentaa oppilaan 
minäkuvaa on parantaa hänen suorituskompetenssiaan ja huolehtia, että oppi
las oppii. Tämän sanotaan pätevän erityisesti pieniin oppilaisiin, joille henkilö
kohtaisesta menestyksestä saatu kokemus on ulkoista palautetta tärkeämpi 
(Helmke & van Akcn, 1995). Tutkimusten mukaan sekä skill-development että 
self enchancement- malli eivät kuitenkaan kumpikaan yksinään riitä selittä-
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maan koulumenestyksen ja minäkuvan yhteyttä. Syy- ja vaikutussuhde on 
kompleksinen ja vastavuoroinen (Marsh, 1990a). Oppimisorientaation kehittä
minen tarkoittaa silloin huomion kiinnittämistä paitsi oppilaan minäkuvaan ja 
kykyyn säädellä toimintaansa myös oppilaan todellisiin mahdollisuuksiin op
pia ja saada onnistumisen kokemuksia (vrt. Niemivirta, 1997, 88). 

Kun oppimisen strategioita tarkastellaan oppimisvaikeuksista kärsivien 
oppilaiden näkökulmasta, voidaan edellä esitettyjen tutkimusten perusteella 
olettaa, että oppimisen orientaation muuttamiseen tarvitaan voimakkaita inter
ventioita. Riittääkö esimerkiksi arviointitavan muuttaminen? 

Empiiristen tutkimusten tulokset herättävät sekä toivoa että toivotto
muutta. Vauras ja kumppanit (1999) toteavat osan lapsista reagoivan helposti 
interventioihin. Heidän tutkimuksissaan oli kuitenkin myös lapsia, jotka olivat 
jo koulu-uran alkuvaiheessa hyvin resistenttejä erilaisille interventioille. Nämä 
tulokset huomioonottaen on syytä olettaa, ettei sanalliselle arvioinneille voida 
asettaa kovinkaan suuria odotuksia oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden 
oppimisen orientaatioon vaikuttamiseksi. 

3.4 Oppimisorientoituneen akateemisen minäkuvan 
rakentaminen 

Kun oppimisen orientaatio erotetaan kahdeksi erilaiseksi orientaatioksi - suo
rituksia ja varsinaista oppimista painottava orientaatio - tarkoitetaan jälkimmäi
sellä suuntautumista tavoitteisiin ja huomion kiinnittämistä tehtävään sinänsä. 
Oppimisessa on tällöin kysymys siitä, minkälaiseksi oppilas haluaa tulla ja 
minkälaiseksi hän uskoo voivansa tulla. Kysymys ei enää ole suoritusten ulkoi
sista syistä (causes) vaan oppimisen perusteista (reasons). Oppimisen motivaa
tiona ei ole itsetunnon säilyttäminen, vaan halu kasvaa ihmisenä ja oppia op
pimisen ilosta (Covington, 1992, 157; Csikszentmihalyi, 1993). Mitä tämä tar
koittaa käytännössä? Voidaanko oppimisen orientaatiota kehittää tähän suun
taan? Miten suoritusorientaation tai epäonnistumisskeeman omaavat oppilaat 
saadaan muuttamaan käsitystään itsestään oppijoina? 

Covington (1992) etsii ratkaisua näihin kysymyksiin motivaation kautta. 
Hän perustaa motivaatiokäsityksensä Maslowin tarvehierarkiaan, jonka pe
rimmäisenä tavoitteena on oppilaan minän aktualisoiminen. Kouluun sovel
lettuna tämä tarkoittaa, ettei koulu voi olla oppilaan kokonaiskehityksestä ir
rallinen, vaan koulun tavoitteiden on yhdyttävä oppilaan tavoitteisiin. Oppimi
sen tavoitteita ei näin ollen voida asettaa kaikille oppilaille yhteisinä, vaan ta
voitteet muotoillaan jokaiselle oppilaalle siten, että oppilas löytää ratkaisun 
myös kysymyksilleen, miksi hän käy koulua ja miksi hän opiskelee. 

Oppimisorientaation kehittämisen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jo
kaisen oppilaan kohdalla tulisi löytää keinot oppimiseen suuntautuvan orien
taation kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa, että jokaisen lapsen kohdalla tulisi ke
hittää kykyä strategiseen ajatteluun, itsekuria sekä taitoja tavoitteiden asettami
sessa ja niihin pyrkimisessä. Strateginen ajattelu edellyttää kykyä suunnitella 
tulevaisuutta ja asettaa tavoitteita sekä keinoja näiden tavoitteiden saavuttami
seksi. Tämä ei ole mahdollista ilman mielikuvia uudesta minästä, "mahdollisista 
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ministä " (possible selves), jotka antavat perspektiivin erilaisten valintojen suo
rittamiseen ja tavoitteiden asetteluun (Borkowski & Thorpe, 1994, 52 - 54 ; Gau
vain & Huard, 1998). Itsekuri ja vapaus ovat puolestaan yhteydessä minän 
pystyvyyskokemuksiin (self efficacy, perceived competence), oppilaan käsityk
seen, kuinka tehokkaasti hän uskoo kykenevänsä käyttämään resurssejaan. Op
pilaan pystyvyyskokemukset yhdessä tulevaisuuden minäkuvien kanssa vai
kuttavat oppimiskohteiden valintaan, ponnisteluihin ja toiminnan kestävyyteen 
(Bandura, 1986; Carcia & Pintrichin, 1994; Miserandino, 1996; Schunk, 1994, 79). 

Edellä esitetty ei vielä vastaa kysymykseen, miten oppimisorientaatioon 
voidaan vaikuttaa. Vastaus vaihtelee sen mukaan, mistä teoreettisesta viiteke
hyksestä oppimisen orientaatiota tarkastellaan. Päämääräteorian (goal theory) 
mukaan kysymys on kehitettävissä olevan kyvykkyyskäsityksen ja tehtävä
orientaation omaksumisesta. Tämä voi tapahtua tehtäviä ja arviointia eriyttä
mällä, säätelemällä auktoriteettia, minimoimalla älykkyyden merkitystä ja in
nostamalla oppilaita yrittämiseen ja kognitiiviseen ponnisteluun (Ames, 1992). 
Tehtäväorientaatiota voidaan lisätä myös asettamalla riittävän korkeita vaati
muksia kaikille oppilaille (Ames, 1992; Blumenfeld, 1992; Stipek, 1997, 84). Op
pilaiden arvioimisessa edellä esitetty merkitsee älykkyyllä koroslavien arvusa
nojen, oikeiden vastausten ja vertailun välttämistä (Ames, 1992). 

Konstruktivismin mukaan kysymys ei ole niinkään oppilaan orientaation 
kehittämisestä. Kysymys on pikemminkin tiedon luonteesta ja tiedon konstru
oimisesta. Oppimisen kannalta on tärkeää, että oppilaat saavat työskennellä 
heille merkityksellisten autenttisten tehtävien parissa (Blumenfeld, 1992, 278), 
joissa heillä on mahdollisuus yhdistää erilaiset motivationaaliset uskomukset 
tavoitteiden asettamiseen, oppimisen strategioihin, itseohjautuvaan oppimi
seen, oppimisen kontrolliin ja omien resurssien käytön suunnitteluun (Boekarts, 
1999; Niemivirta, 1999; Pintrich, 1999). 

Edellä olevan mukaan oppimista painottavan orientaation kehittäminen 
tarkoittaa sekä oppimisympäristön muuntelua, oppilaan oman oppimisproses
sin kontrollin lisäämistä, oppilaalle sopivien tavoitteiden ja haasleiden asetta
mista että oppilaan tukemista tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on haastava 
Lehlävä. Kyseessä on kontrollin, vaatimusten ja tuen yhteensovittaminen, kehi
tyksen dynamon käynnistäminen (Hautamäki & Hautamäki, 1997, 359). Tämä 
on erityisen tärkeä niille oppilaille, jotka tuntevat itsensä aliarvioiduksi, joille ei 
aseteta korkeita tavoitteita ja jotka eivät voi koulussa näyttää parastaan. On 
syytä painottaa, että myös heillä on oikeus korkeisiin opillisiin tavoitteisiin ja 
oman oppimiskokemuksen arvostamiseen (Stipek, 1997, 87). 

Olen kuvannut tässä luvussa akateemisen minäkuvan sisältöä ja yhteyttä 
oppimisorientaatioon. Tähän tarkasteluun perustuen määrittelen ideaalisen 
akateemisen minäkuvan seuraavasti: akateeminen minäkuva kehittyy osana 
oppilaan kokonaisvaltaista minäkuvaa, vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa, differentoituu ja generalisoituu iän ja metakognitioiden kehittymisen 
myötä, sisältää muovautuvan ja kehitettävissä olevan kyvykkyyskäsityksen ja 
oppimisorientoituneen motivaation. Näin määritelty akateeminen minäkuva 
asetetaan tässä tutkimuksessa sanallisen oppilaan arvioinnin teoreettiseksi ta
voitteeksi. Täyttääkseen tämän tehtävän Lulee sanallisen arvioinnin täyttää seu-
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raavat arvioinnin kokonaisvaltaisuuteen ja spesifiyteen, dynaamisuuteen ja op
pimisorientaation kehittämiseen liittyvät kriteerit 1 - 10. 

Arvioinnin kokonaisvaltaisuus ja eriytyminen: 

1. Arviointi on panoraaman kaltainen kuvaus oppilaasta.
2. Arviointi sisältää harmonisen ja kokonaisvaltaisen kuvan oppilaasta ai

nutlaatuisena erillisenä oppijana ja kouluyhteisön jäsenenä.
3. Arviointi on monidimensioinen ja sisältää spesifin eri oppiaineissa edis

tymistä koskevan arvion.

Arvioinnin dynaamisuus: 

4. Arviointi sisältää kehitettävissä olevan kyvykkyyskäsityksen.
5. Arviointi sisältää aikaperspektiivin mennyt - tulevaisuus ja mahdollistaa

oppilaan minän eri osa-alueiden kasvun mahdollisuuksien kokeilun.
6. Arviointi on opettajan tarjous oppilaalle hänen koulututettavuudestaan ja

kasvun mahdollisuuksistaan, ikään kuin dialogin avaus.

Arviointi oppimisen orientaation kehittämisen välineenä: 

7. Arviointi on oppimis- ja tehtäväorientoitunut.
8. Arviointi sisältää oppilaan autonomiaa tukevia attribuutioita.
9. Arviointi ylläpitää kasvua tukevaa epätasapainon ja tasapainon tilaa.
10. Arviointi sisältää oppilaan oman vastuun, aikuisen tuen ja kontrollin.

Tämä lista toimii tässä tutkimuksessa sekä sanallisen arvioinnin autentti
suuden kriteerinä että peilinä, jota vasten tutkimuksen tuloksena saatavia sa
nallisen arvioinnin sisältöjä peilataan. Mikäli sanalliset arvioinnit täyttävät nä
mä kriteerit, voidaan arviointeja pitää sisällöiltään autenttisuutta edistävinä. 
Toisen peilin muodostavat aiemmissa tutkimuksissa saadut opettajien oppilas
kuvauksia koskevat tutkimukset, joita käsitellään seuraavassa luvussa. 



4 OPPILAAN MÄÄRITTELYT AIKAISEMMISSA 

TUTKIMUKSISSA 

4.1 Kaavamainen ja staattinen kuvaamisen tapa 

Tarkastelen tässä luvussa aikaisempien tutkimusten avulla, miten opettajat ku
vaavat ja arvioivat oppilaitaan. Varsinaisten suoraan oppilasarviointeihin koh
distuneiden tutkimusten vähäisyyden vuoksi, joudun tyytymään opettajien op
pilaskuvauksia yleisesti käsitelleisiin tutkimuksiin. Tiedostan erilaisilla tutki
musotteilla suoritettujen tutkimusten yhdistämisen vaarat. Tutkimustulokset 
voivat heijastaa pikemmin tutkimusotetta kuin todellisuutta. Näyttää kuitenkin 
siltä, että tutkimusmenetelmistä huolimatta, tutkimustulokset ovat samansuun
taiset. 

Tulosten mukaan opettajilla on tietty varsin yhtenäinen yleiskuva oppi
laista. Hyvä oppilas on huomiokykyinen, sitoutunut koulutyöhön, vastuun
tuntoinen, yhteistyökykyinen, kiinnostunut koulusta, sopeutuu luokkayh
teisöön ja noudattaa yhteisön sääntöjä (Cadwell & Jenkins, 1986; Kagan & Tip
pins, 1991; Selleri ym., 1994). Hautamäen ja Hautamäen (1997b, 114) mukaan 
suomalaisessa kulttuurissa hyvän oppilaan ominaisuuksina pidetään myös 
vahvaa ja jäykkää itsehallintaa jopa välttämishakuisuutta, kun taas hyvää op
pilasta kuvataan adjektiivein oikeudenmukainen, hyvin käyttäytyvä, ahkera, 
avulias, hienotunteinen, rehellinen, ystävällinen, vaatimaton, järkevä, sulkeu
tunut ja myötätuntoinen. 

Useiden tutkimusten mukaan opettajien oppilaskuvaukset perustuvat 
muutamaan harvaan ominaisuuteen ja painottavat ulkoista käyttäytymistä 
(Dockrell, 1988, 134). Ihanneoppilas on asianmukaisesti käyttäytyvä ja hyvä 
pragmaattisissa koululaistaidoissaan. Hänet koetaan yleisesti miellyttävänä, 
hänen uskotaan kykenevän parempiin suorituksiin ja käyttäytyvän sosiaalisesti 
paremmin kuin epäasianmukaisesti käyttäytyvät toverinsa (Becker ym., 1991). 
Ranskalaisiin postmodernisteihin viitaten (Bourdieu ja Passeron) hyvää oppi
lasta on kuvattu myös sosiaalisena positiona. Hyvän oppilaan merkki on, että 
hän osaa mukautua opettajan määrittelemään pedagogiikkaan (Amirault, 1995, 
71). Vastaavaan tulkintaan viittaa myös käsitys, jonka mukaan oppilaan hyvä 
itsetunto kertoo "oppilaan asenteesta koulun ehdottamaan kykydiagnoosiin ja 
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koulutusennustukseen" (Snellman & Räty, 1998, 85). Kaavamainen kuvaustapa 
tarkoittaa myös sukupuolisidonnaista kuvaamista. Pojista tehdyt arvioinnit 
eriytyvät kolmeksi faktoriksi ja tyttöjen kahdeksi (Cole ym., 1997). 

Stereotypioita korostava ja kaavamainen kuvaustapa on tutkimusten mu
kaan suhteellisen pysyvä. Sen on todettu säilyvän myös silloin, kun opettajia on 
tarkoituksellisesti rohkaistu kuvausten laajentamiseen. Eräässä tutkimuksessa 
opettajia pyydettiin arvioimaan oppilaitaan viiden luonteenpiirteen suhteen, 
joiden arvioimiseksi heillä oli käytettävissään yhteensä 25 arviointilausetta, viisi 
lausetta/ luonteenpiirre. Tuloksen mukaan opettajat eivät arvioineet jokaista 
pyydettyä ominaisuutta, vaan keskittyivät luokkakäyttäytymisen ja sisukkuu
den arvioimiseen (Dockrell, 1988, 132 - 134). Saman tutkijan toisessa tutkimuk
sessa kapea-alainen kuvaustapa säilyi, vaikka opettajia nyt erityisesti rohkais
tiin kuvausten laajentamiseen. Opettajien arvioinnit analysoitiin jälleen faktori
analyysin avulla. Oletuksena oli, että arvioinnit eroaisivat oppiaineittain. Tu
lokseksi saatiin jälleen kaksi faktoria sitkeys/ omantunnontarkkuus ja luotetta
vuus. Kapea-alainen kuvaaminen ulottui kaikkiin oppiaineisiin. Tutkimuksen 
johtopäätöksenä opettajien arviointitapa todettiin pysyväksi. Mittaustavan 
muuttaminen ei laajentanut oppilaista laadittuja raportteja (Dockrell, 1988). 

Toisenlaisen kuvan opettajien oppilaskuvauksista antavat tutkimukset, 
joissa korostetaan opettajien oppilaskuvauksissa käyttämien konstruktioiden 
määrää. Rowntree (1987) siteeraa tutkimusta (Wood & Napthali, 1975), jossa 
voitiin erottaa yli 50 ominaisuutta, joiden avulla opettajat arvioivat oppilaitaan. 
Siitä huolimatta, että konstruktioita yhdisteltiin, saatiin edelleen 22 erilaista 
konstruktiota, joista useimmin käytettyjä olivat lahjakkuus, oppiainekohtainen 
lahjakkuus, kiinnostus oppiainetta kohtaan, osallistuminen luokkatyöhön, 
luottamuksellisuus, hiljaisuus, käyttäytyminen ja siisteys. Näiden arviointi
kohteiden lisäksi oli useita sellaisia, joiden tärkeydestä opettajat eivät olleet yk
simielisiä. Tällaisia olivat kypsyys, aggressiivisuus ja ulospäinsuuntautunei
suus. Alempien luokkien opettajat pitivät arviointikohteina tärkeinä myös tot
televaisuutta, riippumattomuutta, itsekuria, luotettavuutta ja kunnollisuutta. 

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa oppilaskuvauksia on tutkittu konteksista 
ja toiminnasta irrotettujen fiktiivisten kuvausten avulla. Tämän tutkimuksen 
kannalta tärkeämpiä ovat tutkimukset, joissa oppilaskuvauksia tutkitaan todel
lisissa arviointitilanteissa. Tällaisista tutkimuksista harvoja esimerkkejä ovat 
Sellerin, Carugatin ja Scappinin (1994), Polen (1993) sekä Torrancen ja Pryorin 
(1998) tutkimukset. 

Sellerin ja kumppaneiden (1994) tutkimus edustaa harvoja todellisia kou
lutodistuksia aineistona käyttäneitä tutkimuksia. Tutkimuksessa analysoitiin 77 
oppilaan sanalliset koulutodistukset ja seurattiin arviointien pysyvyyttä usean 
vuoden ajan. Todistustekstit luokiteltiin seitsemään luokkaan: luokkatyösken
telyyn osallistuminen, työskentelytavat, sosiaalisuus ja moraalinen käyttäyty
minen, fyysiset ominaisuudet, lukeminen, puhuminen, kirjoittaminen ja mate
matiikka. Verbaaliset arvioinnit muutettiin kvantitatiivisiksi asteikolla 1 - 6. 

Tulokseksi saatiin nk. yleinen faktori, jossa painottuivat akateemiset pe
rustaidot (kielelliset taidot ja matematiikka), kunnon kansalaisen ominaisuudet 
(sääntöjen noudattaminen) ja hyvän oppilaan ominaisuudet. Merkittävä tulos 
oli, että yleinen faktori säilyi todistuksissa ja ohjasi opettajien arviointia myös 
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myöhempinä vuosina (Selleri ym., 1994). Kun opettajien arviointitapaa tutkittiin 
tarkemmin, havaittiin arvioinnin tapahtuvan kaksivaiheisesti siten, että ensim
mäisessä vaiheessa opettaja arvioi laajasti oppilaitaan heidän suoritustensa ja 
tulostem;a perusteella. Toisessa vaiheessa yhdistellessään erilaisia oppilasta 
koskevia tietoja, oppilaiden suoritukset yhdistyivät nk. yleiseen faktoriin ja ar
viointia alkoi ohjata yleinen arvioinnin teoria. 

Tässä tutkimuksessa oppilasarviointeja tutkittiin henkilöhavainnoinnin 
tutkimusperinteestä käsin. Tutkijat hylkäsivät sekä anglosaksisen perinteen että 
eurooppalaisen perinteen. Anglosaksisen perinteen he tulkitsivat johtavan arvi
ointiin, jota ohjaa opettajan implisiittinen teoria, kun taas eurooppalainen pe
rinne tarkoittaisi normatiivisen yleisen dimension perusteella tapahtuvaa arvi
ointia. Tutkijat esittävät molemmista perinteistä poikkeavan sosiaalipsykologi
sen lähestymistavan oppilaan arvioinnin tutkimiseen. Tutkijoiden mukaan 
opettajien käsitykset oppilaistaan sisältävät monitasoisia kognitioita, syntyvät 
tietyssä kontekstissa ja palvelevat tiettyj� sosiaa lisict tarkoituksia. Arvioinnit 
ovat sosiaalisia represeulaaliuila (Selleri ym., 1994). 

Toinen aidossa kouluympäristössä suoritettu tutkimus on Polen (1993) 
k011lukohtaista arviointikokeilua koskeva tutkimus. Tutkimuksessa ei varcinai 
sesti analysoitu oppilasarviointien sisältöjä. Tutkimus kohdistui enemminkin 
arviointiin opettajan työnä. Kokeilussa käytetty aineisto kuitenkin osoittaa, että 
oppilaan arviointi on laajenemassa oppimistulosten arvioimisesta kokonais
valtaiseen oppimisen, työskentelytapojen ja kokonaispersoonallisuuden arvi
ointiin. Kyseisessä koulussa arvioitaviksi asioiksi otettiin varsinaisten oppiai
neiden ja koulutyön ohella myös oppilaiden harrastukset ja vapaa - aika. Lisäk
si arvioinnissa käsiteltiin oppilaan persoonallisuutta varsin laajasti. Käytännön 
työssä toteutettu tutkimus paljasti teorian ja käytännön ristiriidan. Arviointiko
keilun tavoitteena oli kytkeä arviointi tiiviimmin opetukseen. Näin ei kuiten
kaan käynyt. Arviointi jäi opetuksesta irralliseksi ja arvioinnin todettiin toimi
van pikemmin oppilaan manipuloinnin kuin opettajan ja oppilaan työn kehit
tämisen välineenä. 

Vastaaviin tuloksiin päätyivät Torrance ja Pryor (1998) mikrososiologises
sa tutkimuksessaan. Tutkijat toteavat luokassa tapahtuvan arvioinnin komplek
sisuuden unohtuvan sekä arviointitutkijoilta että koulun kehittäjiltä. Tutkimuk
sessaan he osoittavat opettajan suorittaman arvioinnin vaikuttavan oppilaisiin 
eri tavoin luokan sosiaalisesta vuorovaikutustilanteesta riippuen. Keräämäänsä 
aineistoon nojautuen he toteavat oppilaiden arvioinnin edustavan behavioris
tista ajatusmallia, suoritusorientaatiota ja ulkoisia palkkioita (Torrance & Pryor, 
1998, 95). 

Edellä esitetyt tutkimustuloksista voidaan päätellä, etteivät opettajat op
pilaita kuvatessaan juurikaan kiinnittäisi huomiota älykkyyteen. Kysymys lie
nee kuitenkin painotuksista. Hyvä muisti ja älykkyys liitetään hyvän oppilaan 
ominaisuuksiin. Niiden painoarvosta tutkijat ovat kuitenkin eri mieltä (Gilly, 
1980 sit. Selleri ym., 1994, Snellman & Räty, 1998). Älykkyyttä tärkeämpää 
näyttäisi olevan, kuinka ahkeria oppilaat ovat, miten he sopeutuvat kouluun ja 
kuinka he käyttäytyvät koulussa. Mistä tässä on kysymys, onhan älykkyyttä 
tähän asti totuth1 pitämään koulutettavuuden ensisijaisena mittarina? 
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4.2 Epäsuora kyvykkyyden arviointi 

Se, että opettajien käsitys oppilaiden älykkyydestä ei nouse esiin opettajien op
pilaskuvauksissa, ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oppilaiden älykkyydellä olisi 
enää merkitystä. Keskustelu älykkyydestä tuntuu laajenevan ja saavan yhä uu
sia muotoja (Snellman & Räty, 1998; Uusikylä, 1998, Välijärvi, 1998). Opettajille 
älykkyyden ja lahjakkuuden määrittely on kuitenkin vaikea tehtävä. 

Siitä huolimatta, että opettajat arkailevat kyvykkyyden määrittelyä, tule
vat heidän käsityksensä oppilaiden älykkyydestä esiin eri tavoin. Yksinkertai
simmillaan opettajan käsitys oppilaiden koulutettavuudesta ja älykkyydestä 
tulee esiin luokan symboliikassa kuten istumajärjestys (Kasanen ym., 1997). 
Oppilaita älykkyyden mukaan järjestykseen panevia rutiineita ovat myös ko
keet, oppilaan arviointi, opetuksen eriyttäminen, oppilaiden ryhmittely ja luot
tamustehtävät (Salo, 1999; Snellman & Räty, 1998, 83). 

Opettajien käsitykset tulevat esiin myös siinä, miten opettajat suhtautuvat 
oppilaisiin. Opettajat ja oppilaat ovat yhtä mieltä siitä, että opettajat kohtelevat 
erilaisia oppilaita eri tavoin. Opettajat arvioivat kyvykkäät oppilaat suo
tuisammin kaikkien ominaisuuksien suhteen (Carr & Kurtz-Cortes, 1994) ja 
kontrolloivat kyvykkäiksi luokittelemiaan, mutta vähän ponnistelevia laiskoja 
oppilaita, enemmän kuin kovasti yrittäviä ja vähemmän kyvykkäitä (Crozier, 
1997, 142). Oppilaiden mielestä opettajat myös kiittävät hyviä oppilaita heikkoja 
oppilaita useammin. Opettajat itse eivät tätä eroa kuitenkaan havainneet (Ba
bad, 1990). Siitä huolimatta, että opettajat vaativat hyviltä oppilailta enemmän, 
näyttää opettajien suhde hyviin oppilaisiin säilyvän myönteisenä ja lämpimänä 
(Stipek, 1997). 

Heikot oppilaat saavat puolestaan enemmän tukea ja apua kuin hyvät 
oppilaat. Heiltä ei myöskään odoteta yhtä paljon. Jos opettaja uskoo heikon op
pilaan epäonnistumisen syyksi riittämättömät kyvyt, opettaja osoittaa oppilasta 
kohtaan myötätuntoa ja sääliä ja vastaavasti ärtymystä, jos hän olettaa epäon
nistumisen johtuvan vähäisestä yrittämisestä (Butler, 1994). 

Opettajien kyvykkyyskäsitykset näkyvät myös siinä, minkälaisen merki
tyksen he antavat eri oppiaineille oppimiskyvyn ja koulutettavuuden arvioimi
sessa. Oppiaineiden erilainen arvostus näkyy jo päiväkodissa, jossa mieluum
min arvioidaan akateemisia korkealle arvostettuja aineita kuin vähemmän ar
vostettuja piirtämistä ja maalaamista (Selleri ym., 1994). Vaatimatonkin tutus
tuminen koulujen oppilaan arvioinnin lomakkeisiin osoittaa tämän pitävän 
paikkansa. Perinteisenä älykkyyden mittarina pidetään matematiikkaa, jossa 
suoriutuminen tulkitaan osoitukseksi yleisestä älykkyydestä (Räty ym., 1995). 
Äidinkielen, erityisesti lukemaan oppimisen, on tutkimuksissa todettu ennus
tavan myöhempää akateemista menestymistä (Chapman & Lambourne, 1990; 
Kuusinen, 1992). 

Tässä tutkimuksessa käytössä olevassa todistuskaavassa eri oppiaineiden 
arvostus näkyy oppiaineiden järjestyksessä. Arviointilomakkeen alkuosassa 
arvioidaan käyttäytyminen ja huolellisuus, sen jälkeen äidinkieli, matematiikka 
ja lopuksi "muut aineet" yhtenä ryhmänä. Tämä saa kysymään, voidaanko 
"muiden aineiden" sijoittamista lomakkeen loppuun pitää merkkinä niiden ar-
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vastuksesta ja voidaanko näin jo todistuskaavan rakenteesta päätellä, minkälai
sia koulutettavuuden kriteereitä koulu pitää arvossa. 

Opettajan käsitykset oppilaan älykkyydestä heijastuvat siis sekä opettajan 
odotuksissa että opettajan attribuutioissa. Tutkimusten mukaan opettajat ko
roslaval allribuulioissactH yrittämistä kaikkien oppilaiden kohdalla, mutta eri
tyisesti niiden oppilaiden kohdalla, joilta opettaja odottaa parempia suorituksia 
(Covington, 1992, 16; Crozier, 1997). 

Tyypillinen attribuutio on "yritä enemmän". Tällaisen yleisen attribuution 
ongelma on kuitenkin, ettei siinä analysoida oppimistulokseen vaikuttaneita 
tekijöitä. Tällöin on mahdollista, ettei attribuutio auta myöskään oppilasta ym
märtämään, mistä heikko tai hyvä tulos johtuu (8utler & Orion, 1990). 

Yrittämiseen attribuoiminen herättää myös kysymyksen, kuvaavatko att
ribuutiot opettajan todellista uskoa yrittämiseen vai voiko attribuutio olla myös 
merkki lapsikeskeisyyden nimissä tapahtuvasta postiivisesta vahvistamisesta 
(Pryor & Torrance, 1998, 161). Mikäli näin on, yrittämiseen attribuoiminen voi 
kaantya 1tseaan vastaan. Se voikin tukea ja vahvistaa suoritusorientaatiota 
(Pryor & Torrance, 1998) tai jättää oppilaan pahimmassa tapauksessa epätietoi
seksi, mitkä tekijät hänen suorituksiinsa todella vaikullaval (Duller & Oriu11, 
1990). 

Opettajan käsitykset oppilaan älykkyydestä välittyvät oppilaalle eri ta
voin. Eivätkä vaan välity, vaan vaikuttavat oppilaaseen. Silloin kun opettaja 
vaatii oppilaalta tuloksia, tuntee oppilas itsensä kompetentiksi, innostuu ja 
tuntee oppimisen iloa. Jos opettaja ei odota oppilaalta tuloksia, ei oppilas 
myöskään itse opi vaatimaan itseltään (Blöte, 1995). Tämänkaltainen odotusten 
madaltaminen on sitä tuhoisampaa, mitä ongelmallisemmasta oppilaasta on 
kysymys. Äärimmäisessä tilanteessa opettaja madaltaa odotuksiaan vähä vä
hältä tyytyen lopulta siihen, että oppilas edes käyttäytyy hyvin. Tällaisessa ti
lanteessa opettaja-oppilas suhde muuttuu kuri-orientoituneeksi ja käyttäytymi
sestä ja sääntöjen noudattamisesta tulee pääasia muun oppimisen jäädessä taka
alalle. Näin sekä opettajan odotukset että oppilaan omal tavoitteet laskevat ja 
oppilaan kompetenssin tunne heikkenee (Stipek, 1997, 82 - 86). 

EJellä olevan perusteella voidaan todeta, että opettajan oppilaskuvaukset 
ovat kaavamaisia, oppilaita yhdenmukaistavia, hyvää normatiivista koulu
käyttäytymistä painottavia ja niissä ilmaistaan kyvykkyys epäsuorasti. Tulos 
antaa aiheen kysyä, edustavatko tämänkaltaiset kuvaukset opettajien käsityksiä 
oppilaistaan vai selittyykö kuvaustapa pedagogiikan sisällöistä ja opettajan 
työstä käsin? Etsin seuraavassa vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla 
asiaa erityisesti koulunkäynnin alkuvaiheen näkökulmasta. Analysoin kaava
maista oppilaskuvaa kahdesta erilaisesta näkökulmasta: koulutulokkaan kehi
tystehtävä ja opettajan oman työn hallinta (Cadwell & Jenkins, 1986; Doyle, 
1990; Pryor & Torrance, 1998). 
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4.3 Oppilaan psyko - sosiaaliseen kehitystehtävään ja opettajan 
oman työn hallintaan kiinnittyvä arviointi 

Tarkastelen oppilaskuvausten kaavamaisuutta seuraavassa ensiksi sen mukaan, 
voitaisiinko kaavamaisuutta ainakin joissakin koulu - uran vaiheissa ymmärtää 
oppilaiden psyko - sosiaalisen kehitystehtävän näkökulmasta tarkoituksenmu
kaiseksi. Keskityn tässä yhteydessä tämän tutkimuksen näkökulmasta rele
vanttiin koulunkäynnin vaiheeseen eli koulunkäynnin aloittamiseen ja ensim
mäisiin kouluvuosiin. 

Ensimmäisten kouluvuosien aikana oppilaan kehitystehtävänä on oppi
maan oppiminen ja oppijaksi kasvaminen. Koulunkäyntinsä aloittavan lapsen 
tulee oppia olemaan koululainen eli omaksua uusi sosiaalinen identiteetti ja 
etsiä paikkansa uudessa ryhmässä ja hänelle uudessa instituutiossa (Erikson, 
1950). Edelleen hänen odotetaan oppivan uusia työskentelytapoja ja luovan 
näin itselleen oppimisen sosiaaliset ja toiminnalliset perusvalmiudet. Koulutu
lokkaan kehitystehtävä sisältää sekä yhteisöön sopeutumista edistävän sosiaa
lisen identiteetin että persoonallisen identiteetin yhteensovittamisen. 

Mikäli koulu määrittelee koulutulokkaan kehitystehtävän edellä kuvatulla 
tavalla, on luonnollista, että koulunkäynnin alkuvaiheessa myös oppilaiden 
arvioimisessa korostuvat yhteiset käyttäytymis- ja toimintatavat. Arvioinnissa 
olisikin tällöin kysymys koululaiseksi kasvamisen kehitystehtävän ja yhteisten 
toimintatapojen omaksumisen arvioimisesta. Tavoitteena olisikin opiskelu
edellytysten luominen, ei stereotypioiden rakentaminen (vrt. Hautamäki & 
Hautamäki, 1997, 110, Stipek & Mac lver, 1989). 

Vastaavia portaita voidaan koulussa olettaa olevan myöhemminkin. Täl
laisina portaina on arkikokemuksen mukaan totuttu pitämään muun muassa 
siirtymistä kolmannelle luokalle ja siirtymistä peruskoulun ala-asteelta yläas
teelle. Siirtymistä uuden opettajan opetukseen voidaan pitää samanlaisena 
portaana. Kaikissa näissä tilanteissa oppilas mukauttaa minäkuvaansa ja käsi
tystään itsestään uuteen tilanteeseen ja toimintaan sopivaksi. Näissä tilanteissa 
kaavamainen, käyttäytymistä painottava arviointi voi selittyä myös tietoisista 
pedagogisista painotuksista uuden ryhmän opiskellessa yhteisiä toimintatapoja. 

Näin ymmärrettynä kaavamainen kuvaaminen kuvaisi myös opettajan ta
paa jäsentää tilannetta ja ohjata oppilaitaan yhteisiin toimintatapoihin. Opetta
jan työstä käsin tulkittuna kaavamainen kuvaaminen voi näin ollen olla myös 
merkki opettajan pyrkimyksistä oman työn hallintaan. 

Opettajan työtä ja siinä muodostuvaa tietoa on kuvattu epälineaariseksi, 
integroituneeksi, verkostuneeksi (nested knowing) (Lyons, 1990), "hiljaiseksi 
tiedoksi", yhtäaikaa emotionaaliseksi, evaluatiiviseksi ja kognitiiviseksi, komp
leksiseksi ja henkilökohtaisia merkityksiä sisältäväksi (Elbaz,1990). Sitä on ku
vattu myös tapaustietona (case knowledge) (Doyle, 1990), joka kiinnittyy oppi
aineisiin ja opetussuunnitelmaan kompleksisessa ympäristössä. 

Tämä monikerroksisuus huomioiden kaavamaista oppilaiden kuvaamisen 
tapaa voidaan tarkastella myös keinona hallita tämänkaltaista eri suuntiin ku
rottuvaa tietoa sekä luokkatilannetta, jossa tieto muodostuu. Tämä tarkoittaa 
myös oppilaita koskevaa tietoa. 
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Kaavamainen kuvaamisen tapa on tällöin myös merkki opettajien tavasta 
rajoittaa ärsykkeiden määrää. Sijoitettuaan oppilaansa tiettyyn kategoriaan, 
pystyy opettaja erityisesti suurissa luokissa hahmottamaan luokkansa helpom
min, asettamaan oppilailleen odotuksia ja selittämään heidän onnistumisensa ja 
epäonnistumisensa syitä tehokkaammin. Oppilaiden luokiltelu autlaa ralionali
soimaan ja rajaamaan havaintoja ja näin hallitsemaan sekä luokan kaaosta että 
opettajan omaa identiteettiä. 

Kaavamainen kuvaamistapa osoittaa, että opettajalla olisi tällöin mieles
sään eräänlainen oppilastyyppi, johon hän suhteuttaa oppilaitaan. Tästä tyy
pistä muodostuu luokitteluperusta tai normi, johon muita oppilaita ja heidän 
suorituksiaan voidaan verrata (Berger & Luckmann, 1994; Berliner, 1987; Da
vies, 1984; Räty ym., 1994). Kun tutkimusten perusteella tiedetään oppilaiden 
tyypittelyn tapahtuvan pinnallisen ja vähäisen tiedon varassa (Becker ym., 
1991), ja kun havainnointiin liittyy myös opettajan oman identiteetin säilyttä
minen (vrt. Morling & Epstein, 1997), on yksittäisen oppilaan kuvaus helppo 
ymmärtää pikemminkin kaavamaisena luokitteluna ja nopeana evaluaationa 
kuin pysyvien piirteiden kuvauksena ja oppilaan monipuolisena kuvaamisena. 

Tark1stelcn nyt rinnan edellisessä luvussa esittämääni ideaalista akatee
mista minäkuvaa rakentavan arvioinnin kriteereitä ja tässä luvussa käsiteltyjä 
oppilaskuvauksia koskevia tutkimustuloksia. Taulukossa 2 esitetty rinnastus 
nostaa esiin joitakin ristiriitoja. Näyttää siltä, että sekä yleisessä oppilasarvioin
nin kehittämistä koskevassa keskustelussa että virallisissa oppilaan arvioinnin 
ohjeissa luotetaan ehkä liikaa opettajan mahdollisuuksiin arvioida oppilaitaan 
monipuolisesti, yksilöllisesti ja oppilaan minäkuvan kehittymistä laaja - alai
sesti tukien. Todellisuudessa oppilaan monipuolinen arvioiminen on vaativam
pi tehtävä kuin on ajateltu. Viitteitä on myös siitä, että luokkatilanteen moni
mutkaisuus ja opettajan havaintojen rajallisuus aiheuttavat sen, että opettajan 
oppilaantuntemus ja yksittäisen oppilaan opiskeluprosessin tunteminen on 
oletettua heikompaa (Pryor & Torrance, 1998). Tämä herättää kysymyksen, 
ovatko oppilaan arvioinnille asetetut vaatimukset ja arvioinnin todellisuus risti
riidassa. Tätä ristiriitaa kuvataan taulukossa 2, jossa on esitetty rinnan ideaali
sen minäkuvaa tukevan arvioinnin k.rileeril jd dieuunistd tutkimuksista koottu 
yhteenveto opettajien tavasta kuvata oppilaitaan. 

Siitäkin huolimatta, että taulukossa 2 on rinnastettu erilaisiin viitekehyk
siin perustuvia tutkimustuloksia, uskaltaudun asettamaan tämän rinnastuksen 
sanallisten arviointien peiliksi. Tämän yhteenvedon mukaan keskeiset ristiriidat 
ovat siinä, voidaanko sanallista arviointia kehittää kaavamaisista ja staattisista 
kuvauksista monidimensioiseksi ja spesifiksi arvioinneiksi, miten arvioinneissa 
käsitellään oppilaan kehitystä dynaamisena ja kokonaisvaltaisena prosessina ja 
miten arvioinnit voisivat tukea oppilaiden oppimisorientaation kehittymistä ja 
oppimisen strategioita. 

Tämän dilemman myötä siirryn luvussa 4 tarkastelemaan arviointia opet
tajan työnä ja opettajaa arvioinnin suorittajana. Tässä luvussa pyrin luomaan 
kuvaa siitä, miten sanallista arviointia voidaan ymmärtää yksittäisen opettajan 
kognitiivisen ja praktisen toiminnan, opettajille yhteisen pedagogisen asiantun
tijuuden ja lopulta kouluinstituution näkökulmasta. 
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TAULUKK02 Ideaalisen akateemista minäkuvaa rakentavan oppilaan arvioinnin kri
teerit ja aikaisemmissa tutkimuksissa saatujen oppilaskuvausten sisällöt 

Ideaalisen minäkuvaa tukevan oppilasar- Aiemmista tutkimuksista koottu yhteenveto 
vioinnin sisällöt opettajien tavasta kuvata oooilaitaan 

Arvioinnin kokonaisvaltaisuus ja Arvioinnin kokonaisvaltaisuus ja 
eriytyminen eriytyminen 

- Arviointi on panoraaman kaltainen ku- - Oppilaskuvaukset ovat kaavamaisia ja
vaus oppilaasta. perustuvat muutamaan harvaan piirtee-

- Arviointi on monidimensioinen ja si- seen.
sältää spesifin eri oppiaineissa edisty- - Kuvaukset painottuvat koulukäyttäy-
mistä koskevan arvion. tymiseen ja oppilaiden asenteisiin kou-

- Arviointi sisältää harmonisen ja koko- lua kohtaan.
naisvaltaisen kuvan oppilaasta ainut-
laatuisena erillisenä oppijana ja koulu-
yhteisön jäsenenä.

Arvioinnin dynaamisuus Arvioinnin dynaamisuus 

- Arviointi sisältää kehitettävissä olevan - Kuvaukset ovat staattisia.
kyvykkyyskäsi tyksen. - Kuvaukset tapahtuvat luokittelun ja

- Arviointi sisältää aikaperspektiivin kinnallisen evaluaation tasolla.
mennyt - tulevaisuus ja mahdollistaa - yvykkyyden arviointi tapahtuu epä-
oppilaan minän eri osa - alueiden kas- suorasti
vun mahdollisuuksien kokeilun.

- Arviointi on opettajan tarjous oppilaalle
hänen koulututettavuudestaan ja kas-
vun mahdollisuuksistaan, ikään kuin
dialogin avaus.

Arviointi oppimisen orientaation Arviointi oppimisen orientaation kehit-
kehittämisen välineenä tämisen välineenä 

- Arviointi on oppimis- ja tehtävä orien- - Kuvaukset korostavat yrittämisen attri-
toitunut. buutioita.

- Arviointi sisältää oppilaan autonomiaa
tukevia attribuutioita.

- Arviointi ylläpitää kasvua tukevaa
epätasapainon ja tasapainon tilaa.

- Arviointi sisältää oppilaan oman vas-
tuun, aikuisen tuen ia kontrollin.



5 OPETTAJA AMMATILLISENA ARVIOIJANA 

5.1 Arviointikohteiden määrittely 

Uudistuvan oppilaan arvioinnin odotetaan siis luovan oppilaasta Rowntreen 
(1987, 229) sanoja lainaten panoraaman kaltaisen kuvan. Kysymyksiä herättää, 
minkälaisen panoraaman ja kuka panoraaman määrittelee? On itsestään selvää, 
ettei oppilaasta voida arvioida kaikkia ominaisuuksia eikä kaikkea osaamista. 
Arviointi kohdistuu vain joihinkin rajattuihin koulun kasvatuksellisten pää
määrien näkökulmasta relevantteihin asioihin, jotka jonkun on kuitenkin mää
riteltävä. Tässä luvussa tarkastelen, mitä koulussa arvioidaan, miten arvioita
vista asioista sovitaan ja minkälaisilla menetelmillä arviointi tehdään. 

"There is no way to document fully what each student learns in our classrooms, and 
to bring that dynamic learning fully to life in a written assessment" (Power & Chan
dler, 1998, 2). 

Arviointikohteista sopiminen on tuottanut aina opettajille ongelmia. On
gelmat eivät kuitenkaan ole olleet yhtä suuret perinteisessä behaviorismiin pe
rustuvassa opetuksessa, jossa oppikirjat ja opetussuunnitelmat ohjasivat tar
kemmin myös arviointia. Toisin on oppilaan kokonaisvaltaista kehittymistä 
painottavan transformaation metateorian mukaisessa opetuksessa, jossa arvi
oinnin tulee kohdistua oppimistulosten ohella kokonaispersoonallisuudessa 
tapahtuviin muutoksiin, oppilaan tahtoon ja motivaatioon, strategiseen ajatte
luun, itsekontrolliin ja tavoitteiden asetteluun. Puhutaan jopa yleisesti elämän
taitojen arvioimisesta (Rowntree, 1987, 95). Arviointikohteet voidaan määritellä 
myös kognitiivisten, konatiivisten ja affektiivisten asenteiden sekä tietojen ja 
taitojen hankkimisen kombinaationa (Snow & Swanson, 1992). 

Suomessa oppilaan arvioinnin kohteita on laajennettu merkittävästi 1990-
luvulla. Tärkeitä suunnannäyttäjiä ovat olleet lukuisat Opetushallituksen jul
kaisut vuosilta 1996, 1997 ja 1999. Näistä varsinaisesti oppilaan arviointia ja sen 
kehittämistä käsitteleviä julkaisuja ovat "Silta uuteen opiskelija-arviointiin" 
(Räisänen & Frisk, 1996) ja "Onnistuuko oppiminen" (Jakku-Sihvonen, 1997). 
Näissä teoksissa arviointi laajennetaan oppimisen prosessiin (Linnakylä & Ku
pari, 1996), minäkuvaan (Tuomi, 1996), koululaisena ja oppijana olemiseen 



61 

(Hautamäki & Hautamäki, 1997), oppimismotivaatioon (Jakku-Sihvonen & Ete
lälahti, 1997) ja muun muassa kommunikaatiotaitojen arvioimiseen (Härkönen, 
1997). Uusina arviointitapoina tuodaan esiin autenttinen arviointi sen eri muo
toineen kuten sanallinen arviointi, oppilaiden itsearviointi ja portfolioarviointi. 

Suomalaista 1990 - luvulla tapahtunutta oppilaan arvioinnin kehittämis
työtä ei kuitenkaan ole tutkittu vielä koulutasolla. Poikkeuksen tekee Sirkku 
Kajanojan (1999) väitöskirja, jossa on tutkittu oppilasarviointia eriyttämisen 
keinona. Suomalaisen tutkimuksen puuttuessa käytänkin esimerkkinä arvioin
tikohteiden muuttumisesta englantilaisessa Benton Schoolissa tehtyä tutki
musta. Tässä koulussa arviointi kohdistettiin perinteisten oppimistulosten 
ohella oppilaan persoonallisuuteen (iloisuus, avuliaisuus, avomielisyys, täs
mällisyys, luotettavuus jne.), oppilaan käsitykseen itsestään, oppilaan suhteisiin 
muihin ihmisiin, suhtautumiseen koulutyöskentelyyn, työskentelytaitoihin, 
harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon (Pole, 1993, 141 - 151). Joissakin yhteyksissä 
on arviointien haluttu laajentuvan erityisesti pienten lasten kohdalla myös re
aalimaailman ulkopuolelle, lapsen mielikuviin (Drummond, 1993, 81). 

Suomalaisessa sanallisten todistusten sisältöjä koskevassa tutkimuksessa 
arviointikohteet eriteltiin perinteisiin ja edistyksellisiin (Simola, 1997, 80). Pe
rinteisiksi luokitellut kohteet olivat asennoituminen, käyttäytyminen, huolelli
suus, tarkkaavaisuus, täsmällisyys, sopeutuvaisuus, yhteistyökykyisyys, uutte
ruus ja vastuullisuus. Edistyksellisiksi kutsuttiin seuraavia arviointikohteita: 
sosiaalisuus, itsenäisyys, aktiivisuus, luovuus, kriittisyys, rohkeus ja persoonal
lisuus. Tulokseksi saatiin, että todistusten arviointilauseista oli perinteisiä lau
seita 68 % ja edistyksellisiä lauseita 32 %. 

Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa mukana olevan koulun opetussuun
nitelmassa oppimistavoitteena on tietojen ja taitojen ohella metakognitiivisten 
tietojen ja taitojen oppiminen. Tutkimuskoulussa edellytetään lisäksi, että op
pilaiden työskentelyä havainnoidaan monipuolisesti ja ettei arviointi perustu 
pelkästään eikä edes painottuneesti kokeisiin (tutkimuskoulun opetussuunni
telma). 

Edellä oleva osoittaa, että oppilaan arviointi on muuttumassa ohjeistojen, 
koulujen opetussuunnitelmien ja konkreetin toiminnan tasolla. Arviointikoh
teiden laajentumiseen liittyy kuitenkin monia kysymyksiä ja epäilyjä. Nämä 
ovat arvioinnin yhteys opetussuunnitelmaan, oppiaineen sisältöihin ja opetus
menetelmiin, arvioinnin yhteys toteutuneeseen opetukseen sekä opettajan kak
soisrooli arviointikohteiden määrittelyssä. 

Arviointikohteiden määrittely ja niiden yhteys toisaalta koulun ulkopuo
lelta tuleviin vaatimuksiin ja toisaalta koulun opetussuunnitelmaan on tullut 
sitä tärkeämmäksi, mitä itsenäisemmin koulut toimivat ja mitä pidemmälle 
koulut profiloituvat. Kuntakohtaisista ratkaisuista riippuen koulut voivat mää
ritellä arviointikohteensa varsin vapaasti. Koulutuksen tasa-arvon näkökul
masta tämä voi muodostua myös oppilaiden oikeusturvakysymykseksi. 

Koulujen päättäessä arviointikohteistaan, joutuvat opettajat päättämään 
myös arviointitavoista ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä. Tämä tar
koittaa, että opettajat ovat myös arviointimenetelmien kehittäjiä. Sanallisen ar
vioinnin, itsearvioinnin ja arviointikeskustelujen kehittäminen on tällä hetkellä 
lähes kokonaan opettajien harteilla. 
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Menetelmien kehittäminen puolestaan edellyttää arviointikohteiden ope
rationaalistamista opittaviksi ja arvioitaviksi yksiköiksi (learnable units) (Snow 
& Swanson, 1992). Miten tämä tapahtuu? Voidaan olettaa, että opettajat ovat 
tottuneita oppiaineiden op�rationaalistamiseen. Sen sijaan opettajille vieraam
paa voi olla oppilaan persoonallisuuteen, sosiaalisuuteen ja oppimaan oppimi
seen liittyvien asioiden operationaalistaminen (Rowntree, 1987, 86). 

Arviointikohteiden määrittelyn, opiskeltavan aineksen operationaalista
misen ja arviointimenetelmien kehittämisen rinnalla kysymyksiä herättää myös, 
miten toteutunut opetus on yhteydessä siihen, mitä arvioidaan. Oikeudenmu
kaista on, että koulu arvioi vain niitä asioita, joita koulussa opiskellaan. On 
kuitenkin mahdollista, että koulussa arvioidaan myös sellaisia asioita, joita 
koulussa ei opeteta. Tämänkaltaisia asioita voivat olla oppimisen valmiuksiin, 
oppimisen taitoihin, sosiaalisuuteen ja persoonalliseen toimintatapaan liittyvät 
asiat kuten keskustelutaidot, ystävällisyys, auttavaisuus, käyttäytyminen ja 
luovuus. Kaikkia nifäii asioit;:i void;:ian koulussa arvioida, mutta niiden tietoi
:,ek:;i upellämiseksi ei välttämättä ole suunnitelmaa. Tämä ei tarkoita, etteikö 
näitä asioita silti käsiteltäisi koulussa tai etteikö niitä mainittaisi koulun opetus
suunnitelmassa. Kysymys on siitä, opetetaanko niitä myös tietoiE;CE;ti. Voidaan 
ko koulun itsearvioinnissa esimerkiksi arvioida, mitä koulun aikuiset tekevät 
sen eteen, että oppilaiden keskustelutaidot kehittyvät. 

Tässä kohdin kysymys on vastuunotosta. Mistä asioista koulu ottaa vas
tuun ja mitkä asiat koulu siirtää oppilaalle itselleen tai kodille? Asia tulee on
gelmaksi silloin, jos koulu siirtää vastuun arvioinnin kohteena olevan asian op
pimisesta oppilaalle ja kodille, mutta pidättää itsellään oikeuden saman asian 
arvioimiseen (Rowntree, 1987, 91). Kun näin tapahtuu, voidaan puhua impli
siiteistä arviointikohteista, piilo-opetussuunnitelmasta (Broady, 1989) ja näky
mättömästä pedagogiikasta (Bernstein, 1975). Minkälaisista asioista koulu ottaa 
vastuun? Jättääkö koulut niin kutsutut pehmeät ominaisuudet ja taidot oppi
laan itsensä opittavaksi? 

"Tuo vastuuajattelu on kyllä aika lähellä minua". 
" Niin, että arvioi asioita, joista luulee ja uskoo, että voi vaikuttaa, ottaa vastuun nii
hin vaikuttamisesta". (Tutkimusaineisto: opettajien sanallista arviointia koskeva puhe.) 

Vastuunoton kautta arviointikohteiden määrittely on yhteydessä opettajan 
rooliin, jota voidaan kuvata kaksoisroolina. Toisessa roolissa opettaja luo olo
suhteet, joissa hän sallii oppilaan näyttäytyvän. Toisessa roolissa opettaja arvioi 
oppilasta näissä samoissa olosuhteissa ikään kuin ulkopuolisena. Voidakseen 
arvioida oppilaita eri näkökulmista, tulisi näiden olosuhteiden nykyisen oppi
miskäsityksen mukaan suosia leikkimielisyyttä, paradokseja, kompleksiutta, 
indeterminismiä ja moniarvoisuutta. Opettajan tulisi luopua ehdottoman ratio
naalisuuden, loogisuuden ja tosikkomaisuuden vaatimuksesta (Doll, 1993). 
Tällaisten olosuhteiden luominen on kiinni paitsi opettajasta ja hänen työta
voistaan myös koulusta, sen kulttuurista ja koulun opetussuunnitelmasta. 

Tässä tutkimuksessa mukana olevassa koulussa oppimisympäristön laa
jentuminen toteutui muun muassa retkeilykasvatuksen kautta. Opettajat koki
vat tämän laajennuksen välttämättömäksi voidakseen arvioida oppilaitaan laa
jasti. 
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"Teillä on totisesti pohjaa antaa persoonaa koskevaa arviointia. Se ei ole enää sel
laista hutkimista, eikä oletusta tai luulemista tai tulkintaa. Ja varsinkin teillä, kun te 
näette oppilaita myös tämän retkeilykasvatuksen puitteissa siis aivan kouluelämän 
ulkopuo1ella telttaa pystyttäessä ja aamupesulla". 
"Niin sehän on kouluelämää, nykyistä kouluelämää". 
"Irti pulpetista, te näette oppilaan eri yhteyksissä kuin me näitä pieniä." 
"Se, että lapsi on irti kotoa, ryhmän jäsenenä ja sinnittelee, se mahdollistaa tämän 
palautteen". 
"Että siinäkin mielessä se on hyvin merkittävä tällainen retkeilykasvatus". (Tutki

musaineisto: opettajien sanallista arviointia koskevat kommentit). 

Edellä oleva osoittaa, ettei arviointikohteiden määrittely ole yksiselitteinen 
asia. Arviointikohteiden monipuolistuessa se ei myöskään enää voi olla opetta
jien yksin ratkaistava asia. Keskitetyn opetussuunnitelman ja behavioristisen 
oppimiskäsityksen mukaan etenevässä koulussa arviointikohteet tulivat ikään 
kuin annettuina. Desentralisoidun opetussuunnitelman ja konstruktiivisen op
pimiskäsityksen varaan rakennetussa koulussa arviointi jää yhä enemmän jo
kaisen koulun, jopa jokaisen opettajan, itse päätettäväksi. Tämä ei tee oppilaan 
arviointia suinkaan helpommaksi. Arviointi on edelleen vaikeaa ja herättää 
opettajissa riittämättömyyden tunteita, mikäli seuraava lainaus pitää vähän
kään paikkansa. 

"I would rather dance stark naked in the teacher's lounge than write. What is it 
about writing that spooks so many teachers? What is it about assessing students that 
leaves so many of us feeling more inadequate than we do in other realm of our 
teaching" (Power & Chandler, 1998, 1) 

Siitä huolimatta, että opettajat kehittävät arviointimenetelmiä yksin ja 
omatoimisesti, on tarve arviointikohteiden yhteiseen määrittelyyn myös ole
massa. Tämä tarve nousee hallinnollisista vaateista koulukohtaisen arviointi
suunnitelman laatimiseksi, oppilaiden ja heidän vanhempiensa roolin lisään
tymisestä arvioinnissa ja opettajien ammatillisista intresseistä kehittää uusia 
laadullisen arvioinnin muotoja. 

"Hyvin suunniteltu koulun oma oppilaan arviointijärjestelmä, jossa käytetään erilai
sia menetelmiä, tukee opetuksen ja koko koulutyön tavoitteiden saavuttamista". 

"Arviointi on opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteistyötä."(Opetushallitus, 1999, 8 -
9.) 

Yhteisistä arvioinnin periaatteista ja arviointikohteista sopiminen vaatii 
kuitenkin työtä. Seuraavassa lainauksessa keskustelun aiheena on koulun yh
teisen arviointiohjeiston laatiminen. 

"Minä veikkaan, että opettaja ei vaihtele arviointitapaansa. Kyllä se on se oma tapa, 
tai ehkä sellainen ihmiskäsitykseen tai ammatti-identiteettiin liittyvä käsitys yleensä 
koulutyöstä. En ole tehnyt kuin neljä kertaa sanallisen arvioinnin". 

"Ei tule mitään, Se on kuitenkin se opettaja, se oma linja, se on ja se pysyy ja pitää. 
Näin pääsääntöisesti. Ei minusta kannata lähteä luomaan liian tiukkoja koulun tapo
ja". 

"En tiedä kokemusta on liian vähän, että osaako tuohon varmasti sanoa. Tämä on 
tällaista mutua, että minusta tuntuu, että kyllä se on siinä itsessä opettajassa se tapa 
sanoa. Tietysti tulee tällaisia painotuseroja ja pitää tullakin. Onhan meillä opetus
suunnitelmassakin näitä tiettyjä asioita. Mehän on sovittu, että nyt painotetaan näitä. 
Niin pitäishän se näkyä arvioinnissakin". 
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Tuskin muuten loppujen lopuksi näkyy, ei se kyllä näy". (Tutkimusaineisto: opettaji
en sanallista arviointia koskevat kommentit). 

Näiden lainausten mukaan yhteisistä arviointikohteista sopiminen ei ole 
helppoa edes opettajien kesken. Tuskin se tulee olemaan sitä myöskään yhdessä 
oppilaiden kanssa. Kun konstruktiivisen oppimiskäsityksen ja oppimista ko
rostavan orientaation mukaan oppimisen lähtökohtana on kuitenkin oppilaan 
oma motivaatio ja oppilaan itse asettamat tavoitteet, tulisi arvioinnin kohdistua 
ensisijaisesti oppilaalle tärkeisiin asioihin. Periaatteessa vasta sen jälkeen, kun 
oppilas on saanut itse olla mukana sopimassa sekä omista tavoitteistaan että 
arviointikohteista, voidaan arvioinnin todella odottaa tukevan oppilasta aka
teemisen minäkuvansa rakentamisessa. 

Jotta näin tapahtuisi, tulisi arvioinnin olla kiinteä osa opetusta, opiskelua 
ja oppimista. Siinä tulisi huomioida, minkälainen mahdollisuus oppilaalla on 
onnistua, oppilaan tietoisuus omista tavoitteista ja opettajan odotuksista, luot
tamus omaan oppimiseen ja opettajan kunnioitus oppilasta kohtaan (Helmke & 
van Aken, 1995). Arvioinnin keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa oppilaan 
kompetenssin tunteen vahvistaminen. Oppilaalle ei riitä, että hän tietää olevan
sa kyvykäs. Hänen tulee myös tuntea itsensä kyvykkääksi ja autonomiseksi 
kontrolloimaan omaa oppimistaan (Miserandino, 1996). Arvioinnin kohteena 
tulisi olla myös oppilaan oma tahto ja halukkuus oppia (Helrnke & van Aken, 
1995; Miserandino, 1996; Raven, 1988). 

5.2 Miten arvioidaan? 

5.2.1 Oppimistulosten mittaaminen 

Arviointikohteiden laajenemisesta seuraa kysymys, miten arviointimenetelmät 
muuttuvat arviointikohteiden muuttumisen myötä? On itsestään selvää, ettei 
koululaispersoonallisuutta, metakognitioita, affektioita ja motivaatiota arvioida 
samoin menetelmin kuin oppimäärän omaksumista. Tarvitaan uusia arviointi
menetelmiä ja uutta arviointiosaamista (Dockrell, 1987, 127). Kysymys on siitä, 
miten oppilaasta hankitaan tietoa ja miten oppilaat opitaan tuntemaan (Rownt
ree, 1987, 4). 

Oppimistulosten arviointia on totuttu lähestymään kontrollin, opetuksen 
tehokkuuden ja oppilaan oppimiskyvyn näkökulmasta. Arviointiprosessi voi
daan tällöin jaotella seuraaviin vaiheisiin: opettaminen, opitun mittaaminen, 
opettamisen tehokkuuteen vaikuttavat muut tekijät, opettamisen tehokkuuden 
arvioiminen, oppilaan tarpeiden arvioiminen, mittaamiseen perustuva arvosa
na (Rowntree, 1988, 8). Kontrollia palvelevassa arvioinnissa oppilaiden suori
tuksia verrataan luokan tai ryhmän muiden oppilaiden suorituksiin tai ikäkau
delle ja sukupuolelle tyypillisiin suorituksiin. Ikäkaudelle tyypillisestä suoriu
tumisesta onkin muodostunut yksi keskeisimpiä oppilaiden arvioimista ohjaa
via skeemoja, joka määrittää muun muassa oikean oppimisnopeuden ja eri ikä
kausille sopivan vaatimustason. 

