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ALKUSANAT 
 

Tämä opaskirja on suunnattu sinulle opiskelija, joka olet kiinnostunut kehittämään vieraiden 

kielten osaamistasi ja saamaan parhaimmat lopputulokset sekä sinulle vieraiden kielten 

opettaja, joka haluaisit parantaa opetustaitojasi. Toivomme, että koet tämän julkaisun 

hyödylliseksi. 

 

Tätä opaskirjaa kirjoittaessamme meillä oli mielessämme kaksi käyttäjäryhmää: opiskelijat ja 

opettajat. Tämä julkaisu on tulos yhteistyöstä neljän oppilaitoksen välillä, jotka ovat toimineet 

Erasmus+ projektissa, Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning 

& Teaching in Higher Education (FAB), viimeisen kahden vuoden ajan tarkoituksenaan edistää 

formatiivisen arvioinnin ideaa ja toteuttamista vieraiden kielten opettamisessa ja opiskelussa.  

 

Tämän opaskirjan pääasiallinen tavoite on tehdä formatiivisen arvioinnin periaatteista 

helpommin saavutettavia ja selkeämpiä. Formatiivista arviointia – hyödynnettynä yhdessä 

perinteisemmän niin kutsutun summatiivisen arvioinnin kanssa (esim. kokeet tai tentit) – voidaan 

käyttää tehokkaasti kielenopetuksessa korkeakouluissa. 

 

Tämä opaskirjanen kuvailee formatiivisen arvioinnin konseptia, selittää sen hyödyt ja antaa 

neuvoja oppituntien suunnitteluun ja opettamiseen.  

 

Usein uskotaan, että opiskelijoita pitäisi arvioida koska opettajan täytyy saada tietää mitä 

oppijat osaavat tai eivät osaa tehdä tai mitä he tietävät. Kuitenkin toisinaan opettajat 

unohtavat, että yksi arvioinnin funktioista on antaa tietoa, joka oikein käytettynä voi auttaa 

vaikuttamaan opiskelijan toimintaan, jotta he voivat paremmin hallita oppimistaan. Täten 

arvioinnin tulisi olla myös motivoivaa. Sen pitäisi – niin pitkälle kuin mahdollista – tarkasti 

kohdentua opiskelijoiden hankkimiin tietoihin ja taitoihin. Tämän lisäksi tavalla, jolla arviointi 

välitetään tai esitetään, tulisi olla yhtä paljon merkitystä kuin arvioinnilla itsellään. Tämä on 

formatiivisen arvioinnin keskeisin piirre. Formatiivisen arvioinnin on tarkoitus tukea opiskelijan 

kehittymistä, ei haitata sitä, sekä motivoida opiskelijoita, eikä lannistaa heitä. Näin ollen 

formatiivisen arvioinnin peruslähtökohta on oikean palautteen antaminen. Tämä palaute tulisi 

muotoilla ja välittää ystävällisellä tavalla (niin kutsuttu positiivinen koodi). Me arvioimme 

opiskelijoiden saavutuksia ennemmin kuin heidän epäonnistumisiaan tai puutteitaan. 

 

Ensimmäinen osa opaskirjasta on suunnattu opettajille. Siinä linjaamme, mitkä ovat 

mielestämme tärkeimmät faktat arvioinnin teoriaan liittyen. 

 

Tämän jälkeen esitämme valikoiman esimerkkejä, jotka näyttävät miten tätä teoriaa voidaan 

soveltaa käytäntöön, luokkahuoneissa. Esimerkkejä hyvistä harjoituksista on kerätty 

havainnoimalla vieraiden kielten opettajien pitämiä oppitunteja neljässä korkeakoulussa: 

Kaunas, Pecs, Turku ja Varsova. Voi olla, että tunnet jo joitain näistä ehdotuksista etukäteen, 

mutta toivottavasti niiden keräämisestä yhteen paikkaan on käytännön hyötyä. Tulet 

huomaamaan, että valitsemiemme esimerkkien liitteenä on jonkin verran lisätietoja, kuten tietoa 
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tasosta/tasoista millä strategiaa, aktiviteettia tai tehtävää voidaan käyttää opiskelijoiden 

kanssa, tai taitoja mitä ne voivat auttaa kehittämään. Toivomme, että haluaisit kokeilla 

ehdotettuja aktiviteetteja opiskelijoidesi kanssa, kenties jo seuraavana lukuvuonna. Opettajat, 

jotka osallistuivat FAB -projektiin sanovat, että näiden aktiviteettien käyttäminen tuo heille 

ammatillista tyydytystä ja motivoi heidän opiskelijoitaan ottamaan suurempaa vastuuta, 

tulemaan harkitsevammiksi oppijoiksi ja osallistumaan kielten oppitunneilla aktiivisemmin. 

 

Kirjasen viimeisestä osasta voit lukea, mitä opettajat ovat kertoneet meille heidän 

kokemuksistaan ja miksi he arvostavat formatiivisen arvioinnin sisällyttämisestä käytännön 

opetustyöhön. 

 

Toinen osa opaskirjasta, vaikkakin opiskelijoille suunnattu, voi olla mielenkiintoinen myös 

opettajien kannalta. Siitä löydät joitain perusmääritelmiä formatiivisesta arvioinnista ja sen 

arvosta itsenäisemmässä kielenopiskelussa – opiskelusta tehokkaasti, suuremmalla rohkeudella, 

itsevarmuudella ja motivaatiolla. Se sisältää myös osion, jossa voit testata tämän tietyn 

lähestymistavan ymmärtämistä ja oppia miksi opettaja, joka käyttää sitä, käyttää tiettyjä 

opetustekniikoita. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet visailun, joka sisältää erilaisia 

luokkahuoneessa vastaan tulevia tilanteita. Jotkin niistä voivat jo olla tuttuja opiskelijoille. 

Vastaajia pyydetään valitsemaan kolmesta vaihtoehdosta mielipiteensä jokaisesta tilanteesta, 

joita visailussa esitetään. Nämä vaihtoehdot esittää kuvitteellinen ’Professori FAB’, jonka 

tehtävä on edistää formatiivisen arvioinnin ja opiskelijaa tukevan lähestymistavan käyttöä 

kieltenopetuksessa.  

  

Toivomme, että formatiivinen arviointi tulee lisääntyvässä määrin opettajien käyttöön myös 

korkeakouluissa, joissa formatiivista arviointia ei ole koettu kovin suosituksi tai tarpeelliseksi 

oppimisen tueksi vieraiden kielten ja muiden aineiden opiskelussa. Toivotamme sinulle 

parhainta menestystä kielenoppimiseen ja -opettamiseen! 
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OPETTAJAN OPAS 
TEORIAOSUUS 
 
 
Laatinut Nemira Mačianskienė, Vytautas Magnus Yliopisto, Liettua 
 
 
JOHDANTO 

 
Menestyksen nykyajan muuttuvassa ja kilpailunhaluisessa maailmassa voivat saavuttaa ne, 

jotka tietävät mitä haluavat, kuinka tavoitteet saavutetaan ja jotka tarkkailevat, arvioivat ja 

edistävät menestystään saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Näin ollen koulutuksen tulisi luoda 

mahdollisuuksia opiskelijoille yhtenäiseen ja tasapainoiseen kehitykseen, missä 

oppimistavoitteet, opetus ja oppimistavat ovat samalla linjalla kuin arviointi.  

 

Tietojen keräämisellä arvioinnin kautta opettajat voivat saada tietoa opetuskäytännöistään, ja 

opiskelijat oppimistavoistaan. Näiden tietojen pohjalta he voivat sukeltaa syvemmälle opetus- 

ja oppimistapoihin saavuttaakseen koulutuksen tavoitteet.  

