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IPAD 

ITSEARVIOINNIN 

JA OPETUKSEN 

TUKENA



“itsearvioinnin
järjestäminen
ihmisille, joilla on 
kehitysvamma, on 
ajanhukkaa”



Tulossa…

Johdannoksi tietoa opetuskäytännöistämme

Mitä meiltä edellytetään itsearvioinnin osalta…

Tutkimustuloksia tekemästäni tutkimuksesta…

Pikaisesti Book Creator – sovelluksen luovaa käyttöä…

Esimerkki etäopetuksen järjestämisestä…





Ipadit jyväskylän YPR-
ja aUT-ryhmissä

2017-2018 henkilökohtaiset ipadit kaikille
oppilaille



Ipadilla työskentely on usein helppoa, visuaalista ja siitä saa välittömän palautteen. Tämä on erityisen tärkeää juuri kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa.
Kehitysvammaisilla oppilailla on usein motorisia pulmia, jotka hankaloittavat esim. kynän käyttöä. Ipadilla työskentelyllä "ohitetaan" usein näitä työläitä vaiheita.

Kehitysvammaiset oppilaat tarvitsevat oppiakseen useita toistoja ja välittömän palautteen, tähän ipad on usein oiva (esim. math fight).

Työskentely- ja oman toiminnan ohjaamisen taidot voivat olla niin heikot, että Ipadilla työskentely voi olla ainut mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.

Kirjoja on opetuskäyttöön vähän, joten YPR-luokilla taitaa olla koulujen suurimmat tulostuskulut, mikä myös puoltaa sähköisen materiaalin käyttöä.

Tietokoneen käyttö on usein kehitysvammaisilla oppilailla aika vaikeaa, hiiri on vaikeampi hahmottaa kuin sormi. Muutenkin ipadin visuaalisuus tukee hahmottamista ja 
usein lukutaidottomatkin oppilaat voivat käyttää sitä itsenäisesti.

Lukutaidottomien oppilaiden kanssa ei ole niin suurta väliä, minkä kielisiä sovelluksia käyttää, joten monet vieraskieliset sovellukset (joita on paljon) toimivat aivan yhtä hyvin kuin 
suomenkieliset.

Kehitysvammaisilla oppilailla on usein pulmia ajan hahmottamisessa ja muistamisessa, ipadia voi käyttää ajan hahmottamisen apuvälineenä (esim. kalenterimerkinnät ja 
muistutukset).

Ipadin valokuvia voi käyttää kertomisen apuvälineenä, kun esimerkiksi sanallisessa kertomisessa on haasteita

Jotkut ypr-luokkien oppilaat käyttävät kuvia kommunikoinnin apuvälineenä, ipadin kuvakommunikaatio-ohjelmistot ovat kätevämpiä kuin kuvakansiot

Toisten oppilaiden asenteita kehitysvammaisia oppilaita kohtaan tutkittaessa on havaittu, että myönteisten asenteiden syntyä edesauttaa voimakkaimmin se, kun toiset oppilaat 
pääsevät huomaamaan kehitysvammaisten oppilaiden osaamisen. Ipadin avulla myös kehitysvammaiset oppilaat saavat luotua todella näyttäviä tuotoksia (esim. imovie-trailerit)
Ipadilla ei myöskään ole "apuväline-leimaa", eli sitä käyttämällä et erotu joukosta (paitsi ehkä positiivisessa mielessä)
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että ipadit ovat kestäviä ja toimivia kehitysvammaisten lasten opetuksessa.
Kehitysvammaisten opetuksessa panostetaan arkielämän taitoihin, älylaitteiden käyttö on yhä enenevissä määrin arkielämän taito jo nyt.
YPR-opetuksessa liikutaan usein luokkahuoneen ulkopuolella.

Kehitysvammaisilla oppilailla opetustavoitteet voivat olla motoriikkaan, havainnointiin ja hahmottamiseen liittyviä, joten myös "viihdekäyttö" eli pelien pelaaminen kehittää näitä 
taitoja.

