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1 Johdanto 
 

Opiskelijoiden oppimisen arviointi on olennainen osa yliopisto-opettajan työtä. Opettajat 

arvioivat opiskelijoiden suorituksia ja antavat niiden perusteella arvosanoja. Arvosanojen 

tulisi kuvata opiskelijoiden oppimisen laatua, jolloin myös opiskelija saa palautetta 

oppimisen laadusta. Arvioinnilla onkin keskeinen merkitys opiskelijoiden oppimiselle ja 

sen tulisi suunnata opiskelijoita syväsuuntautuneeseen opiskeluun. Opettajien 

arviointikäytäntöjä ja miten opettajat arvioivat opiskelijoiden suorituksia ja antavat 

arvosanoja on kuitenkin tutkittu vähän.  

 

Yliopistoissa on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota opetuksen ja oppimisen laatuun. 

Kovenevat vaatimukset niin valmistumisaikojen kuin työelämän vaatimusten suhteen 

asettavat haasteita yliopisto-opetukselle. Helsingin yliopistossa oppimisen arviointi on 

nostettu yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Opetuksen ja opintojen 

kehittämisohjelmassa (2007–2009) mainitaan arvioinnin tehtäväksi motivoida opiskelijoita 

syvälliseen oppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen. Lisäksi ohjelmassa painotetaan 

arviointikriteerien selkeyttä ja eri osaamisten tasojen erottamista toisistaan. 

Kehittämisohjelmassa sanotaan, että ”usein pelkkä tiedon toistaminen ei riitä erinomaiseksi 

suoritukseksi, kun taas opitun tiedon soveltaminen uudessa tilanteessa on erinomainen 

suoritus”. (Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009, 16–17.)  

 

Yliopistojen tehtävä on kasvattaa opiskelijoista alansa asiantuntijoita ja antaa heille 

valmiuksia työelämässä toimimiseen. Perinteiset opetus– ja arviointikäytännöt eivät 

kuitenkaan aina tue parhaiten työelämässä tarvittavien taitojen kehittymistä. (Tynjälä ym. 

2006). Esimerkiksi perinteinen luento-opetus ja tentti eivät välttämättä tarjoa opiskelijalle 

mahdollisuutta tiedon soveltamiseen, mitä työelämässä kuitenkin tarvitaan. Nykyään 

arvioinnissa korostetaan ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi yleisiä taitoja, joita 

opiskelijoiden tulisi hankkia opintojen aikana (Tynjälä 2006).  Uusien 

arviointimenetelmien rinnalla on tärkeää kehittää myös tenttejä vastaamaan paremmin 

nykyajan osaamistarpeita.  

 

Yliopistoissa tentti on ollut perinteisesti yleinen arviointimenetelmä ja se on yhä suosittu 

arviointimuoto eri tiedekunnissa. Tentti ohjaa usein opiskelijoita asioiden ulkoa opetteluun 
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ja pintasuuntautuneen lähestymistavan valintaan. (Ramsden 2003). Tenttien käyttöä 

perustellaankin enemmän perinteellä, vaivattomuudella tai hallinnollisilla seikoilla kuin 

oppimisteorioilla. (Karjalainen & Kemppainen 1994, 9.) Tenteissä olennaista on kuitenkin 

se, minkälaista tietoa ja osaamista niiden avulla arvioidaan. Myös hyvin laadituilla tenteillä 

voidaan arvioida asioiden ymmärtämistä ja soveltamista. (ks. esim. Brown ym. 1997; 

Karjalainen 2002).  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arviointia yliopisto-opettajan näkökulmasta. 

Tarkoituksena on selvittää, minkälaista tietoa ja osaamista yliopisto-opettajat arvioivat 

tenteissä sekä millaisia arviointikriteereitä he käyttävät tenttivastausten arvioinnissa. Myös 

arvosanojen antamista ja niiden yhteyttä osaamisen eri tasoihin selvitetään. Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan miten yliopisto-opettajien arviointi on linjassa 

arviointikriteerien ja kurssin tavoitteiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kahden 

yliopisto-opettajan arviointikäytäntöjä opettamillaan luonnontieteellisen alan 

luentokurssilla Helsingin yliopistossa. Tutkielma on osa Yliopistopedagogiikan tutkimus- 

ja kehittämisyksikön Oppimistulosten arviointi –hanketta, jossa oppimistulosten arviointia 

tarkastellaan useissa eri tiedekunnissa sekä yliopisto-opettajien että yliopisto-

opiskelijoiden näkökulmasta. Hankkeen puitteissa tehdään toinen opinnäytetyö 

opiskelijoiden näkökulmasta. Nämä näkökulmat on tarkoitus yhdistää myöhemmin.  

 

Tarkastelen yliopisto-opettajien suorittamaa opiskelijoiden oppimisen arviointia 

tapaustutkimuksen keinoin ja erilaisia aineistoja hyödyntäen. Opiskelijoiden oppimisen 

arviointi on moniulotteinen ilmiö ja monipuolisen kuvan saamiseksi ja ilmiön 

ymmärtämiseksi tapaustutkimus ja triangulaatio mahdollistavat laajan käsityksen 

muodostamista niistä tekijöistä, jotka liittyvät opettajien suorittamaan oppimisen 

arviointiin. Tutkittavien yliopisto-opettajien anonyymiuden suojaaminen nousee 

keskeiseen rooliin, koska tapauksia on vain kaksi ja ne voivat täten olla helposti 

tunnistettavissa. Tästä syystä kuvaan kontekstin hyvin yleisellä tasolla ja joudun jättämään 

tiettyjä kontekstiin ja opettajiin liittyviä asioita kertomatta, jotta opettajat ja heidän 

kurssinsa säilyvät tunnistamattomina.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva opettajien arviointikäytännöistä ja 

siitä, minkälaista tietoa ja osaamista he arvioivat ja miten he arvioivat opiskelijoiden 



6 

  

tenttivastauksia. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla oppimisen arviointia voidaan 

kehittää ja opettajien tietoisuutta arvioinnin vaikutuksesta opiskeluun ja oppimistulosten 

laatuun voidaan lisätä.  

 

Tämä tutkielma rakentuu siten, että luvussa kaksi kuvaan arviointia osana yliopisto-

opettajan työnä. Luvussa kuvaan opiskelijoiden oppimisen arvioinnin tavoitteita ja 

arviointikäytäntöjä, joita opettajilla on opiskelijoiden opintosuoritusten arvioinnissa. 

Kolmannessa luvussa tarkastelen tenttiä erityisesti tiedon ja osaamisen näkökulmasta. 

Neljännessä luvussa tuon esille tutkimuksen kontekstia eli luonnontieteellistä alaa opetus- 

ja arviointiympäristönä ja viidennessä tutkimuksen tarkoitusta ja esittelen 

tutkimuskysymykset. Kuudennessa luvussa käsittelen tutkimusmenetelmiä ja kuvaan 

tutkimuksen toteutusta. Seitsemännessä luvussa esitän tutkimuksen tulokset ja 

kahdeksannessa luvussa arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa kymmenen esitän 

johtopäätöksiä ja pohdin tutkimuksen tuloksia sekä kuvaan jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 Opiskelijoiden oppimisen arviointi osana yliopisto-opettajan työtä 
   

Opiskelijoiden oppimisen arviointi on osa yliopisto-opettajan työtä. Opettaja tarvitsee 

arviointityössään erilaista osaamista ja asiantuntijuutta. Tieteenalan asiantuntemus on 

opiskelijoiden suoritusten arvioinnissa ensisijaisen tärkeää, mutta myös arviointiin liittyvä 

tieto ja taito ovat tärkeitä. Lisäksi arviointiin liittyy monenlaista päätöksentekoa. (Holroyd   

2000) Arviointityö on haastavampaa kuin usein ajatellaan. Sen monimutkaisuus on tullut 

näkyviin, koska kurssien tavoitteet ja oppimistulokset on tehty näkyviksi. Tässä luvussa 

kuvaan oppimisen arvioinnin tavoitteita ja erilaisia arvioinnin tapoja. Lisäksi kuvaan 

arvioinnin linjakkuutta. Luvun lopussa tarkastelen oppimisen arviointiin vaikuttavia 

tekijöitä opettajan näkökulmasta. Opettajan aikaisemmat kokemukset, käsitykset sekä 

opetukselliset lähestymistavat heijastuvat arviointiin  

 

2.1 Arviointikäsitteen määrittely ja arvioinnin yhteys linjakkuuteen 

 

Arviointi -käsitteellä on monia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa arvioinnilla (engl. 

assessment) tarkoitetaan oppimisen arviointia. Sadler (2005) määrittelee arvioinnin 

prosessiksi, jossa opiskelijan suorituksen laadusta ja määrästä muodostetaan arvio tai 

tehdään päätelmiä (Sadler 2005, 177).  

 

Konstruktivistiset ja erityisesti sosiokonstruktivistiset käsitykset oppimisesta ja opetuksesta 

ovat muuttaneet arviointikulttuuria. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan opetus ja 

arviointi on nähty toisistaan erillisinä toimintoina. Arviointi perustuu tällöin opetuksessa 

tai kirjassa opetettujen tietojen testaamiseen tentissä, missä ne yleensä toistetaan 

sellaisenaan. (Birenbaum 1996, 5–6.) Kognitiivisen oppimisteorian myötä alettiin 

ymmärtää opiskelijan oman ajattelun roolia oppimisessa. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen korostuu oppijan aktiivisuus ja tiedon rakentajana ja muokkaajana, ja 

samalla opettajan rooli muuttuu enemmän tiedon siirtäjästä oppimisen ohjaajaksi.  

Uudenlaisen oppimiskäsityksen myötä myös opetuksen ja arvioinnin välinen suhde 

muuttuu. Arviointikulttuurin muutos tarkoittaa siirtymisestä testikulttuurista kohti 

arviointikulttuuria, millä tarkoitetaan juuri opetuksen ja arvioinnin yhteyttä ja, että arviointi 

nähdään olennainen osana opetusta. (Birenbaum 1996, 6–7.)  



8 

  

 

Arviointikulttuurin muutoksen myötä on kehitetty uusia arvioinnin muotoja, mitkä pyrkivät 

arvioimaan tiedon määrän sijasta enemmän tiedon laatua (Biggs 2003). Uudenlaiset 

arviointimuodot korostavat tiedon rakentamista ja syvällistä ymmärrystä, kun taas 

perinteiset arviointimuodot painottavat muistamista. Uudenlaisia arviointimenetelmiä, 

jotka arvioivat oppimista ovat suoritukseen liittyvät tehtävät, oppimispäiväkirjat ja 

portfoliot (Birenbaum 2003, 23). Lisäksi ryhmätyöt, suulliset esitykset sekä vertaisarviointi 

ovat tulleet perinteisten tenttien rinnalle (Birenbaum 1996, 8). Uudenlaisen 

arviointikulttuurin myötä arviointi nähdään keinona parantaa opiskelijoiden oppimista ja 

erilaisten taitojen kuten itsesäätelytaitojen, kehittymisen tukena. (ks. esim. Bryan & Clegg 

2006).   

 

Arvioinnilla on kahdenlaisia tavoitteita: arvioiva ja kehityksellinen tavoite. Arvioivan 

arvioinnin tavoitteena on arvioida opiskelijan kykyä edetä seuraavalle tasolle. Sen 

perusteena on opiskelijoiden johdonmukainen, yhdenmukainen ja oikeudenmukainen 

arviointi (Brown ym. 1997, 9.) Kehityksellisen arvioinnin tavoitteena on edistää 

opiskelijoiden oppimista. Arvioiva ja kehityksellinen arviointi eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Arvioivassa arvioinnissa voi olla myös kehityksellisen arvioinnin piirteitä, ja 

kehityksellinen arviointi voi puolestaan sisältää myös arvioivaa arviointia. Yliopistojen 

arviointijärjestelmät ohjaavat usein opiskelijoita ja henkilökuntaa arvioivan arvioinnin 

suuntaan. (Brown ym. 1997, 9.) Arvioinnin keskeinen tarkoitus on tukea opiskelijoiden 

oppimista ja antaa tietoa oppimisprosessista (Boud & Falchikov 2006, 401). 

 

Oppimisen arviointi jaetaan kahteen toisistaan poikkeavaan arviointitapaan: formatiiviseen 

ja summatiiviseen. Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan arviointia, joka tapahtuu 

oppimisprosessin aikana. Formatiivinen arviointi on erottamaton osa opetusta. Opiskelija 

saa oppimisprosessin aikana palautetta oppimisestaan ja samalla opettaja saa palautetta 

opetuksestaan. Oppimisprosessin aikana annettu palaute voi näin parantaa sekä opiskelijan 

oppimista että opettajan opetusta. (Biggs 2003, 141.) Formatiivisen arvioinnin avulla 

voidaan toteuttaa arvioinnin kehityksellistä tavoitetta.  

 

Summatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan puolestaan arviointia, joka suoritetaan opetuksen 

päätyttyä, ja sen tarkoituksena on arvioida, miten hyvin oppimistavoitteet saavutettiin. 
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(Biggs 2003, 141–142). Formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin lisäksi on diagnostista 

arviointia, millä tarkoitetaan ennen oppimisprosessin alkua tapahtuvaa arviointia. Sen 

avulla selvitetään opiskelijan lähtötasoa (Brown ym. 1997, 12). Opettaja voi erilaisilla 

ennakkotehtävillä arvioida opiskelijoiden tietoja ja taitoja ennen varsinaista opetusta. 

Tällöin opettaja voi hyödyntää saamaansa tietoa opetuksen suunnittelussa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan tenttiä, joka on summatiivista arviointia. Summatiivisen 

arvioinnin tulokset kuvataan usein numeroilla (Biggs 2003, 141).  

 

Opettaja ja opiskelija lähestyvät arviointia eri tavoin. Opettajalle arviointi on viimeinen osa 

opetus- ja oppimisprosessissa. Kurssin alussa opettaja määrittää tavoitteet, jonka jälkeen 

varsinainen opetustoiminta alkaa. Tämän jälkeen suoritetaan arviointi. Opiskelijoiden 

näkökulmasta arviointi sijoittuu prosessin alkuun, koska se vaikuttaa siihen, mitä ja miten 

he alkavat opiskelemaan. (Biggs 2003, 140–141.) Tässä yhteydessä puhutaan usein 

arvioinnin jälkivaikutuksesta (engl. backwash effect of assessment), jolla tarkoitetaan, että 

arviointimenetelmä määrittää, mitä ja miten opiskelijat lopulta oppivat. (Biggs 2003, 140.) 

Arviointi kertoo opiskelijoille mitä heiltä vaaditaan ja mitkä asiat opetussuunnitelmassa 

ovat tärkeimpiä. Näin arviointi määrittää opiskelijoille todellisen opetussuunnitelman. 

(Ramsden 1992, 187.) On tärkeää, että opettajat ovat tietoisia arvioinnin oppimista 

ohjaavasta vaikutuksesta ja, että opiskelijoiden lähestymistapa arviointiin on erilainen kuin  

heillä itsellään on.  

 

 

Arvioinnin linjakkuus 

 

Biggsin (2003) mukaan laadukkaan opetuksen ja oppimisen perustana on 

konstruktivistinen linjakkuus (engl. constructive alignment), mikä perustuu 

konstruktivistiseen oppimisteoriaan. Siinä korostetaan opiskelijan aktiivisuutta tiedon 

rakentajana. (Biggs & Tang, 2007, 52.) Linjakkaassa opetuksessa huomioidaan koko 

oppimisprosessi, mihin kuuluu oppimistavoitteiden määrittely, opetussisältöjen valinta 

sekä opetus- ja arviointimenetelmän valinta. Konstruktivistisesti linjakkaan opetuksen 

mukaisesti arviointi tulisi huomioida jo opetusta suunniteltaessa, ja sen tulee olla linjassa 

opetuksen muiden osatekijöiden kanssa (Biggs 2003, 26–29.) Arvioinnin keskeisen 



10 

  

tavoitteen eli opiskelijoiden oppimisen tukemisen saavuttamiseksi arvioinnin tulee olla 

linjassa kurssin tavoitteiden, opetuksen ja sisällön kanssa. 

 

Tavoiteltavien oppimistulosten ja arvioinnin tulee olla yhteydessä toisiinsa. (Yorke ym. 

2000, 22.) Tällainen konstruktivistisesti linjakas arviointi tukee opiskelijoiden 

syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen ja opiskelijat oppivat todennäköisemmin 

niitä asioita, joita heidän on tarkoitus oppia. (Biggs 2003, 140.) Opettajan on tärkeä 

huomioida arviointi jo kurssin tavoitteiden määrittelyssä. Jos kurssin tavoitteet ja 

arvioinnin tavoitteet eivät ole linjassa, voi oppimisesta tulla arviointijohtoista ja saavutetut 

oppimistavoitteet voivat olla toisenlaiset kuin mitä oli tavoitteena. (Murphy 2006, 42.)  

 

Arviointi suuntaa opiskelijoiden oppimista, ja sillä on keskeinen merkitys myös oppimisen 

laatuun. Opiskelijat opiskelevat, mitä he olettavat heiltä tultavan kysymään. (Biggs 2003, 

140). Opiskelijat ovat strategisia ja opiskelevat arvioinnin vaatimalla tavalla ja keskittyvät 

niihin asioihin, mistä heitä tullaan arvioimaan (Gibbs 2006, 23).  Jos opiskelija tietää, että 

oppimista arvioidaan faktojen osaamisella tai opeteltujen kaavojen tai menetelmien ulkoa 

osaamisella, hän opiskelee asioita tavoilla, jotka estävät ymmärtämisen. Vastaavasti, jos 

opiskelijat tietävät, että tentissä vaaditaan kokonaisuuksien ymmärtämistä ja asioiden 

vertailua, he opiskelevat tenttiin todennäköisesti eri tavalla. (Ramsden 1992, 182.) 

Opettajan on tärkeää tiedostaa arvioinnin merkitys opiskelijoiden opiskeluun ja 

oppimiseen, koska voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen. Arviointimenetelmien 

muuttaminen nähdäänkin keinona muuttaa opiskelijoiden oppimista (Brown ym. 1997).  

 

Opettajan tulee käyttää arviointimenetelmiä, jotka arvioivat ymmärtämistä. Lisäksi heidän 

tulee määritellä laadulliset erot ymmärtämisessä ja antaa opiskelijoille kuva, minkälainen 

on laadukas oppimistulos. (Prosser & Trigwell, 128.) Tämä ohjaa opiskelijoita 

ymmärtävään oppimiseen ja sitä kautta laadukkaisiin oppimistuloksiin. Esimerkiksi 

muistaminen tai asioiden kertominen opettajan puhetta mukaillen ei ole ymmärtämistä. 

(Biggs 1996, 360.) 
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Opettajien opetukselliset lähestymistavat ja niiden yhteys arviointiin 

 

Yliopisto-opettajat tulevat opetus- ja oppimistilanteeseen aikaisempien käsitysten kanssa, 

mikä on hyvää opetusta ja oppimista heidän tieteenalallaan. Oppimis- ja opetuskäsitykset 

sekä aikaisemmat kokemukset heijastuvat opettajien opetuksellisiin lähestymistapoihin, 

jotka puolestaan ohjaavat opetus- ja arviointimenetelmien valintaa. (Prosser & Trigwell 

1999.) Tässä tutkimuksessa en tutki opettajien opetuksellisia lähestymistapoja tai heidän 

käsityksiään oppimisesta tai arvioinnista, mutta on tärkeä ymmärtää niiden rooli opettajan 

toiminnan taustalla. 

 

Opettajan opetuksellisella lähestymistavalla (engl. approach to teaching) tarkoitetaan 

opettajan opetuskäsitykseen pohjautuvaa tapaa suunnitella ja toteuttaa opetustaan 

(Trigwell, Prosser & Taylor 1994). Tutkimuksissa on löydetty kahdenlaisia 

lähestymistapoja opetukseen: opettajakeskeinen (engl. teacher-focused) lähestymistapa ja 

opiskelijakeskeinen (engl. student-focused) lähestymistapa. Lisäksi puhutaan 

sisältökeskeisestä (engl. content-focused) ja oppimiskeskeisestä (engl. learning-focused) 

lähestymistavasta opetukseen. (Prosser & Trigwell 1999, 22; Kember & Kwan 2000.) 

Tutkijat käyttävät eri nimityksiä lähestymistavoista, mutta ajatuksellisesti ne ovat hyvin 

lähellä toisiaan.  

 

Opettajakeskeinen tai sisältökeskeinen lähestymistapa tarkoittaa, että opettaja keskittyy 

tiedon ja sisällön siirtämiseen opiskelijoille ja näkee opiskelijat passiivisina tiedon 

vastaanottajina. Opiskelijakeskeisen tai oppimiskeskeisen lähestymistavan omaava opettaja 

korostaa oppimisessa opiskelijan roolia ja hänen tavoitteena on auttaa opiskelijoita 

ymmärtämään ja muuttamaan käsityksiään.  (Prosser & Trigwell 1999; Kember & Kwan 

2000, 475.)  Opettajien opetukselliset lähestymistavat eivät ole pysyviä vaan ne voivat 

vaihdella, jos opetus tai oppimisympäristö sitä edellyttää (Kember & Kwan 2000, 487). 

 

Opetuksellisten lähestymistapojen erot näkyvät myös arviointitavoissa. Sisältökeskeisesti 

opetustaan lähestyvät opettajat käyttävät opintosuoritusten arviointiin sellaisia testejä ja 

tenttejä, joiden avulla he arvioivat materiaalin lukemista ja sisällön hallintaa. 

Oppimiskeskeisesti opetustaan lähestyvät opettajat käyttävät puolestaan monipuolisemmin 

arviointimenetelmiä ja ovat joustavampia erilaisten arviointitapojen suhteen. He pitävät 
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tärkeänä, että opiskelijoille annetaan vaihtoehtoja heidän omien kiinnostusten ja tarpeiden 

mukaan. (Kember & Kwan 2002, 476, 479–480.) Tämä arvioinnin joustavuus on hyvä 

asia, koska silloin jokainen opiskelija voi valita itselleen mieluisimman tavan osoittaa 

ymmärrystään asioista, ja se voi myös motivoida opiskelijoita parempiin suorituksiin. 

Toisaalta taas opettajan voi olla vaikea käytännössä toteuttaa arviointia siten, että erilaiset 

opiskelijat saisivat mahdollisuuden valita mielekkäimmän tavan suorittaa arviointitehtävän.  

 

Arvioinnin näkökulmasta opiskelijoiden lähestymistavat ovat keskeisiä, koska arviointi 

suuntaa opiskelijoiden lähestymistavan valintaa. Opiskelijoilta on löytynyt kolmenlaisia 

lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun. Niitä ovat pintasuuntautunut, syväsuuntautunut 

ja strateginen tai systemaattinen lähestymistapa. (Prosser & Trigwell 1999.) 

Pintasuuntautunutta lähestymistapaa käyttävä opiskelija pyrkii selviytymään tehtävien 

vaatimuksista mahdollisimman vähällä yrittämisellä ja työllä pyrkii toistamaan asioita ja 

opettelee niitä ulkoa arvioinnin edellyttävällä tavalla. (Prosser & Trigwell 1999, 91.) 

Syväsuuntautunutta lähestymistapaa käyttävä opiskelija pyrkii ymmärtämään asioita, etsii 

niiden merkityksiä ja liittää asioita omiin kokemuksiin.  Opiskelijalla on tällöin sisäinen 

mielenkiinto opiskeltavaan aiheeseen tai tehtävään. (Prosser & Trigwell 1999, 91). 

Strategisen lähestymistavan oppimiseen voidaan ajatella olevan yhdistelmä pinta- ja 

syväsuuntautunutta lähestymistapaa. Strategisen lähestymistavan omaava opiskelija 

keskittyy suorituksen maksimointiin. (Prosser & Trigwell 1999, 92.) Syväsuuntautunut 

lähestymistapa on yleisesti yhteydessä laadukkaimpiin oppimistuloksiin (Trigwell, Prosser 

& Waterhouse 1999). Opettajien opetukselliset lähestymistavat ovat yhteydessä 

opiskelijoiden oppimisen lähestymistapoihin.  

 

Maclellan (2001) tutki Skotlannissa Strathclyden yliopiston opiskelijoiden ja opettajien 

käsityksiä arvioinnista ja arviointikäytännöistä. Opettajien mukaan arvioinnin tavoitteena 

on arvioida opiskelijoiden tiedon lisääntymistä ja tiedon soveltamista. Lisäksi arvioinnin 

ajateltiin arvioivan opiskelijoiden kykyä analysoida, yhdistää ja arvioida tietoa. (Maclellan 

2001, 310). Pisteiden antamisessa arviointikriteerit keskittyivät tietoon, ajatteluun ja 

esittämiseen (Maclellan 2001, 312). Arvioinnin ensisijaisena tarkoituksena nähtiin 

arvosanan antaminen ja opiskelijoiden laittaminen paremmuusjärjestykseen, mutta myös 

arvioinnin kehityksellisiä tavoitteita mainittiin, kuten opiskelijoiden motivointi ja 

opetuksen arviointi. (Maclellan 2001, 314). Opettajien arviointia koskevissa käsityksissä 
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esiintyi ristiriitaisuuksia. Opettajien käsitykset erityisesti arvioinnin kehityksellisen tai 

formatiivisen tehtävän tärkeydestä, eivät ole selkeästi yhteydessä muiden käsitysten 

kanssa, joita opettajat ilmaisivat. Esimerkiksi opettajien mukaan arviointi ei voi suorittaa 

kurssin alussa eikä silloin kun opiskelijat kokevat olevansa valmiina. (Maclellan 2001, 

315.) 

 

 

2.2 Yliopisto-opettajien arviointikäytännöt 

 

Yliopisto-opettajien arviointikäytäntöön kuuluu oppimisen arvioinnin eri vaiheet aina 

oppimistavoitteiden määrittelystä arvosanan antamiseen asti. Opettajan arviointiprosessiin 

kuuluu opiskelijoiden suoristusten pisteyttäminen ja tehtävien tarkastaminen. Arvosanojen 

antaminen on myös osa yliopisto-opettajan työtä. Arvosana muodostuu usein juuri 

pisteiden perusteella. Arvosanoja kuvataan numeroina, kirjaimina tai lyhyinä sanallisina 

kuvauksina (erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai hylätty). (Sadler 2005, 

177.) Pisteiden ja arvosanojen antamisen tulisi perustua arviointikriteereihin. Tässä luvussa 

kuvaan opettajien arviointikäytännön eri vaiheita ja sitä millaisia tapoja opettajilla on 

arvioida.  

 

 

2.2.1 Arviointikriteerien määrittäminen ja niiden esiin tuominen opiskelijoille 

 

Opettajan tehtävänä on muodostaa arviointikriteerit ja arviointikriteerien tulee olla 

yhteydessä kurssin tavoitteiden kanssa. Konstruktivistisesti linjakkaassa opetuksessa 

tavoitteiden määrittäminen pelkän sisällön kuvaamisella ei riitä, vaan siinä tulisi myös 

kuvata ymmärtämisen tasoa, jota vaaditaan. Tällöin ei ainoastaan keskitytä, mitä opiskelija 

tietää, vaan myös, miten hyvin hän tietää. (Biggs 2003, 43–44.) Tavoitellut 

oppimistulokset tulee kuvata selkeästi ja kullekin tasolle tai arvosanalle erikseen (Hussey 

& Smith 2002, 224). Oppimistavoitteiden kuvaaminen tarkasti ja yksiselitteisesti on 

haastavaa. Esimerkiksi oppimistavoitteet, kuten opiskelija ”osaa kuvata tarkasti” tai 

”kuvata lyhyesti” ovat suhteellisia käsitteitä, joita jokainen tulkitsee eri tavoin.(Hussey & 

Smith 2002, 225.)  
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Opiskelijoiden oppimisen kannalta on tärkeää, että arviointikriteerit ovat opiskelijoille 

selkeitä, jolloin ne auttavat opiskelijoita oppimaan (Brown ym. 1997). Tutkimuksen 

mukaan opiskelijoiden tietoisuus arviointikriteereistä ja arviointiprosessista paransi 

opiskelijoiden oppimista. Opiskelijat ymmärsivät paremmin miten heitä arvioidaan ja 

osasivat sitä kautta muuttaa oppimistaan. (Price & O´Donovan 2006). Arviointikriteerien 

tarkka määrittely auttaa opettajaa arvioimaan opiskelijan suorituksen osa-alueita. (Yorke 

ym. 2000, 20). Yksilöllisten tehtävien arvioinnissa opettajat saattavat kokea 

arviointikriteerit hyödyttömiksi ja jäykiksi (Woolf, ym. 1999, 149).  

 

Arviointikriteerien selkeys ja avoimuus on tärkeää. Karjalaisen (2002) mukaan 

arviointikriteerien avoimuus tarkoittaa, että arviointikriteerit ovat julkisia ja perusteltuja. 

Arvioinnin tulee perustua asetettuihin kriteereihin ja niiden tulee olla selvillä ennen 

arviointia, sen aikana ja sen jälkeen. Arviointikriteerien avoimuus on eettisesti tärkeää ja 

avoimuus tarkoittaa myös, että arviointikriteereistä on mahdollista keskustella ja 

tarvittaessa muuttaa niitä. (Karjalainen 2002, 229.) Arviointikriteerien avoimuus liittyy 

myös arvioinnin luotettavuuteen, jota tarkastelen myöhemmin tässä luvussa.  

 

 

2.2.2 Yliopisto-opettajien erilaisia tapoja arvioida 

 

Tässä luvussa tuon esiin yliopisto-opettajien erilaisia tapoja arvioida tai malleja, joita he 

voivat käyttää arvioinnissa. Normiperusteisessa (engl. norm-referenced) arvioinnissa 

opiskelijan arvosana perustuu opiskelijoiden suoritusten vertailuun. Yliopistojen 

pääsykokeet ovat esimerkki normiperusteisesta arvioinnista. Normiperusteisen arvioinnin 

ongelmana on, ettei se mittaa todellista oppimista, ja miten hyvin tavoitteet saavutettiin 

vaan ainoastaan vertailee opiskelijoita keskenään. (Biggs 2003, 143.) Lisäksi 

normiperusteisen arvioinnin ongelmana on, että se lisää opiskelijoiden keskinäistä 

kilpailua. Normiperusteisessa arvioinnissa arvosanat voidaan antaa arvosanajakauman 

perusteella (grading on the curve). Normiin perustuvassa arvioinnissa opettajalla voi olla 

olemassa kriteerit arvioimiselle, mutta ne perustuvat opiskelijoiden järjestämiseen 

suhteessa toisiinsa. (Biggs 2003, 143; Sadler 2005, 187.) Bloxham, Boyd & Orr (2011) 

havaitsivat, että opettajat käyttävät normiin perustuvaa arviointia ja vertailevat 



15 

  

opiskelijoiden suorituksia toisiinsa. Opettajat saattoivat esimerkiksi muuttaa annettuja 

pisteitä jälkeenpäin tehdäkseen eroa muiden suorituksiin. (Bloxham ym. 2011, 665.)  

 

Kriteeriperusteisessa (engl. criterion referenced) arvioinnissa puolestaan arvioidaan, mitä 

ja miten hyvin opiskelija on oppinut. Opiskelijan oppimista arvioidaan ennalta asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan arvosana ei ole riippuvainen muiden opiskelijoiden 

suorituksista. (Biggs 2003, 143–145.) Viime aikoina kriteeriperusteisen arvioinnin käyttö 

on lisääntynyt myös yliopistossa ja sitä toteutetaan erilaisten mallien avulla. (Sadler 2005).  

Kriteeriperusteisen arvioinnin käyttö tukee konstruktivistista linjakkuutta, koska siinä 

oppimisen tavoitteet määritellään etukäteen ja lopuksi arvioidaan, miten tavoitteet on 

saavutettu.  

 

Kriteeriperusteista arviointia suoritetaan eri tavoin ja on erilaisia käsityksiä mitä sillä 

tarkoitetaan (Sadler 2009b). Yliopistojen arviointikäytännöissä käsitteet kriteeri ja 

standardi sekoitetaan usein toisiinsa tai niitä käytetään synonyymeinä. Ne tulee kuitenkin 

erottaa toisistaan, koska niillä on arvioinnissa erilainen merkitys. (Sadler 2009b, 160.) 

Kriteeri kuvaa tarkemmin tietyn tehtävän suorittamiseen liittyviä asioita, kun taas standardi 

kuvaa yleistä tasoa, jolla opiskelijan tulee olla saadakseen tietyn arvosanan. Standardit ovat 

laitosten tai yliopiston käyttämiä arvosanakuvauksia. (Sadler 2009b, 160; Sadler 2009a, 

819.) Tämä käsitteellinen epäselvyys voi osaltaan vaikuttaa, että kriteeriperusteista 

arviointia toteutetaan eri tavoin.  

 

Arviointi voi olla joko analyyttistä tai holistista. Analyyttisessa arvioinnissa (engl. analytic 

grading) opettaja arvioi opiskelijan työtä asetettujen kriteerien mukaan. Lopullinen 

arvosana muodostuu kriteerien mukaan tehtyjen arvioiden perusteella. Holistisessa 

arvioinnissa (engl. holistic grading) opettaja puolestaan muodostaa kokonaiskuvan 

opiskelijan työstä. Arvioinnissa muodostunee kokonaiskuvan perusteella opettaja sijoittaa 

työn tietylle tasolle ja antaa arvosanan sen mukaisesti. (Sadler 2009b, 161.) Yorke ym. 

(2000) havaitsivat tutkimuksessaan opettajien käyttävän holistista lähestymistapaa 

arviointiin. Holistista arviointia on kritisoitu siitä, että se on altis virheille ja se sitä voi olla 

vaikea ymmärtää (Yorke 2000, 23). Analyyttinen arviointi on viime vuosina lisääntynyt. 

Sen tavoitteena on ollut arviointiprosessin tekeminen selkeämmäksi sekä opettajalle että 

opiskelijalle (Sadler 2009b, 161). Analyyttinen ja holistinen arviointi voivat tuottaa 
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erilaisen lopputuloksen arvosanan, koska arviointiprosessi on hyvin erilainen (Sadler 

2009b, 162). Analyyttinen arviointi ja kriteeriperusteinen arviointi perustuvat molemmat 

suoritusten arvioimiseen asetettujen kriteerien mukaisesti. 

 

 

Arviointimalleja opiskelijoiden suoritusten arvioimiseen ja arvosanojen antamiseen 

 

Opettaja voi käyttää erilaisia arviointimalleja (engl. grading models) kurssin tai yksittäisen 

tehtävän arvioimiseen (Sadler 2005, 179, 187). Sadler (2005) kuvaa neljä erilaista mallia, 

joiden mukaan opettaja voi antaa opiskelijoiden suorituksista arvosanoja. Ensinnäkin 

arvosanan antaminen voi perustua kurssin tavoitteiden saavuttamiseen. Kurssin 

tavoitteiden esittämiseen on lukuisia vaihtoehtoja, mutta laajimmillaan tavoitteet on 

kuvattu sanallisesti kullekin arvosanalle erikseen. (Sadler 2005, 181.)  Tällöin opettaja 

antaa arvosanan sen mukaan mihin mille tasolle opiskelijan suoritus asettuu. Toiseksi 

arvosanan antaminen voi perustua pisteiden laskemiseen. Eri tehtävien pisteet lasketaan 

yhteen ja näin saadaan kokonaispistemäärä, joka määrittää arvosanan. Tällä pisteiden 

yhteenlaskuun perustuvalla mallilla on yliopistossa pitkät perinteet ja se antaa kuvan 

tarkasta ja luotettavasta menetelmästä arvosanojen antamisessa. Malli ei myöskään perustu 

opiskelijoiden suoristusten järjestämiseen suhteessa toisten opiskelijoiden suorituksiin.  

(Sadler 2005, 181–182.) Toisaalta mallin luotettava käyttö edellyttää, että opiskelijat 

saavat pisteitä samoilla kriteereillä.  

 

Kolmas tapa, jolla opettajat antavat arvosanoja on malli, joka heijastaa suorituksen eri osa-

alueita ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi opiskelija voi jossakin 

tehtävässä menestyä hyvin ja jossakin taas heikosti. Erona edelliseen malliin on, että siinä 

opiskelijan hyvä suoritus voi kompensoida huonoa suoritusta, jolloin kokonaistaso voi 

nousta hyväksi. Tässä mallissa opettaja edellyttää tietyn vähimmäistason saavuttamista 

saadakseen tietyn arvosanan. (Sadler 2005, 183–183.) Esimerkiksi saadakseen arvosanan 

neljä opiskelijan tulisi saada arvosanan neljä vähintään kahdesta ja arvosana kolme yhdestä 

tehtävästä.  

 

Neljäs malli arvosanan antamiseen perustuu opiskelijoiden suoritusten arvioimiseen 

laadullisten kriteerien mukaisesti. Mallissa yliopisto-opettajan tulee määritellä laadulliset 
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kriteerit, joiden mukaan arvioiden opiskelijoiden jokaisen vastauksen. Kriteereitä voi 

käyttää kaikkien samantyyppisten tehtävien arvioimiseen kurssilla tai niitä voi muuttaa eri 

tehtäviin sopiviksi. Laadullisten kriteerien määrittäminen ja opiskelijoiden vastausten 

arvioiminen niiden avulla on lisääntynyt viime vuosikymmeninä yliopistoissa. Niiden 

ongelmana voidaan pitää, että opiskelijoiden vastaukset eivät suoraan sovi kuvauksiin ja 

opettaja tekee arvioita sen mukaan mihin kuvaus parhaiten sopii. (Sadler 2005, 185–186.)  

