
KEHITETÄÄN ARVIOINTIA
YHDESSÄ!

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5op
2. koulutuspäivä



2. TAPAAMISEN AIHEET: 
Tavoitteiden ja arviointikriteerien tarkastelua ja keskustelua

oppiainekohtaisesti:
• Päättöarvioinnin kriteerit omassa opetettavassa aineessa
• Päättöarvioinnin kriteerien hyödyntäminen oman opetuksen

suunnittelussa
• Kriteerien hyödyntäminen omassa tehtäväkohtaisessa

arvioinnissa ja summatiivisessa arvioinnissa



• 13.00-13.45 OPH:n asiantuntijan Teijo Koljosen puheenvuoro oppiaineiden 
kriteereistä

• 13.45-14.00 kyselyvartti Teijo Koljosen kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.15 ainedidaktisia näkökulmia oppiaineen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin 

(Jarkko Lampiselkä)
• 15.15-15.45 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 15.45-16.00 lopetussanat, toisen välitehtävän ohjeistus ja vertaisverkkokeskustelun 

alustus

2. OSION TAPAAMISEN AIKATAULU JA 
OHJELMA



OPH:N
ASIANTUNTIJAN 
PUHEENVUORO
JA 
KYSELYVARTTI

Esitä kysymyksiä ja kommentteja Zoomin 
chatissa puheenvuoron aikana.

Chattiin esitetyt kysymykset ja kommentit 
käydään läpi asiantuntijan johdolla 

kyselyvartissa!



OPH:n asiantuntijan 
Teijo Koljosen
Puheenvuoro

oppiaineiden kriteereistä



RYHMÄKESKUSTELU
klo 14.00-14.30

• Miten oppiaineen erityispiirteet näkyvät oppimisen tavoitteissa ja
päättöarvioinnin kriteereissä?

• Minkälaisia monipuolisia arviointimenetelmiä oppimisen tavoitteet
haastavat käyttämään oppiaineessa?

• Millaisiin dokumentointitapoihin
päättöarvioinnin kriteerit oppiaineessa mielestäsi ohjaavat?

• Muut huomiot oppiaineen päättöarvioinnin kriteereistä

Kirjatkaa keskeiset ajatuksenne ylös.



ainedidaktisia näkökulmia 
oppiaineen tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin
Jarkko Lampiselän 

kanssa



RYHMÄKESKUSTELU
klo 15.15-15.45

• Millaisia haasteita ennakoit kohtaavasi päättöarviointia
toteuttaessasi kriteereiden mukaisesti?

• Millaista yhteistyötä kaipaisit kollegoiden kanssa arvioinnin
suunnitteluun ja toteutukseen?

Kirjatkaa keskeiset ajatuksenne ylös.



LOPPUSANAT



2. OSION VÄLITEHTÄVÄ
PALAUTUS MOOC-ALUSTALLE

Ota tarkasteltavaksi kolme oppimisen tavoitetta omassa 
opetettavassa oppiaineessasi.

• Pohdi, minkälaisella osaamisella ja näytöillä eri arvosanat 
ovat saavutettavissa valitsemissasi tavoitteissa.

• Minkälaisia arviointi- ja dokumentointimenetelmiä valitsemasi 
tavoitteet edellyttävät?

• Miten kertoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen, miten oppilas 
voi kehittää omaa osaamistaan kohti oppimisen tavoitteita?

Toisen välitehtävän suositeltu viimeinen palautuspäivä on 8.4.
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VERTAISKESKUSTELU

Valitkaa 2. osion välitehtävän kautta esille nousseita 
ajatuksia tai kysymyksiä.

Avatkaa keskustelu niiden pohjalta kurssialustalla 2. osion 
vertaiskeskustelualueella.

Suoritukseen kuuluu avata vähintään yksi uusi 
keskustelunavaus ja kommentoida vähintään kahden 

muun avaamia keskusteluja.

Otsikoi keskustelunavaukset ja kommentit oppiaineittain.

Tarkemmat ohjeet löydät kurssialustalta: mooc.helsinki.fi



FLINGA-SEINÄ

FLINGA-SEINÄLLE PÄÄSET KLIKKAAMALLA! 
https://edu.flinga.fi/s/EABDRSL

https://edu.flinga.fi/s/EABDRSL


KIITOS!
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KIITOS!

Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi
Melina Lukkarinen, melina.lukkarinen@helsinki.fi

mailto:marja.tamm@helsinki.fi
mailto:aleksi.heikola@Helsinki.fi


Ainedidaktisia näkökulmia 
arviointiin

FT Jarkko Lampiselkä, 
Kemian ja fysiikan didaktiikan yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Kehitetään arviointia yhdessä! Arviointikriteerit ja oppimisen 
tavoitteet 5op, 2. koulutuspäivä, 23.3.2021. Verkkotapahtuma.



Arvioinnin dilemma

Opettajan 
observointia

Oppilaan 
suorituksia

Tulkintaa

Ei saavuteta



Arvioinnin keskeisiä kysymyksiä

1. Mitä oppilaan pitäisi tietää ja 
osata? 

2. Miten oppilas voi osoittaa 
tietämänsä ja osaamansa?

3. Miten opettaja voi mitata 
oppilaan tietämistä ja osaamista

ARVIOINTITYÖ
KOMPETENSSI

TAITOA

KYKYÄ

TIETOA



Miten oppimista voisi arvioida?

Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden
luominen

Tiedollinen 
ulottuvuus

Faktatieto

Käsitteellinen tieto

Menetelmätieto

Metakognitiivinen
tieto

Oppilaan suorituksia voi tarkastella esimerkiksi Andersonin ja Krathwohlin (2001) arviointitaksonomian yleisen 
mallin avulla



Esimerkki taksonomian käytöstä opetussuunnitelma-analyysissä
Lukiotaso

Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden luominen

Ti
ed

ol
lin

en
 u

lo
tt

uv
uu

s

Faktatieto

Luokittelee eri 
energianlähteitä 
(TR)

Luokittelee aineita 
niiden jaksollisen 
järjestelmän paikan 
perusteella (TR)

Käsitteelli
nen tieto

Nimeää 
ioniyhdisteitä 
(TR)

Selittää, miten 
kemia tieteenalana 
kehittyi (TR)

Käyttää tieteelisiä 
termejä aineen ja 
ilmiön  kuvailussa 
(CZ)

Selittää, miten 
kestävä elämä ja 
kehitys liittyvät 
kemiaan (TR)

Kuvaa aineenvaihdunnan 
perusprosesseja ja niiden 
merkitystä (CZ)

Menetel
mätieto

Ymmärtää, miten 
kemiallinen tieto 
rakentuu kokeilla ja 
mallintamalla (FI)

Laskee 
reaktioentalpian
standardientalpioide
n avulla (TR)

Arvioi
alkuaineiden 
ominaisuuksia ja 
toimintaa 
jaksollisenj. 
perusteella (CZ)

Osaa tutkia erilaisia 
kemiallisia ilmiöitä 
kokeellisesti ja eri 
malleilla sekä ottaa 
huomioon 
työturvallisuusnäkökohda
t (FI) 

Metakogn
itiivinen
tieto

Arvioi nanoteknologian 
kehitystä sen vaikutusten 
perusteella tieteeseen, 
yhteiskuntaan, 
tekniikkaan, ympäristöön 
ja talouteen (TR) 

Osaa tutkia orgaanisiin 
yhdisteisiin, aineen 
määrään ja pitoisuuteen 
liittyviä ilmiöitä 
kokeilemalla ja 
käyttämällä erilaisia 
malleja (FI) 

Elmas ym. (2020). The intellectual demands of the intended chemistry curriculum in Czech, Finland, and Turkey: a comparative analysis based on the revised Bloom’s taxonomy. 
Chem. Educ. Res. Pract., 21, 839 – 851. 



Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden luominen

Tunnistam
inen

Muistiin 
palauttam
inen

Tulkinta Esimerkkie
n 
antaminen

Luokittelu Yhteenvet
ojen 
tekeminen

Päättely Vertailu Selittämin
en

Toimeenp
ano

Loppuuns
aattamine
n

Erottelu Järjestely Määrittele
minen

Tarkastelu Kritiikki Kehittey Suunnittel
u

Tuottamin
en

Ti
ed

ol
lin

en
 u

lo
tt

uv
uu

s

Fa
kt

at
ie

to

Terminolog
ia

Tietoeleme
ntit esim. 
laskusäänn
öt

Kä
sit

te
el

lin
en

 ti
et

o

Luokat ja 
kategoriat

Periaatteet
ja 
yleistykset

Teoriat,
mallit, 
rakenteet

M
en

et
el

m
ät

ie
to

Taidot ja 
algoritmit

Tekniikat ja 
menetelmä
t

Kriteerit
oikean 
menetelmä
n 
valitsemise
ksi

M
et

ak
og

ni
tii

vi
ne

n
tie

to

Strategiat

Kognitiivise
t tehtävät, 
kontekstit
ja 
ehdollisuus

Itsetuntem
us

Andersonin ja Krathwohlin taksonomian tarkennettu malli 

Kratwohl, D. 2002. A Revision of Bloom’s Taxonomy – An Overview. Theory into Practice, 41(4), 212–218.