Arviointi voi tapahhia myös suhteessa hyvän suorituksen kriteeriin. 
Puhtaan kriteeriperusteisen skeeman olemassaolo on kuitenkin vaikea toden-
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taa. Normiperusteisen arvioinnin sanotaan olevan suosittua juuri sen vuoksi, 
että hyvän suorituksen kriteereitä ei osata määritellä eikä niistä olla riittävän 
vakuuttuneita. Tämä on tullut esiin muun muassa silloin, kun kriteeriperustei
seksi sanottuja arviointeja on tutkittu tarkemmin. Tällöin on voitu havaita, että 
kriteerien määrittely on loppujen lopuksi perustunut opettajien kokemukseen 
siitä, miten oppilaat ovat aiemmin selviytyneet vastaavista tehtävistä (Rownt
ree, 1987, 186). 

Uuden oppimiskäsityksen mukaan arvioinnin odotetaan tapahtuvan nor
mien sijaan suhteessa oppilaan tavoitteisiin, opiskeluprosessiin ja hänen aikai
sempiin suorituksiinsa (self reference). Opettaja ei enää arvioi, kuinka hyvin tai 
huonosti oppilas on yleisesti suoriutunut, vaan arvioinnin kohteena on oppi
laan omassa suorituksessa tapahtunut muutos. Opettajan skeemana on tällöin 
oppilaan yksilölliset tavoitteet, oppimishistoria ja kompetenssi. Tällöin opettaja 
havainnoi oppilasta empaattisesti ikään kuin oppilaasta käsin antautuneena 
yksittäisen oppilaan palvelukseen. Tässä yhteydessä voidaan puhua arvioin
nista osana kokonaisvaltaista menneestä tulevaan suuntautuvaa opetussuun-
nitelmaa. 

"This retrospective curriculum becomes the basis of what we do in the future, and 
it's never ending cycle of initiation, reflection, and change. Teachers want to create 
portraits of children - in research, in the assessments that go into permanent files, in 
conferences with parents- that truly show who that child is and how she is unique" 
(Power, 1996, 10).

Arvioinnin tulisi siis perustua ensisijaisesti oppilaalle relevantin tiedon 
keräämiseen. Drummondin (1993, 13) mukaan arviointi voidaan tarkastella yk
sinkertaisena kolmiportaisena kognitioprosessina: opettaja kerää tietoa oppi
laasta (evidenssi), opettaja arvioi ja tulkitsee keräämäänsä tietoa ja opettaja joh
taa tekemistään tulkinnoista johtopäätökset ja antaa oppilaalle palautteen. 
Drummond näkee oppilaan arvioinnin filosofisena kysymyksenä. Hänen mu
kaansa arvioinnissa on olennaista, että oppilas hyötyy siitä. 

Tällaisen arvioinnin tulisi olla informaalia, formatiivista, jatkuvaa, proses
sikeskeistä, divergenttiä ja idiograafista. Vasta tällöin sen uskotaan varmimmin 
diagnosoivan oppilaan opiskelua niin, että mittaamisesta saatavaa tulosta voi
daan käyttää opiskelun ja oppilaan kasvun tukena (Nisbet, 1994; Rowntree, 
1987, 122). 

Oppilaan kasvua tukevaan arviointiin siirtyminen tarkoittaa tällöin pe
rinteisten psykometristen mittavälineiden käytön vähenemistä ja jatkuvaan ob
servointiin perustuvien menetelmien lisääntymistä (Linnakylä, 1994, 1996; Mä
kinen, 1998). Autenttisten oppilaslähtöisten tehtävien myötä oppilaan obser
voinnista näyttää tulevan siis yksi keskeinen oppilaan arvioinnin muoto. Tämä 
saakin kysymään, onko oppilaan arviointi lähestymässä henkilöhavainnointia? 

5.2.2 Oppilaan arviointi henkilöhavainnointina 

Analysoin seuraavassa opettajien oppilashavaintoja neljää erilaista henkilöha
vaintoja selittävää mallia soveltaen. Ensimmäisen mallin mukaan henkilökuva 
muodostuu viisiportaisen prosessin kautta. Nämä portaat ovat tietyn käyttäy
tymisen kuvaaminen, henkilön kuvaaminen tiettynä aikana, henkilölle tyypilli-
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sen usein toistuvan käyttäytymisen kuvaaminen, henkilön pysyvän ja toistuvan 
käyttäytymisen kuvaaminen sekä pysyvien, dispositionaalisten, piirteiden ku
vaaminen (Ruble & Dweck, 1995, 129). Toisessa mallissa henkilöhavainnointi 
kuvataan kolmivaiheisena prosessina: identifikaatio, luokittelu ja pysyvien 
piirteiden kuvaaminen. Pysyvien ominaisuuksien tulkinta on tässäkin mallissa 
vaativin henkilöhavainnoinnin muoto sen vaatiessa korkeampitasoisia kogniti
oita kuin nopeasti tapahtuvat identifiointi ja luokittelu (Gillbert ym., 1988). 

Kolmannessa toimintaperusteisessa mallissa henkilöä kuvataan ensim
mäisessä vaiheessa toimintaa esittävien verbien avulla, toisessa vaiheessa toi
mintaa tulkitsevien verbien avulla, kolmannessa vaiheessa henkilön psyykkistä 
tilaa kuvaavien verbien avulla ja neljäm1eksi psyykkistä tilaa kuvaavien adjek
tiivien avulla. Kuvaus etenee konkreetista toiminnan kuvaamisesta abstraktiin 
luonteenpiirteiden kuvaamiseen (Semin & Fiedler, 1988, 559 sit. Edwards & 
Potter, 1995, 96). 

Neljännessä mallissa henkilökuvan muodostuminen yhdistetään havaitsi
jan ja havainnoitavan henkilön välisiin tunteisiin ja kanssakäymiseen (Carlston, 
1992 sit. Ruble & Dweck, 1995, 131; Fiske & Taylor, 1984). Mielikuva toisesta 
ihmisestä syntyy hänen olemuksensa herättämistä mielikuvist.::., kielellisesti il
maistuista piirteistä, tunteista häntä kohtaan ja yhteisistä kokemuksista. Piirrän 
nyt edellä esitettyjä malleja soveltaen hypoteettisen opettajan oppilashavainto
jen viisiportaisen mentaalisen kehyksen (kuvio 5). 

Vaihe I 

Oppilaan identifiointi 

Mielikuva oppilaasta 

Oppilaan nopea evaluaatio 

KUVIOS 

Vaihe II 

Yksittäisten tilanteiden mieleen

palauttaminen ja kuvaaminen 

Toimintaa kuvaavat verbit 

Luokittelu 

Vaihe III 

Oppilaalle tyypillisen käyttäytymisen 

kuvaaminen erilaisen aineiston perusteell, 

Psyykkistä tilaa kuvaavat verbit 

Vaihe IV 

Psyykkistä tilaa kuvaavat adjektiivit 

erilaisen aineiston perusteella 

Dispositionaaliset piirteet 

Vaihe V 

Oppilaan kehittymisen mahdolli

suuksien arviointi erilaisen aineiston 

perusteella 

Hypoteettinen oppilashavaintojen viisiportainen mentaalinen kehys 
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Kuvion 5 mukaan oppilaan arviointi on alkeellisimmillaan oppilaan tunnista
mista ja jonkinlaisen ensivaikutelman, mieli- tai muistikuvan luomista oppi
laasta. Seuraavassa vaiheessa opettaja palauttaa mieleensä yksittäisiä oppilaa
seen liittyviä tilanteita. Kolmannessa vaiheessa arviointi perustuu oppilaasta 
kerättyyn aineistoon kuten kokeet, päiväkirjat, oppilaan tuotokset ja opettajan 
muistiinpanot. Neljännessä vaiheessa arviointiin liittyy opettajan tulkintoja ja 
attribuutioita sekä työskentelyn ja tulosten suhteuttamista oppilaan kehityk
seen, opetukseen ja oppimisympäristöön pidemmällä aikavälillä. Viides vaihe 
suuntautuu tulevaisuuteen ja oppilaan kasvun mahdollisuuksien ennakointiin. 

Kuvattu malli on hypoteettinen. Voitaisiinko oppilaan arviointia kuitenkin 
ajatella tarkasteltavan myös eriasteisena henkilöhavainnointina? Kotimaisten 
tutkimusten puuttuessa tarkastelen asiaa englantilaisen tutkimuksen avulla (Me 
Callum ym., 1995). Tässä tutkimuksessa opettajat luokiteltiin kolmeen erilaiseen 
arvioijatyyppiin: intuitiiviset arvioijat, evidenssin kerääjät sekä opetuksen ja 
arvioinnin yhdistäjät. Näistä intuitiiviset arvioijat jakaantuvat edelleen kahteen 
alaryhmään lapsen tarpeita korostavat ja koetun ja testatun metodologian 
edustajat. Kaikille intuitiivisen arvioinnin edustajille oli ominaista omaan 
muistiin luottaminen. Systemaattinen arviointi on heidän mukaan liian formaa
lia, kliinistä ja strukturoitua. Sijoitan intuitiiviset arvioijat hypoteettiseen malliin 
vaiheisiin 1-Il. 

Toisen arvioijatyypin edustajat, evidenssin kerääjät, uskovat oppilaan op
pineen, mitä on opetettu ja vain sen. Arviointi tapahtuu todistusaineiston ke
räämiseksi, ei diagnostisiin tarkoituksiin. Heille arviointi on summatiivista, ei 
formatiivista. Edellä esitetyssä mallissa evidenssin kerääjät voitaisiin sijoittaa 
tasoille II-III. 

Kolmannen arvioijatyypin edustajat, opetuksen ja arvioinnin yhdistäjät, 
käyttävät arviointia opetuksen suunnittelun apuvälineenä. Arviointia ohjaa 
konstruktiivinen oppimiskäsitys. Tämäkin ryhmä jakaantuu kahteen alaryh
mään: systemaattisiin mittaajiin ja systemaattisiin integroijiin. Edellinen ryhmä 
käyttää säännöllisesti päivittäin aikaa oppilaiden arvioimiseen irtaantumalla 
muutaman oppilaan kanssa luokkatilanteesta. Jälkimmäinen ryhmä arvioi op
pilaitaan irtaantumatta ryhmästä ja keräämällä arviointiaineiston määräajoin 
yhteen (Me Callum ym., 1995). Opetuksen ja arvioinnin yhdistäjien voidaan 
ajatella sijoittuvan neliportaisessa mallissa tasoille III-V. 

Käytännössä tämänkaltaisia puhtaita orientaatiotyyppejä tuskin löytyy. 
Opettajan ajattelun tutkimuksen perusteella (Doyle, 1990) opettajien voidaan 
olettaa perustavan arvioinnin intuitiivisiin havaintoihinsa, muistiinsa, oppilai
den tuotoksiin ja erilaisiin poikkileikkausmittauksiin kuten kokeet. Systemaat
tinen havainnointi ja säännöllisten muistiinpanojen tekeminen lienee yleisesti 
harvinaista. Tätä olettamusta tukevat paitsi käytännön työssä saadut kokemuk
set myös se, että viimeisten vuosien aikana on yhä enemmän alettu puhua do
kumentoinnin merkityksestä. Yhdysvalloissa aiheen tiimoilta on tullut myös 
kirjoja, jotka opastavat dokumentoinnissa ja todistusten kirjoittamisessa (Po
wer, 1996, Power & Chander, 1998). 
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5.2.3 Arviointiskeemojen henkilö- ja kontekstisidonnaisuus 

Edellä oleva osoittaa arvioinnin kiinnittyvän yhä tiiviimmin arvioivan opettajan 
oppimisteoreettisiin käsityksiin ja luokkatilanteeseen. Arvioinnille on tällöin 
ominaista subjektiivisuus ja väärinymmärtämisen riskit. Oppilaan näkökul
masta kysymys on myös oppilaan oikeuksista saada tasapuolista ja oikeuden
mukaista arviointia. 

Tarkastelen arvioinnin subjektiivisuutta seuraavassa opettajan uskomus
ten ja ajattelun skeemojen avulla. Uskomukset ja skeemat muodostavat erään
laisen formaatin (Neisser, 1976), joka seuloo vastaanotettavan tiedon ja toimii 
tiedon hankkimisen suunnitelmana. Formaatti helpottaa havainnointia, mutta 
samalla rajaa sekä havaintoja että niiden tulkintaa. Tämänkaltaista formaattia, 
mentaalista kehystä, voidaan pitää myös laadullisen oppilaan arvioinnin kes
keisenä työvälineenä. 

Opettajan arviointityötä ohjaava formaatti on yhteydessä opettajan koke
mukseen ja Lielämy kseen, mikä tarkoittaa, ettei opettaja voi käsittää sellaista, 
joka on hänelle täysin vierasta, vaan on taipuvainen havaitsemaan sellaista, 
minkä on jo aiemmin havainnut. Ihminen ei myöskään kykene ho.vo.itsemaan 
sellaista, mitä ei ole oppinut hyväksymään (Lowenfield, 1935 sit. Drummond, 
1993, 71). Tämänkaltainen havaintojen rajallisuus on läsnä myös oppilaan arvi
oinnissa, mikä merkitsee, että oppilaan arvioinnin kehittämisessä on suhtau
duttava realistisesti normaaleihin henkilöhavainnointiin ja muistiin liittyviin 
virhetekijöihin (Loftus, 1997; Tversky & Kahneman, 1974). 

Opettajan oppilaita koskevien havaintojen henkilösidonnaisuutta voidaan 
tarkastella myös sen mukaan, miten arviointi on yhteydessä opettajan omaan 
minäkuvaan ja psyykkiseen tasapainoon. Tässä suhteessa yksi keskeinen on
gelma liittyy negatiivisen palautteen antamiseen. Näihin tilanteisiin voi liittyä 
pelkoja, että oppilas ja hänen vanhempansa pahoittavat mielensä saatuaan ne
gatiivista palautetta tai että mahdolliset negatiiviset tunteet vaikuttavat kieltei
sesti lapsen itsetunnon kehittymiseen tai että opettaja itse ei kestä palautteen 
antamiseen liittyviä kielteisiä tuntemuksia. 

Tuntiessaan itsensä epävarmaksi voi oppilaan tukemisen sijaan opellajalle 
tullakin tärkeimmäksi asiaksi omasta identiteetistään ja itsehallinnastaan huo
lehtiminen. Seurauksena on, että opettaja alkaa sovitella erilaisia näkemyksiä ja 
intressejä ja pyrkii minimoimaan mahdolliset konfliktit. Tähän hän voi päästä 
asettumalla ikään kuin erilaisten intressien ja näkemysten keskelle (sit. Atjo
nen,1993 alkup. Pekonen, 1993, 43) tai omaksumalla nk. luonnollisen asenteen 
(Berger & Luckmann, 1994) tai olemaan varovainen (Blase, 1991). Tällöin opet
taja tulkitsee useimmat asiat luonnollisiksi ja normaaleiksi ja välttyy ottamasta 
niihin kantaa. Kysymykseen voi tulla myös vastuun hämärtäminen, mikä ta
pahtuu esimerkiksi silloin, kun opettaja esimerkiksi lapsikeskeisyyden ja yksi
löllisyyden nimissä siirtää vastuun oppilaan kasvusta lapselle itselleen (Hoikka
la, 1993, 245 - 246). 

Arvioinnin kohdalla tämänkaltainen varovaisuus voi johtaa siihen, että 
vaikeat asiat jätetään sanomatta. Arvioinnista tulee tällöin pehmeää, yleisluon
toista, kuvailevaa ja mitäänsanomatonta. Seurauksena on, että oppilas ei saa 
riittävää informaatiota edistymisestään. Arviointi voi lisätä oppilaan epätietoi-



69 

suutta, johtaa alisuoriutumiseen ja sen sijaan että lisäisi oppilaan itseluotta
musta, laskeekin sitä pitemmän päälle (Stipek, 1997, 82). 

Tämänkaltainen pehmeän, varovaisen ja katteettoman palautteen antami
nen osoittaa, että arviointi on myös opettajille stressaavaa. Ääritilanteissa opet
tajan omasta epävarmuudesta ja sen hallinnasta voikin tulla keskeinen arvioin
tia ohjaava skeema. Tutkimusryhmän opettajat pohtivat opettajan oman tasa
painon säilyttämisen motiivia seuraavasti: 

"No ainakin niin, että jokaisella opettajalla on oma näkemys hyvästä opettamisesta ja 
koulunkäynnistä. Siihen sitä peilaa, kun kirjoittaa arviointitekstinsä. Varmasti se 
sieltä paljon vaikuttaa, mutta sitä minä en tiedä, onko se kuitenkaan niin, että opet
taja tällä tavalla tukis omaa ammatti-identiteettiä, ehkä se on sitäkin". 

"Silloinhan siinä on myös säilyttämisen vaara eli jos ammatti-identiteetti on vaikka 
hyvin kapea. Silloinhan on vaara, että opettaja rutinoi itseään vain siihen. Se tuntuu 
aika vieraalta ajatukselta". 

"Kyllä sekin se säilyttäminen on ihan luontevaa. Ajattele, kun sillä on semmoinen 
tunne, että tässä menee riittävän hyvin. Ei ole minusta väärin, jos yrittää pitää sitä 
riittävän hyvin tasoa". (Tutkimusaineisto: opettajien sanallista arviointia koskevat 
kommentit.) 

Edellä kerrottu osoittaa opettajan käsitysten, kokemuksen ja identiteetin 
kytkeytyvän oppilaiden havainnointiin ja oppilaan arviointiin eri tavoin. Tä
män perusteella voidaan päätellä, ettei oppilaan saama arviointi ole pelkkä ku
vaus oppilaasta. Arviointi kuvaa yhtä lailla opettajaa kuin oppilasta. Arviointi 
on kuvaus opettajan työstä, opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta 
ja opettajan tässä vuorovaikutuksessa näkemistä mahdollisuuksista. Näin ym
märrettynä oppilaan kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet sijaitsevat opetta
jan ja oppilaan välissä uusina yhteisinä kasvun mahdollisuuksina (Riikonen & 
Smith, 1998). 

Tämä tulee erityisen hyvin esille arvioitaessa oppilaan erityispiirteitä, joi
den esille tuleminen on kiinni siitä, millaisia oppimistilanteita opettaja järjestää 
ja minkälaiseen toimintaan opettaja kannustaa oppilaitaan. Oppimisympäristö
jen ja oppimistehtävien järjestämisessä on aina kysymys myös siitä, pyrkiikö 
opettaja omalla toiminnallaan etsimään oppilaistaan yhtenäisiä piirteitä vai tu
kemaan oppilaiden ainutlaatuisuutta (Rowntree, 1988). Krahe (1992, 58) toteaa 
saman asian seuraavasti: 

"Oppilaan persoonallisuus esittäytyy koulussa opettajan ja oppilaan välisestä vuoro
vaikutuksesta johdettuina luonteenpiirteinä, ei niinkään oppilaan sisäisinä ominai
suuksina". (Krahe, 1992, 58) 

Edellä olevan perusteella opettajan oppilaan arviointia ohjaavien skeemo
jen olemassaolon tunnustamista ja näiden skeemojen tunnistamista yksilöta
solla voidaan pitää perustana oppilaan arvioinnin kehittämiselle ja arvioinnin 
subjektiivisuuden kontrolloimiselle. Skeemojen tunnistaminen ei kuitenkaan 
ole itsestäänselvyys. Osa opettajista ei tiedosta arviointiaan ohjaavia skeemoja 
lainkaan (Rowntree, 1987, 85), osa opettajista kokee menettävänsä uskotta
vuuttaan, jos arviointikriteerit ja arvioinnin skeemat julkistetaan. Joidenkin 
opettajien on puolestaan vaikeaa ilmaista kriteereitään sanoin. Joskus arviointi 
on myös niin intuitiivista ja sisältää vaikeasti eksplikoitavaa hiljaista tietoa (tacit 
knowledge), että sen verbaali ilmaiseminen on mahdotonta. Myös silloin, kun 



70 

arviointi sisältää voimakkaan tunteen oppilasta tai hänen suorituksiaan koh
taan, on arviointikriteereiden julkistaminen pulmallista. 

"I have my impressions and feelings about this particular novel, but I can't (or 
won't) translate them into words for you; instead rm going to givP. R+" (Rowntree, 
1987, 237 238). 

"A=95%=excellent =I like it! I like it!! I LIKE IT!!!" (Rowntree 1987, 218). 

Arvioinnin kiinnittyminen opettajan uskomuksiin ja ajattelun skeemoihin 
on yksi puoli arvioinnin henkilö- ja kontekstisidonnaisuudesta. Uskomuksia ja 
skeemoja voidaan puolestaan tarkastella pidemmälle sen mukaan, missä kon
tekstissa ne ovat syntyneet ja mitä kontekstia ne heijastavat. Skeemojen ja us
komusten yhteydessä voidaan puhua matala- ja korkeakontekstisesta tiedosta. 
Korkeakontekstinen tieto (teacher context- tai high context-tieto, Elbaz, 1990; 
Keddie, 1980) tarkoittaa kontekstin määrittelemää, sisäistynyttä ja implisiittiä 
opettajan arjessa kehittyvää tietoa. Tätä tietoa voidaan pitää jonkinlaisena in
stm ktiotr1son tiPtona. 

Matalakontekstisella tiedolla tarkoitetaan arkikontekstista riippumatonta, 
yleistä ja kielellisesti helposti ilmaistavaa kasvatuksen teoriatietoa. Voidaan pu
hua yleisestä teoreettisesta kasvatusideologioiden määrittelemästä kontekstista, 
educationist context- tai low context -tiedosta. Tätä tietoa voidaan kutsua myös 
eräänlaiseksi tavoitetason tiedoksi. 

Tutkimusten mukaan edellä kuvatut kaksi kontekstitasoa näkyvät myös 
oppilaiden arvioimisessa. Kun opettajat puhuvat oppilaista yleisesti (educa
tionist-context/low-context-tieto), kuvaavat he oppilaita ideaaleina. Puhues
saan oppilaistaan arkisesti (teacher-context/high-context-tieto) koulupäivän 
rutiineissa, muuttuu puhe realistiseksi (Keddie, 1980). Tämän tutkimuksen nä
kökulmasta on mielenkiintoista, kumpi konteksti säätelee virallisten oppilasar
viointien tekstejä. 

Arvioinnin kontekstuaalisuudesta seuraa, ettei arviointeja voida selittää 
pelkästään opettajan yksilöllisten skeemojen avulla. Arviointeja ja niiden taus
talla olevia havaintoja tulee tarkastella myös opettajille yhteisinä ja opettajille 
ainutlaatuisina, heidän erityiseen asemaansa ja tehtäväänsä perustuvina (Burr, 
1995; Goodnow & Collins, 1990; Molinari ym., 1990). 

Laajemmin ymmärrettynä arvioinnin kontekstuaalisuudella voidaankin 
tarkoittaa arvioinnin kiinnittymistä tiettyyn koulutodellisuuteen ja kouluinsti
tuutioon, jossa se on sidoksissa henkilö-ympäristö- interaktioon, koulun fysi
kaalis-ekologiseen ja sosiaalis-historialliseen ympäristöön (Snow & Swanson, 
1992). 

Yhteisöllisellä tasolla (luokittelu, Siljander, 1995) arviointia ohjaavat kou
luyhteisössä tietoisesti kehitetyt arvioinnin periaatteet ja toimintatavat tai yhtei
sön tiedostamattomat piilorakenteet, normit ja säännöt. Instituutiotasolla oppi
lasarviointeja ohjaa koulussa historiallisesti muotoutunut arviointikulttuuri. 
Koulun institutionaalisen tehtävän mukaisesti tämän päivän koulun arviointi
kulttuuri on kehittynyt oppilaiden valikoinnin ja luokittelun, normaalijakau
man ja pysyvän älykkyyskäsityksen varaan. Institutionaalinen taso sisältää 
subjektiivisen ja yhteisöllisen tason tavoin myös tiedostamattoman tason. Oppi
laan arviointiin heijastuvia syvään juurtuneita ja osin tiedostamattomina ilme
neviä ajatusrakennelmia ovat esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin liittyvä nöy-
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ryyden ja vaatimattomuuden korostaminen ja liiallisen itsensä esiintuomisen ja 
ylpeyden paheksuminen sekä protestanttisen työn etiikan mukainen työn te
kemisen korostaminen. Voidaan helposti kuvitella, että institutionaalinen kult
tuuri näkyisi oppilasarvioinnissa ankaruutena ja virallisuutena. Huumorin ja 
aidon innostuksen ja intohimon esiintuomisen niukkuus voi perustua sekä kan
salliseen että institutionaaliseen kulttuuriin (vrt. Power & Chandler, 1998, 2). 

Näin tulkittuna oppilaan arviointeja voidaan tutkia myös opettajille yhtei
sinä sosiaalisina representaatioina, joilla on tietty merkitys laajemmin kou
luinstituutiossa. Arviointitapaa ja sen kautta muodostuvaa oppilaan kuvaa voi
daan tällöin pitää kollektiivisena, dynaamisena ja muuttuvana, ei staattisena, 
pysyvänä tai yksilöllisenä (von Cranach, 1992). Näin ymmärrettynä oppilaiden 
arviointi osoittautuukin ei vain omien uskomusten ja skeemojen ohjaamaksi 
toiminnaksi, vaan myös opettajille ominaiseksi tavaksi hallita luokkaa, huoleh
tia suhteista vanhempiin, turvata kouluinstituution toimivuus ja opettajan oma 
yksilöllinen tasapaino. 

Sanallisten arviointien luonnetta sosiaalisina representaationa voidaan ku
vata von Cranachin (1992) esittämien kriteereiden perusteella (kuvio 6). Tässä 
yhteydessä on tärkeää huomata, että tässä tutkimuksessa sanallisten arviointien 
sosiaalinen luonne tulee esiin erilaisena sen mukaan, kenen näkökulmasta asiaa 
tarkastellaan. Kuviossa 6 arviointien luonnetta sosiaalisina representaatioina on 
tarkasteltu kouluinstituution, opettajan, oppilaan, kodin ja tutkijan näkökul
mista. Kunkin tahon erityinen sosiaalinen asema säätelee, miten arviointeihin 
suhtaudutaan ja miten arvioinnit tulevat tulkituiksi. Kukin taho myös tarvitsee 
ja käyttää sanallisten arviointien sisältämää tietoa omiin tarkoituksiinsa. 

Tässä tutkimuksessa sanalliset arvioinnit tulevat käsitellyksi ensisijaisesti 
opettajien sosiaalisina representaatioina kuitenkin siten, että ne tulevat esite
tyiksi tutkijan tulkitsemina. Tästä syystä myös tutkijan aseman ja tutkijan teke
mien ratkaisujen tulee olla avoimesti arvioitavina. 

Sosiaalisten representaa- Sanalliset arvioinnit 
tioiden kriteerit kouluinstituution, opettajan, oppilaan, oppilaan vanhempien 

ia tutkijan sosiaalisina representaatioina 
1. Sosiaaliset represen- 1. Sanalliset arvioinnit sisältävät oppilasta koskevaa tietoa,

taatiot ovat tietoa jolla on eri merkitys opettajalle, oppilaan vanhemmille ja
tutkijalle.

2. On olemassa systeemi, 2. Kouluinstituutio, opettaja, koti ja tutkija ylläpitävät ja tar-
joka ylläpitää ja tarvit-
see kyseessä olevaa

vitsevat sanallisten arviointien tietoa.

tietoa
3. Tiedon sisältö ja muo- 3. Kouluinstituutio, opettaja, koti ja tutkija säätelevät sanal-

to määräytyy kantaja- listen arviointien sisältämää tietoa ja tiedon käyttöä.
systeemin tiedonkäsit-
telyn piirteistä ja siitä
minkälaisia funktioita
tiedolla on kantajasys-
teemille.

KUVIO 6 Sosiaalisten representaatioiden kriteerit ja sanalliset arvioinnit eriasteisina rep
resentaa tioina 
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Kokoan tämän jakson päätteeksi opettajan havaintoja ohjaavat tekijät 
vielä yhteen kuvaan (kuvio 7) 

Opettajan 
yksilö- ___. 
historia ja 
ammatillinen 
orientaatio 

Opettajan ja oppilaan minäkuvien 

vastavuoroinen muotoutuminen 

oppilaan arvioinnin yhteydessä 

Opettajan 
ammatillinen 
min�va 

..,__ 

akateeminen
mir,äkuva 

\ ( 

\ I 
�-

\ I 

Oppilaan 
yksilö
historiaja 
oppimisen 
orientaatio 

Luokka ja koul-\l oµpi'laau 9.1.1i1Hinlaympärislöuä sekä 
opettajan oppilaa,_n arvioirynin ympäristönä 

1 

\ 

Kansalliset, kunta- ja koulukohteiset ohjeet ja säädökset 
sekä kotien odotukset opettajan työn määrittelijöinä 

KUVIO 7 Opettajan ja oppilaan minäkuvien vastavuoroinen rakentuminen 

Tässä kuviossa (kuvio 7) oppilaan arviointi on kuvattu vuorovaikutusprosessi
na, jota säätelevät opettajan yksilöhistoria, ammatillinen identiteetti, luokan 
konteksti, kouluinstituution kulttuuri ja toimintatavat, vanhempien odotukset 
ja kuntatason päätökset. Vuorovaikutuksen toisena osapuolena on oppilas omi
ne yksilöhistorioineen. Tämän yhteenvedon jälkeen voidaan kysyä, minkälai
nen asema oppilaan arvioinneille voidaan antaa, voidaanko niitä pitää profes
sionaaleina diagnooseina. 

5.3 Oppilaan arvioinnit professionaaleina diagnooseina 

Oppilaan arvioilmin yhteydessä puhutaan usein diagnoosista, diagnostisista 
kokeista ja ennusteista. Minkälaisesta diagnoosista on tällöin kysymys? Ajalli
sesti koulun diagnoosi suuntautuu usein taaksepäin ja pyrkii ennustamaan tu
levaa menestymistä esimerkiksi seuraavalla kouluasteella. Yhä useammin kou
ludiagnoosin kohdalla puhutaan kuitenkin myös diagnoosista, jonka tarkoituk
sena on antaa tietoa oppimisen edistämiseksi, oppimisympäristöjen rakentami
seksi ja opetuksen eriyttämiseksi. 

Voidaanko tällaista diagnoosia verrata lääketieteellisen diagnoosin, joka 
sisältää oireen tai tarpeen määrittelyn ja toimenpiteet tarpeen tai oireen hoita
miseksi (Clarizio & Me Coy, 1976)? Täyttääkseen diagnoosin tunnusmerkit tuli
si koulutodistuksessa olla oppilaan nykytilan arvio, ennuste tulevasta kehityk-
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sestä ja interventioesitys tavoitteeseen pääsemiseksi. Onko tällainen mahdol
lista koulutodistuksessa? Viitteitä siitä, että tähän suuntaan pyritään, löytyy 
tämänkin tutkimuksen aineistosta. 

"Välillä koulutyö on tuntunut varmaan raskaalta, 
mutta tomerasti olet kyllä jaksanut. 
Opettele pitämään entistä parempaa huolta koulutarvikkeistasi, 
niin on helpompi aloittaa aina koulutyöt, 
kun kynät ja kumit ovat tallella. 
Töihin keskittyminen vaatii sinulta vielä harjoitusta, 
mutta ensi vuonnahan olet jo iso tyttö". (5, 0 - lk, T). (Tutkimusaineisto: sanalliset to
distukset.) 

Löytyvätkö oheisesta esimerkistä diagnoosin tunnusmerkit? Esimerkissä 
oireen määrittely tapahtuu kiertäen. Tekstistä saa kuvan, että oppilaan kyvyt 
eivät oikein riitä koulussa selviytymiseen, oppilas on huolimaton ja keskitty
miskyvytön. Ratkaisukeinoja ovat tomera jaksaminen, entistä parempi huolen
pito ja iän karttuminen. Interventiot ilmaistaan kehoituksina ja attribuutioina. 
Toimenpiteet jätetään oppilaan ja ajan hoidettavaksi toisin kuin lääketieteessä, 
jossa toimenpiteistä, interventioista ja ohjeista huolehtiminen kuuluu lääkärille 
ja hoitohenkilökunnalle. Tässä on nähdäkseni suurin opettajien, psykologien ja 
lääkäreiden tekemien diagnoosien ero. Lukukausitodistuksissa ilmaistuissa in
terventioesityksissä ei juurikaan kerrota, mitä aikuiset aikovat tehdä oppilaan 
tilanteen kohentamiseksi. Tämän tutkimuksen ulkopuolelta tuleva lainaus 
osoittaa kuitenkin interventioesitysten liittämisen todistukseen mahdolliseksi. 

"Matematiikassa osaat monia mekaanisia laskutoimituksia mainiosti. Osaat käyttää 
laskinta. Sanalliset ja pitkät mekaaniset tehtävät ovat vaikeita. Meidän tulee van
hempiesi kanssa miettiä yhdessä tätä asiaa". 

Täyttääkseen professionaalisuuden kriteerit diagnosoijan tulee olla objek
tiivinen, puc;ilueeton ja sitoutumaton (Abbott, 1988). Tämä merkitsee, että myös 
opettajien tekemien arviointien tulisi olla sellaisia, että opettajat voivat ne am
mattikuntana yhteisesti hyväksyä. Opettajien kohdalla asia ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertainen. Kuten edellä todettiin, määrittelevät opettajat arvioitavat 
asiat useimmiten yksin, kirjoittavat todistukset yksin, eivätkä juurikaan puhu 
oppilaista keskenään. Eli kuten kokenut opettaja kuittasi asian: "Tämä on yksi
näisen miehen puuhaa." 

Arviointien professionaalisuus edellyttää, että opettajat saavat myös val
takirjan asiakkailtaan diagnoosien tekemiseen. Professionalismin symbolisen 
tulkinnan mukaan profession edustajille annetaan oikeus käyttää erityistä tietä
mystään suhteessa muihin ihmisiin. Ihmiset ikään kuin luovuttavat subjektivi
teettinsa profession edustajalle ja antavat hänelle valtakirjan asioittensa hoitoon. 
Profession edustaja puolestaan antaa vakuutuksen, että asiat tulevat hoidettua 
(Raivola, 1989). Valtakirjan antaminen opettajalle ei kuitenkaan ole itsestäänsel
vää. Valtakirjan antamisessa on oleellista, että palvelujen kysyjät uskovat ja 
haluavat uskoa, että profession edustaja tietää enemmän kuin maallikko. Rai
volan mukaan opettajasta ei näin haluta uskoa .. Kasvatuksessa ihmiset eivät 
katso olevansa maallikoita, ja siksi he haluavat säilyttää itsemääräämisoikeuten
sa lastensa kasvatukseen (Raivola, 1989, 127). 
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Tähän käsitykseen yhtyvät useat tutkijat (Apple, 1986; Atjonen, 1993; 
Tomlinson, 1982) ja määrittelevät opettajan työn semiprofessioksi pikemmin 
kuin varsinaiseksi professioksi. Opettajan työ ei heidän mukaansa täytä var
sinaiselle professiolle asetettuja vaatimuksia. Yhtenä esimerkkinä semiprofes
sionaalisuudesta mainitaan opettajan ja oppilaan välinen tunnesuhde. Kun var
sinainen profession edustama auktoriteetti pyrkii ylläpitämään etäisyyttä ja 
tietokuilua asiakkaaseen, pyrkii pedagoginen asiantuntija supistamaan etäisyyt
tä (Raivola, 1989, 124). Semiprofessionaalina työnä opettajan työn katsotaankin 
olevan yhtä aikaa ammatillista opetustyötä ja henkilökohtaista ihmissuhdetyötä 
(Carugati, 1990). 

Tämänkaltainen käsitys profession edustajan ja asiakkaan välisestä suh
teesta tuntuu vanhahtavalta. Asiantuntijan auktoriteettiin perustuvasta profes
siokäsityksestä ollaan luopumassa muun muassa psykiatrisessa diagnosoimi
sessa (Seikkula, 1991). Potilas ei enää luovuta asiaansa asiantuntijalle, vaan on 
aktiivisesti mukana oman diagnoosinsa ja hoitosuunnitelmansa tekemisessä. 

Näin on käymässä myös oppilaan arvioimisessa sen muututtua vuorovai
kutukselliseksi ja neuvottelevaksi. Todennäköistä on, että nimenomaan sanalli
set lukukausitodistukset koulutettavuudcn diognooscina ovot oskcl tähän 
suuntaan. Oppilas ja hänen vanhempansa ovat yhä useammin aktiivisesti mu
kana arviointiprosessissa. Tällöin opettaja ikään kuin tarjoaa oman arviointi
esityksensä yhteiseen keskusteluun. Yhteisen sävelen löytymisessä opettajien ja 
vanhempien kesken on kuitenkin vielä tekemistä kuten seuraavat lainaukset 
osoittavat. 

"Me annoimme ekaluokalla prosessiarvioinnin tyyliin arvioinnin ja vanhemmat ha
lusivat syksyllä tarkempaa eksaktimpaa, että he tietävät sitten, kun lapsi menee kol
mannelle, eli että he halusivat tietää mitä asiaa harjoitella lapsen kanssa". 

"Tosi jännä juttu tämä omat vahvuudet. Juuri tämän luokan kohdalla, silloin, kun ta
pasin vanhemmat ekaluokalla niin laitoin kotiin etukäteen lapun, että nyt on haas
tattelu edessä ja siihen lappuun laitoin, että miettikää, missä lapsenne on oikein hyvä 
ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Siellä oli useita vanhempia, jotka eivät osanneet 
nimetä yhtään vahvuutta". (Tutkimusaineisto: opettajien sanallista arviointia koske
vat kommentit.) 

Yhteistyössä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa tehtävä arviointi 
edellyttää opettajien pedagogisen asiantuntijuuden uutta määrittelyä ja uusien 
toimintatapojen kehittelyä. Opettajien voi kuitenkin olla vaikea luopua oi
keudestaan yksipuoliseen arviointiin ja heidän voi olla vaikea syvällisesti ym
märtää, mitä oppilaan henkilökohtaista kasvua tukeva arviointi käytännössä 
tarkoittaa (Radnor, 1994). 

"En ruoki sellaista turhaa kyselyä. Jos siellä on jotakin niin kyllä ne ottaa yhteyttä. En 
kyllä kannusta siihen". 

"Niin kyllä minä tunnistan, että minulle harvoin soitellaan. Varmasti minä viestin 
sen, että minulle on turha soitella. Voi olla, että minä viestin, että se on sitten siinä. 
Voi olla, että olen sillä tavalla määrätietoisen oloinen, että vanhemmilla on tietty 
kynnyskin lähteä neuvottelemaan. Tämä on tällainen minun mielikuva ammatti
identiteetistä. Koen itseni aika ammattitaitoiseksi". (Tutkimusaineisto: opettajien sa
nallista arviointia koskevat kommentit) 



5.4 Tutkimuksen teoreettisen osan yhteenveto 
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Kokoan tutkimuksen teoreettisen osan päätulokset kuvioon 8. Siinä oppilaan 
arviointi on kuvattu 8- vaiheisena tutkimus- ja tulkintaprosessina, jossa yhdis
tyvät opettajan ammatilliset toimintatavat, henkilöhavainnointi, kouluyhteisön 
kulttuuri ja toisaalla oppilaan kehityshistoria ja kokemukset. Opettajan ja oppi
laan toimintoja välittää sanallinen todistus, jonka etenemistä kuvataan ajallisesti 
edeten seuraavasti: 

Vaihe 1: Opettaja havainnoi oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäyty
mistä täydentäen havaintojaan erilaisten menetelmien avulla (muistiinpa
not, lomakkeet, kokeet). Opettajan havaintoja ohjaavat yksilöhistoriaan, 
koulun opetussuunnitelmaan ja opettajan professioon ankkuroituvat op
pilaita, oppimista, opettamista ja arviointia koskeva tieto, kokemukset ja 
uskomukset. 

Vaihe 2: Opettaja tekee oppilaasta normaaleja henkilöhavaintoja. Havainnot 
noudattavat normaalin henkilöhavainnoinnin lainalaisuuksia ja niissä 
voidaan havaita normaalit henkilöhavainnoinnin virheet. 

Vaihe 3: Opettaja tulkitsee havaintojaan opetussuunnitelmaa, toteutunutta 
opetusta, luokkatilanteen kokonaisuutta ja oppimisteoreettisia käsityksi
ään vasten. 

Vaihe 4: Opettaja ennakoi oppilaan reaktioita ja harkitsee, minkälainen todistus 
tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppilaan akateemisen minäkuvan 
kehittymistä. Opettajalla on oma implisiitti käsitys oppilaan itsetuntoa tu
kevan arvioinnin luonteesta. 

Vaihe 5: Opettaja kirjoittaa todistuksen suhteuttaen tekstinsä muille oppilaille 
kirjoittamiinsa todistuksiin ja koulun toimintatapoihin. Todistus edustaa 
opettajille yhteisiä sosiaalisia representaatioita. 

Vaihe 6: Oppilas tulkitsee saamaansa todistusta välittömästi oppimisorientaati
onsa mukaisesti (affektiivinen taso). 

Vaihe 7: Oppilas tulkitsee ja erittelee todistusta suhteessa omiin oppimiskoke
muksiinsa ja työskentelyynsä (metakognitiivinen taso). 

Vaihe 8: Oppilas suhteuttaa saamaansa arviointia aikaisempiin kokemuksiinsa 
ja liittää sen omien motivationaalisten strategioiden ohjaamana osaksi mi
näkuvaansa. 

Tässä prosessikuvauksessa (kuvio 8) opettajan ja oppilaan tulkintojen 
primaari kohde on sama; oppilaan edistyminen, työskentely ja käyttäytyminen. 
Opettajan havainnoi näitä kohteita sen mukaan, miten hän on arviointikohteet 
määritellyt. 

Oppilaan primaarina havaintojen kohteena on oma kokemus oppimisti
lanteesta. Sekundaariksi tulkintojen kohteeksi tulevat opettajan kirjoittamat to
distukset eli opettajan tulkinnat samasta tilanteesta; oppilaan edistymisestä, 
työskentelystä ja käyttäytymisestä. Näin oppilaalla on kaksi tulkintaa samasta 
kohteesta. 
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Arviointia kirjoittaessaan opettaja on puolestaan ennakoinut oppilaan re
aktioita. Hän on ikään kuin ottanut oppilaan vieraakseen ja tuekseen arvioinnin 
kirjoittamisessa. 

ARVIOINTIKOHTEET 

ANALLISEN PPILAS TULKITSIJANA JA 

OPETTAJA TULKITSIJANA KIRJOITTAJANA T MIJANA

3. Opettaja tulkitsee havaintojaan 

opetussuunitelmaa, toteutunutta 

opetusta, luokan tilannetta ja

oppimisteoreettisia 

käsityksiään vasten 

4. Opettaja ennakoi oppilaan reaktio, 

ja harkitsee, minkälainen todistus 
tukisi parhaalla mahdollisella tavalla 

oppilaan itsetuntoa 

1 ja 2. Opettaja havainnoi ja 
seuraa oppilaan edistymistä, 
työskentelyä ja 
käyttäytymistä 

5. Opettaja kirjoittaa oppilaalle todistuksen
vertaillen sitä muille oppilaille kirjoittamiinsa

todistuksiin

8. Oppilas uhteuttaa saamansa arvioinnin 

aikaisempiin okemuksi.insa ja liittää sen 

omien motivati aalisten strategioiden 

ohjaamana rninäk aansa. 

7. Oppilas eritt �cc todistusta suhteessa 

orniin kok1,;, k5iinMj,1 tyV�kcutdyyw,d 

(metako "tiivinen taso) 

6. Oppilas reagoi saamaansa arviointiin 

välittömästi oman oppimisorienta

tionsa mukaisesti (affektiivinen taso) 

KUVIO 8 Oppilaan arvioinnin eteneminen opettajan havainnoista oppilaan Lulkinlaan 

Näin ymmärrettynä sanallisen arvioinnin kirjoittaminen ja tulkinta muodosta
vat jatkuvan opettajan ja oppilaan tulkintojen ja tekojen kehän. Tässä kehässä 
osapuolet ovat vuoroin toimijoina, vuoroin tulkitsijoina, koko ajan ennakoiden 
toistensa läsnäolon. Sekä opettaja että oppilas toimivat opetussuunnitelman, 
koulun kulttuurin ja kouluinstituution rajaamassa toimintaympäristössä. Näin 
ymmärrettynä sanalliset arvioinnit ovat kontekstisidonnaisia ja pragmaattisia. 
Niitä voidaan tutkia vain osana tietyn yhteisön toimintaa ja tietyn opettajan ai
komuksia. Arvioinneissa on myös opettajille yhteisiä piirteitä. Tästä syystä niitä 
voidaan pitää myös tietyssä yhteisössä muodostuneina sosiaalisina represen
taatioina. Nämä tulkinnat ovat ohjanneet tutkimusmenetelmien valintaa tässä 
tutkimuksessa. 

Olen nyt käynyt läpi tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Oppilaan 
arvioinnin poikkitieteisyyden takia olen lähestynyt oppilaan arviointia sekä 
oppilaan kasvun edistämisen (akateeminen minäkuva), opettajan työn että 
kouluinstituution toiminnan näkökulmista. Seuraavassa luvussa esittelen tut
kimuksen tavoitteet, tutkimusasetelman ja tutkimuksen kulun. 



6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSASETELMA 

6.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena on rakentaa menetelmä sanallisten 
oppilaan arviointien sisältöjen analysoimiseksi ja tutkia sen avulla arviointien 
sisältöjä. Empiirisessä osassa tutkitaan myös sitä, miten opettajat selittävät kir
joittamiaan arviointeja. Näiden analyysien pohjalta rakennetaan aineistolähtöi
sesti sanallisen arvioinnin teoreettista kehystä. Tutkimusongelmat jakaantuvat 
kolmeen osa-alueeseen: oppimistulosten ja opiskeluprosessin arviointi, oppi
laan valmiuksien (resurssien) arviointi ja arviointien vertailtavuus. 

Tutkimusongelma 1: Mihin sanallinen arviointi kohdistuu? 
Oletus: Sanallinen oppilaan arviointi lisää arvioinnin kohteita, mutta säilyttää arvi
oinnit normatiivisina osaamisen ja oppimistulosten arviointina. Käyttäytymisen ar
vioinnilla on erityisen suuri merkitys koulunkäynnin alkuvaiheessa. Oppilaat oppi
vat "koulusta" eli miten koulussa ollaan (Byrne, 1996; Drummond, 1993; Hautamäki 
& Hautamäki, 1997; Helmke & Aken, 1995; Simola, 1997). 

Tutkimusongelma 2: Minkälaisia opiskeluohjeita ja attribuutioita sanalliset op
pilaan arvioinnit sisältävät? 

Oletus: Opiskeluohjeet ja attribuutiot korostavat oman ponnistelun merkitystä (Co
vington, 1992; Crozier, 1997). 

Tutkimusongelma 3: Minkälaisen kuvan oppilaan kyvykkyydestä sanalliset 
arvioinnit sisältävät? 

Oletus: Oppilaiden kyvykkyyttä ei arvioida todistuksissa suoraan (Gilly, 1980 sit. 
Selleri ym., 1994). 

Tutkimusongelma 4: Minkälaisen kuvan oppilaan persoonallisuudesta ja sosi
aalisuudesta sanalliset arvioinnit sisältävät? 

Oletus: Sanallinen arviointi sisältää kaavamaisen evaluatiivisen kuvauksen oppi
laasta (Selleri ym., 1994). 
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Tutkimusongelma 5: Miten hyvien, tavallisten ja ongelmallisten oppilaiden ar
vioinnit eroavat toisistaan? 

Oletus: Sanallisissa oppilaan arvioinneissa säilyy oppilaiden vertailtavuus (Carr & 
Kurtz-Cortes, 1994). 

Tutkimusongelma 6: Kuinka yhdenmukaisia eri opettajien antamat arvioinnit 
ovat? 

Oletus: Opettajien arvioinnit ovat opettajille yhteisiä sosiaalisia representaatioita, 
mutta heijastavat samanaikaisesti myös opettajan henkilökohtaista arviointiorientaa
tiota (Mäensivu, 1995; Pryor & Torrance, 1998; Selleri ym., 1994). 

6.2 Tutkimuksen suorittaminen 

6.2.1 Tutkimuskoulu 

Liseusiaattitutkimukseni jälkeen etsin koulua, jossa sanallista oppilasarviointia 
oltiin kehittämässä rastitettavia todistuslomakkeita pidemmälle todellisen ver
baalisen raportin suuntaan. Toivoin löytäväni koulun, jossa usea opettaja ja 
rehtori olisi oppilaan arvioinnin kehittämisen lisäksi kiinnostunut myös sen 
tutkimisesta. Koska tutkimus on jatkoa lisensiaattityössäni aloittamalleni kou
lulaisuuden kehittymistä selvittelevälle tutkimukselle, asetin tutkimukseen 
mukaan tulemisen ehdoksi, että tutkimukseen tulevat opettajat opettavat ai
neiston keruuvaiheen aikana pen1skoulun ala-asteen 1 - 3 luokkia. 

Pyytäessäni opettajia tutkimukseen, korostin tutkimuksen periaatetta 
"parhaan mahdollisen sanaston" etsimisestä, mikä tarkoitti, että tutkimuksessa 
selvitetään nimenomaan niitä elementtejä, joiden varassa sanallista arviointia 
voitaisiin kehittää edelleen. Periaate liittyy tutkimuksen eettisiin kysymyksiin, 
tutkimuksen vaikuttavuuteen ja katalyyttiseen validiteettiin (Hayes, 1997; Ka
gan, 1990; Lehtovaara, 1993). 

Tutkimuskoulu löytyi. Tutkimus käynnistettiin seitsemän opettajan kans
sa keväällä 1996. Jokainen heistä opetti peruskoulun 1 - 3 luokkia. Tutkimuksen 
edetessä kaksi kolmannen luokan opettajaa tuli mukaan tutkimukseen. Tutki
muksessa mukana olevien opettajien ryhmää kutsutaan jatkossa tutkimusryh
mäksi. Tähän ryhmään kuuluu yhdeksän opettajaa, joista viisi naisopettajaa ja 
neljä miesopettajaa. Opettajan numero 2 nimellä kulkevat todistukset tarkoitta
vat kahden opettajan yhdessä laatimia todistuksia. Kyseiset opettajat puolittivat 
työnsä kyseisen lukuvuoden aikana, minkä vuoksi he kirjoittivat todistukset 
lukuvuoden päättyessä yhdessä. Tutkimukseen osallistuvat opettajat olivat 
toimineet opettajina 5 - 37 vuotta, keskimäärin 19 vuotta. 

Tutkimuskoulu on keskisuuri peruskoulun ala-asteen koulu. Olen sopinut 
tutkimusryhmän kanssa, etten kerro tutkimuskoulun nimeä enkä kuvaa sitä 
niin, että se olisi tunnistettavissa. Tutkimuskoulua voidaan kuitenkin kuvata 
edistykselliseksi ja aktiiviseksi opetuksen kehittäjäksi. Juuri ennen tutkimuksen 
käynnistymistä koulussa oli otettu käyttöön uusi sanallisen oppilaan arvioinnin 
menetelmä, jonka tutkiminen oli myös koulun näkökulmasta tarpeellista. Tut
kimusaineisto on koottu vuosina 1996 - 1998. 
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6.2.2 Tutkimuksessa käytettyjen arviointimenetelmien kuvaus 

Tässä tutkimuksessa käytössä olevat todistukset ovat kirjallisia, suorasanaisia 
oppilaan edistymisestä kertovia raportteja, jotka annetaan oppilaalle lukukau
den päätteeksi. Käsillä olevan tutkimuksen aineisto koostuu kahden erilaisen 
sanallisen arviointimallin avulla kirjoitetuista lukukausitodistuksista. 

Käytössä olevat arviointimenetelmät ovat tietokonepohjainen Arvio
ohjelma ja nk. avoin arviointimenetelmä. Tietokonepohjainen Arvio-ohjelma 
(Tietovilkku, Arvio-ohjelma) sisältää noin 600 valmista mallilausetta ja valmiit 
opetushallituksen kaavan mukaiset todistuspohjat. Ohjelman tekijän mukaan 
lauseita voidaan muokata ja kasvattaa jopa 1800:aan. 

Tutkimusjoukon opettajat kuvaavat erilaisia tapojaan käyttää fraasivalik-
ko - ohjelmaa seuraavasti: 

- Opettaja valitsee valmiista fraasivalikosta oppilasta kuvaavat fraasit, merkitsee lau
seet rastilla ja siirtää lauseet muuttamattomina oppilaan todistukseen.
- Opettaja valitsee fraasivalikosta oppilasta kuvaavat lauseet, muokkaa niitä mielei
sikseen ja siirtää lauseet oppilaan todistukseen.
- Milloin oppilaalle on jo aiemmin kirjoitettu sanallinen arviointi, opettaja ottaa tä
män todistuksen arviointilauseet pohjakseen, muokkaa niitä ja siirtää lauseet oppi
laan todistukseen.
- Opettaja kirjoittaa oppilaan arvioinnin ilman fraasivalikon lauseita.

Tutkimusaineistona olevat fraasivalikko-ohjelmalla laaditut todistukset 
ovat keväältä 1996. Fraasivalikko-ohjelmalla laadittujen todistusten lisäksi tut
kimusaineisto sisältää niin kutsutulla avoimella menetelmällä laadittuja todis
tuksia. Tämä aineisto saatiin käyttöön, kun kaksi uutta opettajaa tuli mukaan 
tutkimukseen. He olivat saaneet rehtorilta luvan luopua fraasivalikosta ja ke
hittää oma arviointimenetelmänsä. Tämä menetelmä perustuu avoimeen ra
portointiin. Tässä menetelmässä opettajat kirjoittivat todistukset tyhjälle WP
asiakirjapohjalle omaa sanastoaan ja kirjoitustyyliään käyttäen. Tätä menetel
mää käytti siis kaksi opettajaa. Avoimella menetelmällä kirjoitetut todistukset 
ovat joulukuulta 1996. 

Molemmissa menetelmissä arvioinnit kirjoitettiin "sinä - muotoon" siten, 
että niiden ensisijaiseksi lukijoiksi ajateltiin oppilaat. Arviointien muiksi luki
joiksi ja tulkitsijoiksi oletettiin myös oppilaiden vanhemmat ja oppilaiden seu
raavat opettajat. 

"Täytyyhän sekin muistaa, että kun oppilas vaihtaa koulua, niin pitäisi tulevankin 
opettajan siitä jonkinlainen kuva saada". 

"Ehkä minä voin ollakin sellainen pilkun viilaaja. Toka - luokalla minä ajattelen aina 
sitä. Silloin se menee ehkä lapsen kustannuksella. Silloin se kirjoitus painottuu siihen, 
että se olisi realistista tietoa kaikille osapuolille". (Tutkimusaineisto: opettajien sanal
lista arviointia koskevat kommentit). 

Arviointitekstin pituus on opettajien yhteisen sopimuksen perusteella rajoitettu 
molemmissa menetelmissä yhteen A4 - arkkiin. Arvioinnin pituuden rajaami
nen merkitsee arviointikohteiden ja tekstimäärän rajaamista ja priorisoimista. 

"Minä olen esimerkiksi antanut opettajille sellaisen ohjeen, kun minulla on paljon 
tuntiopettajia, kun se tila on pieni, että sinne ei mahdu turhia sepustuksia, että vain 
selvät positiiviset ja negatiiviset poikkeukset, että turha sitä on seiskan oppilasta ar
vioida samoilla sanoilla joka vuosi. Mutta, jos on selvästi hyvä tai selvästi parantanut 
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aikaisemmasta niin, että kehittymisen takia kannattaa mainita, niin semmoisen lai
tatte. Mutta kyllä se on selvästi tuottanut paljon vaikeuksia". 

"Se Lila on niin pieni, ellä �e un kylmää, raakaa valintaa". (Tutkimusaineisto: opetta
jien sanallista arviointia koskevat kommentit). 

Arviointi tehdään molemmissa menelelmissä oppiaineillain siten, dtä en
simmäiseksi arvioidaan käyttäytyminen ja huolellisuus, sen jälkeen äidinkieli, 
matematiikka, vieras kieli ja muut aineet (liikunta, musiikki, kuvaamataito, 
ympäristöoppi, uskonto ja käsityöt). Todistuskaava noudattaa oppilasarvioin
tien perinteistä kaavaa ja vahvistaa näin eri oppiaineiden symbolisen merkityk
sen koulutettavuuden arvioimisessa. 

Todistuksen ensimmäisessä osassa, käyttäytyminen ja huolellisuus, arvi
oidaan oppilaan koulukäyttäytymisen kokonaisuutta. Todistuksen alkuosa si
sältää eräänlaisen yhteenvedon oppilaan koulunkäynnistä, kuten seuraavat 
kaksi esimerkkiä osoittavat. 

"KPviitl11k11bmsi nn s11j1m11t m11kc1vc1:-ti 
Toimit ystävällisesti ja auttavaisesti koulussa. 
Tulet yleensä hyvin toimeen koulutovereittesi kanssa. 
Osc1c1t työskPnnPllii ryhmiissii. 
Osaat työskennellä muita häiritsemättä. 
Olet vastuuntuntoinen koululainen. 
Huolehdit tunnollisesti tehtävistäsi. 
Osaat työskennellä itsenäisesti. 
Voisit olla aktiivisempi tunneilla. 
Vihkotyösi on siistiä" (20). 

Esimerkin oppilaalla koulu sujuu hyvin. Todistuksen ensimmäinen kap
pale vahvistaa hänen koulunkäyntinsä olevan kunnossa. Todistuksen oppilas 
saa kuvan itsestään ystävällisenä, vastuuntuntoisena, tunnollisena, itsenäisenä 
ja siistinä. Opettaja toivoo hänen kuitenkin olevan aktiivisemman. Toisen esi
merkin oppilaan todistuksen ensimmäinen kappale kertoo oppilaalle hänellä 
olevan vaikeuksia toisten oppilaiden kanssa, tehtävien huolehtimisessa, vihko
työn siistcydcssä ja järjestelmällisyydessä. Tämä oppilas saa jo todistuksensa 
ensimmäisen kappaleen perusteella tietää olevansa riitaisa ja huolimaton. 

"Kolmannen luokan aloitus on sujunut muuten mukavasti, 
mutta sinulla on vaikeuksia toisten oppilaiden kanssa. 
Et ota aina riittävästi toisten näkökantoja huomioon. 
Ryhmätöissä tulee usein riitaa. 
Tarkkaile jatkossa enemmän omaa käyttäytymistäsi kuin toisten. 
Huolehdit tehtävistäsi vaihtelevasti. 
Kiinnitä huomiota vihkotyöhön: 
täytä rivit ja suunnittele sivut järjestelmällisesti" (120). 

Käyttäytymisen ja huolellisuuden jälkeen todistuslomakkeessa arvioidaan 
äidinkieli ja matematiikka. Tässä vaiheessa arviointi muuttuu yksityiskohtai
semmaksi ja noudattaa opetussuunnitelmassa asetettuja sisältöjä. Seuraavat 
lainaukset ovat esimerkkejä äidinkielen ja matematiikan arvioinneista. 

"Luet hyvin ja selvästi. 
Ymmärrät hyvin lukemasi. 
Kirjoitat myös hyvin ja lähes virheettömästi." (58, 2 lk). 

"Olet rohkea tarinankertoja ja 
kerrot mielelläsi omia mielipiteitä. 



Keskittymiskykysi on hyvä ja 
osaat toimia erittäin hyvin ohjeiden mukaan. 
Olet oma-aloitteinen. 
Luet sujuvasti ja ymmärrät lukemasi. 
Kirjoitat hauskoja juttuja virheettömästi. 
Käsialasi on kehittynyt ja on jo siistiä." (159, 3 lk) 

"Matematiikka sujuu sinulla hyvin. 
Sinulla on kaikki 1-luokkalaiselta vaadittavat matematiikan taidot." (17, 1 lk) 

"Työskentelet välillä innostuneesti matematiikan tunneilla. 
Laskutaitosi on vielä epävarmaa. 
Tee lisätehtäviä, niin laskutaitosi paranee. 
Harjoittelemalla oppii myös sanallisia tehtäviä ja päässälaskuja." (77, 2 lk) 

"Mekaaniset yhteen - ja vähennyslaskut osaat hyvin. 
Samoin suurimman osan kertotauluista. 
Kertotaulut kaipaavat vielä kuitenkin lisäharjoittelua. 
Sanalliset ongelmanratkaisutyyppiset tehtävät tuottavat sinulle toisinaan 
vaikeuksia." (111, 3 lk) 
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Arviointiin perehtynyt lukija havaitsee jo näistä muutamasta tekstinäyt
teestä, että oppiaineen operationaalistaminen on yksi sanallisen arvioinnin va
liditeettiin liittyvistä ydinkysymyksistä. Millä tavalla sanallinen arviointi vastaa 
oppisisältöjen rakennetta, oppiaineiden painotuksia ja oppilaiden vahvuuksia? 
Vai onko sanallisen arvioinnin validiteettia arvioitava sen seuraamusten pe
rusteella? Kysymys on oppiainetta koskevista uskomuksista ja oppiaineen hal
linnasta. Seuraava keskustelu osoittaa opettajan oppiainetta koskevien usko
musten ja käsitysten olevan suorassa yhteydessä arvioinnin sisältöihin. 