 

Woolf ym. (1999) löysivät kolme erilaista arviointimallia, joiden mukaan opettajat 

arvioivat opiskelijoiden suorituksia. Platonisen mallin mukaan arvioijalla on mielessään 

selvä idea sisällöstä, tyylistä ja esityksestä, joita hän vastaukselta odottaa. Intuitiivisessa 

lähestymistavassa arvioija arvioi sen kokemuksen mukaan, joka hänellä on omista 

opiskeluajoistaan. Kriteereihin perustuvassa arviointimallissa arvioija puolestaan arvioi 

muodostamiensa kriteerien mukaan. (Woolf ym. 1999, 149.) Nämä edellä esitetyt mallit 

ovat yhteneväisiä muiden arviointimallien kanssa. Platonisessa mallissa opettajan arviointi 

voi perustua hiljaiseen tietoon. Opettajan voi olla vaikea kuvailla kriteereitä, joiden 

mukaan hän arvioi. Intuitiivinen malli voi yhdistyä platoniseen malliin, koska mielessä 

oleva idea vastauksen sisällöstä voi pohjautua niin omiin kokemuksiin opiskeluajoista, 

mutta myös arviointikokemuksiin opettajan työssä. 

 

 

Arviointimallien käyttö 

 

Yorke, Bridges ja Woolf (2000) tutkivat miten arvioijat lähestyvät arviointia. Suurin osa 

heistä käytti jonkinlaista arviointimallia. Luonnontieteellisillä aloilla arviointimallit olivat 

tarkempia kuin muilla tieteenaloilla. (Yorke ym. 2000, 19.) Tämä voi johtua siitä, että tieto 

on usein oikein tai väärin ja vastauksessa on tietyt asiat mitkä pitää mainita. Toiset 

yliopisto-opettajat arvioivat myös arviointimallin käyttöä. Yksi mainitsi muotoilevansa 

arviointikriteereitä uudelleen sen mukaan miten opiskelijat olivat vastanneet. Lisäksi yksi 

opettaja käytti normatiivista arviointia, koska vertaili opiskelijoiden suorituksia ennen 

lopullisen arvion antamista.  (Yorke ym. 2000, 19.) Myös Bloxham ym. (2011) havaitsivat, 

että opettajat käyttävät normiperusteiseen arviointiin viittaavia arviointikäytäntöjä, 

esimerkiksi vertailemalla opiskelijoiden vastauksia keskenään. Opettajat saattoivat myös 

muuttaa antamiaan pisteitä tehdäkseen selkeämpää eroa opiskelijoiden välille. (Bloxham 
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ym. 2011, 665.) Arviointimallien havaitseminen opettajien käytännöissä ei tarkoita, että he 

toteuttavat arviointia täsmällisesti sen mukaan, vaan soveltavat niitä omiin käytäntöihin 

sopiviksi.  

 

Erilaiset arviointimallit, jotka sisältävät kriteerit arvosanojen antamiseen ovat lisääntyneet 

viime vuosikymmeninä (Sadler 2009b, 159.) Mallit toimivat arvioinnin apuna ja tekevät 

arviointikriteereistä näkyvämpiä. Arviointimallien käyttäminen ei ole kuitenkaan 

ongelmatonta, koska opiskelijoiden suoritukset ovat moniulotteisia ja mallit eivät 

välttämättä pysty huomioimaan sitä (ks. Sadler 2009b). Lisäksi arviointimallien 

käyttäminen sisältää kunkin opettajan omakohtaista tulkintaa. Edellä esitetyt mallit 

perustuvat kriteereihin, mutta standardit ovat myös tärkeässä roolissa akateemisessa 

arviointijärjestelmässä, ja niitä tulisi huomioida enemmän arvioinnissa. (Sadler 2005, 189.) 

 

Arviointikriteerien käyttö ei tutkimuksen mukaan näytä olevan yleistä kaikilla 

tieteenaloilla. Opettajien arviointikäytäntöjä tutkimalla on havaittu, ettei heillä ollut usein 

kirjoitettuja arviointikriteereitä arvioidessaan opiskelijoiden tehtäviä tai vaikka heillä olikin 

he, eivät kuitenkaan käyttäneet niitä. (Bloxham ym. 2011, 663). Tulokset osoittavat, että 

opettajat eivät huomioi kriteereitä tai käyttävät implisiittisiä standardeja, jotka eivät ole 

opiskelijoiden tiedossa (Bloxham ym. 2011).   

 

Kriteeriperusteisen arvioinnin tarkoitus on keskustella opiskelijoiden kanssa siitä miten 

heidän suoritusten laatua arvioidaan ja vakuuttaa heidät siitä, että töiden laatu huomioidaan 

eikä muiden opiskelijoiden suoritukset tai heidän omat suoritukset vaikuta arviointeihin. 

Käytännössä opiskelijoiden vastausten laadun arvioimiseen vaikuttaa kaksi asiaa: opettajan 

omat odotukset sekä muiden opiskelijoiden suoritukset. (Sadler 2005, 190.) Opiskelijoiden 

erilaisten vastausten arvioiminen vaatii hiljaiseen tietoon perustuvaa arviointia. 

Esimerkiksi opiskelijoiden kirjoittamat vastaukset ovat erilaisia, mutta ne voivat silti olla 

yhtä hyviä. (Bloxham ym. 2011, 657.) 
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2.2.3 Arvosana oppimisen arvioinnin tuloksena 

 

Opiskelijoiden oppimisen arviointi johtaa usein arvosanan antamiseen. Kurssin arvosana 

muodostuu usein tentin tai muun arviointimenetelmän perusteella. Tässä luvussa kuvaan 

ensin arvosanoja ja arvioinnin luotettavuutta. 

 

Arvosanoilla on sisäinen ja ulkoinen arvo.  Sisäinen arvo tarkoittaa, miten arvosana kuvaa, 

sitä mitä sen tuleekin kuvata. (Sadler 2009a, 809.) Tässä yhteydessä puhutaan myös 

arvosanan eheydestä, millä tarkoitetaan arvosanan suhdetta opiskelijan suoritukseen ja sen 

laatuun. Arvosanan sisäinen arvo liittyy keskeisesti myös arvosanojen antamisen 

oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen. Esimerkiksi opiskelijoilla on oikeus tietää, mihin 

arviot perustuvat ja että arviot annetaan todella työn laadun mukaan. Lisäksi arvosanojen 

tulisi olla vertailtavissa eri kurssien ja eri instituutioiden välillä. (Sadler 2009a, 809.) 

Sellaisen luotettavan arviointijärjestelmän luominen, mikä on vertailtavissa kurssien ja 

instituutioiden välillä on haastavaa, koska jokainen opettaja tekee arviointia omien 

kriteerien ja tulkintojen mukaisesti.  

 

Arvosanan ulkoisella arvolla tarkoitetaan niitä päätöksiä ja seurauksia, joita tehdään 

arvosanan perusteella. Ulkoinen arvo riippuu niistä käytännön seurauksista, joita arvosanan 

perusteella tehdään. Esimerkiksi arvosanalla voi olla merkitystä opiskelijan päämääriin ja 

motivaatioon. Se voi vaikuttaa positiivisesti opiskelijan selviytymisen tunteeseen. 

Arvosana itsessään on vain ulkoinen tunnustus ja palkkio, mutta se voi myös tuottaa 

sisäistä motivaatiota opiskelijalle, jos hän kokee ja tulkitsee arvosanan luotettavaksi. 

(Sadler 2009a, 810–811.) Arvosanojen ulkoista arvoa kuvaa myös monien instituutioiden 

käyttämä tilastollinen järjestelmä opiskelijoiden arvosanojen keskiarvoista. Oppimisen 

kuvaamisen lisäksi arvosanoja käytetään kuvaamaan opettajien lähestymistapojen 

tehokkuutta ja arviointia. (Sadler 2009a, 811–812.) Opiskelijat voivat tehdä arvosanojen 

perusteella valintoja opiskeltavien aineiden suhteen. Esimerkiksi huono menestys jonkin 

uuden aineen peruskurssilla voi vaikuttaa siihen, että opiskelija ei jatka kyseisen aineen 

opintoja pidemmälle. Arvosanojen ongelmana pidetään, että niihin luotetaan, mutta niitä ei 

juurikaan testata tai kyseenalaisteta. (Sadler 2009a, 808.)  
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Arvosanojen ongelmana on, että ne saattavat johtaa opiskelijoita keskittymään enemmän 

arvosanoihin kuin oppimiseen. Lisäksi arvosanat eivät anna palautetta opiskelijoiden 

oppimisesta kurssin aikana vaan vasta kurssin jälkeen eivätkä ne auta opiskelijoita 

tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. (Rust 2002, 155.)  

 

 

Arvioinnin luotettavuus 

 

Arviointikriteerit ja arvosanojen antaminen liittyvät keskeisesti arvioinnin luotettavuuteen. 

Arvioinnin tulisi olla luotettavaa ja validia. Arvioinnin validiteetilla tarkoitetaan, että 

arvioidaan, mitä on sanottu arvioitavan ja mitä todella halutaan arvioida. Toisin sanoen, jos 

halutaan arvioida opiskelijan ymmärrystä, tenttikysymysten tulisi mitata ymmärrystä eikä 

vain tiedon toistamista.  Lisäksi arvioinnin luotettavuutta vähentää, että opettaja on 

arvioinut kurssin kannalta epäolennaisia asioita, jolloin arvosanat eivät välttämättä kuvaa 

opiskelijoiden todellista oppimisen tasoa. (Sadler 2009a, 812). Tällöin arvioinnin 

validiteetti ei toteudu. 

 

Arvioinnin reliabiliteetilla tarkoitetaan, että arviointi ei ole sattumanvaraista. Tämä 

tarkoittaa, että arviointiin ei saa vaikuttaa kuka opettaja on tentin tarkastanut tai miten 

väsyneenä hän on tenttiä korjannut. (Atjonen 2007, 34–35.) Tutkimusten mukaan 

arviointiin vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Näitä olivat esimerkiksi arvioinnin tiukka aikataulu, 

kurssin vaatima työmäärä, tarve osoittaa arvosana oikeaksi opiskelijalle, työn akateeminen 

taso, oma kiinnostus ja energia arviointitehtävään sekä johdolta tuleva paine.  (Yorke ym. 

2000, 19; Sadler 2009a, 812) Nämä kaikki edellä mainitut tekijät voivat osaltaan vaikuttaa 

arvioinnin luotettavuuteen.  

 

Arvioinnin reliabiliteettia voi olla vaikea toteuttaa käytännössä, koska usein arviointiin 

liittyy opettajan tai tarkastajan tekemää tulkintaa siitä mikä on vastauksessa tärkeää ja 

miten hyvin opiskelija on osannut asian ilmaista. Ennalta laaditut arviointikriteerit lisäävät 

arviointiprosessin luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta myös opiskelijan näkökulmasta. 

 

Arviointiin voi vaikuttaa myös opettajan ennakko-oletukset esimerkiksi tiettyjä 

opiskelijoita kohtaan. Tähän auttaisi vastausten arvioiminen anonyymisti, mutta se ei 
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useinkaan ole mahdollista. Myös arviointitehtävät voivat asettaa opiskelijoita eriarvoiseen 

asemaan. (Sadler 2009a, 812.) Lisäksi arvioinnin luotettavuutta saattaa vähentää 

epäsopivien periaatteiden käyttäminen arvosanojen antamisessa, kuten arvosanojen 

antaminen prosenttiosuuksien mukaan. (Sadler 2009a, 814–817.) Tällöin arviointi ei 

perustu opiskelijoiden suoritusten arviointiin.  

 

Opettajien kokemuksissa arvioinnin virheettömyydestä tai tarkkuudesta on eroja. Jotkut 

kokivat itsensä kokemattomiksi ja epävarmoiksi ja olivat arvioinnissaan maltillisia. 

Opettajilla ei ollut mitään yleistä luottamuksen tunnetta arvioinnin virheettömyydestä tai 

miten arviointiin ryhdyttiin. Mutta maltillisuus, kaksoisarviointi sekä kommentit ulkoisilta 

arvioitsijoilta auttoivat heitä saamaan ideaa siitä mitä odotetut standardit olivat.  

Kaksoisarviointia eli, että toinen arvioitsija arvioi myös suorituksen, käytettiin arvioinnin 

apuna. (Yorke ym. 2000, 20.)  
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3 Tentti oppimisen arviointimenetelmänä  
 

Tässä luvussa kuvaan tenttiä ja siinä yleisesti esiintyviä tehtävätyyppejä. Tarkastelen 

tenttiä myös tiedon ja osaamisen arvioimisen näkökulmasta.  

 

Tentti on yleinen yliopistoissa käytettävä arviointimenetelmä. Yliopistojen perinteistä 

tenttiä voidaan luonnehtia kynä-paperi –tentiksi. Tentti on summatiivista arviointia, joka 

tapahtuu oppimisprosessin lopussa. Karjalaisen (2002) mukaan perinteisellä tentillä on 

kaksoisrakenne, millä hän tarkoittaa sitä, että tentin sisällön hallinta ja tentistä 

selviytyminen ovat eri asioita. Opiskelija voi siis selvitä tentistä hallitsemalla tentistä 

selviämisen taitoa. Tällöin opettaja voi harhautua uskomaan, että opiskelija hallitsee 

sisällön, vaikka todellisuudessa hän hallitsee keinoja, joilla tentistä selviytyy. Näin 

virallinen oppimistavoite jää toteutumatta. (Karjalainen 2002, 140–142.) Näin ollen on 

tärkeää tiedostaa, mitä tentissä todella arvioidaan. Esimerkiksi kysymys, jossa pyydetään 

arvioimaan tietoa, ei välttämättä tarkoita, että tentissä todella arvioidaan opiskelijan taitoa 

pohtia ja arvioida kysyttyä asiaa, jos vastaaminen edellyttää ainoastaan luennoitsijan 

muistiinpanojen toistamista. Tällöin tenttikysymys arvioi muistamista ja esseen 

kirjoittamisen taitoja. (Rust 2002, 147.)  

 

 

3.1 Tentin sisältö ja tehtävätyypit 

 

Tentin sisältö määrittää keskeisesti tenttiä ja sen luonnetta. Sisältö jakaantuu opittavaan 

ainekseen eli asioihin, joita kysytään ja toisaalta tehtävänantoon. Tehtävänasettelussa 

voidaan erottaa opettajakeskeinen ja oppijakeskeinen toimintamalli. (Karjalainen 2002, 

183–186.) Opettajakeskeisessä toimintamallissa tenttikysymykset ovat valmiiksi 

muotoiltuja ja rajattuja, kun taas oppijakeskeisessä mallissa kysymysten sijaan on asetettu 

ongelmia. Tenttien tehtävät voivat olla teoreettisia, soveltavia tai avoimia. Teoreettinen 

tehtävä on asiatehtävä, jossa asioiden tai ominaisuuksien kuvailu tai niiden välisten 

suhteiden tarkastelu on keskeistä. Soveltavassa tehtävässä puolestaan teoreettisia tietoja 

täytyy soveltaa. Avoimessa tehtävässä ei sen sijaan määritellä teoreettisuutta tai 
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sovellettavuutta, vaan tehtävän ratkaisija tulkitsee tehtävän omalla tavallaan ja etenee sen 

mukaan. (Karjalainen 2002, 187.)  

 

Teoreettinen, soveltava tai avoin tehtävä voidaan kysyä kysymysmuodossa tai 

ongelmanasettelumuodossa, jolloin saadaan yhteensä kuusi tehtävätyyppiä. Teoreettinen 

kysymys vaatii yksinkertaista faktatietoa, joka voi olla monivalintatehtävä, 

määrittelytehtävä tai esseetyyppinen kuvailutehtävä. Tällainen tehtävä on helppo korjata, 

koska kysymykseen on olemassa oikea vastaus ja se löytyy suoraan kirjoista tai 

luentomuistiinpanoista. (Karjalainen 2002, 189–190.) Teoreettisessa ongelmassa vastaajan 

tulee itse tuottaa tietämyksen perusidea, jolloin se vaatii asioiden ymmärtämistä eikä 

vastausta löydy suoraan kirjoista. Soveltavassa kysymyksessä opiskelijalle määritellään 

tapaus ja hänen tulee liittää siihen sopiva teoria ja soveltaa sitä. (Karjalainen 2002, 191.) 

 

Soveltavan ongelman tehtävä on vaativampi ja tarkoittaa, että vastaajan tulee keksiä 

teorialle sovellus. Tenttikysymys voi olla luonteeltaan myös avoin. Avoimessa 

kysymyksessä opiskelijan tulee ratkaista ja perustella kanta johonkin asiaan. Avoin 

ongelma on tehtävä, jossa ei suoraan kerrota mistä on kyse vaan ongelman muotoileminen 

on jo itsessään osa tehtävää. (Karjalainen 2002, 190–192.) Näitä edellä esitettyjä 

tehtävätyyppejä tulee ajatella jatkumona, jolloin erot eri kysymysten ja 

ongelmanasettelujen välillä eivät ole yksiselitteisiä (Karjalainen 2002, 190). Niiden avulla 

voidaan hahmottaa erilaisia kysymyksenasettelun muotoja ja niiden edellyttämää tietoa ja 

osaamista. 

 

 

Tentissä yleisesti esiintyviä tehtävätyyppejä 

 

Yleisimpiä tentissä esiintyviä tehtäviä ovat esseetehtävät, ongelmanratkaisutehtävät, 

monivalintatehtävät ja lyhyen vastauksen tehtävät. Esseen avulla on mahdollista arvioida 

ymmärtämistä ja opiskelijan arvioinnin taitoja. Tehtävän laatiminen ei ole useinkaan 

vaikeaa. Opiskelijoiden kirjoittamien esseiden taso voi sen sijaan vaihdella paljon. (Brown 

ym.  1997, 46.) Ongelmanratkaisutehtävillä arvioidaan soveltamista, analyysia ja 

ongelmanratkaisustrategioita. Monimutkaisen tehtävän laatiminen voi olla vaikeaa ja aikaa 

vievää.  
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Monivalintatehtävillä mitataan nopeasti tietoja laajoilta alueilta. Monivalintatehtävillä on 

mahdollista arvioida erilaisia tietoja ja taitoja, esimerkiksi ymmärtämistä ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Perustietoja mittavien kysymysten laatiminen on usein nopeaa.  

Monimutkaisempien kysymysten laatiminen voi viedä enemmän aikaa. 

Monivalintatehtävät ovat nopea ja helppo korjata, mutta vaarana on, että ne mittaavat 

faktatietoja ja suuntaavat opiskelijoita pintasuuntautuneeseen oppimiseen. (Brown ym. 

1997, 46) Lyhyen vastauksen kysymykset ovat myös yleinen tehtävätyyppi tenteissä. 

Niiden avulla voidaan arvioida myös tiedon soveltamista ja ongelmanratkaisua. Usein 

lyhyen vastauksen kysymyksiä käytetään erilaisten käsitteiden ja asioiden ymmärtämisen 

mittaamiseen. (Brown ym. 1997, 46.)  Tentti, joiden tehtävänanto on muodoltaan ja 

sisällöltään sellainen, ettei sitä ilmene muualla kuin tentissä, on keinotekoinen.  

Keinotekoisella tentillä ei ole yhteyttä todellisen elämän ongelmatilanteisiin. Yliopistossa 

perinteiset tentit ovat usein keinotekoisia tenttejä, joissa opiskelijat vastaavat opettajan 

tekemiin kysymyksiin. (Karjalainen 2002, 144, 171.) 

 

Tietyn tehtävän valitseminen ei vielä kerro, minkälaista tietoa on todella arvioitu. 

Esimerkiksi esseetehtävän valitseminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että arvioidaan 

todella ymmärtämistä. Kysymyksenasettelulla on suuri merkitys tentissä. Toisin sanoen ei 

ole yhdentekevää, miten asioita kysytään, koska kysymys ohjaa opiskelijoita vastaamaan 

tietyllä tavalla. Kysymyksen tulee olla selkeä ja yksiselitteinen, jotta opiskelijat eivät 

tulkitse tehtävää väärin. Usein myös liian lyhyt tehtävänanto ei välttämättä ole paras 

mahdollinen. (Lindblom-Ylänne ym. 2009, 165.)  

 

 Tenttikysymysten tulee olla linjassa kurssin tavoitteiden kanssa. Jos opiskelijalle on 

annettu tentissä vaihtoehtoja, mihin kysymykseen hän vastaa, on mahdollista, että 

opiskelijalta jää jokin oppimistavoite täyttämättä. Vaihtoehtoisten kysymysten 

tarjoamisella voi olla päinvastainen vaikutus opiskelijoiden käyttämien lähestymistapojen 

valintaan kuin on tarkoitettu. (Rust 2002, 147.) Kurssin tavoitteet ja arviointi eivät kohtaa, 

jos kurssin tavoitteena on, että opiskelijat lukevat kurssin materiaalia laajasti, mutta 

tenttikysymyksiin voi vastata valitsemalla vain muutamia aiheita. (Rust 2002, 147.)   
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Tenttejä on usein arvosteltu siitä, että ne kannustavat opiskelijoita käyttämään 

pintasuuntautunutta lähestymistapaa opiskeluun ja ulkoa opetteluun. (Ramsden 2003.) 

Keinotekoisen tentin lisäksi on luonnollisia, mallintavia ja murrettuja tenttejä. (Karjalainen 

2000, 152.) Myös muut tutkijat ovat esittäneet perinteiselle tentille vaihtoehtoisia 

tenttimuotoja, joiden avulla on mahdollista arvioida erilaista osaamista. (ks. Biggs 2003; 

Brown ym. 1997, 42–43.) 

 

Perinteisten tenttien ongelmana voidaan pitää myös, että opiskelijat kokevat usein 

enemmän stressiä niiden kuin muiden arviointimuotojen kohdalla (Craddock & Mathias 

2009, 132). Sen sijaan tentin hyvänä puolena on, että jokainen opiskelija tekee tentin itse, 

jolloin voidaan arvioida kunkin opiskelijan osaamista. Lisäksi plagiointia tai muunlaista 

huijausta esiintyy vähemmän tentin yhteydessä kuin esimerkiksi kirjallisten töiden 

yhteydessä. (Yorke ym. 2000, 9.) Kurssin loppuun sijoittuvan tentin ongelmana on, että 

opiskelijat alkavat tehdä töitä sen eteen vasta viikkoa ennen tenttiä (Rust 2002, 154).  

 

Tenttien tehtävätyyppejä valitessa on tärkeää huomioida kurssin tavoitteet, opiskelijoiden 

tiedon taso sekä tieteenala. Erilaiset arviointimenetelmät ja –tehtävät suuntaavat 

opiskelijoita opiskelemaan eri tavoin. Esimerkiksi laajat, monimutkaisemmat ja avoimet 

tehtävät voivat lisätä syväsuuntautunutta lähestymistapaa, kun taas lyhyen vastauksen 

tehtävät ja monivalintatehtävät pintasuuntautunutta lähestymistapaa (Gibbs 2006, 33). 

Lisäksi kirjoitusta vaativat tehtävät edellyttävät kielellisiä taitoja, mitkä eivät kaikilla 

tieteenaloilla ole oleellisia (Dochy ym. 1999). Myös luonnontieteiden opiskelijoille 

tällaiset tehtävät saattavat olla haastavampia kuin opiskelijoille, joiden opintojen aikana 

tehdään paljon kirjallisia töitä. Toisaalta taas voidaan ajatella, että minkä tahansa 

tieteenalan asiantuntijalle kirjoitustaito on tärkeä, joten niiden opettaminen ja oppiminen 

opintojen aikana on siten tärkeää.  

 

 

3.2 Tentissä arvioitava tieto ja osaaminen 

 

Erilaista tietoa arvioidaan erilaisilla menetelmillä ja tehtävillä (ks. Dochy ym. 1999; 

Hailikari & Nevgi 2009). Tieto voi olla laadullisesti erilaista. Tästä syystä tiedon ja 
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osaamisen tasojen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida haluttua osaamista 

oikein. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia tiedon taksonomioita ja malleja. Perinteisesti tieto 

jaetaan deklaratiiviseen ja proseduraaliseen tietoon. Deklaratiivinen tieto on faktatietoa, 

tietoa jostakin (engl. knowing what). Se on tutkimuksiin perustuvaa, julkista ja 

eksplisiittistä tietoa, jota löytyy kirjoista. (Anderson 2000, 238–239; Biggs 2003, 41.) 

Proseduraalinen tieto on taitoihin perustuvaa ja usein implisiittistä tietoa. Se kuvaa tietoa 

siitä, miten tietyissä tilanteissa tulisi toimia (engl. knowing how) (Anderson 2000, 238–

239; Biggs 2003, 42.) Deklaratiivisen ja proseduraalisen tiedon lisäksi on konditionaalista 

ja toiminnallista tietoa (Biggs 2003, 42). Konditionaalinen tieto sisältää sekä 

proseduraalisen että deklaratiivisen tiedon. Sen avulla yksilö tietää milloin, miksi ja millä 

ehdoilla tietyissä tilanteissa tulisi toimia. Toiminnallinen tieto sisältää kaikki edellä 

mainitut tiedon lajit. Se pohjautuu yksilön kokemuksiin. Asiantuntija tarvitsee 

toiminnassaan toiminnallista tietoa. Sen avulla hän kykenee ratkaisemaan ongelmia. (Biggs 

2003, 42.)  

 

Bloom (1956) on kehittänyt taksonomian opetuksen tavoitteista. Taksonomiassa kuvataan 

tavoitteita, joita opiskelijoiden odotetaan osaavan opetuksen päätyttyä. Taksonomia 

sisältää kuusi kognitiivista kategoriaa: tieto, ymmärtäminen, soveltaminen, analyysi, 

synteesi ja arviointi. Malliin sisältyy ajatus kategorioiden hierarkkisuudesta siten, että 

ylemmät tasot edellyttävät alempien tasojen osaamista. (Bloom 1956, 12, 15–18.) 

Myöhemmin Bloomin taksonomiaa on muokattu uudelleen (Andersson ym. 2001). 

Alkuperäinen taksonomia sisälsi yhden ulottuvuuden. Uudistetussa versiossa niitä on 

kaksi: tiedon ulottuvuus ja kognitiivisen prosessin ulottuvuus. Suurin muutos 

taksonomiassa tapahtui kategorioiden nimeämisessä. Uudistuneen taksonomian kategoriat 

ovat muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda. (Krathwohl 2002, 213–

215.)  

 

Biggs (2003) on tutkinut opiskelijoiden oppimistuloksia ja niiden laadullisia eroja. SOLO-

taksonomiassa (Structure of the Observed Learning Outcome) ymmärtäminen jaetaan 

viiteen laadullisesti erilaiseen tasoon. Tasoja ovat esirakenteinen taso, yksirakenteinen 

taso, monirakenteinen taso, relationaalinen taso sekä laaja abstrakti taso. Esirakenteisella 

tasolla (engl. pre-structural) opiskelija ei ymmärrä asiaa, vaikka saattaa osata asiaan 

liittyviä käsitteitä. Opiskelija esittää asiat irrallisina tai vastaa asian vierestä. 
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Yksirakenteisella (engl. unistructural) tasolla opiskelija kykenee tunnistamaan ja 

nimeämään käsitteitä, mutta tarkastelee niitä irrallisina eikä kokonaisuutena. (Biggs 2003, 

47–49.) 

 

Monirakenteisella (engl. multistructural) tasolla opiskelija tarkastelee asiaa eri 

näkökulmista, mutta niitä käsitellään toisistaan irrallisina eikä niitä esitetä mielekkäässä 

järjestyksessä vaan listana. Relationaalisella (engl. relational) tasolla opiskelija ymmärtää 

asioiden välisiä suhteita ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Lisäksi opiskelija kykenee 

soveltamaan ja analysoimaan tietoa. Laadullinen muutos opiskelijan ymmärtämisessä 

tapahtuu nimenomaan tällä relationaalisella tasolla. (Biggs 2003, 41.) Korkeimmalla 

tasolla eli laajalla abstraktitasolla (engl. extended abstract) opiskelija pääsee vielä 

syvemmälle ja kykenee soveltamaan tietoa jossakin uudessa yhteydessä. (Biggs 2003, 47–

49.) Tällöin opiskelija osaa käsitellä asiaa teoreettisesti ja pohtia asiaa.  

 

Biggs (2003) erottaa ymmärtämisessä määrällisen ja laadullisen muutoksen. Määrällinen 

muutos tarkoittaa, että opiskelijan tieto asiasta lisääntyy. Laadullinen muutos puolestaan 

tarkoittaa, että tieto yhdistyy johonkin kokonaisuuteen. Laadulliset muutokset oppimisessa 

edellyttävät määrällisten tasojen saavuttamista. (Biggs 2003, 38.) SOLO-taksonomiaa 

voidaan käyttää opetuksen ja oppimisen tavoitteiden määrittelyssä tai oppimistulosten 

laadun tarkastelussa (Biggs 2003, 38–39). Opetuksen ja arvioinnin tulisi painottaa 

oppimisen laadullisia tekijöitä, jolloin oppiminen tapahtuu korkeammalla tasolla. 

Esimerkiksi tavoitteiden asettelussa oppimisen laadullisia asioita pitäisi painottaa 

enemmän kuin määrällisiä asioita. (Biggs 2003, 41.) 

 

Tutkimuksessani tentissä arvioitavaa tietoa ja osaamista tarkastelen osaamisen ja 

ymmärryksen tasojen mallin avulla (ks. Hailikari 2011). Malli osaamisen ja ymmärryksen 

tasoista (ks. kuvio 1) kuvaa viittä laadullisesti erilaista tiedon ja osaamisen tasoa sekä sitä 

miten tietynlainen osaaminen ilmenee. Mallissa kuvataan myös kognitiivista prosessia, 

jolla tietäminen muuttuu ymmärtämiseksi, soveltamiseksi ja edelleen luomiseksi.  
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tutkimuksiin tiedon tasoista ja taksonomioista, joita esittelin aiemmin. (ks. Bloom 1956, 

Biggs 2003). Ennakkotiedon mallia on muokattu kurssin lopputentissä arvioitavan tiedon 

tarkasteluun sopivaksi. Ennakkotiedon tyyppien nimet muokattiin osaamisen tasoiksi ja 

samalla lisättiin viides taso, luominen. 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin mukaan korkeamman tason osaaminen on 

edellyttää alemman tason osaamista. Toisin sanoen ilman asioiden tunnistamista ja 

käsitteiden ymmärtämistä ei voi soveltaa tai luoda uutta tietoa. Tämä tiedon ja 

ymmärtämisen rakentuminen hierarkkisesti on yhteistä aikaisempien taksonomioiden ja 

mallien. (Bloom 1956; Biggs 2003). Osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin taustalla on 

myös ajatus siitä, että erilaisen osaamisen taustalla on erilaista tietoa. Osaamisen 

muuttuessa myös sen taustalla olevan tiedon luonne muuttuu. Esimerkiksi soveltamisen 

tasolla tietoa ei käsitetä enää faktatietona vaan se on muuttanut muotoaan. Tässä suhteessa 

malli eroaa Bloomin uudistetusta taksonomiasta.  (Hailikari ym. 2007, 333.)   

  

Tässä tutkimuksessa tiedon ajatellaan rakentuvan niin, että laadullisesti korkeamman 

tasoinen tieto ja osaaminen edellyttää alemman tason tietoa. Näin ollen esimerkiksi tentissä 

ongelmanratkaisutehtävä vaatii faktatiedon toistamista ja kuvailemista, mutta asioiden 

välisten suhteiden ymmärtämistä eli suhteuttavan tason osaamista.  
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4 Luonnontieteellinen ala opetus- ja arviointiympäristönä 
 

Tutkimuksen kontekstina on Helsingin yliopiston luonnontieteelliseen alaan kuuluva 

tiedekunta.  Tässä luvussa kuvaan luonnontieteellistä alaa yleisesti ja sitä, miten se eroaa 

muista aloista. Luvun tarkoituksena on avata lukijalle sitä kenttää, jossa opettajat toimivat 

ja arvioivat opiskelijoiden oppimista. Opettajien anonyymiuden suojaamiseksi en kuvaa 

yksityiskohtaisesti tiedekuntaa ja kursseja, jotka olivat tutkimuksen kohteena. 

 

Opetusta ja oppimista tarkasteltaessa on tärkeää huomioida tieteenala, mitä tutkitaan. 

Biglan (1973) on jaotellut tieteenalat neljään luokkaan: koviin ja puhtaisiin (engl. hard-

pure) ja koviin ja soveltaviin (engl. hard-applied) sekä pehmeisiin ja puhtaisiin (engl. soft-

pure) ja pehmeisiin ja soveltaviin (engl. soft-applied). Esimerkkinä kovasta ja puhtaasta 

tieteestä on matematiikka, kovasta ja soveltavasta tieteestä lääketiede, pehmeästä ja 

puhtaasta historia ja pehmeästä ja soveltavasta kasvatustiede. Luonnontieteelliset alat 

voivat sijoittua Biglanin mallissa koviin ja puhtaisiin tai koviin ja soveltaviin tieteisiin.  

 

Tieteenaloilla on erilainen tiedon luonne. Neumann, Parry & Becher (2002) kuvaavat eri 

tieteenalojen tiedon luonteita ja niiden vaikutusta opetukseen. Luonnontieteissä tiedon 

luonne on kumulatiivista ja hierarkkista. Tietorakenteiden ja tiedon luonteen erot 

heijastuvat myös opetukseen ja oppimiseen. Luonnontieteissä tietoa rakennetaan 

kumulatiivisesti, jolloin opintojen alkuvaiheessa on tärkeää oppia käsitteitä ja 

perusrakenteita. Ne toimivat pohjana myöhemmille opinnoille. Tieteenalan kumulatiivinen 

tietorakenne saattaa ohjata myös opetusta rakentumaan selkeästi peruskursseista 

syventäviin kursseihin eteneväksi ja painottaa opetuksessa ja arvioinnissa faktatiedon 

oppimista. Lisäksi opettajan on kohtuullisen helppo hahmottaa, mitkä ovat keskeiset 

opetettavat sisällöt. (Neumann ym. 2002.)  

 

Tieteenalojen erot opetuksessa ja perustuvat akateemisiin traditioihin, jotka siirtyvät 

sukupolvelta toiselle (Ylijoki 1999). Tietorakenteet ja traditiot tieteenalalla heijastuvat 

opettajien käsityksiin, mitä on tärkeää opettaa ja sitä kautta edelleen arviointiin. Opettajien 

opetuksellisissa lähestymistavoissa on myös havaittu olevan tieteenalakohtaisia eroja. 

Tutkimuksissa on todettu, että luonnontieteiden opettajilla on useimmiten sisältölähtöinen 

ja tiedon siirtämistä korostava lähestymistapa, kun taas ihmistieteiden opettajilla on 
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keskimääräistä enemmän oppimislähtöinen lähestymistapa opetukseen.  (ks. esim. 

Lueddeke 2003; Lindblom-Ylänne ym. 2006).  

 

Samalla tavalla kuin opettajien opetuksellisissa lähestymistavoissa on tieteenalakohtaisia, 

myös opiskelijoiden lähestymistavoissa oppimiseen on tieteenalakohtaisia eroja. 

Tutkimuksissa on havaittu, että luonnontieteiden opiskelijoilla on keskimääräistä enemmän 

pintasuuntautunut lähestymistapa oppimiseen, kun taas ihmistieteiden opiskelijat ovat 

keskimääräistä enemmän syväsuuntautuneita oppimiseen (Parpala ym. 2009). 

Luonnontieteiden opettajan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota arvioinnissa siihen, että 

faktatietoja arvioidaan korostaen ymmärrystä, jolloin opiskelijat eivät opiskelisi asioita 

ainoastaan ulkoa opettelemalla. (Prosser & Trigwell 1999.)  

 

Ramsden (1997) tuo esiin, että luonnontieteiden opettajat lähestyvät opetusta ja arviointia 

usein muodollisesti ja jäsentyneesti, ja käyttävät vähemmän joustavia ja yksilöllisiä 

menetelmiä kuin sosiaalitieteiden opettajat. Lisäksi opetusmenetelmät ovat usein 

muodollisia ja aiheiden valinta on usein rajattu ja oppimistavoitteet on määritelty tarkkaan.  

Nämä tieteenaloille tyypilliset asiat eivät kuitenkaan ole muuttumattomia. (Ramsden 1997, 

208–209.)  

  

Lisäksi tutkimuksessa on havaittu, että luonnontieteiden alojen tenteissä kysytään usein 

kysymyksiä, joiden vastaukset ovat joko oikein tai väärin. Tästä syystä luonnontieteiden 

arviointikäytännöissä käytetään koko pisteskaalaa, kun taas esimerkiksi historian esseessä 

ei alimpia pisteitä välttämättä tarvita, koska niissä on harvoin kaikki väärin. (Yorke ym. 

2000.)  