Kemian arvioinnille tunnusomaisia piirteitä

TIETOKOMPONENTTI (tiedon haltuunotto)

• Kemiallisen tiedon kolmen tason malli (konkreettinen, sub-mikroskooppinen, symbolinen)
• Tutkittavat ilmiöt (kemian tiedonalan kiinnostuksen kohteet)
• Rakennemallit  (olioiden ja ilmiöiden kuvailu)
• Kemia kieli, merkkijärjestelmä, matemaattiset mallit, algebralliset yhtälöt (kemiallisten 

tapahtumien kausaalisuhteiden selitykset, reaktioyhtälöt)

TAITOKOMPONENTTI (tiedon hyödyntäminen)

• Ongelmanratkaisua (numeerisia ongelmia, synteesiketjujen kehittelyä, mekanismien suunnittelua, 
tietokonemallinnusta,..)

• Kemialle ominaiset työtavat (ideoiden ja asioiden mallintaminen ja mallien käyttö, tiedon 
prosessointi ja argumentaatio, matemaattinen ajattelu, laboratoriotaidot,..) 



Mitkä ovat kemian keskeisiä käsitteitä?
Gillespie Atkins Advance Placement Chemistry

Big Ideas
Amerikan kemian seura Michiganin valtionyliopisto

Atomit, molekyylit, ionit Aine rakentuu atomeista Atomit Atomit Atomin/molekyylin rakenne ja 
ominaisuudet

Kemiallinen sidos Alkuaineiden jaksollinen 
järjestelmä

Kemialliset ja fysikaaliset 
ominaisuudet

Sidokset Sähköstatistiikka ja 
sidosvuorovaikutukset

Molekyylirakenne ja –
geometria

Sidokset muodostuvat 
elektronipareja jakamalla

Reaktiot: atomien ja 
elektronien 
uudelleenjärjestäytyminen

Rakenne, toiminta Energia

Kemiallisten reaktioiden 
kineettinen teoria

Molekyylimuoto on erityisen 
tärkeä

Reaktionopeus, 
reaktiokinetiikka

Molekyylien väliset 
vuorivaikutukset

Kemiallisten systeemien 
pysyvyys ja muutos

Energia ja entropia Molekyylit vuorovaikuttavat 
keskenään

Termodynamiikka, energia Kemialliset reaktiot

Energian säilyminen Sidokset ja vuorovaikutukset Termodynamiikka, energia

Energia ja aine pyrkivät 
hajaantumaan

Kinetiikka

Reaktioiden tapahtumiselle on 
kynnys

Tasapaino

Kemiallisia reaktioita on neljää 
tyyppiä

Mittaaminen, tieto

Visualisointi, skaalat

Cooper, M. M. & Stowe, R. L. 2018. Chemistry Education Research - From Personal Empiricism to Evidence, Theory, and Informed Practice. Chem. 
Rev., 118, 6053 – 6087.



Kemian käsitteet oppimisen kohteena
 Oppilaiden käsitysten yhteydessä puhutaan yleisesti 

seuraavista malleista tai käsityksistä, joilla tarkoitetaan 
periaatteessa samaa asiaa:

Mentaalimalli (Vosniadou 1994)
 Esikäsitys (Hashweh 1988)
 Virhekäsitys (Griffits & Grant 1985)
 Naiivi käsitys (Driver & Ericson 1983)
 Vaihtoehtoinen viitekehys (Champagne ym. 1983)
 Pseudokäsitys (Vygotsky 1982)
 Lasten tiede (Gilbert ym. 1982)

 Käsitteen valintaa ohjaa tutkimuksen konteksti.