"Niin se johtuu siitä, että matikka on niin selvää, niin yksinkertaista. Niin vai, onko 
se, jos me ei vain ymmärretä sitä. Voishan se ollakin, että jos matikkaa hallitsis pa
remmin niin sen näkis vaikka kuinka laajana." 

Vieraat kielet, musiikki, kuvaamataito, liikunta, käsityö, tekniset työt, us
konto ja ympäristöoppi arvioidaan todistuksen loppuosassa yhtenä kokonai
suutena, muut aineet. Seuraavat esimerkit ovat todistuksen viimeisistä kappa
leista. 

"Olet aktiivinen musiikkitunneilla, laulat rohkeasti 
ja sinulla on tavattoman kaunis lauluääni. 
Olet liikunnallisesti lahjakas. 
Sinulla on halua ja taitoa oppia nopeasti liikunnassa opetetut asiat. 
Osaat kannustaa luokkatovereitasi. 
Työskentelet teknisissä töissä reippaasti. 
Osallistut aktiivisesti tunteihin 
ja työsi jälki on siistiä." (150, 3 lk) 

"Osaat tehdä käsitöissä tarkkaa ja siistiä työtä. 
Keskityt hyvin työhösi. 
Liikunnassa olet jäntevä voimistelija ja 
taitava palloilija. 
Kuuntele ohjeet paremmin. 
Musiikissa on keskittyminen sinulle vaikeaa. 
Musiikillisia taitoja et pääse harjoittamaan, 
jos et näe myös hieman vaivaa asian eteen." (161, 3 lk) 

Esimerkit osoittavat todistuksen loppuosan olevan oppilaan erityisten tai
pumusten ja osaamisen kuvaamisen areena. Kokonaisuudessaan arviointiloma
ke näyttää muodostavan syklin, jossa todistuksen alku- ja loppuosilla on erityi-



82 

nen tehtävänsä oppilaan kasvun mahdollisuuksien arv101misessa. Tekstin al
kuosassa esitetään yhteenveto oppilaan koulunkäynnistä, keskivaiheilla aka
teemisesta oppimisesta ja todistuksen loppuosassa oppilaan taitavuudesta. Jos
kus todistuksen loppuosasta muodostuu kertaus kaikista niistä vaikeuksista, 
joita oppilaalla on koulussa ollut. Näissä arvioinnissa opettaja usein myös ko
rostaa oppilaan oman tahdon merkitystä ja valaa näin uskoa oppilaisiin. 

"Olet ollut melko hyvin mukana tunneilla ja osaat ilmaista itseäsi englanniksi melko 
hyvin, mutta et oikein jaksa keskittyä pitkäjänteisesti. Liikunnassa luovutat liian hel
posti ja ärtyisyytesi pilaa usein juuri oppimasi taidon kehittymisen. 
Nokkahuilun soittaminen tuottaa sinulle vaikeuksia, mutta senkin voit halutessasi 
oppia. Uskontotunneilla voisit olla huolellisempi ja pysyä enemmän asiassa." (148, 3 
lk) 

Esitetyt todistusnäytteet antavat kuvan tämän tutkimuksen aineistosta. Näiden 
esimerkkien pohjalta lukija voi tehdä omat ennakko-olettamuksensa siitä, miten 
tämänkaltaiset arvioinnit parhaassa tapauksessa voisivat vastata oppilaan arvi
oinnille asetettuihin haasteisiin. 

6.2.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen tarkoitus on kaksitahoinen. Yhtäältä on haluttu selvittää sanallis
ten arviointien sisältöjä ja toisaalta opettajien käsityksiä sanallisen arvioinnin 
käytöstä oppilaiden arvioimisessa. Tutkimusmetodien tuli antaa välineet sekä 
todistusten sisältöjen että opettajien niitä koskevien käsitysten tutkimiseen. 

Interaktiivinen palautejärjestelmä 

sanallisen arvioinnin ymmärtämisessä 

Opettajien todistusten kirjoittamista reflektoiva puhe 

analyysin apuvälineenä 

SANALLINEN ARVIOI TI TUTKIMUSKOHTEENA 

Opettajien kirjoi at sanallise ukukausitodistukset 

analyysin kohteena 

Sisällönanalyysi ja Grounded-teorian mukainen 

lähestymistapa oppilaan arviointien sisällön tutkimisessa 

KUVIO 9 Tutkimuksen metodinen viitekehys 
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Tutkimuskohteena ovat olleet kirjoitetut arviointitekstit. Näiden on tulkittu 
heijastavan paitsi opettajan oppilaita koskevia käsityksiä myös kouluyhteisössä 
vallitsevia merkitysjärjestelmiä (Honkonen, 1993, von Cranach, 1992). Tästä 
syystä arviointeja on myös tutkittu siten, että opettajat ovat olleet mukana tul
kitsemassa arviointitekstejä ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä. Arviointien si
sältöjen analyysissä on yhdistetty sisällönanalyysin ja grounded - teorian mu
kaisia lähestymistapoja (kuvio 9). 

Näitä lähestymistapoja yhdistäen aineisto on luokiteltu osittain etukäteen 
määriteltyihin kategorioihin ja osittain grounded - teorian menetelmän mukai
sesti aineistoperäisiin kategorioihin. Aineiston analyysi on tehty sekä kvalitatii
visesti että kvantitatiivisesti. Perinteisen sisällönanalyysin avulla aineistoa on 
tutkittu objektiivisesti puuttumatta aineiston latentteihin merkityksiin. Nämä 
tulokset on esitetty kvantitatiivisina kuvauksina. Grounded - teorian menetel
mien mukaisesti tutkimuksessa on korostettu aineistolähtöisyyttä. Tällöin lu
kukausitodistuksia on luettu myös "rivien välistä". Nämä tulokset on esitetty 
kvalitatiivisesti autenttisina lainauksina. Kokonaisuudessaan todistusten sisäl
töjen tutkiminen on ollut lähempänä perinteistä sisällönanalyysia. Grounded -
teorian mukainen lähestymistapa näkyy kuitenkin muun muassa siinä, että tut
kimuksessa esitetään tentatiiviset hypoteesit ja pyritään kehittämään aineisto
lähtöistä oppilaan arvioinnin kehystä (Osborne, 1994, 181). 

Toisen tutkimusaineiston tavoitteena on ollut toimia palautejärjestelmänä, 
jonka avulla alkuperäisen aineiston merkitykset on pyritty säilyttämään ja ai
neistoa ymmärtämään sen tuottajien näkökulmasta. Aineisto koostuu opettajien 
sanallisten arviointien sisältöjä ja niiden kirjoittamista koskevista kommenteis
ta. Tutkimusaineistona ei ole arviointien kirjoittaminen sinänsä, vaan niiden 
kirjoittamisesta jälkikäteen annetut kommentit (Klein & Westcott, 1994, 140). 
Kommentit kerättiin tutkimusryhmän yhteisissä haastattelu-keskusteluissa. 
Tutkimusaineistona on siis nauhoitettu tai muistiinmerkitty puhe. Tätä aineis
toa on käytetty pitkin tutkimusraporttia lainauksina. Puheaineistoa ei ole analy
soitu systemaattisesti. 

Opettajien palaute on vaikuttanut aineiston luokittelurungon laatimiseen, 
aineiston luokitteluun, tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Tutkimusrapor
tissa tämä näkyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen aineiston monikerroksisena 
esittämisenä ja siinä, että raportista on pyritty tekemään uusia polkuja ja mer
kityksiä etsivä (Osborne, 1994). 

Tutkimuksen metodiset ratkaisut ovat edellyttäneet, että myös tutkija 
vaihtaa sekä näkökulmaansa että positiotaan sen mukaan, mistä näkökulmasta 
aineistoa tarkastellaan. Tutkijan rooleja voidaan tässä tutkimuksessa kuvata 
neljän erilaisen position avulla: tutkija mittaajana, tutkija opettajien äänen tulk
kina, tutkija tutkimusryhmän jäsenenä ja tutkija sekundaaristen representaati
oiden esittäjänä (kuvio 10). Erilaisten positioiden avulla on pyritty siihen, että 
tutkijalla olisi mahdollisuus tarkastella aineistoa eri näkökulmista, kuulla opet
tajien sanallista arviointia koskevia käsityksiä ja tarkistuttaa omia käsityksiään 
tutkimusryhmän opettajilla. 

Ennen kuin siirryn tarkemmin kuvaamaan tutkimusaineistoa tiivistän tut
kimusmetodien valinnan ja tehtyjen valintojen yhteyden tutkimuksen luotetta
vuuteen ja toistettavuuteen. Yhdistämällä sisällönanalyysin, grounded - teorian 
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ja interaktiivisen tutkimusotteen mukaisia lähestymistapoja, on tutkimuksessa 
pyritty luotettavuuteen ja toistettavuuteen (Osborne, 1994, 183). Interaktiivisen 
palautejärjestelmän avulla on pyritty noudattamaan seuraavia symbolisen in
teraktionismin periaatteita: 

1. Jos tutkija haluaa ymmärtää ihmisten toimintaa, hänen on nähtävä objektit sa
maan tapaan kuin tutkimansa ihmiset ne näkevät.

2. Tutkittava elämänpiiri on nähtävä jatkuvassa liikkeessä olevana prosessina, jossa
osallistujat määrittelevät ja tulkitsevat toinen toistensa tekoja.

3. Sosiaalinen elämä nähdään koostuvan vuorovaikutuksessa olevien ihmisten yk
silöllisitä ja kollektiivisista toimista.

4. Laaja-alaisia organisaatioita on tutkittava ja selitettävä osallistujien oman toimitaa
koskevan tutkintaprosessin kautta (HonkonPn, 1gcn, ?�6.)

Sanalliset 

arvioinnit 

tut!rJm.us-

aineistona 

Tutkija mittaajana 

-tutkija päättää, miten aineisto luokitellaan
-tutkija luokittelee aineiston
-tutkija esittää tulokset kvantitatiivi&ena
analyysina

Tutkija opettajien äänen tulkkina 

-tutkija tuo tulokset opettajien tulkittaviksi
-tutkija valitsee tutkimusryhmän keskusteluista
lainaukset

Tutkija ja opettajat tutkimusryhmänä 

-----11►-tutkij,1 huomioi opettajien kommentit --.---1�
tutkimuksen etenemisessä

Tutkija sekundaaristen 

representaatioiden esittäjänä 

-tutkija esittää opettajien antamista sa allisista
arvioinneista uuden tulkinnan

TUTKIMUSTULOKSET 

KUVIO 10 Tutkijan positiot 

6.3 Tutkimusaineistot 

Opettajien 
sanatlisten 

arviöihtieil 

sisältöjä j;i 
kirjoitta

mista 
koskevat 

·kommentit

tutkimus
tulosten

tulkinnan

apuna

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta erillisestä aineistosta a) sanalliset lukukau
sitodistukset ja b) opettajien sanallisten arviointien sisältöjä ja kirjoittamista 
koskevat kommentit (puhe). 

a) Sanalliset todistukset tutkimusaineistona

Tutkimuksen perusaineistona ovat tutkimuskoulun 1-3 luokkien oppilaiden 
(N=181) sanalliset lukukausitodistukset keväällä 1996 tai jouluna 1996. Todis
tukset on saatu tutkimuskäyttöön nimettöminä tutkimuskoululta siten, että 
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koulusihteeri on poistanut todistuksista oppilaiden nimet ja merkinnyt nimen 
tilalle oppilaan sukupuolen. Tämän jälkeen kaikki todistuslomakkeet on kopi
oitu sellaisenaan tutkimuskäyttöön. Taulukosta 3 ilmenee tutkimuksen perus
aineiston jakaantuminen luokka-asteen ja oppilaiden sukupuolen mukaan. 

Tutkimuksen perusaineisto on aito ja alkuperäinen todistusaineisto. Ai
neistoa ei ole tuotettu tutkimustarkoitusta varten eivätkä opettajat todistuksia 
kirjoittaessaan ole tienneet, että todistuksia tullaan tutkimaan. Aineiston käyt
töönotosta sovittiin opettajien kanssa vasta todistusten kirjoittamisen jälkeen. 

TAULUKKO 3 Oppilasarviointiaineisto oppilaiden luokka-asteen ja sukupuolen mukaan 

Luokka-aste ja käy- Luokkia Oppilaita Tyttöjen Poikien Opettajia 
tetty arviointimene- yhteensä yhteensä todistuksia todistuksia 
telmä 
0 - 1 luokka, kevät 1 13 6 7 1 
1996 , fraasivalikko 
l luokka, kevät 2 42 25 17 2 
1996, fraasivalikko
2 luokka, kevät 2 44 20 24 2 
1996, fraasivalikko 
3 luokka, kevät 2 43 20 23 2 
1996, fraasivalikko 
3 luokka, joulu 1996, 2 39 21 18 2 
avoin menetelmä 

9 181 92 89 9 

Aitoina koulutodistuksina aineistolla on tiettyjä erityisominaisuuksia. Ensinnä
kin aineisto on kontekstisidonnainen, jolloin se tulee ymmärrettäväksi vain 
omassa toimintaympäristössään. Toiseksi todistuksilla on ne .kirjoittaneille 
opettajille ja todistukset vastaanottaneille oppilaille aivan erilainen merkitys 
kuin todistuksia tutkimusaineistona käyttävälle tutkijalle. Asianosaisille todis
tusten merkitys on pragmaattinen, kontekstiin ja käyttötarkoitukseen sidottu. 
Heille todistukset ovat osa pidempää vuorovaikutus- ja arviointiprosessia. Tut
kijalle todistustekstit ovat kontekstista ja toiminnasta irrallisia. Niihin ei liity 
minkäänlaisia muistikuvia, tunteita tai kokemuksia, jotka vaikuttaisivat tekstien 
ymmärtämiseen ja tulkintaan. Tutkijan tulkintakehys on yleinen ja teoreettinen. 

Ulkopuolisuus antaa tutkijalle erilaisia mahdollisuuksia tutkimusaineiston 
analysoimiseen. Lukukausitodistuksia voidaan tutkia opettajien oppilaistaan 
antamina asiantuntijalausuntoina, joiden tavoitteena on antaa objektiivista tie
toa oppilaan edistymisestä oppilaalle itselleen, hänen vanhemmilleen, kouluvi
ranomaisille ja opettajalle itselleen. Niitä voidaan tarkastella myös opettajan 
kasvatuksellisena puheena. Todistukset voivat olla myös kollegalle kirjoitettuja 
tiedotteita, joiden avulla opettaja välittää seuraavalle opettajalle, minkälaisia 
oppilaita hänelle on tulossa. 

Tässä tutkimuksessa todistuksia analysoidaan ammatillisina lausuntoina. 
Pyrkimykseni on tutkia ensisijaisesti opettajille yhteistä arvioinnin tapaa, mistä 
syystä käsittelen aineistoa yhdeksän opettajan kollektiivisena case - aineistona. 
Tästä rajauksesta huolimatta en aio kokonaan luopua aineiston tarkastelusta 
yksittäisen oppilaan tai opettajan näkökulmasta. Useissa kohdin etsin vihjeitä 
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analyysin etenemiseen ensin yksittäisten oppilaiden todistuksista (Fogel, 1993, 
188). 

b) Opettajien sanallista arviointia koskevat kommentit (puhe)

Kutsun reflektiiviseksi aineistoksi sanallisten arviointien sisältöjen analyysin ja 
tulkinnan tukena käytettäviä peiliaineistoja. Reflektiivinen aineisto sisältää 
opettajien haastattelut ja yhteiskeskustelut. Opettajien haastattelut on tehty 
kollektiivisina haastattelu-keskusteluina (vrt. Engeström, 1994). Keskustelut on 
toteutettu kevään 1997 ja syksyn 1998 välisenä aikana. Haastattelukeskus
teluissa tulkimusjoukon opdlajal uvctl Luum!el esiiu käsityksiääu sanallisesta 
arvioinnista ja kommentoineet tutkimustuloksista. 

Haastattelu- keskustelukertoja oli yhteensä kuusi. Tilaisuudet kestivät 
keskimäärin 3 - 4 tuntia, ja niihin osallistui kerrallaan 4 - 6 tutkimusjoukon 
opettajaa. Tapaamisten aikana käytiin läpi tutkimuksen periaatteita ja tutki
mustuloksia. Yleensä keskusteltiin tutkijan esille nostamien asioiden pohjalta. 
Keskustelut on joko nauhoitettu tai kirjoitettu muistiin. 

Keskustelujen teemoina olivat tutkimuksen kulku, etkJ.tccirliscn rr1inäku 
van käsite, aineiston luokittelurunko, tutkimuksen tulososan rakenne, tutki
mustulosten tulkinta, oppilaiden persoonallisuuden arvioiminen, opettajakoh
taiset adjektiivilistat, eri oppiaineiden arviointi, opettajan ammatti-identiteetti ja 
oppilaan arviointi, opiskeluohjeet, opettajien väliset erot oppilaan arvioinnissa, 
koulukohtaisen oppilaan arvioinnin mallin rakentaminen, oppilaan arvioinnin 
ideaalimallin arviointi ja tutkimusraportti. 

Tutkimusryhmän kollegiaaliset keskustelut tuottivat uutta tietoa, uusia 
selityksiä ja tulkintoja. Keskustelujen produktiivinen luonne on pyritty tuo
maan esiin tutkimusryhmän keskusteluista poimituissa lainauksissa siten, että 
lainaukseen on otettu usein 2 - 4 perättäistä puheenvuoroa. 

Keskusteluaineistoa on käytetty kahdella tavalla. Ensinnäkin aineisto on 
tukenut ja ohjannut aineiston analyysia ja erilaisten annlyysipolkujcn etsimistä. 
Toiseksi keskusteluaineistoa on käytetty peilauspintana tutkimustulosten tul
kinnassa, syventämisessä ja sanalliseen arviointiin liittyvien ristiriitojen havain
nollistamisessa. Reflektiivinen keskusteluaineisto on näin toiminut myös tutki
muksen validoinnin välineenä (Hayes, 1997). Tutkimuksen kulusta ja tutki
mustulosten tulkinnasta olen kuitenkin tutkijana vastuussa yksin. 

Osan reflektiivisestä aineistosta muodostaa tutkimuskoulun opetussuun
nitelma, jonka käyttö kuitenkin jäi vähäiseksi tutkijan valitseman psykologisen 
lähestymistavan vuoksi. Tutkimuksessa valitusta yleisestä psykologisesta ke
hyksestä huolimatta tutkimustulosten sijoittaminen tietyn koulun kulttuuriin, 
pyrkimyksiin ja arjen todellisuuteen on välttämätöntä. Tästä asiasta myös tut
kimusryhmän opettajat halusivat muistuttaa. 

"Niin arvioinnin muutos meidän koulussa. Niin nehän eivät olleet peräkkäin, men
tiin välissä numeeriseen. Minähän olin itse tekemässä sitä rastimallia silloin aika
naan, joka oli hyvinkin pitkälle. Siinä matematiikkakin pilkottiin kymmeneen osaan. 
Siitähän on nyt tultu pois ilmeisesti. Ne mallit on jossakin tallella varmaan". 

"Minusta se oli hyvä paperi". 

"Ainakin me tehtiin hirveästi töitä, mietittiin niitä lomakkeita. Tämä oli joskus 89, 90, 
91. Sitten me tehtiin semmoinen vaihtoehto, että se ei ollut todistus, vaan se oli etu-
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käteen menevä info, jossa oli matematiikka ja muutkin aineet pilkottu pieniin osiin ja 
kaikista ruksattiin sitten se taito". 

"Tämä on tärkeää muistaa, että minkälaisesta kierroksesta on tultu. Matematiikka on 
tosi tarkkaan analysoitu joskus". 

"Nyt olemme kaikki jo luopuneet fraasivalikostakin. Esimerkiksi alkuopetuksessa 
me annoimme rastit, sitten sanalliset käsinkirjoitettuina eli toteavaan tyyliin ja sitten 
ohjauspuhetta taakse. Kolmoset ja neloset käyttävät WP-pohjaista ja 5-6 numeroar
vostelua  ja mahdollisesti sanallista siinä rinnalla". 

"Ei siihen kuitenkaan juuri uskalla kirjoittaa, se tökkii niin paljon. Niin ei siihen oh
jelmaan voi kirjoittaa, se pitää antaa erillinen paperi". 

Tutkimusraportin lopussa olen esittänyt muistiin merkintöjä tutkimus
ryhmän viimeisestä tapaamisesta. Tässä tapaamisessa opettajat halusivat edel
leen muistuttaa siitä, että tämä tutkimusaineisto on yksi välivaihe oppilaan ar
vioinnin kehittämisessä heidän koulullaan. Tutkimuksen kulku sekä opettaja
ryhmän ja tutkijan vuorovaikutus ilmenee taulukosta 4. 

TAULUKKO 4 Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksen vaihe Tutkiia 
Perusaineiston keruu Esilukeminen 

Luokittelurungon Esitys luokittelurungoksi 
valmistelu 
Arviointien Tilastolliset perusanalyysit 
sisältörakenteen kuvaus 
Persoonallisuutta koskevat Adjektiivikuvaukset 
kuvaukset Osaaja kuvaukset 
Oppilastyyppikuvaukset 
Opettajien väliset Orientaatiotyyppien mallit 
arvioin tierot 
Tutkimuksen Tulososan luonnos 
iohtopäätökset 
Tutkimusraportin arviointi Raportin luonnos 

6.4 Perusaineiston luokittelu ja analyysit 

Reflektiivinen tutkimusryhmä 

Haastattelu-keskustelu I 

Haastattelu-keskustelu II 

Haastattelu-keskustelu III 

Haastattelu-keskustelu IV 

Haastattelu-keskustelu V 

Haastattelu-keskustelu VI 

Selitettävinä muuttujina ovat lukukausitodistusten käyttäytymisen ja huolelli
suuden, äidinkielen, matematiikan ja liikunnan arviointilauseiden määrät, arvi
oinnin sisältöalueet (oppimistulokset, kyvykkyys, persoonallisuus, sosiaalisuus 
ja opiskeluohjeet) sekä arviointilauseiden sisältämät adjektiiviattribuutit ja ad
verbit. Selittävinä muuttujina ovat oppilaiden sukupuoli ja luokka-aste, opetta
ja, oppiaine ja oppilastyyppi. Oppilastyyppi on määritelty siten, että yhdeksästä 
opettajasta seitsemän valitsi kukin omista oppilaistaan 2 - 4 hyvää, tavallista ja 
ongelmallista oppilasta. Näin saatiin 22 hyvän oppilaan, 20 tavallisen oppilaan 
ja 20 ongelmallisen oppilaan ryhmät. Tämä jaottelu haluttiin tehdä, jotta ai
neistoa voitaisiin tutkia myös oppilaiden yleisen koulumenestyksen kannalta. 
Koska todistuksia ei verrattu oppilaiden todellisiin koulusuorituksiin, määri
teltiin koulumenestys sen mukaan, mihin ryhmään opettajat oppilaansa sijoitti
vat. 
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Tutkimuksen perusaineistona olevien lukukausitodistusten analyysimalli 
on laadittu neljässä vaiheessa. Kutsun ensimmäistä esilukemisen vaiheeksi. 
Aloitin aineiston esilukemisen oppiaineittain, koska pidin oppiaineittain ta
pahtuvaa luokittelua tärkeänä saadakseni eri oppiaineiden asemasta oppilasar
vioimussa riittävän spesifin kuvan (Carr & Kurlz, 1994, 265; Marsh, 1992). Tässä 
vaiheessa yritin rakentaa kokonaan aineistolähtöisen analyysimallin siten, että 
laadin jokaiselle oppiaineelle sen luonteen mukaisen luokittelumallin. Luokit
telukategorioiksi saatiin oppiainespesifejä opetussuunnitelmiin kiinnittyviä 
kategorioita. Näitä olivat äidinkielessä lukemisen sujuvuus, luetun ymmärtä
minen, oikeinkirjoitus, lauseenmuodostus, kirjoittamistapa. Matematiikassa 
arviointikohteiksi tulivat yhteen- ja vähennyslasku, kertotaulu, murtoluvut. 
Tämänkaltainen luokittelu tuntui hajottavan aineiston kuitenkin niin pieniin 
osiin, että sen tutkiminen kävi mahdottomaksi. Tämä vaihe antoi kuitenkin 
runsaasti aineksia varsinaiseen luokittelumalliin, jossa aineisto edelleen analy
soitiin oppiaineittain nyt kuitenkin yhtenäisen luokittelumallin avulla kuten 
myöhemmin tulee esille. 

Esilukemisen perusteella voitiin siirtyä varsinaisen luokittelumallin laati
rrJ.seen. Luokittelun pääkategoriat määriteltiin osittain aineisto- osittain teo
rialähtöisesti. Pääkategorioiksi nimettiin 1) oppimistuloksiin ja opiskeluproses
siin, 2) persoonallisuuteen, 3) kyvykkyyteen, 4) sosiaalisuuteen kohdistuva ar
viointi sekä 5) opiskeluohjeet. Pääkategorioiden taustalla on käsitys oppimis
tulosten muodostumisesta oppimista välittävien tekijöiden ja opiskelun ulkoi
sen ohjauksen yhdistelmänä (vrt. Hautamäki, 1997). 

Pääkategorioiden alakategoriat määriteltiin tämän jälkeen lukemalla ai
neistoa yhä uudelleen ja lisäämällä sisältöluokkia niin kauan kunnes kaikki ar
viointilauseet voitiin sijoittaa johonkin alakategoriaan. Sen jälkeen, kun kaikki 
sisältöalueet oli määritelty, luokiteltiin koko aineisto uudestaan. Näin edeten 
saatiin pääkategorioille seuraavat alakategoriat. 

Oppimistulosten ja opiskeluprosessin kategoria sisältää seitsemän ala
luokkaa; opitun hallinta, osaamisen laatu, työskentelytavat, oppimiseen liitty
vät affektiot, vertailu oppimääriin tai muihin normeihin, oppimisessa tapahtu
nut kehittyminen ja oppimisen ongelmat. Oppimistulosten ja opiskeluprosessin 
kategoria sisältää näin ollen sekä oppimistulosten että oppimis - opetussiirty
mien arvioinnin. Oppilaan valmiudet kuten persoonallisuus, kyvykkyys ja sosi
aalisuus on luokiteltu erikseen omiin kategorioihinsa (vrt. Hautamäki, 1997, 12; 
Snow, 1990). 

Kyvykkyyden kategoria sisältää neljä alaluokkaa; kognitiiviset kyvyt, 
praktiset kyvyt, kyvykkyystyypin ja kyvykkyyden ongelmat. Kognitiivisella 
kyvykkyydellä tarkoitetaan laajasti oppilaan havaintoja, ajattelua ja älykkyyttä, 
"pään sisällä tapahtuvaa abstraktia toimintaa" (Andersen, 1994, 126) ja prakti
silla kyvyillä vastaavasti kädentaitoja, liikunnan taitoja, musikaalisuutta sekä 
muita koulun taitoaineita. 

Persoonallisuuden kategoria sisältää neljä alaluokkaa; ulkonäkö ja olemus, 
luonteenpiirteet, osaajakuvaukset ja persoonallisuuden ongelmat. Persoonalli
suutta syvemmin kuvaavien tarpeiden, motiivien ja uskomusten tutkiminen ei 
ollut aineiston luonteen vuoksi mahdollista. Menetelmästä aiheutuva persoo
nallisuuden kuvauksen pinnallisuus on huomioitava tuloksia arvioitaessa. Sosi-
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aalisuuden kategoria sisältää viisi alaluokkaa: suhtautuminen koulun sääntöi
hin, suhtautuminen luokkatovereihin, suhtautuminen opettajaan, yhteistyöky
ky ja sosiaalisuuden ongelmat. 

Opiskeluohjeet luokiteltiin niiden sisällön mukaan ohjeisiin ja attribuuti
oihin ja dialogialoitteisiin. Ohjeet luokiteltiin edelleen aineistolähtöisesti voi
makkuuden mukaan neutraali ohje (muutostarve, selitys), suostutteleva ohje 
(muutostoive), suora ohje (muutoskehotus, rohkaisu). 

Luokittelukategorioita oli yhteensä 27. Tämän luokittelurungon mukaan 
luokiteltiin kaikki käyttäytymisen ja huolellisuuden, äidinkielen, matematiikan 
ja liikunnan arviointilauseet. Aineiston luokittelurunko on esitetty taulukossa 5. 
Luokittelurunkoa on selvennetty liitteessä 1. Siinä on esitetty jokaisesta katego
riasta 2 - 3 esimerkkiä. Tämän luokittelumallin mukaisesti olen luokitellut koko 
aineiston yksin. Luokittelusta on keskusteltu tutkimusryhmän opettajien kans
sa. Rinnakkaisluokittelu suoritettiin lopullisen luokittelun jälkeen. Rinnakkais
luokittelijana toimi tutkija, KM Erika Löfström. Hän on luokitellut satun
naisotannalla valitut 30 todistuslomaketta. Rinnakkaisluokittelussa saatiin 84 
%:n yhdenmukaisuus. Käyttäytymisen arvioinneissa yhdenmukaisuus oli 86 %, 
äidinkielen arvioinneissa 80 %, matematiikassa 84 % ja liikunnassa 93 %. 

Erimielisyys luokittelussa koski kyvykkyyden, osaamisen laadun ja opi
tun hallinnan arviointeja. Ongelmia aiheutti nimenomaan erittäin hyvän suori
tuksen luokittelu, joka luokittelurungon mukaan tuli luokitella opitun hallintaa 
kuvaavaksi lauseeksi. Vastaava vaikeus esiintyi kyvykkyyden arvioinneissa, 
joihin luokiteltiin sisäiseen kyvykkyyteen viittaavat lauseet kuten "sinulla me
nee matematiikassa hyvin". Rinnakkaisluokittelija luokitteli kyvykkyydeksi 
myös erinomaista opitun hallintaa kuvaavia lauseita kuten "Suoriudut påässä
laskuista erinomaisesti." Erimielisyydet ratkaistiin siten, että tarkistin näiden 
lauseiden luokittelun ja luokitteluperusteet vielä erikseen ja tein tarvittavat tar
kistukset. 

Toinen selitettävien muuttujien ryhmä sisältää oppilaiden suorituksia ja 
persoonallisuuden ominaisuuksia kuvaavat adjektiiviattribuutit, adverbit ja 
osaajakuvaukset. Adjektiiviattribuutit ja adverbit luokiteltiin ensiksi persoonaa 
ja tehtävää tai suoritusta kuvaaviin. Tämän jälkeen kokeilin luokitella per
soonaperusteiset adjektiivit Big Five - luokittelun mukaisesti (Peabody & Gold
berg, 1989; Zuckerman ym., 1993) seuraaviin luokkiin: koulumyönteisyys, ekst
roversio, pidettävyys, lahjakkuus ja psyykkinen tasapaino/neuroottisuus. Luo
kittelun mukaan adjektiiveista 60,3 % kuvasi koulumyönteisyyttä ja halua me
nestyä, 19 % ekstroversiota, 9 % mukautuvuutta ja pidettävyyttä, 12 % älyk
kyyttä ja avoimuutta kokemuksille sekä 0,3 % psyykkistä tasapainoa ja neu
roottisuutta. Halusin kuitenkin tarkentaa luokittelua ja luokitella adjektiivit uu
destaan aineistolähtöisesti. Uusi luokittelu tehtiin seuraaviin luokkiin: koulu
myönteisyys, itsenäisyys, reippaus, sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus, 
lahjakkuus. 

Osaajakuvauksilla tarkoitetaan oppilaan kuvaamista jonkun tyypin tai 
luokan avulla kuten hyvä piirtäjä tai kunnon koululainen. 

Koulusuoritusten laatua kuvaavat adjektiiviattribuutit ja adverbit on luo
kiteltu aineistolähtöisesti suorituksen yleistä tasoa, laatua, omaperäisyyttä ja 
tehokkuutta kuvaaviin luokkiin (Helmke & Aken, 1995). Edellä kuvatulla ta-
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valla muodostettua luokittelurunkoa voidaan pitää myös tutkimuksen ensim
mäisenä tuloksena. Luokittelurunko on esitetty taulukossa 5. Siinä selitettävinä 
muuttujina ovat oppimistulosten, opiskeluprosessin, kyvykkyyden, persoonal
lisuuden ja sosiaalisuuden arviointien sekä opiskeluohjeiden määrät ja sisällöt. 
Selittävinä muullujina ovat oppilaan sukupuoli, luokka-aste, oppilastyyppi ja 
opettaja. Selittävät muuttujat on luokiteltu seuraavasti: 

1. Oppilaan sukupuoli: 1= T, 2= P
2. Oppilastyyppi: l=hyvä, 2= tavallinen, 3= ongelmallinen
3. Oppilaan ja opettajan luokka-aste: 1= 1 lk, 2= 21k, 3= 31k, 4=0 lk
4. Opettajan numero: 1-9
5. Opettajan sukupuoli: l=N, 2=M .. .. 
6. Oppiaineet: Käyttäytyminen ja huolellisuus (K+H), Aidinkieli (Ai), Mate

matiikka (Ma), Liikunta (Li)

TAULUKKO 5 Aineiston luokittelurunko, selitettävät muuttujat 

Selitettävät muuttujat Muuttujien sisältö 

EVALUATIIVISET 
LAUSEET 

OPISKELUOHJEET 

l a. Oppimistulokset

l b. Opiskelu prosessi

2a. Kyvykkyys 

2b. Persoonallisuus 

2c. Sosiaalisuus 

3a. Neutraali ohje 

3b. Suostutteleva ohje 

3c. Suora ohje 

3d. Attribuutio 

3e. Dialogialoite 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 
25. 

26. 

27. 

Opitun hallinta 
Osaamisen laatu 
Oppimistulosten vertailu 

Työskentelytavat 
Oppimisef'n liittyvät affektiot 
Oppimisessa tapahtunut kehitys 
Oppimisen ongelmat 

Kognitiivinen kyvykkyys 
Praktinen kyvykkyys 
Kykytyyppi 
Kyvykkyyden ongelma 

Ulkonäkö ja olemus 
Luonteenpiirteet 
Osaajakuvaus 
Persoonallisuuden ongelma 

Suhde koulun sääntöihin 
Suhde luokkatovereihin 
Yhteistyökykyisyys 
Suhde opettajaan 
Sosiaalisuuden ongelmat 

Muutostoive 
Yleinen selitys 

Muutostoive 

Muutoskehotus 
Rohkaisu 

Attribuutio 

Dialogialoite 



6.5 Aineiston kuvaileva ja tilastollinen käsittely sekä tulosten 
esittäminen 
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Aineiston käsittelyssä yhdistetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. 
Kvantitatiivinen analyysi on tehty Excel -ohjelmaan tukeutuvan Tixel -ohjelman 
avulla (Manninen, 1996). Tämän avulla on selvitetty, miten todistusten sisällöl
linen rakenne on yhteydessä oppilaan sukupuoleen, luokka-asteeseen, koulu
menestykseen ja opettajaan. Todistusten sisältöjä on tarkasteltu muuttujien kes
kiarvojen ja suhteellisten osuuksien avulla. Erojen merkitsevyys on tutkittu yk
sisuuntaisen varianssianalyysin avulla (Alkula ym.,1994, 84). Aineiston sisäl
lönanalyysi tapahtuu liitetaulukoiden 2 - 4 sisältämien prosenttisten frekvenssi
ja keskiarvotietojen avulla. 

Perustelen tilastollisten menetelmien käytön vähäisyyttä ja tutkimuksen 
kuvailevaa otetta viittaamalla Alkulaan, Pöntiseen ja Ylöstaloon (1994, 188): 

"Kuvailevassa tutkimuksessa pyritään jonkun tuntemattoman asian tai ilmiön mah
dollisimman tarkkaan ja oikeaan esittämiseen. Tuntemattomuus voi tarkoittaa, että 
asiaa ei ole aikaisemmin lainkaan tutkittu tai että halutaan selvittää, onko mahdolli
sesti tapahtunut muutoksia ja millaisia muutokset ovat. Kuvaileva tutkimus ei tar
koita teoriatonta tutkimusta. Teorian tehtävä kuvailevassa tutkimuksessa on sosiaa
litieteen kannalta merkityksellisten käsitteiden rajaaminen ja määrittely sekä teoreet
tisen, usein abstraktin käsitteen ja operationalisoidun, konkreettisen mittarin yhtey
den järkevä hahmottaminen" (Alkula ym., 1994, 188). 

Tässä tutkimuksessa on kysymys sekä ennen tutkimattoman asian (sanal
listen arviointien sisällöt) haltuunotosta, sen tarkasta esittämisestä että käsittei
den määrittämisestä (sanallinen arviointi, oppilaan akateeminen minäkuva, 
opettaja arvioijana). 

Haastattelu- ja keskusteluaineistosta on luokiteltu keskustelun teemat ja 
aineistosta on poimittu autenttiset tekstinäytteet. Haastatteluaineistosta poi
mittuja tekstinäytteitä on käytetty syventämään ja selittämään tutkimusaineis
toa, tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Haastatteluaineistoa ei ole varsinai
sesti analysoitu laadullisesti. Keskustelunäytteiden samoin kuin todistuksesta 
poimittujen tekstinäytteiden valinta perustuu tutkijan ratkaisuihin. Autenttisten 
lainausten käyttöön on tutkimusryhmän lupa. Tutkimusongelmittain aineiston 
analyysi on esitetty taulukossa 6. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia. Esitän tutki
mustulokset luvuissa 7 - 11. Luvussa 7 luon yleiskuva oppilaan arviointeihin, 
mihin sanalliset arvioinnit kohdistuvat ja miten eri oppiaineet painottuvat to
distuksissa. Luvussa 8 analysoin oppimistulosten ja opiskeluprosessin arvioin
tia ja luvussa 9 oppilaiden resurssien arviointia. Luvussa 10 tarkastelen sanal
listen oppilaan arviointien vertailtavuutta ja täsmennän luvussa 9 saatuja tulok
sia esittämällä tapauskuvaukset hyvän, tavallisen ja ongelmallisen oppilaan 
todistuksista. Luvussa 11 selvitän, miten eri opettajien antamat arvioinnit eroa
vat toisistaan ja rakennan arviointiorientaation monidimensioisen mallin. Lu
vussa 12 arvioin tutkimuksen tuloksia ja rakennan aineistolähtöistä sanallisen 
arvioinnin teoreettista kehystä. 
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TAULUKKO6 Aineiston analyysi tutkimusongelmittain 

Tutkimusongelma 

1. Mihin sanallinen arvointi
kohdistuu?

2. Minkälaisia opiskeluohjeita
ja attribuutioita sanalliset
oppilaan arvioinnit sisältä
vät?

3. Minkälaisen kuvan oppi
laan kyvykkyydestä sanalli
set arvioinnit sisältävät?

4. Minkälaisen kuvan oppi
laan persoonallisuudesta ja
sosiaalisuudesta sanalliset
arvioinnit sisältävät?

5. Miten hyvien, tavallisten ja
ongelmallisten oppilaiden
arvioinnit eroavat toisistaan?

6. Kuinka yhdenmukaisia eri
opettajien antamat arvioinnit
ovat?

Aineiston analyysit 

Todistussisältöjen analyysi 
luukka-asteen, oppiaineen, · 
oppilaiden sukupuolen ja 
koulumenestyksen mukaan 

Opiskeluohjeiden analyysi 
oppiaineen, luokka-asteen, 
oppilaiden sukupuolen ja 
koulumenestyksen mukaan. 

Kyvykkyyttä ja kyvykkyy
den ongelmia koskevien ar
viointien analyysi oppiai
neen, luokka-asteen, oppi
laan sukupuolen ja koulu
menestyksen mukaan 

Persoonallisuutta ja sosiaali
suutta koskevien arviointien 
analyysi oppiaineen, luokka
asteen, oppilaiden sukupuo
len ja koulumenestyksen 
mukaan. 
Adjektiiviattribuuttien ja 
osaajakuvausten analyysi. 

Koulumenestykseltään eri
laisten oppilaiden merkitse
viä eroja kuvaavien summa
muuttujien analyysi 

Arviointien pituuden, sisältö
rakenteen, adjektiivien sekä 
osaajakuvausten analyysi 
opettaiittain. 

Tulkimustulusten esittämi
nen 

K vnntitntiivinen lukukausi
todistusten rakenteen ja si
sällön kuvaus (luvut 7 ja 8) 

Opiskeluohjeiden kvantita
tiivinen kuvaus (luku 8) 

Oppilaan resurssien kvanti
tatiivinPn k11v;ms (h1k11 9) 

Oppilaan resurssien kvanti
tatiivinen kuvaus (luku 9) 

Hyvän, tavallisen ja ongel
mallisen oppilaan tapausku
Vilt1kset (luku 10) 

Kvalitatiivinen kuvaus 
Opettajien arviointiorientaa
tion prototyypit (luku 11) 



7 MIHIN SANALLINEN ARVIOINTI KOHDISTUU ? 

7.1 Sanallisten arviointien laajuus 

Tutkimuksen teoreettisen osan mukaan sanallisen oppilaan arvioinnin odote
taan laajentavan ja monipuolistavan oppilaan arviointia, antavan oppilaalle 
edellytyksiä itsearviointiin ja ohjaavan oppilaan opintoja. Tapahtuuko näin to
dellisuudessa? Tähän vastaan tämän tutkimuksen aineiston perusteella koko 
tulososassa, jonka ensimmäisessä luvussa luon kokonaiskuvan sanallisten op
pilaan arviointien rakenteeseen. Myöhemmissä luvuissa syvennän tarkastelua 
vähä vähältä. 

Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 3465 käyttäytymisen ja huolellisuuden, 
äidinkielen, matematiikan ja liikunnan arvostelulausetta. Näiden arviointilau
seiden perusteella analysoidaan, miten eri oppiaineiden ja sisältöalueiden arvi
oimisessa käytettyjen arviointilauseiden määrä vaihtelee luokka-asteen, oppi
laan sukupuolen ja oppilastyypin mukaan. Arviointilause on tämän tutkimuk
sen perusanalyysiyksikkö. Sillä tarkoitetaan yhden mielekkään arvioinnin si
sältävää lausetta. 

Aloitan sanallisten arviointien rakenteen analysoimisen siitä, kuinka laa
joja arvioinnit ovat. Tämä jopa triviaalilta ja liiankin yksinkertaiselta asialta 
tuntuva asia näyttää sanallisen arvioimrin myötä tulevan yhdeksi keskeiseksi 
arvioinnin luonnetta kuvaavaksi parametriksi. Arvioinnit voivat vaihdella kaa
vamaisista rastitodistuksista lyhyisiin toteaviin verbaalisiin kommentteihin ja 
useita sivuja pitkiin oppilasselostuksiin. Tässä tutkimuksessa käytössä oleva 
arviointimenetelmä rajaa tekstin yhteen A4-arkkiin. Menetelmän yhtenäistä
västä vaikutuksesta huolimatta todistusten pituudet vaihtelevat. Tästä syystä 
arviointien pituutta on myös tutkittu. 

Todistustekstien pituus vaihteli yksittäisen oppilaan todistuksessa 4 ja 29 
lauseen välillä. Keskimäärin sanallisissa todistuksissa oli tässä aineistossa 18,6 
käyttäytymisen ja huolellisuuden, äidinkielen, matematiikan ja liikunnan arvi
ointilausetta. Todistusten pituuden vaihtelu ilmenee kuviosta 11. 
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Arviointilauseiden yhteismäärien jakauma 

KtJVTO 11 Arviointifauseiden määrän jakauma (käyttäytyminen ja huolellisuus, äidin-
kieli, matematiikka ja liikunta) 

Luokko-octcittoin niukimmot arvioinnit annettiin 0-luokalla, jossa todistusten 
keskipituus oli 6,8 lausetta. Merkittävää on kuitenkin, että heti ensimmäiseltä 
luokalta lähtien arvioinnit ovat yhtä laajoja kuin myöhemmin toisella ja kol
mannella luokalla. Ensimmäisen luokan todistuksissa on keskimäärin 19,8 arvi
ointilausetta, toisella luokalla 15,0 ja kolmannella luokalla 20,8 lausetta. Tilas
tollisesti erot todistusten pituudessa ovat merkitsevät (F(3/177)=35,379, 
p<.001). Todistusten pituus ei kuitenkaan ole suorassa yhteydessä luokka
asteeseen. Arviointien pituus laskee toisella luokalla ja kohoaa jälleen kolman
nella luokalla. Erot ovat erittäin merkitsevät ensimmäisen ja toisen (F(3/89)= 
16,641, p<.001) ja toisen ja kolmannen luokan välillä (F(3/122)=26,323, p<.001). 
Ensimmäisen ja kolmannen luokan välillä ero ei sen sijaan ole merkitsevä. 

Oppilaskohtaisten erojen esiin saamiseksi todistusten pituuseroja on tar
kasteltava myös luokka-asteen sisällä eli eroavatko eri opettajien samalla luok
ka-asteella antamat todistukset toisistaan pituuden suhteen. Tuloksen mukaan 
ensimmäisellä luokalla opettajat kirjoittavat merkitsevästi eri pituisia todistuk
sia (F(8/ 46)=9,993, p<.001), samoin kolmannella luokalla (F(8/73)=4,219, 
p<.001). Toisella luokalla opettajien väliset erot eivät sen sijaan ole merkitsevät. 
Tulos osoittaa todistusten pituuden olevan yhteydessä sekä luokka-asteeseen 
että opettajaan. Tuloksen mukaan pisimmät todistukset annetaan ensimmäisellä 
ja kolmannella luokalla ·kuitenkin vielä siten, että saman luokka-asteen sisällä 
opettajat kirjoittavat eri pituisia todistuksia. 

Ensimmäisen ja kolmannen luokan todistusten pituuden yhdenmukaisuus 
näkyy myös siinä, mihin arviointi kohdistuu. Käyttäytymisen arviointi on laa
jinta kolmannella luokalla, toiseksi laajinta ensimmäisellä luokalla ja niukinta 
toisella luokalla. Erot ensimmäisen ja kolmannen luokan välillä eivät ole mer
kitseviä, mutta sen sijaan erot ensimmäisen ja toisen sekä toisen ja kolmannen 
luokan välillä ovat merkitsevät (F(3/89)=13,038, p<.001). Sama toistuu äidin
kielen arvioinneissa. 

Matematiikan arviointien pituus kasvaa luokka-asteen mukaan siten, että 
arvioinnit ovat kolmannella luokalla pisimpiä ja ensimmäisellä lyhyimpiä. Erot 
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ensimmäisen ja kolmannen luokan välillä ovat merkitsevät (F(3/133)=22,850, 
p<.001). Ensimmäisellä ja toisella luokalla matematiikkaa arvioidaan yhtä laa
jasti. 

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna tyttöjen ja poikien todistukset ovat lä
hes yhtä pitkiä. Tyttöjen todistusten keskipituus on 18,8 lausetta ja poikien 18,5 
lausetta. Todistusten pituus ei vaihtele myöskään sen mukaan kuinka hyviksi 
tai ongelmallisiksi opettaja luokittelee oppilaan. Erot ongelmallisten ja tavallis
ten oppilaiden ja tavallisten ja hyvien oppilaiden todistusten pituudessa eivät 
ole merkitseviä. Ongelmallisten oppilaiden todistusten keskipituus on 18,4 lau
setta, tavallisten 16,9 ja hyvien oppilaiden 18,2. 

Edellä esitettyjen tulosten mukaan todistusten pituuden vaihtelua voidaan 
selittää osittain luokka-asteen avulla siten, että toisella luokalla oppilaat saavat 
niukempia todistuksia kuin ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Pituuden 
vaihtelua eivät sen sijaan selitä oppilaan sukupuoli tai yleinen koulussa selviy
tyminen. Luokka-asteen sisällä esiintyvien erojen perusteella keskeinen arvi
ointien pituuseroja selittävä tekijä on opettaja. Tämän tuloksen perusteella voi
daan kysyä, tarkoittaako se, että samalla luokka-asteella toimivien opettajien 
kirjoittamien todistusten pituudet eroavat merkitsevästi toisistaan, että opetus
suunnitelmalla ja sen painotuksilla ei olisi kovin suurta arviointia yhtenäistävää 
merkitystä. 

7.2 Todistusten rakenne 

Todistusten rakenteen tutkimista jatketaan sen mukaan, miten eri oppiaineet ja 
eri sisältöalueet painottuvat todistuksissa. Koko aineisto sisältää 1233 käyttäy
tymisen ja huolellisuuden, 1246 äidinkielen, 612 matematiikan, 374 liikunnan, 
291 musiikin, 158 käsityön, 50 kuvaamataidon ja 11 muiden oppiaineiden arvi
ointilausetta. 

Kuvion 12 mukaan runsas puolet sanallisten todistusten sisällöistä on 
käyttäytymisen ja huolellisuuden sekä äidinkielen arviointeja. Näiden oppiai
neiden merkitys koulutettavuuden diagnosoimisessa on tämän tuloksen mu
kaan erityisen merkittävä. Kun tulosta verrataan perinteisen numeroarvioinnin 
rakenteeseen, jossa kaikilla oppiaineilla on saman verran eli yhden numeron 
verran tilaa, osoittaa tulos sanallisen arvioinnin muuttavan perinteisen todis
tuksen rakennetta siten, että käyttäytymisen ja huolellisuuden sekä niin kut
suttujen akateemisten oppiaineiden arviointi saa sanallisessa arvioinnissa ai
empaa suuremman painoarvon. Mielenkiintoa herättää, että vain 16% oppi
laista saa minkäänlaista arviointia suoriutumisestaan kuvaamataidossa ja vain 
5% suoriutumisestaan muissa aineissa kuten uskonto tai ympäristökasvatus. 

Jatkoanalyyseissä tarkasteluista jätetään pois musiikin, käsityön, kuvaa
mataidon ja muiden aineiden arvioinnit; musiikin sen vuoksi, että musiikin ar
vioijina toimi yleensä tuntiopettaja; käsityön, kuvaamataidon ja muut aineet 
niiden vähäisen arvioinnin vuoksi (taulukko 7). 



96 

32% 

IJKäytt. + huolell. ■Äidinkieli □Matematiikka □Liikunta □Musiikki El Käsityö ■Kuvaamataito 

KUVIO 12 Eri oppiaineiden suhteelliset osuudet sanallisessa oppilasarvioinnissa 

TAULUKKO 7 Oppiaineiden arviointien pituudet 

Oppiaine* 

Käyttäytyminen ja huolelli
suus 
Äidinkieli 
Matematiikka 
Liikunta 
Kuvaamataito 
Musiikki 
Käsityö 
Muut aineet 

Arviointilauseiden määrä 

1-6 lausetta ka 6 ,3

2-11 lausetta
0-7 Ja usetta
0-5 lausetta
0-4 lausetta
0-5 lausetta
0-4 lausetta
0-2 lausetta

ka 6,9 
ka 3,4 
ka 2,1 
ka 0,3 
ka 1,6 
ka 0,9 
ka 0,006 

* Kielten arviointilauseita ei ole laskettu

Arviointeja saaneiden 
oppilaiden prosentti
nen osuus 
100% 

100% 
99% 
76% 
16% 
83% 
44% 
5% 

Oppiainekohtainen arviointilauseiden määrä pysyy luokka-asteittain suhteelli
sesti samanlaisena (taulukko 8). Pieniä painotuseroja voidaan kuitenkin havai
ta. Ensimmäisen ja kolmannen luokan todistuksissa painotetaan käyttäytymisen 
ja äidinkielen arviointia hieman enemmän kuin toisen luokan todistuksissa. 

Tulos saa kysymään, mitä yhteistä ensimmäisellä ja kolmannella luokalla 
on, ovatko ne jonkinlaisia kynnyksiä tai portaita koulu-uralla etenemisessä. 
Muuttuuko koulunkäynnin luonne siirryttäessä toiselta kolmannelle luokalle? 
Tutkimusryhmän opettajien mukaan käyttäytymisen arvioinnin korostuminen 
ensimmäisellä ja kolmannella luokalla liittyy sekä koululaiseksi kasvamiseen 
että yleensä uuteen ryhmään sopeutumiseen. Saadessaan uuden luokan opet
taja keskittyy aina aluksi luokan sosiaalisen rakenteen luomisen, yhteisten toi
mintatapojen opetteluun ja oppilaisiin tutustumiseen. Tämä näkyy todistuksis
sa käyttäytymisen arvioinnin korostumisena. 

"Kun on alkava ryhmä, niin se on outo opettajalle ja jos se on semmoinen ryhmä, jo
ka on yhdessä ensimmäistä vuotta, niin siinä tiettyjä asioita pitää saada puihin eli 
ellä semmoinen yhleislyö alkaa opeltajan ja oppilaiden kanssa toimia. Siinä menee 
ainakin puoli vuotta ennen kuin oppii tuntemaan oppilaat edes nimeltä". 



TAULUKKO 8 Oppiaineiden suhteelliset osuudet luokka-asteittain 

�äytt+huolell 
Aidinkieli 
Matematiikka 
Liikunta 
Yhteensä 

I lk 
33% 
38% 
15% 
14% 

10 0% 

II lk 
28% 
35% 
21% 
16% 

10 0% 

III lk 
35% 
38% 
19% 
8% 

10 0% 
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Oppiaineiden suhteellisen osuuden rinnalla todistusten rakennetta voidaan tar
kastella sen mukaan, minkälaisiin sisältöalueisiin arviointi kohdistuu. Koko 
aineistossa oli yhteensä 1826 oppimistuloksiin ja opiskeluun liittyvää arviointi
lausetta, 268 kyvykkyyden, 169 persoonallisuuden, 417 sosiaalisuuden arvioin
tilausetta ja 795 opiskeluohjetta. Sisältöalueiden osuus eri oppiaineiden arvi
oinnissa ilmenee taulukosta 9. 

TAULUKKO9 Arviointilauseiden lukumäärä ja prosenttinen jakauma arvioinnin sisäl-
töjen ja oppiaineen mukaan 

Arvioinnin Käyttäyty- Aidinkieli Matematiik- Liikunta Yhteensä 
sisältö minen ja ka 

huolellisuus 

Oppimis- 45 4 37% 8 76 70 % 325 5 3% 171 46% 18 28 5 3% 
tulokset ja 
opiskelu-
prosessi 
Kyvykkyys 11 1% 31 3 % 130 21 % 9 6 26% 268 8 %
Persoona!- 15 1 12 % 9 1 % 0 0 % 9 2% 169 5 %
lisuus 
Sosiaali- 342 28 % 12 1 % 1 0 % 5 2 14 % 40 7 12 % 
suus 
Opiske- 275 22 % 318 26 % 15 6 26% 46 2% 795 
luohjeet 

1233 1246 612 374 3465 

Tuloksen mukaan sanalliset arvioinnit painottavat oppimistuloksia ja opiskelua 
(53%). Kun tähän lisätään opiskeluohjeet, jotka, kuten myöhemmin osoitetaan, 
sisältävät valtaosin opiskelutapojen arviointia, on oppimistulosten ja opiskelun 
sisältöalueen osuus kolme neljäsosaa kaikista arviointilauseista. Tämän mukaan 
sanalliset arvioinnit vastaavat perinteisen numeroarvioinnin sisältöjä eivätkä 
näin ollen ainakaan radikaalisti muuta oppilaan arvioinnin sisältöjä. 

Oppiaineittain (kuvio 13) käyttäytymisen ja huolellisuuden arvioinneista 
37 % on käyttäytymisen ja toimintatapojen laadun arviointeja, 12 % persoonalli
suuden, 28 % sosiaalisten taitojen, 22 % opiskeluohjeita ja 1 % kyvykkyyden 
arviointeja. Käyttäytymisen ja huolellisuuden arviointi osoittautuu näin erään
laiseksi koululaisena selviytymisen yleiseksi arvioinniksi. 

Äidinkielen arvioinneista on oppimistulosten ja opiskelun arviointia 70 %, 
opiskeluohjeita 26 %, kyvykkyyden arviointeja 2 %, persoonallisuuden 1 % ja 
sosiaalisuuden 1 %. Äidinkielen arviointi vastaa perinteisen numeroarvioinnin 
sisältöjä. 

Matematiikan arviointi on äidinkielen arviointia niukempaa ja kokonais
valtaisempaa painottuen oppimistuloksiin (54 %), kyvykkyyteen (21 %) ja opin-
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tojen ohjaamiseen (25 %). Matematiikan arviointeihin ei sisälly persoonallisuu
den ja sosiaalisuuden arviointeja. Tulos osoittaa matematiikan arvioinnin ole
van yhteydessä kyvykkyyden arviointiin. 

100% 
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70% 
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50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0%+-_...._ __ .,__-+-_ ...... __ ..._ ___ ....... __ ...._ ___ _. _____ _ 

Käyttäytyminen ja 

huolellisuus 

Äidinkieli Matematiikka 

EJOsaamlnen ■Kyyvkkyys □Persoonallisuus □Sosiaalisuus □Oplskeluohjeet 

KUVIO 13 Oppiaineiden arviointisisällöt 

Liikunta 

Liikunnan arviointeihin sisällytetään runsaasti sekä oppilaan kyvykkyyden että 
sosiaalisuuden arviointeja. Arvioinneista vajaa puolet (46 %) on oppimistulos
ten ja opiskelun arviointia, neljännes (26 %) kyvykkyyden, 14% sosiaalisuuden, 
12 % opiskeluohjeita ja 2 % persoonallisuuden arviointia. Liikunnan arvioin
neista on huomattava, että yhdessä ensimmäisessä ja yhdessä kolmannessa luo
kassa eli 20 oppilaan (11 % tutkimusjoukon oppilaista) todistuksissa liikuntaa ei 
oltu lainkaan arvioitu. Toinen kyseisistä opettajista selitti arviointien puuttu
van, koska hän katsoi arvioineensa liikuntaa riittävästi jo aiemmin lukuvuoden 
aikana tai ettei hänellä ollut mitään merkittävää lisättävää edelliseen todistuk
seen. Toisessa tapauksessa opettaja arvioi, ettei todistuksessa enää ollut tilaa 
liikunnan arvioimiseen. 

Olen nyt luonut yleiskuvan sanallisten todistusten rakenteesta. Keskimää
räinen rakennekuvaus ei kuitenkaan kerro, kuinka yhdenmukaisia todistukset 
ovat. Tarkastelen todistusten yhdenmukaisuutta seuraavassa sen mukaan, 
kuinka monen oppilaan todistuksissa eri sisältömuuttujat esiintyvät. Tauluk
koon 10 on poimittu oppiaineittain kaikki sellaiset muuttujat, jotka esiintyvät 
vähintään 10 %:lla, 25 %:lla, 50 %:lla tai 80 %:lla oppilaista. 

Tuloksen mukaan äidinkielen osaamisen laatu on ainoa asia, jota arvioi
daan lähes kaikkien oppilaiden todistuksissa (80 % oppilaista). Seuraavaksi 
yleisimmät arviointikohteet ovat työskentelytavat, suhteet luokkatovereihin ja 
äidinkielen hallinta, joita kaikkia arvioidaan joka toisessa todistuksessa. Kun 
taulukkoa 10 tutkitaan tarkemmin, voidaan siitä löytää yhteensä 23 sellaista 
arviointikohdetta, joita arvioidaan joka neljännessä todistuksessa (sarake 25 %) 
ja 13 arviointikohdetta, joita arvioidaan joka kymmenennessä todistuksessa (sa
rake 10 %). Tulos osoittaa, että vaikka todistusten rakenteet ovat pääkategorioi
den mukaan (oppimistulokset, kyvykkyys, persoonallisuus, sosiaalisuus ja 
opiskeluohjeet) tarkasteltuna suhteellisen samanlaisia, eroaval yksiLLäislen op
pilaiden todistukset toisistaan yksittäisten muuttujien tasolla. 
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Kolme keskeistä yhteistä arvioinnin kohdetta ovat siis äidinkielen oppi
mistulosten laatu, työskentelytavat yleensä ja suhteet luokkatovereihin. Näitä 
voidaan tämän tutkimuksen perusteella pitää keskeisinä koulutettavuuden 
kriteereinä. Tulos vahvistaa äidinkielen ja sosiaalisuuden merkityksen yksilölli
sen koulutettavuuden arvioinnissa ensimmäisten kouluvuosien aikana. 