 

Tutkittavassa luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelu on monimuotoista ja oppimista 

arvioidaan eri tavoin.  Luentojen lisäksi on erilaista pienryhmäopetusta ja lisäksi opintoihin 

kuuluu seminaarityöskentelyä sekä ohjattuja harjoittelujaksoja joko yliopiston omissa 

tutkimusryhmissä tai muualla työelämässä. Tenttien lisäksi arviointia suoritetaan muun 

muassa oppimispäiväkirjojen ja portfolioiden avulla. (Tiedekunnan internetsivut)  
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5 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien arviointikäytäntöjä opiskelijoiden 

oppimisen arvioinnissa kahdella luentokurssilla. Tutkimuksessa tarkastelen, minkälaista 

tietoa ja osaamista opettajat arvioivat tenteissä ja millaisia arviointikriteereitä opettajat 

käyttävät tenttitehtävien arvioinnissa. Selvitän myös, miten arvosanat muodostuvat ja 

miten ne ovat yhteydessä osaamisen eri tasoihin. Lisäksi tarkastelen miten opettaja on 

tuonut esiin kurssin tavoitteet ja arviointikriteerit opiskelijoille. Lopuksi tarkastelen 

arvioinnin linjakkuutta suhteessa kurssin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkimuksen 

tarkoituksena on saada kokonaiskuvaa opettajien arviointikäytännöistä tarkastelemalla 

arviointia eri näkökulmista ja tutkimuskysymysten antamia tietoja yhdistämällä. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Miten opettaja selvittää arviointikriteerit ja kurssin tavoitteet opiskelijoille? 

2. Minkälaista tietoa ja osaamista tenteissä arvioidaan kahdella eri luentokurssilla?  

3. Millaisia arviointikriteereitä opettajat käyttävät tenttitehtävien arvioinnissa kahdella 

eri luentokurssilla?  

4. Miten arvosanat muodostuvat ja miten ne ovat yhteydessä osaamisen eri tasoihin?  

5. Miten arviointi on linjassa kurssin tavoitteiden ja arviointikriteerien kanssa? 
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6 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva oppimisen arvioinnista ja 

opettajien arviointikäytännöistä kahdella luentokurssilla. Tutkimuksessa aineistoa 

hankitaan eri menetelmillä ja yhdistetään erilaisia aineistoja. Tässä luvussa kuvaan 

tapaustutkimusta ja tutkimuksessa käytettäviä aineistonhankinta ja –analyysitapoja.  

 

6.1 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapausta tai pientä joukkoa tapauksia, joista 

hankitaan erilaisilla menetelmillä yksityiskohtaista tietoa ja sen vahvuutena on 

kokonaisvaltaisuus (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159–160). Tapaustutkimuksessa 

ilmiötä tarkastellaan luonnollisessa ympäristössä ja haetaan vastauksia miten- ja miksi -

kysymyksiin (Yin 1994, 1). Tässä tutkimuksessa tapauksina ovat opettajien 

arviointikäytännöt luentokurssilla. Tapaustutkimuksessa aineisto muodostaa 

kokonaisuuden eli tapauksen (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Arviointikäytännöt 

ovat moniulotteisia ilmiöitä ja tästä syystä tapaustutkimus tarjoaa hyvän lähtökohdan 

niiden tutkimiseen. Tapaustutkimuksessa tapausten vertailu ei ole välttämätöntä vaan 

tarkoituksena on perehtyä jokaiseen tapaukseen yksittäisenä tapauksena ja ymmärtää sen 

monimuotoisuutta. Yksittäistä tapausta voidaan kuitenkin ymmärtää paremmin tietämällä 

myös muista tapauksista. (Stake, 2000, 436.) Tässä tutkimuksessa tapausten vertailu ei ole 

tutkimuksen tarkoituksena.  

 

Tapaustutkimuksessa on tärkeää kuvata tarkkaan tutkimusprosessia ja toisaalta niitä 

valintakriteereitä, joilla tapaus tai tapaukset on hankittu (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 

160, 162). Tapaukset ovat valikoituneet tutkimukseen siten, että molemmat kurssit ovat 

samalta tieteenalalta ja mukana tutkimushankkeessa laajemminkin. Lisäksi molemmat 

kurssit ovat kandidaattiopintojen pakollisia luentokursseja, joihin kuuluu lopputentti.  

 

Tapaustutkimusta voidaan kritisoida yleistettävyyden puutteesta (Yin 1994). 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistettävyys eikä tässäkään tutkimuksessa pyritä 

siihen. Tapaustutkimus antaa mahdollisuuksia yleistettävyyteen, jos tutkimus on kuvattu 
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tarkkaan ja käsitteellistäminen on onnistunut. Tällöin puhutaan teoreettisesta tai 

olemuksellisesta yleistettävyydestä, jolloin keskeistä ovat aineistosta tehdyt tulkinnat. 

Tapaustutkimuksista tehnyt yleistykset tehdään juuri tulkinnoista, ei suoraan aineistosta. 

(Eskola & Suoranta 1998, 65–68; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163.) Myös Leino 

(2007) tuo esiin, että tapaustutkimus antaa mahdollisuuksia yleistämiselle, koska 

huolellinen ja toimiva analyysi ilmiöstä on enemmän kuin yksittäinen tapaus. Tapauksesta 

muodostuneesta kokonaisnäkemyksestä nousee esiin yleisesti tärkeitä asioita ja uusia 

näkökulmia. (Leino 2007, 214.) 

 

Yleistettävyyteen liittyen tapaustutkimusta voidaan kritisoida sen merkityksestä, jos 

tapauksia on vain yksi tai muutama. Yksittäisellä tapauksella voi kuitenkin olla samanlaisia 

piirteitä kuin muillakin tapauksilla. Hirsjärvi (2005) kuvaa yksittäisen tapauksen 

tutkimisen merkitystä seuraavalla tavalla: ”Yksittäistä tapausta tarkasti tutkimalla saadaan 

näkyviin mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä myös 

yleisemmällä tasolla”. (Hirsjärvi, 2005, 171.) Näin ollen tapaustutkimus voi antaa tärkeää 

tietoa ilmiöstä myös yleisemmin.  

 

Tapaustutkimuksessa aineistoa hankitaan erilaisilla menetelmillä sen mukaan mikä on 

ilmiön tutkimisen kannalta tärkeää. Tässä tutkimuksessa tapauksista hankitaan tietoa 

erilaisilla menetelmillä ja erilaisia aineistoja yhdistäen, jotta opettajien 

arviointikäytännöistä saadaan muodostettua monipuolinen kuva. Tapaustutkimuksessa 

hyödynnetään usein triangulaatiota, mikä tarkoittaa eri menetelmien, aineistojen tai 

teorioiden yhdistämistä (Eskola & Suoranta 1998, 68). Tässä tutkimuksessa triangulaatio 

kohdistuu aineistoon ja menetelmään. Aineistotriangulaatio tarkoittaa erilaisten aineistojen 

yhdistämistä ja menetelmätriangulaatio eri aineiston hankintamenetelmien käyttämistä. 

(Eskola & Suoranta 1998, 69–70.) Seuraavaksi kuvaan tutkimuksessa käytettyjä aineiston 

hankintamenetelmiä ja kuvaan miten aineistoa hankittiin tähän tutkimukseen. 

Tutkimusasetelma on kuvattu taulukossa 1.
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Taulukko 1. Tutkimusasetelma: Kurssit, aineisto, tutkimuskysymykset ja analyysimenetelmät

Kurssi/Opettaja Luento-opetuksen 
havainnointi tai 
taltiointi 

Tenttikysymykset  Tenttivastauksien arviointi 
ja käyttö 
opettajahaastattelussa 

Haastattelut 
 

Kurssi A/ Aalto 
kandidaatin opintojen 
luentokurssi 3 op 
(luentoja 24h) 
kesto 6 viikkoa 
n. 100 opiskelijaa 
Ajankohta: syksyn I 
periodi 

Luennot (10h) videoitiin 
ja niistä kirjoitettiin 
muistiinpanoja yhteensä 
13 sivua käsinkirjoitettua 
tekstiä. 
Videoidut luennot 
sijoittuvat luentosarjan 
alkuun, keskelle ja 
loppuun. 

Neljä tenttikysymystä, joista 
kolmeen vastattava 
Maksimipisteet:  
6p/tehtävä 
 

6 tenttivastausta, kustakin 
arvosanasta 1 vastaus sekä 1 
hylätty  

Haastattelun ajankohta:  
luentokurssin ja tenttien arvostelun jälkeen 
Haastattelun pituus: 2,5 h 
Litteroitu teksti: 
 63 sivua (fontti 12, Times New Roman, 
riviväli 1,5), 19 186 sanaa 

Kurssi B/Laine 
kandidaatin opintojen 
luentokurssi 5 op 
(luentoja 24h) 
kesto 6 viikkoa 
n. 100 opiskelijaa 
Ajankohta: syksyn I 
periodi 

Luennot (12h) 
havainnoitiin 
(2 havainnoijaa) 
ja kirjoitettiin 
havainnointiraportit 
yhteensä 11 sivua. 
Havainnoidut luennot 
sijoittuvat luentosarjan 
alkuun, keskelle ja 
loppuun 

Neljä pakollista kysymystä 
Maksimipisteet: 
6p/tehtävä 
 

6 tenttivastausta, kustakin 
arvosanasta 1 vastaus sekä 1 
hylätty 

Haastattelun ajankohta: 
luentokurssin ja tenttien arvostelun jälkeen 
Haastattelun pituus:1,5h 
Litteroitu teksti: 
30 sivua (fontti 12, Times New Roman, 
riviväli 1,5) 9 174 sanaa 

Tutkimuskysymykset 1, 5 2 3 1, 2, 3, 4,5 
Analyysit Sisällönanalyysi 

kohdistuen, mitä opettaja 
sanoo luennoilla 
tavoitteista, oppimisen 
arvioinnista ja tulevasta 
tentistä 

Tenttikysymysten 
deduktiivinen sisällön 
analyysi osaamisen ja 
ymmärryksen tasojen mallin 
avulla (Hailikari 2011) 

Tenttivastauksia ei itsessään 
analysoitu, käytiin läpi 
haastatteluissa 

Deduktiivinen sisällönanalyysi etsien 
opettajan puheesta osaamisen tason mallin 
mukaisia ilmaisuja 
 
Induktiivinen sisällönanalyysi koskien 
opettajan puhetta kurssin tavoitteista, 
arviointikriteereistä ja arvosanoista  
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6.2 Aineiston hankintamenetelmät ja kuvaus aineiston hankinnasta 

 

Tässä luvussa kuvaan aineistonhankintamenetelmiä ja aineiston hankinnan toteutusta 

tämän tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin yliopiston 

luonnontieteelliseen alaan kuuluvan tiedekunnan kahdelta luentokurssilta syksyn 2010 ja 

kevään 2011 aikana. Käytän kursseista nimiä A ja B ja nimeän kurssien opettajat Aalloksi 

ja Laineeksi.  

 

 

6.2.1 Tenttikysymykset ja–vastaukset 

 

Tenttikysymykset ovat molempien kurssien ensimmäiseltä tenttikerralta. Molemmilla 

kursseilla oli lisäksi yksi tai kaksi uusintatenttiä, mutta niitä ei tarkastella tässä 

tutkimuksessa. Tenttivastaukset eivät ole varsinaisesti tutkimusaineistona, mutta niitä on 

käytetty opettajahaastatteluissa. Näin voidaan selvittää yksityiskohtaisesti, miten opettajat 

ovat arvioineet tenttejä ja minkälaisia kriteereitä ja perusteluita heillä on tenttivastausten 

arvioimisessa. Näin ollen hyödynnän tenttivastauksia haastattelujen tukena. Jokaisesta 

arvosanasta valittiin yksi tenttivastaus ja lisäksi oli yksi hylätty tenttivastaus. 

Tenttivastauksiksi valikoitiin niiden opiskelijoiden tenttejä, jotka olivat olleet 

haastatteluissa ja jotka olivat antaneet luvan tenttivastauksen käyttämiseen 

tutkimusaineistona. Kurssin A osalta haastateltujen tai luvan antaneiden joukossa ei ollut 

yhtään hylättyä eikä arvosanan yksi saaneita ja kurssin B osalta arvosanan yksi ja kaksi 

saaneita opiskelijoita ei oltu saatu haastatteluun. Nämä tentit valitsin aineiston joukosta 

itse.  

 

Opiskelijoilta kysyttiin lupa tenttivastausten käyttämiseen tutkimusaineistona, ja ne 

kopioitiin siten, ettei opiskelijan nimeä eikä opiskelijanumeroa jäänyt näkyviin. 

Haastattelussa opettajat eivät tienneet kenen tenttivastausta käytiin läpi. Tällä pyrittiin 

varmistamaan opiskelijoiden anonymiteetin säilyminen. Opiskelijoille oli kerrottu kurssin 

alussa ja lopussa tutkimushankkeesta ja samalla heitä pyydettiin täyttämään kyselylomake, 

jossa pyydettiin lupa tenttivastauksen käyttämiseen tutkimusaineistona. Kyselylomakkeita 
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ei tarkastella tässä tutkimuksessa, mutta niiden avulla saatiin selville ne opiskelijat, joiden 

tenttivastausta sai käyttää tutkimuksessa. 

 

 

6.2.2 Haastattelut ja haastatteluaineiston litterointi 

 

Haastattelu on tapaustutkimuksessa yleinen tapa kerätä aineistoa. Haastattelut eroavat sen 

mukaan miten tarkkaan kysymykset on muotoiltu etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 

43). Tutkijat määrittelevät haastattelut hieman eri tavoin. Tämän tutkimuksen haastattelut 

ovat puolistrukturoituja tai teemahaastatteluja. Haastattelurungossa oli valmiita 

kysymyksiä ja asioita, joista muodostin haastattelutilanteessa kysymyksiä. Kysymysten 

muoto ja järjestys saattoivat vaihdella haastatteluissa. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2009, 48; 

Eskola & Suoranta 1998, 86.) Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat 

osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Se on keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja jota 

tutkija vie eteenpäin. (Eskola & Suoranta 1998, 85.) Haastattelujen tarkoituksena oli, että 

haastateltavat saavat puhua mahdollisimman vapaasti eikä haastattelija ohjailisi vastaajaa 

liikaa.  

 

Haastattelut tehtiin opettajien omissa työhuoneissa. Molemmat haastattelut sujuivat hyvin 

ja ilman ongelmia. Molemmilta opettajilta pyydettiin alussa lupa haastattelun 

nauhoittamiseen ja samalla heitä muistutettiin haastattelun anonyymiudesta. Molemmat 

opettajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja olivat osallistuneet haastatteluun jo 

edellisenä vuonna toiseen tutkimushankkeeseen liittyen. Tämä saattoi vähentää 

haastatteluun liittyvää jännitystä, koska heillä oli jo kokemusta haastatteluun 

osallistumisesta ja, koska molemmat haastattelut käsittelivät heidän opetusta ja siihen 

liittyviä asioita.  

 

Tähän tutkimukseen liittyvissä haastatteluissa opettajilta kysyttiin myös kysymyksiä, jotka 

liittyivät Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön opetuksen ja oppimisen 

välistä vuorovaikutusta koskevaan hankkeeseen. Suunnittelin arviointia koskevat 

kysymykset itse ja niitä käytiin läpi hankkeen tutkijoiden kanssa. Haastattelun alussa oli 

kysymyksiä, jotka koskivat opetustaan, sen tavoitteita ja käytettyjä opetus- ja 
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arviointimenetelmiä. Varsinainen tätä tutkimusta koskeva arviointia käsittelevä osuus tuli 

näiden kysymysten jälkeen. Arviointikysymykset olivat kuitenkin haastattelun pääosassa. 

Haastattelurunko on esitetty liitteessä 1.  

 

Haastattelukysymyksillä selvitettiin miksi opettajat olivat valinneet tenttikysymyksiksi 

juuri kyseiset kysymykset ja minkälaista tietoa ja osaamista ne heidän mielestään 

edellyttivät opiskelijoilta. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia arviointikriteereitä opettajilla on 

tenttien arvioimisessa ja miten pisteet ja arvosanat muodostuvat. Tämän lisäksi opettajien 

kanssa käytiin läpi opiskelijoiden tenttivastauksista poimittuja vastauksia. (ks. edellä 

Tenttikysymykset ja –vastaukset).  

 

Haastattelutilanteessa opettajaa pyydettiin lukemaan tenttivastaukset kysymys kerrallaan ja 

kertomaan, miksi on antanut kyseiset pisteet tehtävästä ja minkälaista tietoa ja osaamista 

vastaus on edellyttänyt ja mitä siitä mahdollisesti puuttuu. Haastatteluun lopussa näytin 

opettajalle mallin osaamisen ja ymmärryksen tasoista (ks. kuvio 1) ja selitin sen hänelle 

lyhyesti. Sen jälkeen pyysin opettajaa miettimään mallin avulla minkälaista tietoa ja 

osaamista tenttikysymykset edellyttivät opiskelijoilta. Lopuksi vielä pyysin kuvaamaan 

mallin avulla arvosanojen välisiä mahdollisia eroja opiskelijoiden tiedoissa ja osaamisessa.  

 

Toimin molemmissa haastattelutilanteissa päähaastattelijana, vaikka mukana oli myös 

hankkeen tutkija. Hän saattoi kysyä haastattelussa lisäkysymyksiä tai osallistua muulla 

tavoin haastattelun kulkuun. A-kurssin opettajan haastattelu kesti kaksi ja puoli tuntia. 

Kurssin B opettajahaastattelu kesti puolitoistatuntia ja osittain sen vuoksi, ettei 

haastateltavalla ollut enempää aikaa. Haastattelutilanteessa minun pitikin huomioida, että 

aika tulee riittämään ja joitakin asioita en voinut jäädä kyselemään tarkemmin. Ehdimme 

kuitenkin käydä kaikki kysymykset ja teemat läpi ja lopulta olimme valmiita ihan ajallaan. 

Haastattelun lopussa opettaja vielä mainitsi, että voimme palata sähköpostilla asiaan 

myöhemminkin, jos tulee jotain mieleen.   

 

Opettajien haastattelut litteroitiin sanatarkasti ja tekstiin merkittiin pitkät tauot ja 

naurahdukset, jotka voivat olla merkityksellisiä puheen tulkinnan kannalta. Litteroitua 

aineistoa tuli yhteensä 93 sivua (fontti 12, Times New Roman, riviväli 1,5). A-kurssin 
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opettajan haastattelusta litteroitua aineistoa tuli 63 sivua ja B-kurssin opettajan 

haastattelusta 30 sivua.  

 

 

6.2.3 Tutkittavien luentokurssien havainnointi 

 

Havainnointi on yleinen aineistonkeruumenetelmä tapaustutkimuksessa. Havainnointia on 

eriasteista, aina piilohavainnoinnista osallistuvaan havainnointiin (Grönfors 2001, 129). 

Tässä tutkimuksessa havainnoin opetusta ilman osallistumista siihen. Tällaisessa 

tilanteessa tutkija pyrkii olemaan vaikuttamatta toimintaan, vaikka tutkittava tai tutkittavat 

tietävätkin, että heitä tutkitaan (Grönfors 2001, 130). Luentojen havainnoimisen 

tarkoituksena oli, ettei tutkijan läsnäolo vaikuttaisi luentoon. 

 

Havainnoinnilla voidaan aineistoja yhdistää saatuun tietoon ja kontekstiin. Lisäksi 

havainnointi saattaa paljastaa ristiriitoja esimerkiksi puheen ja todellisen käyttäytymisen 

välillä tai vastaavasti havainnointi saattaa selventää käyttäytymistä (Grönfors 2001, 127–

128; Gillham 2000). Tässä tutkimuksessa havainnointia käytettiin muun aineiston lisänä, 

jotta tapauksista saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva. Lisäksi luentojen 

havainnointien avulla oli mahdollista tarkastella opettajan puheen ja todellisen 

käyttäytymisen välistä yhteyttä ja havaita mahdollisia ristiriitoja niiden välillä. Opettajilta 

kysyttiin lupa luentojen videoimiseen ja heille kerrottiin, että luennot voidaan myös 

havainnoida. B-kurssin opettaja ei halunnut videokameraa luennolle, joten luennot 

havainnoitiin. Seuraavassa kuvaan tarkemmin miten videoinnit ja havainnoinnit toteutettiin 

kursseilla.  

 

A-kurssilla eli Aallon kurssilla videoitiin viisi luentoa eli yhteensä 10 tuntia. Luennoista 

videoitiin luentoja luentosarjan alusta, keskeltä sekä lopusta. Viimeisellä luentokerralla oli 

tentti, jota ei videoitu. Kurssin ensimmäisellä luennolla opiskelijoille kerrottiin luentojen 

videoimisesta ja sanottiin, ettei tarkoituksena ole tarkastella yksittäisen opiskelijan 

toimintaa vaan opetustilannetta kokonaisuutena. Opiskelijoille annettiin myös 

mahdollisuus kieltäytyä videoinnista, mutta kukaan ei kieltäytynyt. Kamera vietiin 

luentosalin takaosaan. Joidenkin luentojen aikana tutkija saattoi jäädä seuraamaan luentoja, 
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mutta pääosin kamera käytiin vain laittamassa päälle luennon alussa ja sammutettiin 

luennon päätyttyä. Luentojen videoinnit hoiti kyseisen tiedekunnan henkilö. Analysointia 

varten katsoin luennot läpi ja kirjoitin niistä muistiinpanoja. Katsoin videonauhat vielä 

toiseen kertaan ja lisäsin muistiinpanoihin tarvittaessa vielä tarkennuksia tai uusia 

huomioita, joissa käsiteltiin arvioinnin kannalta olennaisia asioita. Videoaineiston 

havainnoinneista kertyi käsinkirjoitettuja muistiinpanoja yhteensä 11 sivua.  

 

B-kurssilla eli opettaja Laineen kurssilla luennot havainnointiin. Luentoja havainnoitiin 

yhteensä 12 tuntia eli kuusi luentokertaa. Havainnoija istui luentosalin takaosassa, ja 

tarkoituksena oli olla herättämättä huomiota opiskelijoissa tai opettajassa. Opettajan ja 

opiskelijoiden oli kuitenkin mahdollista nähdä havainnoitsija. He myös tiesivät, ketkä 

luentoja tulevat havainnoimaan, koska olimme esittäytyneet heille kurssin alussa. Näin on 

mahdollista, että havainnoitsijan läsnäolo on vaikuttanut luentoon. Luennoista minä 

havainnoin yhteensä kaksi luentoa ja toinen tutkija havainnoi kolme luentoa. 

Ensimmäisellä luennolla olimme molemmat havainnoimassa.  

 

Havainnoinnin apuna käytettiin havainnointilomaketta, jonka pohjalta tehtiin havaintoja 

(ks. liite 2 ). Tämä mahdollisti sen, että tutkijat huomioivat samoja asioita. Havainnoista 

kirjoitettiin havainnointiraportit. Havainnointiraportteja kertyi yhteensä 13 sivua (fontti 12, 

Times New Roman, riviväli 1,5). Havainnoinneissa kiinnitettiin huomiota luennon 

aloitukseen, luennon kulkuun ja lopetukseen. Lisäksi kirjoitettiin havaintoja opetuksesta ja 

opettajasta. Niihin liittyen huomiota kiinnitettiin opetusmenetelmiin, opettajan rooliin, 

opiskelijoiden aktivointiin, ilmapiiriin sekä luennon aikana annettaviin tehtäviin. Myös 

kaikkea arviointiin liittyvää puhetta kirjoitettiin mahdollisimman tarkkaan ylös. Opettajan 

lisäksi havainnointiin opiskelijoita ja heidän aktiivisuuttaan sekä heidän tekemiään 

kysymyksiä tai reaktioita opettajan tekemiin kysymyksiin. Siellä kiinnitettiin huomiota 

myös asioihin, jotka eivät välttämättä olleet tämän tutkimuksen kannalta olennaisia, mutta 

jotka liittyivät muuten tähän hankkeeseen.  

 

Videoaineiston tai havainnointiaineiston avulla ei ole tarkoitus tehdä syvällistä analyysia 

luennoista eikä niiden sisällöistä. Tarkoituksena on analysoida luentoja erityisesti 

arvioinnin näkökulmasta, miten arviointia ja siihen liittyviä asioita tuodaan esiin 

luennoilla. Havainnointeja analysoidessa on tärkeää tiedostaa, että havainnointien ja 
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muistiinpanojen tekeminen on jo esianalyysia, koska mitä tutkija havainnoi ja pitää 

tärkeänä kirjata ylös, on aina tutkijan omaa tulkintaa tilanteesta. Joku toinen tutkija olisi 

voinut kirjata eri asioita. Ensimmäisellä luennolla molemmat tutkijat tekivät havaintoja ja 

kirjoittivat raportit. Havainnointiraporttien perusteella ilmeni, että tutkijat olivat tehneet 

pääosin samoja havaintoja. Tämä johtuu osaltaan myös havainnointilomakkeen käytöstä. 

Lisäksi tutkimuskysymykset ohjaavat havaintoja. Toisin sanoen luennoilla havainnoitiin 

niitä asioita, jotka ovat tutkimuskysymysten kannalta olennaisia. Seuraavaksi kuvaan 

aineiston analyysia.  

 

 

6.3 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi perustuu empiirisen aineiston tulkintaa ja päättelyyn, 

joka etenee kohti tutkittavan ilmiön käsitteellisempää näkemystä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 112.) Analyysin alussa määritetään analyysiyksikkö, joka voi olla sana tai 

sanayhdistelmä, lause tai jokin ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön valintaa ohjaa 

tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Analyysin tuloksena saadaan ilmiötä kuvaavia 

kategorioita, käsitteitä tai käsitejärjestelmiä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4-5.) Tässä 

tutkimuksessa analyysiyksikkönä on ajatuskokonaisuus ja käytän termiä kategoria 

kuvaamaan analyysin tuloksia. Sisällönanalyysi voidaan jakaa deduktiiviseen ja 

induktiiviseen sisällönanalyysiin (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa 

käytetään sekä deduktiivista että induktiivista sisällönanalyysiä.   

 

Analysoin induktiivisella sisällönanalyysilla haastatteluaineistot, videoaineiston sekä 

havainnointimuistiinpanot. Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa 

aineistoa pelkistetään, ryhmitellään ja abstrahoidaan. Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta 

etsitään ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Tällöin aineistosta kysytään 

tutkimuskysymyksen mukaista kysymystä ja tuloksena löytyy ilmaisuja, jotka tiivistetään 

mahdollisimman tarkkaan samaan sanamuotoon kuin alkuperäinen teksti. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5.) Aloitin induktiivisen analyysin lukemalla haastatteluaineiston 

huolellisesti läpi muutamaan kertaan. Tämän jälkeen etsin ilmaisuja, jotka liittyivät 
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tutkimuskysymykseen ja muodostin niistä pelkistetyt ilmaukset. Pelkistettyjä ilmauksia 

yhdistämällä muodostin alakategorioita. Nimesin kategoriat siten, että ne kuvaavat 

mahdollisimman takkaan niiden sisältöä. Aineiston työstämistä jatkoin yhdistelemällä 

alakategorioita keskenään ja nimeämällä nämä syntyneet yläkategoriat uudelleen. 

Aineiston abstrahointia jatketaan niin kauan, kunnes sen on sisällön kannalta mahdollista ja 

mielekästä (Kyngäs & Vanhanen 1999, 6-7). Sisällönanalyysin tuloksena saadaan 

kategorioita, joista esitetään esimerkkejä aineistosta. Luotettavuuden kannalta on tärkeää, 

että aineisto ja tulokset vastaavat toisiaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Esitän tulosten 

yhteydessä suoria lainauksia aineistosta, jotta lukija voi arvioida tulosten luotettavuutta.  

Taulukossa 2 esitän induktiivisen sisällönanalyysin vaiheita.  

 

Taulukko 2 Induktiivisen sisällönanalyysin eteneminen tutkimuksessa 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

”Yleisilmasusta 
tavallaan käy jollakin 
tavalla ilmi myös se, 
että tietääkö tää 
opiskelija tästä 
hommasta ja tietääkö 
se jopa enemmän mitä 
se kirjottaa…” 
 
”Ja sit vielä se, että ku 
mä vielä painotan 
niitä, sitä hommaa, et 
mä mielellään luen 
lyhkäsiä vastauksia” 
 
”Täs tulee asiat niinku 
ihan loogises 
järjestyksessä ja tota 
sehän antaa myös 
kuvan siitä, että 
opiskelija sit tietää 
mitä se kirjottaa siis, et 
se tulee näin, että se ei 
vaan  niinku poimi 
asioita sieltä täältä” 

Yleiskuvasta ilmenee 
osaamisen taso 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhyiden vastausten 
painottaminen 
 
 
 
 
Vastaus rakentuu 
loogisesti eikä asioita 
ole poimittu sieltä 
täältä 
 

Vastauksen yleiskuva 
heijastaa osaamista  
 
 
 
 
 
 
 
Vastauksen pituuteen 
liittyvät kriteerit 
 
 
 
 
Vastauksen 
rakenteeseen liittyvät 
kriteerit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastauksen 
esittämiseen liittyvät 
kriteerit  
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Deduktiivisessa eli teorialähtöisessä sisällönanalyysissa analyysia ohjaa valmis 

aikaisemman tiedon perusteella luotu malli (Sarajärvi & Tuomi 2009, 115). Tässä 

tutkimuksessa valmista mallia käytetään toisen tutkimuskysymyksen kohdalla, jossa 

kartoitetaan minkälaista tietoa ja osaamista tenteissä arvioidaan. Teorialähtöinen analyysi 

alkaa analyysirungon muodostamisella (Tuomi & Sarajärvi 2009, Sarajärven 2002 

mukaan). Tässä tutkimuksessa analyysirunkona on osaamisen ja ymmärryksen tason malli 

(ks. Kuvio 1).   

 

Teorialähtöisen analyysin tarkoituksena on usein testata tietoa erilaisessa kontekstissa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa voidaan ajatella, että osaamisen ja 

ymmärryksen tason mallia testataan tenttikysymyksissä arvioitavan tiedon ja osaamisen 

tarkasteluun. Malli pohjautuu Hailikarin ym. (2009) kehittämään ennakkotiedon malliin, 

jota on muokattu siten, että se sopii yleisemminkin tiedon ja osaamisen tarkasteluun. 

(Hailikari 2011). 

 

Aloitin deduktiivisen analyysin pelkistämällä aineistoa sisällönanalyysia noudattaen. 

Deduktiivisessa sisällönanalyysissä voidaan poimia joko yläluokkaa tai alaluokkaa 

kuvaavia ilmiöitä ja sijoittaa ne muodostettuun analyysirunkoon. Tässä tutkimuksessa 

pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin alakategoriat, jotka sijoitettiin analyysirungon 

mukaisesti. Deduktiivisessa sisällönanalyysissa kategoriat määritellään aikaisemman 

tiedon perusteella ja niihin etsitään aineistosta sisältöjä, jotka kuvaavat niitä. Tällöin 

edetään yleisestä yksityiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113–114.) Tässä tutkimuksessa 

kategoriat ovat osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin mukaisesti toistaminen, 

kuvaileminen, suhteuttaminen, soveltaminen ja luominen (ks. Hailikari 2011). 

Analyysirunkoa voidaan käyttää myös väljästi, jolloin aineistosta voidaan poimia myös 

asioita, jotka jäävät analyysirungon ulkopuolelle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Näistä 

analyysirungon ulkopuolelle jäävistä käsitteistä voidaan muodostaa uusia kategorioita.  

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) Tässä tutkimuksessa kategorioiden ulkopuolelle jääviä, 

mutta tutkimuksen kannalta keskeisiä asioita, tuon esiin tulosten yhteydessä. Taulukossa 3 

kuvaan deduktiivisen analyysin etenemistä. 
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Taulukko 3. Deduktiivisen analyysin eteneminen tässä tutkimuksessa 

Alkuperäinen lainaus Pelkistetty 
ilmaus 

Alakategoria Mallin mukainen 
yläkategoria 

”…kyllä siinäkin on 
oikeestaan ihan riittävää se, 
että tavallaan muistaa, 
muistaa sen mitä mitä mitä 
noissa (naurahdus) slideissa 
on ollu...” 
 
”Siis kyl se aika paljon on 
sitä lukemistietoo ja 
opetteluu, siis ulkoa 
opettelutietoo…” 
 
”…ei oikeestaan 
kontrolloida sitä, että onko 
se homma ymmärretty…” 
 
”jos ne on lukenu ne slidet 
mitä, mitä mä oon esittäny ni 
sillon, sillon tota toi, tosta 
kysymyksestä, tos pärjää 
ihan kivasti.” 

Luentokalvojen 
muistaminen 
riittävää 
 
 
 
 
Ulkoa 
opetteleminen 
 
 
 
Ei ymmärryksen 
kontrollointia 
 
 
Luentokalvojen 
lukeminen 
riittävää 

Faktatiedon 
muistaminen 
 
 
 
 
 
Ulkoa 
opetteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
Luentokalvojen 
lukeminen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toistaminen 

 

Analyysin luotettavuuden varmistamiseksi tein analyysit kahteen kertaan, jotta varmistuin, 

että päädyn samoihin kategorioihin. Kategoriat muodostuivat edelleen samalla tavalla sen 

sijaan joidenkin kategorioiden nimeämisiin tein muutoksia. Esimerkiksi tenttivastausten 

arviointikriteerien kohdalla muutin vastauksen rakennetta kuvaavan kategorian vastauksen 

esittämistä kuvaavaksi kategoriaksi, koska se kattoi paremmin sen sisältämät asiat ja oli eri 

kuin alakategorioiden nimet. Lopuksi luin molemmat haastattelut kokonaisuudessaan läpi 

ja lisäsin joitakin yleisiä arviointia tai opettajan toimintaa kuvaavia lainauksia, jotka eivät 

tulleet esiin tutkimuskysymysten käsittelyn yhteydessä, mutta jotka antoivat tutkimuksen 

kannalta olennaista tietoa.  

 

Sisällönanalyysissa kategorioiden muodostaminen on tärkeä vaihe analyysissa, koska 

silloin tutkija tulkitsee millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat tai eivät kuulu tiettyyn 

kategoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101). Analyysissa mietin muutamien ilmausten 
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sijoittamista. Opettaja Aalto puhui yhden tenttikysymyksen kohdalla hyödyntämisestä, 

joka voisi edellyttää myös asioiden soveltamista: 

 

”Eli siinä pitää ensin selittää toi periaate ja sit sen jälkeen miten sitä 

hyödynnetään” 

 

Olen tulkinnut ilmauksen kuuluvaan suhteuttamiseen, toisin sanoen asioiden toistaminen ja 

käsitteiden ymmärtäminen ja selittäminen ovat kysymykseen vastaamiseksi keskeistä 

osaamista. Varsinaista soveltamista ei edellytetä, koska opiskelijan ei tarvitse itse osata 

hyödyntää periaatetta vaan ainoastaan kuvailla mihin sitä voi hyödyntää. Lisäksi luennolla 

annettiin valmiiksi eri vaihtoehtoja hyödyntämiselle.  

 

Toinen esimerkki liittyy asioiden lukemiseen. Opettaja kertoi, että kysymyksessä 

luentokalvojen lukemisella pärjää: 

 

”Taas semmonen tilanne, että jos on lukenu ne slidet mitä mä oon esittäny ni 

sillon, sillon tota, kysymyksestä, tos pärjää ihan kivasti.” 

 

Lukeminen ei vielä kerro minkälaista osaamista se edellyttää. Opiskelija voi pyrkiä 

lukemalla muistamaan asioita tai ymmärtämään asioita. Tulkitsin lukemisen kuuluvan 

toistamisen kategoriaan, koska opettaja ei sen yhteydessä mainitse ymmärtämistä.  

 

Sisällönanalyysissa voidaan myös kvantifioida kategorioita, jolloin lasketaan kuinka monta 

kertaa kategorian sisältämä asia ilmenee aineistossa (Eskola & Suoranta 1998, 164). 

Laskin mainintojen määrät ja esitän ne prosenttiosuuksina opettajan puheesta (ks. myös 

luku 8).  

 

 

Analyysin kuvaus tutkimusongelmittain  

 

Haastatteluaineistojen analyysissa päähuomioni keskittyi opettajan arviointipuheeseen. 

Haastattelurungossa tenttiin liittyvät kysymykset olivat haastattelun lopussa. Mutta 

analyysissa olen huomioinut kaiken haastattelussa esille tulleen arviointipuheen, jota 
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saattoi ilmetä myös muiden kysymysten yhteydessä. Lisäksi arvioinnin linjakkuuden 

tarkastelemiseksi huomioin myös puhetta kurssin tavoitteista ja opetuksesta.  

 

Tutkimuskysymyksessä yksi tarkastelin miten opettaja selvittää kurssin tavoitteita ja 

arviointikriteereitä opiskelijoille. Toisin sanoen mitä opettaja kertoo arvioinnista ja 

tavoitteista opiskelijoille luentojen aikana. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi katsoin 

luentojen videoinnit kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla kirjoitin muistiinpanoja siitä 

mitä luennolla tapahtui ja mitä siellä käsiteltiin. Toisella katselukerralla kiinnitin erityisesti 

huomiota siihen mitä opettaja puhui kurssin tavoitteista ja arvioinnista ja miten hän toi 

esiin tentissä kysyttyjä asioita. Lisäksi tarkastelin sitä kuinka kauan opettaja puhui kustakin 

tentistä kysytystä asiasta. Toisen kurssin osalta luin havainnointiaineistoa ja muodostin 

käsitystä siitä miten arviointia ja kurssin tavoitteita on selvitetty opiskelijoille luennoilla. 