 

Opettajat neljän eri EU-maan korkeakouluista, johtavana toimijana projektin perustaja ja 

koordinaattori Varsovan yliopiston kielikeskus, päättivät tutkia käsitettä formatiivinen arviointi 

ja sen käyttöä korkeakouluissa. Opettajien opas:  

 

1. antaa kuvauksen FAB-projektista; 

2. esittää johtopäätöksiä FAB-projektista saaduista tuloksista; 

3. määrittelee ja selittää käsitteen “formatiivinen arviointi”; 

4. antaa ohjeita opettajille, kuinka edistää opetuksen tehokkuutta käyttämällä 

formatiivisen arvioinnin pääelementtejä; 

5. esittää listan FA-menetelmistä sisältäen neuvoja, kuinka niitä voi hyödyntää tunneilla; 

6. tiivistää hyödyt FA:n käytöstä;  

7. antaa lähteitä FA:sta (kirjoja, artikkeleita, nettisivuja). 

 
1. FAB-PROJEKTIN KUVAUS 
 

FAB – Formatiivinen arviointi vieraiden kielten oppimisessa ja opetuksessa korkeakouluissa 

(Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning & Teaching in Higher 

Education) – on kansainvälinen koulutusprojekti, rahoitettu Euroopan Unionin varoista 

Avaintoiminto 2 mukaan: Innovaatioyhteistyö ja hyvien käytäntöjen vaihto. FAB-projektin 

päätavoite oli kehittää kieltenopetuksen laatua tarjoamalla kieltenopettajille sopivia 

formatiivisen arvioinnin työkaluja arvioidakseen puhetaitoja. 

 

Valmistellessaan hankehakemusta koordinaattorit tekivät kattavan kirjallisuus katselmuksen 

formatiivisesta arvioinnista ja huomasivat puutteita formatiivisen arvioinnin tutkimuksessa sekä 

sen kehittämisessä. Tämän pohjalta päätettiin ryhtyä toimeen ja tuoda asia esille opettajille ja 

opiskelijoille, jotta voitiin laajentaa opettajien teoreettista ja käytännön tietoa, sekä tapoja 

formatiivisen arvioinnin hyödyntämiseen jokapäiväisessä opettamisessa. Tämän odotettiin 
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lisäävän motivaatiota, sitoutumista ja vastuuntuntoisuutta opiskelijoitten oppimistavoissa, mikä 

epäilemättä johtaa tehokkaampaan oppimisprosessiin. Formatiivisen arvioinnin työkalujen 

käytön oletettiin johtavan laadukkaampaan ja monipuolisempaan opetukseen.  

 

Lisäksi kun suullinen kommunikaatio on äärimmäisen tärkeää nykypäivän kansainvälisessä 

maailmassa ja puhetaitojen arviointi on varsin monimutkainen asia, opiskelijoiden suullisten 

taitojen arviointi voi joskus estää heitä puhumasta sen sijaan, että se motivoisi heitä jatkamaan 

harjoittelua. Sen vuoksi päätettiin keskittyä puhetaitojen formatiiviseen arviontiin, mikä voi olla 

hyvinkin hyödyllistä tässä asiassa. Käyttämällä formatiivisen arvioinnin työkaluja 

jokapäiväisessä työssään, opettajien opetuksen tason odotettiin nousevan, minkä puolestaan 

odotettiin nostavan opiskelijoiden motivaatiota vieraiden kielten oppimiseen, tehokkaampia 

oppimismenetelmiä sekä pätevyyttä vieraiden kielten käytössä. 

 
 

 FAB-projektin osallistujat:  

 

 Varsovan yliopisto (Uniwersytet Warszawski), Puola – koordinaattori ja FAB-projektin 

pääorganisoija. 

  

Partneriorganisaatiot: 

 

 The University of Pecs (Pecsi Tudomany Egyetem), Unkari; 

 Turun ammattikorkeakoulu, Suomi; 

 Vytautas Magnus University (Vytauto Didžiojo universitetas), Liettua. 

 
 

 
Yhteensä yli 200 opettajaa ja pari tuhatta kielikurssien opiskelijaa neljästä partnerikorkea-

koulsta ottivat osaa projektiin joko suorasti tai epäsuorasti. Projekti kesti kaksi vuotta: 

01.10.2015-01.10.2017. 

 

Osana FAB-projektia toteutettiin erilaisia toimintoja (ks. Kuva 1): 

Kaikki partnerikorkekaoulut teettivät alustavia kyselyitä opettajille ja opiskelijoille tunnistaak-

seen kuinka hyvin opettajat ja opiskelijat olivat tietoisia formatiivisen arvioinnin keskeisistä 

periaatteista ja kuinka he käyttivät arviointia yleisesti, mukaanlukien formatiivisen arvioinnin. 

Projektin lopussa summatiiviset kyselyt paljastivat oliko opettajien jka opiskelijoitten tietoisuus 

formatiivisen arvioinnin periaatteista lisääntynyt ja kuinka he käytännössä toteuttivat forma-

tiivista arviointia vieraiden kielten opetuksessa ja oppimisessa. Raportit kyselyiden tuloksista 

ovat saatavilla FAB:n nettisivuilta https://faberasmus.org.  

https://faberasmus.org/


 
 

10 
 

 

 
 
Kuva 1. FAB-projektin keskeiset vaiheet 

 
Koko projektin ajan projektin netti- ja Facebook-sivuja ylläpidettiin, jotta voitaisiin levittää 

tietoa projektitoiminnoista ja tarjota keskustelufoorumi kommunikoinnille. Projektin toiminnoista 

tiedotettiin myös FAB:n uutiskirjeissä, 8 uutiskirjettä julkaistiin, projektityön ja tuloksien 

edistämiseksi. 

 

Kansainvälisen konferenssin järjestäminen FORMATIIVISESTA ARVIOINNISTA 

 

Kansainväliset projektitapaamiset  

Varsova Kaunas Pecs 

Sähköisen oppaan julkaiseminen, joka sisältää menetelmäohjeita 

 ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

Formatiivisen arvioinnin -työkalujen käyttöä koskevat viimeiset selvitykset 

Havainnoiva työ 

Vertaisarvionti kotimaisella tasolla 

Kansainvälinen tarkkailu luennoilla 

• Varsova 

• Kaunas 

• Turku 

• Pecs 

Opettajille työpajoja kehittävästä arvioinnista 

Uutiskirjeiden julkaisu ja levitys 

Tilien luominen sosiaaliseen mediaan ja niiden ylläpito 

FAB-nettisivu FAB Facebook 

Formatiivisen arvioinnin -työkalujen alustava käyttötutkimus 

Alustava kyselylomake opettajille Alustava kyselylomake opiskelijoille 



 
 

11 
 

Jokainen opettaja osallistui vähintään kolmeen työpajaan formatiivisesta arvioinnista omassa 

korkeakoulussaan ja kertoi ideoistaan, joita oli saanut omilla opetustunneillaan. Osana FAB 

projektia järjestettiin vertaisarviointeja, joissa opettajat yhteistyömaissa tarkkailivat toistensa 

tunteja ja täyttivät vertaisarviointi-lomakkeita tunnistaakseen mielenkiintoisia ja käytännöllisiä 

formatiivisen arvioinnin tilanteita ja oppiakseen toisiltaan. Samaa käytäntöä jatkettiin 

vierailemalla yhteistyökorkeakouluissa tarkkailemassa kollegojen tunteja täyttäen 

oppituntihavainnointi kaavakkeita ja keskustellen tunneista kollegojen kanssa. Lisää tietoa 

oppitunti - ja vertaisarvioinneista löytyy FAB-projektin nettisivuilta: faberasmus.org 

 

Kansainvälisiä projektitapaamisia järjestettiin Varsovassa, Kaunasissa ja Pécs:issä, joissa 

keskusteltiin projektin etenemisestä ja jaettiin kokemuksia projektin täytäntöönpanoista ja 

pohdittiin tulevaisuuden näkymiä. Projektin päätöskonferenssi Varsovassa 17. syyskuuta 2017 

tiivistää projektin saavutetut tulokset.  