TAULUKKOlO Yksittäisten muuttujien esiintymistiheys oppiaineittain 

Oppiaine ja muuttujat Muuttujien esiintymistiheys 

10% 25 % 50 % 80% 

Käyttäytyminen ja huolellisuus 
Käyttäytymisen laatu X 

Työskentelytavat X 

Affektit X 

Kehittyminen X 

Käyttäytymisen ongelmat X 

Luonteenpiirteet X 

Osaajakuvaukset X 

Suhde koulun sääntöihin X 

Suhde kavereihin X 

Yhteistyökykyisiys X 

Sosiaaliset onge mat X 

Muutostarve X 

Muutostoive X 

Muutoskehotus X 

Attribuutio X 

Äidinkieli 
Opitun hallinta X 

Osaamisen/ oppimisen laatu X 

Työskentelytavat X 

Affektit X 

Kehittyminen X 

Oppimisen ongelmat X 

Muutostarve X 

Muutostoive X 

Muutoskehotus X 

Attribuutio X 

Matematiikka 
Opitun hallinta X 

Osaamisen laatu X 

Affektit X 

Vertailu X 

Oppimisen ongelmat X 

Kyvykkyys X 

Kyvykkyyden ongelmat X 

Muutostarve X 

Muu toskehotus X 

Attribuutio X 

Liikunta 
Työskentelytavat X 

Affektit X 

Oppimisen ongelmat X 

Kyvykkyys X 

Suhde kavereihin X 
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7.3 Yhteenveto: Mihin sanallinen arviointi kohdistuu? 

Tässä tulososan ensimmäisessä luvussa on luotu kuvaa siitä, mihin sanallinen 
arviointi kohdistuu ja miten sanallinen todistus rakentuu. Edellä esitetyt tulok
set on koottu kuvioon 14. 

Kuviossa 14 esitettyä yhteenvetoa voidaan pitää eräänlaisena koulutetta
vuuden arvioinnin sisältöjä kuvaavana mallina. Tuloksen mukaan sanallinen 
arviointi sekä konkreetisti pidentää todistuksia että monipuolistaa arviointia. 
Todistusten pituus on yhteydessä luokka-asteeseen siten, että toisella luokalla 
annetaan lyhimmät todistukset. Oppilaiden sukupuoli tai koulumenestys eivät 
ole yhteydessä todistusten pituuteen. Todistusten pituudella on käytännön 
merkitystä siinä, että se on yhteydessä paitsi oppilaan saaman palautteen mo
nipuolisuuteen myös opettajien työmäärään. Tulos on sikäli tärkeä, että arvi
ointimenetelmän vaatima kirjoittamisen määrä on yksi keskeinen kriteeri, jonka 
perusteella opettajat ratkaisevat käyttämänsä arviointimenetelmän. 

Tulos osoittaa eri oppiaineilla olevan lukukausitodistuksessa ja siten op
pilaan koulutettavuuden arvioimisessa erilainen painoarvo ja oma erityinen 
symbolinen asemansa. Käyttäytymisen ja huolellisuuden arviuirnteista välittyy 
yleinen koululaisen kuva, joka sisältää palautteen työskentelytavoista, persoo
nallisuudesta, sääntöjen noudattamisesta, yhteistyötaidoista ja suhteista kou
lutovereihin. Kun koululaisena oleminen ja koulunkäynnin tapa arvioidaan to
distuksen alussa käyttäytymisen ja huolellisuuden yhteydessä, siihen ei enää 
palata äidinkielen ja matematiikan arvioinneissa. Hyvän koululaisen ominai
suudet ja työskentelytavat nähdään näin ollen yleisinä, ei oppiaineeseen sidot
tuina spesifeinä ominaisuuksina. 

Oppiaineiden suhteelliset osuudet 
Käyttäytyminen ja huolellisuus 32 % 
Äidinkieli 32% 
Matematiikka 15% 
Liikunta 9% 
Musiikki 7% 
Käsityö 4% 

uvaamataito l % 

Sanallisen arvioinnin sisällöt 
Oppimistulokset ja opiskelu 53% 
Kyvykkyys 8% 
Persoonallisuus 5% 

Arviointi kohdistuu ensisijaisesti äidinkielen oppimistulosten laatuun, työskentelytapoihin ja 
luokkatovereihin suhtautumiseen. 
Äidinkieli on keskeinen koulutettavuuden kriteeri. 
Matematiikka on kyvykkyyden arvioimisen kriteeri. 
Käyttäytymisen arviointi korostuu ensimmäisella ja kolmannella luokalla. 
Liikunta on taitavuuden ja sosiaalisuuden arvioimisen viiline. 

KUVIO 14 Sanallisen arvioinnin kohdistuminen eri oppiaineisiin ja sanallisen arvioinnin 
sisällöt 
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Äidinkielen arv1omnissa keskitytään opetussuunnitelman mukaisesti oppi
mistulosten arviointiin. Keskeisiä arviointikohteita ovat lukeminen ja kirjoitta
minen. Vähitellen arviointi laajenee mielipiteiden ilmaisuun, keskustelutaitoi
hin, itseilmaisuun ja tiedonhankintaan. Äidinkielen arvioinneissa on varsinaisia 
persoonallisuuden arvioimiseksi luokiteltuja arviointilauseita vain 3 %:lla op
pilaista. Itseilmaisun ja keskustelutaitojen arvioinnin kautta äidinkielen arvi
ointi kuitenkin sivuaa myös oppilaan persoonallisuutta. 

"Minun mielestäni lause "olet taitava juttujen kirjoittaja" pitää sisällään myös per
soonallisuuden siis vahvistaa niitä hänen persoonallisia ominaisuuksiaan. Kyllä se 
on persoonallisuuden arviointia". 

Peruskoulun 1 - 3 luokkien matematiikka on peruslaskutoimitusten opis
kelua. Matematiikan arviointi keskittyy opetussuunnitelmassa oleviin yhteen
ja vähennys- sekä kertolaskun oppimiseen ja kyvykkyyden arvioimiseen. Sa
nalliset tehtävät tuodaan esiin usein jonakin erityistä taitavuutta vaativana 
asiana; "sanalliset tehtävät ovat sinulle vaikeampia", "osaat erinomaisesti rat
kaista sanallisia tehtäviä"; "osaat ratkaista sanallisia tehtäviä ja päässälaskuja 
todella hyvin"; "etenkin sanalliset tehtävät ovat vaikeita". Matematiikan yhtey
dessä ei puhuta luovuudesta, yhteistyökyvystä tai kavereiden huomioimisesta. 

Liikunnan arviointi osoittautui oppilaan erityistaipumusten, työskentely
tapojen, sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen arvioimisen areenaksi. 

Tuloksen perusteella koulutettavuuden diagnoosi muuttuu ja eriytyy jo 
ensimmäisten kouluvuosien aikana. Käyttäytymisen arviointi korostuu ensim
mäisellä ja kolmannella luokalla, matematiikan arvioinnit lisääntyvät luokka
asteittain. Äidinkielen arviointi on tärkeää koko alkuopetuksen ajan. Kuvaako 
tämä tulos myös arvioinnin vähittäistä differentoitumista? 



8 OPPIMISTULOSTEN JA OPISKELUN 

ARVIOINTI 

8.1 Oppiaineen operationaalistarninen ja oppilaan arvioinnin 
kohteet 

Tässä luvussa siirrytään tutkimaan yksityiskohtaisesti sanallisen arvioinnin si
sältöjä. Miten sanallisissa todistuksissa arvioidaan oppimistuloksia, opiskelua ja 
opiskelun ongelmia sekii minkiilr1isir1 opiskPl11ohjPitc1 torlistuksissa annetaan? 
Tavoitteena on selvittää, toteutuuko sanallisessa arvioinnissa suositus arvioin
nin yksilöllistämisestä ja arvioinnin kohdistamisesta oppimistulosten ja suori
tusten sijaan oppimisen prosessiin ja opintojen ohjaamiseen. 

Tarkastelu perustuu oppimistuloksia ja opiskelua arvioivien lauseiden ja 
opiskeluohjeiden suhteelliseen osuuteen todistuksissa. Tarkastelussa yhdiste
tään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin menetelmiä kuljettamalla rin
nan kvantitatiivisia kuvauksia ja alkuperäisestä tutkimusaineistosta poimittuja 
lainauksia ja tekstianalyyseja. Pitäytymällä mahdollisimman pitkään yksittäis
ten sisältömuuth1jien analysoimisessa pyritään välttämään etääntymistä alku
peräisestä aineistosta ja tekemään analyysin samalla lukijalle mahdollisimman 
avoimeksi. Analyysi perustuu taulukkoon 11, josta ilmenee oppimistulosten ja 
opiskelun sisältöalueen muuttujien prosenttiset osuudet kunkin oppiaineen 
arviointilauseiden kokonaismäärästä oppilaiden sukupuolen mukaan eritelty
nä. 

Oppimistulosten sisältöalueeseen kuuluvat opitun hallinta ja osaamisen 
laatu, opiskelun sisältöalueeseen työskentelytavat, affektit, vertailu, kehittymi
nen ja oppimisen ongelmat. Opiskeluohjeet käsitellään omana ryhmänään. 
Näin ryhmiteltynä tämän sisältöalueen arviointilauseet jakaantuvat tasaisesti: 
oppimistulosten arviointi 38%, opiskeluprosessin arviointi 32% ja opiskeluoh
jeet 30%. Yksityiskohtaisessa analyysissä näiden osa-alueiden suhteelliset osuu
det kuitenkin vaihtelevat sekä eri oppiaineiden että tyttöjen ja poikien arvioin
neissa. Tyttöjen todistuksissa painottuu oppimistulosten arviointi ja poikien 
opiskelun ohjaaminen. Opiskeluprosessia arvioidaan molempien todistuksissa 
saman verran (taulukko 12). 
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TAULUKKO 11 Oppimistuloksia ja opiskelua kuvaavien arviointilauseiden prosenttiset 
osuudet oppiaineiden arviointilauseiden kokonaismääristä 

Oppimistuloksia ja opiskeluprosessia kuvaavien arviointilausei-
den prosenttiset osuudet oppiaineiden arviointilauseiden koko-
naismääristä 

Käyttäytyminen Äidinkieli Matematiikka Liikunta 
ja huolellisuus 

T p T p T p T p 

Opitun hallinta 0 0.2 18.5 12.2 20.7 23.6 0 0 
Osaamisen laatu 6.5 4.1 42.6 35.3 14.8 16.3 1.0 2.2 
Oppimistulosten 6.5 4.3 61.1 47.5 35.5 39.9 1.0 2.2 

arviointi yhteensä 

Työskentelytavat 19.5 14.1 5.2 4.7 0.9 0.3 19.4 9.0 
Affektit 4.4 6.0 1.5 2.3 4.3 5.9 21.4 19.7 
Vertailu 0 0.2 0 0 6.8 4.2 1.0 0.6 
Kehittyminen 4.5 7.1 3.9 5.4 1.5 2.8 3.1 0.6 
Oppim. ongelmat 2.6 4.6 3.7 4.5 0.9 3.5 3.6 9.6 

Opiskelu prosessin 31 32 14.3 16.9 14.4 16.7 48.5 39.5 

arviointi yhteensä 

Opiskelu ohjeet 20.2 24.8 20.6 31.2 26.7 24 8.2 16.8 

Yhteensä 57.7 65.2 96.0 95.6 76.6 80.6 57.7 58.5 

TAULUKKO 12 Oppimistulosten, opiskeluprosessin ja opiskelun ohjaus tyttöjen ja poi
kien todistuksissa 

Tytöt Pojat 
Oppimistulokset 

41% 35% 
Opiskelu 32% 32% 
Opiskeluohjeet 27% 33 % 

100% 100% 

Oppiaineittain oppimistulosten ja opiskelun arvioinnit eroavat siten, että oppi
mistuloksia arvioidaan kunkin oppiaineen kohdalla erikseen, kun taas opiske
lua arvioidaan pääosin yleisesti todistuksen alkuosassa käyttäytymisen ja huo
lellisuuden yhteydessä (kuvio 15). Tulos vahvistaa jo aiemman havainnon, jon
ka mukaan opettajat tarkastelevat opiskelutaitoja yleisinä, ei oppiainespesifeinä 
taitoina. Tulos antaa aiheen kysyä, onko oppilaan opiskelun ja oppimisen stra
tegioiden arviointia vielä sisäistetty yhdeksi keskeiseksi arvioinnin kohteeksi 
vai ymmärretäänkö opiskelun arvioinnilla koulunkäynnin taitojen arviointia. 
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KUVIO 15 Oppimistulosten ja opiskelun arviointi ja opiskeluohjeiden määrä oppiai
neittain 

Oppimistulosten arviointi keskittyy akateeril.isiin oppiaineisiin. Äidinkielessä 
tulosten arviointeja on osaamisen alueen arvioinneista 57%, opiskelun arvioin
teja 16% ja opiskeluohjeita 27%. Matematiikassa osaamisen alueen arvioinneista 
48% on tulosten ja 20% opiskelun arviointia sekä 32 % opiskeluohjeita. Liikun
nan arvioinnissa vältetään oppimistulosten arviointia (suhteellinen osuus 3%). 
Liikunnan arviointi keskittyy opiskeluun (suhteellinen osuus oppimisen alueen 
arvioinneista 80%) ja opiskeluohjeiden antamiseen (17%). 

Arvioinnin erilainen kohdistuminen eri oppiaineissa osoittaa oppiaineen 
operationaalistamisen olevan yksi keskeinen sanallisen arvioinnin sisältöihin 
vaikuttava asia. Tässä tutkimuksessa oppiaineiden operationaalistaminen jää 
kuitenkin varsin vähälle tarkastelulle. Tyydyn kuvaamaan asiaa muutamalla 
esimerkillä, jotka osoittavat, kuinka merkityksellistä sanallisessa arvioinnissa 
on, miten opettaja hahmottaa oppiaineen ja minkälainen hänen suhteensa sii
hen on. 

Havainnollistaakseni oppiaineiden arvioinnin luonnetta tarkastelen to
distusten konkreetteja sisfäöjii viiden esimerkin avulla. Olen valinnut esimerkit 
noudattaen yleisen koulusuorituksen rakennetta (Hautamäki, Niemivirta & 
Scheinin, 1997,28). Ensimmäisessä ja toisessa esimerkissä olen kerännyt kaikki 
yhden toisen luokan opettajan äidinkielen arvioinnit ja kaikki yhden kolman
nen luokan opettajan matematiikan arvioinnit (kielellis-laskennallinen suori
tus). Seuraavaksi esitän yhden toisen luokan opettajan kirjoittamat kuvaama
taidon arvioinnit (taide), yhden kolmannen luokan opettajan teknisen työn ar
vioinnit ja yhden ensimmäisen luokan opettajan liikunnan arvioinnit (psyko
motoriikka). 

Esimerkit on siis valittu yksittäisten opettajien kirjoittamista todistuksista 
siten, että jokainen esimerkki kuvaa vain yhden opettajan käyttämiä lauseita. 
Esimerkit kuvaavat tässä tutkimusaineistossa tavallista laajempia ja monipuoli
sempia arviointeja. 
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Esimerkki I Äidinkielen arviointilauseet (opettaja X, 2 lk) 

"Luet hyvin ja selvästi. 
Ymärrät hyvin lukemasi. 
Kirjoitat myös hyvin ja 
lähes virheettömästi" (P). 
"Luet mukavasti ja kirjoitat selvällä kä
sialalla jo lähes virheettömästi" (T). 
"Lukutaitosi on selvästi kehittynyt. 
Harjoittele edelleen sujuvaa ääneen luke
mista. 
Kirjoitat lauseita, mutta kirjoituksesi ei ole 
vielä aivan virheetöntä. 
Harjoittele oikeinkirjoitusta" (P). 
"Luet sujuvasti ja kirjoitat siistillä käsialalla 
jo lähes virheettömästi. Ole edelleenkin 
ahkera. Erityisesti voisit harjoitella oikein
kirjoitusta" (P). 
"Lukeminen ja kirjoitus sujuvat melko hy
vin. 
Käsialasi on siistiä ja huolellista. 
Kiinnitä kuitenkin huomiota oikeinkirjoi
tukseen" (T). 
"Luet hyvin ja sujuvasti. Kirjoittamisessa 
kuitenkin tarvitset vielä lisäharjoitusta. 
Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen. 
Harjoittele edelleen tyyppikirjoitusta" (P). 
"Esität rohkeasti omia mielipiteitäsi. 
Lukutaitosi on kehittynyt todella paljon. 
Kirjoittamisessa kiinnitä erityistä huomiota 
oikeinkirjoitukseen" (T) . 
"Esität aina rohkeasti mielipiteitäsi. Luke
misessa olet edistynyt, mutta kirjoittami
sessa tarvitset vielä harjoitusta. Erityisesti 
voisit harjoitella tyyppikirjoitusta" (P). 
"Lukemista sinun on syytä harjoitella eri
tyisen paljon. Kirjoittamisessa kiinnitä ko
ko ajan huomiota oikeinkirjoitukseen. Ker
ro rohkeasti ajatuksistasi" (P). 
"Osaat kertoa, mutta et vielä oma
aloitteisesti. Osaat toimia kuullun perus
teella ja pystyt kuuntelemaan myös luok
katovereitasi. Luet sujuvasti ja virheettö
mästi. Kirjoitat lauseita, mutta kirjoituksesi 
ei ole vielä aivan virheetöntä. 
"Osaat kuunnella keskittyneesti (laatu) 
osaat lukea hitaasti suoraan (laatu) 
kirjoittaminen tuottaa sinulle vielä vaike
uksia. (kyvykkyyden ongelma) 
Osaat kirjoittaa lauseita (hallinta) 
mutta kirjoituksesi ei ole vielä aivan vir
heetöntä. (oppimisen ongelma) 
Olet innokas omien juttujen kirjoittaja 
(motivaatio, tunne). 
Muistathan harjoitella kesällä lukemista ja 
kirjoittamista (kehoitus). 

"Lukutaitosi on kehittynyt. 
Voisit edelleen harrastaa ääneen lukemista. 
Kirjoitat kuitenkin lähes virheettömästi" 
(T). 
"Luet ja kirjoitat hyvin. Teet siistiä ja huo
lellista työtä. Erityisesti kirjoittamisessa 
olet kehittynyt" (T). 
"Lukutaitosi on kehittynyt, mutta voisit 
edelleen harrastaa ääneen lukemista. Kir
joituksessasi kiinnitä jatkuvasti huomiota 
oikeinkirjoitukseen" (P). 
"Luet erittäin sujuvasti ja virheettömästi. 
Kirjoitat melko mukavasti. Kiinnitä kuiten
kin huomiota oikeinkirjoitukseen" (P). 
"Lukutaitosi on kehittynyt, mutta tarvitset 
vielä paljon harjoitusta. Kirjoitat lyhyitä 
sanoja, mutta et ihan virheettömästi. Kiin
nitä koko ajan huomiota oikeinkirjoituk
seen". 
"Lukeminen ja kirjoittaminen sujuvat hy
vin. Ole vain huolellisempi. Myös vihko
työsi voisi olla siistimpää, teethän tehtäväsi 
aina huolellisesti loppuun asti!" (P) 
"Lukutaitosi on selvästi kehittynyt. Kir
joittamisessa voisit olla huolellisempi. 
Kiinnitä huomiota käsialasi siisteyteen" 
(T). 
"Rohkenet esittää omia tunteitasi. Kuunte
let, mutta et aina ymmärrä kuulemaasi. 
Lukutaitosi on kehittynyt, ole edelleenkin 
ahkera. Ymmärrät melko hyvin lukemasi. 
Kirjoittaminen vaatii sinulta vielä kuiten
kin paljon harjoittelua. Erityisesti pitkien 
sanojen kirjoittaminen tuottaa sinulle vielä 
vaikeuksia. Yritä kirjoittaa siistimpää kä
sialaa" (P). 
"Rohkenet esittää omia mielipiteitäsi. osaat 
myös kuunnella toisten oppilaiden mieli
piteitä. Lukutaitosi on kehittynyt. Luet 
sujuvasti ja virheettömästi. Kirjoitat muka
vasti omia juttuja" (P). 
"Kirjoitat erittäin hyvin ja huolellisesti. 
Lukutaitosi on kehittynyt hyväksi. Puheesi 
on selkeää ja asiallista- muistathan oikean 
"ärrän" (T). 
"Luet erittäin sujuvasti ja virheettömästi. 
Harjoittele kirjoittamista tyyppikirjaimilla 
ja kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen. 
Yritä puhua selkeästi ja kuuluvasti" (P). 
"Voisit puhua selvemmin ja kuuluvam
min" (P). 

Tässä esimerkkitapauksessa äidinkielen arviointi operationaalistuu kuuteen 
osa-alueeseen: lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, kertominen, tuntei-



106 

den ja mielipiteiden ilmaiseminen ja puhuminen. Nämä osa-alueet operatio
naalistuivat edelleen siten, että esimerkiksi lukemisessa arvioitiin erikseen lu
kemisen sujuvuutta, virheettömyyttä ja luetun ymmärtämistä. Tämänkaltainen 
operationaalistaminen osoittaa arviointikohteiden kiinnittyvän tiiviisti opetus
suunnitelmaan. 

Esimerkki II Matematiikan arviointilauseet (opettaja X, 3 lk) 

"Laskutaitosi on edelleen kovin epävar
maa, mutta harjoitus tekee mestarin. Har
joittele varsinkin kertotauluja vielä ahke
rasti" (P). 
"Yhteen- ja vähennyslaskutaidoissasi on 
vielä parantamisen varaa, samoin kertolas
kussa ja allekkain. Harjoittele edelleen ah
kerasti kaikkia kertotauluja. Murtolukujen 
kanssa pärjäsit kohtuullisesti" (T). 
"Matematiikka tuottaa sinulle edelleen 
vaikeuksia, mutta opit murtoluvut jo aika 
mukavasti. Harjoittele edelleen kertotau
luja ahkerasti. Tee myös v;ip;i;iphtoisi::i 
lisätehtäviä, niin laskutaitosi paranee" (P). 
"Matematiikka sujuu sinulla erinomaisesti. 
Hallitset opetetut asiat ja osaat soveltaa 
niitä. Olet oppinut murtolukujakin oikein 
hyvin" (P). 
"Matematiikka sujuu sinulla oikein hyvin. 
Hallitset opetetut asiat ja osaat soveltaa 
niitä, myös murtoluvut opit helposti" (T). 
"Matematiikka sujuu sinulla erittäin hyvin 
ja hallitset opetetut asiat ja osaat soveltaa 
niitä. Osaat ratkaista hyvin sanallisia teh
täviä. Murtoluvut opit helposti" (P). 
"Matematiikka sujuu sinulla hyvin. Hallit
set opetetut asiat ja osaat soveltaa niitä. 
Osaat jo murtoluvutkin melko 
mukavasti" (T). 
"Matematiikka sujuu sinulla hyvin ja hal
litset opetetut asiat ja osaat soveltaa niitä. 
Murtoluvutkin opit helposti". 
"Selviät matematiikan tehtävistä oikein 
mukavasti. Murtoluvutkaan eivät tuota 
sinulle vaikeuksia" (T). 
"Selviät matematiikan tehtävistä oikein 

hyvin. Murtoluvutkin opit helposti" (T). 

"Selviät matematiikan tehtävistä kohtuulli
sesti. Olet hyvä päässälaskuissa, mutta 
sanalliset tehtävät tuottavat vielä vaikeuk
sia. Murtoluvut opit jo aika mukavasti" (P). 
"Matematiikan taitosi ovat hyvin alulla, 
mutta varsinkin kertotauluja sinun pitää 
vielä harjoitella kovasti. Sanalliset tehtävät 
tuottavat sinulle paljon vaikeuksia, mutta 
harjoitus tekee niissäkin mestarin" (P). 
"Lasket melko hyvin sovellustehtäviä ja 
matematiikka muutenkin sujuu kohtuulli
sesti. Murtoluvutkin opit aika helposti" (T). 
"SPlviiit m::itPm::itiik::in tPhtiivi,;:tii m.e1k0 
mukavasti. Sanalliset tehtävät tuottavat 
sinulle kuitenkin edelleen vaikeuksia, har
joittelemalla niitäkin oppii" (P). 
"Selviät matematiikan tehtävistä kohtuulli
sesti. Harjoittelemalla opit myös sanallisia 
tehtäviä, ne tuottavat sinulle vaikeuksia. 
Harjoittele edelleen ahkerasti kaikkia ker
totauluja" (T). 
"Selviät matematiikan tehtävistä kohtuulli
sesti. Tee lisätehtäviä, niin laskutaitosi pa
ranee, varsinkin sanallisissa tehtävissä" (T). 
"Selviät matematiikan tehtävistä nyt oikein 
mukavasti. Kertotauluja sinun pitää har
joitella vielä edelleen. Murtoluvut opit 
erinomaisesti" (T) . "Matematiikka sujuu 
sinulle hyvin. Kertotauluja voit kuitenkin 
vielä harjoitella" (P). 
"Matematiikka sujuu sinulla oikein hyvin. 
Olet oppinut kertotaulut hyvin ja osaat 
murtolukujakin oikein mukavasti" (P). 
"Matematiikka sujuu sinulla hyvin ja osaat 
ratkaista myös sanallisia tehtäviä ja pääs
sälaskuja. Murtoluvutkin omaksuit hel
posti" (P). 

Matematiikan arvioinnit kohdistuivat peruslaskutoimitusten hallintaan ja ma
tematiikasta selviytymiseen. Esimerkki vahvistaa ala-asteen matematiikan ole
van enemmän laskentaa kuin tietoista matemaattiseen ajatteluun johdattamista 
(Hautamäki,1997,28). Arvioinneissa käytetyt verbit - sujua, selvitä, tuottaa vai
keuksia, pärjätä - osoittavat oppilaan tehtävänä olevan selviytyä ja pärjätä, kun 
vastaavasti äidinkielen arvioinneissa käytetyt verbit - osaat lukea, kirjoittaa, 
ymmärtää, esittää, kertoa, puhua, kuunnella ja esittää mielipiteitä - kohdistavat 
arvioinnin spesifeihin äidinkielen osa-alueisiin. Matematiikan arvioinneissa ei 
esiinny laadun, luovuuden, mielikuvituksen, yhteistyötaitojen tai keskustelu-
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taitojen arviointia. Oppilaat saavat palautetta itsestään laskijoina. Arvioinnit 
heijastavat näin myös sitä, miten matematiikka on opetussuunnitelmassa ym
märretty. 

Arvioinneissa ei näy viitteitä esimerkiksi yhdysvaltalaisissa kriteeristöissä 
esiintyvistä arviointikohteista kuten matematiikan arvostaminen, matemaatti
nen viestintä, matemaattinen järkeily, matemaattinen arviointi, mittaamisen 
taidot tai mallintaminen (Haapasalo, 1998, 240-241). Tämänkaltaisia kriteereitä 
on kuitenkin jo sisällytetty peruskoulun päättöarvioinnin kriteereihin. Heijas
taako tulos sitä, että opettajat tulkitsevat matematiikan taidot sisäsyntyisinä 
ominaisuuksina? Voidaanko tämän yksittäisen esimerkin perusteella olettaa, 
että matematiikan arviointi tukisi enemmän suoritusorientaatiota ja ohjaisi op
pilaita ulkoaohjautuvuuteen ja kiinnittämään huomion opettajalta saatuun kii
tokseen? 

Kolmas esimerkki sisältää yhden toisen luokan opettajan kaikki kuvaa
mataidon arviointilauseet. Kuvaamataidon arviointi kohdistuu itsenäiseen 
työskentelyyn, taitavuuteen, mielikuvituksen käyttöön, täsmällisyyteen, in
nostuneisuuteen, töiden viimeistelyyn ja ohjeiden noudattamiseen. 

Esimerkki 111 Kuvaamataidon arviointilauseet (opettaja X, 2 lk) 

Itsenäisyys 
Kuvaamataidossa osaat työskennellä itsenäisesti. 
Kuvaamataidossa osaat työskennellä itsenäisesti. 
Kuvaamataidossa osaat työskennellä itsenäisesti 

Taitavuus 
Olet taitava askartelija. Olet taitava piirtäjä. 
Olet taitava piirtäjä ja askartelija. 
Olet osoittanut erityistä taitavuutta kuvaamataidossa. 
Olet taitava piirtäjä ja maalaaja. 
Olet taitava piirtäjä ja kuvaamataidossa työsi jälki on täsmällistä. 
Olet taitava piirtäjä ja askartelija. 
Kädentaitosi on hallittua ja olet taitava askartelija. 
Kuvaamataidon töissäsi osaat käyttää rikkaasti värejä. 
Olet rohkea ja erittäin taitava piirtäjä. 

Mielikuvituksen käyttö 
Kuvaamataidon töissäsi osaat käyttää mielikuvitusta. 
Kuvaamataidon töissäsi osaat käyttää mielikuvitusta. 
Kuvaamataidon töissäsi käytät mielikuvitusta ja huumoria. 
Kuvaamataidon töissäsi osaat käyttää rikkaasti värejä. 
Kuvaamataidon töissäsi osaat käyttää mielikuvitusta. 
Osaat käyttää töissäsi rikkaasti värejä. 

Täsmällisyys 
Kuvaamataidossa työsi jälki on täsmällistä. 
Kuvaama taidossa työsi jälki on täsmällistä. 
Kuvaamataidossa työsi jälki on tarkkaa. 
Kuvaamataidossa työsi jälki on tarkkaa. 
Kuvaamataidossa työsi jälki on täsmällistä. 

Innostuneisuus 
Olet innostunut kuvaamataidosta. 

Viimeistely 
Kiinnitä enemmän huomiota töittesi viimeistelyyn. 
Kiinnitä enemmän huomiota kuvaamataidon töittesi viimeistelyyn. 
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Kiinnitä enemmän huomiota kuvaamataidon töittesi viimeistelyyn. 

Ohjeiden noudattaminen 
Kuvaamataidossa osaat noudattaa opettajan ohjeita. 

Neljännessä esimerkissä kolmannen luokan opettajan käsityön arviointi 
kohdistuu työskentelytapoihin, työskentelyn nopeuteen, huolellisuuteen, työ
välineiden käyttöön, innostuneisuuteen, sosiaalisuuteen ja itseluottamukseen. 
Kuvaamataidon ja käsityön arviointiesimerkit osoittavat, miten opettajan oma 
kiinnostus oppiainetta kohtaan näkyy myös siinä, miten opettaja laajentaa op
piaineen arviointia koskemaan oppiaineelle ominaisia työskentelytapoja, oppi
laan persoonallisuutta ja sosiaalisuutta. Kuvaamataidon ja käsityön arviointi
esimerkit edustavat tässä aineistossa monipuolista oppiainespesifiä arviointia. 

Esimerkki IV Käsityön arviointi (opettaja X, 31 k) 

Työskentelytapa, nopeus ja huolellisuus 
Työskentelet teknisessä työssä nopeasti ja huolellisesti. 
Työskentelet teknisessä työssä itsenäisesti, tarkasti, nopeasti ja huolellisesti. Opetus ja 
ohjeet menevät kerralla perille. 
Tytlskentelet teknisessä työssä hiljakseen puurtaen ja suhteellisen oma-aloitteisesti ja 
työsi jälki on kohtalaisen siistiä. 
Tulet mielelläsi käsitöihin ja työskentelet itsenäisesti ja keskittyneesti. 
Työskentelet teknisessä työssä oma-aloitteisesti ja yritteliäästi, keskity vielä huolelli
semmin niin työsi laatu paranee. 
Olet teknisissä töissä ahkera ja omatoiminen. Työskentele hiukan huolellisemmin, niin 
työsi jälki paranee. 

Rohkaisu, attribuutio 
Usko enemmän omiin kykyihisi, sinulla on kädentaitoja. 
Kykenet teknisissä töissä itsenäiseen työskentelyyn. 
Teknisessä työssä pystyt hyviin suorituksiin. 
Käsityötaitosi on kehittymässä. Harjoittele erityisesti sahaamista ja naulaamista. 
Teknisen työn taidot ovat sinulla hyvällä alulla, usko itseesi. 

Työvälineiden käyttö 
Käsittelet teknisen työn työkaluja varmoin ottein. 

Innostuneisuus ja yritteliäisyys 
Tulet mielelläsi teknisiin töihin ja autat toisia. 
Tulet innolla teknisiin töihin. 
Olet reipas teknisissä töissä, käyt rohkeasti haasteisiin ja autat mielelläsi muita. 
Työskentelet teknisessä työssä reippaasti. 
Osallistut aktiivisesti tunteihin. 
Tulet innolla teknisiin töihin ja työsi jälki on siistiä. 

Siisteys 
Työsi jälki vain saisi olla siistimpää. 
Työsi jälki on siistiä. 
Työskentelet innokkaasti teknisissä töissä ja työsi jälki on siellä siistiä. 

Aktiivisuus 
Osallistu myös keskustelutuokioihin aktiivisemmin. 

Sosiaalisuus 
Olet yritteliäs ja omatoiminen käsitöissä ja autat mielelläsi toisia. 

Kekseliäisyys 
Tulet mielelläsi teknisiin töihin ja suunnittelet työsi kekseliäästi. 
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Viimeinen esimerkki on ensimmäisen luokan liikunnan arvioinneista. Arvioin
nit kohdistuvat innostuneisuuteen, ohjeiden noudattamiseen, luokkatovereiden 
huomioimiseen, yrittämiseen ja liikunnallisuuteen. Esimerkki kuvaa tässä ai
neistossa tyypillistä liikunnan arviointia. 

Esimerkki V Liikunnan arvioinnit (opettaja X, I lk) 

Olet innostuneesti mukana (T). 
Osallistut liikuntaan innokkaasti, mutta toisinaan arkaillen (T). 
Osallistut vaihtelevalla innolla liikuntatunteihin (P). 
Vetäydyt omiin oloihisi (T). 
Osallistut yleensä innokkaasti (T). 
Vetäydyt usein syrjään liikuntatunneilla (T). 
Kun innostut, niin onnistut (T). 
Olet innokas, mutta hieman arka (P). 
Olet innostuneesti mukana (T). 
Osallistut innokkaasti liikuntatunneilla, mutta toisinaan sinulla on vaikeuksia keskittyä 
kuuntelemaan annettuja ohjeita (P). 
Olet innokas ja yritteliäs liikuntatunneilla (P). 
Olet innokkaasti mukana liikuntatunneilla (T). 
Olet innostuneesti mukana (T). 
Osallistut vaihtelevalla innolla (T). 

Osaat toimia ohjeiden mukaan ja huomioida luokkatoverisi (T). 
Osaat kuunnella ja noudattaa annettuja ohjeita (T). 
Osaat toimia annettujen ohjeiden mukaan (T). 
Osaat toimia annettujen ohjeiden mukaan (P). 
Kuuntelet tarkasti ohjeet ja osaat toimia niiden mukaan (T). 
Osaat kuunnella ja noudattaa ohjeita (T). 
Osaat toimia ohjeiden mukaan ja huomioida luokkatoverisi (T). 
Osaat toimia ohjeiden mukaan ja huomioida luokka toverisi (P). 
Osaat toimia ohjeiden mukaan ja huomioida luokkatoverisi (T). 
Osaat toimia ohjeiden mukaan (T). 
Osaat toimia annettujen ohjeiden mukaan (T). 
Osaat noudattaa sääntöjä ja huomioida luokkatoverisi (P). 
Sinulla on usein vaikeuksia kuunnella ja toimia annettujen ohjeiden mukaan (P). 
Toisinaan sinulla on vaikeuksia kuunnella annettuja ohjeita (T). 
Toisinaan sinulla on vaikeuksia noudattaa ohjeita (T). 
Olet liikunnallisesti lahjakas, mutta sinulla on vielä vaikeuksia kuunnella ja noudattaa oh
jeita sekä sietää häviämistä (P). 
Kuuntele tarkasti ohjeet, jotta osaat toimia niiden mukaan (P). 
Joskus sinulla on vaikeuksia toimia annettujen ohjeiden mukaan (T). 
Toisinaan sinulla on vaikeuksia noudattaa annettuja ohjeita (T). 
Sinulla on vaikeuksia noudattaa annettuja ohjeita (T). 
Sinulla on vaikeuksia keskittyä kuuntelemaan ohjeita (P). 

Olet liikunnallisesti lahjakas ja osallistut innokkaasti tunneille (P). 
Olet innokas ja liikunnallinen (T). 
Olet liikunnallinen, mutta et aina yritä parastasi (T). 
Olet liikunnallinen ja innokas (P). 
Olet innokas ja liikunnallinen (T). 
Olet liikunnallinen, mutta toisinaan vetäydyt omiin touhuisisi (T). 
Olet liikunnallinen ja osallistut innokkaasti (T). 
Olet liikunnallinen, mutta et aina yritä parastasi (P). 
Olet liikunnallinen ja innokas liikkumaan (T). 
Olet hyvä hiihtäjä (P). 

Esimerkit osoittavat oppiaineen operationaalistamisen tulevan sanallisessa ar
vioinnissa näkyviin perinteistä numeroarviointia paremmin. Samalla ne osoit
tavat opettajan aineenhallinnan ja oppiainetta koskevien uskomusten voimak-



110 

kaan yhteyden arvioinnin sisältöihin ja kriteereihin. Äidinkielen ja kuvaamatai
don esimerkit kuvasivat oppimistuloksia ja oppimista painottavaa arviointia, 
matematiikka kyvykkyyteen ja suoriutumiseen, käsityö asenteisiin ja innok
kuuteen ja liikunta innokkuuteen, ohjeiden kuunteluun ja sosiaalisuuteen pai
nottuvaa arviointia. 

Seuraavassa tarkastelen yksityiskohtaisesti, miten oppimistuloksia ja 
opiskelua arvioidaan sanallisesti eli mitä todellisuudessa tapahtuu, kun nume
rot muuttuvat sanoiksi? 

8.2 Sanat korvaavat numerot 

8.2.1 Opitun hallintaa kuvaava arviointi 

Olen jakanut oppimistulosten arvioinnin opitun hailinnan ja osaamisen iaadun 
arviointiin. Kuten aineiston luokittelun yhteydessä totesin, tämä jako ei ole on
gelmaton. Pysähdyn tähän problematiikkaan hetkeksi. 

Pidän opitun hallintaa ja osaamisen laatua kuvaavien lauseiden erillistä 
tarkastelua tärkeänä sen vuoksi, että esilukemisen perusteella opitun hallintaa 
kuvaavat lauseet tuntuvat viittaavan eräänlaiseen tavoiteoppimiseen ja ennalta 
määriteltyihin tavoitteisiin suhteutettuun arviointiin (mastery - learning), kun 
taas oppimisen laatua kuvaavissa arviointilauseissa on enemmän viitteitä kri
teeri- ja uppilaskeskeiseen arviointiin. Onko asia kuitenkaan näin? Miten opitun 
hallintaa ja oppimistulosten laatua arvioivat lauseet eroavat toisistaan? 

Havaintoni mukaan neutraaleja hallintaa kuvaavia arviointilauseita on ul
kopuolisen vaikea ymmärtää niiden ilmaistessa toisinaan minimitason hallintaa 
ja toisinaan erittäin hyvää asioiden hallintaa. Lauseista ei käy ilmi, mihin arvi
ointi on suhteutettu ja mitkä ovat olleet arvioinnin kriteerit. Selvitän asiaa 
muutaman esimerkin avulla. 

"Tunnistat ja merkitset luvut opetetulla lukualueella. (hallinta) 
Osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja." (hallinta) 
Sanallisten tehtävien ratkaiseminen on sinulle vaikeaa. (kyvykkyyden ongelma) 
Harjoittele myös päässälaskuja". (direktiivinen ohje, kehoitus) (I lk, T,43) 

Tässä esimerkissä hallintaa kuvaavat lauseet tarkoittanevat minimitason 
hallintaa. Lauseet "tunnistat ja merkitset luvut opetetulla lukualueella" ja 
"osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja" kuvaavat oppilaan itsenäisen toimin
nan hallinnan tasoa. Tämä taso osoittautuu kuitenkin riittämättömäksi, kun 
seuraavissa lauseissa ilmaistaan oppilaan puutteet sekä päässälaskuissa että 
sanallisissa tehtävissä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan pohdita, mistä ongelmat 
johtuvat tai miten oppilas voisi parantaa suoritustaan muutoin kuin harjoitte
lemalla päässälaskuja. 

"Selviät matematiikan tehtävistä melko mukavasti . (osaamisen laatu) 
Osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja". (opitun hallinta ) 
Päässälaskuja olisi hyvä harjoitella". (I lk T, 52) 

Tässä esimerkissä matematiikka arvioidaan ensin kokonaisvaltaisesti ku
vaamalla selviytymisen laatua "selviät melko mukavasti". Todistuksessa esiin-
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tyvä yhteen- ja vähennyslaskujen hallintaa kuvaava lause osoittanee kuitenkin 
vaatimatonta hallinnan tasoa ja kehotus päässälaskujen harjoitteluun puutteelli
sia taitoja. Seuraava esimerkki on hyvän oppilaan todistuksesta. Siinä hallinta 
kuvataan yleisellä kokonaisvaltaisen hallinnan tasolla "hallitset opetetut asiat". 
Lause kertoo oppilaan saavuttaneen tavoitteet. Hyvän suorituksen kriteereitä ei 
kuitenkaan eritellä. Hallinnan kokonaisvaltaisuutta korostaa myös kyvykkyys
lauseeksi luokiteltu lause "Matematiikka sujuu sinulla hyvin" ja affektilauseek
si luokiteltu lause "Olet innostunut matematiikasta". Arviointi kertoo opettajan 
olevan tyytyväinen niin oppilaan osaamiseen kuin motivaatioonkin. Arvio ei 
sisällä uusia haasteita. 

"Matematiikka sujuu sinulla hyvin. (kyvykkyys) 
Hallitset opetetut asiat (hallinta) ja osaat soveltaa niitä (hallinta). 
Olet innostunut matematiikasta (affekti) (I lk,T,51). 

Esimerkit osoittavat hallintalauseiden tulkinnan kompleksisuuden. Teks
tiyhteydestään ja kontekstistaan irrotettujen neutraalien hallintalauseiden pe
rusteella on lähes mahdotonta arvioida, milloin tarkoitetaan hyvää, tyydyttävää 
tai heikkoa suoritusta. Arviointi ei kerro, minkälaisiin tavoitteisiin oppilaan 
suoritusta on verrattu. Oletettavaa kuitenkin on, että arviointi on tapahtunut 
suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Mikäli oppilas ja hä
nen vanhempansa eivät kuitenkaan tunne kriteereitä, on mahdollista, että he 
eivät osaa suhteuttaa arviointia oikein ja jäävät näin puutteellisen tiedon va
raan. Jos arvioinnin kuitenkin halutaan antavan oppilaalle ja hänen vanhem
milleen yhä spesifimpää yksilöllistä palautetta ja tietoa myös siitä, miten oppi
las suoriutuu suhteessa omiin tavoitteisiinsa ja luokan yhteisiin tavoitteisiin, 
joudutaankin kysymään, tulisiko arviointikriteerit sisällyttää myös sanalliseen 
arviointiin vai luotetaanko siihen, että oppilas ja hänen vanhempansa tietävät 
ne muutoinkin. 

8.2.2 Oppimistulosten laadun yleisarviointi 

Oppimistulosten laadun arviointia tarkastellaan seuraavassa oppimistulosten 
arvioinnissa käytettyjen laatumääreiden avulla. Tällaisia laatumääreitä oli to
distuksissa yhteensä 42, käyttökertoja yhteensä 1274 (liite 7). Yhden oppilaan 
suorituksia arvioitiin keskimäärin seitsemällä määreellä. Suoritusta kuvaavat 
adjektiiviattribuutit ja adverbit on luokiteltu neljään ryhmään seuraavasti: 
a) oppimistuloksen/ suorituksen yleisarvio (esimerkiksi hyvin, mukavasti,

vaihtelevasti, kiitettävästi);
b) oppimistuloksen/suorituksen laatua kuvaileva arvio (esimerkiksi siisti, suju

va, virheetön, huolellinen, tarkka, kaunis);
c) oppimistuloksen/ suorituksen omaperäisyyttä ja luovuutta kuvaava arvio

(esimerkiksi hauska, omaperäinen, persoonallinen, kekseliäs, idearikas );
d) oppimistuloksen/suorituksen tehokkuutta kuvaava arvio (nopea, hidas, hel

posti).
Arvioinnit ovat useimmin (51 %) normatiivisia ennalta asetettuihin ta

voitteisiin suhteutettuja yleisarviointeja kuten "hyvin" ja "mukavasti". Toiseksi 
yleisintä (42%) on suorituksen laadun arvioiminen hyvän suorituksen kriteerin 
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avulla (siisti, selkeä, sujuva). Suorituksen nopeuden (2%) ja omaperäisyyden 
(5%) arviointi on vähäistä. 

Tutkin seuraavassa yksityiskohtaisesti yleisarviointeja analysoimalla sa
nojen hyvin, mukavasti, kohtuullisesti ja vaihtelevasti käyttöä todistuksissa. 
Tämän analyysin avulla sdvitetää11, miten aJ.verbeiuä käytettyjeu sauujen ku
ten hyvin, mukavasti, kohtuullisesti ja vaihtelevasti käyttömäärät jakaantuvat 
7-portaiselle asteikolle sijoitettuna (taulukko 13 ja kuvio16).

Tuloksen mukaan kolme neljäsosaa (n. 70%) suorituksista arvioidaan sa
noin mukavasti tai hyvin, 15% melko hyvin, 10% oikein hyvin tai erittäin hyvin 
ja runsas 5% kohtalaisesti tai vaihtelevasti. Yleisten laatumääreiden käytössä ei 
ole eroja tyttöjen ja poikien todistuksissa (kuvio 16). 

TAULUKKO 13 Yleisten laatumääreiden käyttökertojen jakauma 

Attribuutin Attribuutin 
käyttökertoja 
tytöillä 

käyttökertoja 
pojilla 

1. vaihtelevasti 1 14 
aioittain mukavasti

2. aika mukavasti 5 14 
kohtuullisesti

3. melko/aika hyvin 43 52 
melko mukavasti

4. mukavasti 66 52 
ihan hyvin
vleensä hvvin

5. hyvin 169 159 
oikein mukavasti

6. oikein hyvin 8 17 
tosi mukavasti

7. erittäin hyvin 20 23 
erinomaisesti

312 331 

Yhteensä 

15 (2,3%) 

19 (2,9%) 

95 (14,7%) 

118 (18,4%) 

328 (51%) 

25 (3,8%) 

43 (6,7%) 

643 (100%) 

Tulos osoittaa sanallisten arviointien laatumääreiden jakauman muistut
tavan jossain määrin normaalijakaumaa (vrt. Räty ym.,1995). Opettajat näyttä
vät suosivan keskimääräistä "sinulla on mennyt hyvin" arviointia. Numeroar
viointiin verrattuna tämä voisi tarkoittaa numeroa 8. Asteikon ala- ja yläpään 
niukka käyttö osoittaa arviointiasteikon kapeutuvan käytännössä kolmiportai
seksi. Tätä asteikon osaa (3-5) käyttäen arvioidaan 85% suorituksista. Kertooko 
tämä tulos myös jotakin suomalaisesta mentaliteetista ja suomen kielestä? Onko 
mahdollista, että meille ominainen kehumisen ja ylisanojen välttely näkyisi 
myös tässä tuloksessa? 

Siirtyminen numeroarvioinnista sanalliseen arviointiin ei siis tarkoita, että 
opettajan sisäinen arviointiskeema muuttuisi samalla. Arvioidessaan oppilaan 
suorituksen hyväksi, melko hyväksi tai mukavaksi, opettajalla on edelleen 
mielessään tiedostettu tai tiedostamaton normatiivinen asteikko, johon hän 
suhteuttaa oppilaan suorituksen. Ero numeroarviointiin on siinä, että numero
arvioinnissa oppilas tuntee asteikon, sanallisessa ei, ellei opettaja sitä erikseen 
kerro. 
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KUVIO 16 Suoritusten laadun arvioimisessa käytettyjen adverbien jakautuma oppilai
den sukupuolen mukaan 

8.2.3 Oppimistulosten laadun spesifi arviointi 

Oppimistulosten spesifillä arvioinnilla tarkoitetaan oppilaan suoritusten arvi
ointia erityisiä laatumääreitä käyttäen. Koko aineistossa tällaisia spesifejä laa
tumääreitä oli yhteensä 24. Useimmin käytetyt määreet olivat siisti, sujuva, vir
heetön, huolellinen, selkeä, tarkka, kaunis ja oikein. Näiden kahdeksan mää
reen osuus kaikista käytetyistä määreistä oli 90% (taulukko 14). 

TAULUKK014 Spesifit laatumääreet ja omaperäisyyden arviointi 

Spesifi laatumääre Käyttökertoja tytöil- Käyttökertoja pojilla Käyttökertoja yht. 
lä 

siisti 73 57 130 
suju,;a 68 60 128 
virheetön 39 44 83 
huolellinen 40 36 76 
selkeä 10 14 24 

tarkka 9 10 19 
gikein 10 7 17 
kaunis 14 1 15 
epävarma 3 4 7 
kiitettävä 4 3 7 
kuuluva 3 3 6 
kunnolla 0 5 5 
täsmällinen 4 5 
järjestelmällinen 4 1 5 
hienosti 1 2 3 

hallittu 2 1 3 

jäsennelty 3 0 3 

huoliteltu 1 0 1 
takelteleva 0 2 2 

huolimaton 0 2 2 

tyydyttävä 1 1 2 

heikko 0 1 1 

runsas 0 1 1 

looginen 0 1 1 

Yhteensä 289 257 546 jatkuu 
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Taulukko 14 
jatkuu 

Omaperäisyyttä 
kuvaava laatumääre 
Ilauska 18 11 29 

persoonallinen 8 0 8 

ilmeikäs 4 2 6 

elävä 3 2 5 
värikäs 3 2 5 
mielenkiintoinen 1 3 4 
kiva 4 0 4 
kekseliäs 2 1 3 

omaperäinen 1 1 2 

idearikas 1 0 1 
rikas 1 0 1 
Yhteensä 46 22 68 

Spesifien laatumääreiden käyttö osoittaa siisteyden, sujuvuuden, huolellisuu
den ja tarkkuuden olevan hyvän koulusuorituksen ensisijaiset kriteerit. Suori
tusten omaperäisyyden ja kekseliäisyyden arviointeja on vain 5% laatumäärei
den kokonaismäärästä. 

Omaperäisyyden arvioinneissa käytettiin 11 erilaista määrettä, joista ylei
simmät olivat hauska, persoonallinen, ilmeikäs, elävä ja värikäs. Omaperäisyy
den arviointi on omirniist;i erityisPsti tyttöjPn �rvioinneille. Heillä näitä arvi
ointeja on kaksi kertaa niin usein kuin pojilla. 

Tuloksen mukaan suoritusten laadun arvioinnin ensisijaisena tavoitteena 
näyttäisi olevan pyrkimys yhdenmukaisuuteen ja ennalta määritellyn työsken
telytavan omaksumiseen. Mikäli johtopäätös on oikea, joudutaan kysymään, 
miten koulussa suhtaudutaan virheisiin, miten oppilaita rohkaistaan riskinot
toon ja miten oppilaita rohkaistaan omien rajojen ylittämiseen. 

8.3 Opiskelun arviointi 

8.3.1 Työskentelytapojen ja affektien arviointi 

Seuraavassa jaksossa analysoidaan, miten opiskelua ja oppimisprosessia arvioi
daan sanallisissa todistuksissa. Tarkastelu perustuu työskentelytapoja, affekteja, 
oppilaan kehittymistä, oppimistulosten vertailua ja oppimisen ongelmia käsit
televiin arviointilauseisiin. Näiden arviointikohteiden keskinäinen suhde on 
seuraava: työskentelytavat 38%, affektit 24 %, kehittyminen 18 %, oppimisen 
ongelmat 15 % ja vertailu 5%. 

Työskentelytapoja arvioidaan suhteellisesti eniten koulunkäynnin alku
vaiheessa ensimmäisen luokan todistuksissa. Ero ensimmäisen ja toisen luokan 
välillä on erittäin merkitsevä (F(3/89)=6,43, p=0,001). Sen sijaan ero toisen ja 
kolmannen luokan viilillä ei ole merkitsevä. Tulos vahvistaa arvioinnin roolia 
tietoisena koululaisen työskentelytapojen ja itsehallinnan ohjaamisen välineenä. 
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Koulumenestyksen mukaan työskentelytapojen arvioiminen on yleisintä hyvien 
oppilaiden, erityisesti hyvien poikien todistuksissa. Erot hyvien ja ongelmallis
ten poikien välillä olivat melkein merkitseviä (F(2/74)=2,775, p=0,047). 

Tulokset kertovat arviointien määristä, mutta eivät vielä siitä, minkälaisia 
työskentelytapoja koulu arvostaa. Aineiston perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että hyvinä työskentelytapoina pidetään keskittymistä, huolellisuutta, 
tarkkuutta, tehtävistä ja tavaroista huolehtimista, aloitteellisuutta ja itsenäi
syyttä, vastuullisuutta, avoimuutta uusille kokemuksille, tunnollisuutta ja oh
jeiden noudattamista. Omatoimisuus ja kriittisyys tiedon hankinnassa tulevat 
esiin kolmannen luokan todistuksissa. Ennakko - odotuksista poiketen työs
kentelytavat eivät sisältäneet sellaisia itseohjautuvuutta edistäviä asioita kuten 
mainintoja oppilaan itsearvioinnista, oman toiminnan suunnittelusta, opiskelun 
kontrollista, riskinotosta ja omien rajojen kokeilusta (vrt. Mäkinen, 1998, 223). 

Oppimisen sosiaalinen luonne on sen sijaan saanut selvästi sijaa arvioin
neissa. Tästä ovat osoituksena usein toistuvat lauseet "osaat toimia sekä yksin 
että ryhmässä", "työskentelet mieluummin yksin kuin ryhmässä" tai "osallistu 
enemmän yhteiseen keskusteluun". Tuloksen voidaan tulkita heijastavan yh
täältä behavioristista oppimiskäsitystä ja yhtäältä sosiaalisuuden merkitystä 
oppimiseen vaikuttavana tekijänä. Tässä yhteydessä on huomattava, että tulos 
kertoo myös fraasivalikon laatijan käsityksistä. Siitä huolimatta, että opettajat 
itse valitsivat lauseet ja saattoivat muokata niitä, ei fraasivalikon vaikutusta 
voida syrjäyttää. 

Affekteja koskevat arvioinnit painottuvat liikunnan arvioinneissa, joista 
joka viides arviointilause kuvasi oppilaan innostuneisuutta. Käyttäytymisen ja 
huolellisuuden arvioinneissa affektien määrä oli 5 %, äidinkielessä 2 % ja ma
tematiikassa 5 %. Affektien arviointi kohdistui näin ollen käyttäytymisen ja 
huolellisuuden yhteydessä yleiseen koulumotivaatioon ja äidinkielessä, mate
matiikassa ja liikunnassa oppiaineeseen asennoitumiseen. Yleistä koulumoti
vaatiota ja myönteistä asennetta äidinkieleen ja matematiikkaan arvioitiin poi
kien todistuksissa useammin kuin tyttöjen. Liikunnan arvioinneissa motivaa
tiota kuvaavat lauseet olivat tyttöjen todistuksissa yleisempiä. 

Koulumenestyksen mukaan affektien arviointeja on eniten hyvien poikien 
todistuksissa (1,3 lausetta/ oppilas), toiseksi useimmin tavallisten poikien (1,2), 
kolmanneksi hyvien tyttöjen (1,0) ja neljänneksi ongelmallisten poikien todis
tuksissa (0,9). Erot sukupuolen ja oppilasryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet 
merkitseviä. 

8.3.2 Kehittymisen arviointi ja oppimistulosten vertailu 

Kehittymisen arviointi on vähäistä koko aineistossa. Koululaisena ja äidinkielen 
oppijana kehittymistä arvioidaan vain joka kolmannen oppilaan todistuksessa, 
matematiikassa vain muutaman oppilaan todistuksissa (7 %). Sukupuolen mu
kaan tarkasteltuna poikia arvioidaan siinä, miten heidän käyttäytymisensä, äi
dinkielen ja matematiikan opiskelunsa on kehittynyt, tyttöjä poikia useammin 
kehittymisestä liikunnassa. Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä 
(kuvio 17). 
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KUVIO 17 Kehittymistä kuvaavien arviointilauseiden suhteelliset osuudet tyttöjen ja 
poikien arvioinneissa 

Luokka-asteittain tarkasteltuna (ks. liite 3) kehittymistä kuvataan käyttäytymi
sPn ja huolellisuuden yhteydessä eniten ensimmäisellä luokalla (F(3/177)-
13,23, p<0,005), äidinkielessä aika tasaisesti kaikilla luokka-asteilla (p=0,368), 
matematiikassa eniten kolmannella luokalla (F(3/177)=4,443, p=0,005) ja lii
kunnassa eniten toisella luokalla (F(3/177)=3,200, p=0,025). 

Tuloksen mukaan kehittymisen arviointi tarkoittaa useimmin ensimmäi
sellä luokalla koululaisena olemisena kehittymistä "olet oppinut työskentele
mään itsenäisemmin", "olet noudattanut syksyä paremmin työohjeita" tai "so
siaaliset taitosi ovat kehittyneet". Matematiikassa kehittymisen arviointi koh
distuu matematiikan sisältöihin "murtoluvutkin opit jo aika hyvin", "olet op
pinut ratkomaan sanallisia tehtäviä". 

Oppimistulosten vertailua tapahtui pääasiassa vain matematiikan arvi
oinneissa. Vertailu tapahtui suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin vaati
muksiin, jonka fraasivalikkoa käyttävät opettajat ilmaisivat "sinulla on kaikki 
toisluokkalaiselta vaadittavat matematiikan taidot" ja avointa menetelmää 
käyttävä opettaja numeroasteikkoon suhteutettuna "olet menestynyt kokeissa 
kiitettävästi". Tämänkaltainen vertailu näytti kuitenkin kuuluvan vain opettaji
en 2, 5 ja 9 kieleen. Luokka-asteittain matematiikan oppimistulosten vertailu 
keskittyi ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Luokka-asteiden väliset erot olivat 
tilastollisesti melkein merkitsevät (F(3/177)=3,789, p=0,011). Tulos osoittaa 
matematiikan arvioinnin tapahtuvan ensimmäisellä ja toisella luokalla koko
naisvaltaisesti toteamalla, onko oppilas saavuttanut tavoitteet vai ei. Arviointi 
eriytyy kolmannella luokalla. 

Sanallisen arvioinnin sisältöjä on nyt käsitelty sen mukaan, miten ne si
sältävät työskentelytapojen, affektien ja kehittymisen arviointeja ja miten oppi
mistuloksia verrataan. Nämä arvioinnit kuvaavat yleensä oppilaan osaamista ja 
edistymistä. Siirryn nyt tarkastelemaan mitalin toista puolta, miten sanallinen 
arviointi kohdistuu oppimisen ongelmiin ja minkälaisia opiskeluohjeita todis
tuksissa annetaan. 

8.3.3 Oppimisen ongelmien arviointi 

Opiskelun ongelmat jakaantuvat kyvykkyyden, opp1m1sen ja sosiaalisuuden 
ongelmiin. Oppimisen ongelmien suhteellinen osuus oli 47 %, kyvykkyyden 
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ongelmien 29 % ja sosiaalisuuden ongelmien 24 % (kuvio 18). Tuloksen mukaan 
oppilaiden ongelmat selitetään useimmin opiskelun ongelmina. Oppilaskohtai
sesti oppimisen ongelmia arvioitiin yhteensä 76 (42 %) oppilaan todistuksessa, 
kyvykkyyden ongelmia 61 (34 %) ja sosiaalisuuden ongelmia 48 (27 %) oppilaan 
kohdalla. Tulos osoittaa ongelmien arvioinnin keskittyvän oppimisen ongel
miin. Sisällöllisesti tämä tarkoittaa arvioinnin kohdistamista työskentelytapojen 
oppimiseen. 

"Keskityt yleensä hyvin työhösi, 
mutta joskus hosut turhaan." 

"Suoritat tehtäväsi yleensä hyvin ja huolellisesti. 
Työskentelyn aloittaminen on kuitenkin usein hidasta 
ja puuhailet paljon omiasi." 

"Osaat hakea itsenäisesti tietoa ja oystyt hyvin työskentelemään ryhmissä. 
Tunneilla olet kuitenkin usein passiivinen." 

