Onko kielenoppimisen orviointi ohenemosso
to itotosoien möö rittö m iseksi ?
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okonaisvaltaisen oppimisen näkök-ul-

l(un iohonkin osioon kiinnilelöön

masta kielenoppiminen on oppilaan
koko olemusta ia persoonaa kosker

erilyislö huomiolo, sen merkirys

r,uorovaikutukseen toisten kanssa. Ihmisenä
olemisen taidon kehitrymistä pidetzän Viitekehyksessä kielenopetuksen perustana.

kosvoo ilmon, etlö osio siniinsö

tavaa kawua ihmisenä, kelen käWtäiänä a

muutuu miksikötin. Ntiin on

oppilaitolsen työyhteisön iäsenenä. Siinä on
ti.rkeä myös kulttuurienvälisen viestintä-

kielenoppimisen orvioinnissokin:

kompetenssin kehitt.vminen i a kasvaminen

orvioinnin poinollominen koroslso

vastuulliseen kansalaisuuteen. Tarkoitamme täIlä oppilaan ia kielenkä1ttäiän

orvioinnin lsi milloomisen kohleeno

kykyä kohdata ihmisenä olemisen erilaisuus

tulisi rakentua
sellaisen tiedon hankinnalle, ioka tukee
oppimista itsestä, toisistt ia m:aailmasta.

olevien osioiden orvoo io merkitystö

f

tekemöön "oikeilo" osioilo

milii orvioiduon, silö urvosleloun.
0n siis mielilliivö perusleellisesli,
mihin hqluomme kohdentou
huomion vieruiden kielten oppimisen

Tämä merkitsee sitä, että anioinnin tulee

j

a kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

kohdistua tietämiseen opetettavan aineen
siszillöistä ia myös itsestä, opiskeliioista,

Iurooppoloisen viilekehyksen
toitotosoihin on ortikkelin kirloittolien

miele$ii vosloin looio-oloislo
nökemystö kielitoidosto io opetuksen

tuvoiteistu. Pelkösttltin loitotosoio
poinollovo kouluurvoslelu kovenloo
sekö uusisso opelussuunnilelmon

perusleiso ellii Viilekehyksessö
esilellyiö niikemyksiö kielitoidosts,
viestinnö$ti io kulttuuritoidoislo.

yhteisöstä, yhteiskunnasta

omakohtaiseen kokemukseen pohiaavaa
opiskelua, joka tukee oppilaan itsenäisty-

Anioiian tieto opiskeliian kielitaidosta tai

mistä. Olemme kiiyttäneet tällaisiin tavoitteisiin pyrkiwistä kelenopetuksesta nimitysl:å kielikasuafzs. Sitä luonnehtivat:
. oppilaan omat pämäärät ja autonomia

(henkinen itsenäis1ys)

.

.

oppilaan henklökohtainen sitoutuminen

oppimiseen

oppilaan omaehtoisuus, aloitteellisuus
ja vastuullisuus

oppimisen mielekklys, spy,s ja laajaalaisuus

. oppilaan itsearvioinnin korostuminen
. opetuken oppilas- ja rnerkityskeskeiqrys.
Myös Eurooppalainen viitekehys asettaa
kielenopetuksen tavoitteeksi kielenoppiian
autonomian, oppimaan oppimisen ia monikielisen ja monikulttuurisen kompetenssin
tukemisen. Kielellisten fa viestinnällisten
kompetenssien lisähsi uihän kuuluu universaaleia tietoja jatatoia sekä kulttuureihin

sisälqviä iaetfija awoia ia uskomuksia,
jotka ovat olennaisia ktlttuurienvälisessä
viestinnässä. Viitekehvkessälvi1'tetädn eksis-

tentiaalisen kompetenssin käsitettä, jolla
viitataan yksilön ominaispiirteiden muodostamaan kokonaisuuteen. Sillä tarkoitetzuan yksilön persoonallisuuden piirleitä

ja asenteita, jotka koskevat hzinen käsitystään hänestä itsestään ia toisista sekä
hänen halukkuuttaan ryhtyä sosiaaliseen
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ia mauknasta.

laalle merktyksellistä oppimista. Se on

.
mekooninen somoslominen

kasvatustyön

kultnrurien moninaisuus kouluyhteisöissä

orvioinnisso.

Kielten lodi$usorvosonoien

ja

a

Kokonaisv'altainen kielenopetus on oppi-

-

Opetus-

j

ylitse muiden. Itimö roioo
työskenlelyn tovoitleito io ohioo

Mitö qrvioidoon, sitö qrvostetoon

opiskelijasta kielen käyttäiänä karttuu ia
nä1,ttä1'tyy opetukseen osallistuville monin
tavoin: kirjoituksissa, kokeissa, tehtävissä,

keskusteluissa

ja

monenlaisissa muissa

kanssakä,vmisissä.

