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1 Johdanto 
 

Suomalaisessa peruskoulussa oppilaita arvioidaan pääasiassa erilaisten kokeiden ja tes-

tien avulla. Kokeita on niin paljon, että oppilaat saattavat kokea jopa eräänlaista koeuu-

pumusta (Atjonen, 2007, s. 139). Arvioinnin päämääränä tulisi aina olla oppimisen ke-

hittäminen (Gardner, Harlen, Stobart & Montgomery, 2010, s. 31), mutta valitettavan 

usein ainoa oppilaan saama palaute osaamisestaan ja kehittymisestään on korjattu koe-

paperi, joka ei anna kokonaisvaltaista kuvaa itse oppimisprosessista. 

  

Kotitalousopetus tarjoaa oivan mahdollisuuden lähteä murtamaan kirjallisten kokeiden 

arvioinnin traditiota, sillä kotitalousopetuksessa opettajan ja oppilaan välillä on paljon 

vuorovaikutusta. Lisäksi kotitalousopetuksessa opetetaan tiedon lisäksi käytännön taito-

ja. Opetuksen vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi opettajan on mahdollista ottaa 

mukaan jatkuvan arvioinnin menetelmiä, joilla saadaan monipuolista taustatietoa, arvo-

kasta ymmärrystä itse oppimisprosessista (ks. Leimu & Saari, 1976, s. 45–48). Opetta-

jalla on mahdollisuus havainnoida, osaako kirjallisissa tenteissä huonosti menestyvä 

oppilas soveltaa oppimiaan taitoja. Luokan priimuksenkin tiedot ja taidot voidaan arvi-

oida, ovatko ne vain opeteltu ulkoa vai ovatko ne ymmärretty ja sovellettavissa käytän-

nön tilanteissa. 

  

Jatkuvan arvioinnin menetelmiä on kehitetty alkujaan luonnontieteiden opetukseen. 

Tässä tutkimuksessa sovelsimme jatkuvan arvioinnin menetelmien valmiita toiminta-

malleja kotitalousopetukseen. Jatkuva arviointi on toimintaa, jossa opettaja havainnoi 

oppilaidensa tieto- ja taitotasoa koko opetusjakson ajan. Sen tavoitteena on antaa opetta-

jalle käsitys oppilaiden ajatuksista opetettavasta aiheesta. Arviointi tuottaa molemmille 

arvokasta tietoa. Arviointi linkittyy suoraan osaksi opetusta, jolloin oppilaiden virhekä-

sitykset, puutteelliset tiedot ovat opettajalla reaaliajassa. Välittömän palautteen avulla 

opettaja voi muotoilla opetustaan oppilaalle sopivaksi mikä edesauttaa oppilaan oppi-

mista. Tämä vuorostaan auttaa lisäämään oppilaiden syvempää ajattelua mikä on ollut 

alkujaan tarkoituksena jatkuvan arvioinnin menetelmää kehitettäessä. (Keeley, 2008, s. 

3–4.) 
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Näkemyksemme mukaan jatkuvaa arviointia ei hyödynnetä kotitalousopetuksessa riittä-

västi. Tämän opetuskokeilun tavoitteena on selvittää kuinka jatkuvan arvioinnin mene-

telmät sopivat kotitalousopetukseen. Taustana jatkuvan arvioinnin opetuskokeilussa on 

Keeleyn (2008) teos Science Formative Assessment, jossa on kuvattu useita luonnontie-

teiden opetukseen kehitettyjä jatkuvan arvioinnin menetelmiä.  
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2 Arvioinnin lähtökohdat 
2.1 Metakognitiot oppimisessa 

Metakognitiolla tarkoitetaan oman älyllisen toiminnan tiedostamista, ohjaamista ja sää-

telyä, eli se on tärkeä osa oppilaan itsearvioinnin taitoja. Metakognitiota tarvitaan esi-

merkiksi uusien käsitteiden oppimisessa, ajatusmallien ja aiemmin opitun tiedon muok-

kauksessa sekä ongelmanratkaisussa. (Rauste-von-Wright, von-Wright & Soini, 2003.) 

Myös oppimistaitojen ja -strategioiden kehittymiseen tarvitaan metakognitiota (Ihme, 

2009, s. 76–77), sillä oppilas käyttää metakognitiivisia itsesäätelyn taitoja oman oppi-

misensa organisointiin ja mukauttamiseen (Ruohotie, 2005). Metakognitiiviseen oppi-

misen säätelyyn liittyy myös motivaation, tunteiden ja uskomusten säätely (Salakari, 

2007, s. 58). Ilman metakognitiivisia taitoja oppilas ei siis osaa ohjata oma oppimistaan, 

eikä hänellä ei ole realistista kuvaa omasta osaamisestaan ja oppimistaidoistaan. Meta-

kognitiivisten taitojen kehittymiseksi oppilaalle tuleekin antaa selkeä kuva omista op-

pimistaidoistaan. Tämän kuvan antamiseksi oppilas tarvitsee jatkuvaa palautetta omasta 

osaamisestaan ja kehittymisestään. 

 

Opettajan on tärkeä tiedostaa metakognitiivisten taitojen merkitys oppimiselle. Hänen 

tulisikin tukea niiden kehittymistä ja ohjata oppilaitaan tarkkailemaan omia ajattelu- ja 

toimintatapojaan. Ohjaaminen edellyttää, että opettajalla on tieto yksittäisen oppilaan 

tarvitsemasta ohjauksen määrästä ja laadusta. (Annevirta & Iiskala, 2003, s. 17.) Jatku-

valla arvioinnilla saadaan taustatietoa tällaiseen tukemiseen ja samalla oikein toteutettu 

arviointitehtävä toimii oppimistilanteena, jossa oppilaat oppivat myös itse omista meta-

kognitioistaan. 

 

Metakognitioita tuettaessa tulisi pyrkiä syvälliseen oppimiseen. Oppilaiden tulisi tiedos-

taa opittavien tietojen ja taitojen merkitys kokonaisvaltaisesti eikä vain yksittäisinä asi-

oina. Opettajan rooli on ohjata oppilaita reflektoimaan omaa osaamistaan ja oppimis-

taan. (Annevirta & Iiskala, 2003, s. 19.) Tämä asettaa haasteita luokkatilanteisiin, joissa 

opettajan tulisi tukea oppilaidensa syvällistä oppimista ja antaa palautetta heidän kehi-

tyksensä ja osaamisensa tasosta mahdollisimman reaaliaikaisesti 
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2.2 Minäkäsitys arvioinnin takana 

Pedagogisen toiminnan tavoitteena on minäkuvan kehittäminen. Siksi opetuksessa on-

kin oleellista keskittyä prosesseihin, joiden avulla minäkuva kehittyy suotuisasti. (Ihme, 

2009, s. 71.) Minäkäsityksellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa omaa opittua subjektiivis-

ta kokemusta omasta itsestään. Minäkäsitykseen kuuluu käsitteet, asenteet ja tuntemuk-

set, jotka yksilöllä on ominaisuuksistaan, kyvyistään ja suhteistaan ympäristöönsä sekä 

ympäristössä oleviin ihmisiin ja yhteisöihin. Minäkäsitys voidaan jakaa pienempiin osa-

alueisiin, joita ovat itsearvostus, itsetuntemus ja itseluottamus. Itsearvostus tarkoittaa 

asennetta itseään kohtaan. Itsetuntemuksella tarkoitetaan sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa syntynyttä käsitystä omasta kompetenssista ja sen avulla yksilö osaa asettaa toi-

minnalleen realistisia tavoitteita. Itseluottamus vahvistuu ja näyttäytyy onnistumisen 

kokemusten kautta. (mts. s. 55–57.) 