24% 

29% 

1 C Oppimisen ongelmat 

■ Kyvykkyyden ongelmat 

□ Sosiaalisuuden ongelmat 

KUVIO18 Oppimisen, kyvykkyyden ja sosiaalisuuden ongelmien suhteellinen osuus 
arvioinneissa 

Ongelmien arviointi lisääntyy luokka-asteittain (kuvio 19). Erot luokka-asteiden 
välillä ovat erittäin merkitsevät kyvykkyyden ongelmien määrissä, (F(3/177)= 
7,489, p<0.001), mutta eivät sosiaalisuuden eikä oppimisen ongelmien määrissä. 
Tuloksen mukaan oppilaiden ongelmat selitetään koulu-uran alussa useimmin 
oppimisen ongelmina ja kolmannella luokalle siirryttäessä yhä useammin ky
vykkyyden ongelmina. 

l lk 11 lk 111 lk 

KUVIO 19 Ongelmien arviointi luokka-asteittain 

□ Sosiaalisuuden ongelmat 

■ Kyvykkyyden ongelmat 

IJ Oppimisen ongelmat 
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Koulumenestyksen mukaan oppimisen ongelmien määrä on suurin ongelmalli
silla oppilailla, toiseksi suurin tavallisilla ja pienin hyvillä oppilailla. Erot oppi
lasryhmien välillä ovat merkitsevät (F(3/177)=5,81, p=0,001). Oppiaineittain 
erot hyvien ja ongelmallisten oppilaiden oppimisen ongelmien määrissä ovat 
suurimmillaan äidinkielessä ((F(3/157)=2,533, p=0,06). Susiaalisuuuen ungd
mia on oppimisen ongelmien tavoin eniten ongelmallisten oppilaiden todistuk
sissa (F(3/177=3,379, p=0,02). Mitä tämänkaltainen tulos kertoo? Onko kysy
myksessä vain kehäpäätelmä? 

Tulos kertoo kuitenkin myös siitä, että opettajat ovat todella valinneet hy
viksi, tavallisiksi ja ongelmallisiksi oppilaiksi niitä oppilaita, joiden ongelmalli
suus näkyy myös heidän todistuksissaan. Määrällisesti eniten näillä oppilailla 
oli oppimisen ongelmien arviointeja (1,4 lausetta/ oppilas), toiseksi eniten ky
vykkyyden ongelmia (0,9 lausetta/oppilas) ja vähiten sosiaalisuuden ongelmia 
(0,6 lausetta/ oppilas). Valituksi oli siis tullut oppilaita, joiden ongelmat olivat 
ensisijaisesti oppimisen ei käyttäytymiserL ongelmia. 

Sukupuolen mukaan (kuvio 20) oppimisen ongelmia kuvataan poikien to
distuksissa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin tyttöjen (F(l/179)=5,786, 
p=0,017). Kyvykkyyden ja sosiaalisuuden ongelmien arvioinneissa sukupuolten 
väliset erot eivät ole merkitsevät. 

1------i □ Oppimisen ongelmat 

■ Kyvykkyyden ongelmat 
--,__, 

□ Sosiaalisuuden ongelmat 

tytöt pojat 

KUVIO 20 Oppimisen ongelmien arviointi sukupuolen mukaan 

Oppiaineittain oppimisen ongelmia arvioitiin matematiikassa noin joka 14:n 
oppilaan todistuksessa, äidinkielessä kolme kertaa useammin eli noin joka vii
dennen oppilaan todistuksissa. Kyvykkyyden ongelmia sen sijaan arvioitiin 
matematiikassa joka kolmannen oppilaan kohdalla ja äidinkielessä vain joka 
kuudennentoista oppilaan kohdalla. Kuvio 21 osoittaa tämän painotuseron. 

Todistusteksteissä kyvykkyyden ongelmia kuvataan jonkun taidon tai ky-
vyn puutteena. 

"Luku taitosi on parantunut, muttei ole vielä aivan sujuvaa." 
"Sanalliset tehtävät tuottavat sinulle kuitenkin joskus ongelmia." 
"Erityisesti sanalliset ja ongelmanratkaisutyyppiset laskut tuottavat sinulle vaikeuk-

sia." 

"Lasku taitosi on edelleen kovin epävarmaa". 
"Olet hyvä päässälaskuissa, mutta sanalliset tehtävät tuottavat vielä vaikeuksia." 
"Päässälaskut eivät sinulta oikein suju." 
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KUVIO 21 Oppimisen ja kyvykkyyden ongelmien määrä oppilasta kohden äidinkielen ja 
matematiikan arvioinneissa 

Jatkan tarkastelua tutkimalla, miten oppimisen ja kyvykkyyden ongelmien ar
vioiminen eriytyy äidinkielessä ja matematiikassa oppilaan sukupuolen mu
kaan (kuviot 22 ja 23). 

Äidinkieli Matematiikka 

COppimisen ongelmat ■Kyvykkyyden ongelmat 

KUVIO 22 Oppimisen ja kyvykkyyden arviointi tyttöjen äidinkielen ja matematiikan 
arvioinneissa 
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KUVIO 23 Oppimisen ja kyvykkyyden arviointi poikien äidinkielen ja matematiikan 
arvioinneissa 

Kuvioiden 22 ja 23 mukaan sekä tyttöjen että poikien todistuksissa arvioidaan 
koulunkäyntiin liittyviä ongelmia äidinkielessä enemmän oppimisen ongelmi
na ja matematiikassa enemmän kyvykkyyden ongelmina. Tilastollisesti suku-
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puolten väliset erot ovat merkitsevät matematiikan oppimisen ongelmien koh
dalla (F(l/179)=6,179, p=0,014). 

Kuvien perusteella voidaan päätellä, että nimenomaan tyttöjen kohdalla 
painotus on matematiikassa niin päin, että ongelmat tulkitaan kyvykkyyden 
ongelmiksi. Tulos antaa vihjeitä sukupuulisiJu1Ulaisesla arvioinnisla. Näitä 
vihjeitä havainnollistaakseni tarkastelen vielä rinnakkain, miten tyttöjen ja poi
kien väliset erot näkyvät äidinkielen ja matematiikan ongelmien arvioimisessa. 
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KUVIO 24 Oppimisen ja kyvykkyyden ongelmien arviointi äidinkielessä sukupuolen 
mukaan 

Kuvio 24 osoittaa, että pojilla on äidinkielen arvioinneissa suhteellisesti enem
män oppimisen ongelmien kuin kyvykkyyden ongelmien arviointeja. Erot eivät 
kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevät. Kuvio 25 puolestaan osoittaa, että 
matematiikassa tytöillä on suhteellisesti enemmän kyvykkyyden ongelmia. 
Matematiikassa ero on merkitsevä oppimisen ongelmien kohdalla, mutta ei ky
vykkyyden ongelmien kohdalla, mikä tarkoittaa, että poikien kohdalla mate
matiikan ongelmia kuvataan useammin nimenomaan oppimisen ongelmina. 
Voidaanko tätä pitää poikien kohdalla vihjeenä myös kehitettävissä olevasta 
kyvykkyyskäsityksestä? 
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II!Matematiikan oppimisen ongelmat ■Matematiikan kyvykkyyden ongelmat 

KUVIO 25 Oppimisen ja kyvykkyyden ongelmien arviointi matematiikassa sukupuolen 
mukaan 

Edellä esitetyt tulokset osoittavat, että opettajien tapa kuvata oppilaiden on
gelmia on yhteydessä myös siihen, mistä opettajat arvioivat ongelmien johtu-
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van. Tulosten perusteella voidaankin kysyä, mikä vaikutus oppilaalle voi olla 
siitä, että ongelmat selitetään oppimisen, kyvykkyyden tai sosiaalisuuden on
gelmina. Erityisen kiinnostava tämä kysymys on tyttöjen kohdalla, joille mate
matiikan ongelmat kuvataan poikia useammin kyvykkyyden ongelmina. On
gelmien kuvaamisen tekee mielenkiintoiseksi myös se, minkälaisia ratkaisukei
noja niihin esitetään opiskeluohjeiden muodossa. 

8.3.4 Arviointien sisältämät opiskeluohjeet 

Edellä kuvatut työskentelytapojen, affektien, kehittymisen ja oppimisen ongel
mien arvioinnit muodostavat opiskelun arvioinnista vain osan. Näiden lisäksi 
opiskelua arvioidaan antamalla oppilaille opiskeluohjeita ja selittämällä oppi
laiden onnistumisen ja epäonnistumisen syitä. 

Koko aineistossa oli yhteensä 795 opiskeluohjetta, joista 33% liittyi käyt
täytymiseen ja huolellisuuteen, 41 % äidinkieleen, 20% matematiikkaan ja 6% 
liikuntaan. Tulos vahvistaa jo aiemmin todetun äidinkielen ja käyttäytymisen 
ensisijaisuuden koulutuskelpoisuuden määrittelyssä. Näiden alueiden kehittä
miseen panostetaan myös ohjeiden avulla. Ohjeen voimakkuuden mukaan 
opiskeluohjeet jakaantuvat koko aineistossa siten, että neutraalien ohjeiden 
osuus on 19%, suostuttelevien 21 %, suorien 43%, attribuutioiden 16% ja dialogi
aloitteiden 1 %. 

Kertaan vielä, että neutraalilla ohjeella tarkoitetaan toteavia puutteen il
maisevia lauseita kuten "lukutaitosi kaipaa harjoittelua" tai "harjoittelemalla 
oppii". Suostuttelevat ohjeet sisältävät vetoomuksen tai toivomuksen "muistat
han harjoitella kesällä ääneen lukemista", "voisit kuitenkin enemmän osallistua 
luokassa tehtäviin ilmaisu- ja näytelmä-harjoituksiin". Suorat ohjeet tarkoittavat 
selkeitä ohjeita, pyyntöjä, käskyjä tai rohkaisuja "harjoittele varsinkin kerto
tauluja vielä ahkerasti". 

Opiskeluohjeiden määrä lisääntyy ja ohjeet tulevat ankarammiksi luokka
asteittain. Ensimmäisellä ja toisella luokalla opiskeluohjeita on keskimäärin 3,2 
oppilasta kohden ja kolmannella luokalla 5,7. Ohjeiden lisääntyminen koskee 
kaikkia oppiaineita. Ensimmäisellä luokalla ohjeiden osuus on arviointilausei
den kokonaismäärästä käyttäytymisen ja huolellisuuden arvioinneissa 15,2%, 
toisella luokalla 19,2% ja kolmannella 27.3%. Äidinkielessä direktiivisten lau
seiden osuus on ensimmäisellä luokalla 20 %, toisella 20.8 % ja kolmannella 30.5 
%. Matematiikassa ohjeiden osuus on ensimmäisellä luokalla 15.3 %, toisella 27 
% ja kolmannella 29.3 %. 

Erot ohjeiden voimakkuudessa ovat merkitsevät siten, että suorien ohjei
den (F83/177)=4,175, p=0,007) ja attribuutioiden (F(3/177=8,962,p<0,001) mää
rä lisääntyy yoimakkaasti, mitä ylemmäs koululuokilla siirrytään. Tulos osoit
taa oppilaiden saavan vuosi vuodelta enemmän ainesta omaa opiskeluaan kos
kevien metakognitioiden kehittämiseen. Koulumenestyksen mukaan suoria 
opiskeluohjeita on vähiten hyvien oppilaiden todistuksissa ja eniten ongelmal
listen oppilaiden todistuksissa (F(3/177)=7,536,p<0,001). Tulos on jälleen merk
ki arvioinnin tavoite- ja normisidonnaisuudesta. Kun oppilas on saavuttanut 
ennalta asetetut yhteiset tavoitteet, ei hänelle enää esitetä uusia haasteita aina-
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kaan suoria kehotuksia sisältävinä opiskeluohjeina kuten tapahtuu ongelmalli
sille oppilaille. 

Sisällön mukaan tarkasteltuna opiskeluohjeet tarkoittavat lähes puolelle 
oppilaista (48 %) kehotusta osallistua aktiivisemmin oppitunneille, noin puo
lelle kehotusta matematiikan harjoitteluun ja kolmasosalle kehotusta lukemisen 
ja kirjoittamisen harjoitteluun. Joka viidettä oppilasta rohkaistaan itseilmaisuun 
ja muistutetaan huolellisuudesta. Luokkatovereihin suhtautumisesta annetaan 
ohjeita koko aineistossa vain yhdeksälle oppilaalle ja oppilaiden käyttäytymi
sestä kuudelle oppilaalle. 

Tulos (taulukko 15) osoittaa opiskeluohjeiden kohdistuvan akateemiseen 
oppimiseen ja tuntiaktiivisuuteen. Käyttäytymisohjeiden puuttuminen herättää 
kiinnostusta. Ohjeissa ei juurikaan puhuta riitelemisen lopettamisesta, kielen
käytöstä, auttamisesta tai ystävällisyydestä. Näihin asioihin liittyviä ongelmia 
kuitenkin esiintyy sosiaalisuuden ongelmien arvioinneissa. Voidaanko tulosta 
h1lkita siten, että käyttäytymisen ongelmien korjaamisen ei katsota kuuluvan 
koululle, vaan vastuu siitä jätetään oppilaalle itselleen? Vai onko kysymys siitä, 
että käyttäytymisen ohjauksen ei katsota kuuluvan todistukseen? 

TAULUKKO 15 Opiskeluohjeet oppiaineittain 

Opiskeluohjeen sisältö Ohjeiden määrä Kuinka monta % oppi-
laista sai ko. ohjeen 

Kiiyttiiytyminen ja huole11ism1s 
-osallistuminen oppitunneille 129 48% 

-huolellisuus 53 23% 
-koulutehtävistä huolehtiminen 17 8% 
-asennoituminen koulutyöhön 7 4% 
-käyttäytyminen (ystävällisyys,
riitely yms.)

- -

Yhteensä 206 
Aidinkieli 
-lukeminen 69 33% 
-kirjoittaminen 63 33% 
-puhuminen 5 3% 
-tiedonhankinta 20 11% 
-itseilmaisu 45 22% 
Yhteensä 202 
Matematiikka 92 49% 
-laskeminen 92 
Yhteensä

Liikunta 
-käyttäytyminen 8 3% 
-suhtautuminen koulutovereihin 9 5% 
Yhteensä 17 

Luokka-asteittain (kuvio 26) opiskeluohjeiden sisällöt muuttuvat siten, että lu
kemisen harjoitteluun kehotetaan useimmin ensimmäisellä luokalla (F(3/177)= 
14,372, p<0,001), kirjoittamiseen toisella ja kolmannella (F(3/177)=4,575, 
p=0,004), puhumiseen (F(3/177)=3,033, p=0,031), itseilmaisuun (F(3/177)= 
17,434, p<0,001), matematiikkaan (F(3/177)=5,768, p=0,001) ja tiedonhankinnan 
taitojen kehittämiseen kolmannella (F(3/177)=10,41, p<0,001). Opiskeluohjeet 
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heijastavat opetussuunnitelman sisältöjä. Oppitunneille osallistumisesta annet
tiin kaikilla luokka-asteilla yhtä paljon ohjeita. 
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KUVIO 26 Opiskeluohjeiden eriytyminen luokka-asteittain 

□ itseilmaisu 

□puhuminen 

■osallistuminen oppitunneille 

□ tiedon hankinta 

□ matematiikka 

■kirjoittaminen 

Clukeminen 

Opiskeluohjeiden rinnalla oppilaiden edistymistä koskevat selitykset muodos
tavat oman erityisen ohjeiden alueen. Oppilaiden epäonnistumista ja onnistu
mista selittävien attribuutioiden luokittelu on taulukossa 16. 

Taulukon 16 mukaan keskimäärin lähes jokaiselle oppilaalle (85%) esitet
tiin kehotus harjoitella lisää. Attribuutiot vahvistavat oppilaan oman ponniste
lun ja yrittämisen merkitystä. Vajaalla kymmenellä prosentilla oppilaista epä
onnistumisen tai onnistumisen syyksi mainitaan kyvykkyys, runsaalla kymme
nellä prosentilla motivaatio ja runsaalla viidenneksellä kyvykkyys ja harjoittelu 
yhdessä. 

TAULUKKO 16 Attribuutioiden sisällöt 

Attribuutioiden sisältöalue 

1. Harjoittelu ja ponnistelu
2. Kyvykkyys ja taitavuus
3. Kyvykkyys ja harjoitus yhdessä
4. Halu, motivaatio
5. Aika, ajankohta
6.Muu

Attribuutioiden 
lukumäärä 

495 
17 
46 
21 
5 

12 

Kuinka monta % 
oppilaista sai 
ko.attribuution 

85% 
8% 
22% 
12% 
3% 
6% 

Attribuutioiden määrä lisääntyy luokka-asteen myötä. Käyttäytymisen arvioin
nissa attribuutioiden osuus arviointien kokonaismäärästä lisääntyy 0,9%:sta 
5,5%:iin, äidinkielessä muutos on 1,9%: sta 4%: iin, matematiikassa 2,8%:sta 8,8: 
iin %. 

Attribuutioiden eriytymistä oppilastyypin mukaan on käsitelty taulukossa 
17. Siinä on verrattu opettajien hyviksi, tavallisiksi ja ongelmallisiksi luokitte
lemien oppilaiden saarnia attribuutioita. Siitä huolimatta, että aineisto on pieni
(N=62) osoittaa tulos, että opettajat näkevät ratkaisun oppimisen ongelmiin
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olevan oppilaiden omassa työssä. Harjoitteluattribuutioita esitetään eniten on
gelmallisille oppilaille. Kyvykkyyteen, kyvykkyyteen ja harjoitteluun yhdessä 
sekä motivaatioon attribuoiminen on vähäistä kaikkien oppilastyyppien todis
tuksissa. 

TAULUKKO 17 Attribuutioiden sisällöt koulumenestykseltään erilaisten oppilaiden 
todistuksissa 

Ongelmallisiksi Tavallisiksi luo- Hyviksi luokitellut oppilaat 
luokitellut kitellut oppilaat N=20 
oppilaat N=22 N=20 
attribuutioita/ attribuutioita/ attribuutioita/ 

_oppilas __ oppilas�-- oppilas 
Harjoittelu-
attribuutio p<0,001, 2,3 1,2 
F=8,763 
Kyvykkyys-
allribuutio 0 0,1 0,2 

p=0,274,F=l,306 
Kyvykkyys+ 
harjoittelu 0,2 0,3 0,3 
attribuutio 
p=0,871,F=0,207 
Motivaatio-
attribuutio 0,2 0 0 

=0,228,F= 1,456 

Opiskeluohjeiden ja attribuutioiden lähempi tarkastelu osoittaa niillä olevan 
todistuksissa paitsi kannustava ja ohjaava myös arviointia pehmentävä tehtävä. 
Tämän vaikutelman tekevät ohjeisiin liitetyt henkilökohtaiset ja lämminhenki
set vihjeet. Niiden tarkoituksena tuntuu olevan oppilaiden rohkaiseminen ja 
ongelmien esittäminen haasteina ja mahdollisuuksina. Seuraavat tekstilainauk
set osoittavat arviointitekstin henkilökohtaistuvan sen myötä, mitä useampia 
ohjeita ja tilanteiden kuvauksia sekä opettajan käsityksiä oppilaan menestymi
sen ja epäonnistumisen syistä todistuksessa esitetään. 

"Voisit osallistua tuntityöskentelyyn rohkeammin, sillä osaat ajatella matemaattises
ti". (162, toive+ attribuutio) 

"Ajattele positiivisemmin, ei koulu sentään niin kauhea paikka ole". (162, kehoitus + 
selitys) 

"Hallitset opetetut asiat ja osaat soveltaa niitä, mutta menestymistäsi haittaa vielä 
syksyäkin enemmän huolimattomuus. Lue sanalliset tehtävät tarkemmin, kykysi 
riittävät niiden ratkaisemiseen". (163 hallinta+ attribuutio + kehoitus + attribuutio) 

"Toisinaan tuntuu, ettet arvosta omia kykyjäsi riittävästi. Luota enemmän itseesi, 
sillä taitoja sinulla kyllä on". (132, tulkinta-attribuutio + kehoitus + attribuutio) 

"Hyvänä päivänä osaat käyttäytyä erittäin hyvin ja yleensä et häiritse muitten työ
rauhaa. Huonona päivänä mikään ei tunnu sujuvan, kaikki tuntuu sinusta vaikealta 
ja ilmaiset sen eri tavoin: uhittelemalla opettajille, luokkatovereillesi tai käyttämällä 
fyysistä väkivaltaa muita kohtaan. Ilmeisesti uudet tilanteet saavat sinut tällaisina 
päivinä pois tolaltasi. Kiinnitä jatkossa paljon huomiota toisten huomioonottamiseen. 
Kykyä sinulla kyllä on, jos vain halua löytyy."(138, hallinta+ selitys+ tulkinta+ att
ribuutio + kehotus + attribuutio) 

Näissä ohjeissa arvioitava tilanne ja opettajan subjektiivinen käsitys tilanteesta 
ovat avoimesti luettavissa. Opettaja ei piilottaudu neutraalien yleistysten taak-
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se, vaan pyrkii luomaan mahdollisimman autenttisen kuvan arvioitavasta asi
asta ja tilanteesta. Näin arviointi tulee samalla läpinäkyväksi ja avoimeksi ja 
alkaa muistuttaa puhetta. Joskus erilaiset sävyt ja vihjeet tekevät ohjeista kui
tenkin myös vaikeasti tulkittavia. Havainnollistan asiaa muutamalla esimerkil
lä. 

"Harjoittele edelleen ahkerasti, opit kyllä." 
"Lue sanalliset tehtävät tarkemmin, kykysi riittävät niiden ratkaisemiseen". 
"Ole rohkeampi ja ajattele positiivisemmin - ei koulu niin kauhea paikka ole." 
"Viittaa edelleen ahkerasti, sillä kyllä sinäkin osaat." 

Nämä lauseet tuntuvat ikään kuin dialogin osilta. Tekstin sävyt ja vihjeet on 
helppo kuvitella edellisen puheenvuoron ja osapuolten välisen keskustelun jat
keeksi. Viittaako opettaja esimerkiksi yllä olevissa lauseissa oppilaan todelli
seen kykyyn oppia, oppilaan itseluottamuksen puutteeseen, harjoittelun puut
teeseen vai oppilaan tapaan antaa periksi liian helposti? Jotta näihin kysymyk
siin voitaisiin vastata, tulisi lukijan tuntea myös tilanne ja konteksti, jossa pu
heenvuoro on esitetty. Lauseet osoittavat arviointien olevan myös puhetta, joka 
sisältää mielipiteitä, tunteita ja pyrkimyksiä kuten seuraava lainaus osoittaa. 

"Sinulla on myös joskus vaikeuksia koulutovereittesi kanssa. Opettele hillitsemään 
itsesi. Olet käyttäytynyt kyllä enimmäkseen hyvin, mutta huonoja päiviä sattuu si
nulle vielä turhan usein. Halutessasi olet todella mukava poika ja aktiivinen oppi
las." 

Yhteenvetona tässä luvussa saaduista tuloksista voidaan todeta, että arvi
oinnit keskittyvät oppimistulosten arviointiin. Oppilaan suoritusten omaperäi
syyden arvioinnin vähäisyys yhdistyy normatiiviseen ja ennalta asetettuihin 
tavoitteisiin suhteutettuun arviointiin. Työskentelytapojen arviointi osoittaa 
perinteisen opettajajohtoisen opiskelun olevan edelleen voimakkaan uudem
man itsenäistä työskentelyä ja yhteistoiminnallista työskentelyä korostavan 
opiskelun rinnalla. Oppilaan omiin tavoitteisiin sitoutuva arviointi ei tule esiin 
arvioinneissa. 

Todistusten sisältämät opiskeluohjeet tukevat koululaisen perustaitojen 
kehittymistä (aktiivisuus oppitunneilla, huolellisuus), akateemisten perustaito
jen kuten lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen kehittymistä sekä ulospäin
suuntautuneen itseään ilmaisevan koululaispersoonallisuuden kehittymistä. 
Sosiaalisen, ystävyyteen ja kumppanuuteen perustuvan minäkuvan rakentami
nen jää toissijaiseksi. Attribuutioissa korostetaan omaa yrittämistä. Opiskelu
ohjeiden määrä lisääntyy siirryttäessä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. 



9 OPPILAAN VALMIUKSIEN ARVIOINTI 

9.1 Kyvykkyyden arviointi 

Oppilaan valmiuksilla tarkoitetaan kyvykkyyden, persoonallisuuden ja sosiaa
lisuuden arviointeja siten kuin käsitteet on aiemmin luvussa kuusi määritelty. 
Kyvykkyyttä arvioivia lauseita on koko aineistossa 268 eli 7.7% arviointilausei
den kokonaismäärästä. Kuten jo aineiston luokittelun yhteydessä esiteltiin, on 
kyvykkyyslauseiksi luokiteltu lauseet, joissa oppilaan kyvyt ja taidot ilmaistaan 
a) yleisesti 'matematiikka sujuu sinulla hyvin', b) ominaisuutena 'olet liikun
nallisesti lahjakas', c) erittäin hyvänä suorituksena 'osaat ratkaista sanallisia
tehtäviä ja päässälaskuja erityisen hyvin' ja d) kyvykkyyden puutteena 'sinulla
on edelleen vaikeuksia matematiikassa'.

Kyvykkyyden arviointi keskittyy matematiikan (50%) ja liikunnan arvi
ointeihin (36%). Äidinkielen (11 %) sekä käyttäytymisen ja huolellisuuden (3%) 
yhteydessä kyvykkyyttä arvioidaan harvemmin. Kyvykkyyden ongelmia arvi
oitiin useimmin ongelmallisten oppilaiden todistuksissa (F(3/ 172)=4,287, 
p=0,006). Matemaattisesti kyvykkäiksi arvioitiin useimmin hyvät oppilaat 
(F(3/177)=4,079, p=0,008). Kyvykkyyden arviointi lisääntyy ja muuttaa luon
nettaan ylemmille luokille siirryttäessä. Kyvykkyyden ongelmien osuus pai
nottuu kolmannella luokalla. Tämä erityisesti matematiikan arvioinneille omi
nainen ilmiö herättää kiinnostusta tutkia asiaa tarkemmin. 

Matemaattisesta kyvykkyydestä oli maininta runsaalla kolmanneksella 
oppilaista (36%) ja kyvykkyyden puutteesta lähes kolmanneksella (28%). En
simmäisen ja toisen luokan todistuksissa matemaattisen kyvykkyyden/ kyvyk
kyyden puutteen suhde on 72/28 ja kolmannella luokalla 38/62. Tulos osoittaa 
matemaattisen kyvykkyyden arvioinnin muuttuvan puutekuvaukseksi ensim
mäisten kolmen vuoden aikana. Vastaavaa muutosta ei tapahdu äidinkielen 
arvioinneissa. Äidinkielessä suunta on päinvastainen. Äidinkielessä positiivis
ten kyvykkyysilmaisujen määrä lisääntyy siirryttäessä ensimmäiseltä kolman
nelle luokalle (0% - 2,3%), samalla kyvykkyyden ongelmien määrä vähenee. 

Tuloksen perusteella voidaan päätellä, että todistusten sisältämät kyvyk
kyysarvioinnit vahvistaisivat erityisesti matematiikassa sisäisten attribuutioi
den kehittymistä niin, että ylemmille luokille siirryttäessä epäonnistuminen 
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selitetään yhä useammin kyvykkyydestä johtuvaksi. Matematiikassa kyvyk
kyyden arviointi näyttää perustuvan siihen, kuinka helpoksi tai vaikeaksi 
opettaja arvioi matematiikan olevan oppilaalle. Kyvykkyys määritellään sen 
mukaan, kuinka helposti oppilas saavuttaa oppimäärän tavoitteet. Liikunnan 
kyvykkyysarvioinnit ovat puolestaan yleisiä 'olet liikunnallisesti lahjakas'. 

Matemaattisert kyvykkyyden rinnalla herättääkin kiinnostusta liikunnal
lista kyvykkyyttä kuvaavien arviointien runsaus. Aineiston esilukemisen pe
rusteella saattoi olettaa, että liikunnallista kyvykkyyttä arvioitaisiin eniten on
gelmallisten oppilaiden todistuksissa. Tämä olettamus ei kuitenkaan pidä paik
kaansa. Ongelmallisten oppilaiden arvioidaan olevan liikunnallisesti kyvyk
käitä jonkin verran useammin kuin hyvien ja tavallisten oppilaiden, ero ei kui
tenkaan ole merkitsevä. 

Kyvykkyyttä koskevat tulokset vaikuttavat jossain määrin ristiriitaisilta. 
Samalla, kun varsinaisia lahjakkuuden tai älykkyyden arviointeja oli aineistossa 
varsin vähän, saattoi erilaisista arvioinneista päätellä opettajan kuitenkin tar
koittaneen oppilaan lahjakkuutta. Tämä jäi kuitenkin suoraan sanomatta. Poik
keuksen tekivät matematiikka ja liikunta, joissa kyvykkyyttä arvioitiin myös 
avoimesti. 

Aineiston esilukemisen perusteella olisi kuitenkin voinut odottaa, että 
erilaisia kyvykkyysarviointeja olisi ollut enemmän. Nyt niitä ei saatu esiin. Tul
kitsen tuloksen heijastavan myös sitä, että opettajat välttävät suoraa kyvykkyy
den arviointia ja ilmaisevat käsityksensä kiertäen esimerkiksi opiskeluohjeissa 
ja oppimisen ongelmien arvioinneissa. Toisaalta on muistettava, että tulos voi 
kertoa myös siitä, ettei kyvykkyyden arviointia pidetä vielä tärkeänä perus
koulun ensimmäisillä luokilla. 

"Ne ovat vaarallisia mennä sanomaan. Minusta koulumatematiikasta selviää ole
matta matemaattisesti lahjakas. Jos lähdetään etsimään lahjakkuuksia, se vaatii jo ai
van toisenlaista selviytymistä, jota ei koulumatematiikka välttämättä tuo esille. Se on 
vain hyvää osaamista, oppii nopeasti ja helposti. Ei sillä tavalla hirveää lahjakkuutta, 
jotakin tällaista Einstein-ajattelua. Tietysti, jos ratkaisee kaikki, niin kuin on muuta
mia. Vaikka heität mitä, niin kaikki on selvää pässin lihaa, että tehdään kolmannella 
jo vitosen tuumavihkoja, niin kyllä se vaatii jotakin muuta kuin vain opittua". 

"Olet innokas musiikin tunnilla. Ei se kuvaa lahjakkuutta, se kuvaa vain yritteliäi
syyttä ja oppilaan persoonallisuutta. Ei sanota, että olet musikaalinen". 

9.2 Persoonallisuuden ja sosiaalisuuden arviointi 

Toisen puolen oppilaiden valmiuksien arvioinnista muodostavat persoonalli
suuden ja sosiaalisuuden arvioinnit. Persoonallisuuden arviointi sisältää per
soonallisuuden piirteiden ja ongelmien arvioinnin sekä oppilaiden kuvaamisen 
erilaisina osaajina ja taitajina (osaajakuvaukset). Sosiaalisuuden arviointi sisäl
tää suhtautumisen koulun sääntöihin ja koulukavereihin, yhteistyötaidot ja so
siaalisuuden ongelmat. 

Persoonallisuutta kuvaavia arviointilauseita on koko aineistossa 145. 
Näistä 43 % on luonteenpiirteiden arviointeja, 50 % osaajakuvauksia ja 7 % per
soonallisuuden ongelmien kuvauksia. Persoonallisuusarviointien määrä vaih
telee oppilaittain. Merkittävää on, että yleisesti vain runsaalla puolella oppi-
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laista (60 %) on todistuksessaan minkäänlaista persoonallisuutta koskevaa arvi
ointia. Näistä noin joka kolmannella oppilaalla on yksi persoonallisuuden ku
vaus ja joka viidennellä 2 - 4 persoonallisuusarviota. 74 oppilaalla ei ole todis
tuksessaan yhtään persoonallisuusarviota. Tulos osoittaa opettajien suhtautu
van persuunallisuuuen arviui.ntiin varauksellisesti. 

Arvioinnin kokonaisvaltaisuutta osoittaa, että persoonallisuutta arvioi
daan eniten ensimmäisellä luokalla, 1,1 lausetta/ oppilas, toisella luokalla 0,7 
lausetta/ oppilas ja kolmannella luokalla 0,9 lausetta/ oppilas. Erot luokka
asteiden välillä ovat melkein merkitsevät (F(3/177)=2,804, p=0,041). Tulos pitää 
paikkansa sekä luonteenpiirteiden (p= 0,033) että osaajakuvausten määrissä 
(p=0,008). Persoonallisuuden arviointeja on tyttöjen todistuksissa enemmän 
kuin poikien. Erot eivät ole merkitsevät. Kun kuitenkin muistetaan, että tyttö
jen todistukset sisälsivät poikia enemmän myös suoritusten omaperäisyyden 
arviointeja, voidaan tyttöjen todistuksia pitää poikia enemmän persoonalli
suutta pairLotta,lina. 

Kyvykkyyden ja persoonallisuuden lisäksi arvioitiin oppilaiden valmiuk
sina myös sosiaalisuutta. Kun persoonallisuusarviointeja oli vain runsaalla 
puolella oppilaista, arvioitiin sosiaalisuutta lähes jokaisen oppilaan todistukses
sa (89 %). Suhtautumisesta koulun sääntöihin on maininta lähes puolella oppi
laista (48 %), suhtautumisesta kavereihin joka toisella oppilaalla (55 %), yhteis
työtaidoista noin joka kolmannella (30 %), sosiaalisuuden ongelmista joka vii
dennellä oppilaalla ja suhtautumisesta opettajaan 4 %:lla oppilaista. Tulos 
osoittaa koulun sääntöjen omaksumisen, ryhmään sopeutumisen ja suhtautu
misen kavereihin olevan tärkeitä koulutettavuuden kriteereitä (kuvio 27). 

Luokka-asteen mukaan sosiaalisuuden arvioinnit monipuolistuvat ja pai
nottuvat enemmän yhteistyötaitoihin ja sosiaalisuuden ongelmiin siirryttäessä 
ensimmäiseltä luokalta kolmannelle. Yhteistyökyvyn arviointeja on ensimmäi
sellä luokalla 0,3 lausetta/ oppilas, toisella luokalla 0,02 lausetta/ oppilas ja kol
mannella luokalla 0,6 lausetta/ oppilas. Ero on erittäin merkitsevä (F(3/177)= 
12,092, p<0,001). Tulos osoittaa jälleen toisen luokan todistusten poikkeavan 
ensimmäisen ja kolmannen luokan todistuksista. Sosiaalisuuden ongelmien ar
viointeja on ensimmäisellä luokalla 0,3 lausetta/ oppilas, toisella luokalla 0,3 ja 
kolmannella 0,5 lausetta/oppilas. Ero on merkitsevä (F(3/177)=4,117, p=0,007). 

Tuloksen mukaan kolmannella luokalla oppilailta edellytetään sääntöjen 
noudattamista, luokkaan sopeutumista ja yhteistyötaitoja. Ongelmien määrän 
lisääntyminen osoittanee vaatimusten kiristymistä. 

Sukupuolen mukaan sosiaalisuuden arvioinnit ovat erilaisia tyttöjen ja 
poikien todistuksissa. Tyttöjen todistuksissa painottuvat positiivinen suhtau
tuminen luokkatovereihin (F(l/179)=5,04,p=0,026) ja poikien todistuksissa sosi
aalisuuden ongelmat (F(l/179)=3,145,p=0,078). Tuloksen mukaan tytöt omak
suvat koululaisen roolin poikia helpommin (taulukko 18). 
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40% 

KUVIO 27 Sosiaalisuuden arviointien suhteelliset osuudet 

□Suhtautuminen 
koulun sääntöihin 

■suhtautuminen 
kavereihin 

□yhteistyötaidot 

□sosiaalisuuden 
ongelmat 

Clsuhtautuminen 
opettajaan 

TAULUKKO 18 Sosiaalisuuden arvioiminen tyttöjen ja poikien todistuksissa 

Tytöt Pojat 
Suhtautuminen koulun 25% 22% 
sääntöihin 
Suhtautuminen luokkatove- 44 % 29% 
reihin 
Yhteistyötaidot 18% 12 % 
Suhtautuminen opettajaan 1% 4% 
Sosiaalisuuden ongelmat 12% 33% 

100% 100% 
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Ennen kuin siirryn tarkemmin analysoimaan, miten oppilaiden persoonalli
suutta kuvataan sanallisissa todistuksissa, haluan nostaa esiin yhden sosiaali
suuden arviointiin liittyvän yksityiskohdan. Tämä koskee oppilaan ja opettajan 
välisen suhteen arviointia. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opettajat ar
vioivat sosiaalisuutena yhteistyötaitoja sekä suhtautumista luokkatovereihin ja 
koulun sääntöihin. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde on to
distuksissa esillä vain erittäin harvoin. Tämä merkitsee eräänlaista opettaja -
oppilas-suhteen häivyttämistä ja oppilaiden keskinäisten suhteiden ja tottele
vaisuuden nostamista keskeisiksi sosiaalisuuden mittareiksi. Tulosta vahvistaa 
havainto, jonka mukaan aikuisen avun tarve ilmaistaan todistuksessa pikem
minkin ongelmana kuin positiivisena asiana "tarvitset vielä opettajan ohjausta". 
Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ei tuoda todistuksessa esiin koulutetta
vuuden ja oppimisen voimavarana. 

9.3 Persoonallisuusarviointien sisällöt 

Tähän saakka oppilaiden persoonallisuuden arviointeja on tarkasteltu lukuina. 
Seuraavassa jaksossa siirrytään lukujen taakse tutkimaan minkälainen koululai
sen kuva todistuksiin sisältyy eli minkälaisin sanoin oppilaan persoonallisuutta 
arvioidaan. Tätä varten analysoidaan todistusten persoonallisuuskuvauksissa 
käytettyjä adjektiiveja ja oppilaiden kuvaamista erilaisina osaajina. Adjektiivi
kuvauksilla tarkoitetaan arviointilauseita kuten 'olet ystävällinen, vastuuntun-
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toinen ja mukava '. Osaajakuvaukset tarkoittavat oppilaan kuvaamista osaajana 
'olet hyvä piirtäjä' tai 'olet kunnon koululainen'. 

Todistuksissa kuvattiin oppilaita 57 erilaista adjektiiviattribuuttia tai ad
verbiä käyttäen. Lisäksi käytettiin 33 erilaista osaajakuvausta. Adjektiiveja käy
tettiin 1236 kertaa ja osaajakuvauksia 174 kertaa. Keskimäärin oppilaita kuvat
tiin 6,8 adjektiivilla ja yhdellä osaajakuvauksella. Adjektiivien käyttömäärä on 
yhteydessä tekstin pituuteen. Arviointien kokonaispituuden ja henkilöadjektii
vien määrän välinen korrelaatio on 0.52 ja kokonaispituuden ja tehtäväattri
buuttien määrän välinen korrelaatio 0.71. Arviointitekstien pituus on näin yh
teydessä sekä oppilaan persoonallisuuden että tehtävien laadun rikkaampaan 
kuvaukseen (kuvio 28). 
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KUVIO 28 Henkilö- ja tehtäväattribuuttien määrä suhteessa arviointien kokonaispituu
teen 

Persoonallisuuskuvausten sisältöjen tutkimiseksi adjektiivit on luokiteltu ai
neistolähtöisesti seuraaviin luokkiin: koulumyönteisyys, itsenäisyys, reippaus, 
sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus ja erityiset ominaisuudet. Halusin 
erottaa reippauden omaksi luokakseen sen osoittautuessa yhdeksi yleisimmistä 
kuvaamistavoista. Adjektiivit on luokiteltu näihin luokkiin seuraavasti: 

a) Koulumyönteisyyttä ja kouluun asennoitumista kuvaavien adjektiivien mää-
rä oli yhteensä 701. Tähän ryhmään luokitellut adjektiivit ovat seuraavat:

innokas (226), aktiivinen (128), ahkera (103), tunnollinen (72), myönteinen (54), vas
tuuntuntoinen (35), yritteliäs (26), yhteistyökykyinen (26), keskittynyt (9), asiallinen 
(8), positiivinen (2), pitkäjänteinen (2), tarkkaavainen (2), kärsivällinen (2) sisukas (1), 
passiivinen (1), luotettava (1), negatiivinen (1), osallistuva (1) ja motivoitunut (1).

b) Itsenäisyyttä kuvaavia adjektiiveja oli 110.
aloitekykyinen (31), itsenäinen (59) ja omatoiminen (20). 

c) Reippautta kuvaavia adjektiiveja oli 190.
reipas (74), rohkea (108), topakka (5), tomera (1), ponteva (1), touhukas (1). 

d) Sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta kuvaavia adjektiiveja oli yh
teensä 132

ystävällinen (20), auttavainen (19), huomaavainen (16), kohtelias (16), arka (13), iloi
nen (11), hyväntuulinen (9), mukava (8), hiljainen (3), sopuisa (3),vilkas (3), huuma-
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rintajuinen (2), ripeä (2), huonotuulinen (1), hymyilevä (1), rauhallinen (1), tasapai
noinen (1), väsynyt (1), ärtyisä (1) ja rehti (1). 

e) Erityisominaisuuksia kuvaavia adjektiiveja oli 103
liikunnallinen(45), taitava (38),monipuolinen (5), musikaalinen (5), näppärä (5) ja 
osaava (5). 

Adjektiiveista 57 % kuvasi koulumyönteisyyttä, energisyyttä ja halua me
nestyä, 9 % itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, 15 % reippautta, 11 % persoonalli
suuden piirteitä ja sosiaalisuutta ja 8 % erityispiirteitä. Kunnon koululainen on 
tämän mukaan koulumyönteinen, reipas, itsenäinen, ulospäinsuuntautunut ja 
omaa jonkin erityistaidon. 

Tulos osoittaa, etteivät opettajat käytä adjektiiveja kuvatakseen oppilai
den ongelmia. Negatiivissävyisten adjektiivien puuttuminen adjektiivilistoista 
osoittaa opettajien olevan hienotunteisia ja välttävän negatiivisten leimaavien 
adjektiivien käyttöä. Tämä tulee esiin myös seuraavassa vertailussa. 

Olen verrannut nyt saatua adjektiivilistaa aikaisempiin tutkimuksiin. Si
molan (1997, 80) perinteisiin ja edistyksellisiin adjektiiveihin verrattuna tässä 
tutkimuksessa saatu adjektiivilista on yhteneväinen seuraavien Simolan perin
teisiksi kutsumien adjektiivien kanssa; ahkeruus, uutteruus, huolellisuus ja 
tunnollisuus, vastuullisuus ja myönteisyys (asennoituminen). Edistyksellisiksi 
kutsuttujen ominaisuuksien osalta molemmista listoista löytyvät itsenäisyys, 
aktiivisuus ja rohkeus. Tämän tutkimuksen aineistosta puuttuvat kuitenkin 
edistyksellisiksi nimetyt adjektiivit kuten luova ja kriittinen. 

Kun adjektiivilistaa verrataan Hautamäen ja Hautamäen (1997b, 113) op
pilaiden itsearvioinnissa käyttämiin adjektiivilistoihin voidaan tehdä kaksi ha
vaintoa. Tässä tutkimuksessa koulumyönteisyys, itsenäisyys ja erityisominai
suudet kuvannevat yhdessä hyvää koululaista sekä reippaus ja sosiaalisuus 
reipasta nuorta. Sen sijaan piittaamaton oppilas ei tule esiin tässä tutkimukses
sa. Adjektiivilistasta puuttuvat negatiivissävyiset tai puutetta ilmaisevat adjek
tiivit, jollaisia Hautamäen & Hautamäen tutkimuksessa edustavat laiska, huo
limaton, vaatimaton, sulkeutunut, tyly ja välinpitämätön. 

Nyt saadusta listasta puuttuvat myös aikaisemman tutkimukseni tulokse
na saadut negatiivissävyisiksi luokitellut adjektiivit kuten huoleton, häiritsevä, 
itsepäinen, levoton, loukkaantuva, pelokas, riippuvainen, ylimielinen, epävar
ma, etäinen, heikko, keskinkertainen, neutraali, pidättyväinen, pyöreähkö, 
tympääntynyt ja äänekäs (Mäensivu, 1995). Tulos kertoo opettajien välttävän 
negatiivisten adjektiivien käyttöä arvioidessaan oppilaita virallisesti todistuk
sissa. 

Mielenkiintoa herättääkin nyt, miten opettajat ratkaisevat oppilaiden ne
gatiivisten ominaisuuksien arvioinnin, koska eittämättä niitäkin on. Tästä anta
vat seuraavat esimerkit viitteitä. 

"Käyttäydyt yleensä asiallisesti luokassa ja pihalla. Joskus kuitenkin hyvät tavat ja 
toisten ihmisten kunnioittaminen unohtuvat. Joudut varsinkin ulkona usein riitoihin 
sekä oman luokan että toisten luokkien oppilaiden kanssa. Toinen ei välttämättä pidä 
niistä asioista, mitkä sinä ehkä koet leikiksi. Et aina muista ryhmätöissäkään ottaa 
toisia huomioon. Ota enemmän vastuuta omastasi ja toistenkin työstä! Vihkotyösi on 
suhteellisen siistiä, tosin käsialasi on huonontunut syksystä. Asennoidu työhösi 
huolellisemmin, sillä taitoja sinulla kyllä on". (130, 3 lk, P) 
"Kevätlukukausi on sujunut vaihtelevasti. 
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Työskentelet mieluummin yksin kuin ryhmässä. 
Työhön keskittyminen vaatii sinulta vielä harjoitusta. 
Olet usein innokkaasti mukana tunneilla, 
mutta et aina muista noudattaa järjestyssääntöjä, 
etkä aina tule toimeen koulutovereittesi kanssa, 
vaan sorrut edelleen riitelyyn. 
Osaat olla todellinen herrasmies, jos vain haluat. Haluathan ... ". (176, 3 lk, P) 

Esimerkit osoittavat negatiivisten luonteenpiirteiden arvioinnin tapahtu-
van kuvailemalla toimintaa ja tilanteita, joissa opettaja ei ole tyytyväinen oppi
laan suorituksiin, työskentelyyn tai käytökseen. Ongelmat voidaan kuvata 
myös haasteina, mahdollisuuksina ja kehitystehtävinä. Negatiiviset ominaisuu
det ilmaistaan myös kaksoisviestien avulla. Lauseen alkuosassa sanotaan asian 
myönteinen puoli ja lauseen loppuosassa erilaisten sidesanojen välittämänä 
asian kielteinen puoli. Vaikeiden tilanteiden kuvaamisessa opettajat taiteilevat 
positiivisten ja negatiivisten lauseiden rytmittämisellä. Sidesanat toimivat il
maisujen pehmentäjinä. Yleisin sidesana on "mutta". Tämä tulee hyvin esiin 
seuraavasta kolmasluokkalaisen oppilaan todistuksesta otetusta lainauksesta 

"Olet ahkera koululainen, 
mutta opettele huolehtimaan koulutavaroistasi ja kotitehtävistäsi..." 
"Sinulla on hyvä mielikuvitus 
ja kerrot värikkäitä juttuja, 
mutta et pysy aina aiheessa. 
Lukutaitosi on kehittynyt, 
mutta tekstin ymmärtäminen tuottaa sinulle vielä vaikeuksia. 
Kuuntelet ohjeita, 
mutta aina et pysty toimimaan niiden mukaan. 
Keskittymisesi vaatii vielä harjoittelua. 
Olet hyvä päässälaskuissa, 
mutta sanalliset tehtävät tuottavat vielä vaikeuksia ... 
Kirjoittamisessa sinulla on vielä paljon työtä, 
mutta olet sisukas poika" (142, 3 lk,) 

Adjektiivikuvausten lisäksi opettajat arvioivat oppilaitaan erilaisten tyy
pittelyjen ja erilaisen osaamisen avulla. Nämä arvioinnit on ryhmitelty kolmeen 
ryhmään oppimisen taitoja arvioiviin oppijakuvauksiin, käytännön taitoja ar
vioiviin taitajakuvauksiin ja sosiaalisuutta esittäviin luokkatoverikuvauksiin 
(taulukko 19). 

Osaajakuvauksista 61 % on oppijan, 29 % taitajan ja 10 % luokkatoveriku
vauksia. Adjektiivikuvausten tavoin myös osaajakuvaukset vahvistavat oppi
laan kuvaa koululaisena ja oppijana. Taitajan kuvaukset laajentavat koululais
kuvaa taito-ja taideaineissa menestymisen mukaan. Sosiaalisuuden arviointi jää 
näissäkin kuvauksissa vähälle huomiolle ellei huomioida sitä, että oppijakuva
uksiin luokiteltuun koululaisen kuvaan sisältyvää myös tottelevaisuus ja kou
luun sopeutuminen. 

Osaajakuvausten käyttö on ominaista nimenomaan hyvien oppilaiden to
distuksille. Ongelmallisten oppilaiden arvioinneissa tämä on vähäisempää. Erot 
ryhmien välillä ovat erittäin merkitsevät osaajakuvausten suhteen (F(3/177)= 
5,664, p=0,001). Sen sijaan erot luonteenpiirteiden kuvausmäärissä eivät ole 
merkitseviä. Tuloksen mukaan ongelmallisten oppilaiden persoonallisuus arvi
oidaan suhteellisesti muita ryhmiä useammin pysyvien piirteiden avulla, kun 
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tavallisten ja hyvien oppilaiden arvioinneissa käytetään suhteellisesti enemmän 
osaajakuvauksia (kuvio 29). 

TAULUKKO 19 Todistuksissa esiintyvät osaajakuvaukset 

Oppija/käytettyjen kuva-
usten lukumäärä 

Koululainen 

Oppilas 
Opiskelija 
Oppija 

Tiedonhankkija 
Keskustelija 
Osallistuja 

Yhteensä 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

81 

11 

5 

1 

5 

2 
2 

107 

Taitaja/ käytettyjen kuva-
usten lukumäärä 

Päässä laskija 1 

Askartelija 6 

Piirtäjä 6 

Tarkan työn tekijä 1 

Käsityön tekijä 1 

Maalaaja 1 

Koreografian 
Suunnittelija 1 

Kirjoittaja 2 
Tarinankertoja 2 
Esiintyjä 5 

Hiihtäjä 2 
Voimistelija 2 
Uimari 2 
Liikkuja 2 
Urheilija 1 

Palloilija 1 

Laulaja 12 
Soitonharioitteliia 2 

50 

Luokkatoveri/ käytettyjen 
kuvausten lukumäärä 

Luokkatoveri 6 

Auttaja 1 

Kuuntelija 1 

Tyttö 3 

Poika 3 

Yhteensä 6 

Vastarannan kiiski 2 
Herrasmies 1 

Hyvä tyyppi 1 

18 

0+---------------1--------------1 

Ongelmalliset Tavalliset Hyvät 

-+-Osaajakuvaukset tytöt ---Osaajakuvaukset pojat 

KUVIO 29 Osaajakuvaukset koulumenestykseltään erilaisten tyttöjen ja poikien todis
tuksissa 

Oppilaiden kuvaaminen osaajina tukee yhdenmukaista kunnon koululaisen 
kuvaa. Samalla osaajakuvausten käyttö kuitenkin näyttää mahdollistavan va
paamman ja yksilöllisemmän metaforisen kuvaamisen. Tätä mielestäni osoittaa, 
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että aineistossa oli 18 sellaista osaajakuvausta, joita käytti vain yksi opettaja. 
Näistä kuvauksista 11 käytettiin vain yhden oppilaan kohdalla. Näin ainakin 11 
oppilasta sai täysin ainutkertaisen kuvauksen itsestään. Tämän mukaan kuva
ukset mahdollistavat ainakin pienessä määrin oppilaan erityispiirteiden ku
vaamisen niin, että oppilaan erityinen taito tai harrastuneisuus voidaan liittää 
hänen arviointiinsa; "olet taitava askartelija", olet innokas keskustelija", "taita
va piirtäjä", "aina innokas auttaja". Mikäli opettajat rohkaistuvat tämänkal
taisten kuvausten käyttöön laajemminkin, voidaan sen odottaa laajentavan pe
rinteistä koululaiskuvaa ja vievän oppilaiden arviointia kohti laajempaa per
soonallisuuden kuvaamista. 



10 TODISTUSTEN VERTAILTAVUUS - OPPILAIDEN 

ERILAISUUS 

10.1 Koulumenestykseltään erilaisten oppilaiden eriytyvät 
todistussisällöt 

Oppilaiden luokittelu ja vertaaminen on ollut perinteisen arvioinnin keskeinen 
tehtävä. Uusien arviointiohjeiden mukaan kouluaikaisessa arvioinnissa oppi
laiden keskinäistä vertailua tulisi kuitenkin välttää ja arviointi tulisi suhteuttaa 
oppilaan omiin tavoitteisiin ja aiempaan menestykseen. Arvioinnin tulisi ver
tailun sijaan tuoda esiin oppilaiden erityispiirteitä ja yksilöllisyyttä. Tässä lu
vussa selvitetään, miten vertailun todellisuudessa käy, kun numeroarvioinnista 
siirrytään sanalliseen. 

Seuraava analyysi perustuu hyviksi, tavallisiksi ja ongelmallisiksi luoki
teltujen oppilaiden todistuksiin. Analyysissä on mukana 62 oppilaan todistuk
set. Heikkojen, tavallisten ja ongelmallisten oppilaiden ryhmät muodostettiin 
siten, että tutkimusryhmän opettajat valitsivat 181 oppilaan perusjoukosta jo
kainen 2-4 hyvää, tavallista ja ongelmallista oppilasta. Opettajilla annettiin va
lintaan aikaa vain muutama minuutti. Näin haluttiin varmistaa, että he valitse
vat oppilaat ensimmäisen mielikuvan perusteella. 

Hyvien oppilaiden ryhmässä oli yhteensä 20 oppilasta, joista tyttöjä 12 ja 
poikia 8. Tavallisten oppilaiden ryhmässä on 10 tyttöä ja 10 poikaa. Ongelmal
listen oppilaiden joukossa poikia oli 15 ja tyttöjä 7. Tyttöjen määrä on poikiin 
verrattuna 1,5 -kertainen hyvien oppilaiden ryhmässä ja vastaavasti ongelmal
listen oppilaiden ryhmässä poikien edustus on 1,5 -kertainen tyttöihin verrattu
na. 

Tutkin seuraavassa ensin, miten hyvien, tavallisten ja ongelmallisten op
pilaiden todistusten rakenne ja sisällöt eroavat toisistaan. Tämän jälkeen eri
laisten oppilaiden todistuksia tarkastellaan tapausesimerkkien avulla. 

Kuten jo aiemmin on todettu, eivät koulussa eri tavoin menestyvien op
pilaiden todistukset eroa pituudeltaan toisistaan merkitsevästi. Arviointilausei
den määrä öli ongelmallisilla oppilailla 13,8 lausetta/ oppilas, tavallisilla 13,4 
lausetta/ oppilas ja hyvillä 14,5 lausetta/ oppilas. Tulos poikkeaa edellisen tut-
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kimukseni (Mäensivu, 1995, 83) tuloksesta, jossa ongelmallisten oppilaiden ku
vaukset olivat laajempia kuin hyvien ja tavallisten oppilaiden kuvaukset. Tulos 
selittyy ainakin osittain sillä, että nyt tutkittavissa todistuksissa käytetty arvi
ointimenetelmä rajaa tekstin määrän niin, että yhtä sivua pidemmät todistukset 
eivät ole mahdollisia. Ongelmallisten oppilaiden arvioinnissa opettajat kokivat 
tilan kuitenkin niukaksi. 

Koulumenestykseltään erilaisten oppilaiden todistukset eivät eroa tilas
tollisesti merkitsevästi myöskään siinä, kuinka paljon niissä arvioidaan oppi
mistuloksia ja opiskelua. Erot tulevat sen sijaan esiin persoonallisuuden ja sosi
aalisuuden arvioinneissa sekä opiskeluohjeiden määrissä. Persoonallisuuden 
arviointeja on hyvien oppilaiden todistuksissa suhteellisesti kaikkein eniten, 
keskimäärin 1,6 lausetta/ oppilas, tavallisilla 1,3 lausetta/ oppilas ja ongelmalli
silla 0,9 lausetta/ oppilas (F(3/177)=4,379, p=0,005). Opiskeluohjeiden määrä on 
suurin ongelmallisten oppilaiden todistuksissa, keskimäärin 5,9 lausetta/ oppi
las, tavallisilla 3,8/oppilas ja hyv 'l:i 2,3 lausetta/oppilas (F(3/177)=5,593, 
p=0,001). Tuloksen perusteella hyvän, tavallisen ja ongelmallisen oppilaan to
distuksen profiili näyttää seuraavalta (kuvio 30). 

Ongelmalliset Tavalliset Hyvät 

□Osaaminen ■Kyvykkyys □ Persoonalllsuus □Soslaallsuus mlOplskeluohJeet 

KUVIO 30 Todistusten sisältöalueet koulumenestykseltään erilaisten oppilaiden todis
tuksissa 

Tuloksen mukaan hyvien, tavallisten ja ongelmallisten oppilaiden todistusten 
rakenne poikkeaa toisistaan jonkin verran. Hyvien oppilaiden todistuksessa 
painottuvat suhteellisesti enemmän osaamisen- ja persoonallisuuden arviointi. 
Ongelmallisten oppilaiden todistuksille on ominaista runsas oppimisen ongel
mien kuvaaminen ja opiskeluohjeiden määrä. Ongelmalauseiden määrä on 
kymmenkertainen (keskimäärin 3,0 lausetta/ oppilas) hyviin oppilaisiin ver
rattuna (keskimäärin 0,3 lausetta/ oppilas). Oppiaineittain ongelmalauseet kes
kittyvät äidinkieleen ja käyttäytymiseen ja huolellisuuteen. Ongelmallisen op
pilaan kuvaan kuuluvat oppimisen, sosiaalisuuden ja kyvykkyyden ongelmat. 

Toinen ongelmallisten oppilaiden todistuksille ominainen piirre on niiden 
työ- ja sääntöorientoituneisuus (Blöte, 1995). Opiskeluohjeiden perusteella on
gelmallisten oppilaiden vaikeudet koskevat kirjoittamista (F(3/177)=2,198, 
p=0,09), matematiikkaa (F(3/177)=2,324, p=0,077), tiedonhankintataitoja 
(F(3/177)= 3,013, p=0,032) ja huolellisuutta (F(3/177)=3,958, p=0,009). Harjoit
teluattribuutioita esitettiin eniten ongelmallisille oppilaille. Erot oppilastyyppi
en välillä ovat erittäin merkitsevät (F(3/177)=8,763, p<0,001). 
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Kuvaan seuraavassa kuuden tapausesimerkin avulla hyvien, tavallisten ja 
ongelmallisten oppilaiden todistusten rakenteita. Näiden esimerkkien perus
teella saadaan kuva siitä, miten edellä kuvatut erot näkyvät konkreettisesti to
distuksissa, vai näkyvätkö. Voidaanko sanallisten arviointien perusteella ver
tailla oppilaita? Eroavatko erilaisten oppilaiden todistukset laadullisesti toisis
taan? 

10.2 Hyvät, tavalliset ja ongelmalliset oppilaat 

10.2.1 Ongelmallinen oppilas 

Käyttäytyminen ja huolellisuus: 
Tulet hyvin toimeen koulutovereittesi kanssa. 
Unohdat välillä hyvän käyttäytymisen. 
Tarvitset työskentelyssäsi vielä paljon opettajan ohjausta. 
Opettele huolehtimaan läksyistäsi ja koulutavaroistasi. 
Olet oppinut työskentelemään itsenäisemmin. 
Yritä olla innokkaammin mukana opetuksessa! 

Äidinkieli: 
Osaat kertoa, mutta et vielä oma-aloitteisesti. 
Osaat toimia kuullun perusteella,. 
Osaat lukea hitaasti suoraan ja tarvitset lukemisessa vielä harjoitusta. 
Kirjoittaminen vaatii sinulta vielä paljon harjoittelua. 
Voisit kiinnittää huomiota käsialasi siisteyteen. 
Tarvitset perusasioissa vielä harjoitusta, joten luokan kertaaminen on tarpeen. 