 

Projektin aikana kiinnitimme erityisesti huomiota elinikäisen oppimisen taitoon, sillä tässä 

projektissa käytetyt menetelmät ja tekniikat osoitettiin hyödyllisiksi myös projektin valmistuttua. 

 

2. FAB-PROJEKTIN PÄÄTELMÄT 

 

FAB-projektin hankkeiden täytäntöönpanotoimien tuloksista voidaan tehdä useita 

johtopäätöksiä:  

 

Ensimmäiseksi kuten oli odotettu korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat lisäsivät tietoisuuttaan 

formatiivisen arvioinnin opetusprosessista ja sen hyödyistä kielten oppimisessa. Formatiivisen 

arvioinnin tuntemus ja sen käytännön hyödyntäminen ovat erittäin merkittäviä tekijöitä 

vieraiden kielten opetuksessa Euroopan Unionin alueella, jossa edistetään monikielisyyttä ja 

monikulttuurisuutta. Oppituntivierailut auttoivat tunnistamaan seuraavat tekijät: 

A. Yhteistyökumppanit korostavat luokkakulttuurin vakiinnuttamista, mikä edistää 

oppimista. Kaikissa yhteistyökorkeakouluissa vallitsi hyvä yhteisymmärrys opettajien 

ja opiskelijoiden välillä, sekä ystävällinen ja mukava ilmapiiri, mikä edistää 

opiskelijoita osallistumaan; 

B. Kaikki opettajat eivät määritelleet oppimistavoitteita ja seuranneet opiskelijoiden 

menestystä yksilöllisesti, joten tietoisuus tärkeistä pääperiaatteista, jota saatiin 

teoreettisista seminaareista ja käytännön toteutuksista FAB-projektin aikana, on 

kehittänyt kielten opetusten käytäntöjä yhteistyökorkeakouluissa. 

C. Joidenkin yhteistyökumppaneiden opettajien oletetaan olevan ainoita 

opiskelijoiden suorituksen arvioijia. Tämän vuoksi formatiivisen arvioinnin teoriaan 

tutustuminen, käytännön toimintatavat sekä formatiivisen arvioinnin edut ovat olleet 

merkittävässä asemassa ajattelutapojen muuttumisessa.  

 

Toiseksi, formatiivisen arvioinnin työkalujen hyödyntäminen, vertaisarvioinnit kansallisella 

tasolla ja oppituntivierailut kansainvälisellä tasolla ja kokemusten vaihto formatiivisen 

arvioinnin menetelmistä mahdollisti laadukkaan opetuksen: 

A. Projektiin osallistuneet opettajat päättelivät, että on tärkeää käyttää sellaisia 

opetustapoja, jotka rohkaisevat opiskelijoiden aktiivista osanottamista, lisäävät 

https://faberasmus.org/
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itseluottamusta sekä itsetuntoa, antavat mahdollisuuksia ryhmätöille ja saavat 

opiskelijat kiinnostuneeksi kohdekielestä ja sitoutumaan kielen oppimiseen. 

B. Opettajat tulivat yhteisymmärrykseen siitä, että on tärkeää ajatella opiskelijoiden 

tekemät kielivirheet luonnollisena mahdollisuutena opettaa ja oppia tehokkaammin. 

On tärkeää, että he tunnistavat virheiden korjaamisen tapana motivoida 

opiskelijoita oppimaan lisää ja osoittaa opiskelijoiden vahvuuksia. 

C. Joissakin korkeakouluissa muutamat opettajat huomasivat, että tapaukset, joissa 

opiskelijat arvioivat omaa työtään ja edistystään ja tekevät vertaisarviointeja ovat 

harvinaisia. Opiskelijoille ei ole annettu mahdollisuutta määrittää missä määrin 

tavoitteet on saavutettu tunnin loppuun mennessä. Siten projekti tarjosi ideoita 

opettajille kuinka muuttaa tähänastisia käytäntöjä. 

D. Opettajat myönsivät, että on myös muuta parantamisen varaa: heidän tulisi 

keskustella opiskelijoiden kanssa kommunikaatiotehtävistä, luoda enemmän 

mahdollisuuksia aktiiviselle oppimiselle ja ottaa huomioon yksilöiden eroavaisuudet. 

 

Kolmanneksi, formatiivisen arvioinnin -työkalujen käytön hyödyntäminen jokapäiväisessä 

opetuksessa korkeakouluissa lisäsi opiskelijoiden motivaatiota, sitoutuneisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta oppimisprosessissa, joka selkeästi johti korkeampaan tehokkuuteen 

opetusprosessissa. 

A. Vaikka molemmat, opettajat ja opiskelijat, olivat yhtä mieltä siitä, että 

itseohjautuvuus ja vastuuntuntoisuus siitä mitä teemme on tärkeää, joissakin 

korkeakouluissa itseohjautuvuus ja itsenäisyys ei sisältänyt itsearviointia. 

Formatiivisen arvioinnin teoreettiset pääperiaatteet sekä käytännön toteutus 

oppitunneilla saivat sekä opettajat että opiskelijat uskomaan, että opiskelijoiden 

suorituksia voi arvioida sekä opettaja että opiskelija.   

B. Opettajat oppivat lukuisia tekniikoita siitä kuinka ottaa opiskelijat mukaan 

arviointiin käyttämällä laadukkaita arviointi esimerkkejä, jotka eivät ainoastaan 

kerro opiskelijoille selkeästi heidän tiedoissaan ja taidoissaan olevia puutteita vaan 

kertoo myös konkreettisia askeleita parantamiseen; täten lisätä heidän 

motivaatiotaan ja itseluottamustaan tekemällä heistä myös itseohjaavia oppijoita. 

 

Neljänneksi projektin aikana kiinnitimme paljon huomiota elinikäiseen oppimiseen koska ne 

käytännöt ja tekniikat, joilta käytimme projektissamme, osoittautuivat hyödyllisiksi sekä 

akateemisessa koulutuksessa että elämässä yliopiston rajojen ulkopuolella. 

A. Opiskelijat oppivat vertais- ja itsearviointia 

B. Opiskelijat oppivat tiimityöskentelyä odottaen vastuuntuntoa tiimiltä 

C. Opiskelijat oppivat formatiivisen arvioinnin taitoja  

D. Opiskelijat oppivat ilmaisemaan mielipiteensä arvioimalla oppimis- ja 

opetusprosessia, arvioimalla alku- ja loppukyselyiden laatua ja projektia itseään. 

 

Viidenneksi luotiin myös konkreettisia tuloksia, kuten esimerkiksi opas formatiivisen arvioinnin 

parhaista käytännöistä. Opaskirja koostuu teoriasta ja käytännöstä sisältäen neuvoja 

formatiivisen arvioinnin teorian ja tutkimuksen asiantuntijoilta, kuten myös tiivistetyt kokemukset 

projektiin osallistuneilta opettajilta, jotka käyttivät formatiivisen arvioinnin keinoja 

oppitunneillaan. Kirja on täynnä käytännön neuvoja opettajille ja opiskelijoille ja se tulee 
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olemaan hyödyllinen molemmille heidän tulevissa kielen opetus- ja oppimisprosesseissaan 

korkeakouluissa ja luokkahuoneen ulkopuolella sekä elinikäisessä oppimisessa. 

