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KIELIKESKUSOPISKELIJOIDEN
KOKEMUKSIA JA KÄSITYKSIÄ
KIELITAIDON ITSE- JA
VERTAISARVIOINNISTA
Raija Elsinen
Joensuun yliopisto

The past few decades have witnessed a major shift towards constructivist or
social interactionist views in language learning. Similarly, such educational
goals as promoting learning-to-learn skills and life-long learning have
become crucial. This has also increased interest in the use of learner-centred
assessment methods, such as self- and peer assessment. This article reports
on a survey undertaken in the autumn 2006 as part of the quality work at the
University of Joensuu Language Centre. The main aim of the survey was to
discover students´ conceptions and views concerning the use of self- and
peer assessment of language skills at the Language Centre.
Keywords: students, conceptions, self-assessment, peer-assessment

1 KYSELYN TAUSTA JA TAVOITE
Nykykäsitykset kielenoppimisesta korostavat perustellusti toisaalta oppimisen sosiaalista ja konstruktivistista luonnetta, toisaalta
oppijan itseohjautuvuutta, itsenäisyyttä ja vastuuta omasta oppimisestaan. Vastaavasti myös kielitaidon arvioinnissa käsitykset,
käsitteet ja menetelmät ovat enenevässä määrin painottumassa
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oppimisen tukemiseen ja oppijan voimaannuttamiseen. Tällaisia
arvioinnin muotoja ovat mm. itse- ja vertaisarviointi, jotka yleisen käsityksen mukaisesti soveltuvat diagnostiseen, oppimista tukevaan formaaliseen arviointiin sekä jossain määrin myös osaksi
arviointia, jonka perusteella voidaan antaa arvosana, tutkinto tai
todistus. Itse- ja vertaisarviointia käytetään usein myös yhdessä,
jolloin opiskelijakollegojen tuotosten arviointi parantaa arvioijan
kognitiivisia valmiuksia ja auttaa suhtautumaan tietoisen analyyttisesti myös omaan suoritukseen. Tällaista arviointikykyä pidetään puolestaan välttämättömänä edellytyksenä opinnoissa ja ammatissa suoriutumiselle. Itse- ja vertaisarvioinnin soveltaminen
osaksi kielikeskusten erityisalojen kielitaidon arviointia vaikuttaa
siis näiltä osin erityisen perustellulta. (Bostock 2006; Cheng &
Warren 2005; Little 2005; Ross 2005; Eurooppalainen viitekehys
2003: 182–215, 261–263; Huhta 2003; Benson 2001: 17; Shohamy
2000; Topping 1998; Oscarson 1997, 1989.)
Itse- ja vertaisarviointia koskeva tutkimusta on pääosin vielä
melko nuorta ja viime aikoihin asti suuntautunut ensiksikin kartoittamaan niitä materiaaleja ja menetelmiä, joilla opiskelija käytännössä aktivoidaan itsearviointiin. Toiseksi tutkimuksen keinoin
on pyritty selvittämään näiden arviointimuotojen validiteettia ja
luotettavuutta, jotka usein koetaan ongelmallisiksi. (Huhta 2003;
Ross 1998; Oscarson 1997, 1989; Falchikov & Goldﬁsh 2000;
Falchikov & Boud 1989; Topping 1998.)
Artikkelissani esittelen Joensuun yliopiston kielikeskuksessa
lokakuussa 2006 itse- ja vertaisarviointiin liittyvään opiskelijakyselyyn saamiani vastauksia. Kyselyn tarkoituksena oli alustavasti
selvittää kielikeskusopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä itseja vertaisarvioinnista sekä suhtautumista näihin. Kysely luo taustaa kielikeskuksen opetuksen laatutyölle, jossa myös kielitaidon
arviointia pyritään linjaamaan toiminnan yleisiä tavoitteita kuten
opiskelijoiden oppimaan oppimisen taitoja ja elinikäistä kieli- ja
viestintätaitojen oppimista tukevaksi. (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006: 21–22; Elsinen 2000: 36–42, 180–181.)
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Lisäherätteen kyselylleni antoi opetusministeriön tuella 2003–2006
toteutetun valtakunnallisen Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon
arvioinnin yhtenäistämishankkeen (KORUn) yhteydessä kertynyt
kielikeskusten ruotsin opettajilta saamani vastausaineisto. Kysymys itsearvioinnin käytöstä herätti tuolloin voimakkaita tunteita
sekä puolesta että vastaan. Hieman yli puolet vastaajista raportoi
soveltaneensa opiskelijoiden itsearviointia. Saatujen kokemusten mukaan opiskelijat arvioivat oman kielitaitonsa vahvuuksia
ja heikkouksia varsin realistisesti ja itsearviointia pidettiin myös
tehokkaana välineenä oppimaan oppimisen taitojen sekä itseohjautuvuuden kehittymiselle. Vertaisarviointia taas oli kursseillaan
käyttänyt vain noin kolmannes opettajista ja se oli liittynyt lähes
yksinomaan suullisen kielitaidon harjoitteluun. (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006: 84–89.)