 

Hyvä itsetunto ja selkeä minäkäsitys ovat edellytys toimivan ja tehokkaan arvioinnin to-

teuttamiselle. Voidakseen tavoitella jotain vaikeasti saavutettavaa, ihmisen on hyväksyt-

tävä, että ihmisarvo ei riipu ominaisuuksista tai saavutuksista, vaan hänet hyväksytään 

myös, vaikka hän epäonnistuisi. Arvioinnin on oltava sellaista, että se mahdollistaa sekä 

oppimisen että armollisuuden itseään kohtaan vastoinkäymisissä. (Ihme, 2009, s. 24.) 

Näin ollen selkeä minäkäsitys tukee oppilaan metakognitiivisia taitoja. 

 

Koulussa tapahtuvassa arvioinnissa on aina oma haasteensa. Koulun arviointijärjestelmä 

heijastaa väistämättä yhteiskunnan arvostamia asioita. Koulussa arvioidaan sitä, mitä 

yhteiskunta arvostaa. (Korpinen, 1990, s. 29.) Tämä heijastuma vaikeuttaa arvioinnin 

tekemistä, sillä pelkkä arvioinnin kohteen valinta arvottaa oppilaan onnistumisia ja mi-

näkäsitystä. Opettajan vastuu on arvioinnin monipuolisessa toteuttamisessa. 

 

2.3 Bloomin taksonomia tiedon ja ajattelun kehittämisen tukena 

Bloomin taksonomia on monikerroksinen luokitus ajattelun ja oppimisen kannalta tär-

keille tiedollisille tavoitteille. Sen on rakentanut Benjamin Bloom jo vuonna 1956, mut-

ta sitä on sittemmin päivitetty. Taksonomia pohjautuu kognitiivisen ajattelun tasoille ja 

sitä voidaan käyttää sen jäsentämisessä, mille oppimisen tasolle opetuksessa halutaan 
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päästä. (Forehand, 2001.) Bloomin taksonomiaa on hyödynnetty laajasti luonnontietei-

den opetuksessa Suomessa.  

 

Bloomin taksonomiassa tiedolliset tavoitteet jaetaan neljään luokkaan: faktatieto, käsite-

tieto, menetelmätieto ja metakognitiivinen tieto. Faktatiedolla tarkoitetaan keskeistä pe-

rustietoa asioiden yksityiskohdista. Käsitetiedolla tarkoitetaan tietoa, joka rakentaa pe-

ruselementtien välille yhteyksiä. Menetelmätieto taas kuvastaa tietoa erilaisista taidoista 

ja tekniikoista sekä niiden käyttökriteereistä, ja metakognitiivinen tieto on muun muassa 

tietoisuutta omasta kognitiosta. Tiedolliset tavoitteet muodostavat jatkumon, jota eteen-

päin mentäessä tieto muuttuu yhä abstraktimmaksi. (Aksela, Tikkanen & Kärnä, 2012, 

s. 12–16.)  

 

Tiedollisten tavoitteiden lisäksi taksonomiassa tarkastellaan ajattelutasoja. Bloomin 

kuusi ajattelutasoa voidaan jakaa alemman (tasot 1–3) ja korkeamman (tasot 4–6) tason 

ajattelutaitoihin, jossa alemman tason taidot kuvaavat asioiden yksinkertaista tietämistä 

ja soveltamista. Korkeamman tason taidot taas sisältävät muun muassa arvioivaa ajatte-

lua, ongelmanratkaisua ja tiedon siirtoa. (Aksela, Tikkanen & Kärnä, 2012, s. 13.) Ny-

kyään käytetyssä päivitetyssä Bloomin taksonomiassa oppimisen tasoja kuvataan aktii-

visilla verbeillä. Taso 1 on muistaminen. Muistaminen on taksonomian alin taso ja sillä 

tarkoitetaan yksinkertaisesti kykyä käyttää pitkäaikaismuistia opitun tiedon toistamiseen 

ja asioiden tunnistamiseen. Taso 2 on ymmärtäminen. Toisella tasolla tarkoitetaan ky-

kyä ymmärtää ja tulkita oppimaansa. Taso 3 on soveltaminen. Soveltamisella tarkoite-

taan taitoa hyödyntää opittua käytännössä tai teoriassa oikeassa tilanteessa. Taso 4 on 

analysoiminen. Analysointitaito on kyky pilkkoa ongelma tai asia pienempiin osiin sekä 

pohtia osien suhdetta toisiinsa. Taso 5 on arvioiminen. Arvioiminen tarkoittaa kykyä ar-

vioida ja tehdä päätöksiä olemassa olevan tiedon ja kriteerien perusteella. Taso 6 on uu-

den tuottaminen. Uuden tuottaminen on kyky tuottaa uutta tietoa vanhan pohjalta. 

Bloomin taksonomia on hierarkkinen, joka tarkoittaa, että ylemmälle oppimisen tasolle 

pääsy edellyttää alemman tason hallitsemista. Uuden tiedon tuottamiseksi tarvitaan 

kaikkia alempien tasojen taitoja. (Krathwohl, 2002, s. 214–215.) 

 

Bloomin taksonomian ymmärtämisen hyöty opettajalle on se, että hän osaa suunnata 

omaa opetustaan oikealle tasolle ja kohdentaa sen haluamaansa tiedolliseen tavoittee-
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seen. Taksonomian mukaan oppiminen tapahtuu hierarkkisesti edeten ajattelutasolta toi-

selle, jonka vuoksi alemmat tasot on opittava ennen opitun syventämistä. Opettaja voi 

esimerkiksi jatkuvan arvioinnin avulla selvittää millä tasolla oppilaat ovat kognitiivises-

ti. (Forehand, 2001; Krathwohl, 2002.)  