Matematiikka: 
Työskentelet välillä innostuneesti matematiikan tunneilla. 
Laskutaitosi on vielä epävarmaa. 
Tee lisätehtäviä, niin laskutaitosi paranee. 
Harjoittelemalla oppii myös sanaflisia tehtäviä ja päässälaskuja. 
Muut aineet: 
Kuvaamataidossa osaat työskennellä itsenäisesti. 
Kiinnitä enemmän huomiota kuvaamataidon töittesi viimeistelyyn. 
Työskentelet ahkerasti käsityötunneilla ja käsitöissä sinulla on yrittämisen halua. 
Olet liikunnallinen ja olet innokkaasti mukana liikuntatunneilla. 
Sinulla on toisinaan vaikeuksia kuunnella ohjeita sekä sietää häviämistä. 
(Tapaus I: Ongelmallinen oppilas, 2 lk, poika, 77) 

Esimerkkioppilaan todistus on keskimääräistä pidempi sisältäen yhteensä 
25 arviointilausetta (K+H, ÄI, Ma, Li). Todistuksen toinen erityispiirre on, että 
siinä on 11 erilaista opiskeluohjetta tai attribuutiota. Opiskeluohjeet sisältävät 
neljä suoraa, neljä neutraalia ja kaksi suostuttelevaa ohjetta sekä yhden attri
buution. Ohjeet koskevat käyttäytymistä, tuntiaktiivisuutta, koulutavaroista 
huolehtimista, lukemista ja kirjoittamista ja laskemista. Opiskeluohjeiden osuus 
on 44% käyttäytymisen ja huolellisuuden, äidinkielen, matematiikan ja liikun
nan arviointilauseiden kokonaismäärästä. Graafisesti kuvattuna oppilaan to
distus näyttää seuraavalta (kuvio 31). 
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kyvykkyys persoonallisuus sosiaalisuus opiskeluohjeet 

KUVIO 31 Todistuksen sisältöprofiili, tapaus I 

Tapaus I on esimerkki harvinaisesta ja opettajalle ehkä vaikeimmasta oppilaan 
arviointitehtävästä eli luokalle jättämisestä. Todistusta lukiessa tulee tunne, että 
opettajan on varmistuakseen ratkaisunsa oikeudellisuudesta lueteltava todis
tuksessa kaikki mahdolliset ongelmat ja puutteet, joiden perusteella hän on 
päättänyt jättää oppilaan luokalleen. Tällaisessa tilanteessa arvioinnin kannus
tavuus jää taka-alalle. Vaikeassa tilanteessa opettaja on löytänyt myös myön
teistä sanottavaa kuten "tulet hyvin toimeen luokkatovereittesi kanssa", "olet 
oppinut työskentelemään itsenäisemmin" tai "olet liikunnallinen ja olet innok
kaasti mukana liikuntatunneilla". Monien muutostoiveiden esittäminen tekee 
todistuksesta kuitenkin vaativan. 

Tässä esimerkissä huomio kiinnittyy myös siihen, kenelle todistus on tar
koitettu luettavaksi. Kun todistuksessa todetaan, että oppilas osaa lukea hitaasti 
suoraan ja tarvitsee lukemisessa harjoitusta, lienee selvää, että todistus on ensi
sijaisesti kirjoitettu oppilaan vanhempien luettavaksi. 

Seuraava esimerkki on myös ongelmallisen oppilaan todistuksesta. 

Kiyttiiytyminen jil huolellisuus: 
Kevätlukukausi on sujunut vaihtelevasti. 
Olet kiva tyttö. 
Suhtaudut myönteisesti koulunkäyntiin 
ja tulet hyvin toimeen koulutovereittesi kanssa. 
Häiritset kuitenkin joskus koulutovereittesi työskentelyä. 
Tarvitset työskentelyssäsi vielä opettajan ohjausta. 
Keskity kuuntelemaan yhteiset ohjeet 
ja toimimaan niiden mukaan. 

Äidinkieli: 
Kerrot ja esiinnyt rohkeasti. 
Osaat lukea, mutta harjoittele vielä ahkerasti, sillä varsinkin pitkät ja oudot sanat 
tuottavat sinulle vaikeuksia. 
Tarvitset vielä apua tietojen hankinnassa. 
Sanojen oikeinkirjoitus ontuu, mutta sinulla on lausetajua ja kirjoitat hauskasti omia 
juttuja. 

Matematiikka: 
Laskutaitosi on vielä epävarmaa. 
Sanallisten tehtävien ratkaiseminen on sinulla vaikeaa. 
Osaat kertotaulut yhdestä yhdeksään jo melko hyvin. 
Harjoittele edelleenkin ahkerasti, opit kyllä. 
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Muut aineet: 
Olet ollut melko hyvin mukana englannin opiskelussa ja äännät kauniisti englantia. 
Uudet sanat eivät jää helposti mieleesi. 
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Tulet mielelläsi käsitöihin ja osaat auttaa toisia. 
Olet liikunnallinen ja yritteliäs liikuntatunneilla. 
Olet oppinut myös kuuntelemaan ohjeita. 
Musiikkitunnilla laulat reippaasti. 
Nuottien kanssa työskentely tuottaa sinulle vaikeuksia. 
(Tapaus II: Ongelmallinen oppilas, 3 lk, tyttö, 181) 
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oppiminen kyvykkyys persoonallisuus sosiaalisuus 

KUVIO 32 Todistuksen sisältöprofiili, tapaus II 

opiskeluohjeet 

Tämä todistus sisältää kuusi opiskeluohjetta eli runsaan neljänneksen käyttäy
tymisen ja huolellisuuden, äidinkielen, matematiikan ja liikunnan arviointisi
sällöistä (27%). Opiskeluohjeista viisi on suoria ohjeita ja yksi attribuutio. Ohjeet 
koskevat ohjeiden kuuntelua, ohjeiden mukaan toimimista, lukemisen harjoit
telua ja laskemista. Siitä huolimatta, että oppilaan akateemisissa taidoissa on 
puutteita, välittyy tekstistä kuva reippaasta ja mukavasta koululaisesta, joka 
myös osaa auttaa muita oppilaita, ehkä joskus liikaakin. Näin voi päätellä lau
seesta "häiritset kuitenkin joskus koulutovereittesi työskentelyä". Todistus si
sältää useita kannustavia ja myönteisiä ilmaisuja kuten "olet kiva tyttö", "kerrot 
ja esiinnyt rohkeasti", "kirjoitat hauskasti omia juttuja" Graafisesti kuvattuna 
todistuksesta saadaan ongelmallisten oppilaiden todistuksille ominainen keinu, 
joka painottuu oppimistulosten arviointiin ja opiskeluohjeiden antamiseen. 

10.2.2 Hyvä oppilas 

Seuraavassa hyvän oppilaan todistuksessa korostuu osaamisen ja sosiaalisuu
den arviointi. Graafisesti todistus on esitetty kuviossa 33. 

Käyttäytyminen ja huolellisuus: 
Kevätlukukausi on sujunut mukavasti. 
Sopeudut yleensä hyvin koulun ohjeisiin ja järjestykseen. 
Tulet hyvin toimeen luokkatovereittesi kanssa. 
Osaat työskennellä ryhmässä. 
Osaat auttaa toisia koulutyössä. 
Huolehdit tunnollisesti koulutehtävistäsi. 
Osaat työskennellä itsenäisesti. 
Keskityt yleensä hyvin työhösi, mutta joskus hosut turhaan. 
Vihkotyösi on ollut siistimpää kuin aiemmin. 
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Äidinkieli: 
Rohkenet esittää omia mielipiteitäsi. 
Osaat toimia kuullun perusteella. 
Pystyt kuuntelemaan myös luokkatovereitasi. 
Lukemisesi alkaa jo onnistua. 
Ymmärrät lukemasi. 
Kirjoitat sanoja, mutta et aina virheettömästi. 
Osaat kirjoittaa jo lauseita. 
Kirjoitat omia pikkujuttuja. 
Voisit harrastaa lukemista kesälläkin. 

Matematiikka: 
Matematiikka sujuu sinulla hyvin. 
Olet innostunut matematiikasta. 

Musiikki: 
Musiikkitunnilla voisit olla vielä aktiivisemmin mukana ja näyttää siten osaamisesi. 

Liikunta: 
Osallistut innokkaasti liikuntatunneilla, 
mutta toisinaan sinulla on vaikeuksia keskittyä kuuntelemaan annettuja ohjeita. 
(Tapaus III: Hyvä oppilas, 1 lk, poika, 29) 

Esimerkkioppilaan sijoittuminen hyvien oppilaiden ryhmään näyttää 
johtuvan pikemmin hänen persoonallisista ja sosiaalisista ominaisuuksista ja 
käyttäytymisestä kuin suoriutumisesta akateemisissa opinnoissa, joissa ainakin 
lukeminen ja kirjoittaminen vaativat häneltä lisäharjoittelua. Esimerkki osoittaa 
koulukäyttäytymisen ensisijaisuuden myös hyvien oppilaiden koulutettavuu
den arvioinnissa. Edellä kuvatuista ongelmallisten oppilaiden todistuksista tä
mä todistus eroaa siinä, että todistuksessa on vain yksi opiskeluohje "voisit har
rastaa lukemista kesälläkin". 

kyvykkyys persoonallisuus 

KUVIO 33 Todistuksen sisältöalueet, tapaus III 

sosiaalisuus opiskeluohjeet 

Seuraava hyvän tyttöoppilaan todistus voisi olla esimerkki ideaalisesta oppi
laasta. Graafinen kuvaus on esitetty kuviossa 34. 

Käyttäytyminen ja huolellisuus: 
"Olet huomaavainen ja kohtelias. 

Sopeudut hyvin koulun ohjeisiin ja järjestykseen. 
Osaat työskennellä muita häiritsemättä ja olet ahkera koululainen. 
Teet siistiä ja huolellista työtä sekä huolehdit poikkeuksellisen tunnollisesti kaikista 
sinulle annetuista tehtävistä. 
Olet ollut kevään aikana syksyä aktiivisempi, mutta aika ajoin myös negatiivisemmin 
työhön suhtautuva. Miksiköhän?" 



Äidinkieli: 
Luet sujuvasti ja virheettömästi. 
Olet jo melko taitava tiedonhankkija. 
Luota vain enemmän omaan arviointikykyysi 
ja yritä erottaa tärkeät asiat vähemmän tärkeistä - vältä kopiointia. 
Kirjoitat omia juttuja erittäin sujuvasti. 
Kirjoituksesi on virheetöntä, käsialasi kaunista ja lausetajusi kehittynyt. 

Matematiikka: 
Matematiikka sujuu sinulla hyvin. 
Hallitset opetetut asiat ja osaat soveltaa niitä. 
Olet innostunut matematiikasta. 
Osallistu tunneilla rohkeammin yhteisiin ongelmanratkaisutehtäviin. 

Muut aineet: 
Olet ollut erittäin innokkaasti mukana ranskan opiskelussa. 
Sinulla on kolmasluokkalaiselta vaadittavat taidot ranskan kielessä. 
Työskentelet käsitöissä ahkerasti ja autat mielelläsi toisia. 
Liikuntatunneilla harjoittelet innostuneesti, mutta toisinaan hieman arastellen. 
Osaat ottaa huomioon ja kannustaa luokkatovereitasi liikunnassa. 
Olet musiikkitunneilla taitava ja tunnollinen oppilas. 
(Tapaus IV: Hyvä oppilas, 3 lk, tyttö, 170). 
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Esimerkit osoittavat, etteivät hyvät oppilaat ole ristiriidattomia. Ensimmäisessä 
esimerkissä oppilaalla on ongelmia jopa akateemisessa oppimisessa, toisessa 
esimerkissä hyvälle oppilaalle epätyypillisesti mainitaan negatiivisesta asen
teesta ja arkuudesta. Yhteistä hyvien oppilaiden todistuksille on kuitenkin per
soonallisuus- ja sosiaalisuusarviointien määrä. 

=e 
15 ,.,,.,

E 
C 
Q) 10 ,, 
·.; 
(/J 
::, 

� 5 
i: 
"ö

-� 0 
c( 

Osaaminen Kyvykkyys Persoonallisuus Sosiaalisuus Opiskeluohjeet 

KUVIO 34 Hyvän oppilaan todistuksen profiili, tapaus IV 

10.2.3 Tavallinen oppilas 

Käyttäytyminen ja huolellisuus: 
Käytöstapasi ovat hyvät ja tulet toimeen luokkatovereittesi kanssa. Pystyt työsken
telemään erilaisissa ryhmissä. Koulunkäyntiin liittyvät velvollisuudet olet hoitanut 
hyvin ja tunnollisesti. Ohjeiden kuuntelemiseen sinun tulee kiinnittää tarkkavai
suuttasi, sillä annettujen ohjeiden mukaan toimiminen tuottaa sinulle toisinaan vai
keuksia. Tunneilla voisit olla myös aktiivisemmin mukana. 
Äidinkieli: 
Luet yleensä melko sujuvasti. Lisäharjoittelu ei kuitenkaan ole pahitteeksi. Kirjoituk
sesi on koko ajan parantunut syksyn kuluessa. Kiinnitä huomiota kirjoittamiseen 
myös tulevan kevään aikana. Omakohtaiset tiedonhakutaidot kaipaavat myös vielä 
lisäharjoittelua. Tule rohkeammin mukaan ilmaisu- ja näytelmätunneilla. 
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Matematiikka: 
Kertotaulut osaat melko hyvin, mutta yhteen - ja vähennyslaskut tuottavat vielä vai
keuksia. Samoin vaikeuksia tuottaa myös sanalliset tehtävät. 

Englanti: 
O1Pt aloittanut innokkaasti englannin opiskelun. 

Muut aineet: 
Olet myös innostuneesti mukana kuvaamataidon tunneilla. 
(Tapaus V: Tavallinen oppilas, poika, 3 lk, 116) 

Esimerkkioppilaan todistuksessa painottuvat opiskeluohjeet (47%). Todistuk
sessa ei ole yhtään persoonallisuuden kuvausta. Graafisesti todistus on esitetty 
kuviossa 35. 
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oppiminen kyvykkyys persoonallisuus 

KUVIO 35 Todistuksen sisältöalueet, tapaus V 

sosiaalisuus opiskeluohjeet 

Toinen esimerkki tavallisen oppilaan todistuksesta on toiselta luokalta. Se on 
esitetty graafisesti kuviossa 36. 

Käyttäytyminen ja huolellisuus: 
Kevätlukukausi on sujunut mukavasti. 
Olet huomaavainen ja kohtelias. 
Olet yhteistyökykyinen koululainen. 
Olet ahkera koululainen. 
Olet yritteliäs. 
Teet siistiä ja huolellista työtä. 
Äidinkieli: 
Rohkenet esittää omia mielipiteitäsi. 
Kerrot rohkeasti. 
Osaat toimia kuullun perusteella. 
Lukutaitosi on kehittynyt, ole edelleenkin ahkera. 
Ymmärrät lukemasi. 
Pitkien sanojen kirjoittaminen tuottaa sinulle vielä vaikeuksia. 
Kirjoitat jo omia pieniä juttuja. 
Voisit harrastaa lukemista kesälläkin. 
Matematiikka: 
Matematiikka sujuu sinulla hyvin. 
Sinulla on kaikki I-luokkalaiselta vaadittavat matematiikan taidot. 
Musiikki: 
Musiikkitunneilla olet reippaasti mukana. 

Liikunta: 
Olet innokas ja liikunnallinen. 
Osaat toimia ohjeiden mukaan ja huomioida luokka toverisi. 
(Tapaus VI: Tavallinen oppilas, tyttö, 1 lk, 33) 
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oppiminen kyvykkyys persoonallisuus 

KUVIO 36 Todistuksen sisältöalueet, tapaus VI 
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sosiaalisuus opiskeluohjeet 

Esimerkkinä olleiden tavallisten oppilaiden todistukset ovat erilaiset. Lu
kemisen perusteella heistä toista olisi voinut pitää ongelmallisena ja toista hy
vänä oppilaana. 

Tapausesimerkit osoittavat hyvien, tavallisten ja ongelmallisten oppilai
den todistusten eroavan toisistaan. Täsmällisten erojen esiin saaminen ei kui
tenkaan ole helppoa. Pelkän lukemisen perusteella sanallisten arviointien si
sältö tuntuu hajoavan ja häipyvän. Graafinen kuvaus helpottaa vertailua, mutta 
sekään ei tuo esiin muita eroja kuin opiskeluohjeiden ja persoonallisuusarvi
ointien määrän vaihtelun. 

10.3 Sukupuoleen sidottu arviointi 

Tarkastelen todistusten vertailtavuutta lopuksi vielä oppilaiden sukupuolen 
mukaan. Sukupuolen yhteys koulumenestykseen on tullut esiin jo aiemmin 
useissa eri yhteyksissä, mistä syystä tyydyn tässä vain tekemään yhteenvedon, 
miten tyttöjen ja poikien sanalliset arvioinnit eroavat toisistaan. 

Selkein sukupuolten välinen ero tulee esiin oppimisen ongelmien ja per
soonallisuuden arvioinneissa. Pojille ominaista oli, että heidän suhteellinen 
osuutensa oli suurempi ongelmallisten oppilaiden ryhmässä. Tästä syystä hei
dän todistuksissaan oli myös enemmän ongelmien kuvauksia. Tytöille puoles
taan oli ominaista, että heidän todistuksissaan arvioitiin poikia useammin ja 
myönteisemmin persoonallisuutta, omaperäisyyttä ja sosiaalisuutta. 

Oheiseen taulukkoon 20 on koottu kaikki muuttujat, joissa erot suku
puolten välillä ovat tilastollisesti vähintään merkitseviä. Tässä tarkastelussa on 
mukana koko aineisto. Eroa hyviin, tavallisiin ja ongelmallisiin oppilaisiin ei ole 
tehty. Taulukon 20 mukaan tyttöjen todistuksessa painottuvat hyvä käyttäyty
minen, hyvät työskentelytavat, myönteinen suhtautuminen koulutovereihin, 
persoonallisuuden ongelmat ja menestyminen äidinkielessä. Persoonallisuuden 
ongelmat tarkoittavat tässä tyttöjen arkuutta. Poikien todistuksessa painottuvat 
äidinkielen ja matematiikan oppimisen ongelmat ja sosiaaliset ongelmat lii
kuntatunneilla. Pojat saavat opiskeluohjeita tyttöjä enemmän. Opiskeluohjeet 
kohdistuvat äidinkieleen ja liikuntaan. 



144 

Sukupuolten väliset erot sanallisen arvioinnin sisällöissä näyttävät supis
tuvan muutamaan muuttujaan, kun eroja tarkastellaan tilastollisen merkitse
vyyden mukaan. Pitkin tutkimusraporttia on kuitenkin tullut esiin viitteitä su
kupuolierojen olemassaolosta. Konkreettien tilastollisesti osoitettavien erojen 
lisäksi tyttöjen ja poikien arvioinneissa on sävyero. Poikien arvioinneissa tuo
daan esiin kehitettävissä oleva kyvykkyyskäsitys, tyttöjen kohdalla viitataan 
useammin kyvykkyydestä johtuviin ongelmiin. Pojille esitetään paljon opiske
luohjeita, minkä voidaan tulkita osoittavan, että heidän ongelmansa tulkitaan 
haasteeksi ja mahdollisuudeksi. 

TAULUKKO 20 Sukupuolen mukaan eriytyvät oppilaan arvioinnin kohteet 

Tyttöjen todistuksissa painottuvat muut
tuiat 

Käyttäytymisen laatu (p=0,021) 
Työskentelytavat (p"'0,016) 
Persoonallisuuden ongelmat (p=0,026) 
S_uhtautuminen luokkatovereihin (p=0,026) 
Aidinkielen oppimisen laatu (p=0,025) 
Suhtautuminen luokkatovereihin liikunnan 
tunneilla (p<0,001) 

Poikien todistuksissa painottuvat muuttu
iat 

i<;:yvykkyyden ongelmat (p=0,021) 
Aidinkielen ohjeet yhteensä (p-0,004) 
Kehoitus äidinkielen opiskelun tehostami
seen (p=0,009) 
Kirjoittamista koskevat ohjeet (p<0,001) 
Matematiikan oppimisen ongelmat 
(p=0,014) 

Liikunnassa kehittyminen (p=0,06) 
Liikunnan oppimisen ongelmat (p=0,03) 
Sosiaaliset ongelmat liikunnan tunneilla 
(p=0,033) 
Liikuntaa koskevat ohjeet yhteensä 
(p=0,049) 
Ohjeet yhteensä (p=0,02) 
-muutostoiveet yhteensä (p=0,007)
-harjoitteluattrbuutio (p<0,001)

Tulokset viittaavat jälleen kerran siihen, että tytöt oppivat koulukäyttäytymisen 
koodin poikia paremmin ja suostuvat myös noudattamaan sitä. Kun pojilla on 
enemmän vaikeuksia koululaisen roolin oppimisessa, esitetään heille opiske
luohjeiden muodossa myös muutosvaatimuksia. Tyttöjen ja poikien minäkuvan 
kehittymisen näkökulmasta olisi mielenkiintoista ja tärkeää pohtia, kumpi pa
laute tukee minäkuvan kehittymistä paremmin - tieto siitä, että on sopeutunut 
vai tieto siitä, että oppilaalla on vielä paljon opittavaa. 

10.4 Dikotominen oppilaan arvioinnin malli 

Sanallinen arviointi ei tämän tutkimuksen aineiston mukaan poista oppilaiden 
keskinäistä vertailua. Ongelmallisten, hyvien ja tavallisten oppilaiden todistuk
set ovat edelleen erilaisia, joskin näiden erojen konkreetti osoittaminen on vai
keaa. Erojen löytäminen ei ole yhtä helppoa kuin perinteisessä numeroarvioin
nissa, jossa oppilaiden erilaisuus tulee esiin tasoerona. Sanallisissa arvioinnissa 
erilaisuus tarkoittaa sekä eri oppiaineiden että sisältöalueiden erilaista painot
tumista. Nyt onkin mielenkiintoista kysyä, mikä sitten erottaa hyvien, tavallis-



145 

ten ja ongelmallisten oppilaiden todistukset toisistaan. Mistä oppilas ja hänen 
vanhempansa voivat päätellä, miten oppilas on menestynyt suhteessa luokka
tovereihinsa, vai pitääkö heidän tietääkään? 

Oppilasryhmien välisiä eroja tarkastellaan vertailemalla hyvien ja ongel
mallisten sekä tavallisten ja ongelmallisten oppilaiden todistusten välisiä eroja. 
Hyvien ja ongelmallisten oppilaiden todistukset eroavat toisistaan merkitse
västi vain seuraavan kolmen muuttujan suhteen: opiskeluohjeet (p=0,001), sosi
aalisuuden ongelmat (p=0,001), ongelmien määrä (p=0,002). Vastaavasti taval
listen ja ongelmallisten oppilaiden todistukset eroavat merkitsevästi vain kol
men muuttujan suhteen eli siinä, miten todistuksissa arvioidaan oppimisen 
ongelmia (p=0,01), toimintatapaa liikunnassa (p=0,047) ja kuinka paljon niissä 
annetaan suostuttelevia ohjeita (p=0,045). 

Tilastollisesti merkitsevien erojen vähäisyys osoittaa, ettei todistusten 
vertaileminen ole helppoa. Samalla tulos kuitenkin osoitti, että todistusten si
sältöjen perusteella on mahdollista erottaa ongelmalliset oppilaat muista oppi
laista. Heidät voidaan erottaa sekä tavallisista että hyvistä oppilaista. Tavallis
ten oppilaiden erottaminen hyvistä oppilaista on sen sijaan sisältöjen perus
teella vaikeaa, kun ainoa tilastollisesti merkitsevä ero koski suostuttelevien oh
jeiden määrää. 

+ 

Tavalliset oppilaat, 
joiden todistuksissa 
juuri tälle ryhmälle 
ominaista ovat vain 
suostuttelevat ohjeet 

Öngelmalliset•oppilaåi� 
joiden,arviointia leimaavat-

- opiskeluohjeetja erilaisten
oppimisen ?ngelinieri arviointi

Hyvät oppilaat, joiden 
arviointia leimaavat 
myönteiset oppimistulosten, 
sosiaalisuuden, 
persoonallisuuden ja 
työskentelytapojen 
arvioinnit 

Oppimisen valmiudet ja edistyminen 

KUVIO 37 Dikotominen oppilaan arvioinnin malli 

+ 

Tulos antaa viitteitä siitä, että tavallisen ja hyvän oppilaan välillä olisi vain as
te-ero tavallisten oppilaiden muistuttaessa käyttäytymiseltään ja työskentelyta
voiltaan hyviä oppilaita. Ongelmalliset oppilaat sen sijaan poikkeaisivat laa
dullisesti sekä tavallisten että hyvien oppilaiden ryhmästä. Tämä tulos osoittaisi 
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arvioinnin olevan ainakin vielä peruskoulun ensimmäisillä luokilla dikotomista 
ja kokonaisvaltaista. 

Oppilaiden jako kolmeen ryhmään: hyviin, tavallisiin ja ongelmallisiin, 
osoitti, että sanallisten arviointien kvantitatiivisen sisällön analyysin perusteella 
voitiin erottaa toisistaan vain hyvät oppilaat ja ongelmalliset oppilaat. Heidän 
todistuksensa erosivat rakenteeltaan toisistaan. Keskeiset erot koskevat ongel
mien, opiskeluohjeiden ja persoonallisuuden arviointien määrää. 

Tuloksen perusteella voidaan päätellä, että opettajan arviointiskeemana 
olisi opetussuunnitelman lisäksi hänen käsityksensä hyvästä oppilaasta. Tä
mänkaltaista arviointiskeemaa on kuvattu kuviossa 37. Siinä on esitetty tulok
sen perusteella laadittu dikotominen oppilaan arvioinnin malli. Tässä mallissa 
hyvät ja tavalliset oppilaat sijoittuvat korkealle sekä ulottuvuudella oppimisen 
valmiudet ja edistyminen että ulottuvuudella käyttäytyminen ja työskentelyta
vat. Ongelmallisilla oppilailla on ongelmia molemmilla ulottuvuudella. 

Dikotominen oppilaan arvioinnin malli kuvaa normatiivista oppilaan ar
viointia. Mallin mukaan normina olisi hyvä oppilas, johon muiden oppilaiden 
suoriutumista suhteutetaan. Ongelmallisten oppilaiden kohdalla tämä tarkoit
taa, että heidät arvioidaan heidän puutteidensa ja ongelmiensa kautta. Hyvä 
oppilas taas arvioidaan ikään kuin tavoitteensa saavuttaneena ilman uusia 
haasteita. 



11 OPETTAJAN ARVIOINTIORIENTAATIOT 

11.1 Arviointiorientaatiot 

Tässä luvussa selvitetään, minkälaisia opettajakohtaisia eroja sanallisissa arvi
oinneissa on. Tulosten perusteella rakennetaan luvun lopussa opettajien arvi
ointiorientaation monidimensioinen malli. Malli rakentuu seuraavien kysy
mysten avulla: miten todistusten pituus ja sisältö vaihtelevat opettajittain, miten 
eri opettajat kuvaavat oppilaiden persoonallisuutta ja miten arviointien viralli
suus/ henkilökohtaisuus vaihtelee opettajittain. 

Tarkastelen aluksi, miten saman luokka-asteen opettajat painottavat oppi
aineita ja arviointisisältöjä. Oppiaineiden painottumisessa opettajien väliset 
erot näkyvät ensimmäisellä luokalla kaikissa oppiaineissa (esimerkiksi äidin
kieli F(S/46)=10,405, p<0,001). Kolmannella luokalla erojen suuruus vaihtelee 
oppiaineittain; käyttäytyminen (F(S/73)=3,400, p=0,002), äidinkieli (F(S/73)= 
7,933, p<0,001), matematiikka (F(S/73)=6,116, p<0,001) ja liikunta (F(S/73)= 
3,580, p=0,001). Sen sijaan toisen luokan opettajien kirjoittamat todistukset eivät 
eroa pituudeltaan. Kuvio 38 osoittaa oppiaineiden painottumisen eri opettajien 
todistuksissa. 
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KUVIO 38 Oppiaineiden painottuminen eri opettajien todistuksissa 

CJLiikunta 

□ Matematiikka 

■ Äidinkieli 

□ Käytt+huolell 

Arviointien pituuserot luokka-asteen sisällä johtuvat ensisijaisesti oppimistu
losten arvioinnista (llk F(8/ 46)=6,864, p<0,001; 2 lk F(S/35)=3,267, p=0,007; 3 lk 
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F(S/73)=3,449, p=0,002). Kolmannella luokalla eroja lisäsivät myös persoonalli
suuden (F(S/73)=3,898, p=0,008) ja sosiaalisuuden arvioinnit (F(S/73)=3,260, 
p=0,003). Jatkan opettajakohtaisten erojen analysoimista tutkimalla, kenen to
distuksissa mikin sisältöalue painottuu muita opettajia enemmän (kuvio 39) .. 
Valitsen jokaiseen sisältöaluccn edustajiksi kaksi opettajaa. Tarkastelu perustuu 
sisältöalueiden suhteellisiin osuuksiin. Kysymyksessä eivät ole merkitsevät 
erot. Analyysi on pikemmin kuvaileva ja heuristinen. Sen tavoitteena on auttaa 
arviointiorientaatioiden mallintamisessa. Analyysi perustuu taulukkoon 21. 
Aineiston havainnollistamiseksi taulukon sisältö on esitetty myös graafisesti 
kuviossa 39. 
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KUVIO 39 Todistusten sisällön rakenne opettajittain 

op8 op9 

□ Sosiaalisuus 

□ Persoonallisuus 

■ Kyvykkyys 

CI Oppimistulokset 

TAULUKKO 21 Arviointisisältöjen prosenttinen jakautuma opettajittain 

Opettaja Evaluaatiolauseet Opiskelu- Yhteensä 
ohjeet 

Oppirnis- Kyvyk- Persoona!- Sosiaali-
tulokset ja kyyden lisuuden suuden 
opiskelu arviointi arviointi arviointi 

OPl 88 55% 3 2% 23 14% 18 11% 28 18% 100% 
OP2 321 64% 38 8% 21 4% 61 12% 55 12% 100% 
OP3 221 60% 19 5% 22 6% 28 8% 84 23% 100% 
OP4 135 44% 33 11% 10 3% 34 11% 93 31% 100% 
OP5 235 62% 23 9% 19 5% 43 11% 45 13% 100% 
OP6 212 50% 40 9% 42 9% 41 10% 93 22% 100% 
OP7 271 51% 36 7% 22 4% 52 10% 150 29% 100% 
OP8 141 41 % 36 10% 10 3% 50 14% 99 32% 100% 
OP9 201 46% 32 7% 4 1% 80 18% 125 28% 100% 

Oppimistulosten ja opiskelun arvioimista korostavat eniten opettajat 2 ja 5. 
Heidän evaluaatiopainotteisille todistuksille on ominaista neutraalius, asialli
suus ja virallisuus. Opettajat eivät lähesty oppilaitaan henkilökohtaisesti. 
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Lähes vastakohtia evaluaatiopainotteisille todistuksille ovat kyvykkyyttä 
arvioivat ja opiskeluohjeita sisältävät opettajien 4 ja 8 todistukset. Heidän to
distuksissaan ohjeiden osuus on lähes kolmannes todistussisällöistä. Persoonal
lisuutta painottava arviointiorientaatio on puolestaan ominaista opettajille 1 ja 
6. Persoonallisuusarviointien myötä molempien opettajien todistuksissa vah
vistetaan koululaisen roolia: olet myös vastuuntuntoinen koululainen, toimit
ystävällisesti ja auttavaisesti koulussa; olet ahkera koululainen; sinusta on tullut

topakka koululainen. Sosiaalisuutta painottava orientaatio on ominaista opetta
jille 8 ja 9. Heidän todistuksissaan sosiaalisuuden arviointi korvaa persoonalli
suuden arvioinnin.

Tuloksen mukaan kaikkien muiden paitsi opettajien 3 ja 7 todistuksissa 
painottuu jokin sisältöalue muita opettajia enemmän. Opettajien 3 ja 7 todistuk
sissa näin ei tapahdu. Heidän todistuksiaan voidaan pitää eräänlaisina keski
vertotodistuksina, joiden sisällöissä kaikki sisältöalueet sijoittuvat lähelle kes
kiarvoa. Keskivertotodistuksessa on oppimistulosten ja opiskelun arviointeja 
runsas puolet, lahjakkuuden, persoonallisuuden ja sosiaalisuuden arviointeja 
yhteensä noin viidennes ja opiskeluohjeita kolmannes. 

Jatkan opettajien arviointiorientaatioiden analyysia tutkimalla arviointien 
ohjaavuutta sen mukaan, kuinka voimakkaita ohjeita opettajat antavat. Opis
keluohjeet on luokiteltu voimakkuudeltaan kolmeen luokkaan: neutraalit, 
suostuttelevat ja suorat. 

TAULUKKO 22 Opiskeluohjeiden suhteelliset osuudet opettajittain 

Neutraalit Suostuttele- Suorat ohjeet Attribuutiot 
ohjeet% vat ohjeet% % % 

opettaja 1 25 18 29 29 
opettaja 2 13 35 38 14 
opettaja 3 19 31 40 11 
opettaja 4 11 31 47 12 
opettaja 5 19 30 38 13 
opettaja 6 27 32 31 11 
opettaja 7 11 9 56 23 
opettaja 8 35 15 37 13 
opettaia 9 15 11 46 28 

Yhteensä 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Taulukon 22 mukaan opettajat 1, 6 ja 8 edustavat neutraalia ohjeistamista, 
opettajat 2, 3 ja 6 suostuttelevaa ohjeistamista, opettajat 4, 7 ja 9 suoraa ohjeis
tamista ja opettajat 1,7 ja 9 selittävää attribuutio-ohjausta. Opettajille 1, 6, 7 ja 9 
on ominaista kahden erityyppisen ohjeen yhdistäminen. Opettaja 5 ei esittänyt 
opiskeluohjeita todistuksissa. 

11.2 Persoonallisuuden arvioimisen orientaatiot 

Arviointiorientaation on tähän mennessä todettu vaihtelevan todistusten pi
tuuden, sisältöalueiden ja opiskeluohjeiden määrän ja laadun mukaan. 

Seuraavaksi tarkastelen, poikkeaako oppilaiden persoonallisuuden arvi
ointi opettajittain. Tarkastelu perustuu persoonallisuuskuvauksissa käytettyihin 
adjektiiveihin ja osaajakuvauksiin. Osaajakuvauksilla tarkoitettiin oppilaiden 
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kuvaamista tyyppeinä kuten "olet kunnon koululainen". Opettajien käyttämien 
adjektiivien määrä on esitetty taulukossa 23 ja havainnollistettu kuviossa 40. 
Adjektiivit on luokiteltu kuten aiemmin on esitetty koulumyönteisyyttä itse
näisyyttä, reippautta, sosiaalisuutta/ulospäinsuuntautuneisuutta ja erityispiir
teitä kuvaaviin. 

Opettajat 6 ja 7 erottuivat useiden erilaisten adjektiivien käyttäjinä ja 
yleensä paljon adjektiiveja käyttävinä arvioijina. Molemmat opettajat käyttävät 
yli 30 erilaista adjektiivia arvioidessaan oppilaidensa persoonallisuutta (liite 6). 
Opettajan numero 9 persoonallisuuskuvaukset ovat niukimpia. Hän käyttää 
arvioinneissaan 14 adjektiivia ja näitäkin noin puolet harvemmin kuin saman 
vuosiluokan opettajat 6 ja 7. Persoonallisuuden arvioinnin sisällöllisistä eroista 
saadaan kuva tarkastelemalla, minkälaisia adjektiiveja kukin opettaja käyttää 
arvioinneissaan. 

TAULUKKO 23 Persoonallisuuskuvaukset opettajan ja oppilaiden sukupuolen mukaan 

Koulumyön- Itsenäisyys Reippaus Sosiaalisuus ja Erityispiirteet 
teisyys ulospäin-

suuntautu-
neisuus 

T p T p T p T p T p 

op1 6 11 0 1 13 8 13 10 0 0 
op2 48 24 14 5 12 1 9 10 8 5 
op3 32 33 6 5 9 3 19 9 3 7 
op4 13 36 2 3 12 15 4 6 3 5 
op5 69 35 10 11 10 4 2 1 15 8 
op6 50 63 7 14 25 18 13 10 10 7 
op7 60 62 9 8 18 10 9 9 13 11 
op8 15 52 3 6 10 11 2 2 1 1 

op9 58 36 5 1 7 0 3 1 4 2 
351 352 56 54 116 73 74 58 57 46 

Orientaatiotyypit valitaan jälleen siten, että eri persoonallisuuden alueita pai
nottaviksi opettajiksi valitaan ne, joiden arvioinneissa kyseinen adjektiiviryhmä 
painottuu eniten. Opettajat 5, 8 ja 9 painottavat koulumyönteisyyttä, 2 ja 5 itse
näisyyttä, 1 ja 4 reippautta, 1 ja 3 sosiaalisuutta ja 5 ja 7 erityisominaisuuksia. 
Opettajan numero 6 todistus edustaa persoonallisuusarvioinneiltaan keskiver
totodistusta, jossa mikään alue ei painotu enemmän kuin muilla opettajilla. 
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KUVIO 40 Adjektiivikuvausten rakenne opettajittain 

■ Erityispiirteet 

□Sosiaalisuus ja 
ulospäinsuuntautuneisuus 

□Reippaus 

■ Itsenäisyys 

C Koulu myönteisyys 
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Erittelen persoonallisuuden kuvaamisen tapaa myös osaajakuvausten avulla 
(taulukko 24). Opettajat luokitellaan osaajakuvausten mukaan neljään ryhmään: 
niukka standardimainen kuvaaminen, usein toistuva standardimainen kuvaa
minen, niukka yksilöllinen kuvaaminen ja usein toistuva yksilöllinen kuvaa
minen. 

TAULUKKO 24 Osaajakuvausten käyttö opettajittain 

Opettaja 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

Erilaisten osaajakuvausten 
määrä yhteensä 

4 
2 
2 
4 

11 
10 
16 
2 
9 

Osaajakuvausten käyttökerrat yhteensä 
(oppilasta kohden) 
21 (1,6) 
11 (0,5) 
5 (0,3) 

11 (0,5) 
44 (1,9) 
33 (1,6) 
31 (1,4) 

7 (0,4) 
13 (0,6) 

Standardimaiselle kuvaamistavalle on ominaista harvojen osaajakuvausten 
käyttö. Luokittelutavan sisällä opettajat eroavat edelleen sen mukaan, kuinka 
usein he näitä harvoja kuvauksiaan käyttävät. Harvojen kuvausten usein tois
tuva käyttö näkyy opettajan numero 1 arvioinneissa. Hänellä on käytössään 
neljä osaajakuvausta, joita hän käyttää keskimäärin 1,6 kertaa oppilasta kohden. 
Harvojen kuvausten niukka käyttö näkyy taas opettajien 2, 3, 4 ja 8 todistuksis
sa. Heillä on käytössään 2 - 4 osaajakuvausta, joita he käyttävät keskimäärin 0,3 
- 0,5 -kertaa oppilasta kohden.

Yksilölliselle luokittelutavalle on ominaista usean erilaisen osaajakuvauk
sen käyttö. Tässäkin ryhmässä opettajat eroavat edelleen sen mukaan, kuinka 
usein he käyttävät näitä kuvauksia. Opettajilla 5, 6 ja 7 on käytössään 10-16 eri
laista osaajakuvausta. Näitä he käyttävät keskimäärin 1,4 - 1,9 -kertaa oppilasta 
kohden. Opettajalla numero 9 on puolestaan käytössään yhdeksän erilaista 
osaajakuvausta, joita hän käyttää 0,6 kertaa oppilasta kohden. 

Osaajakuvausten käyttö on yksi osoitus todistusten vivahteikkuudesta. 
Olen jo aiemmin todennut arviointitekstien rikkauden olevan yhteydessä opis
keluohjeiden ja adjektiivien määrään. 

Opettajakohtaisten erojen tarkastelussa on pitäydytty tähän asti kvantita
tiivisessa tarkastelussa. Sen mukaan opettajille yhteisiä arviointitapoja ovat 
käyttäytymistä, äidinkieltä sekä työskentelytapoja ja oppimistuloksia painotta
va todistusten rakenne ja koulumyönteisyyttä painottava persoonallisuuden 
arviointi. Opettajakohtaiset arviointierot koskevat arviointien laajuutta ja sisäl
lön painotuksia. Kvantitatiivinen analyysi antaa kuitenkin kalpean kuvan to
distusten henkilökohtaisesta luonteesta, minkä vuoksi syvennän tarkastelua 
autenttisten lainausten avulla. 
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11.3 Arviointikielen vivahteet 

Seuraavaan analyysiin on valittu jokaiselta opettajalta 2 - 3 tekstilainausta ku
vaamaan heidän erityistä arviointitapaansa. Kysymyksessä ei ole tilastollisesti 
osoitettavissa oleva tyypillinen lainaus. Olen pyrkinyt siihen, että jokainen lai
naus edustaa erilaista ja muista poikkeavaa kirjoittamistapaa. Tekstinäytteet on 
valittu ongelmallisten oppilaiden todistuksista, joissa opettajien erityinen kir
joittamisen tapa näyttää tulevan selkeimmin esille. 

Ensimmäisessä esimerkissä opettaja 1 pyrkii antamaan oppilailleen sel
keäsanaisen viestin. Lainaus osoittaa, kuinka vaikeaa positiivisen ja negativii
sen viestin yhdistäminen on. 

"Ekaluokka on sujunut melkoisen mukavasti. Olet iloinen ja hyväntuulinen koulu
lainen. Joskus olet kyllä hieman liian vilkas ja silloin annetut ohjeet tahtovat unohtua. 
Tehtävät teet reippaasti, tosin huolellisuus tahtoo monesti unohtua. Ensi vuonna voi
sit muistaa: "Turha kiire pois, niin tulee siistimpää jäll<eä." Edelleen voisit yrittää pa
rantaa töihin keskittymistä. Omisla koululavaroisla kannallaa alkaa pilää huolla heli 
syksystä alkaen." (opettaja 1, opp9) 

Kuten jo aiemmin todettiin, sisältää opettaja numero 2 kahden opettajan yhdes
sä laatiman arvioinnin. Tuloksena ovat pitkät ja runsaat tekstit. Todistuksia lu
kiessa tulee tunne, että tunnollisina opettajina molemmat ovat halunneet sanoa 
kaiken mahdollisen. Tämä näkyy myös seuraavassa lainauksessa: 

"Kevätlukukausi on sujunut melko mukavasti. Sinulla on vielä vaikeuksia koulun 
sääntöjen noudattamisessa. Työskentelet mieluummin yksin kuin ryhmässä. Voisit 
olla huolellisempi ja tehdä siistimpää työtä. Opettele huolehtimaan läksyistäsi ja 
koulutavaroistasi. Opettele kuuntelemaan yhteiset ohjeet ja toimimaan niiden mu
kaan. Yritä keskittyä työhösi paremmin. Kuvaamataidon työsi ovat omaperäisiä ja 
kekseliäitä." (opettaja 2, opp. 23) 

"Osaat kertoa, mutta et vielä oma-aloitteisesti. Kuuntelet ja eläydyt kuulemaasi. 
Osaat yleensä toimia kuullun perusteella. Osaat lukea helppoa tekstiä, mutta tarvit
set vielä harjoitusta. Osaat kirjoittaa lyhyitä sanoja. Pitkien sanojen kirjoittaminen 
tuottaa sinulle vielä vaikeuksia. Osaat kirjoittaa pikkujuttuja. Kerro asioista roh
keammin. Voisit harrastaa lukemista kesälläkin." (opettaja 2, opp.18) 

Opettaja numero 3 ei pitänyt fraasivalikkoarvioinnista. Hän käytti sitä vain, 
koska menetelmän käytöstä oli koulussa päätetty. Vastentahtoisuus näkyy hä
nen lyhyissä ja asiallisissa teksteissään. Käytännössä hän teki arvioinnin siten, 
että valitsi fraasivalikosta tietyt lauseet ja kollega vastasi arvioinnin teknisestä 
suorituksesta. Kyseinen opettaja ei muuttanut fraasivalikon lauseita, vaan valit
si ne käyttöön sellaisina kuin ne olivat fraasivalikko-ohjelmassa. Fraasivalikon 
lauseita hän kutsui parahduksiksi. Itseään hän halusi kutsuttavan suullisen ar
vioinnin kannattajaksi ja yksityisajattelijaksi. 

"Osaat lukea, mutta tarvitset vielä harjoitusta. Ymmärrät lukemasi. Voisit harrastaa 
lukemista kesälläkin" (47), "kirjoittaminen vaatii sinulta vielä paljon harjoittelua. 
Kirjoitat lyhyitä sanoja, mutta et vielä ihan virheettömästi. Ajatustesi ilmaiseminen 
kirjoittamalla alkaa jo sujua." (opettaja 3, opp. 53) 

Opettajan numero 4 arvioinneista aistii vastaanottajan läsnäolon. Opettaja tasa
painottaa arviointilauseita erilaisin liittein ja lisäsanoin. 

"Lukutaitosi on kehittynyt. Voisit edelleen harrastaa ääneen lukemista. Kirjoitat 
kuitenkin lähes virheettömästi." (opp. 64) 
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"Matematiikka on tuottanut sinulle hieman vaikeuksia. Jaksathan silti vielä innostua 
ja yrittää parastasi.." (opp.69) 

"Olet edelleen iloinen koululainen. Välillä kuitenkin unohdat hyvän käyttäytymisen, 
ja toisinaan kieltäydyt tekemästä annettuja tehtäviä. Olet kuitenkin myös itsenäisty
nyt tehtävien suorittamisessa, etkä aina tarvitse opettajan ohjausta. Huolehdit pa
remmin kotitehtävistäsi." (opettaja 4, opp. 57) 

Opettajan numero 5 todistuksille on ominaista asiallisuus, täsmällisyys ja kes
kittyminen oppilaan suorituksiin. Opettaja esittää arvionsa neutraalin toteavasti 
ilman varsinaisia opiskeluohjeita tai kehotuksia. 

"Teet ahkerasti töitä matematiikan tunneilla. Rahalaskut onnistuivat sinulta oikein 
hyvin. Tarvitset lisäharjoitusta etenkin päässälaskujen ratkaisemisessa ja vähennys
laskuissa lainaamisessa." (opp. 82) 

"Kerrot rohkeasti. Kuuntelet ja ymmärrät kuulemasi. Luet sujuvasti ja virheettömäs
ti. Ymmärrät lukemasi. Kirjoitat hauskasti omia juttuja. Olet erityisen taitava esiin
tymään." (opettaja 5, opp. 85) 

Opettajalle numero 6 on ominaista hieman mahtipontinen rohkaisu, isällinen 
patistaminen tai jopa oppilaan tönäisy eteenpäin. 

"Pientä innostusta lisää ja omien juttujen taso paranee." 

"Pienestä puhehäiriöistäsi johtuen et ilmaise kovinkaan innokkaasti itseäsi, mutta 
hieman lisää itseluottamusta niin tämäkin asia korjaantuu" (opettaja 6). 

Opettajaa numero 7 voisi kutsua lempeäksi vaatijaksi. Hän lähestyy teksteis
sään oppilaitaan usein rohkeasti ja suoraan asettaen oppilaille samalla selkeitä 
vaatimuksia. 

"Olet iloinen ja huumorintajuinen tyttö. Huolehdit tunnolli�esti tehtävistäsi, mutta 
tuntityöskentelysi voisi olla paljon rohkeampaa. Ole aktiivisempi, osaat kyllä. Nau
rusi häiritsee joskus muitten työskentelyä." (opettaja 7, op. 180) 

"Sinulla on myös joskus vaikeuksia koulutovereittesi kanssa. Opettele hillitsemään 
itsesi. Olet käyttäytynyt kyllä enimmäkseen hyvin, mutta huonoja päiviä sattuu vielä 
turhan usein. Halutessasi olet todella mukava poika ja aktiivinen oppilas." (opettaja 7 
op. 175). 

Opettaja numero 8 kuvaa oppilasta konkreetisti ja esittää runsaasti omia tul
kintojaan siitä, miten oppilas voisi parantaa opiskeluaan. 

"Välillä pystyt lukemaan melko sujuvasti. Kirjoitustehtäviä teet hyvin tunnollisesti ja 
yritteliäästi, mutta kirjoittamisessa tarvitset vielä kovasti lisäharjoitusta. Samoin 
harjoittelua vaatii vielä omakohtaisten tiedonhankintataitojen kehittäminen. Ilmaisu
ja näytelmätunneilla voisit olla rohkeammin mukana. Keskustelutaidon kehittämi
nen ja asioiden selkeämpi suullinen ilmaisu voisivat olla sinun lähitavoitteitasi. Oma
aloitteisuutta myös kaivataan."(opettaja 8, opp. 105) 

"Tunneilla voisit kuitenkin olla aktiivisemmin mukana, sillä sinulla on rakentavia 
mielipiteitä ja tietoa monista asioista ..... tule kuitenkin rohkeammin mukaan ilmaisu
ja näytelmätunneilla." (opettaja 8, opp. 104) 

Opettaja 9 kuvailee todistuksen alussa tarkasti ja kokonaisvaltaisesti oppilaan 
koulunkäyntiä sekä hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Tämän jälkeen hän 
ottaa oppilaan ongelmat avoimesti käsittelyyn. 

"Joskus kuitenkin hyvät tavat ja toisten ihmisten kunnioittaminen unohtuvat. Joudut 
varsinkin ulkona usein riitoihin sekä oman luokan että toisten luokkien oppilaiden 
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kanssa. Toinen ei välttämättä pidä niistä asioista, mitkä sinä ehkä koet leikiksi.." 
(opettaja 9, op. 130) 
"Asenteesi työntekoon on hyvä, mutta joskus menee leikkimiseksi vieruskaverin 
kanssa." (opp.(129) 
"Käylläydyl hyvin ja osaat ottaa toiset huomioon. Sopeudul rylhmälöihin ja olal 
vastuuta omasta ja ryhmän työstä. Huolehdit tehtävistäsi. Vihkotyösi on siistiä ja jä
senneltyä, kuvat siististi väritetty." (opettaja 9, opp. 133) 

Esimerkit osoittavat, etteivät sanalliset arvioinnit ole vain virallisia todistuksia. 
Ne muistuttavat monissa kohdin enemmän pedagogista puhetta ja ohjausta 
kuin toteavaa ja neutraalia viranomaiskieltä. Todistukset ovat ikään kuin opet
tajan monologeja, joista vastaanottajan läsnäolo on kuitenkin aistittavissa erilai
sina painotuksina ja sävyinä. Monologit vaihtelevat arviointiorientaation mu
kaan niukista ja toteavista asiantuntijalausunnoista isällisiin ja äidillisiin pu
hutteluihin ja tiukkoihin valmentajan ohjeisiin. 

Kokoan nyt tässä luvussa esitetetyt tulokset yhteenvetotaulukkoon (tau
lukko 25). 

TAULUKKO 25 Arviointiorientaatioiden yhteenveto 

Opet Sisällön Henkilö- Arvioinnin Arvioinnin Arvioinnin 
taja painopiste kuvauksen ohjaavuus kirjoittamisen rikkaus 

Eainopiste tapa/ läpinä-
i:lUjeklii veji:l kyvyys = i:lll-

yli 20%) ribuutioiden 
määrä 

1 Persoona!- Reippaus Attribuutio- Läpinäkyvä Runsaasti 
lisuus Sosiaalisuus ja ohjaus osaaja-

ulospäin kuvauksia 
suuntautunei-
suus. 

2 Oppiaine Itsenäisyys Suostuttel- Opettajan kä- Niukasti 
va ohjaus sitykset eivät osaaja-

tule esiin kuvauksia 
attribuutioissa 

3 Ei erityistä Sosiaalisuus ja Ei erityistä Opettajan kä- Niukasti 
sisällöllistä ulospäin- ohjausta sitykset eivät osaaja-
painopis- suuntau- tule esiin kuvauksia 
tettä tuneisuus attribuutioissa 

4 Kyvyk- Reippaus Suora ohjaus Opettajan kä- Niukasti 
kyys sitykset eivät osaaja-

tule esiin kuvauksia 
attribuutioissa 

5 Oppiaine Itsenäisyys Ei erityistä Opettajan kä- Runsaasti 
Erityiso- ohjausta sitykset eivät osaaja-
minaisuudet tule esiin kuvauksia 

attribuutioissa 

6 Persoona!- Ei erityistä Suostuttele- Opettajan kä- Runsaasti 
lisuus painotusta va ohjaus sitykset eivät adjektiiveja 

tule esiin ja osaaja-
attribuutioissa kuvauksia 

iatkuu 
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TAULUKKO 25 jatkuu 

7 Ei erityistä Erityiso- Suora ohjaus Läpinäkyvä Runsaasti 
sisällöl- minaisuudet Attribuutio- adjektiiveja 
listä ohjaus ja osaaja-
painopis- kuvauksia 
tettä 

8 Kyvyk- Koulu- Neutraali Opettajan kä- Niukasti 
kyys, so- myönteisyys ohjaus Suora sitykset eivät osaaja-
siaalisuus ohjaus tule esiin kuvauksia 

attribuutioissa 

9 Sosiaali- Koulu- Selitys Läpinäkyvä Niukasti 
suus myönteisyys adjektiiveja 

Rakennan tulosten perusteella arviointiorientaatioita kuvaavan kolmiulotteisen 
mallin. Malli sisältää kolme päädimensiota: 

1) arvioinnin kontrolli/ ohjaavuus,
2) arvioinnin oppilas-/ opetussuunnitelmalähtöisyys ja
3) arvioinnin kirjoittamisen tapa; neutraalius / henkilökohtaisuus.
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------ Ohjaavuus 

KUVI041 Kolmidimensioinen arviointiorientaation malli 

Mallin avulla voidaan rakentaa erilaisia arviointiorientaatioita. Tarkastelen ku
vioiden 41 ja 42 perusteella orientaatioyhdistelmiä tarkemmin. Orientaatiot 
ACE ja ADE painottavat oppimistuloksia. Yksilöllisyyden huomioiva orientaa-
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tio ACE yhdistää oppilaslähtöisyyden ja oppimistulosten kontrollin, mutta pyr
kii olemaan neutraali ja välttämään arvioijan käsitysten esiintuomista. Orien
taatio ADE puolestaan edustaa arviointia, jossa oppimistulosten kontrolli yh
distyy opetussuunnitelmaan. Kun tulokset lisäksi ilmaistaan neutraalisti, voi
daan olettaa, että tuloksena olisi perinteinen numeroarviointi. Arvioinnin tu
lokset ilmaistaan neutraalisti ja kantaa ottamatta. 

Orientaatiot BCF ja BDF kuvaavat erilaisen oppilaskeskeisen arvioinnin 
muotoja. Orientaatio BCF painottaa yksilöllisesti asetettuja tavoitteita ja orien
taatio BDF opetussuunnitelmaan kiinnittyvää arviointia. Kun arvioinnit kirjoi
tetaan läpinäkyviksi niin, että ne sisältävät opettajan attribuutioita ja opiske
luohjeita, voidaan orientaatioita kutsua myös yksilöllisesti ohjaaviksi. Orien
taation BDF painottaessa opetussuunnitelmaa, oppilaan kasvun edistämistä ja 
ohjaavuutta, voidaan orientaation ajatella tarkoittavan opetussuunnitelman 
eriyttämistä ja tätä kautta tapahtuvaa arviointia. 

Orientaatio ACF ja ADF painottavat oppimistulosten kontrollia joko yksi
löllisistä tai opetussuunnitelmallisista lähtökohdista. Arviointitapana on avoin 
ja läpinäkyvä kirjoittaminen. Orientaation voidaan ajatella johtavan vaativaan ja 
tuloksia painottavaan arviointiin. 

Oppimistulosten kontrollia painot- Oppilaan kasvun edistämistä ko-
tava orientaatio A rostava orientaatio B 

Kirjoittamisen yhdistyneenä yhdistyneenä yhdistyneenä yhdistyneenä 
tapa oppilaslähtöi- opetussuunni- oppilaslähtöi- opetussuunni-

syyteen telmalähtöi- syyteen telmalähtöi-
syyteen syyteen 

AC AD BC BD 

Neutraaliutta Ambivalentti, Virallinen 
painottava hoivaava oppimistuloksia Oppilaan vastuuta korostava 
kirjoittamisen negatiivisuutta painottava ja arviointi 
tapa välttelevä kontrolloiva 
orientaatio E arviointi arviointi 
Avoimuutta ja Yksilöllisesti Opetussuunni-
läpinäkyvyyttä Avoimesti vaativa ja tuloksia ohjaava oppilas- telmaan suhteu-
painottava painottava arviointi keskeinen arvi- tettu avoin 
kirjoittamisen ointi tavoite-arviointi 
tapa 
orientaatio F 

KUVIO 42 Arviointiorientaatioiden yhdistelmät 

Orientaatiot BCE ja BDE lähtevät oppilaan kasvun edistämisestä joko yksilölli
sistä tai opetussuunnitelmallisista lähtökohdista. Kun arvioinnin kirjoittamisen 
tapa on neutraali, voidaan arvioinnin ajatella johtavan oppilaan vastuuta ko
rostavaan toteavaan arviointiin, johon ei liity aikuisen ohjausta. 

On selvää, että esitetyt orientaatiotyypit ovat teoreettisia. Sellaisena ne 
kuitenkin havainnollistavat, miten opettaja määrittelijänä ja oppilas määriteltä
vänä tulee todeksi käytännössä. Sanallisessa oppilaan arvioinnissa opettaja on 
toimiva subjekti. Hänen implisiittiset käsityksensä ohjaavat sitä, minkälaisena 
kuva oppilaasta piirtyy sanallisiin todistuksiin. Arviointitehtävässään opettaja 
ei kuitenkaan ole vapaa toimija, vaan sidottuna monin sitein opetussuunnitel
maan, pedagogiseen asiantuntijuuteensa, oppilaaseen, luokan konkreettiin ti
lanteeseen ja koulun kulttuuriin. 
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Näissä erilaisten positioiden risteyksissä opettajat sovittavat yhteen oppi
laan arviointiin liittyvät erilaiset intressit, yhtäältä oppilaskeskeisyyden asetta
mat vaatimukset ja yhtäältä yleiset oppimistulosten kontrolliin liittyvät vaati
mukset. Tätä jatkuvaan suhteuttamisen prosessia tutkimusryhmän opettajat 
kuvasivat viimeisessä tapaamisessamme seuraavasti: 

"Minä arvioin aina ensin kaikki oppilaat yhden oppiaineen suhteen. Esimerkiksi äi
dinkieli ensin kaikilta, sitten matematiikka kaikilta. Näin saan kuvan siitä, missä ko
ko luokka menee. Vasta lopuksi katson yksittäisen oppilaan kokonaisuutena." 

"Minä otan kyllä oppilas kerrallaan. Nyt, kun on uusi luokka, niin pitääkin aloittaa jo 
marraskuussa, että ehtii paneutua." 

"Kyllä se on niin, että ne lauseet kuvaavat, mitä opetussuunnitlmassa sanotaan." 

"No, minä katson, mitä otan muiden opettajien sanomisista mukaan." 

Nämä lainaukset yhdistyneenä tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin 
osoittavat sanallisen oppilaan arvioinnin monikerroksisuuden. Sitä, miten op
pilaan kuva muotoutuu sanoiksi ja lauseiksi sanallisiin todistuksiin, ei ole ollut 
helppo puristaa yksiselitteisiksi tutkimustuloksiksi. 

Tutkimustulokset osoittavat, että sanallisen arvioinnin sisältämä oppilaan 
kuva on monien kompromissien tulos. Kuvaan ovat vaikuttaneet opettajan op
pimisteoreettiset käsitykset, koulun opetussuunnitelma, luokan tilanne, van
hempien odotukset, opettajan konkreetit arviointitavat, opettajien välinen yh
teistyö sekä koulun ja kuntatason päätökset. Kuva oppilaasta on suhteellinen, 
jatkuvasti muotoutuva ja hapuileva. 

Tämän tutkimuksen intressinä oli selvittää, vastaavatko sanalliset arvi
oinnit niitä vaatimuksia, joita sille akateemisen minäkuvan rakentajana asete
taan. Nämä kriteerit rakennettiin tässä tutkimuksessa tutkimuksen teoreettises
sa osassa. Seuraavassa luvussa nämä kriteerit toimivat peilinä, jota vasten tut
kimuksen tuloksia arvioidaan. 



12 TULOSTEN TARKASTELUA 

12.1 Sanallinen arviointi perinteisten ja uusien sisältöjen 
yhdistelmänä 

12.1.1 Sanallisen arvioinnin kokonaisvaltaisuus ja eriytyminen 

Peilaan tutkimuksen tuloksia tutkimuksen teoreettisessa osassa esitettyihin 
tutkimusintresseihin. Aluksi pohdin, mihin sanallinen arviointi kohdistuu ja 
miten sanallisten arviointien sisällöt suhteutuvat teoriaosassa esitettyihin aka
teemista minäkuvaa tukevan arvioinnin kriteereihin. Tämän jälkeen tarkastelen 
lyhyesti, miten opettajat itse arvioivat sanallista arviointia ja sen mahdollisuuk
sia. Luvun lopuksi rakennan grounded - teorian menetelmän mukaisesti sanal
lisen arvioinnin teoreettista kehystä. 

Tarkastelen sanallisten arviointien kohdistumista ja sisältöjä sen mukaan, 
miten arvioinneissa näkyvät luvussa 3 esitetyt akateemista rninäkuvaa tukevan 
arvioinnin sisältökriteerit. Tarkastelen ensin arvioinnin kokonaisvaltaisuutta ja 
eriytymistä koskevia kriteereitä 1-3 ja tämän jälkeen arvioinnin dynaamisuutta 
ja ohjaavuutta koskevia kriteereitä 4-10. Arvioinnin kokonaisvaltaisuutta ja 
eriytymistä koskevat kriteerit ovat: 

1. Arviointi on panoraaman kaltainen kuvaus oppilaasta.
2. Arviointi sisältää harmonisen ja kokonaisvaltaisen kuvan oppilaasta ainutlaatui

sena erillisenä oppijana ja kouluyhteisön jäsenenä.
3. Arviointi on monidimensioinen ja sisältää spesifin eri oppiaineissa edistymistä

koskevan arvion.