2 KYSELYN TOTEUTUS JA AINEISTON
KÄSITTELY
Koska selvityksen kohteena olivat opiskelijoiden kokemukset ja
käsitykset, valikoitui tutkimusotteeksi pääosin laadullinen lähestymistapa paikoin määrällisin kuvauksin täydennettynä (Tashakkori
& Teddlie 1998: 5, 21–22). Kyselyn toteutin puolistrukturoidun
kyselylomakkeen (liite 1) avulla ja rajasin sen koskemaan vain
Joensuun yliopiston kielikeskuksen antamaan tutkinto-opetukseen
kuuluvia englannin ja ruotsin kielen ryhmiä: Englanti lingua francana on yleisin valinta tutkinnon pakolliseksi vieraaksi kieleksi,
ruotsi taas tavallisin toinen kotimainen kieli. Näille kursseille
osallistuu yleensä suurin osa Suomen ylipisto-opiskelijoista, joten tuloksia voi varovaisesti suhteuttaa muihinkin vastaaviin yhteyksiin. Varsinaista yleistettävyyttä tai siirrettävyyttä ei tuloksilla luonnollisesti ole. (Eskola & Suoranta 1998: 67–68, 212–213;
Alasuutari 1993: 114.)
Lomake esitettiin kauppatieteen ja opinto-ohjauksen englannin kielen ryhmille sekä luokanopettajien tieteellisen ruotsin kie353

len ryhmälle (N=37) kyseisten oppituntien aikana syksyllä 2006.
Koska vastaajamäärä oli varsin rajallinen, eikä tarkoitukseni ollut
tehdä vertailuja eri vastaajaryhmien (kielet, pääaineet, sukupuoli)
välillä, käsittelin vastaukset manuaalisesti ja yhtenä kokonaisuutena analyysiä tehdessäni. Analyysi eteni kysymys kerrallaan siten, että annoin laadullisen aineistoni teemojen ja luokkien nousta
esiin (ks. myös Elsinen 2000: 91–92).

3 TULOKSET
3.1 MISSÄ KIELITAITOA ON ARVIOITU JA MITEN
ARVIOINNIN ON KOETTU KONTEKSTIKOHTAISESTI
EROAVAN
Pyysin opiskelijoita ensin kertomaan, missä yhteyksissä heidän
kielitaitoaan oli kyselyyn mennessä arvioitu. Kuten taulukko 1
odotetusti osoittaa, kaikki opiskelijat olivat läpikäyneet peruskoulun ja yhtä lukuun ottamatta myös lukion sekä ylioppilaskirjoitukset.
TAULUKKO 1. Yhteyksiä, joissa vastaajien kielitaitoa on arvioitu.

Missä kielitaitoa arvioitu
Peruskoulu
Lukio
Ammattikoulu
Ylioppilaskirjoitukset
Ammattikorkeakoulu
Kielikeskus
Yleinen kielitutkinto
Muut yhteydet:
-työhönottohaastattelu
-kansalaisopisto
N=

Vastaajamäärä
37
36
5
36
7
29
2
1
1
37
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Kokemusta vastaajien enemmistölle, eli 29 opiskelijalle, oli ehtinyt jo kertyä myös kielikeskusopinnoista. Sitä vastoin kokemukset
ammattikorkea- ja ammattikoulusta tai muista kielitaidon arviointiyhteyksistä, kuten yleiset kielitutkinnot tai työhönottohaastattelut, olivat yllättävänkin vähäisiä – erityisesti, kun ottaa huomioon,
että kyseisten koulutusalojen opiskelijoiksi harvemmin päädytään
suoraan lukiosta.
Edeltäneeseen liittyvästi pyysin opiskelijoita myös kuvaamaan
sitä, miten he olivat kokeneet kielitaitonsa arvioinnin eronneen eri
yhteyksissä. Saaduista avovastauksista nousi selvästi esiin kolme
perustetta, joilla vastaajat erittelivät kokemaansa kielitaidon arviointia: 1) arvioinnin kohde eli mitä oli arvioitu, 2) arvioinnin
koettu vaativuus sekä 3) arvioinnista saatu palaute eli ensisijaisesti tapa, jolla arviointi oli annettu. Toisinaan esiin nostettiin myös
saadun palautteen määrä. Vastauksia tiivistää taulukko 2.
Oppimiskäsitysten ja opetussuunnitelmien muuttumisesta
sekä erinäisistä ylioppilaskirjoitusten suullisen taidon arviointikokeiluista huolimatta opiskelijoiden vastauksista näkyi edelleen selkeä vastakkainasettelu toisaalta peruskoulun ja lukion kielitaidon
arvioinnin kokemisen ja toisaalta yliopistossa suoritetun vastaavan välillä: Lukion ja ylioppilaskirjoitusten arvioinnissa korostui
kirjallisten taitojen merkitys. Painopisteen koettiin itseisarvoisesti
olevan tiettyjen kielioppiasioiden testaamisessa ilman että niiden
viestinnällistä merkitystä olisi kriittisesti tarkasteltu. Yliopiston
osalta taas korostui tyypillisesti puheen osuus sekä yleensäkin kielenkäyttö päämääriin, jotka ovat sidoksissa akateemiseen ja ammatilliseen toimintaan.
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TAULUKKO 2. Kielitaidon arvioinnin koettuja eroja.
ARVIOINTI ARVIOINTIPAIKKA

1) Kohde

ARVIOINTIPAIKKA

Peruskoulu & lukio

Yliopiston kielikeskus

Kirjallinen taito
kielioppi + sanasto
- Peruskoulun ja lukion
arvioinnissa korostuivat
kieliopin ja sanaston hallinta.
- Peruskoulussa arvosteltiin
vain kokeita ym. muita
kirjallisia töitä.