 

Taksonomiaa hyödynnettäessä voidaan myös oppimisen arvioinnissa käytettäviä tehtä-

viä luokitella ajatteluprosessin ja tiedon eri ulottuvuuksissa. Suuntaamalla oppimisteh-

täviä tiedostetusti eri tasoille sekä tiedollisesti että ajattelutasoilla, voidaan tukea oppi-

laan korkeampien ajattelutasojen kehittymistä ja tätä kautta hänen minäkäsitystään sekä 

metakognitiivisia taitoja. Jatkuvan arvioinnin kautta opettaja havaitsee oppilaidensa ke-

hityksen tasoilta toiselle, ja kykenee tarvittaessa suuntaamaan opetustaan oppilaiden ke-

hityksen kannalta parhaaseen suuntaan.  
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3 Arviointi osana opetusta 
3.1 Arviointimenetelmät 

Keskusteltaessa arvioinnista on aivan ensimmäisenä tehtävä selväksi, että arviointi on 

eri asia kuin arvostelu. Arviointi on tavoitteellista toimintaa, jossa oppilaan toimintaa ja 

suoriutumista verrataan mahdollisesti yhdessä sovittuihin tai ainakin kaikilla osapuolilla 

tiedossa oleviin tavoitteisiin (Ihme, 2009, s. 106). Keeley (2008, s. 4) jakaa oppilaan ar-

vioinnin kolmeen osa-alueeseen: analysoivaan (diagnostic), jatkuvaan (formative) ja 

kokoavaan (summative). Analysoivalla arvioinnilla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään 

selvittämään esimerkiksi erilaisia oppimisvaikeuksia. Jatkuvalla arvioinnilla tarkoite-

taan toimintaa, jonka tavoitteena on antaa palautetta oppilaiden osaamistasosta. Kokoa-

va arviointi kertoo oppilaalle, kuinka hyvin hän on kokonaisuudessa saavuttanut oppi-

mistavoitteet. 

  

Arviointi on vuosien saatossa muuttunut perinteisestä behavioristisesta oppimiskäsityk-

sestä konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaan oppilasarviointiin. Arviointia 

pidetään konstruktivistisessa ajattelussa olennaisena osana opetus- ja oppimisprosessia. 

Tiedon rakentamisen prosessia, oppijoiden tulkintoja ja käsityksiä arvioidaan opetuksen 

alussa ja sen kuluessa. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään miten asia on ymmärret-

ty ja miten paljon on opittu. (Myllykangas, 2002, s. 57.) 

  

Myllykankaan (2002) mukaan arviointi voi olla absoluuttista tai suhteellista. Absoluut-

tisella arvioinnilla, joka vastaa tavoitearviointia, on perustana tarkasti ennalta määrätyt 

kriteerit ja tavoitteet. Oppilaan suorituksia verrataan ja mitataan suhteessa määritettyihin 

kriteereihin. Suhteellisessa arvioinnissa vuorostaan verrataan oppimistuloksia muihin 

arviointituloksiin. Arvioitavat asetetaan suhteelliseen paremmuusjärjestykseen. Suhteel-

linen arviointi on alun perin perustunut vertailtavuudelle, yhdenmukaisuudelle ja nor-

maalijakaumalle. Ihmisen psyykkisiä ominaisuuksia vertailtiin toisiinsa 1970-luvulle 

saakka, jolloin alettiin kyseenalaistaa normaalijakauman lainomaisuutta koulusuorituk-

sissa. 

  

Vielä nykyäänkin suhteellisessa arvioinnissa ryhmän taso vaikuttaa oppilaan arvosa-

naan. Keskinkertainen oppilas voi saada hyvässä ryhmässä huonon arvosanan ja heikos-
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sa ryhmässä hyvä hyvän. Suhteellista arviointia ei kuitenkaan ole enää suositeltavaa 

käyttää perusopetuksessa. Opettaja ei saisi suhteuttaa oppilaan toimintaa toisten luokas-

sa olevien oppilaiden mukaan. Parempi tapa edistää minäkäsityksen myönteistä kehit-

tymistä ja sitä kautta oppimisen kokonaisvaltaisuutta, on kiinnittää huomio oppilaan 

omien perättäisten suoritusten vertailuun. (Ihme, 2009, s. 77.) 

  

Perinteiseksi käsitetty erilaisten testien kautta tapahtuva arviointi on yleensä kokoavaa 

arviointia. Kokoavan arvioinnin avulla mitataan monipuolisesti taitoja ja osaamista sekä 

sisältöalueiden hallintaa, mutta myös niiden pitkäjänteistä kehittymistä. Arviointimene-

telmien avulla opettaja saa palautetta opetuksensa onnistumisesta, mikä osaltaan auttaa 

arvosanojen antamisessa. (Myllykangas, 2002, s. 51.) 

  

Peruskoulussa tapahtuva arviointi on yhä edelleen painottunut erilaisiin kokoaviin mit-

tauksiin ja kirjallisiin näyttöihin (Ihme, 2009, s. 17). Myllykankaan (2002, s. 32) mu-

kaan kotitalousopetuksen oppilasarvioinnissa käytetään kuitenkin apuna myös teoreet-

tista ja praktista tietoa. Ne perustuvat kulloinkin vallitsevan opetussuunnitelman ihmis-, 

tieto-, opetus- ja oppimiskäsitykseen. Lisäksi niiden tulee liittyä kotitalouden tiedetaus-

taan ja arkipäivän toimintoihin. 

  

Tässä tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota jatkuvaan arviointiin. Jatkuvaa, 

opetuksen aikana tapahtuvaa arviointia on käytetty oppimisen tarkkailuun, opetuksen ja 

oppimisen ohjaamiseen sekä eriyttämistarpeiden selvittämiseen jo pitkään (Myllykan-

gas, 2002, s. 51). Jatkuvaa arviointia kuvataan tarkemmin luvussa 3.3. 

 

3.2 Arviointi opettajan työvälineenä 

Opettajan työtä ja arviointi- ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma. Vuoden 2004 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (POPS) nojautuu tulkintamme mukaan kon-

struktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja yhteisöl-

lisesti tietojen ja taitojen rakennusprosessin myötä. Oppiminen edellyttää oppilaalta ak-

tiivista ja tavoitteellista toimintaa, jossa hyödynnetään aikaisempaa tietopohjaa. Perus-

koulun kotitalousopetuksen tavoitteena on opettaa käytännön taitojen avulla arjen suju-

vaa hallintaa. Vastuun ottaminen omasta terveydestä ja taloudesta, ihmissuhteista sekä 

lähiympäristön, kodin viihtyisyydestä ja turvallisuudesta kuuluvat myös osana opetuk-
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sen tavoitteisiin (POPS, 2004, s. 252). Kotitalousopettajan on kyettävä arvioimaan oppi-

laan kehittymistä ja osaamista kaiken tämän pohjalta. 

 

Arviointi on opettajalle haastava tehtävä, joka vie paljon aikaa. Jos opettaja ei reflektoi 

arviointityötään aktiivisesti, on riskinä, että se jää vain rutiiniksi muun päivittäisen työn 

oheen. Onkin tarkoituksenmukaista, että arviointi pyritään toteuttamaan niin, että se on 

oppimistilanne, jossa syntyy myönteisiä kokemuksia ja oppimista sekä oppilaalle että 

opettajalle. Arviointia ei tarvitse toteuttaa omana erillisenä kokonaisuutenaan, jolloin 

liiallinen arviointi ja hyvän arvosanan tavoitteleminen eivät painotu oppilaan mielessä 

liikaa, vaan hän voi keskittyä arviointitilanteen sijaan oppimiseen. Samalla opettaja saa 

palautetta omasta opetuksestaan. Arviointi on siis oikein tehtynä tärkeä työväline toi-

minnan kehittämisessä. Monipuoliseksi työvälineeksi arvioinnin tekee varsinkin oppi-

misprosessin aikana tehty jatkuva arviointi. (Ihme, 2009, s. 13; s. 106.) 