Analysoin myös haastatteluaineistoa ja opettaja puhetta kurssin tavoitteista ja arvioinnin 

kertomisesta opiskelijoille. Eri aineistosta saatujen tietojen avulla muodostin kuvaa siitä 

mitä opettaja on kertonut tentistä opiskelijoille ja miten näkyviä arviointikriteerit ovat 

olleet opiskelijoille. 

 

Tutkimuskysymyksessä kaksi tarkastelin sitä millaista tietoa ja osaamista tenttikysymykset 

edellyttivät. Analysoin tuloksia kahdella tasolla: tutkijan tasolla ja opettajan tasolla. 

Tutkijan tasolla tarkastelin haastattelukysymyksiä osaamisen ja ymmärryksen tasojen 

mallin (ks. Kuvio 1) avulla. Opettajan tasolla analysoin tenttikysymyksiä opettajan 

haastattelun pohjalta teorialähtöisesti. Tein myös aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

varmistuakseni siitä, että teorialähtöinen analyysi ei jätä olennaisia asioita huomioimatta. 

Aineistolähtöisen analyysin tuloksena ei muodostunut uusia kategorioita. Näin 

teorialähtöinen analyysi oli perusteltu analyysitapa ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla.  

 

Tutkimuskysymyksessä kolme ja neljä oli tarkoitus selvittää millaisia arviointikriteereitä 

opettajilla on tenttitehtävien arvioinnissa ja miten arvosanat muodostuvat. Lisäksi 

tarkastelin arvosanojen ja osaamisen välistä yhteyttä. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi 

analysoin opettajan haastattelua aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Analyysissa 

huomioin opettajan puhetta arviointikriteereistä sekä kuvausta siitä mihin opettaja on 

vastausta lukiessaan kiinnittänyt huomiota ja mistä hän on antanut tai vähentänyt pisteitä. 



47 

  

Tutkimuskysymyksessä neljä tarkastelin opettajan puhetta arvosanoihin liittyen ja 

analysoin sitä sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Tutkimuskysymyksessä viisi 

tarkastelin arvioinnin linjakkuutta yhdistämällä muiden tutkimuskysymysten avulla saatua 

tietoa. Analyysien perusteella muodostui kokonaiskuva kurssin arvioinnin linjakkuuden 

toteutumisesta.  

 

Tutkimuskysymyksessä viisi tavoitteena oli tarkastella linjakkuuden toteutumista 

opettajien arviointikäytännöissä. Arvioinnin linjakkuutta tarkasteltiin suhteessa kurssin 

tavoitteisiin ja arviointikäytäntöihin liittyen. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi en 

tehnyt varsinaista sisällönanalyysia, vaan tarkastelin sitä muiden tutkimuskysymysten 

kautta saatujen tietojen avulla. Niiden pohjalta tein tulkintaa siitä, miten arvioinnin 

linjakkuus toteutui kursseilla.  

 

Haastateltavien opettajien nimet on muutettu opettajien henkilöllisyyden suojaamiseksi. 

Haastateltujen opettajien anonymiteetin takaamiseksi jouduin miettimään tarkkaan 

esimerkkilainausten ja pelkistettyjen ilmausten valintoja. Pyrin valitsemaan esimerkkejä, 

joissa ei mainita kurssiin liittyviä asioita, jotta kurssia tai opettajaa ei voi tunnistaa. Jos 

tällaisia esimerkkejä ei löytynyt, olen häivyttänyt kyseiset tiedot itse. Olen lisännyt 

hakasulkeisiin myös sanoja, jotka helpottavat lainausten ymmärtämistä. Lainausten 

lukemisen helpottamiseksi olen poistanut sisällön kannalta merkityksettömiä sanoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

  

7 Opettajien arviointikäytännöt kahdella luentokurssilla 
 

Tässä luvussa siirryn tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia. Tarkastelen molempien 

tapauksia omana kokonaisuutenaan tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Aluksi 

kuvaan kurssia yleisesti ja sen jälkeen tuon esiin, mitä opettaja on kertonut opiskelijoille 

kurssin tavoitteista ja arvioinnista. Tenttikysymysten edellyttämää tietoa ja osaamista 

selvitän kahdella tasolla. Ensiksi tutkijan tasolla eli mitä tenttikysymykset edellyttävät, kun 

analysoin niitä osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin avulla (ks. kuvio 1, Hailikari 

2011). Toiseksi tarkastelen opettajan omaa näkemystä, minkälaista tietoa ja osaamista 

tenttikysymykset edellyttävät opiskelijoilta. Näiden analyysien valossa muodostan 

kokonaiskuvaa tenttikysymysten edellyttämästä tiedosta ja osaamisesta. Lisäksi kuvaan, 

miten arvosanat muodostuvat ja miten ne ovat yhteydessä osaamisen tasoihin. Lopuksi 

tarkastelen arvioinnin linjakkuutta. Luvussa 7.1 kuvaan A-kurssin eli opettaja Aallon 

arviointikäytäntöä ja luvussa 7.2 B-kurssin eli opettaja Laineen arviointia. Luvussa 7.3 

esitän yhteenvedon molempien tapausten keskeisistä tuloksista tutkimusongelmittain.   

 

 

7.1 Tapaus 1: Oppimisen arviointi opettaja Aallon luentokurssilla 

 

A-kurssin opettaja Aalto on kokenut yliopisto-opettaja, joka on opettanut kyseistä kurssia 

jo monta vuotta. Opetuskokemusta hänellä on 15 vuotta ja hän osallistunut muutamiin 

yksittäisiin pedagogisiin koulutuksiin uransa aikana. Tarkastelemani Aallon kurssin on 

kandidaattiopintojen kurssin, joka on pakollinen kurssi monissa tiedekunnan 

koulutusohjelmissa. Kurssille osallistuu vuosittain noin sata opiskelijaa, ja siellä on sekä 

pää- että sivuaineopiskelijoita. Kurssin lopussa on tentti, joka arvioidaan arvosana-

asteikolla 0-5. Tentti perustuu luentoihin, eikä siihen kuulu tenttikirjaa. Tentin arvosana 

muodostaa kurssin arvosanan. Tentin läpäisemiseksi on saatava 50 % tentin 

kokonaispistemäärästä. Seuraavassa taulukossa on esitetty tentin arvosanajakauma ja 

pisterajat. 
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Taulukko 4. Tentin arvosanajakauma ja niiden prosentuaaliset osuudet sekä pisterajat 

opettaja Aallon kurssilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Kurssin tavoitteiden ja arvioinnin selkeys opiskelijoille 

  

Haastattelussa opettaja kertoi kurssin tavoitteeksi, että opiskelijat ymmärtävät, mitä kurssin 

aihe tarkoittaa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat saavat kuvaa siitä, mihin kurssilla 

käytyjä asioita voidaan hyödyntää tutkimusmaailmassa.  

 

Videoaineiston perusteella selvitin, miten opettaja tuo esiin kurssin tavoitteita 

opiskelijoille. Opettaja kertoo ensimmäisellä luennolla, että tavoitteena on antaa yleiskuva 

yleisimmistä alalla käytettävistä menetelmistä ja millä tavalla menetelmiä hyödynnetään.  

 

”…ajatuksena näistä luennoista on itse asiassa, että te saisitte tollasen aika, 

no sanotaan tollasen yleiskuvan noista yleisimmistä [menetelmistä] mitä 

[alalla] käytetään ja kuvaa myös siitä, että millä tavalla [menetelmiä] 

voidaan käyttää ku me lähetään tavallaan ratkasemaan jotain [alaan 

liittyvää] ongelmaa. Ja tietty noi sovellutukset ni toivottavasti tos lopussa 

tulee myös kuvaa siitä, että [kurssiin liittyvä käsite] voidaan käyttää aivan 

Arvosana n 

 

% Pisteet (max 

15) 

 

5 17 22 13,5–15 

4 17 22 11,75–13,25 

3 11 14 10–11,5 

2 10 13 7,75–9,5 

1 10 13 7-7,5 

hylätty 12 16 2-6,5 

yht. 77 100  
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valtavan moneen tarkotukseen siis puhtaasti ihan tuolla käytännön elämässä 

myös…” 

 

Haastattelun ja opettajan luennolla esittämän puheen pohjalta selviää, että opettaja on 

kuvannut kurssin tavoitteet opiskelijoille samalla tavalla kuin hän on kuvannut niitä 

haastattelussa. Opinto-oppaassa kurssin tavoitteeksi mainitaan se, että opiskelijat saavat 

yleiskuvan yleisimmistä [alalla käytettävistä] menetelmistä. Näin opettajan kuvaamat 

tavoitteet ovat yhteneväiset myös opinto-oppaaseen kirjatun tavoitteen kanssa. 

 

Ensimmäisellä luennolla opettaja Aalto mainitsee tenttipäivämäärän, mutta ei kerro muuta 

tentistä tai arvioinnista. Käydessään läpi luennon aikataulua ja aiheita hän mainitsee 

ensimmäistä tenttikysymystä käsittelevän aihepiirin kohdalla, ”tämä kannattaa opetella 

hyvin, kuten varmasti tiedätte”. Opettaja viittaa siihen, että opiskelijat tietävät aihetta 

koskevan tenttikysymyksen tulevan tenttiin joka vuosi. Lisäksi opiskelijoiden tiedossa on 

tenttipankki, josta he näkevät vanhoja tenttikysymyksiä. Opettaja on tietoinen 

tenttipankista ja, että erityisesti pääaineopiskelijat käyttävät sitä valmistautuessaan tenttiin. 

Kurssin viimeistä luentoa ei ole kuvattu, joten en tiedä, onko Aalto puhunut tentistä 

viimeisellä luennolla, ja mitä hän on siitä mahdollisesti kertonut.  

 

Ensimmäisen tenttikysymyksen asiaa ei käsitelty niillä luennoilla, jotka on kuvattu. 

Luentorungon mukaan aihetta on käsitelty toisella luentokerralla. Tämä tenttikysymys on 

toistunut tentissä vuodesta toiseen, joten ainakin osa opiskelijoista on osannut odottaa 

kysymystä tenttiin. Toisena tenttikysymyksenä oli kuvata keskeisen menetelmän periaate. 

Käsitellessään asiaa luennolla opettaja Aalto ei mainitse tenttiä. Mutta hän tuo esille, että 

se on keskeinen ja alaa mullistanut menetelmä. Lisäksi Aalto käytti menetelmän 

läpikäymiseen yhden luennon aikana 50 minuuttia ja seuraavalla luennolla 46 minuuttia. 

Tähän menetelmään opettaja viittasi myös muiden luentojen yhteydessä, joten sen 

keskeisyys on tullut opiskelijoille kurssin aikana esille.  

 

Kolmatta tenttikysymystä käsiteltiin viidennellä luennolla noin puolen tunnin ajan. 

Kysymyksessä opiskelijoita pyydettiin myös vertailemaan niitä keskenään. Luennolla 

Aalto kuvasi tentissä kysyttyjä asioita ja vertaili niitä jonkin verran. Vertailua ei 

kuitenkaan esiintynyt valmiiksi kalvoilla eikä opettaja korostanut sitä erikseen. Seuraavalla 
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kerralla asiasta ilmeisesti jatkettiin, koska kalvot jäivät kesken ja opettaja sanoi palaavansa 

asiaan. Tätä luentoa ei oltu videoitu, joten en tiedä, miten asian käsittelyä on mahdollisesti 

jatkettu.  

 

Neljännen tenttikysymyksen asiaa käsiteltiin toiseksi viimeisellä luennolla. Opettajan 

mukaan tenttitehtävän voi ratkaista kahden eri menetelmän avulla. Näitä molempia 

opettaja käsitteli luennolla. Aikaa näiden menetelmien kuvaamiseen Aalto käytti yhteensä 

noin 10 minuuttia. Menetelmien keskeisyys ei välttämättä tullut ilmi opiskelijoille, koska 

aikaa niiden läpikäymiseen ei juurikaan käytetty eikä opettaja niitä erikseen korostanut.  

 

Analyysin perusteella voidaan sanoa, että osa arvioitavista asioista on voinut olla 

opiskelijoiden tiedossa sitä kautta, että opettaja on korostanut niiden tärkeyttä tai käyttänyt 

suhteellisen paljon aikaa niiden läpikäymiseen. Luennoilla opettaja ei kuvannut 

tarkemmin, minkälaista osaamista tentissä vaaditaan tai minkälaisia tehtäviä tenttiin tulee. 

Sen sijaan opiskelijat ovat voineet katsoa vanhoja tenttikysymyksiä tenttipankista ja saada 

käsitystä tenttikysymyksistä ja vaaditusta osaamisesta sitä kautta. 

 

 

7.1.2 Tenttikysymysten edellyttämä tieto ja osaaminen  

 

Seuraavassa kuvaan tarkemmin opettaja Aallon tenttiä ja tenttikysymyksiä ja, minkälaista 

tietoa ja osaamista ne mittaavat osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin avulla 

tarkasteltuna. Tämän jälkeen tuon esiin, minkälaista tietoa ja osaamista tenttikysymykset 

edellyttävät opiskelijoilta opettajan itsensä kuvaamana. Lopuksi tarkastelen analyysien 

muodostamaa kokonaiskuvaa tenttikysymysten edellyttämästä tiedosta ja osaamisesta, ja 

miten tutkijan ja opettajan tason analyysit erosivat toisistaan.  

 

Tentin ensimmäisessä tehtävässä opiskelijan piti kuvata lyhyesti keskeisen menetelmän 

periaate, ja kuinka sitä voidaan hyödyntää annetussa asiassa. Toinen tehtävä oli myös 

kuvaa lyhyesti -tyyppinen tehtävä, jossa piti kuvata annetun menetelmän periaate. 

Osaamisen tasojen mallin avulla tarkasteltuna kysymykset edellyttävät opiskelijalta 
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asioiden toistamista ja kuvailemista. Opiskelijan tulee muistaa tai ymmärtää käsitteiden 

merkityksiä ja osata määritellä asioita.  

 

Kolmannessa tehtävässä opiskelijaa pyydettiin kertomaan, miten kaksi asiaa eroaa 

toisistaan. Tässäkin tehtävässä opiskelijalla tulee olla toistamisen ja kuvailemisen tason 

osaamista, mutta myös asioiden suhteuttamista edellytetään. Opiskelijan tulee osata 

määritellä käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksiä, mutta myös vertailla niitä ja ymmärtää 

niiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.  

 

Neljäs tehtävä oli luonteeltaan soveltavampi. Opiskelijalle annettiin tietoja tutkimuksesta, 

jonka perusteella hänen tuli kuvailla, miten annetut tulokset on saatu. Kysymyksessä 

opiskelijan tuli kuvata, miten tutkimus on tehty. Tässä kysymyksessä opiskelijalta 

edellytetään osaamisen tasojen mallin mukaan tiedon soveltamista, koska annettujen 

tietojen avulla pitää kyetä ratkaisemaan tehtävä. Tiedon soveltaminen edellyttää myös 

alemman tason osaamista, koska opiskelijan tulee ymmärtää annetut tiedot ja niiden 

merkitys tehtävän ratkaisemiseksi.  

 

Taulukko 5. Tentin tehtävätyypit ja niiden edellyttämä tieto ja osaaminen osaamisen ja 

ymmärryksen tasojen mallin avulla tarkasteltuna 

Tenttikysymys  Toistaminen Kuvaileminen Suhteuttaminen Soveltaminen Luominen 

1. kuvaa 

lyhyesti 

x x    

2. kuvaa 

lyhyesti 

x x    

3. vertaile x x x   

4. soveltava x x x x  

 

 

Edellinen analyysi pohjautuu omaan tulkintaani, mitä tenttikysymykset edellyttävät, kun 

niitä tarkastellaan mallin avulla. Ennen kuin siirryn kuvaamaan opettajan omaa tulkintaa 

tenttikysymysten edellyttämästä tiedosta ja osaamisesta, esitän haastattelussa esille tulleita 

opettajan mainintoja liittyen tenttikysymysten laadintaan.  
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Tenttikysymyksiä laatiessaan Aalto keskittyy kurssin keskeisiin sisältöihin ja asioihin, 

jotka kurssin käyneiden tulisi hänen mielestään hallita. Aallon puheessa esiintyi myös 

ristiriitaisuutta liittyen tenttikysymysten keskeisyyteen. Hän sanoi kysyvänsä keskeisiä 

asioita, mutta totesi neljännen tenttikysymyksen keskeisyyden olevan hieman 

kyseenalainen. Seuraavissa lainauksissa ilmenee pyrkimys tenttikysymysten keskeisyyteen 

ja siihen liittyvä ristiriitaisuus:  

 

”… mä ainakin yritän niitä kysymyksiä sen mukaan ku niitä aina jaksaa 

uusia suunnitella ni tota tehä silleen, että ne kattais nimenomaan ne asiat 

mitä, mitä mun mielestä niinku ton luennon käyneiden täytyy niinku osata… ” 

 

”…[neljäs kysymys]on pikkasen semmonen, sellanen kyseenalainen juttu 

onko se nyt niin älyttömän tärkee, että se tota ansaitsis kysymyksen…” 

 

Opettaja mainitsi kysymysten arvioivan tietoja, joita opiskelijat tulevat myöhemmin 

tarvitsemaan. Ensimmäinen tenttikysymys liittyy asiaan, johon opiskelijat tulevat 

törmäämään myöhemmin opinnoissaan ja menetelmään, joka on yleisessä käytössä.  

 

Tentissä oli neljä kysymystä, joista kolmeen piti vastata. Näin ollen soveltavan tehtävän sai 

jättää tekemättä, ja tätä tehtävää oli tehtykin vähiten. Kolme ensimmäistä kysymystä 

käsittelee kurssin keskeisiä asioita: Ensimmäinen kysymys on opettajan mielestä niin 

keskeinen, että hän kysyy sen aina vuodesta toiseen. Neljännen tehtävän merkitystä Aalto 

ei meinannut itsekään ymmärtää ja sanoi sen olevan myös niin sekava, etteivät opiskelijat 

välttämättä tiedä heti, mitä siinä oikeastaan kysytään. Hänen mukaan se ei ole vaikeampi 

tehtävä kuin muut, mutta tehtävänannosta ei välttämättä käy selkeästi ilmi, mitä siinä 

oikeastaan kysytään. Opettaja kuvaa neljättä kysymystä seuraavissa lainauksissa: 

 

”On, siis tässä on, jos mä en ihan väärin ni toi nelonen nimenomaan on se 

mitä tässä, täs yhteydes oli ainakin, mä ainakin jättäsin sen pois, jos mä oisin 

tos tentissä.” 

 

”…se vaikuttaa sekavalta. Ja, siis niinku tommoselta ilkeeltä, siin ei oikeen 

tiedä mitä siinä halutaan.” 
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Tentin edellyttämä tieto ja osaaminen opettajan kuvaamana 

 

Tässä luvussa kuvaan, minkälaista tietoa ja osaamista tentissä arvioidaan opettajan 

kuvaamana. Analyysi on tehty opettajan haastattelun pohjalta teorialähtöisesti. (ks. luku 6).  

 

Opettaja Aalto kuvasi haastattelussa tenttikysymysten edellyttävän tiedon toistamista, 

kuvailemista ja suhteuttamista. Yhtään mainintaa ei tullut tiedon soveltamisen tai luomisen 

kategoriaan.  Toistamiseen liittyvän puheen osuus opettajan haastattelussa oli suurin 57 %, 

kuvailemiseen liittyvän puheen osuus oli 20 % ja suhteuttamiseen liittyvän puheen osuus 

oli puolestaan 23 %. Taulukkoon 6 on koottu analyysin tulokset.  

 

Taulukko 6. Tenttikysymysten edellyttämä tieto ja osaaminen Aallon kuvaamana 

 

Yläkategoria Alakategoria Pelkistetty ilmaus 
Toistaminen 57 % asioiden muistaminen 

 
ulkoa opetteleminen 
 
ei ymmärtämistä 
 
luentokalvojen lukeminen  

faktatiedon muistaminen 
 
ulkoa opetteleminen 
 
ei ymmärryksen kontrollointia 
 
luentokalvojen lukeminen  
riittävää 

Kuvaileminen 20 % faktatiedon tietäminen 
 
käsitteen ymmärtäminen 
 
asioiden tajuaminen 
 
 
tenttikysymyksen 
ymmärtäminen 

faktatiedon tietäminen 
 
käsitteen ymmärtäminen 
 
luennolla puhuttujen asioiden 
tajuamista 
 
kysymyksen ymmärtäminen 
 

Suhteuttaminen 23 % käsitteen tai asioiden 
selittäminen 
 
 
asioiden vertaileminen 

periaatteen selittäminen 
 
asioiden selittäminen 
 
asioiden välisten erojen 
ymmärtäminen 
 
asioiden vertaileminen  

*Suluissa prosenttiosuus opettajan puheesta liittyen tenttikysymysten edellyttämään tietoon ja osaamiseen  

 

Seuraavassa kuvaan kategorioita tarkemmin ja esitän niihin kuuluvia aineistolainauksia. 



55 

  

Toistaminen 

 

Tentissä vaadittavaa tietoa tai osaamista kuvaavat maininnat, jotka käsittelivät faktatiedon 

muistamista, ulkoa opettelua tai lukemista kuuluvat toistamisen kategoriaan. Osaamisen ja 

ymmärryksen tasojen mallissa toistamisen kategoriaan kuuluu asioiden tunnistaminen, 

luetteleminen tai muistaminen. Opettajan Aallon mukaan luentokalvojen muistaminen ja  

luennolla puhuttujen asioiden muistaminen on riittävää tentissä pärjäämiseksi. Lisäksi 

tenttikysymykset edellyttivät yksityiskohtien hallintaa. 
 

Opettaja toteaa, että tenttikysymykset eivät vaadi juurikaan soveltamista tai asioiden 

yhdistelemistä vaan asioiden pelkkä muistaminen riittää. Se, että kysymykset eivät edellytä 

soveltamista oli opettajalle itselleenkin hieman yllättävää:  

 

”kyl jos kattoo kakkostakin sitten toi [menetelmän]periaate (huokaus) ni 

kyllä siinäkin on oikeestaan ihan riittävää se, että, että tavallaan muistaa, 

muistaa sen mitä, mitä noissa (naurahdus) slideissa on ollu ja mitä siellä on 

puhuttu ja siinäkään ei oikeestaan kontrolloida sitä, että onko se homma 

ymmärretty. Tietysti joidenkin vastauksista käy selkeesti ilmi, että asia on 

niinku siis tosissaan ymmärretty ja sisäistetty, mut se ei, ei todellakaan tossa 

kysymyksenasettelussa tuu esiin, että sellasta vaaditaan.” 

 

Opettajan haastattelussa nousi esiin, että tenttikysymykset edellyttävät faktatietoa eli 

kurssiin ja alaan liittyviä käsitteitä. Jos Aalto ei ole maininnut faktatiedoista puhuessaan 

minkälaista osaamista niiden hallinta vaatii, olen luokitellut vastauksen toistamisen 

kategoriaan, jolloin niiden toistaminen tai tietäminen on ollut riittävää. Opettajan mukaan 

tenttikysymykset edellyttävät toisaalta jonkin verran yksityiskohtien ja toisaalta hieman 

epäolennaisten asioiden osaamista. Yksityiskohtiin liittyen opettajalla oli tosin ristiriitaisia 

kommentteja. Toisaalta hän halusi niitä, mutta toisaalta sanoi, etteivät ne ole niin oleellisia. 

 

”siin on sit kaiken maailman yksityiskohtia, jotka on ihan kiva, jos ne on 

siellä mukana, mut ei oo niinku sellaisia aivan älyttömän oleellisia. ” 
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Kuvaileminen 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tason mallissa kuvailemisen kategoria sisältää asioiden 

määrittelemisen ja merkityksen tietämisen tai ymmärtämisen. Aallon mukaan tentissä 

vaadittiin käsitteiden ymmärtämistä, asioiden tajuamista ja kysyttävän asian ymmärtämistä. 

Nämä sijoittuvat tiedon kuvailemisen tasolle. Opettaja mainitsi, että ensimmäinen tehtävä 

edellyttää kysymyksen ymmärtämistä ja erityisesti, että siinä haetaan kahta asiaa. Opettaja 

kuvaa kysymystä seuraavassa: 

 

”toi ykkönen on, on just se, että, et, et siinä tosissaan siis se,  mitä mä niinku 

tosissaan toivon opiskelijoilta on, on se, että ne tavallaan siis ymmärtäs, että 

siin tosissaan on niinku kaks asiaa mistä siin on kysymys.” 
 

Tentissä edellytettiin käsitteiden ymmärtämistä ja faktatiedon tietämistä. Lisäksi opettaja 

sanoi tehtävien edellyttävän luennolla puhuttujen asioiden tajuamista. Tajuamisen olen 

tulkinnut asian ymmärtämiseksi, erotukseksi pelkästä muistamisesta.  

 

 

Suhteuttaminen 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallissa suhteuttavan tason osaamiseen kuuluvat 

selittäminen, asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen, luokitteleminen ja vertaileminen. 

Aallon tentissä tiedon suhteuttamista edellyttävät tenttikysymykset liittyivät asioiden 

välisten erojen ymmärtämiseen ja vertailuun sekä periaatteen selittämiseen. Opettaja 

mainitsi ensimmäisen tehtävän edellyttävän käsitteen ja sen hyödyntämisen selittämistä. 

Lisäksi kysymys edellyttää useiden asioiden hallintaa. Aalto kuvaa ensimmäistä 

tenttikysymystä ja sen edellyttämää osaamista: 

 

”Eli siinä pitää ensin selittää toi periaate ja sit sen jälkeen miten sitä 

hyödynnetään” 

”Ja sit toi hyödyntäminen ni siinä tulee myös niinku monta, monta aspektia 

esiin.” 
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Kolmannessa tenttikysymyksessä opiskelijan tuli vertailla annettuja asioita. Asioiden 

vertaileminen edellyttää sekä kysyttyjen käsitteiden että käsitteiden välisten erojen 

ymmärtämistä. Tehtävän edellyttämästä vertailusta opettajalla oli ristiriitaisia mainintoja. 

Tehtävässä piti vertailla, mutta tehtävän suorittaminen ei välttämättä edellytä muuta kuin 

luentokalvojen lukemista ja niiden toistamista tentissä.  

 

”Se [kolmas tehtävä]nyt on ehkä pikkasen enemmän sellanen ku siinä 

kuitenkin pitää, pitää noita tietyllä tapaa vertailla noita kahta, kahta tota 

[kysymykseen liittyvä faktatieto], mutta, mut kyl siinäkin on aika paljon tota. 

Taas semmonen tilanne, että jos, jos ne on lukenu ne slidet mitä, mitä mä oon 

esittäny ni sillon, sillon tota toi, tosta kysymyksestä, tos pärjää ihan kivasti.” 

 

Haastattelun perusteella neljännen kysymyksen soveltava osuus pieneni. Neljäs kysymys 

näytti edellyttävän soveltamista, mutta kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee, se ei juuri 

edellytä sitä.  

 

”siis kyl se aika paljon on sitä lukemistietoo ja opetteluu, siis ulkoa 

opettelutietoo, tossa nyt ei oikeestaan, herran tähen ei missää näistä oo 

sellasta missä niinku joutus oikeestaan juurikaan soveltamaan sitä ja 

tavallaan yhdistelemään asioita ja niin edelleen, ainoo on mahollisesti tossa 

nelosessa [tehtävässä], … mut kyl se aika pitkälti on siis ihan, ihan jos 

ajatellaan, minkälaista tietoa, ni se on ihan sitä, että tavallaan muistaa ja on 

tajunnu mistä siellä puhutaan.” 

 

Opettajan haastatteluun pohjautuvan teorialähtöisen analyysin tuloksena nähdään, että 

tenttikysymykset sijoittuvat mallissa toistamisen, kuvailemisen ja suhteuttamisen tasolle. 

Tulos on samansuuntainen kuin pelkästään tenttikysymysten analyysin mukaan tehty, 

mutta se tarkentaa tulosta. Esimerkiksi vertailun esittäminen tentissä ei opettajan mukaan 

ole välttämättä edellyttänyt opiskelijan omaa vertailua, koska opettaja on esittänyt vertailua 

luennolla. Lisäksi soveltava kysymyksessä pärjäsi ilman tiedon soveltamista. 
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Taulukkoon 7 on koottu tentin edellyttämä osaaminen tenttikysymyksittäin opettaja Aallon 

kuvaamana.  

 

Taulukko 7. Tenttikysymysten edellyttämä tieto ja osaamisen Aallon kuvaamana 

Tenttikysymys Toistaminen Kuvaileminen Suhteuttaminen Soveltaminen Luominen 

1.kuvaa lyhyesti x x    

2.kuvaa lyhyesti x x    

3. vertaile x x x, osittain   

4. soveltava x x x   

 

Opettajaa pyydettiin haastattelussa kuvaamaan, mille tasolle tenttikysymykset mallissa 

asettuvat. Opettajan mukaan ne sijoittuvat kuvailemisen ja suhteuttamisen väliin, kuten 

seuraavasta lainauksesta ilmenee: 

 

”Apua, kyl me liikutaan tossa, siis, jos kattoo tätä koko hommaa, kyl me 

liikutaan tossa (pieni tauko) mmm, kuvaileminen, suhteuttaminen välissä 

jossain eli tuolla. Joo, ei, ei tossa tentissä juurikaan ongelmanratkaisua 

tehdä eli kyl se on tossa, tossa niinkun tossa määrittelemisen, selittämisen 

suh, mahollisesti jopa asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä, joo.” 

 

Aallon tenttikysymykset edellyttävät jonkin verran tiedon suhteuttamista, mutta 

kysymykset painottuvat toistavan tiedon puolelle eli tiedon toistamiseen ja kuvailemiseen. 

 

 

7.1.3 Opettaja Aallon käyttämät arviointikriteerit tenttitehtävien arvioinnissa 

 

Tässä luvussa kuvaan arviointikriteereitä, joita opettaja Aalto käytti tenttivastausten 

arvioinnissa. Aallolla ei ollut etukäteen kirjoitettuja arviointikriteereitä. Kuvaan 

arviointikriteereitä haastattelun pohjalta muodostamieni kategorioiden avulla. 

Yläkategorioita muodostui neljä: 1) vastauksen sisällölliset kriteerit, 2) vastauksen 

osaamisen ja ymmärryksen tasoa kuvaavat kriteerit, 4) vastauksen esittämiseen liittyvät 

kriteerit sekä 5) yleiset tenttivastaukseen liittyvät kriteerit. Taulukkoon 7 on koottu 
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tenttitehtävien arviointikriteerit ja niiden prosenttiosuudet Aallon arviointikriteereihin 

liittyvässä puheessa. 

 

Taulukko 8. Opettaja Aallon käyttämät arviointikriteerit tenttitehtävien arvioinnissa 

         Tenttivastauksen arvioinnissa käytetyt kriteerit 

Vastauksen 
sisällölliset 
kriteerit (45 %) 

Vastauksen 
osaamisen ja 
ymmärryksen 
tasoa kuvaavat 
kriteerit (33 %) 

Vastauksen 
esittämiseen 
liittyvät kriteerit 
(13 %) 

Yleiset pisteiden 
antamiseen 
liittyvät kriteerit 
(9 %) 

keskeisten 
sisältöjen maininta  
 
kysymyksen 
ymmärtäminen ja 
siihen  
vastaaminen  
 
yksityiskohtien 
maininta 
 
puuttuvat asiat  
 
ei vastaa 
kysymykseen  
 
epäolennaisen 
tiedon esittäminen  

asioiden 
ymmärtäminen  
 
asioiden 
selittäminen 
 
vertaileminen 
asioiden  
 
tietäminen tai 
muistaminen  
 
ei ymmärryksen 
ilmenemistä  
 
asia väärin 
ymmärretty 
 
virheellistä tietoa 
 
asioiden 
sekoittaminen  

yleiskuva 
heijastaa 
osaamista 
 
vastauksen 
pituuteen liittyvät 
kriteerit  
 
vastauksen 
rakenteeseen 
liittyvät kriteerit  
 
 

yleisen tason 
huomioiminen  
 
kiltti antamaan 
pisteitä  
 
pisteiden 
antamiseen 
liittyvät kriteerit  
 
vastauksen 
tulkinta  

     *Suluissa prosenttiosuus arviointikriteereihin liittyvästä puheesta  

 

Aallon arviointikriteereihin liittyvästä puheesta 45 % käsitteli vastauksen sisällöllisiä 

kriteereitä ja 33 % vastauksen osaamisen ja ymmärryksen tasoa kuvaavia kriteereitä. 

Vastauksen esittämistapaan liittyvät kriteerit ja siihen liittyvän puheen osuus oli 13 % ja 

yleisien pisteiden antamiseen liittyvien kriteereiden osuus puheesta oli 9 %. Seuraavissa 

alaluvuissa kuvaan kategorioita tarkemmin ja esitän niihin kuuluvia aineistoesimerkkejä.  
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Tenttivastausten sisällölliset kriteerit 

 

Tenttivastausten sisällöllisiin kriteereihin kuuluvat keskeisten sisältöjen maininta eli 

faktatieto, kysymyksen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen sekä yksityiskohdat. Lisäksi 

opettaja kiinnitti vastauksissa huomiota puuttuviin asioihin ja epäolennaisen tiedon 

esittämiseen tai siihen, ettei kysymykseen vastattu. Eniten Aalto kiinnitti huomiota 

tenttivastausten sisällön arvioinnissa keskeisten sisältöjen mainintaan eli keskeisten 

asioiden ja faktatietojen löytymiseen. Lisäksi opettaja huomioi vastauksessa asiaan 

liittyvien sanojen käyttämistä ja yksityiskohtien löytymistä.  

 

Aalto kuvasi, että jokaisessa kysymyksessä on tietyt keskeiset asiat, jotka pitää mainita 

saadakseen pisteitä. Keskeiset asiat, joita vastauksessa haetaan, ovat Aallon mukaan 

yleensä selkeitä, mutta vertailua vaativan kysymyksen osalta näin ei ollut:   

 

”… tietyt kysymykset esimerkiks toi [kysymykseen yksi ja kaksi kuuluva 

käsite], jossa ei niinku oo hirveesti vaihtoehtoja eli, eli siinä niinku on  ne,  se 

on  niinku niin, niin selkee homma oikeestaan. Mut sit ku mennään niinku just 

tämmösiin et miten joku [kurssin keskeinen käsite] eroo ni siel on niinku sit 

taas vähän enemmän sitä sellasta marginaalia, et mitä siel niinku, mitä 

tavallaan vaaditaan siihen, et saadaan joku tietty pistemäärä ja noin.” 

 

Yksityiskohtiin liittyen opettajan puheesta löytyi ristiriitaisia mainintoja. Joidenkin 

vastausten kohdalla opettaja kaipasi niitä lisää, mutta toisaalta taas painotti, ettei niitä 

tarvitse olla.  
 

”Siin vois olla vähän enemmän yksityiskohtia, mutta toisaalta siis sillä 

tavalla ku siinä oli tossa yhessä kahen ja puolen[pisteen]vastauksessa, mut 

toisaalta taas se on niinkun, niinku mä jossain siellä painotin niin mitään 

ihan älyttömiä yksityiskohtia ei ihan välttämättä tarvii olla…” 
 

Tenttivastausten arvioinnissa opettaja kiinnitti huomiota myös niihin asioihin, joita 

vastauksesta puuttui. Arviointikriteeriksi muodostuivat siten myös puuttuvat asiat eli 

faktatiedon puuttuminen.  
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”Joo, joo, siis tää on ihan ok vastaus siin on, siis paitsi, et siin on toi, siinä 

puuttuu toi hyvin oleellinen osa tavallaan, et se on toi [kurssin keskeinen 

termi ]ja sit siinä puuttuu myös toi[kurssiin ja alaan liittyvä asia], joka on 

sinänsä oleellinen, koska sehän on se joka vaihtelee niissä riippuen mikä, 

mitä noi [kurssin käsite]on, mitä siinä käytetään” 

 

Lisäksi opettaja kiinnitti huomiota opiskelijoiden tenttivastauksia lukiessaan 

epäolennaisten asioiden esittämiseen tai, ettei vastauksessa ole vastattu kysymykseen.  

 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tasoa kuvaavat kriteerit 

 

Tenttivastausten arvioinnissa opettaja Aalto huomioi vastauksessa ilmenevän osaamisen ja 

ymmärryksen tason. Tähän kategoriaan kuuluvat opettajan maininnat asioiden 

ymmärtämisestä, selittämisestä ja vertailemisesta sekä tietämisestä tai muistamisesta. Hän 

kiinnitti huomiota myös, jos osaamista tai ymmärrystä ei ilmennyt vastauksesta.  

