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Titta Suvanto, Pääskytien koulu, Porvoo

Aki Pulkkanen, Raahen lukio, Raahe

Jussi Mäkelä, Rantakylän normaalikoulu, Joensuu

Katja Uksila, Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puheenjohtaja

Martti Raevaara, Aalto yliopisto

Moderaattori:

Anniina Koivurova, taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Voiko kuvista edes arvioida? Näkökulmia 
kuvataideopetuksen arviointikäytänteisiin



KAARO Lappi

• KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja 
kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen 
kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen 
tavoitteita ja sisältöjä. 

• Verkosto järjestää arviointikoulutusta sekä seminaareja, tuottaa 
arviointiteemaisia materiaaleja ja pyrkii kehittämään arviointia 
kansallisesti opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

• Verkosto kattaa opettajaopiskelijat pedagogisissa opinnoissa, kentän 
opettajat, opettajankouluttajat sekä tutkijat.

• https://www.kaaro.fi/

• https://www.kaaro.fi/blogi



Kuvataideopettajat KUVIS ry

on kuvataideopetuksen asiantuntijayhteisö, 
joka vuodesta 1906 alkaen on tehnyt aktiivista 
yhteiskunnallista 
vaikuttamistyötä kuvataiteen, ja laajemminkin 
visuaalisen kulttuurin, opetuksen hyväksi. Koko 
maata ja kaikkia koskeva kuvataideopetuksen 
edistäminen sekä kuvataideopettajan työn 
kehittäminen ja säilyttäminen ovat työmme 
keskiössä.

http://www.kuvataideopettajat.fi/

Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja 2019

Opetushallituksen 
rahoittaman Luo uus -
Digivälineitä 
kuvataideopettajalle 
koulutussarjan kolmas 
kokonaisuus toteutetaan 
Joensuussa perjantaina ja 
lauantaina 21. ja 22. 
helmikuuta



Arvioinnista KAAROn esiseminaarissa 
Kasvatustieteen päivillä 2019

• Arviointi on vuorovaikutusta, joka ohjaa ja tukee oppimista

• Arviointikriteeri kuvaa laadullisesti ja / tai määrällisesti osaamisen 
tavoiteperustaista tasoa.

• Arviointikriteerit ovat kuvauksia osaamisen eri tasoista tai prosessin 
eri vaiheista. Arviointikriteerin tarkoitus on yhdenmukaistaa 
tavoitteiden saavuttamisen arviointia.

• Arviointiosaaminen on myös kykyä hyödyntää arvioinnista saatua 
tietoa / ymmärrystä itsensä ja oman toiminnan kautta oppimisen ja 
opetuksen kehittämiseksi



KUVIS

• Kuvataide-oppiaineessa oppimisen arviointi on 
luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja 
oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa

• Arvioinnissa tuetaan ja otetaan huomioon

• kuvan tuottamisen taidot

• kuvan tulkinnan taidot

• taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
tuntemus

• pitkäjänteisten työtapojen kehittyminen

• itsearviointitaitojen kehittyminen

Titta Suvanto, https://paaskytienkuvista.wordpress.com/tag/arviointi/

https://paaskytienkuvista.wordpress.com/tag/arviointi/


Kuvataiteen arviointimenetelmiä

• Työskentelyprosessista ja valmiista töistä 
keskustellaan yhdessä. Oppilasta ohjataan 
perustelemaan omassa työssä tehtyjä valintoja.

• Työskentelyn aikana harjoitellaan kannustavan 
suullisen ja kirjallisen palautteen antamista ja 
vastaanottamista.

• Arviointi voi olla opettajan antamaa arviointia, 
vertaisarviointia tai itsearviointia.

• Opettajan antaman palautteen tulee auttaa 
oppilaita ymmärtämään, mitä heidän on 
tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja 
miten he voivat edistää omaa oppimistaan.

• Arvioinnin kohteena on koko 
työskentelyprosessi. Töitä ja 
työskentelyvaihteita dokumentoidaan.