Esimerkki. Oppilaalle esitetään sama kysymys ennen kurssi ja 
kurssikokeessa:
”Opettaja pesee lautasen ja asettaa sen kuivumaan ritilälle. Mitä tapahtuu sille 
lautasen pinnalla olevalle vedelle, joka ei putoile pöydälle?”

Veden kadotessa märän esineen pinnalta se 
muuntuu ilmaksi; siitä tulee ilmaa

Vesi rakentuu hapesta 
ja vedystä

Ilmassa on happea ja 
muita kaasuja

Veden haihtuessa se muuttuu happi- ja 
vetykaasuiksi

Esikäsitys

Opitut 
väittämät

Synteettinen 
malli

?

Mitä on opittu? Miten 
vastauksen pisteyttäisi?



Kokeellisen työskentelyn arvioinnin nelikenttämalli

Tulosten raportointi
 Tulosten esittämistapa (selkeys, 

luettavuus, taulukot, kuvaajat, 
muuttujien valinta, ..)

 Vertaaminen hypoteesiin
 Päätelmien tekeminen
 Virhetarkastelu

Luonnontieteellinen metodi
 Työturvallisuus
 Oppilaan yleinen työskentelytapa
 Luonnontieteellisen tutkimuksen 

vaiheet

Tutkimukseen valmistautuminen
 Käsitteiden selvittäminen
 Tutkimuksen suunnittelu
 Tutkimusongelman muotoilu
 Hypoteesien muotoilu ja perustelu

Tutkimuksen suorittaminen
 Reagenssit ja välineet
 Metodi, koejärjestelyn 

toteuttaminen
 Mittauspöytäkirjan käyttö, tulosten 

erittely
 Toistettavuus, rinnakkaismääritys

Lampiselkä, J. 2021. Ainedidaktisia näkökulmia arviontiin. KAY –koulutus, KARVI, 23.3.2021



Esimerkki: Kokeellisen työskentelyn arviointi
Oppimisen 
tehokkuus

Havaittavissa oleva, konkreetit kohteet (Domain of 
observations)

Käsitteet (Domain of ideas)

Tekemisen taso Oppilas osaa koota ja käyttää välineitä sekä kerätä 
tuloksia opettajan ohjeiden mukaan.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa:
• rakentaa laitteiston ohjeen mukaan.
• havaita, miten väriainepisara leviää ja liikkuu 

suodatinpaperilla nesteen mukana.

Oppilas osaa tehtävän teossa käyttää tieteellistä sanastoa ja yhdistää 
tehtävän opettajan tarkoittamaan käsitteeseen.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa ilmaista, että:
• väriaineet liikkuvat paperilla eri nopeuksilla.
• eri näytepisteissä on useita eri aineita.
• väriaineet ovat seoksia.

Oppimisen 
taso

Oppilas osaa palauttaa mieleensä tehtävän ja kuvailla, 
miten ja millä
välineillä havainnot tehtiin ja tulokset kerättiin. 
Oppilas osaa toistaa kokeen myöhemmin.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa:
• pystyttää kromatografialaitteiston.
• selittää, että eri värit ovat seoksia, jotka voidaan 

jakaa komponentteihinsa tällä menetelmällä.
• selittää, että väriaine voidaan tunnistaa tällä 

menetelmällä.

Oppilas osaa soveltaa käsitteeseen liittyvää tietoa uudessa tilanteessa 
ja osaa yhdistää oman tutkimuksensa opettajan tavoittelemaan 
tieteelliseen teoriaan.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa selittää, että:
• eri aineet liikkuvat kromatografialaitteessa (kolonnissa) eri 

nopeuksilla.
• tällä menetelmällä voidaan tutkia, onko näyteaineessa useita 

komponentteja.
• kromatografiaa voidaan käyttää erotusmenetelmänä.
• vertaamalla tuntemattoman näytteen kromatogrammia tunnettujen 

näytteiden vastaavaan, saadaan selville sisältävätkö näytteet samoja 
aineita.

Abrahams I. & Millar R. 2008. Does Practical Work Really Work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. 
International Journal of Science Education, 30(14), 1945-1969; Abrahams I. & Reiss M. 2012. Practical work: its effectiveness in primary and secondary schools in England. 
Journal of Research in Science Teaching, 49(8), 1035-1055.: Ahtineva, A. 2014. Kokeellisen työskentelyn kriteeriperustainen arviointi kemiassa. LUMAT, 2(2). 113 – 123.
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