  

Opetustyössä tapahtuvan arviointityön tärkeimpänä kohteena on oppimistulos eli oppi-

laassa havaittavat käyttäytymismuutokset. Suomessa arviointikriteerit määrittää perus-

koulun opetussuunnitelman perusteet eli POPS. (Ihme, 2009, s. 88–89.) Arviointitoi-

minta ei kuitenkaan rajoitu vain oppimistuloksia koskeviin tietoihin, vaan arviointityö-

hön kuuluu myös monipuolisen taustatiedon hankkiminen esimerkiksi oppimisproses-

sista (Leimu & Saari, 1976, s. 45–48). 

  

Arviointipalautteen tulee olla monipuolista, yksilöllistä ja totuudenmukaista, jotta se tu-

kee oppilaan suotuisaa kehitystä (POPS, 2004, s. 262). Arvioinnissa on aina painotetta-

va kannustavaa ja lämmintä ilmapiiriä sekä pyrittävä korostamaan myönteisten asenteen 

ja odotusten vaikutusta oppilaassa (Ihme, 2009, s. 94). Esimerkiksi oppilaiden itsearvi-

oinneilla ja arviointikeskusteluilla saavutetaan konstruktivistisen ajattelun painottama 

oppijan itseohjautuvuus, oppimaan oppiminen ja vuorovaikutus (Myllykangas, 2002, s. 

57).  

 

3.3 Jatkuva arviointi opetuksessa 

Jatkuva arviointi on nostettu omaksi luvukseen, sillä tämä tutkimus perustuu jatkuvan 

arvioinnin kokeilemisessa kotitalousopetuksessa. Jatkuvalla arvioinnilla tarkoitetaan 

toimintaa, jossa opettaja havainnoi tietoisesti oppilaidensa tieto- ja taitotasoa koko ope-
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tusjakson ajan. Arviointi tapahtuu aktiivisesti oppilaiden työskennellessä oppitunnilla 

annetun aihepiirin parissa. Sekä opettaja että oppilas hyötyvät jatkuvan arvioinnin käyt-

tämisestä, sillä se tuottaa molemmille arvokasta tietoa. Jatkuvan arvioinnin tavoitteena 

on antaa opettajalle käsitys siitä, millaisia ajatuksia oppilailla on opetettavista aihealu-

eista ja toisaalta hyödyntää niitä opetuksen kehittämisessä. Oppilaat saavat jatkuvaa tie-

toa omasta osaamisestaan ja he voivat itse kiinnittää huomiota heikompiin osa-alueisiin. 

Jatkuvan arvioinnin avulla opettajan saa hyvän mahdollisuuden antaa oppilaille positii-

vista palautetta koko oppimisprosessin ajan. (Keeley, 2008, s. 3.) Jatkuvan arvioinnin 

tueksi on kehitetty opettajille valmiita tehtäviä, joita käyttämällä oppilaiden arviointi 

tunneilla helpottuu. Suomenkielisen lähdekirjallisuuden perusteella vaikuttaisi siltä, että 

jatkuvan arvioinnin menetelmiä ei ole kehitetty varsinaisesti kotitalousopetukseen. Täs-

sä tutkimuksessa sovelletaan tämän vuoksi luonnontieteiden opetukseen kehitettyjä me-

netelmiä. 

 

Jatkuvan arvioinnin menetelmät poikkeavat tavanomaisista oppilaan arviointiin käytet-

tävistä toimintatavoista. Tavanomaiset arviointitavat, kuten kokoavat kokeet, mittaavat 

pääasiassa oppilaiden saavutuksia, mutta jatkuvan arvioinnin menetelmien lähtökohtana 

on arvioinnin linkittyminen suoraan osaksi opetusta ja tätä kautta opeteltavaa aihealu-

etta. Näin ollen opettaja pystyy havaitsemaan oppilaiden virhekäsitykset tai puutteelli-

sen tiedon käsiteltävästä aihealueesta ajoissa, jolloin hänellä on mahdollisuus kehittää 

opetustaan oppilaiden tiedon lisäämiseksi. Jatkuvan arvioinnin menetelmät onkin kehi-

tetty lisäämään oppilaiden syvempää ajattelua opeteltavasta aihealueesta. (Keeley, 2008, 

s. 3–4.) 

 

Jatkuvan arvioinnin menetelmissä opettaja voi arviointipalautteena käyttää sanallista 

suullista arviointia. Sanallista arviointia voidaan hyvin käyttää kuvaamaan oppimispro-

sessia tai oppilaan edistymistä (Ihme, 2009, s. 101). Sanallisessa palautteessa opettajan 

on kuitenkin oltava erittäin tarkkana, sillä taitamattomasti annetulla sanallisella arvioin-

tipalautteella saattaa olla oppilaan minäkäsitykselle ja opiskelumotivaatiolle hyvin ne-

gatiivisia vaikutuksia (Korpinen, 1990, s. 27–32). Sanallisen arvioinnin tuleekin lähteä 

arviointitiedon tarvitsijan näkökulmasta ja sen tulee kohdistua oppimisen tavoitteiden 

kannalta tärkeisiin asioihin (Ihme, 2009, s. 101). 
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Kotitalouden päättöarvioinnissa painotetaan oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, 

käytännön työtaitoja sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitoja. Kyseisten osa-alueiden yk-

sityiskohtaiset kriteerit arvosanalle 8 on eriteltynä opetussuunnitelmassa. Oppilaalta 

edellytetään muun muassa hyviä tapoja, ravitsemussuositusten mukaisen suomalaisen 

perusruoan valmistusta, siivouksen ja tekstiilien hoitamista, kuluttajan oikeuksien tie-

dostamista ja selektiivistä tiedonhankintaa. (POPS, 2004, s. 253.) Jotta oppilas voi hyö-

dyntää tehokkaasti aikaisempaa oppimaansa ja saavuttaa arvosanan 8, hänen tulee ym-

märtää ja tietää mitä hän on oppinut. Jatkuvan arvioinnin avulla tuetaan oppilaan meta-

kognitiivisten taitojen kehittymistä. Samalla opettaja voi ajoissa huomata, jos aikai-

semmissa tiedoissa tai taidoissa on puutteita, jotka vaikeuttavat uuden asian sisäistämis-

tä. Kotitalousopetuksessa tällaisen jatkuvan arvioinnin tulisi olla oleellinen osa opetusta, 

sillä oppilailla voi olla kotoa opittuja toimintamalleja ja käsityksiä ilman asioiden sy-

vempää ymmärtämistä. 