Millaiset kuviksen arvioinnin tavat tekevät 
oppijan kuvallista oppimista näkyväksi?

Kuvataiteen opetuksessa tarkastellaan laajenevan visuaalisen 
kulttuurin teoksia, tuotteita ja ilmiöitä. 

Miten kuviksen opetuksessa voidaan arvioida oppijoiden kuvallisia 
prosesseja ja tuotoksia? 

Kuviksen ytimessä oppijan käsitykset itsestä ja ympäristöstä sekä 
taiteen ja visuaalisen kulttuurin moninaisuudesta laajenevat. 

Millaiset kuvallisen työskentelyn ja arvioinnin tavat edesauttavat 
oppimista sekä tekevät oppimista näkyväksi niin oppilaalle kuin 
opettajallekin?



KUVATAITEEN 
ARVIOINNISTA 
YLÄKOULUSSA

Titta Suvanto - Pääskytien koulu - Porvoo



Kuviksen arviointi ei ole 
kuvistöiden arvostelua



Arvioinnin TEHTÄVÄNÄ on 
ohjaaminen ja kannustaminen. 

PAINOPISTE oppimista edistävässä arvioinnissa.

Arviointi PERUSTUU tavoitteisiin

Arviointi kohdistuu 
oppimiseen ja työskentelyyn



FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

ITSEARVIOINTI

VERTAISARVIOINTI
VÄLIARVIOINTI

PÄÄTTÖARVIOINTI



T-tavoite T5  ”Ohjata oppilasta tutkivaan 
lähestymistapaan itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä”
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PÄÄTTÖARVIOINTI



ARVOSANA PROJEKTIN PÄÄTTEEKSI?



WORDPRESS
PÄÄSKYTIEN KUVISTA 

OPETTAJAN BLOGI

INSTAGRAM
PÄÄSKYTIEN KUVIS

PEDANET
PÄÄSKYTIEN 
KOULUN 
KUVATAIDE

https://paaskytienkuvista.wordpress.com/
https://www.instagram.com/paaskytien_kuvis/?hl=fi
https://www.instagram.com/paaskytien_kuvis/?hl=fi
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/p%C3%A4%C3%A4skytien-koulu/oppiaineet/kuvataide


LUKION 
KUVATAIDE

ajatuksia arvioinnista

Aki Pulkkanen – Raahen lukio
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LUKIOKUVIKSEN ARVIOINTI ON
kannustavaa, pitkäkestoista, 
vuorovaikutteista,
kuvataiteellista osaamista 
kehittävää, tukee opiskelijan 
omakohtaista suhdetta 
kuvataiteeseen ja visuaaliseen 
kulttuuriin, monipuolista...

PROSESSI - TYÖN TULOKSET
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
Tavoitteet selväksi opiskelijoille ja 

opettajalle - mikä on minimitaso?!



• OPPIAINERAJAT 
YLITTÄVÄT 
KOKONAISUUDET

• LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

• TEMAATTISET 
OPINNOT



EI ELÄMÄÄ
VAAN

YO-KOETTA
VARTEN?

LUKIO-
DIPLOMI



K



...yrityksiä saada oppilaat kiinnittämään 
huomiota ja harjaantumaan arviointiin...

• arvioinnin kohteet / 
arviointiperusteet 
tietenkin näkyville 
tehtävänantoihin
• keskustelu, ovatko ok

• jo aluksi tiedoksi, että vain 
osa töistä arvioidaan 
(oppilas valitsee itse)
• omien vahvuuksien 

arviointi, onnistuminen
• lopussa yhteinen arviointi yhteispiirustus mallista / arviointia tässäkin!











Anniina Koivurova, taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Titta Suvanto, Pääskytien koulu, Porvoo

Aki Pulkkanen, Raahen lukio, Raahe

Jussi Mäkelä, Rantakylän normaalikoulu, Joensuu

Katja Uksila, Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puheenjohtaja

Martti Raevaara, Aalto yliopisto

Kiitos!