Suullinen ja kirjallinen taito
käytännön tilanteet
- Kielikeskuksen arvioinnissa on
mielestäni enemmän kyse siitä,
kuinka osaan käyttää kieltää ja
hyödyntää kielitaitoa.
- Yliopistossa arvioidaan
monipuolisemmin pitää osata sekä
puhua että kirjoittaa.
- Vaatimustaso on muuttunut ja
yliopistoon tultaessa kriteerit
kohdistuvat oman alani kielitaitoon.

2) Vaativuus Vähemmän vaativaa
- En juuri ole miettinyt
arviointia koulussa,
mutta ehkä se oli jotenkin
helpompaa. Tottu siihen, miten
piti vastata.

Erittäin vaativaa
- Yliopistossa on ollut vaativin
arviointi…,
- Mitä akateemisempi paikka, sitä
tarkempi ja monipuolisempi arviointi
on ollut.

3) Palaute

Etupäässä sanallisesti myös suullista
palautetta
- Yliopiston kielikeskuksessa olen
saanut suullista palautetta kirjallisen
lisäksi sekä vertaisarviointia.
- Enemmän henkilökohtaista
palautetta suusanallista ja viestejä.

Etupäässä numeroina,
kirjallisesti
- Numero, hyväksytty/hylätty,
hyvä jne. ei sinänsä paljon
tasosta kerro.
- Numeroarvostelu ei
mielestäni ole hyvä, vaan
parempi olisi kirjallinen
tai suullinen arvio.