 

Uusien, vuonna 2016 voimaan tulevien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

luonnoksessa (POPS, 2016) on haluttu panostaa arviointikulttuuriin, jonka perustana on 

rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri, arvioinnin monipuolisuus, arvioinnin 

avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa sekä 

arvioinnin läpinäkyvyys koko oppimisprosessin ajan. Opettajien tulee antaa oppilaille 

jatkuvaa palautetta heidän oppimisprosessistaan, sekä hyödyntää oppilailla olevia virhe-

käsityksiä opetuksessaan. Nämä kaikki ovat tavoitteita, joita on haastavaa tavoittaa, jos 

arviointimenetelmänä käytetään ainoastaan kokoavia kirjallisia kokeita. Uusi opetus-

suunnitelma suorastaan edellyttää jatkuvan arvioinnin käyttämistä opetuksessa, mutta 

kotitalousopetuksessa asia on jäänyt vielä pienelle huomiolle. 

 

Jatkuvan arvioinnin käyttämisessä kotitalousopetuksessa on myös haasteita. Kotitalous-

opetus mielletään usein toiminnalliseksi oppiaineeksi. Oppilaat eivät välttämättä osaa 

ajatella, että tunnilla tehtävillä kotitalouteen liittyvillä töillä olisi joku syvällisempi mer-

kitys. Ruoanvalmistuksessa saatetaan vain seurata ruokaohjetta, pysähtymättä mietti-

mään syitä ja seurauksia eri työvaiheille. Jotta opettaja voi käyttää jatkuvaa arviointia 

tehokkaana työvälineenä opetuksessaan, hänen on tehtävä oppilaille selväksi, että koti-

talousopetus on samalla tavalla tietojen ja taitojen oppimiseen tähtäävä oppiaine kuin 
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mikä tahansa muukin. Tunnin tarkoituksena ei missään tapauksessa ole vain valmistaa 

ruokaa. 

 

Toinen arvioinnin etiikkaan liittyvä haaste on sama kuin kaikissa muissakin oppiaineis-

sa: arvioinnin tulisi olla tasa-arvoista eivätkä arviointimenetelmät saisi suosia yhdenlai-

sia oppijoita tai jonkun tietyn tyyppisen taustan omaavia oppilaita (ks. Atjonen, 2010; 

Gibbs & Stobart, 2009, s. 105–106). Kotitalousopetuksessa tämä korostuu, sillä joissain 

kodeissa lapset pääsevät tekemään kotitöitä enemmän kuin toisissa. Oppilaiden taidois-

sa voi siis olla hyvinkin suuria eroja kotitalousopetuksen alkaessa. Jatkuva arviointi kui-

tenkin vastaa tähän ongelmaan. Sen avulla voidaan seurata oppilaiden kehitystä moni-

puolisesti. Arviointi ei siis perustu pelkkään lopputulokseen vaan monipuoliseen ana-

lyysiin oppilaan kehittymisestä kouluvuoden aikana.  



 

 

13 

4 Koulukokeilu 
4.1 Kokeilun tavoitteet 

Kokeilun tavoitteena oli kehittää käytännön menetelmiä jatkuvan arvioinnin työväli-

neiksi kotitalousopetuksessa. Jatkuvalla arvioinnilla opettaja saa tietoa oppilaiden op-

pimisesta ja osaamisesta. Sen avulla opettaja saa tuotettua itselleen materiaalia loppuar-

vioinnin tueksi koko lukuvuoden ajan. Vaikka kotitalous-oppiaineen luonne on hyvin 

toiminnallinen ja sitä on sen vuoksi haastavaa arvioida, jatkuvan arvioinnin menetelmiä 

kotitalousopetuksessa ei ole tietääksemme aikaisemmin kokeiltu. Tällä työllä pyrimme 

luomaan kolme käyttövalmista jatkuvan arvioinnin menetelmää. 
 

Jatkuvan arvioinnin menetelmät integroitiin osaksi seitsemännen luokan kotitalouden 

tuntia. Oppitunnin tavoitteiksi asetettiin käsitteiden eines ja puolivalmiste ymmärtämi-

nen sekä niiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ruoanvalmistuksessa. Jatkuvan 

arvioinnin menetelmillä pyrittiin havainnoimaan oppilaiden oppimisprosessia tunnin ai-

kana. 

 

4.2 Kokeilu käytännössä 

Ainedidaktinen kokeilu toteutettiin Helsingissä sijaitsevassa koulussa 25.3.2014. Kysei-

nen koulu on yhtenäinen alueellinen peruskoulu, joka toimii useassa eri toimipisteessä. 

Luokat 1–5 ovat eri tiloissa kuin luokat 6–9, ja yhteensä koulussa on oppilaita noin 650. 

Oppilasaines on hyvin monimuotoista ja oppilaiden perheiden sosioekonominen asema 

vaihtelee suuresti. Koulussa on myös maahanmuuttajille tarkoitettu valmistava luokka.  

 

Kokeilu toteutettiin osana kotitalouden soveltavaa harjoittelua. Kokeilu pidettiin yhden 

oppitunnin aikana 7. luokkalaisille ja aiheena oli ruoka-aineiden valinta: perusraaka-

aineet, puolivalmisteet ja einekset. Opetukseen osallistui 15 oppilasta. Tunnin opettajina 

toimivat Ulla Peuhkuri ja Pyry Nikarmaa. 

 

Oppitunnin aikana opettajat kokeilivat kolmea jatkuvan arvioinnin menetelmää. Mene-

telmät on poimittu Keeleyn (2008) teoksesta Science formative assessment. Teos on 

alun perin kirjoitettu luonnontieteiden jatkuvan arvioinnin oppaaksi, mutta käytetyt 

kolme menetelmää on muokattu kotitalousopetukseen sopivaksi taustateorian avulla. 
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Menetelmiksi valittiin korttien lajittelu (card sorts), mitä teet ja miksi? (what are you 

doing and why?), tunnilla opitun muisteleminen (look back) (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Käytetyt jatkuvan arvioinnin menetelmät (Keeley, 2008 avulla). 

Menetelmä Mitä, miten ja milloin Tavoite 

Korttien lajitte-
lu 

Oppilaat lajittelevat kortteja 
pienryhmissä. Toteuttaminen 
tapahtui tunnin alussa. 

Opettaa oppilaille tieteellisen 
luokittelun perusteita. Opettaja 
saa tietoa oppilaiden ajattelu-
prosessista ja mahdollisista 
virhekäsityksistä. 

Mitä teet ja 
miksi? 

Opettaja kyselee yksittäisiltä 
oppilailta tai pareilta mitä he 
tällä hetkellä tekevät ja miksi. 
Toteuttaminen tapahtui tunnin 
keskivaiheilla oppilaiden työs-
kennellessä. 

Saada oppilaat ajattelemaan 
tekemiensä työvaiheiden mer-
kitystä. Opettaja saa tietoa, 
ovatko oppilaat oppineet tunnin 
aikana opetetut asiat vai tarvit-
seeko jotain työvaiheita kerra-
ta. 

Tunnilla opitun 
muisteleminen 

Oppilaat kirjoittavat yksin itse-
arvioinnin tunnin aikana opi-
tusta ja siitä, miten he kysei-
sen asian oppivat. Toteuttami-
nen tapahtui tunnin lopussa. 