Oppimisen arviointi on hyvin monimuotoista ia moniulotteista toimintaa.
Parhaimmillaan siinä lövdetään sellaista
uutta, iota ei ole voitu edeltä kisin edes
aselta tavoitteeksi. Tällainen uutta luova
toiminta on vahvasti kontekstuaalista,
ihmisen elämäntilanteisiin sidottua. Sitä
eivät minkäänlaiset etukäteen laaditut
tavoiteasettelut tai yleistävät piirrelistat
pysty täysin tavoittamaan.
Näistä syistä oppimisen arviointi on parhaimmillaankin keskeneräistä, Se on aina

oppimisen tarkastelemista iostakin ennalta

asetetusta näkökulmasta, useimmiten
opetukselle asetetuista tavoitteista käsin.
Awiointi merkitsee siksi aina arvioitavan
ilmiön rajaamista. Se on f onkin tai joidenkin

valittufen kohteiden nostamista muiden
edelle ia näiden valittuien kohteiden
aruottamista. Se on suoritusten luokittelua
valittuien kriteerien perusteella.

Se, mitkä asiat nostetaan arvioinnin
kohteiksi, suuntaa toimintaamme. Alamme
tavoitella sitä, mitä pidetziän anokkaana.
Jos siis kielenopetuksessa arviointi kohdennetaan vain kielitaidon taitotaso,en

saavuttamiseen osa-alueittain, opetus-

määrittämiseen oppilaiden tuotoksissa,

tapahfuma kaventuu ja huomio siirliy pois

päad-1täan

ihmisestä

ja hanen

kasluprosessistaan.

että niin

oinnihsi.

Sevastaa mielestämme paremmin
kielikasvatuksen käsitystä kelenkäytöstä
ja kielitaidosta ja on sopusoinnussa myös

helposti ja huomaamatta siihen,
opettajat kuin oppilaatkin luo-

Arviointi raiautuu taitotasojen saavuttamisen

puvat omaehtoisen harkintansa lviytöstä.

Viitekehyksen näkemysten kanssa.

tarlil<atll:.tn jasuoritusten luo kitteluun, siis

TäIlöin he saaltavat vjeruanttn omaa olemassaoloaan selkiyttävästä lrysymisestä ja

arvosteluun tarvittavan tiedon kokoamisessa

perusteella. Tällainen kapea-alaisuus ei
ole edellä esitetfien kielikasvatulsen peri-

siitä nous evas ta ajatteltsta.

muun muassa oppilaiden tietoisen tarkkai-

aatteiden mukaista.

tunnettua

eri aatetta, IIIL onopetettava sitä,

ja erilaisten kielellisten suorifusten perus-

Ieella. Eurooppalainen kielisalhku on
yksi autenttisen arvioinnin toteutusmuoto.

Ops-perusteiden roioukset

minkä oppimi sta awioidaan, op ettaja ajautuu helposti varmistamaan tukikysymylain
ja -materiaalein, ettd kaikki arvioitavaksi

vefiailuun edel9iktsinlaaditfujen kriteerien

Autenttinen arviointi tukee opettajaa

Toteuttaessaan sitä kä)'tännön työssä
p

lun, havainnoinnin, ohjauskeskustelujen

Autenttiseen arviointiin kuuluu olennaisesti

mzäriteltyon tullut opetulsessa "katetuksi".
Opetushallitus märittelee perusopetuksen

Tällainen varmisteleminen johtaa usein

myös oppilaan itsearvioinnin tukeminen
arviointikriteereiden alulla. Arviointi pal-

kielten tavoitteet taitotasokuvaulsia laajemmin. Ops-perusteissa kielenopetuksen

hnomaamattasiihen, että opetus kangistuu

ja

velee nän itseniiistä kielten opiskelua ja

-

strategioihin. Samanlaiset kategoriat ovat

opetlaian asenne
niin kieltä kuin
oppilaitakin kohtaan teknistl.y. Tällöin
opetlajan ohjauksessa olevien oppilaidenkin todellisuus muuttuu tekniseksi:

löydettävissä myös lukion ops-perusteista.

asioita jaihmisiaaletaankåsitelläkohteina,

Opetulsen keskeiset sisdllöt jaelaan niin
ikärin kolrneen alueeseen: tilanteisiin ja

joilla ei ole itseisarvoa, siis vzilineinä.

sensa. Kie lenopp imis kertomus sisd,ltaa
oppilaan itsearviointeja ja pohdintoja työs-

viestintiistrategioihin. Kuvaukset oppilaan
hyvästä osaamisesta 6. ia g.luoltgLn p:d,äI-

Kouluorvostelu io tqitotqsot

ja hänestä itsestädn kielenoppijana ja työyhteisön jd,senend,. Työ-

tavoitteet on jaettu kolmeen alueeseen:
kielitaitoon, kulttuuritaitoihin ja opiskelu-

edistdd,sitä tukevia opetuskäytänteitä.