Arvioinnin vaativuuden osalta koettiin loogisesti vaatimusten
kasvavan koulutusasteelta ylemmälle siirryttäessä. Syynä tähän
esitettiin ensisijaisesti akateemisen ja/tai oman alan kielitaidon
vaatimus. Toissijaisena syynä esiin tuli arviointimenetelmien monipuolisuus, jolla epäsuorasti voi olettaa viitattavan myös suullisen
kielitaidon arviointiin. Yllättävää kuitenkin on, ettei vastauksissa
lainkaan tuoda esiin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja tai
niihin liittyviä kuvaimia, vaikka koko toiminta perustuu niille ja
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ne esitellään perusteellisesti niin kursseilla kuin laitoksen verkkosivuillakin.
Kolmantena tekijänä nousi esiin arvioinnista saatu palaute.
Peruskoulun ja lukion osalta tämän koettiin olleen melko yksipuolista ja etupäässä numeerista. Yliopistossa saatua arviointipalautetta pidettiin monipuolisempana ja runsaampana. Erityisesti tunnuttiin arvostavan opettajan henkilökohtaisesti antamaa suullista
palautetta.
3.2 KIELITAIDON ARVIOINNIN KOKEMINEN
MYÖNTEISENÄ TAI KIELTEISENÄ
Opiskelijoilta kysyttiin myös, miten he olivat itseensä kohdentuneen kielitaidon arvioinnin tähän mennessä kokeneet. Ilahduttavaa
oli, että opiskelijoiden enemmistö (65 %) oli kokenut oman kielitaitonsa arvioinnin myönteisenä asiana. Perusteluna myönteiselle suhtautumiselle nousi suurimpana mainintojen joukkona esiin
arvioinnin keskeinen ohjaava merkitys kielen oppimisprosessille.
Positiivista, koska antaa ohjeita tulevaisuuden opiskelua varten.
Näyttää tason. Arviointi/palaute on ollut rakentavaa, antanut kuvan omasta kielitaidosta ja sen tilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin kokemiseen myönteisenä vaikuttivat lisäksi käsitykset arvioinnin luotettavuudesta ja opettajan ammattitaidosta.
Minulla on aina ollut opettajia, jotka ovat olleet päteviä ja joiden
ammattitaitoon on voinut luottaa. Luonnollisesti myös kohtuullinen menestys kieliopinnoissa ja saadut positiiviset arviot edesauttoivat myönteisen suhtautumisen syntyä. Kielet on aina olleet
mulle helppoja, hyvää palautetta on mukava saada.
Kielteisesti edeltäneen kielitaitonsa arvioinnin oli kokenut 35 %,
eli runsas kolmannes vastaajista. Enemmistön mielestä arviointi oli kohdennettu väärin – vain kirjallisen kielitaidon ja lähinnä
kieliopin ja sanaston hallinnan arviointiin. Lukion ja peruskoulun
kieltenopiskelu ja sen arviointi ei hyödyttänyt minua, koska se oli
vain arviota siitä, kuinka osaan oppimani kielioppiasiat siirtää
koetilanteessa paperiin. Kokeille ei testattu esim. suullista taitoa
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tai sitä kuinka hyvin itsesi saat ymmärretyksi oman kielitaitosi
avulla. Lukiossa tuijotetaan liikaa esim. oikeita sanoja, eikä arvosteta tarpeeksi kommunikointitaitoja, valmiuksia puhua kieltä,
vaikka se ei aina olisi 100 % oikein. Vastauksista heijastui lisäksi
selvä näkemys siitä, että käytännön kielitaidolla usein ymmärrettiin juuri suullista kielitaitoa. Havaintoa vahvistavat myös aiemmat
tutkimukset (Elsinen 2000: 102–104; Dufva ym.1996: 64–65).
Toinen kielteisiä käsityksiä aiheuttanut tekijä on, ettei arvioinnista koettu saatavan todellista yksilöllistä ohjausta tai hyötyä.
Usein arviointi on ollut ”määre” osaamisestani, mutta koskaan
arvioinnissa ei ole tuotu esille, mikä on hyvää, mitä ehkä osaan tai
edes sitä, miten voisin parantaa kielitaitoani. Kolmas kielteisesti
vaikuttanut tekijä oli yksittäisten kokeiden merkityksen ylikorostuminen kokonaiskielitaidon arvioinnissa. Jos koe epäonnistunut,
arviointi huono, vaikka kokonaisosaamistaso olisi parempi kuin
kokeesta saatu arvosana. Näihin vastauksiin voi myös katsoa sisältyvän implisiittisen toiveen jatkuvasta ja holistisemmasta arvioinnista.
3.3 KIELITAIDON ARVIOINNIN TEHTÄVÄT
OPISKELIJAKÄSITYSTEN MUKAAN
Kysymykseen siitä, mitkä opiskelijoiden mielestä olivat arvioinnin keskeiset tehtävät, sain vain melko yleisellä tasolla olevia
vastauksia. Enemmistö vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että
arvioinnin tehtävä oli selvittää opiskelijan kielitaidon senhetkinen taso ja auttaa kehittämään sitä. Antaa kuvan nykyisestä kielitaidosta. Kannustaa eteenpäin ja antaa ”vinkkejä” kielitaidon
kohentamiseen. Osa näki arvioinnin tehtäväksi pelkän oppimisen
tukemisen. Saada oppilas oppimaan paremmin. Myös kielenkäyttöön kannustamista pidettiin arvioinnin tehtävänä. Rohkaista
käyttämään kieltä, koska se on pääasia. Parin vastaajan käsitysten mukaan kielitaidon arvioinnissa keskeistä oli lähinnä palaute
ahkeruudesta ja yrittämisestä. Kredittiä osallistumisesta & yrittämisestä… ei niinkään pilkkujen viilailemisesta! Vain yksi vastaa358

ja toi esiin kielitaitoarvion mahdollisen välineellisen merkityksen
työhön rekrytoitumisessa. Välittää tietoa kielitaidon tasosta esim.
työhönottotilanteissa.
Opiskelijoiden antamien vastauksien sisällön lisäksi kiinnostavaa on myös se, mitä vastauksissa jätettiin mainitsematta. Oli
yllättävää, etteivät mitkään vastauksista selvästi liittyneet yliopistolliseen kielikeskuskontekstiin. Yksikään vastaaja ei liittänyt arviointia tutkintoasetuksen kieli- ja viestintätaitovaatimuksiin tai
eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoihin, vaikka kaikki
opiskelijat ovat kurssiensa alussa käyneet nämä läpi. Monella oli
lisäksi aikaisempaa kokemusta kielikeskuskursseista. Vastaajat
näkivät kielitaidon arvioinnilla siis pääsääntöisesti olevan diagnostisen ja/tai formatiivisen tehtävän. Arviointia ei missään vastauksessa liitetty tietyn kielitaitotason omaamisen varmistamiseen,
mistä esimerkiksi ruotsin kielen taidon osalta myös on kyse (ks.
myös Elsinen & Juurakko-Paavola 2006: 11–16).
3.4 KIELIOPINTOJEN YHTEYDESSÄ
HARJOITETTU ITSEARVIOINTI
Valtaenemmistö vastaajista ilmoitti luonnollisesti jossain määrin
harjoittaneensa itsearviointia kieliopinnoissaan, kuten kuvio 1
osoittaa.
Ei y htään
its earv iointia
käy ttäneet
opis kelijat
Jos s ain määrin
its earv iointia
käy ttäneet
opis kelijat
Paljon its earv iointia
käy ttäneet
opis kelijat