Oppilaat oppivat reflektoimaan 
tunnilla oppimaansa ja omaa 
oppimistaan. Opettaja saa kir-
jallista tietoa oppilaiden oppi-
misesta. 

 

Tunnin aluksi (Kuva 1) opettajien johdolla pohdittiin, mitä tunnin aiheena olevat eri kä-

sitteet tarkoittavat. Opetuskeskustelussa käytiin läpi, mitä ruoka-ainetta on järkevää 

käyttää milloinkin ja miksi oppilaiden kannattaa välillä valita erilaisia vaihtoehtoja. 

Tunnin aiheeseen pohjustavan keskustelun jälkeen oppilaille jaettiin korttipino (liite 1). 

Jaettavat kortit olivat kuvia erilaisista perusraaka-aineista, puolivalmisteista ja eineksis-

tä. Tämän jatkuvan arvioinnin menetelmän nimi on korttien lajittelu (Keeley, 2008, s. 

56–57). 
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Kuva 1. Tunnin aloitus. 

 

Oppilaat ohjeistettiin järjestämään kortit kolmella erilaisella periaatteella eri luokkiin 

ryhmänsä kesken. Ryhminä toimivat oppilaiden 3–4 hengen pöytäseurueet, joissa he 

myös toimivat ruoanvalmistuksen aikana. Ryhmän tuli keskenään päättää millä perus-

tein he luokittelevat kuvat kolmella eri tavalla (Kuva 2). Opettajat antoivat vinkkejä eri-

laisista luokista, joita olivat esimerkiksi hyvänmakuiset ja pahanmakuiset ruoka-aineet, 

pakasteet ja tuoreet ruoka-aineet, nopeasti valmistettava ja hitaasti valmistettavat ruoka-

aineet. Ohjeistus tehtävän toteuttamiseen oli tarkoituksella melko vähäistä. Tehtävään 

kuuluu oleellisesti se, että oppilaat saavat itse päättää käyttämänsä luokitteluperusteet 

(Keeley, 2008, s. 56–58). Opettajien ei siis tule antaa liikaa vihjeitä tehtävän alkuvai-

heessa. 
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Kuva 2. Oppilaat lajittelevat kortteja 

 

Oppilaiden työskennellessä opettajat kiersivät pöytäryhmissä ja kuuntelivat oppilaiden 

perusteluita korttien luokittelemisesta. Opettajat saivat siten käsityksen oppilaiden aja-

tusmaailmasta ja yleisistä virhekäsityksistä. Opettajat toimivat tuomitsemattomina 

kuuntelijoina, selventäjinä ja oppaina käsitteiden tulkinnassa. 

 

Menetelmä synnyttää keskustelua ja oppilaat joutuvat perustelemaan valintojaan toisil-

leen. Perustelut kuvien sijoittamisesta johonkin luokkaan syntyivät selvästi oppilaiden 

arkielämän kokemuksista. ”Mansikka kuuluu pakasteisiin, koska äiti aina pakastaa man-

sikat” oli erään oppilaan perustelu tuoreen mansikan sijoittamisesta luokkaan pakasteet. 

Tämänkaltaiset perustelut ja oppilaiden väliset keskustelut paljastavat opettajalle arvo-

kasta tietoa oppilaiden aikaisemmasta esitietämyksestä, tavasta siirtää ja käsitellä tietoa 

sekä auttaa löytämään epävarmuuden ja eripuraisuuden alueet. Ryhmässä oppilaat jou-

tuvat myös ottamaan huomioon muiden ajatukset ja muuttamaan omaa ajattelutapaansa. 

Heidän tulee jatkuvasti perustella mielipiteensä ryhmän muille jäsenille, jonka vuoksi 

he joutuvat jäsentämään omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Menetelmä soveltuu parhai-

ten pienryhmätyöskentelyyn, jossa kannustetaan oppilaita keskustelemaan ajatuksistaan 

toisten ryhmäläisten kanssa. 
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Kuva 3. Oppilaiden muodostamia lajitteluperusteita. 

 

Oppilaille annettiin aikaa luokitteluun noin 15 minuuttia. Kun keskustelu aiheesta alkoi 

tyrehtyä, pienryhmien luokittelut purettiin opetuskeskustelun muodossa yhdessä. Ryh-

mien vastaukset koottiin taululle (Kuva 3). Opettajat eivät arvioineet oppilaiden luokit-

teluperusteita tai sanoneet mikä luokittelutapa on oikea tai väärä. Tehtävän tarkoitukse-

na oli kartoittaa oppilaiden osaamista ja käsitysmaailmaa. Tavoitteena oli myös saada 

selville, miten oppilaiden osaaminen sijoittuu Bloomin taksonomian (Krathwohl, 2002) 

mukaisille tasoille. Osa oppilaista jäi kolmannelle soveltamisen tasolle, koska heille ei-

vät ilman tukea kyenneet luomaan kuvien välille suhteita. Osa oppilaista taas ylsi vii-

dennelle arvioimisen tasolle, johon kuuluu kyky arvioida ja tehdä päätöksiä annetun tie-

don perusteella. Tavoitteissa onnistuttiin tehtävän avulla hyvin.  

 

Oppilasryhmässä oli muutama suomen kieltä heikommin osaava oppilas. Tehtävän ai-

kana pystyi huomaamaan, että menetelmä soveltuu hyvin myös oppilaille, joilla on vai-

keuksia suomen kielen tai lukutaidon kanssa. Tehtävä ei kuitenkaan sovellu yksiselittei-

sesti kaikille, sillä esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset oppilaat saattavat tarvita tukea 

korttien ymmärtämisessä. Korttien kuvat eivät välttämättä kuulu heidän kulttuuriinsa 

eivätkä he siten tunnista ja tiedä mitä kuvat esittävät. 

 



 

 

18 

Korttien lajittelu -tehtävän jälkeen opettajat siirtyivät ohjeistamaan lasagnen valmistus-

ta. Ruokaohje oli valittu päivän teemaan sopivaksi, sillä lasagnen voi valmistaa koko-

naan itse, käyttämällä puolivalmisteita tai ostamalla valmiin eineksen kaupasta. Oppi-

laat siirtyivät keittiöihinsä ja työskentely alkoi valkokastikkeen ja jauhelihakastikkeen 

valmistuksella. 

 

Samalla kun oppilaat valmistivat lasagnea opettajat kiersivät luokassa kyselemässä op-

pilailta kesken työvaiheiden, että mitä juuri nyt sanoisit luokkaan tulevalle henkilölle 

tekeväsi ja miksi. Tämän on jatkuvan arvioinnin menetelmä nimeltään mitä teet ja mik-

si? Menetelmän tarkoituksena on aktivoida oppilaita ajattelemaan tekemisensä tarkoi-

tusta. Tehtävän avulla opettaja saa välitöntä palautetta siitä, ymmärtävätkö oppilaat te-

kemänsä työvaiheen tarkoituksen ja tavoitteen (Keeley, 2008, s. 216–218). Ruoanlaitto 

voi olla usein mekaanista ohjeiden noudattamista, mutta tämänkaltaisella jatkuvan arvi-

oinnin menetelmällä opettaja saa välittömästi tietoa, ovatko oppilaat kuunnelleet ja 

ymmärtäneet ruoanvalmistusohjeiden läpikäynnin. 