 

FAB-projektin tavoitteiden, sen toteuttamisen ja tulosten sekä FAB-projektin päätelmien 

tiivistämisen lisäksi esitämme lyhyen teoreettisen analyysin formatiivisesta arvioinnista verraten 

sitä summatiiviseen arviointiin ja analysoimalla pääperiaatteet kuinka formatiivisella 

arvioinnilla voidaan parantaa opetuksen tehokkuutta. Oppaan lopusta löytyy esimerkiksi 

linkkejä muutamiin nettisivuihin ja blogeihin formatiivisesta arvioinnista ja lähdeluettelo, jossa 

on esitetty tässä opaskirjassa käytettyjä lähteitä. 

 

3. MITÄ ON FORMATIIVINEN ARVIOINTI? 

 

Formatiivisen arvioinnin käsitteen esittelivät ensimmäisen kerran Blooms, Hasting ja Maddaus 

vuonna 1971. Formatiivisen arvionnin määritelmiä on useita, mikä johtaa useisiin ja joskus 

ristiriitaisiin käsityksiin kuten myös erilaisiin käytäntöihin koulussa, jotka tätä 

arviointimenetelmää käyttävät. 

 

Formatiivinen arviointi on jatkuva prosessi, jossa kerätään tietoa oppimisen laajuudesta, 
vahvuuksista ja heikkouksista joiden avulla opettaja voi reagoida kurssinsa rakenteeseen ja 
oppilaille annettavaan todelliseen palautteeseen (CEFR, 2001, p. 186). 
 
Formatiivinen arviointi on suunniteltu prosessi, jossa opettajat käyttävät arviointiin perustuneita 
tuloksia opiskelijoiden asemasta muokatakseen meneillä olevaa opetuskäytäntöä tai jossa 
opiskelijat käyttävät tuloksia muuttaakseen opiskelutaktiikoitansa. (Popham, 2008) 
 
Opiskelijat ja opettajat osallistuvat prosessiin, seuraavat oppimistavoitteita ja selvittävät, missä 
vaiheessa työskentely on tavoitteisiin nähden ja ryhvät toimiin niiden saavuttamiseksi. (Brookhart, 
2010a). 
Laaja valikoima menetelmiä, joita opettajat käyttävät avioidessaan opiskeliljoiden 
ymmärtämistä, oppimistarpeita ja akateemista menestystä oppitunnin, yksikön tai kurssin aikana. 
(Hidden Curriculum (2014), created by Great Schools Partnerships). 

 

 

Suurimmassa osassa tapauksista avainnäkökulmia voidaan korostaa formatiivisen arvioinnin 

määrittelemisessä: 

 Se on tiedonkeruuprosessi. 

 Se on jatkuva ja suunniteltu prosessi. 

 Sen tuloksia käytetään informoimaan opettajia nykytilanteesta ja muuttamaan 

opetusta opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

 Sen tulokset kertovat oppilaalle tarkalleen mitä tulee parantaa ja miten. 

Tyypillisesti oppilaitosket käyttävät kahdenlaista arviointia - formatiivista ja summatiivista, 

jotka eroavat tavoitteissaan, toiminnoissaan ja tulosten käytössä. 
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Formatiivisen arvioinnin tavoitteet Summatiivisen arvioinnin tavoitteet 

Parantaa opetusta, oppimista ja siten myös 
opiskelijoiden saavutuksia jatkuvan palautteen 
antamisella. 
 

Arvioida opiskelijan oppimista vertaamalla 

sitä standardeihin ja / tai vertailuarvoihin. 

Kuka suorittaa formatiivista arviointia? Kuka suorittaa formatiivista arviointia? 

Opettajat, vertaiset ja opiskelijat itse. Opettajat. 

Milloin formatiivinen arviointi toteutetaan? Milloin formatiivinen arviointi toteu-

tetaan? 

Se on jatkuva prosessi, se on läsnä koko 
oppimisprosessin ajan. 
 

Kokonaisuuden, lukukauden tai 

lukuvuoden lopussa kokeella tai testillä. 

Kuinka formatiivinen arviointi viedään 
täytäntöön? 

Kuinka formatiivinen arviointi pannaan 

täytäntöön? 

Luokkakulttuurin luominen, yksilöllisen 
edistymisen seuraaminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi käyttäen erilaisia oppimis- ja 
arviointimenetelmiä, joihin opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti. 
 

Testien avulla ja opiskelijoiden oppimisen 

mittaamisella, jolloin raportoidaan joko 

onnistuminen tai epäonnistuminen. 

Formatiivisen arvioinnin arvosanat Summatiivisen arvioinnin arvosanat 

Ei anneta lopullista- tai kokonaisarvosanaa. Arvosana annetusta tehtävästä ja 

annetaan myös kokonaisarvosana. 

Formatiivisen arvioinnin tulosten 
hyödyntäminen 
 

Formatiivisen arvioinnin tulosten 

hyödyntäminen 

- Antaa opiskelijoille realistinen tieto heidän 
tämän hetkisestä edistymisestä 

- Kertoo mitä päätöksiä tulisi tehdä 
edistääkseen oppimista tulevaisuudessa 

- Ohjaa opiskelijoita käyttämään erilaisia 
oppimisapuvälineitä tarpeen mukaan 

- Avaa keskustelun opiskelijoiden ja 
opettajien välille ja nostaa opiskelijoiden 
halua pyytää apua 

- Antaa opiskelijoille mahdollisuuden olla 
aktiivisia osallistujia heidän oman 
oppimisensa arvioinnissa 

- Päättää minkä arvosanan opiskelija saa 

  oppituntitehtävistä 

- Mittaa käytäntöjen tehokkuutta  

- Määrittää onko saavutettu haluttua 

  vuosittaista edistystä 

 
Dyer (2016) esittää, että formatiivinen arviointi on "äärimmäisen tärkeää nyt, tärkeämpää 
kuin koskaan", että se antaa opiskelijoiden muuttua oppijoiksi, jotka määrittävät tavoitteita, 
tietävät mikä on päivittäin oppittavaa asiaa, kysyvät kysymyksiä kun eivät ymmärrä, korjaavat 
virheet, tietävät, miltä hyvätasoinen työ näyttää ja käyttävät työn tekemiseen aikaa. Sen sijaan, 
että ainoastaan muutamat opiskelijat ovat motivoituneita ovat kaikki oppijat motivoituneita. 
Opiskelijat eivät odota opettajien olevan tiedonlähteitä, vaan opiskelijat itse ovat aktiivisia. 



 
 

15 
 

Opiskelijoille määritetään arvosanat, joita vertaillaan keskenään, opiskelijat ovat 
kiinnostuneita kerämään tietoa omasta oppimisestaan, mikä johtaa hienosäätöön ja heidän 
oman opiskelunsa parantamiseen 
 
Robert Stake:n (Shute & Becker, 2010, p. 7) laajasti lainatussa sitaatissa käytetään metaforaa 
"keitto", joka sopii molempiin arviointitapoihin hyvin: "Kun kokki maistaa keittoa, se on 
kehittävää; kun vieraat maistavat keittoa, se on loppuarviointia". On selvää, että kehittävää, 
formatiivista, arviointia tapahtuu silloin, kun on vielä aikaa oppia lisää, koska tiedot kerätään 
opetusprosessin aikana, ennen loppuarviointia. 
 
