
4/30/2015 

1 

ARVIOINTIA 
ARVIOIMASSA: 
Klassinen kieli ja 
toinen kotimainen 
 
Outi Kaltio & Anni Sairio 

Johanna Manner-Kiv ipuro & 
Hanna Vänskä 

Latinan arviointi-

käytänteitä 

Outi Kaltio & Anni Sairio 

 

Bene 

advenerit is , 
t irones ! 



4/30/2015 

2 

Projektin tavoitteet 

 kyselytutkimus alkeista lähtevän latinan 
opetuskäytänteistä suomalaisissa yliopistoissa  

 Tutkimuskohteet: 

1. Opetuksen peruslähtökohdat, sisällöt, 

osaamistavoitteet 

2. Arviointi-, arvostelu- ja palautteenantotavat 

3. Mitä voimme todeta klassisen kielen opetus- ja 

arviointitavoista, kun opetus tähtää 

pääasiassa luetun ymmärtämisen taitoon? 

 

Aineisto 
1. latinan kurssien ja opettajien 

kartoitus  

2. kysely lähetettiin suomalaisissa 
yliopistoissa, avoimissa 
yliopistoissa ja kesäyliopistoissa 
latinaa tällä hetkellä opettaville 
/ hiljattain opettaneille 

 13 opettajaa ja Antiquitas-
postituslista 

3. 10 vastausta ‒ hyvä kattavuus 
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Opetuksen peruslähtökohdat 

 Oppimateriaali: 
 itse koottu materiaali 

 joko pelkästään tai oppikirjan 
ohella 

 Oxford Latin Course 

 Clavis Latina 

 Et sic venimus Romam (teksti- 

    kokoelma) 

 Ars grammatica (kielioppikirja) 

 
Suomenkielisen, nimenomaan 
yliopisto-opetukseen suunnatun 
oppimateriaalin tarve 

 

 

 Kurssien laajuus: 

 tavallisimmin jako alkeis- 

ja peruskurssiin 

 kokonaislaajuus 8-12 op, 

kontaktiopetusta 78-112 

tuntia 

 

 arvosteluasteikko 0-5 

 

Osaamistavoitteet 

 



4/30/2015 

4 

Arviointi- ja 

palautteenantotavat 
Formatiivinen, kurssin kuluessa tapahtuva arviointi  

 kotitehtävät 
 opettajalle palautettavat ”välitehtävät”  

 

1. suullinen palaute 
 ”Keskustelemme koko ajan” 
 ”Tämä on mielestäni tärkein” 

2. kirjallinen palaute 
 lähinnä koepapereissa, tarv ittaessa sähköpostitse 

 ”Vaikka sitä kuinka antaisi, jää monelta lukematta” 

3. ei juurikaan vertais- tai itsearviointia, joskin 
 ”v älikokeissa myös v ertaisarv iointia” 

Mistä palautetta annetaan? 
1. kieliopillisten rakenteiden hallinta 

 ”Ilman kieliopin paradigmojen opettelemista ei latinaa opi ‒ eikä 
korv akuulolta” 

2. sanaston hallinta, käännöksen onnistuminen 
3. myös prosessi huomioidaan 

 ”kannustan opiskelijoita esittämään myös ’puoliv almiita’ 
käännöksiä” 

 ”yrittäminen” 
 ”Virheitä korjatessanikin pyrin korostamaan sitä, mikä 

v astauksessa oli kuitenkin oikeaa” 

 

 palaute tuotoksesta / palaute prosessista (Hattie & Timperley 
2007; Virtanen ym. 2015):  
 tuotos: testataan ja kontrolloidaan osaamista 
 prosessi: syv ällisen oppimisen ja opiskelijan itseohjautuv uuden 

tukeminen   
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Mihin kurssiarvostelu perustuu? 
 Perinteinen suoritustapa dominoi: lopputentti 

 käännöskoe / luetun ymmärtämiskoe + 
kielioppitehtäviä  

 Saatetaan huomioida myös kurssin aikana tehdyt 
tehtävät ja aktiivisuus luennoilla 

 Oppimispäiväkirjaa, esseetä, vertais- tai itsearviointia 
ei käytetä, mutta: 

 “Olen ehdottanut opiskelijoille myös mahdollisuutta 
suorittaa osa tentistä välikokeilla [jotka tarkastetaan 
vertaisarvioinnilla], mutta tähän mennessä ovat aina 
halunneet koko arvosanan lopputentistä” 

 → Suosivatko opiskelijat perinteistä arviointitapaa? 