 

 
Kuva 4. Opettaja kysyy oppilailta, mitä he ovat tekemässä ja miksi. 

 

Kysymyksiä tehtiin esimerkiksi oppilaiden ruskistaessa jauhelihaa, valmistaessa juusto-

kastiketta ja kootessa lasagnea (Kuva 4). Menetelmä antaa arvokasta tietoa, koska jos 

monella oppilaalla on puutteita jonkun työvaiheen merkityksen ymmärtämisessä, työ-
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vaihe voidaan kerrata yhdessä saman tien tai tunnin lopuksi. Kysymykset hämmensivät 

oppilaita ja menetelmän aikana oli selvästi havaittavissa, ettei oppilaita oltu aiemmin 

haastettu miettimään työvaiheiden merkitystä tekemisen aikana. Osalla oppilaista oli 

vaikeuksia ymmärtää mitä heidän pitäisi sanoa. Koska vain osa oppilaista ei osannut se-

littää miksi tekivät mitäkin työvaiheita, opettaja kertasi kyseisten oppilaiden kohdalla 

työvaiheen merkityksen kahdenkeskisesti. Kootulle yhteiselle kertaukselle ei ollut aikaa 

tai tarvetta. Tätä menetelmää käytettäessä on kuitenkin tärkeä huomioida jo tuntisuunni-

telmassa, että voi olla tehokkaampaa käydä ongelmakohdat yhdessä läpi kuin kaikkien 

oppilaiden kanssa yksitellen. Opettajan on myös hyvä pohtia etukäteen kriittisiä työvai-

heita, joiden aikana hän käy kysymässä oppilailta tekemisen syitä. 

 

Kun valmiit lasagnet kypsyivät uunissa, pöydät oli katettu ja suurin osa jälkitöistä tehty, 

oppilaat kerääntyivät pöytiensä ääreen pohtimaan mitä olivat oppitunnilla oppineet. Tä-

hän pohdintaan käytettiin jatkuvan arvioinnin menetelmää nimeltä tunnilla opitun muis-

teleminen (Keeley, 2008, s. 133–135). Opettajat jakoivat oppilaille monisteen (liite 2), 

jonka oppilaat täyttivät itsenäisesti arvioiden mitä olivat tunnin aikana oppineet. Tunnil-

la opitun muisteleminen -tehtävään kuuluu oleellisesti myös, että oppilaat kirjoittavat 

sen tavan, jonka avulla olivat asian oppineet. 

 

Tunnilla opitun muisteleminen -menetelmän avulla oppilasta autetaan tiivistämään ja te-

kemään yhteenveto oppimastaan. Opettajalle menetelmä antaa suoraa palautetta pitä-

mästään tunnista. Hän voi vetää johtopäätöksiä miten kannattaa opettaa seuraavalla ker-

ralla, jotta oppilaat oppisivat paremmin. (Keeley, 2008, s. 133–135.) Palaute auttaa esi-

merkiksi eriyttämään ohjeiden antoa. Tehtävän ohjeistuksen aikana tulee varoa johdatte-

lemasta oppilaita liikaa. Oppitunnin tärkeimpiä oppeja ei välttämättä kannata kerrata 

ennen tehtävän toteuttamista, jotta oppilaat joutuvat oikeasti reflektoimaan omaa oppi-

mistaan. Tehtävä soveltuu siis hyvin tunnin lopussa tapahtuvan kertauksen pohjustuk-

seksi. Metodin avulla opettaja saa selville mikä oppilaiden mielestä oli eniten esillä ja 

minkä he kokivat tärkeäksi opetuksessa. 
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Kuva 5. Oppilaan valmis itsearviointi. 

 

Itsearvioinnin tekeminen tuntui olevan vaikeaa ainakin osalle oppilaista. Oppilaiden 

tuntui olevan hankalaa keksiä mitään tunnilla opittuja asioita ja erityisen hankalaa oli 

niiden kirjoittaminen paperille. Oppilaat nimittäin keskustelivat tehtävän aikana pien-

ryhmissä oppimistaan asioista, mutta jättivät useita keskustelussa ilmenneitä huomioita 

kirjaamatta. Oppilaiden vastauksissa oppiminen ilmoitettiin 10:ssä vastauksessa tapah-

tuneen itse tekemällä, 9:ssä kuuntelemalla ja 3:ssa katsomalla. Ruoanvalmistukseen liit-

tyviä taitoja oli opittu 12:ssa vastauksessa ja tunnin tavoitteissa mainittua käsitteistöä oli 

opittu 9:ssä vastauksessa. Vain yhdessä vastauksessa vastaaja ei ollut ilmoittamansa 

mukaan oppinut mitään tunnilla. 

 

Itsearviointia toteuttaessa on tärkeää ohjeistaa oppilaat tuomaan valmis arviointilomake 

(Kuva 5) itse opettajalle, jotta vältytään oppilaiden keskinäiseltä vertailulta. Tunnilla 

opitun muisteleminen -menetelmän periaatteita voidaan hyödyntää myös pidemmän 

ajanjakson jälkeen esim. kurssin lopuksi. Pitkän ajan taakse muisteleminen voi kuiten-

kin olla vaikeaa eikä menetelmä silloin sovellu niin hyvin jatkuvan arvioinnin tavoittei-

siin. Tunnilla opitun muisteleminen -menetelmä on alun perin kehitetty luonnontieteiden 

opettamiseen (Keeley, 2008, s. 133–135). Tämänkaltainen tehtävä kuitenkin soveltuu 

hyvin myös kotitalouden, yhteiskuntatieteiden, kielten, taiteiden ja esittävän taiteen ope-

tukseen. 
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5 Pohdinta 
 

Vuoden 2016 POPSin luonnoksessa arvioinnille on asetettu paljon tavoitteita ja sitä on 

tarkoitus käyttää oppimisen tukemiseen. Perinteisillä arviointimenetelmillä, kuten kirjal-

lisilla kokeella tai kirjoitelmilla, ei mielestämme saavuteta kaikkia arvioinnin keskeisiä 

piirteitä. Kokeilumme perusteella jatkuvan arvioinnin ottaminen osaksi opetusta, 

edesauttaa POPSin (2016) arviointiperiaatteisiin pääsyä. Jatkuvalla arvioinnilla on mah-

dollista saada tietoa oppilaiden osaamisesta ja sen avulla voidaan tehdä oppilaan oppi-

misprosessista läpinäkyvää sekä oppilaalle itselleen että opettajalle. Jatkuva arviointi on 

myös hyvin monipuolinen arviointimenetelmä, joka tukee uuden POPS (2016) tavoitetta 

arvioinnin monipuolisesta käyttämisestä. 
 