On kuitenkin huomattava, että formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin erojen kartoittaminen 
on joskus käytännössä turhaa ja opettajilla saattaa olla erilaisia tulkintoja ja mielipiteitä 
asioista (Hidden Curriculum, 2014). Tutkijat ovat sitä mieltä, että molempien arviointitapojen, 
summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin, pitäisi sisältyä oppimisprosessiin, sillä molemmilla 
arviointitavoilla on erilaiset tavoitteet ja ne tähtäävät eri asioihin. Ensimmäinen keskittyy 
oppimisen arviointiin antamalla arvosanoja, toinen on arviointia siten, että annetaan selviä ja 
tarkkoja kommentteja oppilaan tietotasosta ja taidoista ja annetaan ohjeita, joiden avulla voi 
parantaa omaa suoritustaan. 
 
Tutkimus osoittaa, että formatiiviselle arvioinnille pitäisi saada enemmän merkitystä 
oppilaitoksissa. Ollessaan jatkuva ja systemaattinen prosessi sen avulla ei ainoastaan osoiteta 
puutteita oppimisessa ja ehdoteta mahdollisia ratkaisuja, vaan se myös tuetaan muita tärkeitä 
opiskelun tavoitteita. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta 
oppimisestaan, se kannustaa heitä olemaan aktiivisia osallistujia oppimisprosessissa, 
keskustelemaan aktiivisesti, kysymään kysymyksiä, seuraamaan omaa oppimistaan, 
itsearvioimaan ja myös arvioimaan muiden edistymistä ja tehtyjä töitä.  
 
4. OHJEITA OPETTAJILLE KUINKA EDISTÄÄ OPETUKSEN TEHOKKUUTTA KÄYTTÄMÄLLÄ 
FORMATIIVISEN ARVIOINNIN KESKEISIÄ ELEMENTTEJÄ  

 
Arviointia oppimisen kannalta tai formatiivista arviointia voi esiintyä monessa eri muodossa 

luokkahuoneessa. Tässä oppaassa ehdotamme seuraavaa kuutta keskeistä elementtiä, jotka 

ovat nousseet esille samankaltaisessa tutkimuksessa (OECD/CERI, 2008) ja neuvomme 

opettajia käyttämään niitä opetuksensa parantamiseen ja opiskelijoittensa kannustamiseen 

kohti itsenäistä vastuullisuutta.  

 

1. Vuorovaikutusta ja arviointimenetelmien käyttöä kannustavan luokkakulttuurin luominen.  

 

Positiivisen luokkakulttuurin ja ympäristön luominen on tunnistettu yhdeksi opettajan 

päävastuista ja tärkeäksi ehdoksi oppimiskeskeisessä luokassa. Lucero neuvoo (1) 

opettelemaan ja käyttämään opiskelijoiden nimiä, mikä on avainasemassa positiivisen suhteen 

luomisessa (2) aloittamaan tunnin jonkinlaisella lyhyellä alustuksella tai hauskalla tarinalla 

oppitunnin aiheen esittelyksi (3) kannustamalla jokaista opiskelijaa puhumaan ja rohkaisemaan 

vuorovaikutusta antamalla pari tai ryhmätehtäviä; (4) pyytämään jatkuvaa panostusta 

opiskelijoilta (5) antamaan vaihtoehtoja aina kun vain on mahdollista (6) kertomaan joka tunnin 

lopussa mitä opiskelijoiden tulisi tehdä kotiläksyinä tai/ja mitä valmistella seuraavalle tunnille. 

 

Kun opettajat tekevät yhteistyötä opiskelijoidensa kanssa formatiivisen arvioinnin parissa, 

heidän yhteistyönsä tuottaa vahvoja oppimistuloksia. Opettajat toimivat tehokkaammin ja 

opiskelijat sitoutuvat aktiivisemmin. (Brookhart & Moss in Dyer (2016).  
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Dyer (2016) määrittelee positiivisen oppimiskulttuurin luomisessa tärkeäksi erilaiset 

näkökulmat, kuten strategiat, rakenteet, prosessit, menetelmät, yhteistyö, sitoutuminen, arviointi, 

valinta, haaste, luottamus, mieliala, jotka voi edelleen jakaa neljään pääryhmään 

luokkakulttuurissa, jotka tukevat vuorovaikutusta ja formatiivista arviointia luokassa: luottamus, 

mieliala, sitoutuminen ja rakenteet. 

 

Tutkijat rohkaisevat oppilaitoksia muuttamaan arvioinnin muotoa ja käyttöä, jotta voidaan 

“luoda oppimiskulttuuri, jossa opiskelijat ja opettajat jakaisivat ajatuksen siitä, että sen 

selvittäminen mikä on järkevää ja mikä ei on yhteinen ja vaivan arvoinen projekti ja tärkeää 

jotta voidaan ottaa seuraavat askeleet oppimisen tiellä” (Shepard, 2000, p. 10). Tällaisessa 

oppimiskulttuurissa esiintyy seuraavia osia: dynaaminen, jatkuva arviointi, aiemman tiedon 

tutkiminen, palaute, selkeät kriteerit ja itsearviointi. 

 

FAB-projektin oppitunteja seuranneet opettajat huomasivat, että oppitunneilla opettavat 

opettajat yrittivät luoda positiivisen luokkahuoneympäristön käyttämällä monia tehokkaita 

formatiivista arviointia sisältäviä hyvän kulttuurin edistämistapoja, ks. Hyvien käytäntöjen 

esimerkit 1-12: 

 

 Suurin osa oppituntien opettajista luo ilmapiirin, joka helpottaa aktiivista oppimista heidän 

tunneillaan rohkaisemalla opiskelijoita puhumaan ja ottamaan osaa kaikilla osa-alueilla. 

 Kun opettaja kommunikoi opiskelijoiden kanssa täsmällisesti ja ymmärtäväisesti se luo 

lämpimän ja rentoutuneen ilmapiirin luokkahuoneeseen.  

 Sellaisen ympäristön luominen, jossa opiskelijat tekevät aloitteita. 

 Opettaja kommunikoi opiskelijoiden kanssa tuttavallisella tavalla. 

 Pelit, ristikot, laulut, visailut ovat leikkimielisiä aktiviteettejä, joita opettaja käytti luodakseen 

rentoutuneen ilmapiirin, jossa opiskelijat viihtyivät aktiviteettien parissa.  

 

2. Tavoitteiden asettaminen ja yksittäisen opiskelijan kehityksen seuraaminen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

Vaihtelevien opetusaktiviteettien käytön tulisi auttaa opiskelijoita löytämään vastaus 

seuraavaan kolmeen kysymykseen:  

 Minne olen matkalla? 

 Missä olen nyt?  

 Kuinka voin kulkea välimatkan?  (Atkin, Black, & Coffey, 2001).   

 

Hattie ja Timperley (2007, lainattu Fisher & Frey, 2012) esittävät, että nämä ovat kolme 

avainvaihetta, jotta opiskelijan saavutuksia voidaan edistää. He kutsuvat niitä seuraavasti: 

ruoki, anna palautetta, ruoki edelleen. Ruokkiminen tarkoittaa oppimiskohteen asettamista. 