  

Vastauksia arvioidessa opettaja kiinnitti huomiota ymmärryksen ilmenemiseen. Pisteitä 

annettiin vastauksista, joissa ilmeni ymmärrystä. Lisäksi opettaja Aalto huomioi 

tenttivastauksissa omien sanojen käyttämisen, jonka tulkitsin asioiden ymmärrystä 

kuvaavaksi asiaksi. Seuraavassa esimerkissä Laine kuvaa vastausta, jossa asia on sanottu 

omin sanoin. 

 

”Ja, toi on niinku tavallaan se mikä, mikä tos on yks aika sellanen oleellinen 

tos vastauksessa on se, et mikä tässä tietysti on, et ainakin se käyttää eri 

sanoja ku mitä on, on, on luentomateriaalissa.” 

 

Aalto mainitsi tenttivastauksia läpikäydessään, jos vastauksessa ilmeni asioiden tietämistä 

tai muistamista. Myös suoraan kirjasta tai luennolta olevia asioita esiintyi opettajan 

mukaan vastauksissa. Tällaisen tiedon olen tulkinnut asioiden tietämiseksi tai 

muistamiseksi.  

 



62 

  

”Tää on ihan ok vastaus, tää on ihan hyvä, mut tää on tietyllä tavalla tää on, 

on myös sellanen luettu siis niinku, suoraan, suoraan tekstistä” 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tason huomioimisen lisäksi opettaja kiinnitti huomiota myös 

siihen, jos tietynlaista osaamista tai ymmärtämistä ei ilmennyt tenttivastauksessa. Näin 

ollen asioiden väärin ymmärtäminen ja ymmärryksen puute olivat arviointikriteereinä 

tenttitehtävien arvioinnissa. Opettaja kuvaa tenttivastausta, jossa opiskelija on ymmärtänyt 

kurssin keskeisen käsitteen väärin:  

 

”Eli tossa toi on niinku ihan niin sanotusti toi koko [kurssin keskeinen 

käsite]on täysin väärin ymmärretty eli, eli siin ei oo niinku mitään hommaa, 

mitään niinku, mitään tolkkua muuta ku, että sanoja on käytetty.” 

 

Seuraava esimerkki kuvaa tilannetta, jossa opiskelija muistaa yksityiskohtaista tietoa, 

mutta opettajalle jää epäselväksi ymmärtääkö opiskelija asian: 

 

” … siinä on jopa [kurssin asia] muistettu oikein, mutta mut siis tos on toi, 

(huokaus) toi häikkä tossa ite synteesissä, josta ei kyllä käy ilmi tai ei voi 

niinku hyvällä tahdollakaan sanoa, että se varmasti ymmärtää sen, et mitä 

siinä oikeestaan tapahtuu.” 

 

Opettaja sanoi antavansa pisteitä ilman ymmärtämistä, jos kaikki halutut asiat mainitaan 

vastauksessa. Hän totesi, ettei mielellään antaisi täysiä pisteitä sellaisesta vastauksesta, 

mutta ei voi muutakaan, jos oleelliset asiat löytyvät.  

 

”Siis se on vaikee olla antamatta viittä pistettä, jos on niinkun, et se riittää 

niinku, kaikki asiat on siinä ja noin” 

 

Myös suoraan luennolta olevien asioiden esittämisestä saa täydet pisteet, vaikka opettaja ei 

voi olla silloin varma, onko opiskelija ymmärtänyt asian. Seuraavassa opettaja kuvaa 

vastausta, joka on suoraan luennolta ja luentokalvoista: 

 



63 

  

”Joo, siis tää on ihan hyvä, siis mainio vastaus tai siis tää on niin sanotusti 

täydellinen vastaus, mukaan lukien kuva, se on tietysti, tää on suoraan siitä, 

siitä yhestä mikä semmonen pieni animaatiotyyppinen -juttu mikä siel on, no 

ei, ei oikeestaa siitä, eihän siin tommosta oo, mut kuitenkin, no joo, itse asias 

niistä kuvista mitä siel on, mut eihän se mitään, se on ihan ok.” 

 

 

Tenttivastauksen esittämiseen liittyvät kriteerit 

 

Kolmanneksi yläkategoriaksi muodostui vastauksen esittämiseen liittyvät kriteerit. Tähän 

kategoriaan kuuluvat maininnat, jotka koskevat vastauksen pituutta ja selkeyttä. Lisäksi 

maininnat, että vastauksen rakenne ja loogisuus heijastaa osaamista, olen luokitellut tähän 

kategoriaan kuuluvaksi.  

 

Tenttivastauksen esittämistavasta Aalto toteaa, että looginen vastaus on selkeä lukea ja se 

heijastaa ymmärtämistä. Opettaja mainitsee vastauksen yleiskuvan heijastuvan myös 

pistemäärään. Seuraava esimerkissä Aalto kuvaa vastauksen rakenteen merkitystä ja sitä,  

miten se heijastaa opiskelijan osaamista: 

 

”…jos se [vastauksen rakenne]on hyvä ni kyl se vaikuttaa siis siihen, et se on 

kiva lukee läpi ja näppärä lukee ja  aivan selkee ja täs tulee asiat niinku ihan 

loogises järjestyksessä ja tota, ja sehän antaa myös kuvan siitä, että et 

opiskelija sit tietää mitä se kirjottaa siis, et se tulee niinku näin, että se ei 

vaan  niinku poimi asioita sieltä täältä, että ai niin tostakin oli puhetta ja toi 

varmaan liittyy tähän kans, et pannaan sekin tänne, vaan, et se on niinku 

semmonen rakentuva vastaus sitten” 

 

Vastausten esittämisestä ja rakenteesta puhuttaessa Aalto toi kuitenkin esiin, että 

opiskelijoiden tenttivastauksissa olisi parannettavaa nimenomaan vastausten selkeydessä ja 

rakenteessa. Seuraavassa Aalto kuvaa havaitsemaansa ongelmaa opiskelijoiden 

vastauksissa: 
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”Niinku valitettavan usein, että en tiedä mistä se johtuu, mutta niinku, et 

vastaukset on aika, siis miten sen sanos, kielellisesti hirveen huonoja, et on, 

ja tietyllä tavalla, en nyt mee vannoo, et mikään näistä ois ollu, mut niinku 

siihen törmää aika valitettavan usein näis tenteissä, et se on semmonen, et 

siinä saa tosissaan niinku miettiä, et mitähän täs nyt niinku tarkotetaan ja 

mihin tässä niinku viitataan ja niin edelleen.” 

 

 

Vastauksen rakenteen huomioiminen tenttivastausten arvioinnissa ei ole Aallon mukaan 

tietoista eikä hän vähennä pisteitä sen puuttumisesta.  

 

”Joo, siis mut se on, en oikeestaan silleen niin sanotusti tietoisesti eli silleen, 

et lähen sitä kattoo, että, et miten tää on niinku nyt täs tehny… mutta en mä 

sitä tietosesti niinku kato, että tota tolle ei voi antaa täysii pisteitä, koska se 

kertoo tän asian täällä ja tän asian täällä ja noin. ” 

 

Vastausten esittämiseen liittyviin kriteereihin kuuluu myös vastausten pituuteen liittyvät 

maininnat. Aalto painotti arvioinnissa lyhyitä vastauksia. Hän toi haastattelussa esiin, että 

lyhyesti -sanan käyttö tehtävänantona on tulkinnanvarainen, koska jokainen voi tulkita sen 

eri tavalla. Opettaja totesi haastattelussa, että opiskelija voi esimerkiksi jättää asioita 

kirjoittamatta sen takia, että tehtävänannossa pyydetään vastaamaan lyhyesti. Hän myös 

toteaa yhtä vastausta lukiessaan, että opiskelija kyllä tietäisi enemmän, jos vain näkisi 

tarpeelliseksi kirjoittaa siitä. Seuraavassa esimerkissä opettaja kuvaa vastauksen pituuteen 

liittyviä ongelmia arvioinnin näkökulmasta. 

 

”Ja sit vielä se, että ku mä vielä painotan niitä sitä hommaa, et mä 

mielellään luen lyhkäsiä vastauksia ni se tietysti vaikuttaa siihen kans, että 

jotkut sit tosissaan vastaa lyhyesti ja sit täytyy pohtia, et onks tää nyt tota 

niinku, jos tulee vastauksia tyylillä ranskalaisia viivoja, ni ei se oo ihan 

kuitenkaan sitä mitä siinä haetaan, mutta paljonko siitä voi rokottaa ku on 

pyytäny lyhkäsiä vastauksia, ni se on sitten no eri asia. ” 
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Yleiset pisteiden antamiseen liittyvät kriteerit 

 

Opettaja Aallon tenttitehtävien arvioinnissa esiintyi muutamia yleisiä pisteiden antamiseen 

liittyviä kriteereitä. Näitä olivat yleisen tason huomioiminen pisteiden antamisessa ja 

pisteiden antamisen kiltteyteen liittyviä asioita.  

 

Aalto mainitsi lukevansa muutamia vastauksia ennen pisteiden antamista selvittääkseen 

vastausten yleistä tasoa: 

 

”…ni yleensä siinä niinku tekee, lukee niitä läpi muutaman, tekee jotain 

merkintöjä siinä, mut ei edes anna pisteitä vielä lainkaan.” 
 

Tenttien arvioinnissa Aalto kokee olevansa kiltti antamaan pisteitä eikä vähennä pisteitä 

kaikista virheistä. Seuraavassa esimerkissä Aalto kuvaa itseään kiltiksi pisteiden antajaksi:  

 

”Mut yleensä ni mä oon aika kiltti, kiltti antamaan pisteitä, et se saa olla 

niinku tosi onneton, et siinä mennään niinku nollaan, et yleensä sieltä koittaa 

kaivaa jotain sellasta mikä on positiivista siin vastauksessa, ja noin.” 

 

 

Ristiriidat arviointikriteereissä 

 

Opettaja Aallon puheessa esiintyi arviointikriteereihin liittyvä ristiriitaisuuksia. Opettaja 

Aalto kiinnitti huomiota vastauksessa ilmenevään osaamisen tasoon ja, ilmeneekö 

vastauksessa ymmärtäminen vai onko opiskelija toistanut luennolla käytyjä asioita. 

Opettaja ei kuitenkaan huomioinut tätä osaamisen tason eroa pisteiden antamisessa. Toisin 

sanoen saman pistemäärän sai hyvin eritasoisilla vastauksilla. Tämän ristiriidan opettaja 

huomasi käydessään läpi tenttivastauksia. Aalto kuvaa havaitsemaansa ristiriitaa: 

 

”Ei, ei, mut siis silleen, että,  ei ku siis lähinnä, jos aatellaan tota tilannetta 

tossa vertailukysymyksessä, että siinähän oli niinku, niinkun aika hurjia eroja 

pistemäärissä,  vaikka oli periaatteessa samanarvosia noita vastauksia.” 
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Arviointikriteerien ja tenttivastausten arvioinnin välillä oli myös ristiriitoja, jotka liittyvät 

vastauksen pituuteen ja yksityiskohtiin. Aalto painotti opiskelijoille jo tehtävänannossa 

lyhyitä vastauksia, mutta täysiä pisteitä sai kuitenkin usein pitkillä vastauksilla. 

Vastauksessa olevien yksityiskohtien suhteen oli myös havaittavissa ristiriitoja. Toisaalta 

Aalto korosti, ettei tentissä tarvitse osata yksityiskohtia, mutta toisaalta vastauksia lukiessa 

hän saattoi kaivata lisää yksityiskohtia tai mainitsi, että joissakin vastauksissa 

yksityiskohtia oli ollut hyvin.  

 

 

7.1.4 Arvosanat ja niiden yhteys osaamiseen  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen arviointikäytäntö Aallolla on 

arvosanojen antamisessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin opettajan käsitystä, miten 

arvosanat ovat yhteydessä osaamisen eri tasoihin.  Analyysin tuloksena muodostui kolme 

kategoriaa, jotka ovat ”arvosanoilla ja osaamisella on yhteys”, ”arvosanoilla ja osaamisella 

ei ole selkeää yhteyttä” sekä ”arvosanoilla ja osaamisella ei ole yhteyttä”.  

 

Opiskelijat saavat kurssiarvosanan tentin perusteella, ja tentin arvosana puolestaan 

muodostuu tentin pisteistä. Aallon arvioinnissa tentin arvosanat muodostuvat pääosin 

tasaisesti puolentoista pisteen välein.  

  

”Siis aina puoltoista on yks, yks tota, tota asteikko vai oliko kakkonen vähän 

laajempi, en oo varma, kasiin asti on ykköstä niinku seiskasta kasiin asti on 

ykköstä, ja siitä sitten, oisko se niin, et se meni ihan tasasesti puolentoista 

pisteen välein, noin, joo.” 

 

Opettaja Aalto ei käytä arvioinnissaan prosentuaalisia jakaumia, mutta toteaa sen tulevan 

ikään kuin automaattisesti.   
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Haastattelija: ”Onks sul mitään sit semmosta, että, että tietty prosentti saa 

aina?” 

Opettaja Aalto: ”Ei, ei, en mä oo ikinä käyttäny sitä niinku missään. Siis se 

on, on, siis no joo, siis sehän tulee siinä mielessä, siis en oo niinku koskaan 

laskenu tai pyrkiny mihkään gaussin käyriin tai tämmösiin siinä, mutta, mut 

sehän tulee niinku tavallaan automaattisesti tietyllä tavalla siinä systeemissä, 

et ensin lukee vähän niit papereita vähän ja kattoo miten on menny ja sen 

jälkeen niinku vähän justeeraa sitä omaa arvosteluskaalaansa sitten..” 
 

Aallon mukaan arvosanojen pitäisi heijastaa tiedon ja osaamisen tasoa ja toteaakin, että 

tietyllä tavalla arvosanat heijastavat osaamista. Taulukkoon 9 on koottu arvosanojen ja 

osaamisen yhteyttä kuvaavat kategoriat ja pelkistetyt ilmaukset. 

 

Taulukko 9. Arvosanojen ja osaamisen yhteys opettaja Aallon kuvaamana  

                                    Arvosanojen ja osaamisen yhteys 
Arvosanalla ja osaamisella 
on yhteys (43 %) 

Arvosanalla ja osaamisella ei 
selkeää yhteyttä (14 %)  

Arvosanalla ja osaamisella ei 
ole yhteyttä (43 %)  

-arvosanasta viisi heijastuu 
ymmärtäminen 
 
-vitosen saanut tietää jotain ja 
osaa mahdollisesti jopa 
soveltaa 
 
-arvosanaan yksi ei tarvitse 
paljon tietää 

-keskivaiheilla vaikeampi 
katsoa miten arvosana 
suhteutuu siihen mitä todella 
osaa 

- ulkoa opettelemalla 
materiaalin saa arvosanan viisi 
 
- hyvään arvosanaan ei tarvitse 
pohtia tai yhdistellä asioita 
 
- hyvän arvosanan saaminen 
toistamalla luennolla sanotut 
asiat 

*Suluissa prosenttiosuus opettajan puheesta liittyen arvosanoihin 

 

Ensimmäinen kategoria sisältää maininnat, jossa arvosanalla ja osaamisella on yhteys, 

toisin sanoen arvosana kuvaa oikealla tavalla tiedon ja osaamisen tasoa. Aalto kuvasi, että 

vitosen vastauksesta heijastuu ymmärtäminen ja että arvosanan viisi saanut opiskelija tietää 

asioita ja osaa mahdollisesti jopa soveltaa tietoa. Opettajan maininta, että arvosanaan yksi 

ei tarvitse paljon tietää, kuvaa, että arvosana on yhteydessä osaamisen tasoon ja että 

arvosana kuvaa osaamisen tasoa oikein. Näin ollen alhaisimmat arvosanat eivät edellytä 

korkeatasoista osaamista, vaan asioiden toistaminen riittää. Seuraavat Aallon lainaukset 

kuvaavat arvosanan yhteyttä osaamiseen: 
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”Jos joku saa tosta kurssista vitosen ni kyl se siit niinku myös niinku jotain 

tietää ja jotain niinku hallitsee ja, joo, ja osaa mahollisesti joskus jotain 

soveltaa ja sit taas jos on niinku ykkönen ni sillon se on, että, et ei se nyt 

oikeestaan hirveesti tästä asiasta tiedä, mutta tota, mutta, mutta kuitenkin sen 

verran, että voi niinku, voi niinku läpi päästää (naurahdus) Et kyl se, kyl se 

tietyllä tavalla heijastaa sitä” 

 

”Et kyl siel on niinku ne, yleensä jotka vitosta saa ni kyllä sitten kans niinku 

niitten vastauksista käy ilmi se, että ne on, on, on tajunnu mist on kysymys” 
 

Arvosanojen ja osaamisen yhteys ei Aallon mukaan ole aina selkeää. Opettajan mukaan 

arvosteluasteikon keskivaiheilla, arvosanojen kaksi ja neljä välillä, on vaikeampi 

suhteuttaa arvosanaa ja opiskelijan todellista oppimista.  

 

”Sit ku mennään siihen, siihen keskivaiheille niinku, niinkun sanotaan 

kakkosesta jopa neloseen ni sit, sitten siin on vähän vaikeempi jo kattoo sitä 

miten, miten niinku se tosissaan se arvosana suhteutuu siihen, siihen mitä ne 

tosissaan on siitä kurssista saanu irti tai mitä niil on jääny mieleen, ja se sit 

osittain johtuu tosta tietysti tosta, että sillon ku liikutaan siinä kakkosen ja 

nelosen välillä ni se on myös tota näköjään liian paljon kiinni siitä kans et 

miten tota miten niitä lukee.” 

 

Opettajan puheessa ilmeni myös mainintoja siitä, että arvosanalla ja osaamisella ei ole 

yhteyttä. Tämä ilmeni aineistossa siten, että hyvän arvosanan voi saada toistamalla 

luennolla käydyt asiat tai opettelemalla asioita ulkoa. Myös opettaja tunnisti tämän 

ristiriidan:  

”Se pitäs näkyä arvosanoissa, mut ei se, ei se siis valitettavasti, ei 

välttämättä oo ainakaan niinku tässä tentissä esimerkiks, koska jos sä vastaat 

ykköseen, kakkoseen, kolmoseen [tehtäviin]niin, ni ei siinä paljon tarvii 

muuta ku osata se mitä siel on tota luennolla sanottu, nii sitten sit saa, saa 

hyvän arvosanan” 
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”Kyllähän tästä siis ihan puhtaasti sanotaan ulkoa opettelemalla kaikki 

materiaali niin, ni saa taatusti vitosen, ei siin oo niinku, ei tarvii niinku sen 

kummemmin asioita pohtia eikä yhdistellä” 

 

Arvosanat muodostuvat pisteiden perusteella, joten arvosanojen ja osaamisen yhteyteen 

liittyvät opettajan huomiot pisteiden antamista. Opettaja huomasi läpikäydessään tenttejä 

epäloogisuutta antamissaan pisteissä. Haastattelussa ilmeni, että muutama opiskelija oli 

saanut liikaa pisteitä ja muutama liian vähän. Pisteiden antamisen oikeellisuutta tarkastelin 

poimimalla kaikki Aallon kommentit pisteiden antamisesta sekä antaisiko hän edelleen 

samat pisteet. Analyysin tuloksena sain kolme kategoria: annettu liikaa pisteitä, annettu 

sopivasti pisteitä tai annettu liian vähän pisteitä. Aallon puheesta 61 % käsitteli mainintoja, 

että pisteitä oli  annettu liikaa,  22 % oli  puhetta,  että pisteitä oli  annettu sopivasti  ja 17 % 

oli puhetta, että pisteitä oli annettu liian vähän. Taulukoon 10 on koottu pisteiden 

antamisen oikeellisuutta kuvaavat ilmaukset ja niiden prosenttiosuudet Aallon puheessa.  

 

Taulukko 10. Pisteiden antamisen oikeellisuutta kuvaavat ilmaukset  

Yläkategoriat Annettu liikaa pisteitä  
61 % 

Annettu sopivasti 
pisteitä 22 % 

Annettu liian vähän 
pisteitä 17 % 

Pelkistetyt ilmaukset  - liikaa pisteitä 
kahdessa tehtävässä 
 
- pisteet maksimoitu 
aika pahasti 
 
- vähän yläkanttiin 

- antaisi edelleen viisi 
pistettä 
 
- antaisi edelleen kaksi 
ja puoli pistettä 
 

- nostaisi kolmeen 
pisteeseen 
 
- täydestä ilmiön 
kuvaamisesta saanut 
puoli pistettä 

*Suluissa prosenttiosuus pisteiden antamiseen liittyvästä puheesta 

 

Lukiessaan opiskelijoiden tenttivastauksia uudelleen Aalto huomasi vastausten välillä 

eroja. Seuraavat esimerkit kuvaavat opettajan puhetta vastausten eroihin liittyen: 

 

”…siis onhan tässä eroa ku yöllä ja päivällä näitten kahen vastauksen 

välillä…” 

 

”Joo, siis niinku mä sanoin ni tän vois kyllä nostaa kolmoseen ja tän vois 

kyllä laskee puoleentoista, kakkoseen, siis jos nää tosissaan lukis vielä 

peräkkäin, siis niinku ihan peräkkäin nää vastaukset ni ei aivan varmasti 
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antais samaa, samaa näistä. Aika jännä huomata, no totta kai kyllähän sen 

itse asiassa tietää ku näitä ison pinon tekee ni se ei, ei se niinku ihan..” 

 

Opettaja toi haastattelussa esiin asioita, mitkä ovat voineet vaikuttaa pisteiden antamisessa 

ilmenneisiin vaihteluihin ja arviointiin yleisesti. Seuraavassa esimerkissä Aalto kuvaa 

pisteiden antamisessa ilmennyttä vaihtelua ja siihen liittyviä syitä: 

 

”Sillon ku liikutaan siinä kakkosen ja nelosen välillä ni se on myös tota 

näköjään liian paljon kiinni siitä kans et miten tota miten niitä lukee. Toi on 

itse asiassa aika pelottavaa, tossahan on niinku jos aatellaan ni on niinku, 

voi sanoo, et  siin on niinkun kahen, sanotaan et se on semmonen kahen 

pisteen marginaali niinku, kaks pistettä jompaankumpaan suuntaan vois 

niinku heittää vastaus riippuen siitä, miten niitä niinku, missä järjestyksessä 

niitä luetaan tai missä mielentilassa, mihin aikaan vuorokaudesta” 

 

 

Tässä luvussa olen kuvannut Aallon opiskelijoiden oppimisen ja tenttivastausten 

tarkastamisen arviointikäytäntöä. Tarkastelin myös arvioinnin linjakkuutta suhteessa 

kurssin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Linjakkuuden tulokset esitän yhteenvedossa 

luvussa 7.3. (ks. luku 6, s. 46). Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan B-kurssin eli opettaja 

Laineen opiskelijoiden opiskelusuoritusten arviointia ja arviointikäytäntöä. 

 

 

7.2 Tapaus 2: Oppimisen arviointi opettaja Laineen luentokurssilla 

 

B-kurssin opettaja Laine on kokenut yliopisto-opettaja, joka on opettanut kyseistä kurssia 

jo monta vuotta. Laineella on opetuskokemusta kymmenen vuoden ajalta. Hänellä ei ole 

pedagogista koulutusta. Tarkastelemani luentokurssi kuuluu kandidaatin opintoihin ja on 

pakollinen kurssi monissa tiedekunnan koulutusohjelmissa. Kurssille osallistuu vuosittain 

noin sata opiskelijaa, ja siellä on sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Kurssin lopussa on 

tentti, joka arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5. Tentittävään alueeseen kuuluvat luennot 

sekä muutamia lukuja kurssin oppikirjasta. Tentin arvosana muodostaa kurssin arvosanan. 
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Tentin läpäisemiseksi on saatava 50 % tentin kokonaispistemäärästä. Seuraavaan 

taulukkoon on koottu tentin arvosanajakauma ja pisterajat. 

 

Taulukko 11. Tentin arvosanajakauma ja niiden prosentuaaliset osuudet sekä pisterajat 

opettaja Laineen kurssilla 

Arvosana n 

 

% Pisteet (max 24) 

5 9 11 21-23½ 

4 15 19 18-20½ 

3 16 20 15–17 

2 11 14 13-14½ 

1 6 8 12-12½ 

hylätty 22 28 ½-11 

yht. 79 100  

 

 

7.2.1 Kurssin tavoitteiden ja arvioinnin läpinäkyvyys opiskelijoille 

 

Haastattelussa opettaja Laine mainitsi kurssin keskeiseksi asiaksi alaan liittyvän kielen 

omaksumisen ja peruskäsitteiden syvällisen tuntemuksen. Kurssin tavoitteeksi opettaja 

mainitsee kaksi asiaa. Yleisenä tavoitteena on alaan liittyvän näkökulman saaminen ja 

tarkempi tavoite liittyy kurssin sisältöön. Seuraavassa opettaja kuvaa kurssin tavoitteita 

haastattelussa:  

 

”Yks on tietysti tää opin käyttämään asiallista terminologiaa, löytämään 

semmosen [alaan liittyvän]näkökulman asioiden, et miten sellasella [alaan 

liittyvällä]ajattelutavalla niin tota, miten se on vahva ja hyvä menetelmä, kun 

tutkitaan [alaan liittyviä]ilmiöitä ja sitä kautta on välttämätöntä oppia 

tuntemaan myöskin sen, sen [alaan liittyvän]tarkastelutavan tavallaan se 

kieli ja käsitteet. Ja, sitten toinen tavoite on ihan tämmönen spesifinen täytyy 

käydä tietyt [kurssiin liittyvät asiat] läpi, koska ne on hyvin tärkeitä sitten 

kaikessa, ku yrittää elämänilmiöitä ymmärtää ja myöhemmillä kursseilla 
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oletetaan, että tunnetaan vaikka[kurssin sisältöjä], miten ne toimii ja 

tavallaan niinku nää perusjutut käydään tällä, tällä kurssilla läpi.” 

 

Kurssin alussa opettaja kertoo opiskelijoille kurssin tavoitteet, jotka on kirjattu myös 

luentokalvolle. Tavoitteeksi on kirjattu, että opiskelija saa perustiedot kurssiin liittyvistä 

asioista ja tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä. Lisäksi tavoitteena mainitaan kyky soveltaa 

perustietoja ja alaan liittyvää ajattelutapaa tarkastella ilmiöitä. Opettaja mainitsee myös, 

että kurssi on tärkeä, koska se muodostaa pohjan seuraaville kursseille. Opinto-oppaassa 

kurssin tavoitteena mainitaan opiskelijan perehdyttäminen kurssin keskeisiin asioihin ja 

tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. 

 

Opettaja Laineen haastattelussa ja luennolla esittämän puheen pohjalta nähdään, että 

opettaja Laine on kuvannut kurssin tavoitteet pääosin samalla tavalla opiskelijoille kuin 

hän on kuvannut niitä haastattelussa. Haastattelussa eikä opinto-oppaan tavoitteessa 

mainita kykyä soveltaa, mikä on puolestaan kirjattu luentokalvoille.  

 

Kurssin alussa opettaja kertoo tentistä ja tenttiin liittyvää tietoa on koottu myös 

luentokalvoille. Opettaja mainitsee, että tentti perustuu luentoihin ja oppikirjaan, ja että 

tentissä tarvitaan peruskemian taitoja. Tentin tehtävätyypeistä opettaja kertoo, että tentissä 

on aina yksi lasku ja että opiskelijoiden on tunnettava erilaisia rakenteita. Tentissä on myös 

esseetehtävä, jossa opettaja neuvoo opiskelijoita käyttämään tieteellistä terminologiaa ja 

argumentointia. Tenttivastausten tulee olla selkeitä, asiallisia ja selkeällä käsialalla 

kirjoitettuja. Lisäksi opettaja tuo esille, että tarpeen mukaan tentissä voi käyttää 

kaavakuvia.  

 

Toiseksi viimeisellä luennolla opettaja ilmoittaa, että tenttiä käydään läpi tarkemmin ensi 

kerralla. Hän sanoo myös, että tentin jälkeen voidaan pitää palautetilaisuus. Viimeisellä 

luennolla opettaja käy läpi tenttiä ja näyttää kaksi edellisen vuoden tenttiä. Hän kertoo, että 

tentin rakenne on joka kerta samanlainen, mutta tentissä kysytään aina vähän eri asioita. 

Tämän jälkeen opettaja käy läpi tentin tehtävä kerrallaan ja kertoo, mitä ne edellyttävät 

opiskelijalta. Ensimmäisessä tehtävässä opiskelijoiden tulee osata piirtää ja nimetä erilaisia 

rakenteita. Laine korostaa, että rakenteiden piirtäminen on perusosaamista ja opiskelijat 
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tulevat tarvitsemaan niitä opintojen aikana. Tentissä on myös laskutehtävä, jonka opettaja 

korostaa olevan peruslasku.   

 

Opettaja kuvaa myös esseetehtävän vastaustekniikkaa. Alkuun on hyvä kirjoittaa lyhyt 

johdatus aiheeseen ja sijoittaa aihe oikeaan kontekstiin. Hän lisää myös, että essee 

kannattaa kirjoittaa siten, että ymmärrys tulee esille. Muutamien tentissä kysyttyjen 

aihepiirien käsittelyn yhteydessä opettaja kehottaa opiskelijoita opiskelemaan ne hyvin.  

 

Havainnointiaineiston perusteella nähdään, että opettaja Laine kertoo tarkkaan tentin 

tehtävätyypeistä ja sen edellyttämästä tiedosta ja osaamisesta sekä esseen 

vastaustekniikasta. Luennoilla Laine korosti tiettyjen asioiden ja ilmiöiden osaamista ja 

ymmärtämistä. Luentojen perusteella opiskelijat saavat hyvän kuvan, minkälaista tietoa ja 

osaamista tentissä edellytetään ja miten hyvä tenttivastaus kirjoitetaan.  

 

 

7.2.2 Tenttikysymysten edellyttämä tieto ja osaaminen  

 

Seuraavassa kuvaan opettaja Laineen tenttiä ja tenttikysymyksiä ja, minkälaista tietoa ja 

osaamista ne arvioivat osaamisen tasojen mallin (ks. kuvio 1, s. 28) avulla tarkasteltuna. 

Tämän jälkeen tuon esiin, minkälaista tietoa ja osaamista tenttikysymykset edellyttävät 

opettajan itsensä kuvaamana. Lopuksi tarkastelen kahden eri tason analyysin muodostamaa 

kokonaiskuvaa tenttikysymysten mittaamasta tiedosta ja osaamisesta ja miten tutkijan ja 

opettajan tason analyysit erosivat toisistaan.  

 

Tentin ensimmäisessä tehtävässä opiskelijan tuli piirtää erilaisia rakenteita. Osaamisen 

tasojen mallin avulla analysoituna tehtävä edellyttää tiedon toistamista, kuvailemista, 

suhteuttamista ja soveltamista. Tehtävä edellyttää toistamista, koska opiskelijan tulee 

tunnistaa ja muistaa annettuja tietoja. Kuvailevan tason osaaminen korostuu, sillä 

opiskelijan täytyy ymmärtää annetut tiedot ja pystyä piirtämään niiden mukaisesti. 

Rakenteiden piirtäminen edellyttää myös suhteuttavaa tietoa, koska opiskelijoiden tulee 

ymmärtää, miten eri käsitteet ja asiat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä edellyttää rakenteisiin 

liittyvän kokonaiskuvan ymmärtämistä. Rakenteiden piirtäminen vaatii toistavan tiedon 
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lisäksi tuottavaa tietoa, sillä opiskelijan pitää itse piirtää eikä vain tunnistaa valmiita 

rakenteita. Tehtävä edellyttää tiedon soveltamista, koska opiskelijan tulee osata annettujen 

tietojen avulla päätellä ja soveltaa miten rakenne piirretään 

 

Toisessa tehtävässä opiskelijan tuli selittää annettuja käsitteitä. Tämä edellyttää mallin 

mukaan tiedon toistamista ja kuvailemista. Opiskelijan tulee osata määritellä asioita ja 

ymmärtää käsitteiden merkityksiä, mutta käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämistä tai 

vertailua ei tehtävänannossa edellytetä.  

 

Kolmas tehtävä oli esseetehtävä, jossa opiskelijan tuli vertailla kolmea käsitettä. 

Osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin avulla tarkasteltuna tehtävä edellyttää 

opiskelijalta tiedon toistamista, kuvailemista ja suhteuttamista. Opiskelijalla tulee olla 

faktatietoa ja kuvailevaa tietoa, mitä annetut käsitteet tarkoittavat. Tiedon toistaminen ja 

kuvaileminen ovat keskeistä osaamista, ja erityisesti käsitteiden merkityksien 

ymmärtäminen on olennaista. Lisäksi opiskelijan tuli ymmärtää käsitteiden välisiä eroja ja 

vertailla niitä, joten kysymys edellytti myös asioiden suhteuttamista. 

 

Neljäs tehtävä oli puolestaan laskutehtävä, jossa opiskelijan piti osata laskea kaksi 

peruskemian asiaa annettujen tietojen avulla. Tehtävä edellyttää opiskelijalta toistamista, 

kuvailemista, suhteuttamista ja soveltamista. Laskutehtävä edellyttää tiedon toistamista ja 

kuvailemista, koska opiskelijan tulee tietää annettujen tietojen merkitys ja ymmärtää, miten 

niiden avulla tehtävä voidaan ratkaista. Lisäksi laskutehtävä edellyttää ongelmanratkaisua 

ja päättelykykyä, jolloin tehtävän ratkaisemiseksi tarvitaan myös tiedon soveltamista.  

 

Tenttikysymysten tarkastelun tuloksena nähdään, että tentti sisältää erilaisia tehtäviä ja ne 

kattavat useita osaamisen ja ymmärryksen tasoja. Taulukossa 12 on esitetty tentin 

edellyttämät osaamisen tasot mallin avulla tarkasteltuna.  

 

 

  

Taulukko 12. Tenttikysymykset ja niiden edellyttämä osaaminen ja ymmärryksen mallin 

avulla tarkasteltuna  
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Tenttikysymys Toistaminen Kuvaileminen Suhteuttaminen Soveltaminen Luominen 

1. rakenteiden 

piirtäminen 

x x x x  

2. käsitteiden 

määrittely 

x x    

3. esseetehtävä: 

vertaile 

x x x   

4. lasku x x x x  

 

Edellä esitetty tenttikysymysten analyysi pohjautuu omaan tulkintaani siitä, minkälaista 

tietoa ja osaamista kysymys edellyttää tiedon ja osaamisen mallin avulla tarkasteltuna.  

 

Tenttikysymyksiä valitessa Laine korostaa keskeisten asioiden kysymistä ja tärkeiden 

asioiden oppimista. Kurssin tenttimateriaaliin kuuluu luentomateriaalin lisäksi myös kirjan 

lukuja. Tentissä opettaja arvioi kirjan lukemista ja valitsee käsitteiden määrittelytehtävään 

aina yhden kysymyksen kirjasta. Määritelmätehtävään valitaan keskeisiä ja tulevaisuuden 

kannalta olennaisia asioita. Opettaja kuvaa niiden valintaa seuraavissa esimerkeissä: 

 

”Määritelmät ni nää ei oo jostain niinku ihan hakemalla haettuja jotain 

semmosiin mitkä on siellä jossain sivulauseen sivulauseessa esiintyy pienellä 

präntättynä vaan ihan semmosii keskeisiä asioita.” 

 

”Tässä kysytään yleensä semmosia niinku sen verran tärkeitä asioita, että 

tota noista pitää jotain jokaisen [alaan liittyvän henkilön] tai 

[luonnon]tieteilijän osata sanoa.” 

 

 

Tentin edellyttämä tieto ja osaaminen opettajan kuvaamana 

 

Opettaja Laine kuvasi haastattelussa tenttikysymysten edellyttävän tiedon toistamista, 

kuvailemista, suhteuttamista ja soveltamista. Tiedon toistamisen osuus opettajan puheessa 

oli 21 % ja tiedon kuvailemisen osuus opettajan puheessa oli 42 %. Suhteuttavan tason 

osaamiseen liittyvää puhetta esiintyi 13 % ja soveltamiseen liittyvää 24 %. Tiedon 
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luomisen liittyvää puhetta ei esiintynyt opettajan puheessa lainkaan. Taulukkoon 13 on 

koottu analyysin tulokset.  