Mitä teet ja miksi?- ja tunnilla opitun muisteleminen -menetelmät olivat oppilaille haas-

tavia, koska tehtävien vaatimat toimintamallit olivat heille selkeästi uusia. Oppilaita ei 

todennäköisesti oltu aikaisemmin haastettu ajattelemaan tekemiensä ruoanvalmistuksen 

työvaiheiden perusteluita ja merkitystä. Ongelmana saattoi olla, että oppilaat mieltävät 

kotitalousopetuksen pelkäksi ruoanvalmistukseksi. Heille ei ole painotettu, että kotita-

lousopetus tähtää samalla tavalla tietojen ja ymmärryksen lisääntymiseen kuin muutkin 

reaaliaineet. Oppilailla ei myöskään ollut vielä tarpeeksi kokemusta kattavaan itsearvi-

ointiin ja opitun reflektointiin, vaikka itsearviointeja oli tehty kotitaloustunneilla aikai-

semmin. Jotta jatkuvan arvioinnin menetelmistä saadaan mahdollisimman paljon hyö-

tyä, niitä on käytettävä toistuvasti. Oppilaille tulee opettaa itsereflektiotaitoja, jotta he 

osaavat kuvata omaa oppimistaan sitä kysyttäessä. On luonnollista, että oppilas ei osaa 

vastata kesken ruoanlaiton kysymykseen, että miksi teet näin, jos hän ei ole aikaisem-

min joutunut sitä ajattelemaan. 
 

Saavutimme Korttien lajittelu -menetelmälle asettamamme tavoitteet. Saimme opettaji-

na tietoa oppilaiden osaamisen tasosta. Bloomin taksonomian (Krathwohl, 2002) mu-

kaisen luokittelun mukaan oppilaat sijoittuivat hyvin eri tasoille. Korttien lajittelu -

menetelmä antaa opettajalle arvokasta tietoa esimerkiksi opetuksen eriyttämisen tar-

peesta, mutta sitä voi myös käyttää eriyttävänä menetelmänä. Tehtävää olisi voinut sy-

ventää ja eriyttää ylöspäin esimerkiksi antamalla oppilaille mahdollisuus vielä lisätä 

luomiinsa luokitteluihin uusia kuvia. Tällä tavalla olisimme voineet haastaa oppilaat 
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siirtymään Bloomin taksonomian mukaisesti korkeammille ajatteluntasoille. Menetel-

mää voisi soveltaa kotitaloudessa myös esimerkiksi ottamalla kuvien sijaan konkreetti-

sia asioita, kuten ruoka-aineita ja hedelmiä, lajiteltavaksi. Konkreettisten asioiden käyt-

täminen korttien sijaan mahdollisesti helpottaisi oppilaita, joilla on heikompi hahmotus-

kyky tai joille kuvien sisältö ei ole tuttu. Tämän kokeilun aikana meillä ei kuitenkaan 

ollut aikaa eriyttää opetusta. 
 

Jatkuvan arvioinnin menetelmissä on se hyvä puoli, että ne ovat hyvin monipuolisia. 

Vaikka jatkuvaa arviointia toteuttaisi joka tunnilla, menetelmiä on helppo muokata, jot-

ta oppilaat eivät kyllästy niihin. Tässä kokeilussa käytettiin kolmea jatkuvan arvioinnin 

menetelmää Keeleyn (2008) teoksen 75:stä menetelmästä. Kaikki Keeleyn (2008) me-

netelmät eivät ole mielestämme sovellettavissa kotitalousopetukseen sellaisinaan, mutta 

hänen teoksensa ei myöskään ole ainoa jatkuvan arvioinnin menetelmiin keskittynyt 

opas.  
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Mitä opin tunnin aikana? Miten opin tämän asian? 
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Formative assessing methods in home economics 
Pyry Nikarmaa, Ulla Peuhkuri, Anni Rossin 

 

Teaching home economics differently and stepping out of the comfort zone is the goal 

we are striving for with this thesis. Assessing in home economic teaching, evaluating 

and teaching differently was chosen as our theme. Keeley (2008) presents 75 techniques 

of formative assessing mainly for science teaching. Home economics is a practical sub-

ject allowing for more interaction with pupils and is therefore suitable for using forma-

tive assessing methods. The testing of three different assessing methods was carried out 

during our teaching practice in March 2014. 

  

The background of the educational experiment was the school curriculum of year 2004 

that is founded on constructivism-based learning. Learning is built on the pupil’s previ-

ous knowledge and requires active, target-oriented action from the pupil. In home eco-

nomics the final assessment contains a requirement that the student must recognize and 

understand the substance.  

  

Assessing is mainly used in exams and tests. Traditional testing with a large amount of 

content doesn’t show the real substance of learning. The main objective with an assess-

ment should be the development of learning. Through different assessment methods the 

teacher is capable of gathering information about previous knowledge and the progress 

of the pupil. Knowing the pupil’s thinking and learning, teachers can plan lessons to fit 

their needs. Therefore the goal is to gain a deeper conceptual understanding. With form-

ative assessment teaching the pupil’s learning can be significantly improved by making 

the learning process more visible. 

  

The home economics lesson took place in a training school in Helsinki. Fifteen pupils 

from seventh grade in three 45 minute lessons followed the instructions and participated 

actively in the experiment. The topic of the lesson was “Choice of foodstuff, raw mate-

rials, half fabricated, prepared food”. After a brief introduction the pupils got cards with 

pictures of foodstuff and their task was to sort them into three different piles after their 

own choice. Keeley’s “Card sorts” methods aim is to reveal how pupils are thinking 
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and the way they are transferring and handling knowledge. The pupils’ conclusions 

were gathered with arguments and discussions on the whiteboard. 

  

The practical task of the class was to prepare lasagna. During the preparation the teacher 

went round the class interviewing the pupils and asking what they were doing why they 

were doing it. The questions were from Keeley’s “What are you doing and why?” meth-

od. Pupils had to reflect on the reason for their task. The method gives immediate feed-

back to the teacher. In the case of lack of knowledge the teacher can instantly give back 

up to the pupil. 

  

While the lasagnas were baking in the oven, the pupils gathered round the tables with a 

questionnaire with two questions. The pupils were supposed to answer the questions 

about what they did during the lesson and how they learned it. This Keeley’s “Look 

back” method gives instant feedback to the teacher about the lesson. Then the teacher 

can come to a conclusion about what the pupils actually learned and what could be done 

better next time. This method is also well suited for use at the end of the whole course. 

  

Assessment has a large role as an educational support in the new primary school curric-

ulum 2016. With formative assessing methods the learning process can be made trans-

parent to both the pupils and their teachers. It also offers the possibility of diversifying 

the assessment. Our experience showed that the seventh grade pupils are quite inexperi-

enced in self-assessment and reflection. It would require constant use of assessing 

methods to gain maximum benefit from them. 

  

Keeley’s formative assessing methods are versatile and some of them can be used in 

home economics. For longer use it would be good to modify them slightly so that the 

pupils would not get bored. The teacher must have time, a positive attitude, and an in-

terest in being acquainted with the methods before using the assessing, and should also 

choose the assessing method that would be the right one to suit the theme of the lesson. 
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