Formatiivisen arvioinnin sisällyttämiseksi tunneille tulisi opettajan ja opiskelijan ensin keskustella 

saavutettavista oppimistavoitteista. Tavoitteet voidaan kirjoittaa opiskelijaystävällisellä 

kielellä ja sisällyttää niihin erilaisia esimerkkejä siitä millaisia tuotoksia tai suorituksia heidän 

odotetaan luovan. Kun opiskelijat tietävät oppimistavoitteet ja ymmärtävät ne, he pystyvät 

keskittyä tehtäviinsä paremmin.  
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Opettajan tulisi selventää, mallintaa opiskeluprosessi, näyttää, kuvailla taitoja ja aktiviteetteja 

saadakseen opiskelijat ymmärtämään, millaisia heidän oppituntinsa tulevat sisällöllisesti 

olemaan, mitä hyvä työskentely on ja kuinka heidän onnistumisensa mitataan (Brookhart, 2010; 

William, 2012). Vähitellen opiskelijat oppivat kuinka tunnistaa omat tavoitteensa itse. 

 

Kun opiskelijat tietävät tavoitteen tai minne ovat matkalla, heidän tehtävänsä on mitata kuinka 

pitkälle he ovat päässeet ja missä he ovat tällä hetkellä. Moss ja Brookhart (2009) kutsuvat 

tätä askelta ´keskustelu menestyksen kriteereistä´. Opiskelijan saavutusten tunnistaminen ja 

välittömän palautteen antaminen ovat niitä formatiivisen arvioinnin perushyötyjä, joilla voidaan 

taata parempi oppiminen. 

 

 

Kun omat vahvuudet ja heikkoudet on tunnistettu, opiskelijoita tulisi auttaa löytämään keinoja, 

joitten avulla he voivat pienentää eroa lopullisten ja saavutettujen tavoitteiden välillä. 

Käyttämällä formatiivisesta arvioinnista saatua dataa opettajat voivat suunnitella ja 

parannella tarvittavia ohjeistuksia. 

 

 

Seuraavien ohjeiden avulla (Chappuis & Chappuis, 2008) opiskelijat voivat asettaa itselleen 

tavoitteita:  

 opiskelijat kuvailevat edistystään tietyissä oppimistehtävissä; 

 opiskelijoita kommentoivat edistymistään ja toteavat mitä muutoksia he ovat 

huomanneet. Mikä on nyt helppoa, mikä oli ennen vaikeaa? Millaisia oivalluksia he 

ovat tehneet itsestään oppijoina?  

 

 

Brookheart (2009, s. 14) suosittelee opettajille seuraavia formatiivisen arvioinnin menetelmiä: 

 

 Ilmoittakaa oppimistavoitteet opiskelijoille selkeästi 

 Auttakaa heitä näkemään yhteydet oppimistavoitteiden ja heidän työnsä 

    välillä 

 Kerätkää tietoa opiskelijoilta siitä missä opiskelun vaiheessa he ovat 

 

Esimerkiksi joitakin aktiviteetteja voidaan tarjota auttamaan opiskelijoita arvioimaan heidän 

tämänhetkisen kehityksensä tasoa (Chappuis & Chappuis, 2008): 

 Tietokilpailujen järjestäminen puolessa välissä opiskeluprosessia, ilman arviointia, voi 

auttaa sekä opettajaa että opiskelijoita huomaamaan mihin tulisi panostaa 

 Pisteytysohjeistus, jolla voidaan osoittaa sekä vahvuuksia että osa-alueita, joilla on 

parantamisen varaa 

 Omien vahvuuksien ja kehittämistä vaativien osa-alueiden tunnistaminen 

pisteytysoppaan avulla 

 Opiskelijat pitävät listaa oppimistavoitteistaan kurssilla ja tarkistavat säännöllisesti ne 

asiat, jotka ovat jo opittu  
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 Antakaa palautetta/tehkää ehdotuksia kuinka päästä lähemmäs 

     oppimistavoitteita 

 Pitäkää kirjaa hyvin toimivista formatiivisen arvioinnin menetelmistä  

 Johtakaa opiskelijan itsearviointia ja tavoitteen asettamista 

 Käyttäkää formatiivisen arvioinnin tietoja säätääksenne oppituntien kulkua 

 

Formatiivisen arvioinnin strategiat ovat tehokkaita, kun niitä käytetään auttamaan opiskelijoita 

”silloittamaan ero” sen välillä, mitä he jo tietävät, ymmärtävät ja osaavat, ja mitä he tulevat 

tietämään, tulevat ymmärtämään ja tulevat osaamaan tulevaisuudessa. On tärkeää korostaa, 

että opettajien tehtävä on tukea opiskelijoita heidän omissa pyrkimyksissään saavuttaa 

lopulliset oppimisen tavoitteensa (Wilhelm, 2013).  

Ks. Hyvien käytäntöjen esimerkit 13 – 23. 

 

 

3. Monipuolisten opetusmenetelmien käyttö opiskelijoiden monipuolisten tarpeiden 

täyttämiseksi. 

 

Nykypäivän oppijakeskeinen kielien opetusmenetelmä vaatii erilaisten aktiivisten 

oppimismenetelmien käyttöä vastatakseen opiskelijoiden monipuolisiin tarpeisiin. Jotta kaikki 

saataisiin osallistumaan suullisten taitojen aktiiviseen kehitykseen pari- ja ryhmätyöt, roolileikit, 

keskustelut, väittelyt, neuvottelut, esitykset, henkilökohtaiset aktiviteetit, ongelmanratkaisu, 

opettavaiset pelit, tiedonjako aktiviteetit, haastattelut, kuva-arvoitukset ja kuvailut, tarinan 

kerronta, tarinan täydennys, raportointi ja muut luovat tehtävät ja aiheeseen liittyvät 

puhetehtävät, suoritettuna ja esitettynä tunneilla kuin myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä, 

ovat hyviä apuvälineitä. 

 

Black and William (1998b) ajattelevat kyseenalaistamisen ja luokassa käytävän keskustelun 

olevan tehokkaita luomaan mahdollisuuksia opiskelijoiden tiedon lisäämiseen ja ymmärryksen 

parantamiseen. He kuitenkin neuvovat opettajia rohkaisemaan opiskelijoita kysymään 

merkittäviä aihetta heijastavia kysymyksiä mieluummin kuin yksinkertaisia tosiasioihin 

perustuvia ja sitten antaa opiskelijoille riittävästi aikaa vastata. Käänteistä Bloomin Taxomony 

mallia voidaan soveltaa luomaan toimintoja, jotka perustuvat monipuolisiin kognitiivisiin ja 

tunnepohjaisiin oppimistavoitteisiin. 

 

Opettajia neuvotaan luomaan mahdollisuuksia puhua kohdekieltä niin paljon kuin mahdollista 

yhteistyömyönteisessä ja ystävällisessä ympäristössä käyttämällä aitoja materiaaleja ja 

jakamalla tietoa opiskelijoilleen valmistaakseen heitä tehokkaaseen kommunikaatioon 

luokkahuoneen ulkopuolella elämänmittaisen oppimisen pyrkimyksissä. 

FAB-projektin oppitunteja seuranneet opettajat huomioivat monia erilaisia ja tehokkaita 

ohjeistustapoja seuraamiltaan oppitunneilta: ks. Hyvien käytäntöjen esimerkit 24 - 32:  

 

 Kerrottiin humoristisia oikean elämän tapahtumia. 

 Opettajat yrittivät käyttää aktiviteetteja, jotka lisäisivät opiskelijoiden halua puhua kohdekieltä. 

 Opettaja antoi loogisen ajattelun tehtäviä, jotka auttoivat opiskelijoita valmistautumaan niin 

perusteellisesti, että opiskelijat tunsivat olonsa mukavaksi puhuessaan. 
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 Useimmat opettajat käyttävät paljon pari- ja ryhmätöitä. 

 Opettaja käytti monia miellyttäviä aktiviteettejä vaihdellen leikkimielisten ja kirjasta otettujen 

harjoitusten välillä ja näin opiskelijat keskittyivät opiskelemaan koko oppitunnin ajan. 