KUVIO 1. Itsearvioinnin käyttö omassa kieltenopiskelussa.
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Vain yksi opiskelija kuvasi käyttäneensä paljon itsearviointia. Joka
kurssin alussa täyttänyt arviointilomakkeen, omaa pohdintaa oppimisessa paljon muutenkin. Kolme vastaajaa sitä vastoin ei mielestään ollut lainkaan harjoittanut itsearviointia kieliopinnoissaan.
Ainoana perusteluna saatu vastaus kuuluu seuraavasti: En juuri
ajattele asiaa. Jonkin asteista itsearviointia on kuitenkin vaikea
välttää, esim. omien suoritusten vertailua muiden vastaaviin, ja
vastaajien käsitys selittyykin todennäköisesti joko sillä, ettei asiaa
oltu tiedostettu tai sillä, ettei sitä jaksettu pohtia.
Opiskelijat kuvasivat käyttäneensä seuraavia itsearviointimenetelmiä: Yleisimpiä olivat erilaisten arviointilomakkeiden,
kriteeristöjen ja kuvainten käyttö. Erilaisilla itsearviointilomakkeilla. Tämä toimii hyvin silloin, kun kriteeristö on omaksuttu ja
käyttöä harjoiteltu. Myös oman suorituksen rinnastamista muiden
vastaaviin kuvattiin usein tapana arvioida itseään. Peilaan muiden
osaamistasoon omaa osaamistani = on ollut itsearviotani. Oman
osaamisen suhteuttaminen muiden osaamiseen on perusinhimillistä ja rakentaa minäkuvaamme. Tähän käytäntöön saattaa myös osin
ohjata koululaitoksemme normiviitteiseen arviointiin painottuva
perinne. Kielitaidon arvioinnin kannalta tällainen vertailu voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa, mikäli vertaisryhmä ei ole riittävän
laaja ja koostu tarpeeksi eritasoisista opiskelijoista (Huhta 2003).
Edelleen itsearvointia kerrottiin toteutetun myös testaamalla omia
taitoja ja niiden riittävyyttä aidoista käytännön tilanteista selviämiseen. Oscarson (1989) kutsuu tätä informaaliseksi itsearvioksi. Ennen englannin kurssille osallistumista, jolla pitäisi pystyä
lukemaan eng.kielisiä artikkeleja ja tuottamaankin eng.kielistä
tekstiä, olen tutustunut eng. kielisiin artikkeleihin testatakseni kielitaitoani. Hän pitää tämän kaltaista itsearviointia varsin luontevana – opiskellaanhan kieliä juuri aitoja kielenkäyttötarpeita varten.
Lopuksi itsearviointia pohdinnan tai reﬂektion muodossa kuvaa
vain muutama vastaaja. Monen kurssin päätteeksi arvioin omaa
oppimista, tavoitteiden täyttymistä ym. Mietin, olenko tehnyt tarpeeksi, olisinko voinut tehdä enemmän, mitä olisin voinut tehdä
toisin? Näistä piirtyy kuva itsearvioinnista mentaalisena proses360

sina, jossa arvioidaan koko pidempää oppimisprosessia ja sen onnistumista suhteessa tavoitteisiin.
Yllättävää puolestaan on, ettei itsearvioinnin kuvauksissa ollut mainintoja tietokonepohjaisten itsearviointimahdollisuuksien,
kuten DIALANG-ohjelman, käytöstä. Kielikeskuskurssien alussahan opiskelijoita yleensä pyydetään arvioimaan diagnostisesti
omaa kielitaitoaan sekä lähtötasoaan. Tähän samassa yhteydessä
suositeltavia apuneuvoja ovat käytettävissä olevat verkko-ohjelmat ja arviointiasteikot. Myöskään oppimispäiväkirjojen käyttöä
itsearvioinnissa ei kuvattu.
3.5 ITSEARVIOINNIN KOETTU ROOLI
KIELIOPINNOISSA
Suurin osa eli 72 % opiskelijoista koki itsearvioinnin roolin myönteiseksi kieliopinnoissa. Näkemysten perusteluissa korostettiin itsearvioinnin lähinnä edistävän oppijan oman vastuun tiedostamista
ja oppimisprosessia. Auttaa tajuamaan sen, että jokainen itse vastaa oppimisestaan. Oman tason miettiminen ja kehityskohteiden
pohtiminen auttaa suuntaamaan opiskelua. Käsitys saa runsaasti
tukea myös alan tutkimuksesta (Huhta 2003; Ross 1998; Oscarson
1997, 1989; Falchikov & Boud 1989).
Kielteisesti itsearviointiin suhtautui noin 28 % vastaajista.
Heidän vastauksistaan nousi esiin kaksi näkökantaa. Osan mielestä kielitaidon arviointi vaati ammattilaisen ja kuului näin ollen
opettajan tehtäviin. Kurssin opettajan tehtävä on päivittää opiskelijan harhaluulot omasta osaamisesta. Paitsi perinteisillä opettajan ja oppilaan rooleilla, näitä vastauksia voi selittää myös sillä,
etteivät vastaajat vielä olleet oivaltaneet oppimisprosessin luonnetta ja omaa tehtäväänsä siinä. Mukana saattoi olla myös tietoista
pyrkimystä vältellä omaa vastuuta. Osalle kielteisen suhtautumisen itsearviointiin kieliopinnoissa aiheutti pelkkä kyllästyminen.
Itsearviointia on jo vaan niin paljon, että maistuu vähän puulta!
Vaihtoehtoisesti vastaajat eivät mieltäneet itsearvioinnin tarkoitusta kieliopintojensa yhteydessä. En tiedä, mitä itsearvioinilla
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saavutetaan. Kielteistä suhtautumista saattaa siis selittää oman
kieliopintoihin liittyvän itseohjautuvuuden alhainen taso tai itsearvioinnin epäonnistunut toteuttaminen.
3.6 KIELIOPINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKITTU
KOKEMUS VERTAISARVIOINNISTA
Kuvio 2 tiivistää vastaukset kysymykseen siitä, missä määrin
opiskelijat olivat osallistuneet vertaisarviointiin, eli olleet mukana
sellaisessa kielitaidon arvioinnissa, jossa muut opiskelijatoverit
arvioivat heidän suorituksiaan ja he mahdollisesti muita.