Ensimmäinen kriteeri koskee arviointien yleisilmettä. Minkälaisen kokonaisku
van oppilaasta arvioinnit sisältävät, onko kuva panoraaman kaltainen, harmo
ninen ja kokonaisvaltainen? Kuvataanko oppilas ainutlaatuisena erillisenä op
pijana ja kouluyhteisön jäsenenä ja sisältävätkö arvioinnit monipuolista ja spesi
fiä eri oppiaineissa edistymistä koskevaa tietoa? 

Kysymyksiin arvioinnin kokonaisvaltaisuudesta on käytettyjen tutki
musmenetelmien vuoksi vaikea vastata. Kokonaisvaltaisuuden arviointi olisi 
edellyttänyt yksilöllistä oppilaskohtaista tarkastelua. Menetelmällisesti tämä 
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olisi tarkoittanut oppilaiden todistusprofiilien ja todistusten narratiivisen ra
kenteen tutkimista. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että hyvien op
pilaiden arvioinnit olisivat harmonisempia ja kokonaisvaltaisempia kuin on
gelmallisten oppilaiden todistukset. Harmoninen vaikutelma syntyi siitä, että 
näissä todistuksissa käsiteltiin oppimistulosten ja opiskelun ohella myös oppi
laan persoonallisuutta. Opettajien ongelmallisiksi kokemat oppilaat sen sijaan 
saivat arviointeja, jotka sisälsivät paitsi useita ongelmakuvauksia myös paljon 
erilaisia opiskeluohjeita. Siitä huolimatta, että opiskeluohjeet olivat kannustavia 
ja sisälsivät aina myös myönteisiä kommentteja, tekivät ne ongelmallisten op
pilaiden todistuksista kuitenkin usein kuri- ja puuteorientoituneita. Positiivisen 
ja negatiivisen viestin yhdisteleminen teki niistä usein myös pirstaleisia. On
gelmallisten oppilaiden saamat arvioinnit olivat myös hyvien oppilaiden to
distuksia kriittisempiä (vrt. Blöte, 1995). 

Arvioinnin monidimensioisuudesta tämän tutkimuksen perusteella saatiin 
sen sijaan kuva. Tulosten mukaan arviointi kohdistuu ensisijaisesti oppimistu
loksiin ja opiskeluun (52, 7 %). Kolme oppilaille yhteistä arvioinnin kohdetta 
olivat äidinkielen oppimisen laatu, työskentelytavat yleisesti ja oppilaan suh
teet luokkatovereihin. Näitä kolmea arviointikohdetta voidaan pitää keskeisinä 
koulutettavuuden kriteereinä. Tulos vahvistaa äidinkielen oppimiseen ja sosi
aalisuuteen painottuvan koulutettavuuden arvioinnin (vrt Kuusinen, 1992). 

Luonteeltaan sanalliset arvioinnit osoittautuivat normatiivisiksi opetus
suunnitelmaan ja hyvän suorituksen kriteereihin suhteutetuiksi. Normatiivi
suus näkyi muun muassa siinä, että tulosten kuvaamisessa käytetyt adjektiivit 
ja adverbit heijastivat ennalta määriteltyjä suorituksen kriteereitä kuten siiste
ys, selkeys ja virheettömyys. Lisäksi arvioinneissa käytetyt sanat muistuttivat 
numeroarviointiin verrattavaa skaalaa (kohtalaisesti, melko hyvin, hyvin, oi
kein hyvin). Suoritusten omaperäisyyden arviointi jäi edelleen vähäiseksi. Tulos 
osoitti, että sanalliset arvioinnit muistuttavat perinteisiä opetussuunnitelmaan 
ja psykometriseen mittaamiseen perustuvia arviointeja. Tämän lisäksi niissä oli 
kuitenkin merkkejä pyrkimyksistä laajentaa arviointia yhä ohjaavampaan suun
taan (vrt. Wile & Tierney, 1996, 207). 

Arvioinnin differentoituminen tapahtui tämän tutkimuksen aineiston pe
rusteella selvästi jo kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Ensimmäisellä 
luokalla arvioinnit olivat kokonaisvaltaisia ja niillä näytti olevan vahva sosiaali
sen vahvistamisen leima. Kolmannen luokan oppilaat saivat sen sijaan jo eriy
tyneitä, spesifejä todistuksia. Arvioinnin eriytyminen ja spesialisoituminen oli 
yhteydessä opetussuunnitelmaan ja siihen, miten opiskeltavat asiat operatio
naalistettiin opittaviksi ja mitattaviksi. 

Pisimmälle operationaalistaminen oli viety äidinkielen arvioinneissa, jois
sa oppiaine operationaalistui lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä itseilmaisuun ja 
tiedonhankinnan taitoihin. Nämä osa-alueet operationaalistettiin edelleen niin, 
että arvioinneista muodostui monitasoisia ja moniulotteisia. 

Matematiikassa operationaalistaminen jäi selvästi yleisemmälle tasolle. 
Arviointi kohdistui ensisijaisesti opetussuunnitelman mukaisiin sisältöihin, 
opiskeluprosessia ei arvioitu. Matematiikan arvioinneissa korostettiin sisäsyn-
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tyistä kyvykkyyttä sekä teknistä osaamista. Liikunnan arviointi perustui innok
kuuteen, lahjakkuuteen ja ohjeiden kuunteluun. 

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että oppiaineiden operationaalistami
nen oli yhteydessä myös käytettyihin arviointimenetelmiin. Fraasivalikkopoh
jaisessa arvioinnissa oppiaineen operationaalistamisen uli tehnyt ohjelman laa
tija, ulkopuolinen henkilö. Siitä huolimatta, että opettajat saattoivat muokata 
lauseita, voidaan menetelmän olettaa vaikuttaneen arvioinnin sisältöihin. 
Avointa WP-pohjaista menetelmää käyttävät opettajat joutuivat harkitsemaan 
alusta saakka, mitä he tulevat arvioimaan. Näin heillä oli myös parempi mah
dollisuus liittää arviointi omaan opetussuunnitelmaansa. Tutkimusaineisto olisi 
mahdollistanut kahdella eri menetelmällä suoritettujen arviointien vertailun. 
Tätä ei kuitenkaan aineiston pienuuden vuoksi tehty. 

Arvioinnin monidimensioisuus tarkoitti myös arvioinnin laajentumista 
koskemaan oppilaan kyvykkyyttä, persoonallisuutta ja sosiaalisuutta. Näistä 
erityisesti persoonallisuuden arvioiminen osoittautui kiistanalaiseksi ja herätti 
opettajissa erilaisia ajatuksia. Tutkimusryhmän yhteisten keskustelujen perus
teella voidaan todeta, että opettajat halusivat yleisesti välttää oppilaan persoo
nallisuuteen kajoamista. Tämä näkyi myös tutkimustuloksissa muun muassa 
siinä, että persoonallisuuteen kohdistuva arviointi koski ensisijaisesti oppilaan 
kouluasenteita, suhtautumista koulutovereihin sekä oppilaan sosiaalisia omi
naisuuksia. 

Persoonallisuuskuvauksissa käytetyistä adjektiiveista yli puolet (57 %) 
koski oppilaan koulumyönteisyyttä, 15 % reippautta, 11 % sosiaalisuutta ja 
ulospäinsuuntautuneisuutta, 9 % itsenäisyyttä ja 8 % erilaista lahjakkuutta. 
Adjektiiveja tutkimalla saatiin kuva ominaisuuksista, joita koulussa pidetään 
tärkeinä. 

Oppilaan persoonallisuutta ei arvioitu laajemmin. Tutkimuksen tuloksena 
saatuja hyvän koululaisen ominaisuuksia voidaan tulkita toisaalta koulun ar
jesta selittyviksi pragmaattisiksi, sopeutumista edistäviksi kompetensseiksi ja 
Loisaalta ideaaleiksi kompetensseiksi, joilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, 
joita opettajat uskovat oppilaiden jatkossa tarvitsevan ja joiden avulla opettajat 
uskovat oppilaiden saavuttavan heidän tärkeinä pitämiään asioita (Baumrind, 
1998, 13)? Tuloksen perusteella koulun oppilaskuvassa ei juurikaan näkynyt 
sellaisia ominaisuuksia kuin luovuus, kyky ottaa riskejä tai rohkeus heittäytyä 
asioihin. Sen sijaan yhteistoiminnallisuus ja kyky toimia erilaisissa ryhmissä tuli 
esiin. 

Persoonallisuuden arvioinnit näyttävät siis painottuvan oppilaan sosiaa
listen ominaisuuksien arviointiin. Tämä tulos saa vahvistusta, kun tarkasteluun 
otetaan mukaan sosiaalisuuden arvioinnit, joita tässä aineistossa esitettiin per
soonallisuuden arviointeja useammin. Sosiaalisuuden arvioinnit kohdistuivat 
siihen, miten oppilas suhtautuu koulun sääntöihin, koulukavereihin ja opetta
jaan. Tämän lisäksi sosiaalisuuden arvioimisella tarkoitettiin oppilaan yhteis
toiminnallisuuden ja sosiaalisuuden ongelmien arviointia. Tuloksen mukaan 
sosiaalisuuden keskeiseksi kriteeriksi nousi suhtautuminen luokkatovereihin. 

Kokonaisuudessaan tulos tukee aikaisempia tutkimustuloksia siinä, että 
opettajan oppilasta koskeva tieto on kontekstisidonnaista ja pragmaattista. 
Opettaja on kiinnostunut siitä, että koulutyö sujuu (Elbaz, 1990; Doyle, 1990). 
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Sanalliset arvioinnit näyttävät siis ainakin osin vahvistavan aikaisempien 
tutkimusten tuloksia arviointien kaavamaisuudesta ja arvioinnin kohdistumi
sesta muutamaan harvaan ominaisuuteen (Selleri ym.,1994). Tulos osoittaa kou
lulaisuuden määrittyvän ensimmäisten kouluvuosien aikana koulukäyttäyty
misen, työskentelytapojen ja äidinkielen oppimisen kautta. Tulos on mielen
kiintoinen oppilaan psykososiaalisen kehitystehtävän (Erikson, 1950) näkökul
masta. Kun tässä ikävaiheessa oppilaan kehitystehtävänä on oppia uusi sosiaa
linen identiteetti ja kehittää itseään oppijana, näyttää hän tämän tutkimuksen 
tulosten mukaan myös tulevan määritellyksi tästä näkökulmasta. Sanallisen 
arvioinnin voidaan näin todeta antavan eväitä sosiaalisen identiteetin rakenta
miseen (Serino, 1998) ja kiinnittävän oppilaan sekä kouluyhteisöön että siellä 
tapahtuvaan työn tekemiseen. 

Tutkimustulokset antavat kuitenkin aiheen kysyä, toteutuivatko arvioin
neissa myös muut akateemista minäkuvaa tukevan arvioinnin kriteerit. Saivat
ko oppilaat tietoa, joka auttaisi heitä persoonallisen identiteetin rakentamisessa, 
lisäisi heidän rehellisyyttään itseään kohtaan, auttaisi tiedostamaan omat vah
vuudet ja heikkoudet, edistäisi kasvua niin oppijana kuin kansalaisenakin, aut
taisi arvioimaan toimintaansa suhteessa omaan ja luokka tovereiden toimintaan 
ja antaisi oppilaalle aineksia konstruoida identiteettiään oppijana aina uudes
taan (Fogel, 1993; Widdershoven, 1994). Yritän vastata näihin kysymyksiin tar
kastelemalla arvioinnin dynaamisuutta ja ohjaavuutta. 

12.1.2 Sanallisen arvioinnin dynaamisuus ja ohjaavuus 

Arvioinnin dynaamisuutta ja ohjaavuutta arvioidaan seuraavassa sen mukaan, 
miten sanallisissa todistuksissa toteutuivat seuraavat autenttisuutta tavoittele
van ja akateemista minäkuvaa kehittävän arvioinnin kriteerit. Luvussa 3 nämä 
kriteerit määriteltiin seuraavasti: 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

Arviointi sisältää kehitettävissä olevan kyvykkyyskäsityksen 
Arviointi sisältää aikaperspektiivin mennyt - tulevaisuus ja mahdollistaa oppi
laan minän eri osa-alueiden kasvun mahdollisuuksien kokeilun. 
Arviointi on opettajan tarjous oppilaalle hänen koulututettavuudestaan ja kas
vun mahdollisuuksistaan, ikään kuin dialogin avaus. 
Arviointi on oppimis- ja tehtäväorientoitunut. 
Arviointi sisältää oppilaan autonomiaa tukevia attribuutioita. 
Arviointi ylläpitää kasvua tukevaa epätasapainon ja tasapainon tilaa. 
Arviointi sisältää oppilaan oman vastuun, aikuisen tuen ja kontrollin. 

Aloitan tarkastelun siitä, minkälainen kyvykkyyskäsitys sanallisiin arviointei
hin sisältyi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kyvykkyyden arvioinnit 
osoittautuivat yleisesti ottaen vähäisiksi ja kohdistuivat ensisijaisesti matema
tiikkaan ja liikuntaan. Matematiikassa kyvykkyysarvioinnit tulivat esiin myös 
siinä, miten matematiikassa koettuja ongelmia arvioitiin. Tulokset osoittivat, 
että matematiikassa oppilaiden ongelmat kuvattiin kyvykkyyden ongelmina, 
kun taas äidinkielen ongelmat kuvattiin useammin oppimisen ongelmina. 
Opiskeluohjeista ja attribuutioista heijastuva kyvykkyyskäsitys osoitti opettaji
en luottavan oppilaan omaan yrittämiseen. Kyvykkyyden arvioinneissa voitiin 
osoittaa myös sukupuolten välisiä eroja siinä, että matematiikan ongelmat arvi-
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oitiin tyttöjen kohdalla poikia useammin nimenomaan kyvykkyyden ongelmik
si. 

Arviointien ajallista suuntautumista ei varsinaisesti tutkittu. Arviointien 
painottuminen oppimistulosten arviointiin osoittaa kuitenkin, että arviointi 
suuntautuu pääsääntöisesti menneeseen. Tulevaisuussuuntautuminen tuli esiin 
opiskeluohjeissa ja attribuutioissa. 

Ohjeiden voimakkuuden mukaan tutkimuksessa esitetyistä ohjeista 43% 
oli suoria, 21 % suostuttelevia, 19 % neutraaleja ohjeita ja 16 % attribuutioita. 
Dialogi-aloitteen sisältävät lauseet olivat erittäin harvinaisia (1 %). Sisällöllisesti 
ohjeet koskivat oppitunneille osallistumista, huolellisuutta, lukemisen ja oi
keinkirjoituksen harjoittelua. Kolmannella luokalla lisääntyivät kehoitukset 
omien mielipiteiden rohkeaan ilmaisuun. Matematiikassa sanalliset tehtävät ja 
päässälaskut olivat yleisin huomautuksen aihe. Attribuutioissa opettajat luotti
vat oppilaan omaan ponnisteluun. Tulos vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksis
sa saatua tulosta (Covington, 1992; Crozier, 1997). 

Opiskeluohjeiden sisällöt osoittivat niiden liittyvän siihen, kuinka hyvin 
oppilas on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteet tai miten hän voisi ne 
saavuttaa. Attribuutioissa ja ohjeissa ei juurikaan tullut esiin oppilaan oikeus ja 
velvollisuus suunnitella itse opiskeluaan ja asettaa itse tavoitteitaan. Sen sijaan 
ohjeissa painotettiin oppilaan omaa tahtoa ja uskoa siihen, että hän itse voi saa
da muutokseen opiskeluunsa. 

Näiden kannustaviksi tarkoitettujen ohjeiden avulla opettajat osoittivat 
oppilaille keinoja, miten he voivat korjata virheitään ja puutteitaan ja miten he 
voisivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opiskeluohjeet 
osoittautuivat näin myös opettajan keinoksi yrittää muuttaa oppilaan käsityksiä 
itsestään ja kompetensseistaan. Samalla opiskeluohjeet olivat konkreetteja opas
tuksia, joiden avulla arviointi kiinnittyi suoraan havaittavaan toimintaan. Lause 
"tulethan ajoissa tunnille", osoittaa oppilaalle konkreetisti, missä kohdin ympä
ristö odottaa hänen muuttuvan. 

Opiskcluohjciden sisällöt osoittavat opettajien tulkitsevan oppimisen yk
silöllisenä tapahtumana. Aineistoon ei sisältynyt yhtään arviointilausetta, jossa 
ratkaisua oppimisen ongelmiin olisi etsitty opettajan ja oppilaan, oppilaan ja 
hänen vanhempansa tai oppilaiden keskinäisestä ponnistelusta. Arvioinnin 
voidaan näin todeta kohdistuvan vain oppijayksilöön ja sisältävän aikuisen 
kontrollin, mutta ei tukea. Tulos on mielenkiintoinen, kun sitä verrataan aikai
sempaan tutkimukseeni, jossa opettajat arjessa oppilaista puhuessaan sisällytti
vät puheeseen myös pohdintaa omasta suhteestaan oppilaaseen, omista toi
menpiteistään, aikomuksistaan, jaksamisestaan, kokemuksistaan, odotuksistaan 
ja omasta pätevyydestään (Mäensivu, 1995). 

Opiskeluohjeiden määrä erilaisten oppilaiden todistuksissa osoittautui 
suurimmaksi ongelmallisten oppilaiden todistuksissa. Sen sijaan oppilaat, jotka 
olivat saavuttaneet opetussuunnitelman tavoitteet, saivat uusia haasteita vain 
satunnaisesti. Lahjakkaiden oppilaiden näkökulmasta tulos on mielenkiintoi
nen. Minkälaiset ohjeet voisivat heidän kohdallaan toimia uusien kokeilujen 
käynnistäjinä ja kehityksen dynamon ylläpitäjinä? 

Siitä, kuuluvatko tämänkaltaiset opiskeluohjeet kuitenkaan viralliseen 
koulutodistukseen, eivät tutkimukseen osallistuneet opettajat olleet yksimieli-
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siä. Toisten mielestä omien ajatusten ja uskomusten esittäminen erilaisina attri
buutioina ja ohjeina on itsestään selvää. Toisten mielestä nämä eivät kuulu to
distukseen. Jotkut arvioivat, ettei heillä olisi myöskään pätevyyttä sellaiseen: 
"minunhan pitäisi tietää, että ohje on varmasti oikea". Osa opettajista näyttää 
siis ottaneen sanallisen arvioinnin paitsi arvioinnin myös opiskelun ohjauksen 
ja oppilaiden oppimisorientaation kehittämisen välineeksi. Toinen osa opetta
jista pyrkii myös sanallisissa arvioinneissa numeroarviointia vastaavaan objek
tiivisuuteen. 

Epäilevät lausahdukset heijastavat myös opettajien käsitystä arviointitie
don luonteesta. Toisten opettajien mielestä todistukseen voidaan kirjata vain 
asioita, joista opettaja on varma ja joita hän pitää objektiivisena tietona. Tämän 
käsityksen mukaan arviointitieto perustuu opettajan tulkintaan oppilaan edis
tymisestä. Toisen käsityksen mukaan käsitys oppilaan edistymisestä voidaan 
luoda yhdessä oppilaan kanssa. Jälkimmäistä vaihtoehtoa edustivat opettajat, 
jotka pitivät arviointikeskusteluja välttämättöminä sanallisten todistusten täy
dentäjinä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sanalliset arvioinnit heijastavat beha
vioristista oppimiskäsitystä oppimistulosten mittaamisena, konstruktiivista op
pimiskäsitystä oppilaan aktiivisuuteen ja oppilaan ajattelun skeemoihin vai
kuttamisena ja sosiokonstruktiivista näkemystä yhteisöllisen oppimisen koros
tamisena. Teksteistä näkyy sekä toteavan numeroarvioinnin että tavoitearvi
oinnin merkkejä. 

Nämä merkit heijastivat arvioinnin kiinnittymistä opetussuunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin. Se, mikä todistuksista useimmiten kuitenkin selkeästi 
puuttui, oli oppilaan yksilöllisiin tavoitteisiin kiinnittyvä arviointi. Todistuksis
sa ei myöskään arvioitu oppilaan psyykkistä kehittymistä laajemmin, arviointia 
ei suhteutettu oppilaan historiaan eikä arviointeja laajennettu tulevaisuuteen 
muutoin kuin puutteiden ja ongelmien korjaamisen osalta. Oppilaan asemaa 
luokkayhteisössä tarkasteltiin ensisijaisesti työrauhan näkökulmasta. Muu sosi
aalisuuteen liittyvä arviointi kuten auttavaisuuden, ystävällisyyden tai myötä
tuntoisuuden arviointi jäi vähälle. 

Tulkitsen näiden tulosten kertovan paitsi siitä, miten opettaja rajaa todis
tukseen kuuluvat asiat, myös opettajan oppimisteoreettisista käsityksistä, reaa
lisista mahdollisuuksista tuntea oppilaansa sekä hienotunteisuudesta ja varo
vaisuudesta. Tuloksen voidaan edelleen ajatella kertovan opettajien pyrkimyk
sestä huolehtia omasta psyykkisestä tasapainostaan ylläpitämällä tiettyä etäi
syyttä oppilaisiin ja rajaamalla omaa ammatillista rooliaan (Berger & Luck
mann, 1994; Blase, 1991). 

Uusi ja vanha ovat siis läsnä samassa todistuksessa. Tämä osoittaa, ettei 
ole olemassa vain yhtä arvioinnin näkökulmaa. Opettajat yhdistävät arvioin
neissaan yksilöllisen ja yleisen. Arvioinneissa käsitellään oppilaita yksilöinä, 
mutta vain tietyssä merkityskentässä. Oppilaan yksilöllisyys heijastuu luokan ja 
koulun kontekstia vasten. 

Tätä tulosta voidaan nyt suhteuttaa siihen, miten yksilöllisyyden on aja
teltu toteutuvan oppilaan arvioinnissa ja miten sen olisi tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella mahdollista toteutua. Tulkitsen tulosta suhteessa Boekart
sin (1999) määrittelyyn. Hänen mukaansa oppilaan itseohjautuvuutta tukevalla 
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yksilöllisyydellä voidaan tarkoittaa a) erilaisia oppimistyylejä, b) metakogniti
oita ja oppimisen kontrollia ja c) ontogeneettisen minän kehittymistä. Toisen 
taustan tulosten tulkinnalle antaa Hautamäen & Hautamäen (1999) minäkuvan 
erittely, jossa minäkuvaa tarkastellaan siinä tapahtuvien lyhytaikaisten mikro
geneettisten ja pitkäkestoisten kumulaliivislen ja onlogeneettisten muutosten 
avulla. 

Näitä luokitteluja hyväksikäyttäen tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
sanalliset arvioinnit vastaavat jossain määrin metakognitioiden ja oppimisen 
strategioiden kehittämisen haasteisiin ja rohkaisevat sanallisten arviointien ke
hittämiseen tähän suuntaan. Jos yksilöllisen arvioinnin kuitenkin halutaan koh
distuvan myös oppilaan ontogeneettiseen kehitykseen ja kokonaispersoonalli
suuteen (siihen liittyvistä ongelmista huolimatta), osoittautuvat sanalliset arvi
oinnit tämän tutkimuksen perusteella riittämättömiksi. Arvioinneissa ei käsi
tellä riittävästi oppilaan minän jatkuvuuteen, erillisyyteen ja yhteisöön kuulu
miseen liittyviä asioita. Ajallisesti arviointi suuntautuu liiaksi taakse päin tai 
tähän hetkeen. Tulevaisuuteen suuntautuvan kehityksen dynamon käynnistä
minen jää vähäiseksi. Ontogeneettisen kehityksen huomioiminen edellyttäisi 
arvioinnin kehittämistä yhä narratiivisempaan ja vuorovaikutuksellisempaan 
suuntaan niin, että oppilas voi todella kokea olevansa mukana asettamassa it
selleen merkityksellisiä tavoitteita. 

Käsitykseni mukaan kirjoitettujen sanallisten todistusten kehittämisen 
mahdollisuudet ovat ensisijaisesti oppimistulosten ja oppimisen strategioiden 
numeroarviointia tarkemmassa kuvaamisessa ja arvioimisessa sekä oppilaiden 
yksilöllisessä ohjaamisessa tämän arvioinnin pohjalta. Tämä edellyttää paitsi 
sanallisen arvioinnin sisältöjen myös sanallisen arvioinnin perusteena olevan 
tiedonhankinnan, kirjoittamisen tavan ja arviointien käsittelytavan tietoista ke
hittämistä. 

12.2 Arvioijan rooli muuttuu 

Opettajan asema todistusten kirjoittajana muuttuu väistämättä, kun siirrytään 
perinteisestä mittaamisesta oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja oppimi
sen prosesseja tukevaan laadulliseen arviointiin. Tämänkaltainen roolimuutos 
aiheutti tutkimusryhmän opettajissa kysymyksiä. Missä määrin opettaja on in
formaattori, tiedonvälittäjä ja valmentaja? 

Erilaiset käsitykset opettajan roolista ja oppilaan arvioinnin orientaatioista 
näkyivät todistusten sisällöissä ja oppilaan arvioinnin tavoissa muun muassa 
siten, että osa opettajista ei halunnut antaa todistuksissa opiskeluohjeita, yksi 
opettajista ei hyväksynyt käytettyä arviointimenetelmää lainkaan ja osa halusi 
siirtää erityisesti oppilaan persoonallisuuteen liittyvien asioiden arvioinnin ar
viointikeskusteluihin. Kokemansa ristiriidan opettajat ratkaisevat eri tavoin. 
Osa rakensi arviointijärjestelmän, jossa painottui oppilaiden ja heidän vanhem
piensa kanssa käytävä keskustelu, suullinen arviointi. Toiset organisoivat arvi
ointien kirjoittamisen tapaa niin, että arvioinnissa voitiin yhdistää sekä oppi
laan yksilöllinen arviointi että oppilaan suhteuttaminen luokkaan. Osa opetta
jista pyrki rajaamaan arviointikohteet niin, että saattoi olla vakuuttunut arvi-
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oinnin tasapuolisuudesta. Seurauksena oli, että eri opettajat kirjoittivat todis
tuksiin eri asioita. 

Siitä huolimatta, että opettajat haastatteluissa korostivat arvioinnin kiin
nittymistä luokkatilanteeseen, ei luokan todellisuus kuitenkaan näkynyt todis
tuksissa. Niissä ei kuvattu luokan tilannetta eikä koko luokan edistymistä. 

Opettajien kokemat ristiriidat ja niiden ratkaisuyritykset osoittivat, että 
opettajat pyrkivät löytämään sellaiset arviointitavat, joihin he luottavat, joiden 
he katsovat olevan oikeudenmukaisia sekä yksittäisen oppilaan että koko luo
kan näkökulmasta ja joihin he katsovat itsellään olevan valmiuksia. Opettajien 
kokemusta omista valmiuksistaan kuvastaa se, että vaikka tässä tutkimuksessa 
mukana olevat opettajat olivat erittäin kokeneita, hyvin koulutettuja, aktiivisia 
työnsä kehittäjiä ja opettivat vain keskisuuria luokkia, kuvasivat hekin mahdol
lisuutensa oppilaidensa yksilöllisten oppimisprosessien tuntemiseen usein hei
koiksi. 

12.3 Aineistolähtöinen sanallisen oppilaan arvioinnin 
teoreettinen kehys 

12.3.1 Tavoitteena ehjä itseä koskeva kertomus 

Rakennan nyt tämän tutkimuksen tuloksiin ja teoriaosaan nojautuen aineisto
lähtöisen sanallisen oppilaan arvioinnin kehyksen. Lähtökohtana tämän mallin 
rakentamisessa on ollut opettajan rooli arvioijana toisaalta koulun ulkopuolelta 
tulevien vaatimusten ja toisaalta oppilaan tarpeiden tulkkina (kuvio 43). 

Yhteiskunnan koululle antama tehtävä 

-tulevaisuuden kansalaisen kasvattaminen

-koulutuksellisen t· sa-arvon edistäminen

Opettaja pedagogisena asiantuntijana 

-oppilaan arvi 'nti työvälineenä

Oppilaskeskcinen tehtävä 

-akateeminen minäkuvan ja oppimisen taitojen kehittäminen

-ontogenecttisen kehityksen tukeminen

KUVIO 43 Opettaja oppilaan arv10mnin pedagogisena asiantuntijana, yhteiskunnan 
odotusten ja oppilaan tarpeiden tulkkina 
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Tämä tarkoittaa, että sanallisen arvioinnin kehys sisältää myös arvioinnin pe
rusristiriidan: oppilaan kasvun edistäminen ja oppimistulosten kontrolli. Läh
tökohtaolettamukset perustuvat tämän tutkimuksen teoriaosaan ja tutkimuksen 
tuloksiin, joiden mukaan numeroiden muuttaminen sanoiksi ei poista tosiasiaa, 
että opettaja arvioidessaan oppilasta yksilönä suhleullaa hänen edisLyrnistään 
luokan muihin oppilaisiin, opetussuunnitelmaan ja koulun ulkopuolelta tule
viin vaatimuksiin. 

Näistä lähtökohdista edeten pyrin seuraavassa rakentamaan sanallisen ar
vioinnin mallin, joka kuvaa sellaista oppilaan arviointia, jonka tavoitteena on 
auttaa oppilasta opettajan ohjaamana rakentamaan ehjä ja kokonaisvaltainen 
itseään koskeva kertomus ja oppimista tukeva akateeminen minäkuva. Kehys 
perustuu tutkimuksen teoreettisessa osassa tehtyyn tulkintaan tulevaisuuden 
kansalaisen kompetensseista ja akateemisen minäkuvan rakentumisesta. 

Tulevaisuuden kansalaisen kompetenssien ja oppilaan arvioinnin yhteyttä 
on tulkittu siten, että myös oppilaan arvioinnin tulisi antaa lapsille eväitä, joi
den avulla oppilaat pystyvät myöhemmin yksilöllisesti ja omatoimisesti käsit
telemään ja tulkitsemaan kaikkia sellaisiakin asioita, jotka aiemmin huolehdit
Liin perheen, suvun ja kyläyhteisön piirissä (Beck,1995,20). Käytännössä tämä 
tarkoittaa, ettei lapsille enää pyritä tarjoamaan yhtä ja ainoaa käyttäytymisen ja 
olemisen tapaa, vaan heitä pyritään tukemaan heidän omista tarpeistaan ja ta
voitteistaan kumpuavien elämänurien rakentamisessa. Tällöin oppilaiden ensi
sijaisena tavoitteena ei ole valmiiden mallien oppiminen, vaan halu ja kyky ra
kentaa koherenttia omaa ontologista turvallisuutta ylläpitävää narrutiivia (Cid
dens, 1991,54). Koulussa tämä tarkoittaa, että koulun tulee kasvattaa oppilaat 
itseohjautuvuuteen, aktiivisuuteen, oman toiminnan kontrolliin ja luottamaan 
omiin voimavaroihin. Koulukasvatuksen tukemana oppilaiden tulisi oppia 
asettamaan itselleen henkilökohtaiset tavoitteet, kehittää tahto näihin tavoittei
siin pyrkimiseksi ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

"Self-regulation has becorne the new place to bring cognitive, motivational and voli
tional views of instruction together" (Snow & Swanson, 1992,601). 

Tämänkaltaisen yksilöllisyyden ja yksilöitymisen tulkittiin tutkimuksen 
teoriaosassa kehittyvän vuorovaikutuksessa kulloisessakin yhteisössä. Tästä 
syystä painotetaan myös sanallisen arvioinnin kehittämisessä sitä, että oppilas 
on osa tiettyä yhteisöä ja kulttuuria. Sanallinen arviointi on tämän yhteisön pa
laute oppilaalle. Koululaiseksi kasvamisessa on silloin kysymys yhtä aikaa ta
pahtuvasta sih1ationaalisesta persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin rakentu
misesta (Mead, 1934; Serino, 1998, Taylor, 1995). 

Näiden tulevaisuustulkintojen mukaan sanallisen arvioinnin kehyksessä 
asetetaan arvioinnin tavoitteeksi oppilaan itseohjautuvuuden lisääminen, oman 
oppimisen kontrollin parantaminen ja kompetenssien lisääminen yhä yksilöity
vämmässä maailmassa toimimiseksi. 

Jotta koulu ja koulun toteuttama oppilaan arviointi voi tukea näin määri
teltyä oppilaan yksilöitymistä, tulee koulun ottaa kantaa tulevaisuuden kansa
laiskuvaan ja operationaalistettava se siten, että koulu voi vaikuttaa oppilaiden 
kehittymiseen tähän suuntaan. Koululla tulee olla myös pedagoginen näkemys, 
miten tulevaisuuden kompetensseja tuotetaan ja miten oppilaiden itseorgani-
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soituminen kehittyy. Tässä yhteydessä voidaan puhua eräänlaisen itseorgani
soitumisen opetussuunnitelman laatimisesta. Sen ensimmäinen askel on, että 
opetus perustuu oppilaiden omiin kulttuurisidonnaisiin tarpeisiin ja tavoittei
siin (Doll,1993). Näitä tulisi arvioida myös sanallisissa todistuksissa. 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden tarpeiden arviointi tapahtui opetussuun
nitelmaan suhteutettuna. Tulokset antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että sanalli
set arvioinnit voisivat sisältää myös sellaisten oppimisen tarpeiden arvioimista 
ja herättelyä, joista Toiskallio (1993,91) puhuu utooppisina ja udunomaisina 
kasvun ja muuttumisen mahdollisuuksina. Käytännössä tämä tarkoittaisi, ettei 
oppilasta enää arvioitaisi vain loogisesti ja rationaalisti, vaan arvioinnit sisältäi
sivät myös avointa, heuristista ja dialogihakuista tietoa (Toiskallio, 1993,91). 
Arvioinnit auttaisivat opettajaa ja oppilasta näkemään ja sanomaan sellaista, 
mitä ei vielä ole. Arvioinnit auttaisivat oppilasta näkemään myös omia kasvun 
mahdollisuuksiaan (possible selves) ja rohkaisisivat kokeilemaan omia rajojaan 
(Cunningham, 1994; Markus & Kunda, 1986). Käytännössä tämänkaltaiset arvi
oinnit edustaisivat opettajan ja oppilaan tulkintaa tulevaisuuden kompetens
seista. Arvioinnit sitoisivat oppilaan hänelle merkityksellisiin tavoitteisiin, jotka 
siten turvaisivat myös hänen ontologisen turvallisuutensa. 

Siitä huolimatta, että tällaisia avoimia udunomaisia tavoitteita ja oppilaan 
tulevaisuuteen viittaavia kielikuvia esitettiin tässä tutkimuksessa vain muuta
man kerran, niitä kuitenkin esiintyi muun muassa erilaisina osaajakuvauksina 
kuten "koreografian suunnittelija" ja "ahkera soiton harjoittelija". Tämänkaltai
set kuvaukset voivat parhaimmillaan avata jotakin uutta ja nostaa esiin jotakin 
sellaista, joka on tehnyt opettajaan vaikutuksen. Ero virallisen arvioinnin ja ar
jen puheen välillä oli kuitenkin selvä, jos tulosta verrataan aiemmassa opettaji
en arjen kieltä käsittelevässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin (Mäensivu, 
1995). Tässä tutkimuksessa oppilaita kuvattiin runsaasti erilaisten metaforien 
avulla kuten "sinä tuleva kirjailija", "hauras enkeli", "luokkamme älykkö". Eh
kä tähän suuntaan kuitenkin edetään. Dollin (1993,169) mukaan varsinainen 
todellinen elämä tapahtuu logiikan ja kielikuvien (metaforien) vuorovaikutuk
sessa. 

Sanallisen arvioinnin kehys voisi siis sisältää metaforisen tulevaisuuteen 
ohjaavan puheen. Tämän lisäksi arvioinnin tulisi tutkimuksen teoreettiseen 
osaan viitaten sisältää myös keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Arvioin
nin tulisi antaa eväitä oppimista tukevan orientaation kehittämiseksi, parantaa 
oppilaiden kykyä tavoitteiden asetteluun ja oman toiminnan kontrolliin sekä 
osoittaa keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Tämänkaltaista arviointia edusti
vat tässä tutkimuksessa muun muassa oppimistulosten, työskentelytapojen, 
affektien ja kyvykkyyden arvioinnit sekä opiskeluohjeiden ja attribuutioiden 
esittäminen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että opiskeluohjei
den ja attribuutioiden sisällyttäminen todistuksiin lisäsi niiden henkilökohtai
suutta ja kiinnitti todistukset tiiviimmin konkreettiin toimintaan. 

Tämä tulos rohkaisee uskomaan, että oppilaan arviointia voidaan helposti 
kehittää opiskeluprosessia ohjaavaksi, kunhan arviointi ensin nähdään keskei
senä osana oppilaan opiskelua ja opettajan opetustyötä. Kysymyksessä on täl
löin tavoitteiden asettelua, metakognitioita, oman toiminnan kontrollia ja attri
buointia kehittävä tulevaisuuspuhe (Craske,1988; Gauvain & Huard,1998; Tor-
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rance & Pryor,1998). Tämänkaltainen puhe on edellä kuvattua kielikuvia hy
väkseen käyttävää puhetta käytännöllisempää ja pyrkii antamaan oppilaalle 
todellisia työvälineitä oman opiskelunsa kontrollointiin (Stipek, 1997). 

Sanallisen arvioinnin sisällöistä voidaan nyt tehdä yhteenveto, jonka mu
kaan sanallisen arvioinnin tulisi kohdistua paitsi oppimistuloksiin myös 
udunomaisiin kasvun mahdollisuuksiin ja konkreetteihin oppilaan oppimisen 
strategioihin. Arvioinnin tulisi paitsi osoittaa oppilaalle tämän hetken vahvuu
det ja heikkoudet myös herättää toivoa ja avata ovia oppilaan kompetenssien 
kokeiluun (Cunningham, 1994). 

12.3.2 Arvioijan jatkuvasti uudelleen muotoutuvat roolit 

Kun arviointi edellä kuvatulla tavalla kiinnittyy yhä enemmän toisaalta muo
toutuvana olevaan minään ja toisaalta konkreettiin opiskeluun, tarkoittaa se, 
ettei arviointi enää voi olla pelkästään opettajan asia. Opettajan on luovuttava 
yksinoikeudestaan arviointiin jo siitä syystä, ettei hänellä ole keinoja määritellä 
oppilaidensa tulevaisuuden kuvia eikä hän toisaalta pysty myöskään havain
noimaan ja arvioimaan oppilaitaan yksilöllisesti riittävän monipuolisesti. 
Opettajalla ei välttämättä enää ole myöskään oikeutta yksipuoliseen tavoit
teenasetteluun, kun asiakas/ oppilasnäkökulman mukaan ainakin osa oppilai
den vanhemmista haluaa osallistua tavoitteiden asettamiseen. Vaikka tämän
kaltainen vuorovaikutuksellisuus ei tullut esiin varsinaisissa todistusteksteissä, 
osoittivat haastattelut opettajien haluavan jakaa vastuutaan arvioinneista oppi
laiden ja heidän vanhempiensa kanssa. 

Tutkimusaineisto osoittaa opettajan roolin arvioijana olevan muuttumas
sa objektiivisesta tutkijasta monipuoliseksi arvioinnin asiantuntijaksi. Kuvaan 
uudistuvaa arvioijan roolia ( kuvio 44) muokkaamalla ammatinvalinnanohjauk
sen ohjauskeskustelujen tutkimisessa käytettyä ohjauksen ulottuvuuksia ku
vaavaa mallia (Vähämöttönen, 1998). 

Rakentamassani mallissa yhtyvät sanallisen arvioinnin sisällöt ja tehtävät 
sekä opettajan ja oppilaan roolit arviointitapahtumassa. Malli ei sisällä arvola
tausta, jonka mukaan jokin kuvatuista asetelmista olisi paras ja tavoiteltavin. 
Sanallisen arvioinnin sisällöt ja opettajan ja oppilaan välinen arviointisuhde on 
aina yhteydessä arviointikohteeseen. 

Kuvion 44 mukaan opettajan rooli arvioijana vaihtelee objektiivisen tutki
jan, opiskeluprosessia eriyttävän ohjaajan ja oppilaskeskeistä oppimista tuke
van valmentajan välillä. Rooliaan vaihtelemalla opettaja säätelee suhdettaan 
oppilaaseen. Kysymys on jatkuvasta lähestymisestä ja etääntymisestä, jatku
vasta oppilaan suoritusten suhteuttamisesta yleiseen ja yksilölliseen ja näin 
myös jatkuvasta kontrollin ja tuen yhteensovittamisesta. Mallin mukaan arvi
ointitilanne on iteratiivinen, jossa oppilaan tekeminen ja opettajan palaute 
vaihtelevat. Tästä oppilaan ja opettajan tekemisten ja palautteen vastavuoroi
suudesta syntyy sekä oppilaan että opettajan itsereflektion ja kokemusten trans
formaation ydin. Tässä vuorovaikutuksessa syntyvät myös sanallisen arvioin
nin sisällöt ja oppilaan koulutettavuuden diagnoosi, joka tarkentuu vähä vä
hältä sen mukaan, kuinka herkästi uusia kasvun potentiaaleja tunnistetaan. 
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Oppilaan vastuu suuri 

Oppilas objektina Oppilaan ja opettajan 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
uudelleen muotoutuvat roolit 

Opettaja objektiiv' ena tutkijana, 
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Läheinen OPETI AJAN JA OPPILAAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Etäinen 

KUVIO 44 Määrittelijän ja määriteltävän vastavuoroisuus arviointitapahtumassa 

Mallissa oppilasta koskeva tieto perustuu toisessa ääripäässä opettajan 
havaintoihin ja tulkintoihin. Tällöin opettaja toimii objektiivisen tutkijan tavoin 
etäällä oppilaasta. Toisessa tilanteessa oppilasta koskeva tieto syntyy opettajan 
ja oppilaan yhteisissä keskusteluissa. Opettaja toimii tällöin valmentajan tavoin 
auttaen oppilasta tunnistamaan vahvuutensa, kokeilemaan rajojaan ja saavut
tamaan hänelle merkitykselliset tavoitteet. 

Opettajan aseman määrittely osoittaa samalla, minkälaiseksi toiminnaksi 
oppiminen ymmärretään. Kuvion 44 mukaan oppiminen voidaan nähdä oppi
laan vastuulla olevana yksilöllisenä toimintana ja toisessa tilanteessa opettajan 
ja oppilaan yhteisenä toimintana. Näistä ratkaisuista riippuu, milloin sanallinen 
arviointi on oppimistulosten kuvaamista ja milloin ohjaavaa puhetta. 

Esitetystä mallista puuttuu luokka- ja kouluyhteisö, joita molempia on pi
dettävä perustana sekä opettajan että oppilaan toiminnalle. Mallia luettaessa on 
lisäksi huomioitava yksittäisen opettajan ja oppilaan resurssit toimia mallin 
mukaisesti. Tämäkin tutkimus osoitti, että opettajat ovat eri tavoin valmiita 
kohtaamaan oppilaat ja heidän vanhempansa. Tämä näkyi muun muassa siinä, 
miten opettajat oman persoonallisuutensa mukaan säätelivät sekä sanallisen 
arvioinnin sisältöjä että kirjoittamisen tapaa. Toisten opettajien tullessa lähelle 
oppilasta puheenomaisissa arvioinneissaan, pidättäytyivät toiset opettajat 
etäällä suosien neutraalia ja virallista kirjoittamisen tapaa. Vastaavasti voidaan 
olettaa, että myös oppilailla ja heidän vanhemmillaan on erilaisia valmiuksia 
vastaanottaa toteavia arviointilausuntoja ja olla mukana vuorovaikutuksellisis
sa arviointiprosesseissa. Toimiminen objektiivisena tutkijana/tutkittavana ja 



170 

valmentajana/valmennettavana edellyttää erilaisten symbolien ja kulttuurin 
hallintaa kaikilta arviointiin osallistuvilta. 

Toteutuessaan yllä esitetty malli johtaa sellaiseen sanalliseen arviointiin, 
joka lisää oppilaan ontologista turvallisuutta, vahvistaa oppilaan metakogniti
oita, älyllistä ja sosiaalista valtaa arviointitapahtumassa ja laajentaa näin oppi
laan akateemista minäkuvaa ja oppilaan käsitystä itsestään oppijana. Opettajan 
kohdalla malli tarkoittaa jatkuvaa ammatillisen roolin muotoutumista. 



13 DISKUSSIO 

13.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää menetelmä sanallisten oppilaan arvi
ointien analysointiin, analysoida sen avulla sanallisten todistusten sisältöjä ja 
rakentaa aineistolähtöinen sanallisen oppilaan arvioinnin teoreettinen kehys. 
Tutkimus on perustunut peruskoulun 1- 3 luokilla annettuihin lukukausito
distuksiin (N=181). Keskeisinä tutkimusmenetelminä ovat olleet sisällönanalyy
si ja interaktiivinen tutkimusote. Tutkimuksessa on sovellettu grounded - teori
an lähestymistapoja. Tarkastelen seuraavassa tutkimuksen luotettavuutta ensin 
sen mukaan, minkälaisesta tutkimusaineistosta tässä tutkimuksessa on kysy
mys ja tämän jälkeen, miten grounded - teorian mukaisen tutkimuksen kriteerit 
toteutuvat tutkimuksessa. Nämä kriteerit ovat 1) uskollisuus aineistolle, 2) yh
teys teoriaan, 3) refleksiivisyys, 4) dokumentointi, 5) otokset ja negatiivinen ta
pausanalyysi, 6) sensitiivisyys osallistujien todellisuudelle, 7) yleistettävyys, 8) 
uskottavuus (Pidgeon & Henwood,1997, 268 - 272). 

Tutkimuksen perusaineiston pätevyyttä voidaan arvioida eri näkökul
mista. Kuinka aineisto on kerätty ja kuinka hyvin aineisto edustaa tuottajiensa 
tapaa arvioida oppilaitaan? Toiseksi on kysyttävä, edustaako aineisto opettajien 
sanallisia arviointeja yleisesti ja opettajien tapaa yleisesti arvioida oppilaitaan. 

Määrittelen tutkimusaineiston yhden koulun ja yhdeksän opettajan sanal
lisen oppilaan arvioinnin tapaustutkimusaineistoksi. Tapauksena on tällöin yksi 
opettajaryhmä ja heidän kirjoittamansa todistukset. Pidän aineistoa hyvänä 
seuraavista syistä. Aineisto koostuu todellisista sanallisista todistuksista ja to
distusten kirjoittajien autenttisista reflektoinneista. Aineiston monipuolisuutta 
lisää, että ne on kirjoitettu kahta erilaista menetelmää käyttäen. Aineiston laatua 
kuvaa myös se, että todistusten kirjoittajat ovat kokeneita opettajia ja edustavat 
koulua, jossa arviointia on kehitetty määrätietoisesti. Aineiston luotettavuutta 
on lisännyt myös se, että tutkijalla on ollut luottamuksellinen suhde sekä opet
tajiin että koulun rehtoriin. Lisäksi aineiston käsittely on ollut interaktiivisen 
tutkimusotteen ansiosta tutkimusryhmän kontrolloitavissa. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa olen pyrkinyt luomaan ymmärtävän ja ih
mettelevän suhteen aineistoon tutustumalla siihen hyvin. Opettajakoulutusta ja 
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-kokemusta vailla olevana tutkijana olen pyrkinyt parantamaan kykyäni ym
märtää aineistoa opettajan näkökulmasta keskustelemalla yleisesti oppilaan
arvioinnista sekä tutkimusryhmän että kymmenien muiden opettajien kanssa.
Aineistolähtöisen luokittelumallin rakentamisessa olen pyrkinyt huolellisuu
teen ja tarkkuuteen etsimällä sopivaa luokittelumallia pitkään ja esittämällä
luokittelun etenemisen huolellisesti. Ajallisesti käytin tähän aikaa runsaan vuo
den. Tutkimusraportissa aineistouskollisuudesta on pidetty huolta esittämällä
myös tutkimuksen lukijalle runsaasti erilaisia lainauksia alkuperäisestä aineis
tosta. Uskon pysyneeni aineistolle uskollisena myös sen vuoksi, että olen tehnyt
tutkimuksen ilman ulkopuolista apua. Luokittelun reliabiliteettia tutkittiin rin
nakkaisluokittelun avulla. Tulokseksi saatiin 84 %:n yhdenmukaisuus.

Todistukset analysoitiin osin etukäteen määriteltyjen kategorioiden ja osin 
tekstin tuottamien aineistolähtöisten kategorioiden perusteella. Näin toteutettu 
sisällönanalyysi tarjosi yhtenäisen menetelmän todistusten sisältöjen analysoi
miseen, mutta mahdollisti myös todistusten erityispiirteiden ja marginaalissa 
olevien ilmiöiden tutkimisen. 

Todistusten välisiä eroja tutkittiin oppiaineittain, oppilaiden koulume
nestyksen, sukupuolen ja luokka-asteen sekii opettajan mukuun. Sanallisia arvi 
ointeja ei ole tutkittu yksittäisen oppilaan näkökulmasta, vaan ensisijaisesti sen 
mukaan, miten oppilaita yleensä arvioidaan ja minkälaisia sanallisia kuvauksia 
heistä yleensä esitetään. Tutkimuksen kohteena eivät ole oppilaat yksilösub
jekteina, vaan pikemmin toiminnallisina kulttuurisina subjekteina. Tavoitteena 
on ollut selvittää, miten koululaisuutta tuotetaan sanallisen arvioinnin avulla 
(vrt. Salo, 1999,50). 

Aineiston käsittely tehtiin kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Vaativien 
tilastollisten menetelmien käytössä olen ollut pidättyväinen. Kun sanallisten 
arviointien alkuperäinen tavoite oli ollut tuoda esiin oppilaiden erilaisuus pi
kemmin kuin vertailla oppilaita keskenään, pidin tutkimuksen alkuvaiheessa 
puhtaasti laadullista tutkimusta aineiston näkökulmasta parhaana metodisena 
ratkaisuna. Saadakseni aineiston hallintaan päädyin kuitenkin kvantitatiiviseen 
tutkimusotteeseen, jopa siinä määrin, että alkuperäinen ajatus laadullisesta ot
teesta jäi lopulta aiottua vähäisemmäksi. 

Todistusten välisiä eroja tutkittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin 
avulla. Tämänkaltaisessa tutkimuksessa, jossa ryhmät ovat pieniä ja aineisto on 
laadullinen, on merkitsevyyksien suhteen oltava erityisen varovainen. Ne ker
tovat erojen voimakkuuden, mutta eivät, mistä erot johtuvat. Tästä syystä olen 
täydentänyt tuloksia myös autenttisilla lainauksilla. Näin toimien aineistoa on 
voitu tarkastella ikään kuin samojen linssien läpi näkökulmaa ja tarkkuutta 
vaihdellen. 

Joissakin tilanteissa tilastollisiin merkitsevyyseroihin tukeutuminen on 
voinut johtaa myös siihen, että tärkeitä asioita on jäänyt havaitsematta ja tar
kemmin tutkimatta. Yksi tällainen voi olla tyttöjen ja poikien todistusten erot. 
Sukupuolten erot osoittautuivat tilastollisessa analyysissä pieniksi, mutta sään
nönmukaisiksi. Usein toistuvat hienovaraiset vihjeet tyttöjen ja poikien todis
tusten erilaisuudesta osoittavat, että jatkossa sukupuolierojen tutkimiseen kan
nattaisi paneutua huolella laadullista analyysiä käyttäen. 
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Tutkimusaineiston ja teorian yhteensovittamisen erityisenä ongelmana on 
ollut, mistä kehyksestä tutkittavina olevia todistuksia voidaan yleensä lähestyä. 
Suurimman ristiriidan koin siinä, voidaanko aineistoa tarkastella psykologisesti 
akateemisen minäkuvan peiliä vasten. Epäilin psykologisen näkökulman ole
van vaativa ja epäoikeudenmukainen pragmaattisten todistusten tutkimiseen. 
Tutkimusaineiston suhteuttaminen koulun opetussuunnitelmaan olisi voinut 
tuoda lisäarvoa. 

Olen tarkastellut oppilaan arviointia kolmen teoreettisen viitekehyksen 
kautta; autenttinen oppilaan arviointi, akateemisen minäkuvan kehittyminen ja 
opettajan oppilasta koskevan tiedon syntyminen. Arviointien autenttisuuden 
tutkiminen jäi menetelmällisten ratkaisujen vuoksi vähälle. Kun tutkimus koh
distui koululaisuuden määrittelyyn yleisesti, ei tutkimuksessa tavoitettu arvi
oinnin autenttisuutta yksittäisen oppilaan näkökulmasta. Akateemisen minä
kuvan rakentajina sanallisista arvioinneista saatiin kuva. Opettajien oppilasta 
koskevan tiedon muodostumisesta keskusteltiin tutkimusryhmän tapaamisissa. 
Tätä aineistoa on voitu hyödyntää sekä tutkimuksen kuluessa että tutkimustu
losten analysoimisessa. 

Aineiston tarkastelu erilaisista näkökulmista osoittautui hyväksi ratkai
suksi. Näin voitiin tavoittaa sanallisen arvioinnin monimuotoisuus. Tämän mo
nimuotoisuuden tavoittamisessa ratkaiseva osuus oli myös interaktiivisella tut
kimusotteella. Tutkimusryhmän opettajien kanssa käydyt reflektiiviset keskus
telut palauttivat tutkijan opettajan arkeen ja osoittivat sekä oppilaan arvioinnin 
mahdollisuudet että rajat, joissa opettajien on arviointinsa kirjoitettava. 

Tutkimusryhmän opettajat osallistuivat näihin keskusteluihin vapaaehtoi
sesti. Kuten jo aiemmin todettiin, eivät kaikki tutkimusryhmän opettajat kui
tenkaan osallistuneet keskusteluihin. Tämä herättää kysymään, onko vapaaeh
toisuus vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. On luonnollista, että mitä useampi 
opettaja olisi ollut mukana haastatteluissa, sitä monipuolisempia keskusteluja 
olisi käyty. On myös mahdollista, että vapaat keskusteluhetket, joissa osallistu
jien kokoonpano vaihteli, antoivat tilaa erilaisille näkökulmille. Koska haastat
teluja on käytetty eräänlaisina ovenavauksina opettajien maailmaan, ei syste
maattisesti analysoitavana aineistona, ei haastattelujen vapaaehtoisuus käsit
tääkseni ole ollut ongelma. 

Seuraavat keskustelulainaukset osoittavat opettajien suhtautuneen tutki
mukseen vapautuneesti ja neutraalisti. Tutkimus antoi heille tilaisuuden tuu
lettaa omia ajatuksiaan, etsiä uusia näkökulmia sanalliseen arviointiin ja val
mistella seuraavaa askelta arvioinnin kehittämisessä. 

"Onko teille pojat hyötyä tästä?" 
"En minä nyt tiedä hyötyä, mutta ehkä jollakin tavalla vahvistaa, ettei aivan hukassa 
ole." 
"Minulle sillä tavalla, että nyt kevään arvioinnissa laitan tähän sosiaalisuudesta 
enemmän ilman muuta". 

Tutkijan rooli on vaihdellut objektiivisuuteen pyrkivän ulkopuolisen tut
kijan ja osallistuvan tutkijan välillä. Tämä mahdollisti, että olen voinut tutkijana 
säädellä suhdettani sekä aineistoon että opettajiin. Olen voinut tutkia sanallisia 
arviointeja väliin ulkopuolisena väliin opettajien kokemuksista. Kokonaisuute
na tutkijan subjektiivisuudella on tämänkaltaisessa tutkimuksessa ollut mer-
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kittävä asema. Tutkijan subjektiivisuus on ollut voimakkaimmin läsnä aineiston 
luokittelussa, haastattelu - keskustelujen vetämisessä sekä keskusteluteemojen 
ja autenttisten tekstilainausten valinnassa. Autenttisten lainausten valinta on 
ollut tutkijan ratkaisu. Ne ovat perustuneet toisaalta tutkimustuloksiin toisaalta 
keskusteluissa usein toistuneisiin teemoihin. 

Aineiston luokittelun luotettavuutta kommentoin jo edellä. Haastattelu
keskustelujen osalta uskon pitkään työkokemukseen perustuvan opettajien 
työn tuntemisen mahdollistaneen sen, että opettajien kanssa käydyt haastattelu
keskustelut muodostuivat avoimiksi ja luottamuksellisiksi. Se, etten ole opettaja 
eikä minulla ole opettajakokemusta, voidaan lukea sekä eduksi että haitaksi. 
Pitäytymällä psykologisessa kehyksessä, olen halunnut tehdä eron puhtaasti 
kasvatustieteelliseen arvioinnin kehykseen. 

Tutkijan intentioita voitiin kontrolloida myös kvantitatiivisten menetelmi
en avulla. Tunnistan tutkimusprosessiin liittyneen riskin, että ilman tilastollista 
analyysia, minulla tutkijana olisi ollut taipumus nostaa keskeisiksi sellaisia tu
loksia, jotka olivat tutkijan näkökulmasta kiinnostavia, mutta eivät tilastollises
sa analyysissa osoittautuneet kuitenkaan kovin tärkeiksi. Yksi esimerkki tällai
sista tutkijan emmkko oletuksista oli opettajien erot arviointitck�tin kirjoittami
sessa. Ennakkolukemisen perusteella olin valmis väittämään eroja suuremmiksi 
kuin ne lopulta osoittautuivat. 

Tutkimusryhmässä käytyjen keskustelujen lisäksi olen voinut tutkia ase
maani tutkijana ja parantaa oppilaan arviointia koskevaa tietämystäni useissa 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa, joissa olen luennoinut oppilaan arvioinnista ja 
erityisesti sanallisesta arvioinnista. Näissä tilaisuuksissa käydyt keskustelut 
ovat olleet tärkeitä myös siinä, että ne ovat antaneet tilaisuuden arvioida, ovat
ko tutkimusprosessi ja tutkimustulokset siirrettävissä muihin kouluihin. Tässä 
suhteessa mahdollisuuteni riittävään reflektiivisyyteen ovat olleet hyvät. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä, etlä tutkimuksen luokittelu 
olisi suoritettu ryhmässä. Riskinä kuitenkin olisi ollut, että yhteisymmärryksen 
saamiseksi olisi jouduttu tekemään kompromisseja., jotka olisivot voineet hei
kentää uskollisuutta aineistolle. Nyt tulkinnat ovat yhden tutkijan suorittamia 
ja näin jäljitettävissä. 

Tutkimusprosessin dokumentoinnin osalta olen kokenut tärkeimmäksi 
oman ajattelun kehittymisen dokumentoinnin. Muistikirjaani tallentuneet vi
suaaliset mallit ja tutkimuksen kulun hahmottelut osoittavat, kuinka tutkimuk
sen punainen lanka on vähitellen muotoutunut laajasta identiteetin kehyksestä 
yhä kapea-alaisempaan todistustekstien analyysiin. Nämä teoreettiset hapuilut 
tuntuivat jossakin vaiheessa sekoittavan sekä tutkimuksen teoreettisen viiteke
hyksen rakentumista että tutkimuksen ongelmanasettelua. Tutkimuksen kulu
essa erilaiset harhapolut ovat kuitenkin osoittautuneet ilmiön ymmärtämisen 
kannalta sitä arvokkaammaksi, mitä pidemmälle tutkimuksessa on tultu. 

Tapaustutkimuksena tulosten tulkintaan ja yleistettävyyteen on suhtau
duttava varoen. Yleistämisen suhteen tutkimusaineistolla on omat rajoitteensa. 
Sen perusteella ei voida päätellä, ovatko nämä todistukset tutkimusryhmän 
opettajille tyypillisiä pidemmällä aikavälillä. Koska kysymyksessä on pelkkä 
todistusaineisto, ei aineiston perusteella myöskään voida tehdä johtopäätöksiä 
tutkimusryhmän opettajien tavasta arvioida oppilaitaan kokonaisuudessac1n. 
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Tutkimusryhmä halusikin muistuttaa, että lukukausitodistukset ovat vain osa 
heidän arviointijärjestelmäänsä. 

Tulosten perusteella ei myöskään voida päätellä, minkälaisia oppilaat to
dellisuudessa ovat. Tutkimuksen kohteena eivät ole oppilaat eivätkä opettajien 
oppilaskäsitykset yleisesti. Tutkimus kohdistuu opettajien virallisissa asiakir
joissa, oppilastodistuksissa, ilmaisemiin oppilaiden opiskelua, käyttäytymistä, 
koulusuorituksia, persoonallisuutta, sosiaalisuutta sekä epäonnistumisen ja on
nistumisen syitä koskeviin käsityksiin. Tutkimustulokset eivät siis kerro siitä, 
minkälaisia oppilaat todellisuudessa ovat. Tulokset kertovat vain, minkälaista 
palautetta oppilaat saavat sanallisissa lukukausitodistuksissa ja näin siitä, min
kälaisia tutkimusryhmän opettajat ovat oppilaiden havainnoitsijoina ja sanalli
sen palautteen antajina. 