Eurooppalaiseen kielisalkkuun sisdlqruä
lip as s i tivistaa Intotaso steikon mukai-

k ie

sesti omistajansa kielitaidon ja tuo esille
hrinen kulttuurienvdliset oppimiskokemuk-

aihepiireihin, kielellisiin rakenteisiin ja

kentelystään, oppimiskokemuksistaan,
strategioistaan

tyessd rajataan tavoitteissa kuvattuihin

Taitotasokuvaukset ovat tuoneet paljon

kansio sisältää yhtäälr^ summatiivisia

kolmeen alueeseen: kielitaitoon, kulttuuritaitoihin ja opiskelustrategioihin.

myönteistä kielenoppimisen aruiointiin.
Ne on muotoiltu siten, että ne korostavat

tietoja todistusarvosanoista

Myös Opetushallituksen näkemyksen

oppilaan kielenkäyttövahr,uulsien kehittymistä: mitä hzin osaa tehdä kelellisilläIar-

kielten todistusaruosanof en tulee
siis ilmaista muutakin kuin taitotasoina
mtil<aan

kuvattua kielen osaamista. Kielitaidon tason

doilaan j a miten hänen

ki elitaiton sa e distyy

ylemmille taitotasoille, Taitojen kuvauksista

ja

toisaalta

erilaisia oppilaan kielitaitonäytteitä ia niihin
liittyriä itse- ja tovefianiointeja. Sen kiyttö

ohjaa itsenäistrya n ja luorovaikutteiseen
työskentelyp kielten opiskelussa.
Abstraktit ja lciyttökontekstista irrotetut

määrittämises sa Wätfietaan Viitekehyksen

muodostuu oppilaalle tavoitteellinen kieli-

taitotasojen kuvausasteikkoa, josta on tehty

taidon jatkumo eri kielten opiskeluun kou-

taitotasokuvaukset palvelevat kielenopetuksen tavoitteiden asettelua yleisemmdllä

alkuperäistä paljon yksifyiskohtaisempi

lun pätyttyäkn. Viitekehylseen sisdlqruä

tasolla. Ne tarjoavat erityisesti oppilaitosten

suomalainen sovellus (A- ja B{asojen ala-

itseanrioinnin korostus tukee oppilaan

kategoriat). Tavoitteiden mukaisesti myös

artonomiaa ja vastuuta oman kielitaitonsa

opiskelustrategioiden

kehittämisestä. Näin Viitekehys ohjaa

päättöanuioinneissa tarpeellisen kuvausjäriestelmän, joka helpottaa kielenoppimisen fulolsista kommunikoimista kan-

tulee olla arvioinnin kohteina olennaisella

oppilaan työ skentelyzi j a motivo i hanta kar-

sainvzilisesti

tavoJla. Tama merkitsee sitd, etta kouluar-

tnttarmaan kielitaitoaan myös myöhemmin

kulttuuritaitojen

ja

vosanojen ja Viitekehyksen taitotasojen
suora linkitys ei ole perusteltua.

työelämzin muuttuvissa tehtävissä,

Taitotasoihin peflrstuva arviointi ei kuitenkaan saa kav entaa kielenoppimisen

latja-alusta tavoitekokonaisuutta ja siten
kielenopetusta. Trillaisen anrioinnin tulee

Koventuuko opetus?
Opetussuunnitelman perusteissa ja Viitekehyksessä ase tetluien pråmiäien aruiointi

siksi olla vain osa kehittävdä prosessiariointia, joka ohiaa oppilaiden ja opet-

y

mmd,r r ettdv dlla tav

alla.

Uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden

mukaisesti arvioinnin tulee kohdistua siihen, miten kukin oppilas on edistyn)'tkieli-,

kulttuuri- ja opiskelutaidoissaan. Koulun
kieltenopiskelun edistämiseksi fulee edelleen kehittää sellaisia aruioinnin toteutusmuotoja, joissa otetaan huomioon kielen-

tajien työskentely:i tavoitteiden saaluttami-

oppijan ainutkertaisuus selci oppimisen
konteksti ja siind, syntlvät merkitykset.

kaventuu, jos arvostelustafulee m el<aanistn

selsi. On korostettava aruioinnin prosessi-

Tämä merkitse e siIa, ettdtaitotasoihin poh-

tavoitetasoj en märittelyri. Kun milcitahansa

luonnetta

iafiiv aa (krelellisen

alkujaan j oustavakin pedagoginen menettely

oppimistavoitteiden kannalta mieleklcäitä
ja keskeisiä viestinnällisiä ti etoj^
i^ Iuitoia,,

tia ia koulun oppimistavoitteisiin $tkeytyv?ä sanallista tai numeerista arviointia

oppimistaitoj a j a monikulttuurista asennoitumista oppimisen kontelatissa. Tallaista

ei tule sekoittaatoisiinsa. Kummallakin on

ollut tarkoitettu. Jos arviointi keskittly

p

taitotasokuvaulaissa esitettyjen piirleiden

arviointia kutsutaan autenttiseksi arui-

tarvitlav an arvioinnin ko konaisuude s sa.

muutfuu selviölai,

se

teknistyy

j^siIdaIetan

soveltaa tilanteisiin, j oihin sitä ei alun perin

j

a

relevanssia: pyrkimystä arvioida

s

ui

uwuden) arvioin-

nl*lo.nsa j a teht?ivänsä kielenop etulse ssa
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