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Yliopistopedagogiikkaa tutkivasti oppien 

Arviointi- ja palautekäytänteet             
kielten opetuksessa  (YP4 2014-2015) 

Johanna Vaattovaara & Marjo Vesalainen 24.4.2015 

Yliopistopedagogiikka I (10 op):  
• YP1 Opetus ja oppiminen yliopistossa 5 op 
• YP2 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 

op 
 
Yliopistopedagogiikka II, perusopintojen jatko (15 op): 
• YP3 Ohjaus yliopistossa – tieteellisten työprosessien ohjaus 

5 op  
• YP4 Oppimisen arviointi ja palautteen antaminen 5 op 
• YP5 Oman opetuksen kehittäminen ja opetushajoittelu 5 op 

 
YTY:n tutkintovaatimukset, vahvistettu Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 
vuosille 2013-2015 

  

Yliopistopedagogiikan perusopinnot 
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Miksi 
YP4-kurssi 
projektikurssina? 
 
Humanistisen tiedekunnan 
ja Kielikeskuksen yhteistyö 
 
Kurssin tavoitteista, 
toteutuksesta ja 
arvioinnista 

 
     

ME OPIMME… 
10 % siitä mitä me luemme 
20 % siitä mitä me kuulemme 
30 % siitä mitä me näemme 
50 % siitä mitä me näemme ja      
          kuulemme 

70 % siitä mistä me keskustelem- 
          me muiden kanssa 
80 % siitä mitä me teemme  
          oikeassa elämässä 
95 % siitä mitä me opetamme  
          muille 

 
William Glasser 
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Projektikurssin idea 

 
     

Ytimenä: jaettu 
asiantuntijuus ja 
opetuksen kehittämisen 
tutkimuspohjaisuus. 
 

Kokeilu YP5 Kielikeskuksessa 
2013-2014 onnistunut: 
80 % osallistujista koki kurssin tukevan 
tutkimusorientaatiota myös jatkossa. 
 
Julkaisu Kielenoppimisen ohjaus ilmestyy 
loppuvuodesta 2015 
       https://helda.helsinki.fi/handle/10138/25140 

YP5 palautteita: 
”Ehdottomasti parasta [projektimuoto], 
koska projektityö teki tekemisestä hyvin 
konkreettista ja pääsimme soveltamaan 
asioita käytäntöön.” 
 
”Kurssin aikana jo huomasin pohtivani 
ohjausasioita omien opetettavien kurssien 
aikana paljon syvällisemmin.” 
 
 
 
 

”Pienryhmätyöskentelyssä on 
etunsa ja haittansa.” 

YP4 Kielenoppimisen arviointi ja palaute 
Humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen 

yhteiskurssi kieltenopettajille 
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Osallistujat 

14 opettajaa 
Kielikeskuksesta ja 

humanistisesta 
tiedekunnasta 

englanti, latina, ranska, 
saksa, venäjä, ruotsi, 

suomi (äidinkieli), suomi 
toisena kielenä 

Osallistuja  
• syventää ymmärrystään konstruktiivisesti 

linjakkaasta opetuksesta ja oppimisen 
arvioinnista.  

• osaa analysoida ja vertailla erilaisten 
arviointitapojen sekä palautteen antami-

sen yhteyttä oppimiseen ja tunnistaa 
arvioinnin oikeudenmukaisuuteen ja 
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

• osaa eritellä ja perustella omia arviointi-
käytäntöjään sekä kehittää niitä konstruk-
tiivisesti linjakkaan opetuksen mukaisesti.  

• saa välineitä arvioida oman alansa tai 
tiedekuntansa arviointi- ja palautekäytän-
töjä sekä osallistua niiden kehittämiseen. 
Hän osaa suhteuttaa omat arviointikäy-
täntönsä niihin. (Yliopistopedagogiikan perus- ja aineopintojen 60 

opintopisteen opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset lukuvuosille 2013–2015) 

http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
http://www.helsinki.fi/yty/koulutus/index.htm
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Ennakkotehtävä  
 jako projekti-

ryhmiin 

Lähitapaamisissa 
alustuksia ja pien-
ryhmätyöskentelyä 

Projektisuunni-
telmat ja 

vertaismentorointi 

PBL ja 
caseryhmät 

PBL-purku + 
suullinen tentti 

Projektien demot 

Kehittämispäivä 

Ymmärryksen 
syveneminen 

palaute- ja arviointi-
kysymyksistä osana 

konstruktiivisesti 
linjakasta opetusta. 

Alustukset ja 
muu kurssi- 

työskentely 

 

Projekti-
työ 

Projektityö 
osaamistavoitteissa 
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ARVIOINTI 

JA 

PALAUTE 

Oppimiskooste 50 % 
arviointikriteerit ja SOLO 

Projektin arviointi 50 % 
matriisi  

Ryhmän työskentely sekä 
oma työskentely 

Vertaispalaute 

Caset ja suullinen tentti 
matriisi 

Opettajien palaute 
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Oppimiskooste 50 % 
arviointikriteerit ja SOLO 

Projektin arviointi 50 % 
matriisi  

Ryhmän työskentely sekä 
oma työskentely 

Vertaispalaute 

Caset ja suullinen tentti 
matriisi 

Opettajien palaute 

OHJELMA TÄNÄÄN 
  
12.30  Opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä vertaispalautetyöskentelystä   
  Pakit: Satu von Boehm, Marja Suojala, Kirsti Veikkolainen 
  
13.15  Naapurikielten oppijat aktiivisina arvioitsijoina  
 Arvit: Natalia Iho, Eeva-Liisa Nyqvist, Marja Portin 
  
14.00   Kahvitauko 
  
14.30  Arviointia arvioimassa 
 Kohteerit: Outi Kaltio & Anni Sairio ja Johanna Manner-Kivipuro & 
 Hanna Vänskä  
  
15.15  Suullisen kielitaidon arvioinnin hyvät käytänteet   
 Sukat: Matthew Bill ington, Laura Lahti, Heidi Mäkäläinen, Riina 
 Uusikulku 
 
16.00  Loppusanat, seminaarin päätös  
 