Toisenlaisella tutkimusasetelmalla tutkimuksessa olisi voitu pohtia myös 
todistusten sisältämän oppilaskuvan todenmukaisuutta. Sitä ei kuitenkaan 
tehty. Tämä nostaa kuitenkin esiin kysymyksen sanallisen arvioinnin luotetta
vuudesta ja siitä miten opettajat itse kontrolloivat sanallisten arviointien luo
tettavuutta (vrt. Linnakylä,1996; Takala, 1996). Tutkimusryhmän keskusteluissa 
tällaisina menetelminä tulivat esiin arviointien luettaminen toisella opettajalla, 
arvioinnin vuorovaikutuksellisuuden lisääminen, kriteereiden julkistaminen ja 
dokumentointi. Siitä, miten esimerkiksi koulun rehtori tai kouluviranomaiset 
voisivat seurata sanallisten arviointien laatua, ei keskusteltu. 

Tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä myöskään siitä, miten 
oppilaat tulkitsevat nämä todistukset. Oppilaiden reaktiot eivät missään vai
heessa olleet tutkimuksen kohteena, eivät edes tutkimusryhmän nauhoitettujen 
haastattelujen teemoina. 

Tutkimuksen tuloksia on siis tarkasteltava yleisellä tasolla. Mitä tutkimuk
sen tulokset kertovat opettajien mentaalisesta arviointikehyksestä yleensä? Mitä 
tulosten perusteella voidaan päätellä sanallisen arvioinnin mahdollisuuksista ja 
rajoitteista yleisesti? Mitä tulokset kertovat oppilaan arvioinnin, akateemisen 
minäkuvan ja opettajan oppilasta koskevan tiedon yhteyksistä? Tämä tarkastelu 
on tehty luvussa 12 tutkimustulosten tarkastelun ja sanallisen arvioinnin teo
reettisen mallin rakentamisen yhteydessä. 

Siitä huolimatta, että tutkimuksella on rajoitteensa, uskon tämän tutki
muksen menetelmien ja teoreettisen kehyksen olevan siirrettävissä sanallisen 
oppilaan arvioinnin tutkimiseen yleisesti. Sen sijaan tutkimuksen yksityiskoh
taisia empiirisiä tuloksia voidaan siirtää vain samanlaisen menetelmän avulla 
peruskoulun 1-3 luokilla tehtyihin todistuksiin. Tutkimuksessa kehitetty oppi
laan arvioinnin teoreettinen kehys antaa pohjaa sekä oppilaan arvioinnin ke
hittämiselle että uusille tutkimuksille. Teoreettiseen kehykseen perustuen on 
mahdollista kehittää sanallisen arvioinnin menetelmiä vuorovaikutuksellisem
maksi ja arvioinnin sisältöjä tietoisemmin oppilaan oppimisen strategioita ja 
ontogeneettistä kehitystä tukeviksi. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia ja ke
hittää erilaisten opiskeluohjeiden käyttöä oppilaan arvioinnissa. 
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13.2 Miten eteenpäin? 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, ettei julkisessa koulupuheessa 
luvattu arvioinnin yksilöllisyys ja autenttisuus toteudu hetkessä. Tulokset 
osoittavat sanallisen arvioinnin kohdistuvan opetussuunnitelman mukaisiin 
sisältöalueisiin ja koulussa olemisen näkökulmasta keskeisiin asioihin. Ero nu
meroarvioinnin sisältöihin ei ole suuri. Tämä osoittaa, ettei sanallisen arvioin
nin kehittämisessä ole kysymys vain numeroiden muuttamisesta sanoiksi. Ky
symys on koko arviointi - ideologian muutoksesta. Tämä tarkoittaa yhtä aikaa 
arvioinnin sisältöjen, arviointimenetelmien ja arviointiprosessin kehittämistä. 
Tässä tutkimuksessa rakennettua sanallisen arvioinnin teoreettista kehystä voi
daan pitää yhtenä askeleena sellaisen arvioinnin kehittämiselle, jossa arviointi 
yhdistyy todelliseen oppilaan opintojen ohjaukseen jo koulu-uran ensimmäi
sillä luokilla. Tämä lienee suunta valinnaisuutta korostavassa koulussa. 

Kriittisiksi kysymyksiksi sanallisen arvioinnin kehittämisessä näyttää tä
män tutkimuksen perusteella nousevan arviointikohteiden ja kriteereiden aset
taminen, opittavan aineksen operationaalistaminen, oppilaiden persoonallisuu
den arvioiminen, opiskeluohjeiden antaminen ja opettaja - oppilas suhteen 
määrittely oppilaan arvioinnin yhteydessä. 

Operationaalistamisen ongelmat koskevat sekä oppilaan valmiuksien, op
pimista välittävien tekijöiden että oppimistulosten arviointia. Tämä ei ole help
po tehtävä erityisesti peruskoulun ala-asteen opettajille, jotka joutuvat hallitse
maan kaikki oppiaineet. Siirtyminen oppimistulosten mittaamisesta opiskelu
prosessin arviointiin ja kuvailuun asettaa näin ollen opettajille paineita myös 
oppiaineiden parempaan hallintaan. Operationaalistamisen toinen kriittinen 
kysymys koskee persoonallisuuden arviointia, jonka yhteydessä joudutaan ky
symään, missä kulkee raja persoonallisuuden ja yleisen toimintatavan välillä, 
missä on henkilökohtaisuuden ja hienotunteisuuden raja sekä mitä on sopiva 
läheisyys. 

Tutkimusryhmän opettajissa herätti epävarmuutta myös opiskeluohjeiden 
antaminen. Heille ei ollut itsestään selvää, minkälaisia opiskeluohjeita arvioin
tiin voi sisällyttää, ketä ohjeet voivat koskea ja tulisiko ohjeisiin liittää myös 
opettajan antama tuki. Työmäärä ja ajan löytyminen puhutti myös tutkimus
ryhmän opettajia. 

"Totisesti se vie aikaa, siihen pitää varata 45 min/ oppilas. Se on taas kokonaistyö
ajasta kiinni". 

"Se on vaan se, taas sinne koulun käytänteisiin, että se vie aikaa. Kun ajatellaan, että 
sanallinen arviointi on jo työläs. Se on 10 - 20 -kertainen numeroarviointiin verrattu
na. Jos sitä vielä saman verran kaikkien vanhempien kanssa keskustellaan, niin tulee 
sekin kysymys, että uhraanko sen ajan". 

Pelkkä aika ei kuitenkaan riitä. Jos arviointia halutaan vakavasti kehittää 
edellä kuvattujen suuntaviivojen mukaisesti, tarvitaan myös uusia toimintata
poja ja uutta osaamista. Näihin asioihin tunnutaan kuitenkin kiinnittävän aivan 
liian vähän huomiota. Ilmeisesti edelleen uskotaan, että opettajat kiinnittävät 
luonnostaan huomiota oikeisiin asioihin, jaksavat dokumentoida havaintonsa 
asianmukaisesti ja tulkitsevat oppilaan yksilöllistä edistymistä niin, että oppi
laan psyykkiset, sosiaaliset ja fysiologiset lähtökohdat tulevat huomioiduiksi. 
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Oppilaan arvioiminen ei kuitenkaan ole enää itsestäänselvyys, kun arvi
ointikohteet monipuolistuvat, lisääntyvät ja tulevat yhä henkilökohtaisemmiksi. 
Oppilaan arvioimisesta on tulossa vaativaa oppilaan valmiuksien, opiskelu- ja 
oppimisprosessin ja oppimistulosten tutkimista. Tällöin joudutaan kysymään, 
minkälaisin resurssein ja menetelmin opettajat tämän työn tekevät. Edellä pu
huttiin jo aikaresurssista. Tämän lisäksi joudutaan puhumaan opettajan roolis
ta, arviointiosaamisesta sekä luokkatilanteen todellisuudesta. 

Mikäli viimeaikaisia ulkomaisia tutkimustuloksia voidaan soveltaa Suo
men oloihin, joudutaan hyväksymään, että formatiivisen arvioinnin soveltami
nen koululuokkaan on monisyisempi asia kuin ennalta on ajateltu (Torrance & 
Pryor, 1998). Amerikkalaiset sanallisten arviointien kirjoittamiseen ja doku
mentointiin opastavat kirjat osoittavat, että kysymyksessä on myös todellinen 
ammatillinen haaste opettajille. Opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta oppiainei
den hallinnassa, oppimaan oppimisen prosessien ymmärtämisessä, oppilaiden 
observoinnissa, toiminnan dokumentoinnissa, sanallisten raporttien kirjoittami
sessa ja arviointikeskustelujen toteuttamisessa (Power,1996; Power & Chand
ler, 1998). 

Kysymykset johtavat opettajien pedagogiseen asiantuntijuuteen. Mitä 
opettajat itse odottavat sanalliselta arvioinnilta? Mitä oppilaat ja heidän van
hempansa ajattelevat? Minkälaisiin sanallisiin arviointeihin he antavat opetta
jille valtakirjan? Viimeisten tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että äidit ja 
korkeasti koulutetut vanhemmat olisivat enemmän kiinnostuneita uusista laa
dullisista arviointimenetelmistä kuin isät ja heikosti koulutetut vanhemmat 
(Räty & Snellman, 1999). 

Haasteiden ja kysymysten määrästä huolimatta, sanallisen arvioinnin ke
hittämiseen on tartuttava. Samalla kiistely numeroarvioinnin ja sanallisen arvi
oinnin paremmuudesta voidaan lopettaa. Molemmilla on vahvuutensa ja heik
koutensa. Oppilas tarvitsee sekä kvantitatiivista tietoa edistymisestään että 
edistymisensä ja työskentelynsä laadullista arviointia. On monella tavalla pe
rusteltua, että tämän päivän lapset saavat aiempaa laajempaa palautetta edis
tymisestään. Muuttuvassa maailmassa myös arvioinnin tulee antaa heille aiem
paa monipuolisemmat mahdollisuudet rakentaa käsitystään itsestään oppijana 
ja varttuvana kansalaisena. 

Arvioinnin kehittämisessä on kuitenkin hyväksyttävä myös realiteetit. Ky
symyksessä ei ole yksittäisen menetelmän kehittäminen. Kysymys on koko ar
viointijärjestelmän kehittämisestä. 

Kun arvioinnista voimassa olevien ohjeiden mukaan päätetään koulu
kohtaisissa opetussuunnitelmissa, on vastuu arvioinnin kehittämisestä paitsi 
kunnilla entistä enemmän myös yksittäisillä kouluilla. Koulujen tulee rakentaa 
oma opetussuunnitelmaansa kiinnittyvä arvioinnin kehys ja siihen soveltuvat 
menetelmät. Sitä varten niiden on kyettävä yhdistämään koulun ulkopuolelta 
tulevat vaatimukset ja oppilaiden tarpeet. Arvioinnin kriteereiden tulisi heijas
taa "pikemmin ulkopuolisia arvostuksia ja standardeja kuin oppilaiden tai hei
dän opettajiensa arviointiperusteita (Linnakylä, 1996,78)". 

Menetelmällisesti tämä tarkoittaa oppilaan itsearvioinnin, sanallisen arvi
oinnin, kokeiden, arviointikeskustelujen, portfolioarvioinnin sekä opettajan ja 
koulun itsearvioinnin yhdistämistä kokonaisvaltaiseksi arviointijärjestelmäksi. 
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Yhdyn Dolliin (1993,174) siinä, että tämänkaltainen kehityssuunta ei tarkoita 
opettajan roolin vähenemistä oppilaan arvioijana, vaan päinvastoin. Arvioinnin 
monipuolistuminen ja vuotovaikmuksellisuus tulevat olemaan koko opettaja
kunnalle lähivuosien ammatillinen haaste. 

Tässä pioneeritutkimuksessa olen tarttunut pitkään lähes itsestään sel
vyytenä pidettyyn asiaan. Omalla kohdallani aiheeseen tarttuminen selittyy 
omasta työhistoriastani. Se, että oppilaan arvioinnista on yleisemminkin tullut 
ajankohtainen ja laajasti puhuttava asia, on puolestaan yhteydessä yhteiskun
nassa tapahtuviin muutoksiin, kansainvälistymiseen, uuteen oppimiskäsityk
seen ja sitä seuraaviin työskentelytapoihin, lapsikeskeiseen pedagogiikkaan ja 
oppimistulosten kontrollin tarpeeseen. 

Tämän tutkimuksen ideologisena lähtökohtana on ollut selvittää, miten 
sanallinen arviointi voi tukea akateemisen minäkuvan kehittymistä. Tulosten 
mukaan koululaisen kuva piirtyy pragmaattisena. Sanallinen arviointi tavoittaa 
akateemisen minäkuvan sisällöistä vain osan, mutta kuitenkin laajemman osan 
kuin perinteinen numeroarviointi. Akateemisen minäkuvan tueksi näytetään 
kuitenkin kaipaavan myös numeroarviointia. Sitä puolustavat sekä opettajat, 
oppilaat että heidän vanhempansa. Tämän asian tutkimusryhmän opettajat 
halusivat tuoda toistuvasti esiin. 

"Hyvin tunnistan itseni siitä, että minun arviointi on ollut toteavaa, koska se jotenkin 
liittyy minun ammattietiikkaan, elikä en halua kirjoittaa sinne sitä mututietoa, vaan 
sitä, minkä näen ja minkä kotiväkikin on nähnyt oppilaan suorituksissa. Ja sitten ko
tiväki haluaa, että he osaisivat sijoittaa sen oppilaan taidot jotenkin keskivertoryh
mään. Siis tämänhän ne sanovat kerta toisensa jälkeen haastatteluissa". 

"Eli haluavat tietää sen oman lapsen tason". 

"Kyllä, tason, eli onko se keskitason ylä- tai alapuolella vai missä. 

Tämä tutkimus on antanut erilaisia eväitä sekä sanallisen arvioinnin että 
koko arviointijärjestelmän kehittämiseen. Tutkimus on osoittanut sanallisen 
arvioinnin rajoituksia ja ongelmia. Samalla se kuitenkin rohkaisee kehittämään 
sanallista arviointia eteenpäin yhä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan. Tästä 
rohkaisusta esimerkkinä ovat tutkimusryhmän opettajien pohdiskelut viimei
sessä tapaamisessamme. 

"Nyt meillä ei ole enää fraasivalikkoa. 1-2 luokilla on rastisysteemi ja ylemmillä on 
avoin arviointimenetelmä. Kukin kirjoittaa arvioinnin tyhjälle paperille. Sen lisäksi 
meille on tulossa uusi yhteinen oppilaiden itsearvioinnin menetelmä. " 

"Ja oppilaiden kanssa keskustellaan. Kriteerit rakennetaan vähitellen, 5-6 luokalla 
keskustellaan, että mitä pitäis tehdä, että sais 8 tai 9. Esimerkiksi ainekirjoitus. Miten 
siitä antaa numeron. Siitä puhutaan oppilaiden kanssa."( Tutkimusaineisto: opettaji
en sanallisia arviointeja koskevat kommentit) 

Arvioinnin kehittämisen myötä opettajista on tullut ja tulossa todellisia 
arviointimenetelmien kehittäjiä. Tuekseen opettajat tarvitsevat tutkimusta ja 
määrätietoista, ohjattua kehittämistyötä. Ilman tieteellistä tutkimusta ja kehit
tämistyön tukea oppilaan arvioinnin kehittäminen kaatuu liiaksi opettajien 
harteille. Seurauksena voi olla, että arvioinnin kehittämistä ohjaa ensisijaisesti 
opettajien innostuminen, voimavarat ja jaksaminen. Kun uusien arviointitapo
jen tiedetään vaativan sekä aikaa että vaivannäköä (Pole,1993; Pryot & Tarran-
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ce,1998), on mahdollista, että arvioinnin tietoinen kehittäminen kilpistyy tällöin 
innokkaimpien opettajien hetkellisiin innovaatioihin. 

Jotta näin ei tapahtuisi, tulee vastuuta oppilaan arvioinnin kehittämisestä 
jakaa tutkijoiden, kouluttajien, opettajien ja hallintovirkamiesten kesken. Tut
kimusta tarvitaan arvioinnin luotettavuudesta, vaikuttavuudesta, arvioinnin 
koulukohtaisesta kehittämisestä, erilaisten arviointimenetelmien kuten oppilai
den itsearviointi, sanallinen arviointi ja arviointikeskustelut, toimivuudesta ja 
sisällöistä. Mielenkiintoinen tutkimushaaste olisi käynnistää tutkimus, jossa 
yhdessä oppimisen tutkijoiden kanssa rakennettaisiin erilaisia sanallisen arvi
oinnin menetelmiä oppilaiden oppimisen strategioiden kehittämiseksi. 

Tutkimuksen rinnalla tarvitaan koulutusta. Opettajat tarvitsevat mahdolli
suuden vaihtaa kokemuksiaan erilaisten arviointimenetelmien toimivuudesta, 
tietoa ulkoisen palautteen välittymisestä oppilaan toimintaan ja mahdollisuutta 
arvioida ja tutkia, miten heidän omat uskomuksensa näkyvät oppilaan arvioin
nissa. Arvioinnin kehittämisessä on kysymys myös opettajien ammatillisen mi
näkuvan kehittämisestä. Myös heissä tulee herättää toivoa sekä autonomian ja 
kontrollin tunnetta. 



SUMMARY 

1 Aims of the research 

This research has three interests firstly to study the changes that have occured 
in the transition from traditional assessment to a more authentic assessment. 
The analysis of previous research on the subject gives rise to justified concern 
about whether the developments in pupil assessment have created legitimate 
changes or has it merely been a question of a new kind of rhetoric which raises 
the question as to how long it is going to take for the theoretical knowledge of 
pupil assessment to move from an ideology to practical applications (Makinen, 
1998; Simola, 1997; Sahlberg, 1996). 

The i;ecund rei;ean.:h interei;t rnnc:erni; an analyi;ii; of written i;c:huul repurti; 
and a comparison with the pupils academic self concept. Therefore, I will not 
make a broad analysis of written school reports in terms of curriculum 
guidelines or the basic comprehensive school curriculum but my reflections will 
focus on the priority areas (currently) given to pupil assessments, namely to 
build self-image and to support learning. 

The third research interest concerns the practical realisation of pupil as
sessments. I am interested in what teachers themselves think about the deve
lopments in pupil assessment and how they might be able to influence the de
velopment towards assessments that are broader and more supportive of self 
concept building. This research interest is realized through an interactive re
search approach. The teachers taking part in the group are reflecting on the re
search themselves. Their voices are heard as quotations both in the theoretical 
and empirical parts of the study. 

Quantitative measuring is a typical product of modern times which accor
ding to the educational metatheories of transmission - transaction -trans
formation (Miller, 1996; Sahlberg, 1996) are connected with the transmission 
metatheory and the behaviouristic learning theory. According to transmission 
the pupil is considered as an object and an empty vessel who receives, without 
critique the teaching handed down to him/her by a more learned teacher. 
Teaching is seen as the imparting of information and knowledge according to 
set targets and plans (Doll,1993,172). Rauste von Wright and von Wright 
(1995,133) call this an empirical trend which according to them is characterised 
by authoritativeness; the teacher shows the way and is responsible for making 
sure that the right path is being followed. This way of thinking sees education 
as technical and rationale. 

Furthermore, traditional assessment has been criticised for not taking the 
complex learning processes, learning in interaction in real life nor the many 
skills pupils are expected to have in their working lives and generally later in 
life, sufficiently into consideration (Darling - Hammond, 1995, 5). 

This shows that the role of school is, at least on the level of public 
speeches, changing from imparting knowledge to supporting the holistic deve
lopment of individuals. In lerms of assessmenl Lhis means that also personality, 
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social skills, emotions, motivation, communication and cooperative working 
skills are assessed. Therefore, assessment is changing from the quantitative 
measurement of learning outcomes to qualitative evaluation, which aims to 
support learning and individual growth (Darling -Hammond, 1995; Dockrell, 
1988; Hautamaki & Hautamaki, 1997; House, 1986; Jakku-Sihvonen & Etelalahti, 
1997; Nisbet, 1993; Pole, 1993; Raven, 1988, Scriven, 1986; Simola, 1997; Torrance 
& Pryor,1998). 

In practice the renewed assessment is expected to include verbal feedback 
where the teacher articulates those most impressive achievements, what issues 
have been most interesting and what the pupil should do to further improve. 
Real, broader assessment can be described as a panoramic picture which inclu
des numeric information, grafic descriptions and verbal feedback (Rowntree, 
1987,229). 

By combining the above described definitions one can draw the conclusion 
that authenticity for pupils means assessment information which helps them 
build realistic images of themselves, identify their strengths and weaknesses, 
support growth as learners and citizens, help evaluate their actions in relation 
to their own and fellow learners' actions and give them tools to repeatedly 
construct their own identities as learners (Fogel, 1993; Widdershoven, 1994.). 

Increasing the authenticity of assessment is, however, not enough. In or
der for the assessment to become a real tool for building the pupil's self concept 
it needs to change from teacher - centered assessment to learner - centered and 
to a rommunication process between the pupil and the teacher where the in
formation concerning the pupil will safely grow and develop (Bruner, 1986,66, 
86,116). In order for the teacher to function as described above he/she must first 
be able to create conditions where authenticity is actually possible. 

2 Theoretical framework 

The theoretical framework includes the academic self concept which is unders
tood as dynamic and socio-cognitive (Boekarts, 1999; Dweck & Leggett, 1988; 
Hautamaki & Hautamaki, 1999; Lehtinen et. al., 1995; Stipek & Mac Iver, 1989, 
Pintrich, 1999; Vauras et.al., 1999). At the beginning of the school career the 
concept is holistic and undifferentated. During the school years the self concept 
will differentiate and generalize at the same time. The development of the aca
demic self concept is seen to be influenced by motivation. The motivation to 
learn is understood goal oriented within pupils can be divided into learning 
oriented and task oriented (Butler, 1988; Helmke & van Aken, 1995; Morling & 
Epstein, 1997). 

In describing the development of the academic self concept I have defined 
the ideal self concept as follows: the academic self concept develops as a part of 
the total self concept of an individual; it develops in interaction with the sur
rounding environment; it contains a belief of abilities as incremental and moti
vation which can be described as learning oriented. In order to support the de-



182 

velopment of this kind of ideal academic self concept, pupil asessement should 
fulfill the following criteria: 

1. Evaluations should include a panoramic picture of the pupil.
2. The picture included in the evaluation should be harmonic and desc

ribe the pupil as a holistic and personal learner and a member of the
classroom.

3. Evaluation should be multidimensional and contain spescific feedback
concerning different subjects.

4. Evaluation should explain ability as incremental.
5. The time perspective should move from the past into the future. The

evaluations should give the possibility to experiment with the possible
selves.

6. The evaluations should be like the offer of the teacher to the pupil, like
an opP.ning of the dialogue concerning his/her educability.

7. Evaluation should be learning aml task urienlaled.
8. The evaluations should include attributions supporting the autonomy

of the pupil.
9. The evaluation should maintain the disequilibrium.
10. The evaluations should include the responsibility of the pupil and

support and control from the teacher.

The evaluations and teacher's knowledge concerning the pupil is defined 
as socially constructed and contextual, which means that the picture they create 
of their students is relative depending on the context, life situation, physical 
envirovnment, as well as the climate and culture in the school (Fogel, 1993; Jos
selson, 1994; Markus & Kunda, 1986; von Cranach, 1992). The picture of the pu
pil is not static, it is dynamic and relative which means that the opportunities of 
pupils lay somehow "between the teacher and pupil"(Krahe, 1992). 

This means that both the situation where teachers get to know their pupils 
and the situation where pupils interpret the written reports are social. The desc
riptions arc seen as social representations ( von Cranach, 1992). 

3 Methods 

The methods of this research come from content analysis and social interac
tionism. The text has to be analyzed as a social construct. This has resulted in 
using content analyses and grounded theory approaches in analysing the texts 
of the school reports. At the same time the teachers, whose written reports are 
to be analysed, have taken' part in interpreting the data and the results. In this 
way the research is interactive. The focus of the research is on the data of the 
written reports (N=181) and on the group discussions with teachers. 
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According to the results the evaluation focuses mainly on the learning outco
mes and studying (52,7%). Assessment is normative and relative to good per
formance ciriteria defined in the curriculum. On the whole assessment can be 
said to follow the tradition of psychometric testing/measuring inspite of the 
fact that the texts include many signs of constructive learning theories, authen
ticity and interactivity. There were three targets that were common to the re
ports: The quality in leraning mother language, work habits and the rela
tionship with fellow pupils. There were signs of the new assessment culture in 
that the focus of assessment was broader including instructions and attributions 
in addition to measurements of learning outcomes, study methods, abilities, 
personality and social skills. How to operationalise the learning of necessary 
skills became one of the crucial questions of the broader assessment. 

Of the adjectives used for describing personalities in this research over 
half (57%) concerned the pupils' positive attitudes to school, 15% activeness, 
11 % social skills and 9% independence and 8% giftedness in various areas. The 
results are confirmed by the evaluations of pupils' social skills which included 
attitudes to school rules and regulations, relationships with fellow pupils and 
teachers as well as problems in interaction and cooperation with others. Accor
ding to the results interaction with other students became the main criterion 
when assessing pupils' social skills. On the whole the results showed that 
teachers emphasised social skills and positive attitudes to school more than ot
her characteristics in their pupils. The result confirms the static and formal 
descriptions of pupils found in previous studies. 

Regarding the instructions used in the research 43% were direct instruc
tions, 21 % persuasive, 19% neutral and 16% attributions. Sentences incorpora
ting dialogues were extremely seldom used. In attributions the teachers trusted 
in the pupils' own efforts. Study instructions and attributions reflect also the 
future direction of assessments as correcting mistakes and deficiencies; new 
targets, wishes and dreams were missing from the reports. 

5 Conclusions 

On the whole the results show that the evaluations partially fulfill the criteria 
set for the the evaluation. The results show that the framework for teaching has 
remained practically the same in spite of the speech concerning new learning 
styles and the belief in self-directed learning as well as the idea of the role of a 
teacher as coach. Teachers still meet their pupils mostly in groups in their class
rooms and their observations are tied to the context and activities. 

The role of the teacher as an assessor varies between that of an objective 
researcher/interviewer who studies the learning processes and that of a tu
tor/mentor. By moving from one role to another the teacher continually adjusts 
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his/her relationship to the pupil. This means that the teacher and the pupil are 
engaged in a process of constantly approaching and distancing, continuously 
comparing the student's achievements to the general and to the individual suc
cess. The evaluation process means a continuous mixing and matching of cont
rol and support. According to the model, the assessment situation is an interac
tive one where the pupil and the teacher take turns in taking action and giving 
responses. This interaction between individual actions and public feedback be
comes the core of the transformation of experiences and self-reflection for both 
the pupil and the teacher. In an ideal situation this leads not only to strengt
hening the pupil's metacognition and intellectual power, but it also leads to en
hancing his/her social power and therefore leads to the comprehensive deve
lopment of the pupil's academic self concept. 

When the evaluation/ assessment process is understood as above, as in
teractive and comunicative process, it is possibile to develop the written reports 
as to include information that is able to support both the ontogenetic develop
ment of the self concept of the pupils and the microgenetic growth of their me
tacognitive skills. In this way the written school reports will become tools for 
promoting self - directed learning. 

This actually means that teachers must have possibilities to take part in in
servive education and researches concerning the evaluation are needed. 
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Liite 1 Esimerkkejä aineiston luokittelusta 

1. Osaaminen ja oppiminen
1.1. Opitun hallinta

1.2. Osaamisen laatu 

1.3. Työskentelytavat 

1.4. Oppimiseen liittyvä affekti 

1.5. Vertailun sisältävä lause 

1.6. Kehittymistä kuvaava lause 

1.7. Oppimisen ongelmaa kuvaava lause 

2. Kyvykkyys
2.1. Kognitiiviset kyvyt
2.2. Praktisten kykyjen arviointi 

2.3. Kyvykkyyden mukainen kuvaus 
2.4. Kyvykkyyden ongelmaa 

kuvaava lause 

3. Persoonallisuus
3.1. Ulkoinen olemus

3.2 Luonteenpiirteiden kuvaus 
3.3. Osaajakuvaus 
3.4. Persoonallisuuden ongelmat 

4. Sosiaalisuus
4.1. Suhde koulun sääntöihin
4.2. Suhde luokkatovereihin 

4.3. Yhteistyökykyisyys 

4.4. Suhde opettajaan 

4.5. Sosiaalisuuden ongelma 

5. Opiskeluohjeet
5.1. Muutostarve
5.2. Toivomus tai suostuttelu 
5.3. Kehotus 

5.4. Rohkaisu 
5.5. Menestymistä/ epäonnistumista 

5.6. Menestymistä/ epäonnistumista 
koskeva yleinen selity 

5.7. Dialogialoite 

Luet sujuvasti. 
Osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja. 
Yhteen- ja vähennyslaskut hallitset hyvin. 
Luet melko sujuvasti. 
Kertolaskut alkavat jo sujua. 
Työskentelet tunnollisesti. 
Osaat toimia ohjeiden perusteella. 
Osallistunut innokkaasti liikuntatunneille. 
Pidät matematiikasta. 
Sinulla on kaikki 2-luokkalaiselta vaadittavat 
taidot matematiikassa. 
Olet luokkamme parhaita matematiikassa. 
Olet ollut viime keväistä aktiivisemmin 
mukana tunneilla. 
Lukutaitosi on kehittynyt. 
Kirjoituksesi ei ole vielä aivan virheetöntä. 

Sinulla menee matematiikka hyvin. 
Olet liikunnallinen. 
Olet osoittanut erityistä taitavuutta uinnissa. 
Olet lahjakas oppilas. 
Sinulla on vaikeuksia matematiikassa. 

Olet jäntevä. 
Olet hymyilevä. 
Olet ystävällinen ja avulias. 
Sinusta on tullut kunnon koululainen. 
Olet tasapainoton ja levoton. 

Noudatat hyvin koulun sääntöjä. 
Tulet hyvin toimeen kavereiden kanssa. 
Osaat kuunnella myös kavereidesi mielipiteitä. 
Osaat toimia hyvin ryhmässä. 
Pystyt myös johtamaan ryhmää. 
Tarvitset vielä opettajan tukea 
tiedonhankinnassa. 
Sinulle tulee usein riitoja kavereiden kanssa. 

Käsialasi vaatii vielä kovaa harjoittelua. 
Voisit lukea kesällä yhden kirjan. 
Ole huolellisempi. 
Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseesi. 
Hyvä! Jatka samaan malliin. 
Tee lisätehtäviä, niin laskutaitosi paranee 
koskeva attribuutio. 
Harjoittelu tekee mestarin! 

Haluathan itsekin parantaa menestystäsi? 
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Liite 2 Aineiston luokittelun kategoriat 

A. ldentifiointitiedot, kategoriat 1-5

1. Oppilaan numero
2. Oppilaan luokka-aste
3. Oppilaan sukupuoli
4. Opettaja
5. Opettajan sukupuoli

B.Käyttäytymisen ja huolellisuuden arvostelu, kategoriat 6-34

6. Käyttäytyminen, oppiminen,hallinta
7. Käyttäytyminen, oppiminen,laatu
8. Käyttäytyminen, oppiminen, työskentelytavat
9. Käytläyty111.i.i1eu, uppiminen,affeklil
10.Käyttäytyminen, oppiminen, vertailu
11.Käyttäytyminen, oppiminen,kehittyminen
12.Käyttäytyminen, oppiminen,ongelmat
13.Käyttäytyminen, kyvykkyys,kognitiivinen
14.Käyttäytyminen, kyvykkyys,praktinen
15.Käyttäytyminen, kyvykkyys,luokittelu
16.Käyttäytyminen, kyvykkyys,ongelmat
17.Käyttäytyminen, persoonallisuus, ulkoinen olemus
18.Käyttäytyminen, persoonallisuus, luonteenpiirteet
19. Käyttäytyminen, persoonallisuus, osaajakuvaus
20. Käyttäytyminen, persoonallisuus, ongelmat
21. Käyttäytyminen, sosiaalisuus, koulun säännöt
22. Käyttäytyminen, sosiaalisuus, suhde kavereihin
23. Käyttäytyminen, sosiaalisuus, yhteistyökyvykkyys
24. Käyttäytyminen, sosiaalisuus, suhde opettajaan
25. Käyttäytyminen, sosiaalisuus, ongelmat
26. Käyttäytyminen, opiskeluohje,muutostarve
27. Käyttäytyminen, opiskeluohje, muutostoive
28. Käyttäytyminen, opiskeluohje, kehoitus
29. Käyttäytyminen, opiskeluohje, kannustus
30. Käyttäytyminen, opiskeluohje, attribuutio
31. Käyttäytyminen, opiskeluohje, selitys
32. Käyttäytyminen, opiskeluohje, dialogi
33. Käyttäytyminen, muu ilmaisu
34. Käyttäytyminen, arviointilauseita yhteensä

C. Äidinkielen arviointi, kategoriat 35-63

35.Äidinkieli, oppiminen, hallinta
36.Äidinkieli, oppiminen, laatu
37.Äidinkieli, oppiminen, työskentelytavat
38.Äidinkieli, oppiminen, affektit
39.Äidinkieli, oppiminen, vertailu
40.Äidinkieli, oppiminen, kehittyminen 

Kategoriaa 
köytetty oppiloi::;to %:ilo 

kopps 
kopol 
koptt 
kopaf 
kopve 
kopke 
kopong 
kkyko 
kkypr 
kkyty 
kkyong 
kpeul 
kpelu 
kpety 
kpeong 
ksoks 
ksosk 
ksoyt 
ksoop 
ksong 
kdimt 
kdito 
kdikeh 
kdikan 
kdiatr 
kdisel 
kdidi 
kmuut 
kyht 

äopos 
äopol 
äoptt 
äopaf 
äopvc 
äopkch 

0% 
33% 
66% 
34% 
0,5% 
31 % 
19% 
0% 
3% 
0% 
3% 
0% 
33% 
38% 
3% 
48% 
55% 
29% 
4% 
19% 
14% 
30% 
33% 
8% 
18% 
7% 
2% 
64% 
100% 

57% 
91 % 
27% 
12% 
0% 
27% 

Liite 2 jatkuu 



.... jatkuu Liite 2 Aineiston luokittelun kategoriat 

41.Äidinkieli, oppiminen, ongelmat
42.Äidinkieli, kyvykkyys, kognitiivinen
43.Äidinkieli, kyvykkyys, praktinen
44.Äidinkieli, kyvykkyys, luokittelu
4S.Äidinkieli, kyvykkyys, ongelmat
46.Äidinkieli, persoonallisuus, ulkoinen olemus
47.Äidinkieli, persoonallisuus, luonteenpiirteet
4S.Äidinkieli, persoonallisuus,osaajakuvaus
49.Äidinkieli, persoonallisuus, ongelmat
SO.Äidinkieli, sosiaalisuus, koulun säännöt
SI.Äidinkieli, sosiaalisuus, suhde kavereihin
S2.Äidinkieli, sosiaalisuus, yhteistyökyvykkyys
S3.Äidinkieli, sosiaalisuus, suhde opettajaan
S4.Äidinkieli, sosiaalisuus, ongelmat
SS.Äidinkieli, opiskeluohje , muutostarve
S6.Äidinkieli, opiskeluohje, muutostoive
S7.Äidinkieli, opiskeluohje, kehoitus
SS.Äidinkieli, opiskeluohje, kannustus
S9.Äidinkieli, opiskeluohje, attribuutiot
60.Äidinkieli, opiskeluohje, selitys
61.Äidinkieli, opiskeluohje, dialogi
62.Äidinkieli, muu ilmaisu
63.Äidinkieli, yhteensä

D. Matematiikan arviointi, kategoriat 64-92

64.Matematiikka, oppiminen, hallinta
6S.Matematiikka, oppiminen, laatu
66.Matematiikka, oppiminen, työskentelytavat
67.Matematiikka, oppiminen, affektit
6S.Matematiikka, oppiminen, vertailu
69.Matematiikka, oppiminen, kehittyminen
70.Matematiikka, oppiminen, ongelmat
71.Matematiikka, kyvykkyys, kognitiivinen
72.Matematiikka, kyvykkyys, praktinen
73.Matematiikka, kyvykkyys, luokittelu
74.Matematiikka, kyvykkyys, ongelmat
7S.Matematiikka, persoonallisuus, ulkoinen olemus
76.Matematiikka, persoonallisuus, luonteenpiirteet
77.Matematiikka, persoonallisuus, osaajakuvaus
7S.Matematiikka, persoonallisuus, ongelmat
79.Matematiikka, sosiaalisuus, koulun säännöt
SO.Matematiikka, sosiaalisuus, suhde kavereihin
SI.Matematiikka, sosiaalisuus, yhteistyökyvykkyys
S2.Matematiikka, sosiaalisuus, suhde opettajaan
S3.Matematiikka, sosiaalisuus, ongelmat
S4.Matematiikka, opiskeluohje , muutostarve
SS.Matematiikka, opiskeluohje, muutostoive
S6.Matematiikka, opiskeluohje, kehoitus

äopong 
äkyko 
äkypr 
äkyty 
äkyong 
äpeul 
äpelp 
äpety 
äpeong 
äsoks 
äsosk 
äsoyt 
äsoop 
äsoong 
ädimt 
ädito 
ädikeh 
ädikan 
ädiatr 
ädisel 
ädidi 
ämuu 
äyht 

mopos 
mopol 
moptt 
mopaf 
mopve 
mopkeh 
mopong 
mkyko 
mkypr 
mkyty 
mkyong 
mpeul 
mpelp 
mpety 
mpeong 
msoks 
msosk 
msoyt 
msoop 
msoong 
mdimt 
mdito 
mdike 

203 

21 % 
S% 
2% 
0% 
6% 
0% 
2% 
3% 
0% 
1% 
S% 
0% 
1% 
0% 
2S% 
3S% 
40% 
11 % 
17% 
7% 
1% 
0% 
100% 

4S% 
4S% 
2% 
17% 
19% 
7% 
7% 
36% 
1% 
0% 
29% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
1% 
0% 
0% 
0% 
11% 
S% 
29% 

Liite 2 jatkuu 
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.. jatkuu Liite 2 Aineiston luokittelun kategoriat 

87.Matematiikka, opiskeluohje, kannustus mdika 4% 
88.Matematiikka, opiskeluohje, attribuutio mdiatr 15% 
89.Matematiikka, opiskeluohje, selitys mdisel 6% 
90.Matcmatiikka, opiskcluohjc, dialogi mdidi 1% 
91.Matematiikka, muu ilmaisu mmuu 0% 
92.Matematiikka, yhteensä myht 100% 

E. Liikunnan arviointi, kategoriat 93-121

93.Liikunta, oppiminen, hallinta lopos 0% 
94.Liikunta, oppminen, laatu lopol 3% 
95.Liikunta, oppiminen, työskentelytavat loptt 27% 
96.Liikunta, oppiminen, affektit lopaf 43% 
97.Liikunta, oppiminen,vertailu lopve 2% 
98.Liikunta, oppiminen, kehittyminen lopkeh 4% 
99.Liikunta, oppiminen, ongelmat lopong 13% 
100.Liikunta, kyvykkyys, kognitiivinen lkyko 1% 
101.Liikunta, kyvykkyys, praktinen lkypr 39% 
102.Liikunta, kyvykkyys, luokittelu lkyty 2% 
103.Liikunta, kyvykkyys, ongelmat lkyong 4% 
104.Liikunta, persoonallisuus, ulkoinen olemus lpeul 0% 
105.Liikunta, persoonallisuus, luonteenpiirteet lpelp 2% 
106.Liikunta, persoonallisuus, osaajakuvaus lpety 0% 
107.Liikunta, persoonallisuus, ongelmat lpeong 3% 
108.Liikunta, sosiaalisuus, koulun säännöt lsoks 3% 
109.Liiktmta, sosiaalisuus, suhde kavereihin lsosk 18% 
110.Liikunta, sosiaalisuus, yhteistyökyvykkyys lsoyt 0% 
111.Liikunta, sosiaalisuus, suhde opettajaan lsoop 0% 
112.Liikunta, sosiaalisuus, ongelmat lsoong 8% 
113.Liikunta, opiskeluohje, muutostarve ldimt 0% 
114.Liikunta, opiskeluohje, muutostoive ldito 4% 
115.Liikunta, opiskeluohje, kehoitus ldikeh 7% 
116.Liikunta, opiskeluohje, kannustus ldikan 3% 
117.Liikunta opiskeluohje, attribuutio ldiatr 8% 
118.Liikunta, opiskeluohje, selitys ldisel 3% 
119.Liikunta, opiskeluohje, dialogi ldidi 0% 
120.Liikunta, muu ilmaisu lmuu 0% 
121.Liikunta, arviointilauseet yhteensä !yht 89% 



Liite 3 Arviointilauseiden prosenttinen jakauma oppiaineen ja luokka-asteen mukaan 

Sis.luokka Kävttävtvminen ia huolellisuus Äidinkieli Matematiikka 

I lk II lk III!k Ilk II lk I!Ilk I lk II lk 
Op.hallinta 0 0 0.2 14 24.2 13.4 31.7 20.4 
Qpp.laatu 4.7 3.3 6.8 51.2 32.5 34.8 13.1 11.7 
Työsk.t. 23.3 12.4 13.7 6.5 6.5 3.6 0.7 1.5 
Affektit 2.9 11.5 4.4 1.6 1.7 2.0 9.0 6.6 
Ver.oppim 0 0 0.2 0 0 0 9.7 8.8 
Kehittvm. 12 8.1. 1.9 3.8 5.2 4.8 0 0.7 
Qpp.ong. 2.3 4.8 3.6 1.3 5.6 5.1 3.4 0.7 
Opp/os. 45.2 40.1 30.8 78.4 75.7 63.7 67.6 50.4 
yhteensä 
Kogn.kv 0 0 0 0 0 2.3 12.4 16.1 
Prak.ky 1.2 0 0.3 0 0.4 0.3 0.7 0 
Kvkvluok. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kvv.ong. 0 0 0.8 1.6 0.9 0.8 4.1 5.8 
Kyv. 1.2 0 1.1 1.6 1.3 3.4 17.2 21.9 
yhteensä 
Ulk.olem. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luon.piirt 8.5 4.3 4.2 0 0 0.5 0 0 
Osaaiakuv. 6.7 8.1 4.9 0 0 0.9 0 0 
Pers.ong. 0 0 0.8 0 0 0 0 0 
Persoon. 15.2 12.4 9.9 0 0 1.4 0 0 
yhteensä 
Sään.noud 5.8 12 6.9 0 0 0.2 0 0 
Suhde tov. 10.8 10.5 9 0 2.2 0.6 0 0.7 
Yhteist.ky 4.1 0.5 7.9 0 0 0 0 0 
Suhde op 0.3 2.4 0.5 0 0 0.3 0 0 
Sos.ong 2.3 2.9 6.8 0 0 0 0 0 
Sosiaalis. 23.3 28.3 31.1 0 2.2 1.1 0 0.7 
yhteensä 
Muutost. 1.7 0.5 3.3 4.3 3 4.7 2.1 2.9 
Muut.toiv. 3.8 9.6 5.8 9.2 6.1 4.5 2.1 5.1 
Muut.keh. 7.9 5.7 8.6 4.3 10.4 10.9 7.6 13.1 
Rohkaisu 0.3 1 1.9 0 0 4.2 0.7 1.5 
Attribuut. 0.9 2.4 5.5 1.9 0.9 4 2.8 1.5 
Yl.selitys 0.6 0 1.7 0.3 0.4 1.7 0 2.9 
Kys/dial 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 
Direktiiv. 15.2 19.2 27.3 20 20.8 30.5 15.3 27 
yhteensä 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

Liikunta 

III 1k Ilk 

18.5 0 
18.2 0 
0.3 17.7 
2.7 23.8 
2.4 0 
3.6 0 
2.1 10 
47.8 51.5 

8.5 0.8 

0 15.4 
0 0 
14.2 3.1 
22.7 19.3 

0 0 
0 0.8 
0 0 
0 2.3 
0 3.1 

0 4.6 
0 7.7 
0 0 
0 0 
0 3.8 
0 16.1 

4.8 0 
1.2 2.3 
10.6 3.8 
1.2 0 
8.8 3.1 
2.1 0.8 
0.6 0 
29.3 10 

100 100 

II lk 
0 
2.8 
8.4 
15 
0 
4.7 

8.4 

39.3 

0 
25.2 
2.8 

2.8 

30.8 

0 
1.9 
0 
0.9 
2.8 

0 
4.7 
0 
0 
6.5 
11.2 

0 
1.9 
1.9 
2.8 
7.5 
1.9 
0 
16 

100 

III lk 
0 
2.2 
16.1 

21.9 
2.2 
1.5 
1.5 
45.4 

0 
27.7 
0 
0 
27.7 

0 
0.7 
0 
0.7 
1.4 

0 
12.4 

0 
0 
1.5 
13.9 

0 
2.2 
3.6 
1.5 
2.2 
2.2 
0 
11.7 

100 

N 
0 
Ul 
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Liite 4 Arviointilauseiden jakauma oppiaineen ja oppilaiden sukupuolen 
mukaan 

Käyttäytja Äidinkieli Matematiikka Liikunta 
huolell 
T p T p T r T p 

Opitun hallinta 0 0.2 18.5 12.2 20.7 23.6 0 0 
Oppimisen laatu 6.5 4.1 42.6 35.3 14.8 16.3 1.0 2.2 
Työskentely- 19.5 14.1 5.2 4.7 0.9 0.3 19.4 9.0 
tavat 
Affektit 4.4 6.0 1.5 2.3 4.3 5.9 21.4 19.7 
Vertailu oppim. 0 0.2 0 0 6.8 4.2 1.0 0.6 
Kehittyminen 4.5 7.1 3.9 5.4 1.5 2.8 3.1 0.6 
Oppimisen 2.6 4.6 3.7 4.5 0.9 3.5 3.6 9.6 
ongelmat. 
Oppiminen/ 37.5 36.3 75.4 64.4 49.9 56.6 49.5 41.7 
osaaminen 
yhteensä 
Kognitiiviset 0 0 1.3 1.0 11.7 10.4 0 0.6 
kyvyt 
Praktir;ct kyvyt 0.6 0.1 0.3 0.2 0.3 0 19.4 26.4 
Kykyluokittelu 0 0 0 0 0 0 1.0 0.6 
Kyvykkyyden 0 0.9 1.2 0.9 11.1 8.7 1.5 2.2 
ongelma 
Kyvykkyys 0.6 1.3 2.8 2.1 23.1 19.1 21.9 29.8 
yhteensä 
Ulkoinen 0 0 0 0 0 0 0 0 
olemus 
Luonteenpiirteet 6.2 4.6 0.1 0.3 0 0 1.0 1.1 
Osaajakuvaus 6.8 6.0 0.4 0.5 0 0 0 0 
Persoonallis. 0.8 0 0 0 0 0 2.0 0.6 
ongelma 
Persoonallisuus 13.8 10.6 0.5 0.8 0 0 3.0 1.7 
yhteensä 
Koulun 7.7 7.4 0 0.2 0 0 2.0 1.1 
sään.noud 
Suhde 10.7 8.3 0.4 1.0 0 0.3 13.8 2.8 
luokkatov. 
Yhteistyökykyis. 6.2 4.2 0 0 0 0 0 0 
Suhde 0.3 1.2 0.1 0.2 0 0 0 0 
opettajaan 
Sosiaal.ongelma 3.5 6.0 0 0 0 0 1.5 6.2 
Sosiaalisuus 28.4 27.1 0.5 1.4 0 0.3 17.3 10.1 
yhteensä 
Muutostarve 2.1 2.6 3.0 5.7 4.0 3.5 0 0 
Muutostoivo- 4.2 7.4 5.2 7.3 1.5 3.1 0 4.5 
mus 
Muutuskehoitus 7.2 8.6 6.6 11.5 12.0 8.7 2.6 3.9 
Rohkaisu 1.5 0.9 2.4 1.9 1.2 1.0 1.5 1.1 
Attribuutio 3.3 4.2 2.4 3.3 7.1 4.2 3.6 4.5 
Yleinen selitys 1.4 1.1 0.9 1.2 0.9 2.8 0.5 2.8 
Dialogialoite 0.5 0 0.1 0.3 0 0.7 0 0 
Opiskeluohjeet 20.2 24.8 20.6 31.2 26.7 24 8.2 16.8 
yhteensä 
YHTEENSÄ 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Liite 5 Arviointilauseiden kokonaismäärä arviointikohteen, oppiaineen ja opettajan mukaan eriteltynä 
(arviointikohde: optu=oppimistulokset , kyky=kyvykkyys, pers=persoonallisuus, sos=sosiaalisuus, opoh=opiskeluohjeet) 

op opp Käyttäytyminen ja huolellisuus Äidinkieli Matematiikka Liikunta Arv 
optu kyky pers 505 opoh optu kyky pers 505 opoh optu kyky pers sos opoh optu kyky pers sos opoh Ilo 

yht yht yht vht DD 

1 13 44* 0 23 18 20 105 31 0 0 0 6 37 13 3 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 160 

41.9 0.0 21.9 17.1 19.0 100 83.8 0.0 0.0 0.0 16.2 72.2 16.7 0.0 0.0 11.1 0 0 0 ·o 0 0 12.3 

% 

2 22 78 4 20 51 27 180 171 5 0 0 25 201 36 15 0 0 3 54 37 14 1 10 3 65 500 

43.3 2.2 11.1 28.3 15.0 85.1 2.5 0 0 12.4 66.7 27.8 0.0 0.0 5.6 56.9 21.5 1.5 15.4 4.6 22.7 

3 20 53 0 19 17 14 103 89 1 0 0 43 133 49 7 0 0 17 73 30 11 3 11 10 65 374 

51.5 0.0 18.4 16.5 13.6 66.9 0.8 0.0 0.0 32.3 67.1 9.6 0.0 0.0 23.3 46.2 16.9 4.6 16.9 15.4 18.7 

4 21 43 0 10 30 29 112 54 0 0 2 33 89 24 15 0 1 21 61 14 18 0 1 12 45 307 

38.4 0.0 8.9 26.8 25.9 60.7 0.0 0.0 2.2 37.1 39.3 24.6 0.0 1.6 34.4 31.1 40.0 0.0 2.2 26.7 17.8 

5 23 41 0 16 29 11 97 121 3 0 3 15 142 45 15 0 0 16 76 28 15 3 11 5 62 377 

42.3 0.0 16.5 29.9 11.3 85.2 2.1 0.0 2.1 10.6 59.2 19.7 0.0 0.0 21.1 45.2 24.2 4.8 17.7 8.1 16.4 

6 21 40 10 31 29 26 127 115 7 7 5 45 179 39 17 0 0 16 71 18 13 0 7 9 47 424 

31.5 0.8 24.4 22.8 20.5 64.2 3.9 3.9 2.8 25.1 54.2 23.6 0.0 0.0 22.2 38.3 27.7 0.0 14.9 19.1 20.2 

7 22 53 0 19 40 40 152 143 6 1 2 60 212 54 17 0 0 51 122 21 13 2 10 2 48 534 

34.9 0.0 12.5 26.3 26.3 67.5 2.8 0.5 0.9 28.3 44.3 13.9 0.0 0.0 41.8 43.8 27.1 4.2 20.8 4.2 24.3 

8 18 49 5 10 50 45 159 50 9 0 0 53 112 36 15 0 0 12 63 6 7 0 0 0 13 347 

30.8 3.1 6.3 31.4 28.3 44.6 8.0 0.0 0.0 47.3 57.1 23.8 0.0 0.0 19.0 46.2 53.8 0.0 0.0 0.0 19.3 

9 21 53 1 3 78 63 198 102 0 1 0 38 141 29 26 0 0 19 74 17 5 0 2 5 29 442 

26.8 0.5 1.5 39.4 31.8 72.3 0.0 0.7 0.0 27.0 39.2 35.1 0.0 0.0 25.7 58.6 17.2 0.0 6.9 17.2 21.1 

yht. 181 454 11 151 342 275 123 876 31 9 12 318 124 325 130 0 1 156 612 171 96 9 52 46 346 

4 6 5 

% 36.8 0.9 12.2 27.9 22.3 70.3 2.5 0.7 0.9 25.5 53.0 21.3 0.0 0.0 25.5 45.8 25.7 2.4 13.9 12.3 

* ylempi luku lauseiden määrä, alempui luku %-osuus ko. oppiaineen arviointilause1sta



Liite 6 Henkilöä kuvaavat adjektiivit opettajittain 

Henkilöä OPl OP2 OP3 OP4 OPS OP6 OP7 0 OP 
kuvaavat p 9 
adjektiivit T p T p T p T p T p T p T p 8 p p 

T T 

ahkera i) 0 8 1 0 2 3 7 3 11 6 6 14 18 0 1 7 15 102 

aktiivinen 1 2 3 4 0 2 3 10 3 2 7 9 10 16 5 12 27 12 128 
aloitekyky- 0 0 3 2 1 2 1 1 4 1 3 6 1 1 2 2 1 0 31 
inen 
arka 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 1 13 

asiallinen 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 
auttavainen 0 0 1 1 4 4 1 2 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 19 
hiljainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
huomaa- 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 16 
vainen 
huonotuuli- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
nen 
huumorin ta- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O · 1 1 0 0 0 0 2 

iuinen 
hymyilevä 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
hyväkäytök- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

sinen 
hyväntuu- 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 
linen 
iloinen 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 11 

innokas 0 0 18 10 16 18 3 9 25 8 11 14 19 14 5 30 20 6 226 

itsenäinen 0 1 11 3 5 3 1 2 1 8 3 5 8 6 1 1 0 0 59 

jäntevä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
keskittynyt 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 

kohtelias 0 0 2 1 4 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 1 0 0 16 

(liite 6 jatkuu) 



.... jatkuu Liite 6 Henkilöä kuvaavat adjektiivt opettajittain 

kärsivällinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
liikunnalli- 0 0 6 4 3 6 0 2 5 4 5 4 4 0 1 0 0 1 45 
nen 
luotettava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
moni puoli- 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 
nen 
motivoitunut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
mukava 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
musikaalinen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
myönteinen 0 1 4 1 2 3 0 7 8 5 6 10 0 4 0 3 0 0 54 
negatiivinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
näppärä 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5 
omatoiminen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 0 1 0 3 4 1 20 
osaava 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 
osallistuva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
passiivinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
pitkäjäntei- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
nen 
ponteva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

positiivinen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
rauhallinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
reipas 5 4 6 1 7 3 7 7 7 1 10 8 3 2 2 0 1 0 74 
rehti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ripeä 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
rohkea 3 3 6 3 2 0 5 8 3 3 15 10 14 8 8 11 6 0 108 
sisukas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

sopuisa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
taitava 0 0 1 1 0 1 1 2 8 4 1 2 8 6 0 1 2 0 38 

Liite 6 jatkuu 



... jatkuu Liite 6 Henkilöä kuvaavat adjektiivt opettajittain 

tarkkaa vai- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
nen 

tasa painoi- 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
nen 
tomera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
topakka 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
touhukas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
tunnollinen 0 1 7 4 11 4 1 1 8 3 8 2 10 3 1 5 2 1 72 
vastuuntun- 1 0 3 2 1 1 0 2 9 2 5 8 0 1 0 0 0 0 35 
toinen 
vilkas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
väsynyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
yhteistyö- 0 0 3 1 0 1 0 0 9 2 2 5 1 2 0 0 0 0 26 
kykyinen 
yritteliäs 0 0 2 2 2 2 1 0 2 2 3 5 2 2 1 0 0 0 26 
ystävällinen 1 1 1 1 4 4 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 20 

ärtyisä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 5 16 11 18 12 4 5 28 9 19 23 15 11 2 5 2 1 194 



Liite 7 Toiminnan laatua kuvaavat adjektiivit ja adverbit opettajittain 

Toiminnan OPI OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 yht. 
laatua 
kuvaava T p T p T p T p T p T p T p T p T p 

attribuutti 
mukavasti 5 2 14 7 11 9 4 7 8 2 7 9 1 2 7 0 1 1 0 106 
tosi 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 
mukavasti 
oikein 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 7 0 0 0 0 24 
mukavasti 
aika 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 
mukavasti 
ajoittain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 8 
mukavasti 
melko 0 1 5 2 7 3 0 2 0 4 1 7 4 3 0 0 0 0 39 
mukavasti 
erittäin hyvin 0 0 0 0 0 2 1 3 3 1 2 3 1 0 0 1 3 2 22 
erinomaisesti 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 1 6 0 1 0 0 1 2 21 
ihan hyvin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
melko hyvin 2 2 0 2 7 0 2 5 1 1 2 7 4 1 2 7 6 2 53 
hyvin 10 9 25 1 3  10 9 1 3 19 20 11 8 19 16 18 15 30 46 13 304 
oikein hyvin 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 15 
aika hyvin 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
yleensä 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 
hyvin 
kohtuulli- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 
sesti 
vaihtelevasti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 7 
kunnolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

liite 7 jatkuu ... 

-

-



... jatkuu Liite 7 Toiminnan laatua kuvaavat adjektiivit opettajittain 
tv 

tv 

hidas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 
hienosti 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
oikein 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 17 
elävä 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 
epävarma 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 
hallittu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
hauska 2 0 3 2 0 0 0 0 4 4 4 4 5 1 0 0 0 0 29 
heikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
hieno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
huoliteltu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
huolimaton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
huolellinen 1 0 8 2 5 1 7 3 3 3 7 14 6 6 0 7 3 0 76 
idearikas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
ilmeikäs 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 
jäsennelty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
järjetelmälli- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 
nen 
kaunis 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 1 0 0 1 0 15 
kekseliäs 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
kiitettävä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 7 
kuuluva 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
kiva 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 
looginen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
mielenkiin- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 

toinen 
nopea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3 0 0 4 1 21 
omaperäinen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
persoona!- 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 

linen 

Liite 7 jatkuu .... 



... jatkuu Liite 7 Toiminnan laatua kuvaavat adjektiivit opettajittain 

rikas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

runsas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

selkeä 0 0 2 1 2 1 1 3 0 0 0 0 4 5 1 4 0 0 24 

siisti 0 1 11 7 9 3 6 4 4 8 12 14 8 10 8 7 15 3 130 

sujuva 1 4 4 2 7 6 0 7 14 8 6 7 13 6 7 16 16 4 128 

takelteleva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

tarkka 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 4 6 0 0 2 0 19 

tyydyttävä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

tämällinen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

virheetön 2 2 1 3 2 4 2 9 8 6 6 6 11 8 4 6 3 0 83 

värikäs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

3 7 19 13 20 14 9 23 35 25 25 32 40 37 20 34 37 7 400 
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Liite 8 Osaajakuvausten käyttö opettajittain 

opl op2 op3 op4 opS op6 op7 op8 op9 
koululainen 12 10 4 4 23 17 5 6 
oppilas 2 3 1 5 

uµpija 1 
opiskelija 2 1 2 
osallistuja 2 
luokkatoveri 6 
auttaja 1 
tyttö 1 2 
poika 1 1 
tyyppi 1 
tarkantyön- 1 
tekijä 
kuuntelija 1 
keskustelija 1 1 
Psiintyjä 1 1 3 
kirjoittaja 2 
tarinankertoj 2 
a 

tiedonhankkij 5 

a 
päässälaskija 1 
urheilija 1 
hiihtäjä 1 1 

palloilija 1 
voimistelija 1 1 
uimari 1 1 
liikkuja 1 1 
laulaja 1 3 2 5 2 

soitonharjoit- 1 1 
telija 
käsi työntekijä 1 
askartelija 6 
piirtäjä 6 
maalaaja 1 
herrasmies 
vastarannan 1 1 
kiiski 
koreografian 1 
suunnittelija 
Yhteensä 4 2 2 4 11 10 15 2 13 
tyyppejä 
Yhteensä 21 11 5 11 44 33 30 7 9 
käyttökertoja 
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Liite 9 Persoonallisuuden arviomisessa käytetyt adjektiivit, attribuutit ja osaaja
kuvaukset 

Opettaja Henkilö- Henkilö- Tehtävä- Tehtävä- Erilaisten Osaaja-
adjektiivien adjektiivien sidonnaisten sidon- osaaja- kuvaus-
määrä käyttö kerrat adjektiivien naisten kuvausten ten 

yhteensä/ määrä adjektiivien määrä käyttö-
oppilasta käyttökerrat kerrat 
kohden yhteensä 

1 20 62 (4,8) 7 57 (4,4) 4 21 (1,6) 
2 24 140(6,4) 17 140(6,4) 2 11 (0,5) 
3 21 126(6,3) 10 106(5,3) 2 5 (0,3) 
4 22 101(4,8) 12 114(5,4) 4 11 (0,5) 
5 20 165(7,2) 16 149(6,5) 11 44 (1,9) 
6 32 217(10,3) 18 207(9,9) 10 33 (1,6) 
7 35 209(9,5) 23 234(10,6) 15 30 (1,4) 
8 19 102(5,7) 9 121(6,7) 2 7 (0,4) 
9 14 117(5,6) 16 154(7,3) 9 13 (0,6) 
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