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KIRJOITTAMINEN ON 

¢ Taitoa 
¢ Luovuutta 
¢ Prosessi 
¢ Tekstilajin tuottamista 

Sosiaalista toimintaa ¢ Sosiaalista toimintaa 
¢ Sosiopoliittista toimintaa 

Käytännössä opettajalla erilaiset käsitykset 
kirjoittamisesta yhdistyvät opetuksen taustalla. 
Ajattelun taitoa on opettajien mielestä vaikea 
opettaa, mekaanisia taitoja taas helpompi. 

Käytännössä opettajalla erilaiset käsitykset 
kirjoittamisesta yhdistyvät opetuksen taustalla. 
Ajattelun taitoa on opettajien mielestä vaikea 
opettaa, mekaanisia taitoja taas helpompi.



OPETTAJIEN AJATUKSIA 

¢ Vastuu palautteesta ja arvioinnista on 
pääasiassa opettajalla. 

¢ Arviointi ja korjausmerkintöjen tekeminen on 
helppoa, mutta palautteen antaminen haastavaa. helppoa, mutta palautteen antaminen haastavaa. 

¢ Hyvä palaute on henkilökohtaista, eteenpäin 
vievää, selkeää. 

AJATUKSIA PALAUTTEESTA 

Vastuu palautteesta ja arvioinnista on 

Arviointi ja korjausmerkintöjen tekeminen on 
helppoa, mutta palautteen antaminen haastavaa. helppoa, mutta palautteen antaminen haastavaa. 
Hyvä palaute on henkilökohtaista, eteenpäin



KIRJOITELMIEN LOPPUKOMMENTIT 

Esim. 
¢ (S) sisältö, (R) rakenne, (O) oikeinkirjoitus 
¢ Mitä hyvää ja mitä huonoa (kehityskohde)? 
¢ Miten konkreettisesti voisi parantaa? 

Kiinnostuneen lukijan kommentti tai kysymys ¢ Kiinnostuneen lukijan kommentti tai kysymys 
¢ Kannustus 

LOPPUKOMMENTIT 

(S) sisältö, (R) rakenne, (O) oikeinkirjoitus 
Mitä hyvää ja mitä huonoa (kehityskohde)? 
Miten konkreettisesti voisi parantaa? 
Kiinnostuneen lukijan kommentti tai kysymys Kiinnostuneen lukijan kommentti tai kysymys



POHDINTAA 

¢ Voisiko arviointivastuuta ja työtaakkaa jakaa 
tasaisemmin? 

¢ Missä palautteen antamista opetetaan? 
¢ Palaute genrenä 

Palautteen avaaminen: mitä tarkoittaa ¢ Palautteen avaaminen: mitä tarkoittaa 
”napakka” tai ”sujuva”? 

¢ Avoimuus ja keskustelu oppilaiden kanssa 
kannattaa. 

¢ Vertaispalautteen antamista on ohjattava. 

Voisiko arviointivastuuta ja työtaakkaa jakaa 

Missä palautteen antamista opetetaan? 

Palautteen avaaminen: mitä tarkoittaa Palautteen avaaminen: mitä tarkoittaa 

Avoimuus ja keskustelu oppilaiden kanssa 

Vertaispalautteen antamista on ohjattava.



OPETTAJAN KORJAAVA PALAUTE 
TOISENA KIELENÄ OPETUKSESSA 

Millainen palaute on tehokasta? 
¢ Erilaisia näkemyksiä tutkimuksissa. 
¢ Sisältöä, muotoa koskeva? 
¢ Ymmärrettävä 

Huomion kiinnittävä ¢ Huomion kiinnittävä 
¢ Systemaattinen 
¢ Valikoiva 

Keskity johonkin ja tee se systemaattisesti. 

PALAUTE SUOMI 
OPETUKSESSA 

Millainen palaute on tehokasta? 
Erilaisia näkemyksiä tutkimuksissa. 

Keskity johonkin ja tee se systemaattisesti.



MIHIN VALIKOIVAN KORJAUKSEN 
KESKITTYÄ? 
¢ Vakavat ja toistuvat 
¢ Leimaavat 
¢ Yleiset 
¢ Fossilisoituneet 

Lähikehityksen vyöhykkeen ¢ Lähikehityksen vyöhykkeen 
¢ Laajasti yleistettävät 
¢ Selkeään sääntöön liittyvät 
VIRHEET 

KORJAUKSEN TULISI 

Lähikehityksen vyöhykkeen Lähikehityksen vyöhykkeen 

Selkeään sääntöön liittyvät



MITEN PITÄISI KORJATA 

¢ Ensisijaisesti epäsuora korjaus, esim. alleviivaus. 
Oppilas joutuu itse miettimään, mikä virhe on ja 
miten sen voisi korjata. 

¢ Suora korjaus, jos ei ole selkeää sääntöä (esim. ¢ Suora korjaus, jos ei ole selkeää sääntöä (esim. 
idiomaattisuus). 

¢ Yhdistä korjaus eksplisiittiseen sääntöjen 
opetukseen. 

KORJATA? 

Ensisijaisesti epäsuora korjaus, esim. alleviivaus. 
Oppilas joutuu itse miettimään, mikä virhe on ja 

Suora korjaus, jos ei ole selkeää sääntöä (esim. 
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Suora korjaus, jos ei ole selkeää sääntöä (esim. 

Yhdistä korjaus eksplisiittiseen sääntöjen 
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