Mitä opettajat arvioivat kurssisuoritusta 
arvostellessaan?  

1. Kieliopin hallintaa 
 ”koska on kaiken perusta (tekstistä ei voi saada 

selvää, ellei tunnista muotoja)” 

2. Kielen kääntämistä (testaa luetun ymmärtämistä) 
3. Sanaston hallintaa 

 
 Kielen tuottaminen ja kulttuurin tuntemus eivät juuri 

vaikuta 
 ”kieltä ei voi osata ymmärtämättä mistä se on 

kotoisin”; mutta ”ei valitettavasti ole juuri aikaa siihen 
keskittyä” 
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Havaintoja 
 Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus toteutuu ja opetus 

on opiskelijoita osallistavaa 

 Käytössä perinteiset arviointi- ja arvostelumetodit 
 Johtuuko latinan luonteesta ns. kuolleena kielenä?  
 Vaikuttaako myös oppimistavoitteiden kapeus 

(lähinnä luetun ymmärtämisen taito)?  

 Onko arviointi muussa kielenopetuksessa sen 
modernimpaa? 

 Tentti: perinteinen mutta ei vanhentunut!  
 ennalta tuntemattoman tekstin ymmärtäminen vaatii 

tiedon soveltamista ja ongelmanratkaisua – tentti on 
oppimistilanne 

 ei kaadu pikkuvirheisiin 
 ”Yksit täisten sanojen unohtamisesta johtuvat väärinkäsitykset 

painavat varsin vähän”  

 

1. Vertaisarvioinnin hyödyntäminen (Brown ym. 1997, 
Lindblom-Ylänne ym. 2006, Virtanen ym. 2015) 

 opiskelijan osallistaminen arviointiin tukee syvällistä ja 
elinikäistä oppimista ja antaa valmiuksia työelämän 
vaatimuksiin 

 mukaan formatiiviseen arviointiin (esim. kurssi- 

    tehtävät tai välitentit) 

 matalampi kynnys, opiskelijoiden totuttaminen 
vertaisarviointiin  

2. Oppimateriaalit mukaan tenttiin  

 jäljittelee todellisen elämän ongelman- 

    ratkaisutilannetta  

 käytännön pulmat tenttijärjestelyissä? 

Uudistusehdotuksia 
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3. Opetusmetodit: painopiste lukemisen 
strategioihin (Lister 2009; University of Michigan;  
Katholieke Universiteit Leuven)  

 kieliopillinen lähtökohta ja kääntäminen ei ehkä 
kuitenkaan paras tapa oppia lukemaan autenttisia 
latinankielisiä tekstejä 

 tekstiä olisi luettava kuten omaa äidinkieltä: 
lauserakenteen (tiedostamaton) ennakointi  

 soveltuuko metodi vielä alkeis-/peruskurssille? 

 Oxford Latin Course -kirjasarja pyrkii kompromissiin  
analyyttisen (kieliopillisen) sekä induktiivisen 
menetelmän välillä  

 

 

 

Myös harkitsemisen arvoista? 

Arviointikäytänteiden hidas 

kehitys yliopisto-opetuksessa 
 ”Nykyään kun opetan peruskoulussa latinaa, 

opettelemme oppilaiden kanssa itsearviointia ja oman 
oppimisprosessin seurantaa” 

 Yliopistokurssin kehittäminen yksin vs. peruskoulun 
opetussuunnitelmat? 

 ”Peruskoulussahan arvioinnissa ei muutenkaan pitäisi 
mennä sisällöt vaan tavoitteet edellä (kuten OPH 
meitä opettajia usein muistuttaa)” 

 muutosvastarinta liittyy tiedon puutteeseen, ns. 
sidottuihin käsiin ja työmäärään (Deneen & Boud 2014)  

 latinan opettajat: yksinäisiä puurtajia? 
 

Arvioinnin kehittäminen tulisi nähdä yhteisön yhteisenä 
tehtävänä! (Virtanen ym. 2015) 
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Yhteisöllisyys 

 lat ina ja muut pienet 
oppiaineet: yliopistojen rajat 
ylittävä yhteistyö  

 kiinnostus kyselyä kohtaan - 
kartoitukselle on ollut  selkeä 
tarve! 

 verkostoituminen: lat inan 
opettajien sähköpost ilista, 
Facebook-ryhmä tms. 
 kokemusten jakaminen, 

opetuksen kehittäminen  

”Veni, vidi, vici − siinä tuli hiki!” 
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