 

Taulukko 13. Tenttikysymysten edellyttämä tieto ja osaaminen Laineen kuvaamana 

Yläkategoria  Alakategoria Pelkistetty ilmaus 

Toistaminen 29 % muistaminen  
 
ulkoa opettelu  
 
 
faktatiedon hallinta  

yhdisteen muistaminen 
 
sivuketjuryhmien ulkoa 
opetteleminen 
 
faktatietoa 
 
terminologian hallinta 

Kuvaileminen 34 % käsitteiden tai asioiden 
ymmärtäminen  
 
rakenteiden hahmottaminen  
 
asioiden osaaminen  
 
 
 

perusasioiden ymmärtäminen 
 
symbolien tarkoituksen 
ymmärtäminen 
 
sähkövarauksen merkityksen 
ymmärtäminen 
 
rakenteiden hahmottaminen 
 
informaation osaaminen 
 
laskutehtävän oivaltaminen 

Suhteuttaminen 13 % vertaileminen  
 
isojen asiakokonaisuuksien 
hallinta  

vertailun suorittaminen 
 
isompien asiakokonaisuuksien 
hallitseminen 

Soveltaminen 24 % rakenteiden piirtäminen  
 
laskeminen  

rakennekaavojen piirtäminen 
 
perusrakenteiden piirtäminen 
 
yksinkertaisia laskuja 

*Suluissa prosenttiosuus opettajan puheesta liittyen tenttikysymysten edellyttämään tietoon ja osaamiseen 

 

Seuraavassa kuvaan kategorioita tarkemmin ja esitän niihin kuuluvia esimerkkejä 

aineistosta.  
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Toistaminen 

  

Opettaja Laineen mukaan tentissä vaadittiin asioiden muistamista ja ulkoa opettelemista 

sekä faktatiedon tietämistä. Ne sijoittuvat mallissa toistamisen kategoriaan. Ensimmäisessä 

esimerkissä opettaja kuvaa, miten piirtäminen onnistuu, kun vaan muistaa minkälainen 

yhdiste on kyseessä. Toisin sanoen faktatiedon muistaminen on keskeistä osaamista 

piirtämistehtävässä. Seuraavassa esimerkissä Laine kuvaa piirtämistä: 

 

”Ei tartte niinku ulkoa muistaa, sen pystyy piirtämään aika lailla ku vaan 

muistaa, että minkälainen yhdiste on...” 
 

Edellä Laine kuvasi, ettei tarvitse ulkoa muistaa rakennetta, jos muistaa siihen liittyvää 

tietoa niin voi sen perusteella osata piirtää rakenteen. Laineen puheessa ilmeni myös 

mainita asioiden ulkoa opettelusta. Tentin edellyttämä ulkoa opettelu liittyy tärkeiden 

asioiden, ei yksityiskohtien, ulkoa opetteluun.  Seuraavat esimerkit kuvaavat ulkoa 

opettelun merkitystä tentissä menestymisessä: 

 

”Ne [kurssin keskeinen asia] jakaantuu semmoseen neljään, viiteen 

erilaiseen, erilaiseen ryhmään ja ne oppii ku muutamaan kertaan piirtää ja 

miettii ni ne kyllä oppii, oppii ulkoo, mut se vaatii pikkusen sitä ulkoa 

opettelemista myöskin.” 

 

”No, mä sanoisin, et se mitä ne ei edellytä on, on semmonen suorastaan 

niinku semmonen sankarillinen ulkoa opettelu, et kaikki, kaikki pienetkin 

detaljit opetellaan, opetellaan ulkoa, et mä yritän kyl näissä keskittyä niinku 

tärkeisiin juttuihin” 

 

 

Kuvaileminen 

 

Opettaja Laineen mukaan tenttikysymykset edellyttivät asioiden kuvailemista. Se ilmeni 

siten, että tentissä piti ymmärtää käsitteitä ja laskutehtävässä annettuja asioita, oivaltaa 
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asioiden merkityksiä sekä hallita oikeaa terminologiaa. Opettaja kuvaa 

määrittelykysymyksen edellyttämää osaamista: 

 

"Sitten mul on määritelmäkysymys tässä niin, selitä seuraavat käsitteet ja 

niinku otsikko kertoo ni käsitteiden ymmärtämistä ja ehkä niinku sen 

terminologian oikeasta käytöstä, on tavallaan tässä, tässä kysymys” 

 

Laskutehtävän edellyttämää osaamista Laine kuvaa siten, että siinä pitää ymmärtää mistä 

on kysymys ja mitä annettu käsite tarkoittaa. Seuraavassa lainauksessa opettajaa kuvaa 

laskutehtävää: 
 

”Samoin laskutehtävä on helppo, siin ei tartte ku oivaltaa ja ymmärtää mistä 

on kysymys, mitä tommonen käsite tarkottaa” 

 

 

Suhteuttaminen 

 

Tenttikysymykset edellyttivät asioiden suhteuttamista. Suhteuttamista edellytettiin 

tehtävissä, jotka vaativat asioiden vertailua, isojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä 

rakenteiden hahmottamista. Rakenteiden hahmottamisen olen tulkinnut edellyttävän 

suhteuttamista, koska rakenteen hahmottaminen vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja 

asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä.  

 

Tentissä oli esseetehtävä, jossa piti vertailla kolmea kurssin ja alaan keskeisesti liittyvää 

käsitettä keskenään. Opettajan mukaan se oli tentin vaativin tehtävä: 

 

”Selvästi vaativin, tää, tää vertailla [kurssin käsitteitä], siinä joutuu isompii 

kokonaisuuksii miettimään ja siinä pitää oivaltaa kyllä, et mist, mist on 

kysymys, ja se ei oo mikään sellanen mikä on niinku suoraan luennolla 

sanottu, et näin se on vaan vaan, et se niinku, siinä pitää olla asiat kunnolla 

sisäistetty ja pystytään sitten tarkastelemaan tommosta, tommosta  kysymystä 

järkevästi ja selittää, mutta tommonen hyvin mutkikas ilmiö sit näiden 

[kurssin ja alan käsite]ominaisuuksien perusteella…” 
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Asioihin liittyvää vertailua tuli esille luennoilla, mutta opettajan mukaan se edellyttää 

myös jonkin verran opiskelijan omaa vertailua ja erojen oivaltamista.   

 

”Joo, osittain siinä ainakin joitakin asioita ihan rinnakkainkin muistaakseni 

joku slidekin on, jossa tota katsottiin ihan tommosta [alaan liittyvän 

käsitteen] eroja sitten noissa ja, mut se toistuu niinku siinä tavallaan 

semmonen ei nyt ehkä suora, suora vertaaminen, mutta niitä käydään 

tavallaan niinku läpi kutakin, kutakin näistä, ja sitten voidaan [tentissä 

kysyttyyn käsitteeseen] ehkä, ehkä verrata välillä, mut siin pitää tietysti 

pikkusen itsekin yrittää suorittaa sitä vertailua ja oivaltaa, että missä 

mielessä se [alan käsitteen] sitoutuminen näihin on samanlaista ja missä 

mielessä se eroaa ja mistä ne erot sitten vois johtua..” 

 

 

Soveltaminen 

 

Laineen mukaan tentissä edellytettiin tiedon soveltamista. Soveltamista vaadittiin 

rakenteiden piirtämisessä sekä laskutehtävässä. Annettujen tietojen perusteella opiskelijan 

tulisi osata piirtää rakenteita, joita ei välttämättä ole koskaan ennen nähnyt. Tämä vaatii 

opiskelijalta tiedon soveltamista, mutta myös alemman tason osaaminen kuten annettujen 

asioiden merkitysten ymmärtäminen tai asioiden muistaminen on tärkeää osaamista, jotta 

opiskelija osaa piirtää tai ratkaista laskutehtävän. Laine kuvaa piirtämistehtävää: 

 

”Tääkin on omalla tavallaan haastava, toi, toi rakenteiden piirtämis, et on 

päässy siihen [alaan liittyvään]maailmaan ja kemian kieleen sisälle ja, ja 

pystyy sitä sujuvasti, sujuvasti käyttämään, ja sellaisiakin [rakenteita], joita 

ei oo välttämättä koskaan piirretty näkyviin niin, mut tota informatio pitäs 

olla niinku aueta tosta, osata piirtää semmonen, semmonen piirtää, oikeet 

rakenteet ja ryhmät osataan laittaa sinne ja se jo kertoo [alan] ihmiselle 

hirveen paljon siitä, et minkälainen [alaan ja kurssiin liittyvä käsite] on 

kyseessä...” 
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Laskutehtävä on opettajan mukaan helppo ja sitä on käyty läpi myös luennoilla ja kirjassa. 

Näin ollen opiskelija on voinut vain mekaanisesti toistaa sen tenttitilanteessa. Opettaja 

mainitsee kuitenkin, että se edellyttää asioiden päättelyä. Laine kuvaa laskutehtävää ja sen 

edellyttävää osaamista seuraavasti:  

 

”Tota lasku, tää nyt on suoraan, tää nyt on semmonen mikä on suoraan ollu 

ihan, suoraan kirjassa ja se on käyty luennolla, luennollakin läpi, et se voi 

periaatteessa mitata pelkästään ulkoa osaamista, mut tota, vastausten 

perusteella kovin moni ei ollu sitä (naurua) ulkoa oppinu, mut sen pystyy 

kyllä ihan, ihan niinku päättelemään ihan, ihan, ei nyt ihan tota peruskoulun 

ala-asteen tiedoilla, mut ei siihen paljoo tarvita, ymmärtää mikä on 

[kurssin]käsite mitä se pitää sisällään ja, ja tietää minkälainen [kurssin 

käsite]sen pystyy sitten siitä, siitä rakentamaan.” 

 

Taulukko 14. Tenttikysymykset ja niiden edellyttämä tieto ja osaaminen Laineen 

kuvaamana 

Tenttikysymys Toistaminen Kuvaileminen Suhteuttaminen Soveltaminen Luominen 

1. rakenteiden 

piirtäminen 

x x x x  

2. käsitteiden 

määrittely 

x x    

3.esseetehtävä: 

vertaile 

x x x   

4. lasku x x x x  

 

 

Lainetta pyydettiin haastattelussa tarkastelemaan tenttikysymyksiä osaamisen tasojen 

mallin avulla. Laineen mukaan toistaminen, kuvaileminen, suhteuttamien ja soveltaminen 

ovat tentissä keskeistä osaamista. Seuraavassa Laine kuvaa tenttiä kokonaisuutena mallin 

avulla tarkasteltuna: 

 

”No, sanotaan, että tänne asti [näyttää mallissa soveltamisen tasoa] hyvin, 

hyvin tota, nää ei vielä hirveen paljon sitä luovuutta vaadi tai sanotaan, että 
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paljon vähemmän ku näitä muita, muita elementtejä, mutta tiedon 

soveltaminen ja, ja päätteleminen, asioiden suhteiden ymmärtäminen, tää on 

niinku hyvin tärkeessä, tärkeessä roolissa…” 

 

Laine tarkensi, että käsitteiden määrittelykysymys sijoittuu mallissa toistamisen ja 

kuvailemisen tasolle: 

 

”Joitakin asioita pitää vaan niinkun oppia, ne on niin keskeisiä jotkut termit 

ja käsitteet, ne toistuu ja jos se on hataraa se tieto niin tota joutuu 

vaikeuksiin myöhemmin, et se ei semmosta hirveen jaloa ja monimutkaista 

päättelyä varmaankaan vaadi, mutta ne vaan pitää osata, et se on ehkä 

niinku tota  tällä skaalalla ni sijoittuu tänne alkupäähän pikemminkin, kun 

kun jotkut muut" 

 

Analyysien tuloksena nähdään, että oma analyysini tenttikysymysten edellyttämästä 

tiedosta ja osaamisesta mallin avulla on samanlainen kuin opettajan kuvaus tentin 

edellyttämästä osaamisesta. Analyysien perusteella Laineen tenttikysymykset edellyttävät 

osaamisen mallin mukaan tiedon toistamista, kuvailemista, suhteuttamista ja soveltamista. 

Opettajan haastattelun perusteella muutamien tenttikysymysten edellyttämä osaamisen 

tarkentui tai hieman muuttui. Esimerkiksi vertailukysymyksen ja laskutehtävän osalta 

tarkentui, että niin asioiden vertailua kuin kyseinen laskutehtäväkin on ollut esillä 

luennolla ja kirjassa, joten opiskelija on voinut vain toistaa vertailua tai laskun tentissä. 

Opettaja kuitenkin totesi, että opiskelija joutuu itsekin tekemään vertailua, ja jos ei laskua 

osaa mekaanisesti toistaa, niin se vaatii tiedon päättelyä. 

 

 

7.2.3 Opettaja Laineen käyttämät arviointikriteerit tenttitehtävien arvioinnissa  

 

Tässä luvussa kuvaan arviointikriteereitä, joita opettaja Laine käytti arvioidessaan 

opiskelijoiden tenttivastauksia. Laineella ei ollut valmiita arviointikriteereitä, joiden 

mukaan hän arvioi. Kuvaan arviointikriteereitä haastattelun pohjalta muodostamieni 

kategorioiden avulla. Yläkategorioita muodostui neljä ja ne ovat 1) vastauksen sisällölliset 
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kriteerit, 2) osaamista ja ymmärryksen tasoa kuvaavat kriteerit, 3) vastauksen esittämiseen 

liittyvät kriteerit sekä 4) yleiset pisteiden antamista kuvaavat kriteerit. Taulukossa 15 on 

esitetty kategoriat, jotka kuvaavat Laineen tenttivastauksen arvioinnissa käytetty kriteerejä.  

 

Taulukko 15. Laineen tenttivastauksen arvioinnissa käytetyt kriteerit 

 

         Tenttivastauksen arvioinnissa käytetyt kriteerit 

Vastauksen 
sisällölliset 
kriteerit (42 %) 

Vastauksen 
osaamisen ja 
ymmärryksen 
tasoa kuvaavat 
kriteerit (36 %) 

Vastauksen 
esittämiseen 
liittyvät kriteerit 
(14 %) 

Yleiset pisteiden 
antamiseen 
liittyvät kriteerit 
(8 %) 

keskeisten 
sisältöjen maininta  
 
kysymykseen 
vastaaminen ja  
kysyttyjen 
käsitteiden 
avaaminen 
 
epämääräinen tai 
puutteellisen 
vastaus 
 
 

 asioiden 
ymmärtäminen 
 
asioiden 
vertaileminen  
 
osattu piirtää tai 
laskea tehtävä 
oikein 
 
ei ymmärryksen 
ilmenemistä, 
asia 
väärinymmärretty   
 
ei ole osattu 
laskea  
 
ei asioiden välistä 
vertailua 

esitystavan 
sujuvuuden 
huomioiminen 
 
esseen rakenteen 
huomioiminen 
 
 

tehtävät 
pisteytetty 
etukäteen  
 
vastauksen 
kokonaisuuden 
huomioiminen 
 
laskun 
välivaiheiden 
huomioiminen 
 
samat pisteet voi 
saada eri tavoin  
 
yrittämisestä 
pisteitä 

*Suluissa prosenttiosuus opettajan arviointikriteereihin liittyvästä puheesta 

 

Opettajan puheesta 42 % käsitteli vastauksen sisällöllisiin kriteereihin kuuluvia asioita. 

Vastauksen osaamisen ja ymmärryksen tasoa kuvaavien kriteerien osuus opettajan 

puheessa oli 36 % ja vastauksen rakennetta kuvaavien kriteerien osuus oli 14 %. Opettajan 

puheessa esiintyi yleisiä pisteiden antamiseen liittyviä kriteereitä ja niiden osuus puheessa 

oli 8 %.  
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Tenttivastauksen sisällölliset kriteerit  

 

Opettaja Laine kiinnitti tenttitehtävien arvioinnissa huomiota vastauksen sisältöön. 

Lukiessaan tenttivastauksia Laine painotti keskeisten sisältöjen löytymistä, kysymykseen 

vastaamista sekä kysyttyjen käsitteiden avaamista. Hän kiinnitti vastauksissa huomiota 

oikeiden termien käyttämiseen sekä siihen että kysymykseen vastattiin. Esimerkiksi 

vertailua edellyttävän esseetehtävän kohdalla kysymykseen yleensä vastaaminen edellytti 

kysyttyjen käsitteiden avaamista ja sen jälkeen niiden vertailua. Laine kuvaa tehtävään 

liittyvää oikeanlaista vastausta: 

 

”No ensinnäkin pitää kertoo mitä ne [oppiaineen käsitteet]on ja sitten 

kustakin pitää tietysti kertoo miten ne reagoi [oppiaineen käsite] kanssa…” 

 

Arvioidessaan tenttivastauksia opettaja kiinnitti huomiota myös siihen, jos vastauksesta 

puuttui tietoa tai vastaus oli epämääräinen tai virheellinen. Virheelliset, epämääräiset tai 

puutteelliset vastaukset olivat usein käsitteiden määrittelytehtävään liittyvissä vastauksissa. 

Laine kuvaa määrittelytehtävän vastauksia: 

 

”et täs on joitakin vastauksia, jotka on niinku selvästi niinkun hylättäviä tai 

jos ei oo niinku sillä tavalla alkuunkaan niinku riittävästi tietoa tai sit se tieto 

on on virheellistä” 

 

”[kurssin käsite] ni on sekoitettu [kurssin käsite] siin on virheellinen toi 

määritelmä. sitten on (tauko) [kurssin käsite]on vähän hatarahko 

määritelmä, siin ei oo mitään virhettä suoranaisesti, mut se on kyllä vähän 

epämääränen.” 

 

Vastauksissa esiintyviin virheisiin liittyen opettaja toi esiin, että vastauksessa olevat 

virheet voivat olla joko pieniä tai suuria. Laine vähentää virheestä pisteitä, jos ne liittyvät 

keskeisiin asioihin. Seuraavassa esimerkissä opettaja kuvaa erilaisia virheitä: 

 

”Pieniä virheitä on sitten jonkun yksittäisen[asian]tai jonkun unohtaminen 

tai joku tämmönen, mut sitten isoja virheitä on sitten et menee vaikka 
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[oppiaineeseen liittyvää faktatietoa]mut se on jo niin sellanen 

kardinaalivirhe, et semmosii ei saa tehdä” 

 

Tenttivastauksia lukiessa Laine kiinnitti huomiota, jos vastauksesta puuttui tietoa. 

Puuttuvat tiedot käsittelivät keskeisiä asioita, eivät yksityiskohtia. Laineen mukaan 

yksityiskohtien puuttuminen ei haittaa vaan on tärkeämpää hahmottaa kokonaisuus.  

 

”Jos osaa selkeästi kuvata sen asian ja erottaa oleelliset asiat epäoleellisista 

niin tota siitä voi saada vaikkapa ihan täydet pisteet, vaikka sieltä detaljeja 

puuttuis 

 

 

Osaamisen ja ymmärryksen tasoa kuvaavat kriteerit  

 

Tenttivastauksen arvioinnissa vastauksen sisällön lisäksi opettaja Laine kiinnitti huomiota 

vastauksessa ilmenevän osaamiseen tai ymmärryksen tasoon. Tähän kategoriaan kuuluvia 

asioita ovat ymmärryksen ilmeneminen vastauksesta, vertaileminen sekä asioiden välisten 

yhteyksien ja erojen selittäminen. Lisäksi kategoriaan kuului asioita, joissa tietynlaista 

osaamista tai ymmärrystä ei ilmennyt.  

 

Tenttivastausten arvioinnissa Laine kiinnitti huomiota, että vastauksesta tulee ilmetä 

opiskelijan ymmärtävän asian. Seuraavassa lainauksessa Laine kuvaa arviointikriteeriä, 

jossa opiskelijan ymmärrys asiasta on olennaista vastauksessa: 

 

”…pystyy selittämään sen käsitteen merkityksen niin, että, että sen korjaaja 

ymmärtää, että vastaaja ymmärtää sen (naurahdus), että mitä, mitä joku juttu 

tarkottaa…” 

 

Vertailua edellyttävässä tehtävässä opettaja edellytti, että vastauksessa ilmeni vertailemista 

ja asioiden välisten yhteyksien ja erojen löytymistä. Opettaja piti tärkeänä myös, että 

vastauksissa hahmottuu kokonaisuus ja asiat osataan laittaa oikeaan kontekstiin. Laine 

kuvaa vertailua vaativaa esseetehtävää seuraavalla tavalla:  
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”Ja sit jossain tommosessa pidemmässä esseessä niinku toi [kurssin 

käsitteitä] -juttu niin, niin siinä tietenkin on tärkeetä, et siin on, vastaa siihen 

kysymykseen, et pystyy vertailemaan [kurssiin käsite]sitoutumista ja myöskin 

oivaltamaan, et minkä takia tämmönen vertailu nyt on tai pystyy niinkun 

löytämään sen yhteyden näiden rakenteiden ja ominaisuuksien ja sitten tän, 

tän ilmiön [kurssin asioiden] niinku välille, ja pystyy selittämään ihan [alaan 

liittyvistä näkökulmista]käsin sen, minkä takia [alan käsite] nyt sitoutuu eri 

tavalla näihin [kurssin käsite]. Ja sitten et osaa laittaa sen semmoseen 

oikeeseen kontekstiin” 

 

Tenttitehtävien arvioinnissa Laine huomioi, jos tenttivastauksista ei ilmennyt 

ymmärtämistä tai tietynlaista osaamista, esimerkiksi vertailua. Seuraavassa opettaja kuvaa 

opiskelijan vastausta, jossa opiskelija ei ole ymmärtänyt asiaa vaan sekoittaa käsitteitä 

keskenään ja antaa virheellisiä selityksiä:  

 

”...täs sekotetaan nää kaks, kaks, käsitettä toisiinsa mikä kyl kertoo sen, ettei 

oo ihan loppuun kyllä sisäistäny tätä asiaa, erityisesti näitä, tääl on sitten 

tälläsiä käyrien muotoja ni piirretään, ties mistä ne syntyy tollaset kuvaajat 

eli se selitys ei oo oikein järkeenkäypä tossa (tauko).  Joo, ja sitten, no joo,  

sit sul on sellaisia lauseita mitkä tavallaan niinku íhan nollaa sitten koko 

homman” 

 

Seuraavassa opettaja kuvaa opiskelijan vastausta, josta opiskelija on saanut nolla pistettä 

eli ei ole osannut laskea tehtävää:  

 

”… joku laskutoimitus on tehty, jossa on tota, laskettu vääriä asioita ja 

vastauskin on virheellinen. (tauko) … ku on rakenne väärin ni se [kurssin 

asian] laskeminen on sillon vähän vaikeeta, siit on nolla pistettä tullu.” 

 

Edellä esitetystä esimerkistä ilmenee, että laskutehtävää on vaikea laskea, jos ei ymmärretä 

annettuja asioita. Vastauksen sisällön ja osaamisen ja ymmärryksen tason lisäksi Laine 

huomioi arvioinnissa vastauksen esittämiseen liittyviä asioita, joita kuvaan seuraavaksi 

tarkemmin.  
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Vastauksen esittämiseen liittyvät kriteerit 

 

Läpikäydessään opiskelijoiden tenttivastauksia Laine mainitsi esittämistapaan liittyviä 

asioita. Vastauksen esittämiseen liittyvät kriteerit tulivat esiin ainoastaan esseevastausten 

kohdalla. Opettaja huomioi tenttivastauksen rakennetta ja loogisuutta ja kertoi antavansa 

pisteitä sujuvasta kirjoituksesta. Lisäksi haastattelussa tuli esiin, että pisteitä oli annettu 

myös hyvästä johdatuksesta aihepiiriin. Seuraavat esimerkit kuvaavat sitä, miten opettaja 

on kiinnittänyt huomiota esseevastausten loogisuuteen sekä siihen, että vastaus on 

kirjoitettu sujuvasti. 

 

”Kiinnitän joo, jos siit puuttuu semmonen logiikka ja semmonen tavallaan 

semmonen.  (tauko). No, ehkä logiikka on ihan oikee sana, ni kyl siitä niinku 

joku piste häviää heti..” 

 

”Tää kolmonen on vähän yläkanttiin, mutta se on niin sujuvasti, hyvin 

kirjottanu tän [oppiaineen käsite], et se on saanu siitä varmaan [pisteitä]” 

 

 

Yleiset pisteiden antamiseen liittyvät kriteerit 

 

Laineen arviointikriteerejä tarkasteltaessa nousi esiin muutamia yleisiä pisteiden antamista 

kuvaavia kriteereitä. Niitä ovat vastauksen kokonaisuuden ja laskutehtävän välivaiheiden 

huomioiminen. Lisäksi haastattelussa tuli esiin, että opettaja antaa yrittämisestä pisteitä ja 

että saman pistemäärän voi saada eri tavoin. Esimerkiksi yhtä määritelmätehtävän 

vastausta lukiessaan Laine kuvasi, miten eri tavoin siitä on voinut saada pisteet ja mitä 

pistemäärä voi kertoa opiskelijan osaamisesta: 

 

”Tästä on annettu kolme pistettä, joka tarkottaa joko sitä, että jokasesta on 

pikkusen osattu, mutta yhdestäkään ei, ei ihan riittävästi tai sit siel on 

joitakin mitkä on vääriä ja joitakin jotka on ihan täysin oikein...” 

 

Opiskelija voi saada saman pistemäärän osaamalla vähän jokaisesta määritelmästä tai 

osaamalla muutaman määritelmän täysin oikein. Saman pistemäärän saaminen monin eri 
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tavoin tuli esiin myös vastausten esittämisen tavoissa ja kirjoitustyyleissä. Laine kuvasikin, 

että opiskelijoilla on erilaisia kirjoitustyylejä, jotka täytyy huomioida esseevastauksia 

arvioidessa. Laine kuvaa yleisesti esseetehtävää, jossa täydet pisteet voi saada erilaisilla 

vastauksilla. Lisäksi hän nostaa esiin esseevastausten arvioinnin vaikeuden: 

 

”Kuutta pistettäkin eli täysiä pisteitä niinku saa hyvin monella eri tavalla, et 

ei, ei siinä tartte kaikki samaan muottiin mene…” 

 

”Tommosten hyvin pitkien esseiden korjaaminen (naurahdus) on paljon 

hankalampaa ja siinä ku ihmisillä on tuhat, tuhat ja sata erilaista tyyliä 

myöskin ilmaista itseään, että, et siin on, se on paljon työläämpää.” 

 

Tehtäviä pisteyttäessä Laine huomioi vastauksen kokonaisuuden. Erityisesti 

määritelmätehtävään liittyvien vastausten kohdalla opettaja kuvasi arvioivansa jokaisen 

määritelmän erikseen, mutta huomioivansa määritelmien kokonaisuuden.  

 

”…mut sitten ku siel on usein sillä tavalla, et ne on vähän niinku hataria 

jotkut, et vähän sellasia epämääräisiä, ni sillon pitää katsoa sitä koko, jos 

siel on vaikka kaks semmosta hataraa, et ne menis niinku, jos on vaan yks tai 

nolla pistettä niin, niin sillon mä oon antanu niistä yhteensä yhden 

pisteen…” 

 

”Et se on sit vähän semmosta. (pieni tauko) Ei niin, et ihan säälistä on pitäny 

lähteä hakemaan niitä pisteitä, mut kuitenkin semmonen, et mä otan 

huomioon sen, et jos siel on paljon semmosii pisteitä mist ei niinkun ihan 

kirkkain silmin pysty sanomaan, et se on hyvä, hyväksyttävä vastaus, et siit 

tulee yks piste, sellasii vähän vajaita useampia niin sitten siinä 

kokonaissummassa tulee se näkyviin, et saa vähän niinku siitä 

yrittämisestä…” 

 

Kokonaisuuden huomioimista vastausten arvioinnissa kuvaa myös, että opettaja huomioi 

laskutehtävässä laskun välivaiheet. Väärä vastaus ei automaattisesti tarkoita, että opiskelija 
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ei saa tehtävästä pisteitä lainkaan vaan opettaja sanoi katsovansa aina laskun välivaiheita ja 

sitä onko tehtävässä jotain oikein.  

 

”Jos vastaus on vääriin ni se voi silti olla melkein oikein ja sillon pitää 

lähtee katsoo sitten niitä tavallaan niitä välivaiheita siinä ja siinä on 

muutamii, mä oon niinku aina etukäteen ku mä oon kysymyksen tehny tai 

ainakin viimeistään siinä vaiheessa ku lähen tarkastamaan ni mietin just 

niitä, et mikä on nyt semmonen, että mistä välivaiheesta vois, voi antaa jo 

pisteitä, vaikkei siinä muuten olis. ” 

 

Laineen tenttivastausten arvioinnissa nousi esiin, että yrittämisestä saa pisteitä. Erityisesti 

laskutehtävien kohdalla yrittämisestä annettiin pisteitä. Seuraavat esimerkit kuvaavat 

yrittämisen merkityksestä Laineen arvioinnissa: 

 

”Et mä oon antanu yhen pisteen, mistähän mä oon, semmosesta yleisestä 

yrittämisestä (naurahdus)…” 

 

”[kurssin kuuluva faktatieto] on laskettu oikein, siit mä oon antanu 

puolitoista ja tota aiemmin, täst on tullu kolme, koska siin on yritetty laskee 

tota[alaan liittyvä faktatieto], mut ei oo osattu laskee ja väärän, väärään 

laskukaavaan myöskin sijoitettu, mut mä oon antanu puolitoista pistettä, et 

siin on yritetty kuitenkin laskea sitä ja tiedetty et se lähtee noista, näistä 

[faktatieto] arvoista” 

 

Laineella ei ollut valmiiksi kirjoitettuja arviointikriteereitä, mutta läpikäydessään 

opiskelijoiden tenttivastauksia puheesta löytyi kriteereitä, joiden mukaan hän arvioi. 

Puheessa ilmenneet arviointikriteerit eivät olleet keskenään ristiriidassa.  
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7.2.4 Arvosanat ja niiden yhteys osaamiseen 

 

Tässä luvussa kuvaan millainen arviointikäytäntö Laineella on arvosanojen antamiseen. 

Lisäksi kuvaan opettajan käsitystä siitä miten arvosanat ovat yhteydessä osaamisen eri 

tasoihin.  

 

Laineen arvioinnissa kurssin arvosana muodostuu tentin arvosanasta ja tentin arvosana 

puolestaan muodostuu tentin pisteistä. Arvosanat muodostuvat tasaisesti pisteiden mukaan. 

Laitoksen tavan mukaisesti pisteistä täytyy saada puolet päästäkseen läpi. Arvosanojen 

muodostumista Laine kuvaa seuraavasti:  

 

”No se menee aika lailla mekaanisesti noitten pisteiden mukaan. Meil on 

täällä ollu [aineen nimi] pääaineessa ja taitaa olla laajemminkin [laitoksen 

nimi]laitoksella semmonen, et sillon ku tämmönen pisteittäin niinku 

lasketaan noita tenttejä ni puolet pitää saada, et pääsee läpi, että just ku on 

se puolet eli täs tapauksessa ku mul on nollasta kuuteen toi arviointi, neljä 

kertaa kuus on 24 ni kakstoist pistettän, ni sillä saa sen ykkösen. Mut heti 

kolmellatoista pisteellä saa jo kakkosen, et ja sit se on siitä niinku tasasin 

välein se” 

 

Laineella on käytössään valmis pisterajataulukko, mutta hän kuvaa, että pisteet eivät mene 

aina suoraan sen mukaan vaan tekee pyöristyksiä tarvittaessa. Lisäksi opettaja mainitsi, 

että käyttää joskus puolikkaita pisteitä, koska tasapistejaottelu on liian karkea. Laine toi 

myös esiin, että pisteytykseen vaikuttaa se miten tentti on yleisesti mennyt. Seuraavissa 

esimerkeissä Laine kuvaa pisterajoja ja pisteiden antamista: 

 

”Mä oon tehny semmosen taulukon mis on suurin piirtein kolmestatoista 

sinne kahteenkymmeneen neljään, se on lineaarisesti jaettu, et sinne tulee, 

mut ku se ei ihan suoraan aina mene ni sit pitää niinku pyöristää ylös tai 

alaspäin ja siinä mä oon käyttäny ihan semmosia pyöristyssääntöjä mihin mä 

oon tottunu  (naurahdus).” 

 



90 

  

”Joo, joo, että ideaalisesti sehän totta kai toimis niin, että mul ois valmiiks jo 

mielessä hirveen tarkat niinku nää, nää pisteytykset, mut kyl se 

todellisuudessa jonkun verran elää sit ku käy läpi sen kokonaisuuden, et, et 

mä käyn yleensä niinku kysymys kerralla, kerrallaan ne läpi ja luen 

useamman kymmenen niinku läpi ensin, et sit mä nään suurin piirtein, et 

missä tää liikkuu ja sitä sitten myöskin oivaltaa, että jos joku on aina, joku 

asia on semmonen, että tota, se on kerta kaikkiaan tuottanu ihan jotain 

vaikka väärinkäsityksiä tai tai hirveen huonosti avautuu niin se ehkä voi 

vähän väljentää sitä löysentää sitä arvioita sitten siinä.” 

 

Laine huomioi tentin vaatimustasoa sitä suunnitellessa ja yrittää pitää sen samanlaisena. 

Lisäksi hän sanoo käyttävänsä arvioinnissa aina samoja kriteereitä.  

 

”…mä kyllä aina käytän omasta mielestäni niinku hyvin tarkkaan niinku 

samoja kriteerejä ja, et se ei oo sillai, ja yritän myöskin tentit suunnitella 

niin, että et jos johonkin tulee joku, jotain, mikä voi olla vähän hankalampaa 

ni sinne tulee vastaavasti sitten jotain mikä pikkusen helpottaa, et se kokonais 

ikään kuin semmonen vaikeustaso ei, ei hirveen paljon poikkeais niinku 

tenttien välillä.” 

 

Tentistä läpipääsemiseksi Laine ei edellytä, että kaikkiin kysymyksiin on osattu vastata, 

vaan tarvittavan pistemäärän saaminen riittää. Tosin Laine huomauttaa, että jos opiskelija 

saa jostain tehtävästä nolla pistettä tai ei vastaa ollenkaan, niin harvoin opiskelija osaa 

muitakaan kysymyksiä niin hyvin, että pisteet riittävät läpipääsyyn.  

 

”Tätä on aina mietitty, mul ei oo mitään semmosta, jotain semmosta sääntöö 

mist mä pitäisin hirveen tarkkaan niinku kiinni, et kaikista pitää jotain ostata, 

mulle riittää se, et on puolet siitä maksimipistemäärästä. Mutta käytännössä 

niin kyl se on hyvin harvinaista, et jos yhteen jättää kokonaan vastaamatta 

tai saa nollan, että saa edes läpi. Et tota, usein tota on niin, et jos on 

opiskelija, joka jättää yhden niinku kokonaan auki ni ei se osaa mitään 

hirvee lähellekään täydellisiä vastauksia laatia niistä kolmesta muusta 

kysymyksestä.” 
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Arvosanojen antamisessa Laine ei käytä prosentuaalisia arvosanajakaumia. Hän kuitenkin 

sanoo laskevansa aina hylättyjen määrän, mutta niissä ei hänen mukaansa tapahdu suuria 

muutoksia.  

 

”Ihan tota, uteliaana itse lasken sitten jälkeenpäin, et paljonko niitä hylättyjä 

oli. Mun mielestä hämmästyttävän vakioina vaan pysyy, et se on semmonen 

kolmasosa plus miinus jotain, normaalitentissä, että.” 

Arvosanalla ja osaamisen tasolla on yhteys  

 

Tutkimuksessa tarkastelin miten arvosanat ovat yhteydessä osaamisen eri tasoihin 

opettajan oman käsityksen mukaan. Analyysin tuloksena muodostui kategoria: 

”arvosanalla yhteys osaamiseen”. Kategoria kuvaa sitä, että paremmat arvosanat ovat 

edellyttäneet korkeatasoisempaa osaamista kuin alhaisemmat arvosanat. Näin arvosanat 

kuvaavat osaamisen tasoa oikealla tavalla. Taulukkoon 16 on koottu kategoriaan kuuluvat 

pelkistetyt ilmaukset. 

 

Taulukko 16. Arvosanojen ja osaamisen yhteyttä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset 

            Arvosanalla ja osaamisella on yhteys  

Arvosanat 1, 2 ja hylätty Arvosanat 4 ja 5 

 välttävät tiedot 

 ei näy ymmärrys 

 kurssin keskeinen 

sisältö jäänyt 

hataraksi 

 korkeammalla 

osaamisen tasolla 

 oppinut hyvin 

keskeisiä asioita 

 

Opettaja Laineen haastattelun perusteella arvosanat kuvaavat hyvin erilaista osaamista. 

Tentissä hylätyn ja arvosanojen yksi saaneiden opiskelijoiden osaamista Laine kuvaa siten, 

että opiskelija tietää jotain, mutta ei välttämättä ymmärrä: 

 

 ”No, siellä ei ymmärretä eikä tiedetä, se on se (naurahdus), et tota, sillon ku 

on hylätty ja ja, ja ehkä se ykkönen on vielä, et, et sillon jotain tiedetään, 

mutta ei välttämättä ymmärretä, et ehkä se noin jotenkin karkeesti vois, vois 

tota, sanoa. ” 
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Lisäksi Laine tuo esiin, että alempien arvosanojen vastaukset saattavat vain toistaa luennon 

asioita eikä niitä osata sanoa omin sanoin. Laineen mukaan tällainen luennolla käsiteltyjen 

asioiden toistaminen heijastuu vastauksista helposti: 

 

Opettaja Laine: ”Joo, joo se näkyy kanssa, kanssa usein ja tota, se on hyvin 

paljastavaa itse asiassa 

                     Haastattelija: ettei pysty niinku omin 

Opettaja Laine: Joo, joo, et, jos on jotain ihan suoraan tulee niinku ikään 

kuin semmosta ulkoa opeteltua ja sitten tulee yks kaks joku, joku lause, joka 

tavallaan niinku kertoo, että eihän täs oo mitään järkeä, et tota. ” 

 

Luettuaan tenttipaperin, josta opiskelija on saanut hylätyn Laine kuvaa siinä ilmennyttä 

tietoa ja osaamista: 

 

Opettaja Laine: ”No, ei, ei lähes tulkoonkaan riittävä, että  

                  Haastattelija: Et sieltä puuttuu sitä ymmärrystä? 