V ertais arv ioinnis ta
kokemus ta
Ei kokemus ta
v ertais arv ioinnis ta

KUVIO 2. Vertaisarviointiin osallistuminen.

Yllättävää oli, ettei opiskelijoiden enemmistö (70 %) kuvaustensa
mukaan ollut missään koulutuksensa vaiheessa itse suorittanut vertaisarviointia tai ollut sen kohteena. Vertaisarvioinnista kokemusta omaavien vastaajien (30 %) kuvauksetkin rajoittuivat pääosin
stereotyyppisesti suullisista esityksistä annettuihin palautteisiin
sekä sanastotestien korjaamiseen. Joissakin sanakokeissa kaveri
tarkisti ja antoi numeron luokassa. Vertaisarviointi tapahtui kielikeskuksen ruotsin kurssilla. Saimme palautetta suullisesta esityksestä sekä opettajalta ja parilta opiskelutoverilta. Muita vertaisarvioinnin käyttötapoja, kuten sen soveltamista kirjoittamisen
harjoitteluun, kuvasi vain pari vastaajaa. Ollaan luettu toistemme
tekstejä, arvioitu niitä ja annettu vinkkejä.
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3.7 SUHTAUTUMINEN VERTAISARVIOINTIIN
Vaikka monellakaan vastaajalla ei ollut käytännön kokemuksia
vertaisarvioinnista, ilmoitti 60 % heistä kuitenkin suhtautuvansa
arviointimuotoon myönteisesti. Perusteluista nousivat esiin seuraavat ryhmät. Ensiksikin vertaisarvioinnin koettiin vastaavan todellisuutta ja olevan siinä mielessä autenttista. Se kertoo jotakin käytännöntilanteissa pärjäämisestä ja ohjaa siten opiskelua jatkossa.
Edeltäneeseen liittyi läheisesti myös se, että vertaisarvioinnin katsottiin tervetulleesti korostavan arvioinnissa viestintäkumppanin
näkökulmaa. Vertaisarvioinnilla laajennetaan kielitaidon osaamisen arviointia, miten muut näkevät sinun kielitaidon. Palautteen
avulla koettiin saatavan myös käytännön todisteita viestinnän onnistumisesta. Vertaisarvioinnin kautta arvioitava saa luotettavaa
tietoa siitä, kuinka hyvin tulee esim. ymmärretyksi. Käsitykset sopivat hyvin erityisalojen kielitaidon arviointiin. Suositus on, että
opiskelijoiden suorituksia arvioitaisiin myös muiden tiettyyn kielenkäyttötilanteeseen osallistuvien näkökulmasta (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006: 27; Douglas 2000: 1–27, 90).
Toiseksi esiin nousi käsityksiä, joiden mukaan vertaisarviointi avaa ymmärrystä, parantaa reﬂektointitaitoja ja on siten merkityksellistä oppimiselle. Myös arvioija tulee tietoiseksi kielitaidon
ulottuvuuksista ja pystyy paremmin reﬂektoimaan omaa osaamistaan. Nämä saavat tukea myös mm. Cheng ja Warrenin (2005) tutkimustuloksista, joiden mukaan vertaisarvioinnin voidaan katsoa
tehostavan korkeamman tason kognitiivista ajattelua ja edistävän
syväoppimista. Kolmanneksi vertaisarvioinnin koettiin lisäävän
tasa-arvoisuutta, kun valtaa ja vastuuta oppimisesta jaetaan. …Tulee …tasapuolisempi arviointi. Tavallaan arvioijana toimii tasavertaisempi ihminen kuin tavallisessa arvioinnissa. Taustalta on
löydettävissä oman oppimisen haltuunottoon ja voimaannuttamiseen liittyviä tekijöitä (ks. myös Shohamy 2000). Neljäntenä perusteluryhmänä tuli esiin vertaisarvioinnin monipuolisuus. Antaa
moniulotteisemman näkemyksen kuin pelkkä opettajan arviointi.
Useammalta henkilöltä saatu palaute koetaan luonnollisesti rik363