Perusteluja ipadien hankkimiseksi 



Henkilökohtaiset
ipadit luokassa



Oppimispäiväkirjat
tärkeä osa

pedagogiikkaa









Oppimispäiväkirjoille
monta eri mallia

05

• 1 oppimispäiväkirja jokaisella oppilaalla

• Oppiainekohtaiset oppimispäiväkirjat

• Oppimispäiväkirja jokaisesta toiminta-alueesta

• Vuoden lopussa kerätty portfolio

• Oppimispäiväkirja jostain spesifistä oppimisen kohteesta, 
esimerkiksi lukemaan oppimisesta tai kotitalouden 
puhtaanapidon taidoista



Kertausta opitusta
asiasta

Tietoa koulun sujumisesta
vanhemmille

Uuden aikuisen perehdyt-
täminen lapsen taitoihin

Oppimisen näkyväksi
tekeminen

Helpottaa ja parantaa
arviointia

OPPIMISPÄIVÄKIRJOJEN HYVÄT PUOLET
Palautteen jääminen
muistiin

Oppimisen jatkumo, eli mihin
me viimeksi jäätiinkään?

Toimii lisätehtävänä

Mahdollistaa erilaiset
osallistumismuodot

Mahdollistaa
itsearvioinnin



ITSEARVIOINTI

Mitä meiltä edellytetään





Perusopetuslaki § 22

”Oppilaan arvioinnilla pyritään 
ohjaamaan ja kannustamaan 
opiskelua sekä kehittämään

oppilaan edellytyksiä 
itsearviointiin. ”



OpH UUDISTI OPS:n ARVIOINTILUVUN

LÄHDE: OPETUSHALLITUS 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-
2020_1.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf


FormatiiviSEN ARVIOINNIN 10 käskyä
I. Opetussuunnitelma on sinun ohjenuorasi, tehkää 

formatiivista arviointia ainoastaan opetussuunnitelmassa 
täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi

II. Käytä formatiivisen arvioinnin keinoina opettajan antamaa 
palautetta, itsearviointia ja vertaispalautetta 

III. Harjoituta itsearviointia ja vertaispalautetta osana kaikkien
oppiaineiden opiskelua



FormatiiviSEN ARVIOINNIN 10 käskyä
IV. Auta oppilasta ymmärtämään, mitä hänen on tarkoitus 

oppia

V. Auta oppilasta ymmärtämään oma edistymisensä 
suhteessa tavoitteisiin

VI. Auta oppilasta ymmärtämään, miten hän voi parantaa 
suoriutumistaan



FormatiiviSEN ARVIOINNIN 10 käskyä
VI. Anna oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuoden aikana 

tietoa hänen edistymisestään, työskentelystään ja 
käyttäytymisestään. 

VII. Jokaisen oppilaasi on saatava käsitys siitä, miten hänen 
suoriutumistaan arvioidaan

VIII.Älä ota itsearviointia ja vertaispalautetta huomioon 
arvosanan antamisessa

IX. Älä luule, että formatiivinen arviointi edellyttää 
dokumentointia



OPS 2014, s. 49, poistuvasta arviointiluvusta



TUTKIJOIDEN AJATUKSIA JA TULOKSIA
Itsearviointi on olennainen osa onnistunutta oppimisprosessia.

Itsearviointi vaikuttaa oppimisen itsesäätelyyn ja sitä kautta 
positiivisesti oppimistuloksiin.

Katso esim. Black & William 2006, Brown & Harris 2014, 
Panadero & Alonso-Tapio 2013, Andrade 2009, Andrade & 
Valtcheva 2009, 



Lähteitä kiinnostuneille
Heidi Andrade & Anna Valtcheva (2009) Promoting Learning and Achievement Through Self-Assessment, 
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doi:https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.08.004
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Black, P. & William, D. (2006) Developing a theory of formative assessment, in: J. Gardner (Ed.) 
Assessment and learning.(London, Sage).
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TUTKIMUS

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?