 Se oli erittäin hyvin järjestetty tunti. Opiskelijat tiesivät tismalleen mitä tehdä. 

 Monet puhetehtävät toteutettiin niin, että kaikki opiskelijat osallistuivat toteutukseen. 

 Opettaja usein rohkaisee opiskelijoita kertomaan oman mielipiteensä, jotta he eivät pelkäisi 

puhumista. 

 

4. Käytä monipuolisia lähestymistapoja, jotta opiskelijat ymmärtävät.  

 

Ymmärtämisen tarkistaminen on tärkeä osa opetus- ja oppimisprosessia ja yleensä se osa, mikä 

puuttuu (Fisher & Frey, 2012). Opettajien ei tulisi ainoastaan määrittää ”yksittäisen opiskelijan 

edistystä asiaan kuuluvissa tilanteissa ja erilaisissa asiayhteyksissä” (OECD/CERI, 2008) ja 

käyttää erilaisia arviointimenetelmiä. Opettajien tulisi tiedostaa kuinka opiskelijat ymmärsivät 

uuden materiaalin, mikä ei ollut tarpeeksi selvää, jos ja kuinka opiskelijat osaavat hyödyntää 

uutta materiaalia tilanteissa. Tämä on taito, jota painotetaan yhtä tärkeänä kuin oppimaan 

oppimista. 

 

Opettajat voivat käyttää “En oppinut-lappusia” tai “En oppinut-lippuja”, joilla kerätään 

nopeasti tieto opiskelijoiden tilanteesta tunnin päätteeksi. Vastausten perusteella opettaja voi 

muokata seuraavaa oppituntia selventääkseen asiat, joita opiskelijat eivät ymmärtäneet tai 

taidot, joiden kanssa heillä oli ongelmia. ”Olen oppinut-lappuset” ovat samantapainen 

käytäntö, jolloin lappuja käytetään tunnin alussa määrittämään, mitä opiskelijat ovat 

sisäistäneet edeltäviltä oppitunneilta (Hidden curriculum, 2014). 

Black and William (1998) ehdottavat seuraavia tapoja opiskelijoiden ymmärtämisen 

määrittämiseen: 

 pyytää opiskelijoita kirjoittamaan heidän ymmärtämänsä sanasto tai käsitteet ennen ja 

jälkeen ohjeistuksen annon  

 pyytämään heitä tiivistämään pääasiat, joita he oppivat luennolta, keskustelusta tai 

annetusta lukutehtävästä 

 pyytää heitä täydentämään vastauksia muutamaan kysymykseen ohjeistuksen 

päätteeksi ja tarkistamaan vastaukset  

 haastattelemaan heitä yksilöllisesti tai ryhmissä heidän ajatuksistaan ongelmaa 

ratkaistessaan; 

 määräämään lyhyitä tunnilla tehtäviä kirjoitustehtäviä. 

Opettajat usein kysyvät opiskelijoiltaan yleisiä kysymyksiä tarkistaakseen heidän 

ymmärtämistään. Usein kuitenkin tämän kaltainen tarkastaminen on hyödytöntä, sillä opiskelijat 

eivät vastaa koska he ovat liian ujoja tai häpeissään näyttääkseen ymmärtämättömyyttään 

luokassa (ks. osa 5 nähdäksesi enemmän toimintoja). 

 

FAB-projektin oppitunteja seuranneet opettajat huomasivat monia tehokkaita menetelmiä 

opiskelijan ymmärtämisen kartoitukseen (ks. Hyvien käytäntöjen esimerkit 33-44): 
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 Opettaja mukauttaa opetuksensa sisältöä sen mukaan, mitä opiskelijat ovat sanoneet. 

 Opettaja antaa kielitaitoista ja emotionaalista tukea oppilailleen, luo läheisiä opiskelija-

opettaja suhteita, omaa erittäin hyvän huumorintajun, käyttää ilmaisevaa kehonkieltä ja 

kasvojen ilmeitä. 

 Hyvin tukea antava ja auttava opettaja. 

 Rohkaisu ja kehut auttavat aina. 

 Opettaja vitsailee, antaa henkilökohtaisia esimerkkejä. 

 

5. Palaute opiskelijan suorituksista ja ohjeistuksen mukauttaminen tunnistettujen tarpeiden 

täyttämiseksi.  

 

Tutkijoiden mukaan palaute on opettajalta opiskelijalle annettua tietoa siitä mille kohdalle 

hänen sen hetkinen osaamisensa sijoittuu suhteessa tavoitetasoon. Sadler (1989) tunnisti kolme 

ehtoa, jotka ovat välttämättömiä, jotta opiskelija voi hyötyä annetusta palautteesta. Hänen 

mukaansa opiskelijan tulee tietää: (1) mitä hyvä suoriutuminen on, (2) kuinka hänen nykyinen 

suoritustasonsa on verrattavissa hyvään suoriutumiseen (opiskelijan tulee osata verrata ja 

nykyistä ja hyvää suoriutumista),  (3) kuinka toimia kiriäkseen välin nykyisen ja hyvän 

suoriutumisen välillä. 

 

Opettajat käyttävät erilaisia menetelmiä opiskelijan menossa olevan opiskelun arvioinnissa 

arvioidessaan samalla kokonaisoppimista:  

 

A. Opettajan antama palaute  

 

Oppilaan tulee ymmärtää, mitä on hyvä suoriutuminen, jotta hän voi ymmärtää annettua 

palautetta. Hyvän palautteen perusperiaatteet perustuvat siihen, että autetaan opiskelijoita 

sisäistämään hyvän suoriutumisen perusteet (Oxford Learning Institute). 

 

Tarkka, yksityiskohtainen ja rakentava palaute opiskelijan työstä voi olla eri muodoissa (Hidden 

curriculum, 2014). Tutkijat (Moss & Brookhart, 2009; William, 2012) rohkaisevat opettajia 

antamaan palautetta, joka johtaa eteenpäin ennemmin kuin taaksepäin. Palautteen tulisi olla 

ajankohtaista, ymmärrettävää ja kuvailevaa, ja mitata opiskelijan saavutuksia seuraavissa 

kohdissa: 
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Formatiivinen arviointi auttaa tukemaan käsitystä, että kaikki opiskelijat voivat oppia 

mahdollisimman hyvällä tasolla ja kumoaa mielipiteen, jonka mukaan huono suorituskyky johtuu 

kykyjen puutteesta. Sen vuoksi opiskelijoita tulisi rohkaista, jotta he olisivat valmiita 

panostamaan oppimiseen jatkossa (Boston, 2003). 

 

Hyvien käytäntöjen esimerkkejä oppitunteja seuranneilta opettajilta: 

 

 Opettaja kehuvat opiskelijoiden työskentelyä mahdollisimman usein.  

 Opettaja korjaa opiskelijoiden virheitä hyvin kärsivällisesti. 

 
 

B. Vertaispalaute  

 

Opiskelijoiden tulisi oppia myös arvioimaan toisiaan, tämän vuoksi opettajat voivat ohjeistaa 

opiskelijoita ja antaa heille arviointikriteerit taulukoiden tai asteikkojen muodossa ts. kiinnittää 

opiskelijan huomiota siihen, mitä arvioidaan sekä näkökulmiin, joihin arvioinnissa keskitytään. 

Vertaisarviointi on tärkeä osa formatiivista arviointia. Yleensä opiskelijat ottavat 

vertaispalautteen tosissaan, he toimivat mielellään arvioijana tai asiantuntijana sekä arvioivat 

toisiaan järkevästi. (Black at al., 2004). 