kaammaksi, mikä tutkimustenkin mukaan pitää paikkansa (Falchikov & Goldﬁsh 2000; Topping 1998).
Vertaisarviointiin kielteisesti suhtautuvia vastaajia oli kuitenkin noin 40 %. Heidän vastausperusteluissaan keskeisimmällä sijalla oli arvioinnin luotettavuus. Ensimmäisessä esiin nousevassa vastausluokassa korostettiin kanssaopiskelijoilta puuttuvaa
ammattilaisen kompetenssia. Ei päteviä antamaan arviota, koska
oma kielitaito voi olla mitä on ja ei myöskään tietoa arviointiperusteista heillä (yleensä). Ei toisen suoritusta voi arvioida tosta
noin vaan. Esitetty huoli on osittain aiheellinen, mikäli vertaisarviointia ei toteuteta riittävän suunnitellusti. Topping (1998) on
kuitenkin tutkimuksessaan havainnut, etteivät kaikki opiskelijat
hyväksy vertaisarvioinnin käyttöä, vaikka arvioinneilla olisi todistettavasti riittävä reliabilitetti ja validiteetti. Erityisesti heikompien
oppijoiden on hänen mukaansa vaikea hyväksyä vertaispalautetta
asianmukaisena.
Monen vastaajan mielestä vertaisarviointi myös lisäisi vilpin
mahdollisuutta ja rikkoisi opiskelijan oikeusturvaa. Epäilen objektiivisuutta! Oppilaiden oikeusturva kärsisi. Houkuttelee väärinkäytöksiin. Paitsi itse arviointi myös palautteen anto koettiin
ongelmalliseksi. Toisaalta pelättiin annettavien kommenttien olevan ylimyönteisiä. Kaikki ovat kohteliaita toisilleen, korulauseita.
Toisaalta taas pelättiin vertaispalautteen mahdollisesti aiheuttamaa
kasvojen menettämisen uhkaa tai käyttöä suoraan kiusaamiseen.
Voidaan käyttää ehkä kiusaamaan tai opiskelijalle voi tulla kiusaantunut olo, jos ei ole hyvä kielissä. Näitä vastaustyyppejä voi
selittää se, että arviointiin liittyy aina kontrollointia ja valtaa, jota
voidaan käyttää monilla tavoin väärin (Falchikov & Goldﬁsh 2000;
Oscarson 1997; Topping 1998).