TUTKimuskysymykset

1. Millaisia oppilaiden 
oppimispäiväkirjoihin tallennetut 
itsearvioinnit ovat?

2. Miten aikuiset tukevat oppilaita 
itsearviointitilanteissa? 

2. Miten videotallenteita käytetään 
arviointitilanteiden tukena?



1. Millaisia itsearviot olivat?

218 dokumentoitua itsearviota

22-64 dokumentoitua itsearvioita / oppilas





Oppimistuloksen 
arviointi

Oppimisprosessin 
arviointi

Oppimisen kohteen 
arviointi

Oppimisen vakuuttaminen        37,6 %

- Opettelin laskemaan
- Harjoittelin hiihtoa

Yleisluontoinen arviointi            17,4 %

- Meni hyvin
- Tanssitunti meni todella hyvin

Tehtävän vaikeuden arviointi    16,5 %

- Oli helppo
- Vaikeinta oli se ettei oikein 

ymmärtänyt englantia

Oppimisen osoittaminen            6 %

- Opin että Suomella on neljä 
naapurimaata

- Opin rusakosta että se on iso jänis

Perusteleva arviointi                   6 %

- Tein tarkkaa työtä ja tuli siistiä 
jälkeä

- Sain kaikki oikein, 29/29 pistettä

Tehtävän mieluisuuden arviointi 7,3 %

- Oli kivaa
- Tykkään sanomalehti

Reflektoiva arviointi                    9,2 %

- Muistan olla jatkossa tarkkana, 
onko yksi vai kaksi kirjainta

- se onnistui ihan hyvin ja alussa oli 
vähän sillee ettei tienny mitä piti 
tehä mutta ku sanottiin ohjeet niin 
minä rupesin tekemään ja tota oli se 
helppoo



Oppimistuloksen 
arviointi

Oppimisprosessin 
arviointi

Oppimisen kohteen 
arviointi

Oppimisen vakuuttaminen        37,6 %

- Opettelin laskemaan
- Harjoittelin hiihtoa

Yleisluontoinen arviointi            17,4 %

- Meni hyvin
- Tanssitunti meni todella hyvin

Tehtävän vaikeuden arviointi    16,5 %

- Oli helppo
- Vaikeinta oli se ettei oikein 

ymmärtänyt englantia

Oppimisen osoittaminen            6 %

- Opin että Suomella on neljä 
naapurimaata

- Opin rusakosta että se on iso jänis

Perusteleva arviointi                   6 %

- Tein tarkkaa työtä ja tuli siistiä 
jälkeä

- Sain kaikki oikein, 29/29 pistettä

Tehtävän mieluisuuden arviointi 7,3 %

- Oli kivaa
- Tykkään sanomalehti

Reflektoiva arviointi                    9,2 %

- Muistan olla jatkossa tarkkana, 
onko yksi vai kaksi kirjainta

- se onnistui ihan hyvin ja alussa oli
vähän sillee ettei tienny mitä piti
tehä mutta ku sanottiin ohjeet niin
minä rupesin tekemään ja tota oli se 
helppoo



Oppimistuloksen 
arviointi

Oppimisen vakuuttaminen        37,6 %

- Opettelin laskemaan
- Harjoittelin hiihtoa

Oppimisen osoittaminen            6 %

- Opin että Suomella on neljä 
naapurimaata

- Opin rusakosta että se on iso jänis

”Joo, sä siis harjoittelit kymmenylitystä, eli laskemaan yli 
kymmenen meneviä yhteenlaskuja”…

Montako naapurimaata Suomella on?... Hyvä, opit tämän 
asian, äänitä se!

”Osaisitko kertoa jonkun asian, minkä opit?”
”Muistatko jonkun asian, joka kirjoitettiin vihkoon?”

Opitko vielä jonkun muun asian?

Miten sitten tehtävän tekeminen sujui? Jaksoitko tehdä 
tehtäviä koko ajan ahkerasti vai…?



Oppimisprosessin 
arviointi

Yleisluontoinen arviointi            17,4 %

- Meni hyvin
- Tanssitunti meni todella hyvin

Perusteleva arviointi                   6 %

- Tein tarkkaa työtä ja tuli siistiä 
jälkeä

- Sain kaikki oikein, 29/29 pistettä

Reflektoiva arviointi                    9,2 %

- Muistan olla jatkossa tarkkana, 
onko yksi vai kaksi kirjainta

- se onnistui ihan hyvin ja alussa oli
vähän sillee ettei tienny mitä piti
tehä mutta ku sanottiin ohjeet niin
minä rupesin tekemään ja tota oli se 
helppoo

Mikä meni hyvin?
Mikä siinä tanssimisessa 

onnistui erityisesti?

Olitko innokas eläytymään 
vai seurasitko tarkasti open 

mallia vai pysyikö sinulla 
ylväs tanssiasento vai mikä 

juttu meni hyvin?

Mitä sinun pitää muistaa 
jatkossa?