Opettaja Laine: nimenomaan, että oikeestaan niinku se kurssin keskeinen 

sisältö jääny, jääny vähän hataraks. En yhtään tiedä onko tämmönen 

opiskelija käyny siellä luennolla vai ei, mut tota, ei sielt luennoilta oo 

ainakaan paljoo tarttunu, mukaan, tai ehkä on tarttunu, mut ei oo saanu 

sitten paperille täs.” 

 

Opettajaa pyydettiin haastattelussa kertomaan pystyykö arvosanoja sijoittamaan osaamisen 

ja ymmärryksen tasojen mallissa tietyille tasoille ja, jos pystyy niin miten ne sijoittuvat 

sinne. Parhaimpien arvosanojen saaneiden osaamisen Laine sijoittaa mallin korkeimmille 

tasoille. Opettaja kuvaa arvosanojen neljä ja viisi sijoittumista mallissa: 

 

”Joo, joo kyllä ne nelonen ja vitonen ni kyl ollaan selvästi täällä, että  niinku 

tässä maisemassa liikutaan hyvin vahvasti [näyttää mallissa soveltamisen ja 

luomisen tasoja].” 
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Haastattelussa kysyin opettajalta arvosanojen välisistä eroista ja erityisesti, minkälaista 

tietoa ja osaamista ne edellyttävät tai minkälaista osaamista niissä esiintyy. Laine kuvasi 

arvosanojen välisiä eroja hyvin yleisesti: 

 

”En mä sitä tolla tavalla oo niin pohtinu, mut nelonen ja viitonen on 

erinomaisia, et sillon voi sanoa, et on hyvin asiat, asiat oppinu ja 

kolmoseenkin voi olla ihan tyytyväinen, että kakkonen on kyllä jo vähän, 

vähän huterat ehkä tiedot ja ykkönen on sitten jo, on, on tosiaan välttävä. Ja 

hylätyt on hylättyjä (naurahdus).” 

 

”Kolmonen on yleensä niinku arvosanaks ihan sellanen kohtuullinen ja, ja 

sillon suurin osa niist keskeisistä jutuista niin on ihan hyvin, hyvin 

hallinnassa.” 

 

”…kolmonen tai yli ni on kyllä ihan hyvin, asiat on sillon hallussa ja ihan 

pääpystyssä(naurahdus) pystyy kulkemaan ja varmasti pärjää sitten sellasilla 

kursseilla, joilla,  joille vaikka tää muodostaa pohjan ni ihan, ihan hyvin ja 

kakkosest on vähän vaikee sanoo, et en mä nyt usko et siinäkään, voi olla 

huonoa tuuria tai vähän huonosti luettu, luettu tenttiin, niin, ykkönen on kyllä 

mun mielestä, se on melkein niinku hylätty että ne on niin, nii tota 

vaatimattomia kyllä ne vastaukset, että, et se ei oo kyllä, kyllä hyvä 

ollenkaan, mut se on ehkä enemmän, että on niinku rimaa hipoen just ja just 

menny läpi että.” 

 

Laineen arviointikäytännöstä ilmenee, että arvosanat kuvaavat osaamista oikealla tavalla 

eli siten, että parhaimmat arvosanat edellyttävät korkeatasoisempaa tietoa ja osaamista 

kuin alemmat arvosanat. Lisäksi Laine erottaa arvosanojen välisiä eroja  

 

Läpikäydessään opiskelijoiden tenttivastauksia Laine löysi muutaman vastauksen, jonka 

olisi arvioinut nyt eri tavalla. Molemmissa tapauksissa hän antaisi nyt vähemmän pisteitä 

eli oli arvioinut vastaukset hieman yläkanttiin. Muutokset eivät kuitenkaan olisi 

vaikuttaneet arvosanoihin.  

 



94 

  

”…tää kolmonen on vähän yläkanttiin, mutta se on niin sujuvasti, hyvin 

kirjottanu tän , et se on saanu siitä varmaan…” 

  

”Ehkä nyt jos pitäis uudestaan arvioida mä antasin vaan kaks pistettä, mut 

tota, jostain syystä mä oon kuitenkin, no joo. Olkoot, joo eli kakkosen saa tää 

henkilö.” 

 

Laine toi haastattelussa esiin, että arvioinnissa voi tapahtua virheitä johtuen esimerkiksi 

omasta vireystilasta. 

 

”Et tota, mut pääosin tietysti pyrin, pyrin pitämään siitä kiinni, et tota, et se 

ei liian löperöks sitten menis, koska siin ei oo, oma (naurahdus) mielentila ja 

vireystila ni saattaa vaikuttaa, joskus se vireystila vaikuttaa silläkin tavalla, 

aina joskus tekee niinku virheen arvioinnissa ja tota, opiskelijat tulee siitä 

hyvin mielellään sitten huomauttamaan…” 

 

 

Tarkastelin myös Laineen kurssilla arvioinnin linjakkuutta, mutta esitän tulokset 

yhteenvedossa luvussa 7.3 (ks. myös luku 6, s. 46).  

 

 

7.3 Yhteenveto kurssien arviointikäytännöistä 

 

Tässä luvussa kokoan yhteen kurssien keskeisimmät tulokset tutkimusongelmittain.  

 

1. Miten opettaja selvittää opiskelijoille kurssin tavoitteita ja arviointikriteereitä?  

 

Kurssin tavoitteet tuotiin molemmilla kursseilla esiin opiskelijoille, mutta palaan kurssin 

tavoitteiden ja arvioinnin yhteyteen myöhemmin arvioinnin linjakkuutta käsittelevän luvun 

yhteydessä.  
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Tutkimustulosten mukaan arvioinnin ja arviointikriteerien selkeys opiskelijoille vaihteli 

kursseilla. A-kurssin opettaja Aalto ei kertonut kovin paljon arvioinnista opiskelijoille. 

Opettaja painotti luennolla joidenkin asioiden oppimista ja kehotti opiskelijoita 

opiskelemaan ne hyvin. Videoitujen luentojen perusteella opettaja Aalto ei maininnut 

mitään tenttiin tulevista tehtävätyypeistä tai minkälaista osaamista tentissä edellytetään.  

Opiskelijat ovat pystyneet tutustumaan vanhoihin tenttikysymyksiin tenttipankin avulla, ja 

saaneet sitä kautta kuvaa siitä mitä tentissä mahdollisesti kysytään.  Myös kurssin opettaja 

on tietoinen tästä. Tenttipankin avulla opiskelijoiden oli mahdollista huomata, että yksi 

tenttikysymys toistuu vuodesta toiseen. Luentojen perusteella B-kurssin opiskelijat eivät 

välttämättä saaneet kovin hyvää kuvaa siitä, minkälaisia tehtäviä tenttiin mahdollisesti 

tulee tai minkälaista osaamista ne heiltä edellyttävät.  

 

B-kurssin opettaja Laine painotti myös luennoilla joidenkin asioiden oppimista ja niiden 

tärkeyttä myöhemmissä opinnoissa. Tämän lisäksi hän kävi luennolla läpi vanhoja tenttejä 

ja kuvasi niiden avulla, minkälaisia tehtäviä tentissä on ja minkälaista osaamista ne 

vaativat. Lisäksi opettaja antoi ohjeita tenttivastauksen laatimiseen ja erityisesti siihen, 

miten hyvä esseevastaus rakennetaan ja kirjoitetaan. Kurssin opettaja painotti, että tentin 

tehtävätyypit ovat samoja, mutta tentissä kysytään aina eri asioita. Analyysin perusteella 

B-kurssin opiskelijat ovat saaneet luentojen aikana hyvän kuvan, mitä tentissä edellytetään 

ja minkälaisia tehtäviä tenttiin tulee. 

 

 

2. Minkälaista tietoa ja osaamista tenteissä arvioidaan kahdella eri luentokurssilla? 

 

Tutkimuksessa käytetyn osaamisen ja ymmärryksen tasojen mallin (ks. kuvio 1 s. XX) 

mukaan molemmilla kursseilla arvioitiin tiedon toistamista, kuvailemista ja suhteuttamista. 

A-kurssin opettajan tarkoituksena oli arvioida tiedon soveltamista, mutta tenttikysymys ei 

sitä käytännössä arvioinut. Sen sijaan B-kurssilla arvioitiin myös tiedon soveltamista. 

Tiedon luomista ei arvioitu kummallakaan kurssilla. Molemmilla kursseilla 

tenttikysymykset painottuivat toistamisen ja kuvailemisen tasoille.  Toistavan tiedon 

arviointi korostui kurssien arvioinnissa.  
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A-kurssilla osaamisen tasojen mallin mukaan tehty oma analyysi, minkälaista tietoa ja 

osaamista tenttikysymykset edellyttävät, erosi opettajan kuvaamasta osaamisesta. A-

kurssin neljäs tehtävä näytti soveltavalta tehtävältä, mutta osoittautui ainoastaan toistamista 

ja kuvailemista vaativaksi tehtäväksi. Lisäksi vertailukysymys, joka edellyttää opiskelijalta 

tiedon suhteuttamista, ei välttämättä edellyttänyt todellista vertailua, koska opettaja ei 

huomioinut sitä arvioinnissaan. Lisäksi opettaja oli esittänyt vertailua jo valmiina 

luennoilla, jolloin opiskelija on voinut vain toistaa sen tentissä, jolloin opiskelijan 

osaamisen taso jää toistamisen tai korkeintaan kuvailemisen tasolle. Näin opettajan 

aikomus tenttikysymysten suhteen ei täysin toteutunut. Tutkimuksessa havaittiin, että 

opettajan aikomus, minkälaista tietoa tai osaamista hän arvioi, ei kaikkien kysymysten 

kohdalla toteutunut käytännössä. 

 

B-kurssilla osaamisen tasojen mallin avulla tehty analyysi ja opettajan oma kuvaus 

tenttikysymysten edellyttämästä osaamisesta vastasivat toisiaan. Tenttikysymykset 

edellyttivät käytännössä sellaista tietoa ja osaamista, miltä ne mallin avulla tarkasteltuna 

näyttivät edellyttävän. 

 

Molemmilla kursseilla tentissä oli erilaisia tehtävätyyppejä, ja ne edellyttivät erilaista 

osaamista. A-kurssilla neljästä tehtävästä kolme oli samanlaisia eli esseetehtäviä ja yksi 

soveltava tehtävä, kun taas B-kurssilla kaikki neljä tehtävää olivat tehtävätyypeiltään 

erilaisia. Tentissä oli lasku- ja piirtämistehtävä, käsitteiden määrittelytehtävä eli lyhyen 

vastauksen –tehtävä sekä esseetehtävä. Tulosten mukaan B-kurssin tentissä arvioitiin 

monipuolisemmin erilaista tietoa ja osaamista ja tenttikysymykset kattoivat useampia 

osaamisen tasoja mallin avulla tarkasteltuna.  

 

 

3. Millaisia arviointikriteereitä opettajat käyttävät tenttitehtävien arvioinnissa? 

 

Tenttivastaustausten arvioinnissa opettajat korostivat vastauksen sisältöön liittyviä asioita. 

Sisällön lisäksi opettajat kiinnittivät arvioinnissa huomiota vastauksessa ilmenevän 

osaamisen tai ymmärryksen tasoon sekä vastauksen esittämiseen liittyviin asioihin. 

Opettajien arvioinnissa löytyi myös yleisiä kriteereitä, jotka liittyivät pisteiden antamiseen. 

Molempien opettajien arvioinnissa oli löydettävissä samat kriteerit, joiden mukaan he 
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arvioivat. Opettajien arviointikäytännöissä oli kuitenkin havaittavissa eroja. Laineen 

arvioinnissa huomio kiinnittyi hieman enemmän osaamisen ja ymmärryksen tasoon ja 

vastauksen esittämiseen liittyviin asioihin kuin Aallon arvioinnissa.  

 

Opettaja Aallon arviointikriteereissä oli ristiriitaisuuksia. Ne liittyivät sekä yksityiskohtiin 

että vastausten pituuteen. Opettaja mainitsi kurssilla opiskelijoille, ja toi esiin myös 

haastattelussa, että yksityiskohdat eivät ole oleellisia. Vastauksia läpikäydessään hän 

kuitenkin kaipasi niitä lisää monissa vastauksissa. Lisäksi opettaja painotti haluavansa 

lyhyitä vastauksia ja myös tehtävänannossa oli ohjeistus vastata lyhyesti. Tenttivastausten 

perusteella näytti kuitenkin siltä, että vastauksen pituudella ei ollut merkitystä, ja usein 

pitkillä vastauksilla opiskelijat saivat tehtävästä täydet pisteet. Arviointikriteerien 

ristiriitaisuus ja epäselvyys heijastui opettajan arvioinnissa, että pistemäärissä oli isoja 

eroja, vaikka vastaukset olivat samantasoisia. Opettaja huomasi tehtäviä läpikäydessään, 

että antaisi pisteet nyt eri tavalla.  

 

Opettaja Laineen arviointikriteereissä ei ilmennyt ristiriitaisuuksia. Lisäksi samantasoisten 

vastausten pisteytyksessä ei ilmennyt vaihtelua. Vain muutamien vastausten kohdalla 

opettaja totesi, että voisi antaa nyt vähemmän pisteitä, mutta erot eivät olleet suuria. Sen 

sijaan Aallon pisteiden antamisessa ilmenneet vaihtelut olisivat muutaman opiskelijan 

kohdalla johtaneet arvosanojen muutoksiin.  

 

 

4. Miten arvosanat muodostuvat ja miten arvosanat ovat yhteydessä osaamisen eri 

tasoihin?  

 

Molemmilla kursseilla kurssin kokonaisarvosana muodostui tentin perusteella. Arvosanat 

muodostuivat pisteiden mukaan, ja opettajilla oli selkeät pisterajat niiden antamiseen. 

Kumpikaan opettajista ei käyttänyt arvosanojen antamisessa prosentuaalisia 

arvosanajakaumia. Tutkimuksessa tarkasteltiin arvosanojen ja osaamisen yhteyttä 

opettajien kuvaamana. Tutkimuksen mukaan arvosanojen ja osaamisen välisessä 

yhteydessä oli eroja, siinä miten hyvin arvosanat kuvasivat osaamisen tasoja.  
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Molemmilla kursseilla opettajien puheesta löytyi ilmauksia, että arvosanan ja osaamisen 

välisestä yhteydestä. Tämä tarkoittaa, että arvosanat kuvaavat osaamista oikealla tavalla, 

jolloin parhaimmat arvosanat ovat edellyttäneet korkeatasoisempaa tietoa ja osaamista kuin 

alemmat arvosanat. Lisäksi A-kurssin opettajan puheessa oli ilmauksia siitä, että 

arvosanojen ja osaamisen välillä ei ollut yhteyttä. Näissä tapauksissa arvosana ei kuvannut 

osaamisen tasoa oikealla tavalla ja esimerkiksi ulkoa opettelulla saattoi saada tentistä 

arvosanan viisi. Näitä ilmauksia oli opettajan puheessa saman verran kuin ilmauksia, joissa 

arvosanan ja osaamisen välillä oli yhteys. Lisäksi Aallon haastattelusta löytyi esimerkki, 

että arvosanan ja osaamisen välinen yhteys ei ollut välttämättä kovin selkeä. B-kurssin 

opettajan puheesta ei löytynyt ilmauksia, että arvosanan ja osaamisen välillä ei ollut 

yhteyttä tai että yhteys ei olisi selkeä. 

 

 

5. Arvioinnin linjakkuus 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin arvioinnin linjakkuutta ja sen toteutumista kursseilla. 

Linjakkuutta selvitin suhteessa kurssin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin ja 

kurssin tavoitteiden välisissä suhteissa oli eroja.  

 

A-kurssilla arviointi ei ollut linjassa kurssin tavoitteiden eikä arviointikriteerien kanssa. 

Kurssin tavoitteena oli saada yleiskuva alalla käytetyistä menetelmistä ja miten niitä 

voidaan hyödyntää käytännössä. Opettaja mainitsi haastattelussa tavoitteeksi, että 

opiskelija ymmärtää, mitä kurssin aihe tarkoittaa. Tavoite sisältää ajatuksen, että opiskelija 

oppii soveltamaan menetelmiä käytännössä tai ainakin saa tietoa siitä mihin niitä voidaan 

käyttää. Tentissä kysyttiin kuitenkin aika yksityiskohtaista tietoa muutamista menetelmistä, 

jolloin tavoite yleisempien menetelmien yleiskuvasta jää osin toteutumatta. Tentin 

perusteella jää hieman epäselväksi toteutuuko tavoite eli, ovatko opiskelijat saanet 

yleiskuvaa menetelmistä.  

 

Tavoitteen lisäksi arviointi kurssilla ei ollut konstruktivistisesti linjakasta, koska 

arviointikriteerit eivät vastanneet sitä mitä tenttikysymysten avulla oli tarkoitus arvioida. 

Esimerkiksi vertailua edellyttäneen kysymyksen arvioinnissa opettaja ei edellyttänyt 

vertailua. Opettaja kertoi arvioinnista opiskelijoille myös hieman ristiriitaista tietoa. Hän 
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painotti, ettei yksityiskohtia tarvitse opetella, mutta halusi niitä kuitenkin vastauksiin. 

Lisäksi arvioinnissa tulisi huomioida eritasoinen osaaminen, mutta tämä ei täysin 

toteutunut A-kurssilla. Opettaja mainitsi tavoitteeksi, että opiskelijat oppivat kurssin aikana 

ymmärtämään asioita. Kurssista oli kuitenkin mahdollista saada arvosana viisi 

opettelemalla asioita ulkoa eikä ymmärtämistä edellytetty vastauksissa vaan 

tenttivastauksissa riitti, että tarvittavat asiat oli mainittu. Linjakkuuden puuttuminen 

arvioinnissa näkyi samantasoisten vastausten välisissä piste-eroissa sekä siinä, etteivät 

arvosanat aina kuvanneet osaamista oikein.  

 

B-kurssilla arviointi oli linjassa kurssin tavoitteiden kanssa. Arvioinnissa arvioitiin sellaista 

tietoa ja osaamista, mitä kurssilla käsiteltiin ja joita kurssin aikana tuli oppia. Lisäksi 

tentissä arvioitu osaaminen on tärkeää osaamista myöhemmissä opinnoissa ja yleisemmin 

koko alalla. Tentti oli linjassa sen kanssa, mitä opettaja oli kertonut opiskelijoille. 

Arvioinnissa arviointikriteerit olivat myös linjassa keskenään eikä niissä esiintynyt 

ristiriitaisuuksia. Ne olivat myös linjassa tenttikysymysten kanssa siten, että vertailua 

edellyttäneessä kysymyksessä myös vaadittiin vertailua. Tämä arvioinnin linjakkuus näkyi, 

myös siinä, että pisteiden antamisessa ei esiintynyt vaihtelua samantasoisten vastausten 

kanssa ja arvosanat olivat yhteydessä osaamiseen.  
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8 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu ulottuu koko tutkimusprosessiin ja on 

mukana koko prosessin ajan. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistavuuden avulla (Eskola & Suoranta 

2001, 211). Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan omat tulkinnat vastaavat 

tutkittavien käsityksiä asioista. Toisaalta uskottavuus ei välttämättä lisäänny siitä, että 

tutkittavat arvioivat tuloksia, koska heidän voi olla vaikea nähdä omaa tilannettaan. Tässä 

tutkimuksessa pyrin lisäämään tutkimuksen uskottavuutta lukemalla aineistoa useaan 

kertaan ja tavoitteena oli tulkita opettajien puhetta siinä merkityksessä kuin he ovat sen 

tarkoittaneet.  

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimustulokset ovat siirrettäviä eli yleistettäviä myös 

muualle. (Eskola & Suoranta 2001, 211–212.) Tässä tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan 

kahta tapausta, joten tulokset eivät ole yleistettäviä sellaisenaan. Eskolan ja Suorannan 

(2001) mukaan siirrettävyydellä voidaan tarkoittaa teoreettisten käsitteiden yleistämistä tai 

havaintojen soveltumista toiseen tapaukseen. Tällöin yleistäminen jää lukijan varaan. 

(Eskola & Suoranta 2001, 68.) Tämän tutkimuksen osalta voidaan ajatella, että tulokset 

kertonevat ilmiöstä myös yleisemmällä tasolla. Samanlaisia tutkimustuloksia on löytynyt 

myös aikaisemmista tutkimuksista. On mahdollista, että lukija voi löytää yhtäläisyyksiä 

tässä tutkimuksessa olevien opettajien arviointikäytännöistä ja muiden opettajien 

arviointikäytännöistä.  

 

Varmuus laadullisen tutkimuksen arvioinnissa tarkoittaa, että tutkija huolehtii omista 

ennakkokäsityksistä ja siitä, etteivät ne vaikuta tutkimukseen. (Eskola & Suoranta 2001, 

212.) Tämän tutkimuksen varmuutta olen pyrkinyt lisäämään sillä, että olen yrittänyt 

välttää muodostamasta tutkittavista tapauksista ennakkokäsityksiä ja tekemällä asioista 

johtopäätöksiä ennen tarkempien analyysien tekemistä. Haastattelutilanteessa minulle 

muodostui jo käsitys, minkälaista arviointi on ollut kurssilla ja minkälaisia tuloksia tulen 

saamaan. Tästä syystä oli tärkeää lukea aineistoa useaan kertaan ja tulkita opettajan 

ilmauksia laajemmassa yhteydessä. Tutkijan on kuitenkin mahdotonta toimia ilman 

minkäänlaisia ennakkokäsityksiä. Vahvistavuus puolestaan tarkoittaa, että tulokset saavat 
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tukea aikaisemmista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 2001, 212). Vahvistavuutta olen 

saanut tuloksilleni aikaisemmista tutkimuksista.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ja erityisesti tapaustutkimuksessa tutkijan oma asema 

suhteessa tutkittaviin on merkittävää. Menin tutkijana luennolle havainnoimaan opettajan 

tekemää työtä. Tästä syystä oli tärkeä kertoa avoimesti tutkimuksen tavoitteista sekä 

opettajalle että opiskelijoille. Lisäksi koin tärkeänä esittäytyä ensimmäisen luennon alussa, 

jotta kaikilla oli käsitys siitä, kuka olen ja mitä olen siellä tekemässä. Käydessäni 

havainnoimassa en kokenut, että läsnäolo olisi vaikuttanut luentoon tai ilmapiiriin. Siihen 

saattoi vaikuttaa se, että sulauduin opiskelijoiden joukkoon hyvin.  

 

Oma asemani suhteessa tutkittaviin opettajiin oli kaksijakoinen. He olivat oman alansa 

asiantuntijoita ja minua vanhempia, kun taas itse olin toisen alan opiskelija. He saattoivat 

kyseenalaistaa oman asiantuntemukseni riittämistä alansa asioiden ymmärtämiseksi. 

Toisaalta taas se, että tulin toiselta alalta, saattoi vähentää kuilua minun ja opettajien 

välillä. Opettajat saattoivat ajatella, että olemme molemmat oman alan asiantuntijoita, ja 

arvostamme kumpikin toistemme tekemää työtä ja innostusta alaa kohtaan. Itselleni toisen, 

ja vielä hyvin omasta alasta poikkeavan, alan tutkiminen oli haastavaa, mutta antoisaa. 

Tentissä kysyttyjen sisältöjen tunteminen olisi auttanut minua analysoimaan tentissä 

edellytettävää tietoa ja osaamista paremmin. Tästä syystä opettaja oli tärkeässä roolissa 

selittäessään tenttikysymysten edellyttämää tietoa ja osaamista. Jouduin omissa 

tulkinnoissani nojaamaan opettajien kautta saatuun tietoon, mutta toisaalta minun tuli 

tarkastella asiaa tutkijan tasolla ja tarkastella opettajan puheen ja todellisuuden suhdetta.  

  

 

Aineiston, analyysin ja tutkimustulosten arviointi 

 

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin tutkimuksen luotettavuutta aineiston, analyysin ja 

tulosten osalta. Aineistoa hankittiin eri tavoin, ja se koostui erilaisista aineistoista. Tämän 

voidaan ajatella lisäävän tutkimuksen luotettavuutta, koska ilmiön tarkasteleminen 

erilaisten aineistojen avulla auttaa muodostamaan kokonaiskuvaa. Kokonaiskuvaa 

tarkastelemalla tuloksista ilmeni asioita, jotka olisi voinut jäädä huomaamatta, jos 

näkökulma arviointiin olisi ollut suppeampi. Kokonaisvaltainen lähestymistapa arviointiin 
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ja opettajien arviointikäytäntöjen tutkimiseen oli hyvä valinta, ja antoi tärkeää tietoa 

arviointikäytännöistä ja siitä miten opettajat tekevät opiskelijoiden arviointiin liittyvää 

työtä. Näin tapaustutkimus ja erilaisten aineistojen käyttö osoittautui hyväksi ratkaisuksi.  

 

Luentojen havainnointien avulla saatiin kuvaa todellisuudesta, jossa opettaja toimii ja, 

miten hän on käytännössä kertonut arvioinnista opiskelijoille. Haastattelun avulla saatiin 

selville opettajan omia kokemuksia liittyen arviointiin. Ihmisten puheen ja toiminnan 

välillä voi kuitenkin olla ristiriitoja (Gillham 2000, 13). Tästä syystä havainnoinnit olivat 

hyvä keino saada selville opettajan puheen ja toiminnan välisiä ristiriitoja.  

 

Pelkkä tenttikysymysten analyysi ei vielä kerro, mitä tehtävissä on todella arvioitu. Tätä 

varten opettajan haastattelu tenttikysymysten ja arviointikriteerien osalta oli tärkeä lisä 

arvioinnin tarkastelemiseksi. Eri aineistojen avulla saatiin muodostettua kuvaa siitä, mitä 

opettaja todella arvioi tehtävissä ja minkälaista tietoa ja osaamista hän tehtävissä painottaa. 

Toisaalta pelkkä opettajan omaan puheeseen perustuva analyysi olisi voinut tuottaa puhetta 

ainoastaan siitä, mitä osaamista opettaja olisi halunnut arvioida kysymyksillä. Opettajan 

aikomuksen ja toteutumisen välinen ristiriita olisi voinut jäädä huomaamatta 

tarkastelemalla asiaa vain toisen analyysin avulla. Yhdistämällä sekä tenttikysymysten että 

opettajan puheen analyysia, saatiin muodostettua luotettavampi kokonaiskuvaa tenttien 

edellyttämästä tiedosta ja osaamisesta.  

 

Osaamisen ja ymmärryksen tason mallia (Hailikari 2011) käytettiin tenttikysymysten 

analyysin apuna sekä opettajan haastattelussa. Tutkimus osoitti, että mallin käyttö 

tenttikysymysten osaamisen tason arvioinnissa on mahdollista. Malli myös konkretisoi 

opettajan puhetta ja toimi hyvänä apuna opettajille havainnollistamaan osaamisen eri tasoja 

ja kehittämään tenttikysymyksiä siten, että ne arvioivat haluttua osaamista paremmin. 

Opettajien haastattelujen perusteella opettajat ymmärsivät mallin idean nopeasti, ja se 

myös auttoi opettajia näkemään tenttikysymyksiä uudella tavalla. Toisaalta mallin 

käyttäminen ei ole ongelmatonta. Mallista voi välittyä kuva, että tietyt osaamisen tasot ovat 

parempia kuin toiset, ja tämä saattoi vääristää opettajien vastauksia. Toisaalta voidaan 

ajatella, että opettajat itsekin ymmärtävät, että soveltaminen on parempaa osaamista ja 

haluavat pyrkiä siihen opetuksessa ja arvioinnissa.   
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Hyvän lisän arviointikäytäntöjen tarkasteluun toi tenttivastausten läpikäyminen 

haastattelussa. Niiden avulla saatiin selville opettajien arviointikriteereitä, joita ei pelkän 

haastattelun perusteella tullut esiin. Erilaisten aineistojen avulla saatiin muodostettua 

luotettavampaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa opettajien arviointikäytännöistä kuin, mitä 

olisi ollut mahdollista saada tutkimalla arviointia esimerkiksi ainoastaan haastatteluilla.  

 

Tutkimuksen opettajat valikoituvat mukaan sitä kautta, että he olivat mukana laajassa 

tutkimushankkeessa ja heidän kurssiltaan oltiin joka tapauksessa keräämässä aineistoa. 

Opettajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Opettajien halukkuus osallistua 

tutkimukseen saattaa herättää kysymyksen, ovatko he erityisen kiinnostuneita 

yliopistopedagogiikasta ja opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Toisaalta vain 

toinen opettajista oli osallistunut pedagogisiin koulutuksiin, joten siinä mielessä he eivät 

olleet poikkeuksellisia tapauksia yliopisto-opettajien keskuudessa.  

 

Opettajien haastattelujen kestot poikkesivat toisistaan. Se saattaa herättää pohtimaan siihen 

liittyviä syitä ja tältä osin myös tutkimuksen onnistumista. Toisen opettajan haastattelu oli 

tunnin pidempi ja litteroitua tekstiä oli 30 sivua enemmän kuin toisen opettajan 

haastattelussa. Syitä eroon löytyy opettajien tavoissa käydä läpi opiskelijoiden 

tenttivastauksia. Aalto puhui paljon ääneen lukiessaan opiskelijoiden tenttivastauksia ja 

perustellessaan pisteitä, kun taas Laine luki enemmän itsekseen ja kommentoi sen jälkeen 

annettuja pisteitä. Lisäksi opettaja Aalto huomasi arvioinnissa ristiriitaisuuksia ja luki niitä 

uudelleen ja vertaillen muita vastauksia sekä pohti niiden syitä. Tämä varmasti lisäsi 

osaltaan haastattelun pituutta. Lisäksi Laineella oli käytettävissä ainoastaan 

puolitoistatuntia haastatteluun, joten se rajasi haastattelun pituutta. Tutkimuksen kannalta 

olennaista on kuitenkin, että molemmat opettajat puhuivat niistä asioista, jotka olivat 

tutkimuksessa olennaisia. Lisäksi pystyin vastaamaan haastattelujen perusteella 

tutkimusongelmiin, eikä haastattelujen kestojen erosta ollut haittaa tutkimukselle.  

 

Tutkimusta arvioitaessa nousee esiin tutkittavien opettajien riittävyys tutkimusaineistona.  

Tuttavia tapauksia oli kaksi ja tutkimusaineisto koostui useista eri aineistoista, jolloin 

analysoitavan aineiston määrä oli suhteellisen iso, ja se antoi monipuolista kuvaa 

tutkittavasta ilmiöstä eli opettajien arviointikäytännöistä. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston koolla ei ole suoraa vaikutusta tai merkitystä tutkimuksen onnistumiseen, vaan 
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siihen vaikuttaa muun muassa tutkimusongelma, kysymyksenasettelu ja näkökulma 

(Eskola & Suoranta 2001, 31–62).  

 

Analyysimenetelminä käytin sekä deduktiivista että induktiivista sisällönanalyysia sen 

mukaan, mikä oli tutkimuskysymyksen kannalta paras ratkaisu. Toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla käytin deduktiivista analyysia, koska tarkoitus oli 

tarkastella tenttikysymyksiä osaamisen tasojen mallin avulla. Tein aineistosta myös tämän 

tutkimuskysymyksen kohdalla aineistolähtöisen analyysin, mutta se ei tuottanut erilaisia 

tuloksia. Aineistolähtöisen analyysin tekeminen teorialähtöisen lisäksi voidaan ajatella 

lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi halusin varmistaa, ettei teorialähtöinen 

analyysi jätä olennaisia asioita huomioimatta. Molempien analyysien perusteella päädyin 

samoihin tuloksiin. Aineistolähtöisen analyysin kohdalla on tärkeä muistaa, että puhdas 

aineistolähtöisyys ei kuitenkaan ole täysin mahdollista, sillä tutkija lähestyy aineistoa aina 

oman ennakkotiedon ja taustaoletusten mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 98). 

Tutkimuksen aikana olen pyrkinyt välttämään omien ennakko-oletusten vaikutusta 

analyysin.  

 

Laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin luotettavuutta lisäävät aineistolainaukset 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Myös kontekstin tarkka kuvaus on tärkeää tutkimuksessa 

ja erityisesti tapaustutkimuksessa. Tutkimusaineiston vähyyden ja helpon 

tunnistettavuuden vuoksi olen tietoisesti jättänyt asioita kuvaamatta ja häivyttänyt tarkkoja 

kurssiin liittyviä kuvauksia ja asioita. Opettajien anonyymiuden säilyttäminen on tässä 

tapauksessa tärkeämpää kuin luotettavuuden lisääminen kontekstin tarkalla kuvauksella. 

Olen kuitenkin kuvannut analyysiprosessia ja tehtyjä tulkintoja sekä antanut aineistosta 

esimerkkejä tekemieni tulkintojen arvioimiseksi enkä usko, että häivyttämilläni tiedoilla on 

merkitystä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa.  

 

Laadullisia tuloksia esitetään usein myös määrällisessä muodossa, jolloin ne kuvaavat 

tarkemmin esimerkiksi ilmiön yleisyyttä (Eskola & Suoranta 2001, 164). Tässä 

tutkimuksessa esitän määrälliset osuudet prosenttiosuuksina opettajan puheesta. 

Tutkimuksessa oli mukana vain kaksi opettajaa ja haastatteluissa opettajat puhuivat asioista 

eri tavalla. Lisäksi toinen haastattelu kesti huomattavasti kauemmin, jolloin toisella 

opettajalla oli jo siitä syystä enemmän puhetta. Näistä eroista johtuen mainintojen määrät 
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eivät antaneet oikeaa kuvaa asioiden yleisyydestä. Prosenttiosuuksien avulla voidaan 

tarkastella, mikä oli asian osuus suhteessa opettajan muuhun puheeseen. Toisaalta on syytä 

huomioida, että prosenttiosuudetkin on laskettu mainintojen määristä eivätkä ne huomioi 

opettajien erilaista tapaa puhua asioista. Tämä tosin koskee kaikkea laadullista tutkimusta. 

Ihmiset ovat erilaisia ja tuottavat erilaista puhetta käsiteltävistä asioista. Lisäksi on syytä 

korostaa, ettei tapauksia tule vertailla keskenään näiden määrällisten analyysien 

perusteella. Toisen kurssi opettajan puheessa oli enemmän puhetta soveltamisesta kuin 

suhteuttamisesta. Käytännössä soveltaminen edellyttää suhteuttamista, joten sen osuus on 

tentin edellyttämästä tiedosta, on varmasti isompi kuin puheesta ilmeni.  

 

Analyysin tulokset pohjautuvat ainoastaan niihin luentokertoihin, jotka oli videoitu. Näin 

ollen en voi olla varma, miten tentissä kysyttyjä asioita on todellisuudessa käyty läpi.  

Mutta videoitujen luentojen perusteella saadaan kuvaa, mitä asioita luennoilla korostettiin 

ja miten asioita luennolla käytiin läpi. Toisella kurssin luentoja videoitiin ja toisella 

havainnoitiin. Vaikka luennoista tarkasteltiin samoja asioita, aineistot ja niiden 

analysoiminen olivat erilaisia. Videoaineistosta pystyin katsomaan, miten tenttikysymysten 

asioita oli käsitelty, mutta havainnointiaineisto pohjautui ainoastaan siihen, mitä oli 

kirjoitettu ylös luennolla. Näin ollen tietoa siitä, miten opettaja oli puhunut tentittävästä 

asiasta, ei aina ollut saatavilla, koska havainnoitaessa ei ole voitu kirjoittaa kaikkea 

opettajan puhetta ylös eikä tietää tulevia tenttikysymyksiä. Tämä vaikutti siihen, että B-

kurssin osalta ei voitu tarkastella tenttikysymysten asioiden läpikäyntiä luennoilla samalla 

tavalla kuin A-kurssin osalta oli mahdollista. Sen sijaan havainnointiraporteissa on hyvät 

muistiinpanot siitä, mitä opettaja on puhunut tentistä opiskelijoille ja antanut heille ohjeita 

sitä varten. Tämä tieto oli tutkimuksen kannalta tärkeämpää, ja sen tiedon avulla pystyin 

vastaamaan ensimmäiseen tutkimusongelmaan.  

 

Tenttikysymysten analyysi osaamisen tasojen mallin avulla oli muutamien kysymysten 

kohdalla vaikeaa. Ilman tieteenalan tuntemusta erityisesti laskutehtävän ja 

piirtämistehtävän sijoittaminen osaamisen tasojen malliin oli haastavaa. Analyysin 

tekemisessä auttoi, että olin perehtynyt huolella malliin ja sen taustalla oleviin teorioihin. 

Lisäksi mallia oli käytetty apuna suunniteltaessa ennakkotehtäviä farmasian, kemian ja 

matematiikan kursseilla, ja niihin perehtyminen auttoi analyysissa (ks. Hailikari 2009, 29).  
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Tutkimuksessa selvitin opettajien käyttämiä arviointikriteereitä. Arviointikriteereitä ei 

tarkasteltu todellisessa arviointitilanteessa, vaan opettaja kuvasi jälkeenpäin arviointiaan.  

Näin opettaja on saattanut puhua haastattelussa eri tavoin arvioinnista kuin todellisuudessa 

on sitä suorittanut. Arvosanan ja osaamisen yhteyden tarkastelussa ei tarkasteltu 

opiskelijan todellista osaamisen tasoa vastauksessa, vaan opettajan kuvausta siitä, 

minkälaista osaamista eri arvosanoissa ilmenee ja mille tasolle ne asettuvat osaamisen ja 

ymmärryksen tasojen mallissa.  