4 TULOSTEN POHDINTAA
Kielikeskuksen opetuksen laatutyön näkökulmasta on arvokasta,
että opiskelijoiden enemmistö tässä kyselyssä näkee kielitaitonsa
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arvioinnin myönteisenä ja omaa oppimistaan palvelevana asiana.
Peruskoulun ja lukion kieltenopetuksen ja yliopiston kielikeskuksen kieltenopetuksen välille näyttää silti kokemuskuvausten perustella edelleen muodostuvan arviointikulttuurinen kuilu, jossa
edeltänyt koulutuskonteksti edustaa kirjallisten taitojen painottamista ja teoreettista otetta ja jälkimmäinen puolestaan painottumista akateemiseen ja alakohtaiseen käytännön kielenkäyttöön
sekä puhumiseen. Kielenoppimisesta on näin ollen vaikea muodostaa aitoa asteittaisen kehittymisen jatkumoa, mikä kuitenkin
olisi välttämätöntä sekä yksilön että yhteiskunnan nykytarpeita
ajatellen. Tarvitaan siis kriittistä tarkastelua koskien sitä, mitä käsite kielitaito ajassamme merkitsee. Lisäksi on ryhdyttävä arvioimaan tämän käsitesisällön hallintaa yhtenäisemmin ja oppijan
voimaannuttamista tukien läpi koko koulutusjärjestelmän.
Kielitaidon arvioinnilla opiskelijat kuvasivat kyselyssäni
pääsääntöisesti olevan tehtävänä selvittää arvioitavan kielitaidon
taso ja auttaa sen kehittämisessä. Kuvausten yleisyys, osin jopa
epämääräisyys, antoi kuitenkin tuntumaa siitä, että arviointia, sen
eri tyyppejä, perusteita ja tehtäviä tulisi nykyistä enemmän avata
myös opiskelijoille oppimisvälineiksi.
Enemmistö opiskelijoista ilmoitti kyselyssä harjoittaneensa itsearviointia. Käytössä oli tavallisimmin ollut jokin arviointilomake tai arviointi oli kirjoitettu vapaamuotoisesti annettujen
kriteerien pohjalta. Myös reﬂektointi ja itsensä muihin vertaaminen tai käytännön tilanteissa testaaminen tuotiin tässä yhteydessä
esiin. Kaikkiaan itsearvioinnista piirtyi kuitenkin melko sirpaleinen ja muusta oppimisyhteydestä irrallaan oleva kuva. Myönteisesti itsearviointiin suhtautui noin kaksi kolmasosaa vastaajista.
Itsearvioinnin koettiin paitsi edistävän oppimista myös lisäävän
oman vastuun tiedostamista, mitä erityisesti yliopisto-opintojen
kyseessä ollen pidettiin perusteltuna. Itsearviointiin kielteisesti
suhtautuneet eivät sitä vastoin nähneet sillä mitään tarkoitusta.
Saatujen vastausten perusteella itsearvioinnin käytölle kielikeskusopinnoissa on melko otollinen maaperä. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että tarvittaisiin lisää opiskelijoiden opastusta ja ohjausta
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sekä vaihtelevimpia ja monipuolisempia itsearvioinnin muotoja ja
välineitä.
Kokemusta vertaisarvioinnista omasi yllätyksekseni vain alle
kolmannes vastaajista. Nekin, joilla kokemusta oli, olivat pääsääntöisesti vain antaneet ja/tai saaneet suulliseen esitykseen liittyvää
palautetta tai korjanneet toistensa sanastotestiä. Puuttuvasta kokemuksesta huolimatta runsaasti yli puolet opiskelijoista suhtautui
myönteisesti vertaisarvioinnin käyttöön. Perusteluissa tuotiin vertaisarvioinnin etuina esiin viestintäkumppanin tarkastelunäkökulma, oppimista syventävä merkitys, monipuolisuus sekä tasa-arvon
lisääntyminen. Kielteisesti suhtautuneet vastaajat olivat eniten
huolissaan arvioinnin luotettavuudesta. Esiin tuotiin arvioinnin
edellyttämä ammattitaito, vilppimahdollisuuksien lisääntyminen
sekä reilun ja asianmukaisen palautteen annon vaikeus. Vastausten
perusteella näyttää siltä, että vertaisarvioinnilla olisi nykykäyttöään tuntuvasti enemmän potentiaalia kielikeskusopetuksessa.
Tämä, kuten itsearviointikin, edellyttää toteutuksen asianmukaista
suunnittelua sekä luonnollisesti myös opiskelijoiden monipuolista
perehdyttämistä asiaan. Itse- ja vertaisarvioinnin käytön tehostaminen edellyttää erityisasiantuntijuutta ja valmiuksia myös opettajilta, joten näihin kielitaidon arviointitapoihin tulisi kiinnittää
tuntuvaa huomiota jo opettajankoulutuksessa.
Auttaaksemme kielikeskuksessa opiskelijoita heidän oman
alansa kieli- ja viestintätaitoon ja tukeaksemme samalla heidän
kielenoppimistaitojensa kehittymistä ja heidän haluaan elinikäiseen oppimiseen, on tärkeää, että myös käyttämämme arviointi tukee tätä tavoitetta. Itse- ja vertaisarvioinnilla on tavoitteen saavuttamisessa paljon annettavaa, vaikka niitä ei vielä nykytietämyksen
valossa voikaan suositella ainoiksi arviointitavoiksi kielikeskuksiin. Tämän päivän yhteiskunnassa kieli- ja viestintävalmiudet,
joihin sisältyy monipuolinen kohtaamisosaaminen, ovat yksi taloudellisenkin pääoman muoto, jonka arvo säilyy tai kasvaa vain,
kun meillä on perustiedot, -taidot ja halukkuus niiden päivittämiseen (Benson 2001: 18–19).
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LIITE 1.

Kyselylomake
1. Missä yhteyksissä kielitaitoasi on tähän saakka arvioitu?
a) peruskoulussa
kyllä/ei
b) lukiossa
kyllä/ei
c) ammatillisessa oppilaitoksessa
kyllä/ei
d) ylioppilaskirjoituksissa
kyllä/ei
e) ammattikorkeakoulussa
kyllä/ei
f) yliopiston kielikeskuksessa
kyllä/ei
g) yleisessä kielitutkinnossa tms.
kyllä/ei
h) muualla, missä?
kyllä/ei
- Miten arviointi on kokemuksesi mukaan eronnut eri yhteyksissä?
2. Miten olet kokenut kielitaidon arvioinnin? Positiivisesti/negatiivisesti
- Lyhyt perustelu:
3. Mitkä ovat mielestäsi kielitaidon arvioinnin tehtävät ja/tai päämäärät?
4. Oletko ollut mukana sellaisessa kielitaidon arvioinnissa, jossa opiskelijatoverit
arvioivat sinun suorituksiasi ja sinä heidän?
- Mikäli vastasit kyllä, voisitko kuvailla ko. vertaisarvioinnin toteutusta esimerkin avulla.
- Vastasitpa kyllä tai ei, mitä käyttöä koet ko. arvioinnilla olevan?
5. Miten suhtaudut siihen, että opiskelijat arvioivat toinen toistensa kielitaitoa?
- Lyhyt perustelu:
6. Missä määrin olet suorittanut itsearviointia kieliopintojesi yhteydessä? En
yhtään/jossain määrin/paljon
- Havainnollista tätä esimerkillä:
7. Miten näet itsearvioinnin roolin kieliopinnoissa? Positiivisesti/negatiivisesti
- Perustele:
8. Minkälaista on mielestäsi laadukas kielitaidon arviointi kielikeskuksen tutkintoopetuksen osalta?
9. Muuta aiheen tiimoilta mieleen tulevaa:

369