Mitä sinun pitää aina 
tarkkailla, kun teet tällaista 

tehtävää?

Millä tavalla sinä opettelit, 
kun opit näin hyvin?

No missä asiassa sitten 
tarvitsit apua?



Oppimisen kohteen 
arviointi

Tehtävän vaikeuden arviointi    16,5 %

- Oli helppo
- Vaikeinta oli se ettei oikein 

ymmärtänyt englantia

Tehtävän mieluisuuden arviointi 7,3 %

- Oli kivaa
- Tykkään sanomalehti





2. MITEN videoita
käytettiin itsearvioinnin
tukena

17 itsearviointitilannetta

0,29 -10,12 minuuttia



Videoidut tilanteet

oppiaine Oppilaiden määrä

eri tilanteissa

Käsityö 2

Liikunta 1+1+1

Fysiikka 1+1

Äidinkieli 3+1

Matematiikka 3+3

Englanti 1+2

kotitalous 1



tapaa käyttää videota tukikeinona





• OPE: mm, mutta hyvä OPPILAS Y, hienosti meni, 
kannattaa aina, ku aina ku opettelet ((osoittaa 
videota)) sanoja nii mieti, että opitko sä oikeesti
ne niin hyvin ku tällä videolla, että osaisitko 
kirjoittaa ne suomeksi ja englanniksi taululle  

• OPPILAS: joo

• OPE: koska sillon jos sä osaat näin hyvin ku
videolla ((osoittaa sitä)), nii sä oot oppinu ne 
sanat, hyvä OPPILAS Y 

2 OPETTAJA konkretisoi antamaansa 
palautetta oppilaalle videon 
avulla



• OPE: no niin, mitäs te tunnilla harjoittelitte
• OPPILAS Z : (…)täyttyykö paperi vedellä
• OPE : niin tai katotaanpas videolta sitä ((… ottaa OPPILAS Z 

pädin ja laittaa videon pyörimään ja molemmat katsovat
sitä)) täyttyykö paperi vedellä vai täyttyykö ((osoittaa
sormella ipadin näyttöä))

• OPPILAS Z : täyttyykö muki vedellä
• OPE : niin jos sen laittaa veden alle (…),(katsovat videota

hetken, pysäyttää videon)) muistatkos sää mitä siinä kävi
tossa testissä …) täyttyykö se muki vedellä

• OPPILAS Z : ei täyty
• OPE : joo hienosti, eli muistit hienosti, osaatkos sä sanoa että

miksi se tota, miksi se ei täyty
• OPPILAS Z: koska mukissa on vettä, siis ilmaa
• OPE : osaat sanoa,

3 OPETTAJAA TESTAA VIDEON AVULLA 
OPPILAAN TIETÄMYSTÄ



• OPETTAJA: tota katoppas sitten tätä, ku opettaja z462 
((napauttaa toisen videon)) näyttää, mikä teillä on ero

• OPPILAS Ö: no se et mä välil sillee et mulla mulla oli jalan 
jalkojen välissä se sillee hallussa 

• OPETTAJA : joo, mutta katoppas miten ((seuraa sormella))  
xxx käveleekö vai juokseeko, 

• OPPILAS Ö : se juoksee
• OPETTAJA : joo, ((vaihtaa videon)) no katoppas sitten kun sä, 

sä teet (…) mikä teillä on ero xxx kanssa
• OPPILAS Ö : no se et mä kävelen ja xxx juoksee
• OPETTAJA : joo, sulla hienosti pysyy pallo hallussa mutta 

jatkossa voisit juosta

4 Opettaja ohjaa oppilaan 
vertaamaan kahta eri videota





Milloin itsearviointia
• Kuinka usein?

• Missä vaiheessa tuntia?



Kysymyksiä itsearvioinnin tueksi



Mikä fiilis jäi?



Mitä 
harjoittelet/opettelet?



Oliko tehtävä liian 
helppo, liian 
vaikea vai sopiva?



Mikä työssä 
onnistui?



Mitä pitäisi 
parantaa?



Osasitko työskennellä yksin vai tarvitsitko aikuisen apua?



Missä tarvitsit 
aikuisen 
apua?



Mikä oli 
tavoitteena 

oppia?



Mitä opit?



Mitä pitää
muistaa

jatkossa?



Miten työskentelit?



Miten käyttäydyit?