 

 

Eettinen pohdinta  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuseettisillä asioilla on merkittävä osa. Tapaustutkimuksen 

luonteen ja tapausten vähyyden vuoksi opettajien anonyymiuden suojaaminen ja kurssien 

säilyttäminen tunnistamattomana oli erittäin tärkeää. Tapaustutkimuksessa on tärkeää, että 

tutkittavaa kontekstia kuvataan tarkkaan, jotta lukija saa kuvan, missä tutkittavat henkilöt 

tai tutkimuskohteena oleva toiminta tapahtuu. Lisäksi laadulliseen tutkimukseen kuuluu, 

että tulosten yhteydessä esitetään esimerkkejä aineistosta, jotta lukija voi arvioida tehtyjen 

tulkintojen oikeellisuutta. Tässä tutkimuksessa olen joutunut häivyttämään lainauksista 

kurssikohtaisia tietoja tai jättänyt joitakin asioita kuvaamatta, jotta kurssit ja sitä kautta 

opettajat säilyvät tunnistamattomana. Myös lähteistä olen joutunut häivyttämään tietoja. 

Olen hankkinut tietoa tiedekunnan internetsivuilta ja opinto-oppaasta. Näitä tietoja ja 

internetosoitteita en ole voinut merkitä kokonaisuudessaan, koska ne paljastaisivat 

tiedekunnan.  

 

Tapaustutkimuksen näkökulmasta tarkkojen kuvausten pois jättäminen on hieman 

ongelmallista, koska tarkoituksena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti tutkittavaa ilmiötä. 

Näin ollen nousevat esiin kysymykset toisaalta siitä, saako lukija tarpeeksi hyvän kuvan 

siitä kontekstista, jossa opettajat ovat toimineet ja toisaalta siitä, miten he ovat toimineet, 

nousevat esiin. Koen kuitenkin, että olen voinut kuvata tutkimuksen kontekstia ja 

tutkimuksen tuloksia riittävällä tarkkuudella, jotta lukija saa käsityksen opettajien 

arviointikäytännöistä.  
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9 Johtopäätökset ja pohdinta  
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien arviointikäytäntöjä kahdella 

luonnontieteen luentokurssilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaista tietoa ja osaamista 

tenteissä arvioidaan ja minkälaisia arviointikriteereitä opettajilla on tenttivastausten 

arvioinnissa. Kokonaiskuvan saamiseksi tutkimuksessa selvitettiin myös, miten kurssin 

tavoitteet ja arviointikriteerit ovat linjassa keskenään ja kuinka selkeitä ne ovat olleet 

opiskelijoille. Opiskelijoiden suoritusten arviointi päättyy usein arvosanan antamiseen ja 

myös arvosanojen muodostumista ja yhteyttä osaamisen eri tasoihin tarkasteltiin. Näin 

opettajien arviointikäytännöistä saatiin muodostettua melko laaja kokonaiskuva. Tässä 

luvussa esitän johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista ja pohdin niiden merkitystä. Luvun 

lopussa tuon esiin tutkimuksen aikana esille nousseita jatkotutkimusideoita. 

 

Mitä tenteissä arvioidaan? 

  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että molemmilla kursseilla tenttikysymykset painottuivat 

osaamisen ja ymmärryksen alemmille tasoille. Tutkimuksessa mukana olevien kurssien 

perusteella proseduraalista tietoa ei juurikaan arvioida kandidaattiopintojen tenteissä vaan 

niissä painottuu deklaratiivisen tiedon arvioiminen. Deklaratiivinen tieto on asioita 

kuvailevaa tietoa, kun taas proseduraalinen tieto on taitoihin perustuvaa tietoa siitä, miten 

tietyssä tilanteessa tulee toimia (Biggs 2003, 41–42). Tutkimus vahvisti käsitystä tiedon 

hierarkkisuudesta. Korkeamman tasoinen osaaminen edellyttää alemman tason tietoa ja 

osaamista. Esimerkiksi soveltava kysymys ja piirtämistehtävä edellyttivät tentissä 

käsitteiden ymmärtämistä ja asioiden välisten suhteiden ja kokonaisuuksien 

hahmottamista. Tämä tiedon ja ymmärtämisen hierarkkisuus on myös osaamisen ja 

ymmärryksen tasojen mallin sekä muiden teorioiden tai taksonomien taustalla (ks. esim. 

Biggs 2003; Hailikari ym. 2009).  

 

Proseduraalisen ja tuottavan tiedon osuus voi olla vähäinen tieteenalan ja kurssien 

kohderyhmän vuoksi. Luonnontieteellisellä tieteenalalla tieto rakentuu kumulatiivisesti 

(Neumann ym. 2002). Opintojen alkuvaiheessa on tärkeä rakentaa tietopohjaa myöhempiä 

opintoja varten. On kuitenkin selvää, ettei opiskelu voi perustua ainoastaan asioiden 

muistamiseen tai kuvailevan tason ymmärtämiseen vaan opiskelijan tulee ymmärtää 
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asioiden muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Tieteenalasta riippumatta opiskelijoita 

tulisi kannustaa tiedon suhteuttamiseen ja soveltamiseen jo opintojen alusta lähtien. Jos 

arvioinnissa keskitytään ainoastaan tiedon toistamisen ja kuvailemisen tasoille, ja 

opiskelijat opiskelevat arvioinnin edellyttämällä tavalla, voi opiskelijoiden olla vaikea 

hahmottaa asioiden yhteyksiä ja sitä kokonaisuutta, mihin asiat kuuluvat. On tärkeää, että 

opiskelijoille muodostuu opintojen aikana kokonaiskuva omasta tieteenalasta ja siitä, mihin 

alan tietoa ja osaamista voidaan soveltaa. Yliopistosta valmistunut asiantuntija tarvitsee 

työssään erilaista tietoa ja osaamista, ja etenkin ongelmien ratkaisemisessa pelkkä asioiden 

kuvaaminen ei riitä vaan tarvitaan myös käytännöllisempää tietoa ja kykyä soveltaa tietoa.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset aikaisempien tutkimusten kanssa siinä, että 

erilaisilla tehtävillä arvioidaan erilaista osaamista ja saadaan erilaista tietoa opiskelijoiden 

oppimisesta (Dochy ym. 1999; Hailikari ym. 2007). Tulokset osoittivat, että kurssilla, jossa 

tenttitehtävät olivat erilaisia, arviointiin monipuolisemmin erilaista osaamista. 

Tenttikysymykset kattoivat useampia osaamisen tasoja kuin tentissä, jossa oli vain kahden 

tyyppisiä tenttitehtäviä. Erilaisilla tehtävillä opettaja voi siis saada monipuolisemman 

kuvan opiskelijoiden osaamisesta. On kuitenkin syytä huomioida, ettei erilaisten tehtävien 

käyttö itsessään lisää erilaisen osaamisen arviointia. Tehtävät ja tehtävänannot tulee 

suunnitella siten, että ne edellyttävät erilaista osaamista ja niitä arvioidessa tulee myös 

huomioida osaamisen ja ymmärryksen eri tasot.  

 

Tutkimuksessa mukana olevien kurssien tenteissä oli tehtävätyyppejä, jotka ovat yleisiä 

tentissä esiintyviä tehtäviä (ks. esim. Brown ym. 1997). Tentissä oli käsitteiden 

määrittelytehtäviä, jotka voidaan luokitella lyhyen vastauksen tehtäviksi. Lyhyen 

vastauksen kysymykset lähestyvät arviointia usein määrällisesti, jossa tiedon ajatellaan 

olevan joko oikein tai väärin, ja lopuksi oikeat asiat summataan yhteen. (Biggs 1996, 357.) 

Myös tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että kyseisten tehtävien arvioinnissa 

keskitytään oikeiden asioiden löytymiseen ja niiden määrään. Toisin sanoen, mitä 

enemmän asioita on mainittu, sitä enemmän opiskelija saa pisteitä. Vastausten laatuun tai 

siihen miten asiat on ilmaistu, ei määrittelytehtävissä kiinnitetty huomiota niin paljon kuin 

esimerkiksi esseetehtävissä.  
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Tutkimuksen tuloksista ilmenee tenttikysymysten merkitys. Tenttikysymyksiä voidaan 

laatia siten, että ne arvioivat opiskelijan osaamista laajemmin kuin toistamisen ja 

kuvailemisen tasolla. Toistamista ja kuvailemista edellyttävät tehtävät voivat kannustaa 

opiskelijoilta asioiden ulkoa opetteluun ja pintasuuntautuneen lähestymistavan valintaan, 

mikä ei ole syvällisen oppimisen kannalta hyvä asia (ks. Gibbs 2006, 33). Tenttitehtävien 

ja –kysymysten valintaan ja niiden arvioimaan tietoon ja osaamiseen vaikuttaa kurssin 

sisältö. Toisella kurssilla on helpompi laatia ongelmanratkaisutehtäviä ja toisella kurssilla 

laajan kokonaisuuden ymmärtämistä edellyttäviä esseetehtäviä. Tenttikysymyksiä ja 

tehtävätyyppejä laatiessa on tärkeää miettiä minkälaista tietoa ja osaamista halutaan 

arvioida ja millä tavoin niitä parhaiten arvioidaan. Lisäksi on tärkeää miettiä mitä 

esimerkiksi tiedon soveltaminen kullakin kurssilla tai alalla tarkoittaa. Tenttikysymysten 

suunnitellussa on tärkeää huomioida myös kurssin tavoitteet ja opiskelijoiden osaamisen 

taso. 

  

Selkeiden tehtävänantojen merkitys nousi esiin tutkimuksesta. Opiskelijat ja opettaja 

tulkitsevat asioita eri tavoin ja esimerkiksi tulkinnanvaraiset ohjeet, kuten kuvaa tai 

määrittele lyhyesti, on tärkeää määritellä tarkkaan, esimerkiksi ilmoittamalla sivu- tai 

sanamäärä tai osoittamalla vastaukselle tila, johon sen tulisi mahtua. Tenttien 

tenttikysymyksiä ja ohjeistuksia laatiessa lyhyt tehtävänanto ei ole usein paras mahdollinen 

(Lindblom-Ylänne ym. 2009, 165). Tentin tehtävänantoja laatiessa on tärkeä antaa 

opiskelijalle selkeät ohjeet siitä mitä vastaukselta odotetaan, jotta opiskelija osaa vastata 

sen edellyttämällä tavalla. 

 

Miten tenttivastauksia arvioidaan? 

 

Opettajilta on löydetty erilaisia arviointimalleja, joita he käyttävät arvioidessaan 

opiskelijoiden suorituksia. Opettajalla voi olla selvä idea vastauksen sisällöstä ja 

vastauksen tyylistä ja suorittaa arvioinnin niiden mukaan. Opettaja voi arvioida myös 

kokemukseen perustuen tai ennalta asetettujen kriteerien mukaisesti. (Woolf ym. 1999.) 

Vaikka edellä mainitut tulokset on saatu historian opettajien arviointikriteereitä tutkimalla, 

ne kuvaavat myös tässä tutkimuksessa mukana olevien opettajien arviointikäytäntöjä. 

Kaikkia kolmea mainittua tapaa arvioida oli havaittavissa myös tutkittavien opettajien 

arvioinnissa.  
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Opettajien tenttivastausten arviointia tarkasteltaessa, sisällön arviointi korostui 

arviointikriteereissä. Opettajien käyttämät arviointikriteerit ovat yhteneväisiä aikaisemman 

tutkimuksen kanssa, jonka mukaan opettajien arviointikriteerit painottuvat tiedon, ajattelun 

ja esittämisen arviointiin (Maclellan 2001, 312). Tämän tutkimuksen tuloksena saadut 

opettajien käyttämät arviointikriteerit liittyivät sisältöön, osaamisen ja ymmärryksen 

tasoon sekä vastauksen esittämiseen, ja ne ovat löydettävissä myös Maclellanin (2001) 

tutkimuksen tuloksista.  

 

Sisällön korostuminen arvioinnissa voi johtua myös tieteenalasta. Luonnontieteiden 

tenttivastauksissa korostuu enemmän sisältö kuin se miten asia on kirjoitettu. (Neumann 

ym. 2002, 412.) Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnontieteiden 

opetuksessa korostuu juuri sisältöjen opettaminen tai välittäminen opiskelijoille. (Neumann 

ym. 2002). Toisen kurssin opettaja kiinnitti huomiota, miten esseevastaukset tulee 

kirjoittaa ja antoi opiskelijoille ohjeita siihen. Työelämässä opiskelijat tulevat tarvitsemaan 

argumentointi- ja kirjoitustaitoja ja niitä tulisi oppia yliopistokoulutuksen aikana. Näiden 

taitojen oppiminen on tärkeää integroida osaksi opintoja eikä jättää niiden oppimista vain 

yksittäisten kurssien tai opinnäytetöiden varaan. Myös yksittäisen opettajien olisi tärkeä 

tiedostaa roolinsa yleisten taitojen opettamisessa opiskelijoille. Tällä hetkellä opettajien on 

helppo ajatella, että yleisten taitojen opettaminen ei ole heidän vastuullaan, jolloin he 

herkästi keskittyvät vain sisältöjen opettamiseen. Toisen kurssin opettajan puheessa ilmeni, 

että hän on kiinnittänyt huomiota opiskelijoiden tenttivastausten kirjoittamisen huonoon 

tasoon, mutta ei kuitenkaan itse antanut ohjeita niiden laatimiseen tai ei huomioinut 

vastauksissa ilmenevää kirjoituksen tasoa pisteiden antamisessa. Tämä voi johtua juuri 

siitä, että opettaja ei koe tällaisten taitojen opettamisen kuuluvan hänelle tai hän ei näe, että 

voisi arvioinnissaan tukea tällaisten taitojen kehittymistä.   

 

Opiskelijoiden suoritusten arvioinnin ja arvosanojen antamisen tulisi perustua tavoitteiden 

saavuttamisen arviointiin kriteeriperusteisen arvioinnin mukaisesti (Biggs 2003, Sadler 

2009a,b). Tämän tutkimuksen opettajista kumpikaan ei käyttänyt arvosanojen antamisessa 

prosentuaalisia arvosanajakaumia. Opettajien arvioinnista oli kuitenkin viitteitä 

normiperusteisesta arvioinnista. Opettajat vertailivat opiskelijoiden suorituksia ja miettivät 

pisteitä edellisten opiskelijoiden suoritusten mukaan. Sama tulos on löytynyt toisesta 
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tutkimuksesta, jossa opettajat olivat vertailleet opiskelijoiden suorituksia ja muuttaneet 

pisteitä jälkikäteen tehdäkseen eroa muiden opiskelijoiden vastaukseen nähden. (Bloxham 

ym. 2011, 665.) Opiskelijoiden suoritusten vertailuun perustuvan arvioinnin ongelmana on, 

että arviointi ei kohdistu opiskelijoiden suoritusten arvioimiseen suhteessa tavoitteisiin tai 

kriteereihin, vaan toisten opiskelijoiden suorituksiin. Molemmat opettajat sanoivat 

huomioivansa vastausten yleistä tasoa ennen pisteiden antamista. Tämä voi johtaa 

pahimmassa tapauksessa siihen, että opiskelijoiden osaamisen taso on huono, mutta he 

saavat kuitenkin hyviä arvosanoja. Normiperusteinen arviointi voi myös johtaa siihen, että 

opetuksen huono laatu jää havaitsematta.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella opettajien arvioinnissa esiintyi kriteerien mukaista 

arviointia jonkin verran, mutta puhtaasti kriteereihin perustuvaa arviointi ei ollut. 

Opettajien puheesta löytyi kriteereitä, joiden mukaan he arvioivat tenttivastauksia, mutta 

niitä ei ollut kirjoitettu etukäteen. Lisäksi ne saattoivat olla keskenään ristiriidassa. Monet 

opettajat lähestyvät arviointia siten, että normi- ja kriteeriperusteisen arviointi yhdistyvät 

(Yorke 2000, 21). Myös hiljainen tieto vaikuttaa arviointiin (Bloxham ym. 2011, 657). 

Bloxman ym. (2011) havaitsivat, että suurin osa opettajista arvioi opiskelijoiden 

suorituksia kokonaisarvioin perusteella. Tämän tutkimuksen mukaan opettajien 

arviointikäytännössä näyttää yhdistyvän usean arviointimallin tai -tavan käyttöä. Opettajan 

arviointiin liittyvä hiljainen tieto voi olla vaikea saada esiin haastattelussa, mutta joitakin 

viitteitä sen käytöstä arvioinnissa ilmeni haastattelussa.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että opettajan aikomus arvioida tietynlaista tietoa ja osaamista ei 

välttämättä aina toteudu. Korkeamman tasoista osaamista ja ymmärrystä vaativa kysymys 

edellyttää, että opettaja huomioi sen myös arviointikriteereissään. Esimerkiksi, jos 

kysymyksessä pyydetään vertailemaan asioita keskenään, mutta vertailemista tai sen 

puuttumista ei huomioida pisteiden antamisessa, ei kysymys edellytä sitä osaamisen tasoa, 

jota sen oli tarkoitus edellyttää. Myös tässä tutkimuksessa toinen opettaja yllättyi siitä, että 

tenttikysymykset eivät edellyttäneetkään tiedon soveltamista tai asioiden yhdistelyä. 

Opettajat usein ajattelevat arvioivansa monipuolisesti opiskelijoiden oppimista, mutta 

käytännössä arvioivat sitä rajatummin (Maclellan 2001, 315). Lisäksi toisella kurssilla 

arviointikriteerit eivät olleet linjassa sen kanssa mitä haluttiin arvioida ja tämä varmasti 

osaltaan vaikutti siihen, ettei opettajan aikomus arvioinnin suhteen toteutunut. 
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Opettaja saattaa myös ajatella, että vastauksen laatiminen vaatii asioiden ymmärtämistä, 

vaikka käytännössä siihen vastaaminen edellyttää ainoastaan asioiden toistamista. 

Tutkimusten mukaan tenttikysymykset eivät välttämättä edellytä kysymyksessä haettua 

tietoa ja osaamista, vaan ainoastaan luentomuistiinpanojen muistamista, esseen 

kirjoittamisen taitoa sekä taitoa havaita mahdollisia tenttikysymyksiä (Rust 2002, 147). 

Näin ollen opettaja voi luulla, että opiskelijat hallitsevat kurssin asiat, vaikka 

todellisuudessa he vain muistavat oikeita asioita ja osaavat kirjoittaa vastauksen 

vakuuttavalla tavalla. Samasta ilmiöstä käytetään myös nimitystä tentin kaksoisrakenne, 

mikä tarkoittaa, että sisällön hallinta ja tentistä selviytyminen ovat eri asioita (Karjalainen 

2002, 140–142). Toisella kurssilla, jossa tenttikysymykset olivat osin samoja ja tentissä 

pärjäsi ulkoa opettelemalla asioita, on mahdollista, että opiskelijat hallitsivat paremmin 

tentistä selviytymisen taidon kuin kurssin sisällön. 

 

Opettajan aikomuksen ja käytännön välinen ristiriita voi johtua useista eri tekijöistä. 

Tutkimuksessa on havaittu, että opettajan käsitykset voivat olla korkeatasoisempia kuin 

käytännön toiminta. Tämä ilmeni Maclellanin tutkimuksesta, jossa opettajat mainitsivat 

arvioinnin tavoitteeksi myös kehityksellisiä tavoitteita, mutta käytännössä arvioivat 

opiskelijoiden suoritukset kurssin lopussa (Maclellan 2001).  

 

Kriteeriperusteista arviointia on kritisoitu siitä, että arviointia voi olla vaikea toteuttaa 

tarkasti tiettyjen ennalta laadittujen kriteerien mukaan ja vastausten arvioiminen sisältää 

aina opettajan tekemään tulkintaa. (Sadler 2009b). Opiskelijoiden tenttivastausten 

arvioiminen on haastavaa, koska kaikki avointa vastausta vaativat tehtävät, kuten esseet ja 

käsitteiden määrittelytehtävät, tuottavat erilaisia vastauksia opiskelijoilta. Lisäksi 

opiskelijoiden kirjoitustaidot ja -tyylit vaihtelevat ja se osaltaan lisää arvioinnin vaikeutta.  

 

Arviointikriteerien tärkeydestä huolimatta tutkimuksessa on todettu, että opettajilla ei ole 

arvioidessaan arviointikriteereitä tai niitä ei huomioida (Bloxham ym. 2011). Tämän 

tutkimuksen valossa näyttää myös siltä, että opettajilla saattaa olla mielessään 

arviointikriteereitä tai malleja siitä, miten he arvioivat opiskelijoiden tenttivastauksia. 

Arviointi ei kuitenkaan välttämättä toteutunut niiden mukaan, koska ne eivät olleet 

tarpeeksi selkeitä opettajalle eikä niitä oltu kirjoitettu ylös.  
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Arvioinnin ja arvosanojen luotettavuus 

 

Opettajien tenttivastausten arviointi heijastuu opiskelijoiden arvosanoihin ja siihen miten 

hyvin ne vastaavat opiskelijat osaamisen tasoa. Tämä tutkimus osoitti, että arvosanat eivät 

välttämättä kuvaa osaamista oikealla tavalla tarkasteltaessa sitä opettajan oman käsityksen 

avulla. Arvosanoja pidetään yliopistossa opiskelijoiden osaamisen ja laadun kuvaajana. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain kahden opettajan arviointikäytäntöjä, joten 

minkäänlaisia yleistyksiä ei voida niiden perusteella tehdä. Sadler (2009a; 2009b) tuo esiin 

arvosanoihin liittyviä ongelmia opiskelijoiden suoritusten laadun kuvaajana. Myös tämän 

tutkimuksen perusteella herää kysymys arvosanojen luotettavuudesta opiskelijoiden 

oppimistulosten ja opetuksen laadun kuvaajana.  

 

Arvioinnin tarkoituksena on antaa palautetta opiskelijoille. Monilla kursseilla opiskelijan 

ainut oppimisestaan saama palaute on arvosana. Arvosanan ongelmana on, että se tulee 

oppimisen kannalta liian myöhään. Opiskelijan oppimisprosessi on kyseisen kurssin osalta 

ohi, eikä opiskelija voi sen avulla enää muuttaa opiskeluaan kyseisellä kurssilla.  

 

Arvosanojen ja osaamisen yhteyden ristiriitaisuus vaikuttaa arvioinnin luotettavuuteen ja 

saattaa aiheuttaa opiskelijoille epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia arvioinnista. 

Opettajien ja arvioijien haasteena, miten erilaisia suorituksia voi arvioida reilusti ja 

tyydyttävästi (Yorke ym. 2000, 17). Tämä haaste arvioinnin luotettavuudesta ja 

oikeudenmukaisuudesta nousi esiin myös tässä tutkimuksessa, kun toisella kurssilla ilmeni 

vaihtelua samantasoisten vastausten pisteytyksessä. Arviointikriteerien tarkan 

määrittämisen avulla opettajan arviointityö helpottuu ja opettajan on helpompi antaa 

suorituksesta arvosanoja (Yorke ym. 2000, 20). Tutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat 

arviointikriteerien selkeyden merkitystä sekä opettajalle että opiskelijoille.  

 

Yliopisto-opettajien tekemään opiskelijoiden suoritusten arviointiin heijastuu lukuisia 

ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa arviointiin ja sitä kautta myös arvosanojen 

luotettavuuteen. Näitä ovat esimerkiksi arviointiin käytettävissä oleva aika, työtaakka ja 

arvioijan energia arviointityöhön (Yorke ym. 2000, 19). Molemmat opettajat nostivat esiin 

arviointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten vireystila ja tarkastettavien tenttien lukumäärä ja 
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olivat huolissaan niiden vaikutuksesta arviointiin. Lisäksi toisen opettajan arvioinnista 

nousi eteen ilmiö, jota kutsutaan halo-efektiksi. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijan edellisen 

suorituksen vaikutus seuraavan suorituksen arviointiin. (Fleming 1999.) Tämä ilmeni siten, 

että opettaja huomasi tenttejä tarkastellessaan opiskelijan aikaisempien vastausten tason 

vaikuttaneen seuraavien tehtävien arviointiin. Selkeät arviointikriteerit ja vastausten 

lukeminen tehtävittäin eikä opiskelijoittain, voivat auttaa välttämään kyseistä ongelmaa.  

 

 

Arvioinnin linjakkuuden toteutuminen kursseilla 

 

Konstruktivistisen linjakkuuden mukaan arvioinnin tulisi olla linjassa kurssin tavoitteiden, 

opetuksen ja sisällön kanssa. Tällöin arviointi mittaa, miten hyvin opiskelija on saavuttanut 

kurssin tavoitteet. (Biggs & Tang 2007, 52–53.) Toisella kurssilla arvioinnin linjakkuus ei 

toteutunut. Konstruktivistisesti linjakas arviointi tukee opiskelijoiden syväsuuntautunutta 

lähestymistapaa oppimiseen ja opiskelijat oppivat todennäköisemmin niitä asioita, joita 

heidän on tarkoitus oppia. (Biggs 2003). Vanhojen tenttikysymysten ulkoa opettelemisen 

mahdollisuus ja tentissä menestyminen asioita ulkoa opettelemalla, ei tue 

syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Lisäksi opettajan tavoite asioiden 

ymmärtämisestä jää tällöin ainakin osan opiskelijoiden kohdalla toteutumatta.  

 

Konstruktivistisen linjakkuuden puuttuminen kurssin arvioinnissa saattoi johtua osittain 

siitä, että opettajan omat tavoitteet arvioinnin suhteen eivät toteutuneet. Lisäksi 

arviointikriteereissä olevat ristiriitaisuudet johtivat siihen, ettei arvioinnin linjakkuus 

toteutunut. Linjakkuuden puuttuminen heijastui myös arvosanojen ja osaamisen yhteyteen.  

 

Tavoitteiden määrittämisen osalta voidaan pohtia, ovatko kurssien tavoitteet kuvattu 

tarpeeksi täsmällisesti ja toisaalta, mitä todella voidaan saavuttaa kurssin puitteissa. Tiedon 

soveltamista ei voi mainita kurssin tavoitteeksi, jos sitä ei voida saavuttaa tai 

opiskelijoiden tiedon ja osaamisen taso ei vielä riitä siihen. Opettajat saattavat kirjoittaa 

tavoitteita hyvin yleisellä tasolla tai siten, että on suhteellista mitä tavoitteen edellyttämä 

osaaminen tosiasiassa vaatii. Toisaalta taas arvioinnissa ei voi edellyttää sellaista 

osaamista, mitä ei tavoitteiden osalta ole mainittu. Tästä syystä tavoitteiden määrittäminen 
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selkeästi on tärkeää myös arvioinnin näkökulmasta. Jos tavoitteet on määritelty selkeästi, 

se helpottaa myös arvioitavien tietojen ja osaamisen valintaa.  

 

 

Jatkotutkimusideoita 

 

Opettajien arviointikäytäntöjä ja erityisesti, minkälaista tietoa ja osaamista niissä 

arvioidaan, olisi tärkeää tutkia eritasoisia kursseja tarkastelemalla. Tämän tutkimuksen 

kurssit olivat kandidaattiopintojen kursseja, joissa on tärkeää oppia alaan liittyviä keskeisiä 

käsitteitä ja ilmiöitä. Syventävien opintojen kurssilla opiskelijoilla tulisi olla runsaasti 

erilaista osaamista, joten olisi tärkeä selvittää, minkälaista tietoa ja osaamista opiskelijoilta 

edellytetään siinä vaiheessa opintoja ja, miten eri osaamisen tasoja arvioidaan syventävien 

opintojen kursseilla.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tenttejä, ja niiden edellyttämää osaamista. Yliopistossa on 

käytössä myös muita arvioinnin muotoja, ja niiden avulla voidaan arvioida erilaista 

osaamista. Tästä syystä olisi hyödyllistä selvittää, minkälaista tietoa ja osaamista muut 

arviointimuodot edellyttävät opiskelijoilta, ja tavoitetaanko niiden avulla korkeamman 

tasoista osaamista kuin tenteillä sekä, minkälaisilla arviointikriteereillä opettajat arvioivat 

niitä. 

 

Tarkastelemalla arviointikäytäntöjä isommalla aineistolla saataisiin paremmin esille 

millaista variaatiota opettajien arviointikäytännöissä ilmenee. Variaation selvittäminen on 

tärkeää kokonaiskuvan saamiseksi siitä, miten eri tavoin opettajat voivat arvioida 

oppimistuloksia, ja millaisia tekijöitä siihen vaikuttaa. Tämä tutkimus käsitteli arviointia 

opettajien näkökulmasta, mutta myös opiskelijoiden kokemukset arvioinnista ovat tärkeitä. 

Hankkeen puitteissa selvitetään opiskelijoiden kokemuksia, ja yhdessä nämä näkökulmat 

antavat hyvän kokonaiskuvan oppimisen arvioinnista ja antavat tärkeää tietoa sen 

kehittämiseksi.  Lisäksi eri tieteenaloja tutkimalla saadaan tärkeää tietoa tieteenalojen 

käytännöistä ja mahdollisista tieteenalakohtaisista eroista.  

 

Tutkimuksen tulosten pohjalta voisi toteuttaa intervention muuttamalla toisen kurssin 

arvioinnissa ilmenneitä ongelmakohtia. Tenttikysymysten laatiminen siten, että ne 
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edellyttäisivät eritasoisen osaamisen hallintaa ja selkeiden arviointikriteerien luominen 

yhdessä opettajan kanssa mahdollistaisi vertailun siitä, miten arviointi muuttaa 

opiskelijoiden oppimistuloksia ja opettajan arviointityötä.  

 

 

Lopuksi 

 

Helsingin yliopiston kehittämisohjelmassa (2007–2009) mainittu arvioinnin tavoite 

opiskelijoiden syväsuuntautuneeseen oppimiseen motivoimisesta sekä eritasoisen 

osaamisen huomioimisesta arviointikriteereissä, näyttää tämän tutkimuksen valossa jäävän 

osin toteutumatta. Arviointikulttuurin muutoksesta huolimatta opettajat saattavat yhä 

edelleen kokea arvioinnin irrallisena osana opetusta eikä siihen kiinnitetä huomiota niin 

paljon kuin opetuksen muihin osatekijöihin. Lisäksi tieteenalalla vallitsevat perinteet ja 

käytännöt niin opetuksen ja arvioinnin osalta ovat usein juurtuneita. (ks. Ylijoki 1999) On 

kuitenkin tärkeää, etteivät tieteenalan perinteet ja käytännöt estä opetuksen ja arvioinnin 

kehittämistä.  

 

Tenteissä olisi arvioitava monipuolisemmin erilaista tietoa ja osaamista ja otettava 

paremmin huomioon nykyajan osaamistarpeet ja yleiset taidot. Lisäksi perinteisten tenttien 

rinnalla on lukuisia muita tenttimalleja, joita yliopistossa voisi hyödyntää entistä enemmän. 

Ongelmana on, että opettajilla ei välttämättä ole resursseja tai tietotaitoa erilaisten 

arviointimenetelmien käyttöön. 

 

Opettajat eivät ole välttämättä itsekään tietoisia siitä, mitä ja miten arvioivat. Kurssin 

opettaja, jonka arvioinnissa oli kehitettävää, havahtui itsekin haastattelussa asioihin ja 

ongelmiin. Voidaan ajatella, että haastattelu toimi opettajalle reflektion välineenä ja auttoi 

tunnistamaan arviointikäytäntöön liittyviä ongelmia. Yliopisto-opettajilta ei vaadita 

pedagogista koulutusta, joka osaltaan heijastuu varmasti myös heidän suorittamaan 

arviointiin. Pedagogisessa koulutuksessa opettajien on mahdollista havahtua omiin 

käsityksiin ja mahdollisiin ristiriitoihin käsitysten ja käytännön välillä. Opettajien 

tietoisuutta arvioinnista ja sen merkitystä opiskelijoiden oppimisessa tulisi lisätä. Olisi 

tärkeää, että opettajilla olisi mahdollisuus jakaa arviointikokemuksia ja -käytäntöjä ja 

oppia toisten hyvistä käytännöistä. Keskustelut muiden yliopisto-opettajien kanssa, niin 
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oman tiedekunnan sisällä kuin muiden tieteenalojen välillä, tarjoaa mahdollisuuden oman 

toiminnan arviointiin, ja sitä kautta myös oman työn kehittämiseen. Opettajille tulisi tarjota 

yliopistopedagogista koulutusta ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen myös 

pedagogisissa asioissa.  

 

Yliopisto-opettajien arviointikäytännöt vaihtelevat ja arviointia tehdään eri tavoin. 

Opiskelijoiden oppimisen arvioinnin lisäämiseksi on tärkeää tutkia opettajien 

arviointikäytäntöjä, jotta voidaan parantaa arvioinnin luotettavuutta. Tämä tutkimus antaa 

tietoa kahden yliopisto-opettajan arviointikäytännöistä. Nämä tapaukset voivat toimia 

hyvinä esimerkkeinä opettajien arviointikäytännöistä ja herättää keskustelua arvioinnin 

tilasta yliopistossa. Erityisesti arvosanojen luotettavuus opiskelijoiden osaamisen 

kuvaajana on tärkeä tutkimusaihe. Opiskelijoiden odotetaan oppivan yliopistokoulutuksen 

aikana erilaisia tietoja ja omaksuvan monenlaista osaamista. On tärkeää miettiä, miten 

näiden taitojen oppimista voidaan parhaiten arvioida ja, miten saavutettuja oppimistuloksia 

voidaan kuvata luotettavasti.  
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LIITE 1 

HAASTATTELURUNKO 

OPETTAJAN LOPPUHAASTATTELU¨ 

Haastattelija: 

Haastateltava: 

Kurssi: 

OSA I OPETUS 

1) Kuvaile miten opetit ko. kurssilla? (avoin kysymys) 
 
 

 

2) Kuvaile millainen olit opettajana? Kuvaile omaa rooliasi opettajana ko. kurssilla 
(avoin kysymys) 
 

 

3) Mikä oli mielestäsi kurssin keskeisin asia?  
 

 

4) Miten opetit ko. asiaa? Millaisia opetusmenetelmiä käytit asian opettamiseen? 
Miksi valitsit juuri nämä menetelmät? 

 
 

5) Miten arvioit ko. asiaa? Millaisia arviointimenetelmiä käytit?  
 

 

6) Miten opiskelijat/ryhmä vaikuttivat opetukseesi ko. kurssilla? Poikkesiko opetus 
siitä miten olet aikaisemmin opettanut samaa kurssia? 

 
 
 

7) Mitkä olivat kurssin keskeiset tavoitteet? Saavutettiinko kurssin tavoitteet?  
 

8) Miten pyrit tukemaan tavoitteiden saavuttamista? 
 

9) Miten kurssin arviointi tuki tavoitteiden saavuttamista? 
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OSA II ARVIOINTI 

1) Miksi valitsit juuri nämä tenttikysymykset? Pohjautuvatko kysymykset luentoihin 

vai kirjaan? 

 

2) Minkälaista tietoa ja osaamista kysymykset edellyttävät?  

 

3) Miten arvioit tenttivastauksia? Minkälaisia arviointikriteereitä sinulla on 

tenttivastausten arvioimisen? Pisteytys?  Vastauksen rakenteen merkitys?  

 

4) Kriteerit eri arvosanoille? Minkälaista tietoa tai osaamista kullakin arvosanalla 

vaaditaan? 

 

5) Tenttivastausten läpikäynti. Miksi olet antanut juuri nuo pisteet? Minkälaista tietoa 

ja osaamista vastaus vaatii? Miten ymmärrys tulee esille vastauksessa?  

 

6) Mallin näyttäminen. Minkälaista tietoa ja osaamista tenttikysymykset edellyttivät?  

 

7) Miten olet arvioinnissa huomioinut eri tiedon tai osaamisen tasot? Miten eri 

arvosanat eroavat tiedon tai osaamisen suhteen mallin avulla tarkasteltuna? 
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LIITE 2 
HAVAINNOINTILOMAKE 
 

KURSSI:_________________________________ PVM:___________________________ 
 
OPETTAJA:______________________________HAVAINNOITSIJA:______________ 
 
OPISKELIJAMÄÄRÄ (noin):____________ 
 
LUENNON ALOITUS: 
 
 
 
LUENNON KULKU: 
HAVAINNOT OPETUKSESTA/OPETTAJASTA (mm. menetelmät, opettajan rooli, 
opiskelijoiden aktivointi, vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa, ilmapiiri, luennon aikana 
annettavat tehtävät) 
 
 
 
 
HAVAINNOT OPISKELIJOISTA (opiskelijoiden rooli, mitä tekevät, aktiivisuus, miten 
reagoivat opettajan kysymyksiin tms, opiskelijoiden tekemät kysymykset, kommentit 
tms.): 
 
 
 
 
LUENNON LOPETUS: 
 
 
 
OPETTAJAN VIITTAUKSET KURSSIN TAVOITTEISIIN, 
OPETUSMENETELMIIN, ARVIOINTIIN, OPISKELIJOIDEN 
OPPIMISEEN/OPISKELUUN: 
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