 

Jos opettaja antaa opiskelijoille mahdollisuuden arvioida toisiaan osana opetusta, heidän 

vertaisarviointitaitonsa kehittyy. Black (2004) ehdottaa muutamia yksinkertaisia ja tehokkaita 

vertaisarviointitapoja: (1) opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin käyttämällä ”liikennevaloja”, 

jolloin vihreä, keltainen tai punainen tarkoittavat hyvää, kohtalaista tai huonoa ymmärtämistä; 

(2) jako myös tehdä myös viittaamalla. Kun opiskelijat on jaettu ryhmiin, opettaja muodostaa 

vihreistä ja keltaisista ryhmän, jossa he auttavat toisiaan. Opettaja työskentelee itse 

”punaisten” kanssa auttaen heitä.  

 

Joka tapauksessa opiskelijoille tulisi selventää arviointikriteerejä ja arvosanojen 

muodostamista. Heidän täytyy ymmärtää tehtävän tavoite ja miten suoriutua siitä 

Tavoitteet 

Ottaa huomioon 
saavutettavat 
tavoitteet. 

Vahvuudet 

Tunnistaa hyvät 
puolet ja hyödyntää 
niitä onnistuneesti. 

 

. 

Heikkoudet 

Tunnistaa puutteet, 
joita on parannettava. 

 Keinot 

Ohjata korjaavan 
palautteen muodossa 
siten, että opiskelija 
osaa kuroa umpeen 
eroa sen välillä mitä jo 
on saavuttanut ja mitä 
hänen tulee 
saavuttaa. 
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hyväksyttävästi. (Black, 2004, s.15). Suomalaiset yhteistyökumppanimme tiivistivät asian 

seuraavalla tavalla: ”Vertaisarviointi vähentää opettajien työmäärää” (FAB-projektin 

nettisivut).  

 

Tunteja havainnoineet opettajat antoivat seuraavia esimerkkejä hyvistä käytänteistä:  

 Ennen esiintymistä, viittä opiskelijaa pyydettiin arvioimaan esiintyjän valmistautumista, esiintymistä 

ja keskustelun seuraamista, ja kirjoittamaan kommentit annettuihin arviointilomakkeisiin..  

 Opettaja  määrittelee kullekin ryhmälle sopivan vaikeustason, joka edesauttaa oppimista. 

Opettaja selventää ja perustelee oppimistilanteessa käytettyjä itsearviointi- ja 

vertaisarviointimenetelmiä opiskelijoille. Opiskelijoille jaetut materiaalit ovat hyvin ja 

ammattimaisesti tehty ja niitä on selkeytetty kuvin ja esimerkkilausein.  

 

C. Opiskelijan itsearviointi  

 

Itsearviointi on hyvin samankaltaista kuin vertaisarviointi. Joskus näitä kahta käytetään 

samanaikaisesti, varsinkin jos vertaisarviointi annetaan suullisesti. 

 

Opettajien tulisi auttaa opiskelijoita huomaamaan omat oppimistarpeensa, vahvuutensa ja 

kiinnostuksen kohteensa, jotta he voivat oppia ja ottaa enemmän vastuuta omasta 

oppimisestaan (Hidden curriculum, 2014). Tämän vuoksi opiskelijoiden tulisi oppia arvioimaan 

omaa oppimistaan reflektoimalla oppimistaan eli arvioimaan minkä he osaavat hyvin, mitä 

tulisi vielä kehittää saavuttaakseen oppimistavoitteet.  

 

Tutkimuksen mukaan (Black et al., 2004, p. 14) vaikeinta on saada opiskelijat arvioimaan 

omaa osuuttaan tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelijoiden tulisi oppia pitämään 

oppimistavoitteet mielessään ja arvioimaan omaa edistymistään suhteessa niihin. Näin he 

pystyvät kehittämään metakognitiivisia strategioitaan. 

  

Tunteja havainnoineet opettajat antoivat seuraavia esimerkkejä hyvistä käytänteistä:  

 Erittäin lämmin, positiivinen ja rohkaiseva opettaja, joka usein laittaa oppilaat ajattelemaan, miksi 

tietyt tavat on valittu kielten oppimiseen, kuinka he ovat edistyneet ja kuinka he voisivat parantaa 

suoristustaan jne. 

 Suurin osa opettajista antaa oppilaille mahdollisuuden omaa oppimistaan.  

 Pari tai ryhmätyön jälkeen opettaja pyysi jokaista opiskelijaa arvioimaan pariaan ja itseään 

piirtämällä kaksi hymiötä – toinen sisällöstä, toinen osallistumisen aktiivisuudesta (iloisia, 

neutraaleja tai surullisia hymiöitä).    

 Oppilaat suurimmaksi osaksi korjasivat itse itseään ja opettaja kehui jokaista antaumuksella. 

 

Opiskelijan pitää saada palautetta suorituksestaan, jotta hän voi kehittää taitojaan jatkossa.  

Opiskelijan pitää asettaa tavoitteita ja suunnitella itse mitä hänen pitää tehdä tavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Näin oppimisesta tulee merkityksellisempää ja opiskelija tuntee olevansa 

vastuussa omasta oppimisestaan. Tämä tukee elinikäistä oppimista. 

 

Ks. Hyvien käytäntöjen esimerkit 45 - 50 
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6. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin.  

 

Onnistuakseen opiskelijoiden tulee muuttaa rooliaan passiivisesta tiedonvastaanottajasta 

aktiiviseksi tiedonluojaksi. Aktiivinen oppiminen tarkoittaa, että opiskelijat ovat sitoutuneita 

ajatusten vaihtoon, he käsittelevät tietoa, yhdistävät sen jo oppimaansa tietoon ja hyödyntävät 

sitä uusissa tilanteissa. Aktiivinen oppiminen perustuu konstruktivistiseen oppimisteoriaan, joka 

korostaa uuden tiedon rakentumista jo olemassa olevan tiedon pohjalle samalla syventäen 

opittua. Sosiaalisen konstruktivismin mukaan (Vygotsky ja muut) oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden tai opettajan kanssa. Niinpä vuorovaikutusta 

edistävät aktiviteetit ovat erittäin tärkeitä oppimismyönteisen ilmapiirin luomisessa. 

 

Opettajien päärooli on oppilaiden aktiivisen osallistaminen oppimisprosessiin. Joillekin 

opettajille tämä merkitsee heidän roolinsa muuttumista asiantuntijasta enemmänkin opiskelun 

mahdollistajaksi, tukemaan opiskelijoita, jotta heistä tulisi oman oppimisensa asiantuntijoita. 

Strategiat, joitten kautta opiskelijat aktiivisesti osallistuvat, sisältävät ryhmätöitä ja 

keskusteluja, opiskelijoitten tai opettajan esittämiä kysymyksistä, väittelyjä, paneeleita, 

muistiin- panojen tekemistä, demonstraatioita luokassa, visailuita ja niin edelleen.    

 

Aktiivinen osallistaminen vaatii opettajalta valmisteluaikaa ja asiantuntemusta, sillä heidän 

täytyy valmistella tehtävät, jotka vaativat opiskelijalta aktiivisuutta, heidän täytyy antaa 

esimerkkejä hyvästä suoriutumisesta, luoda opiskelutilanteet kielen ja sisällön ympärille ja 

osata ohjata opiskelijoitten aktiivista opiskelutoimintaa. Toisaalta, aktiiviset opiskelukäytänteet 

”tuottavat oppimista, joka heijastuu myös moniin tilanteisiin luokkahuoneen ulkopuolella” 

(Knapper, 2007). Sellaiset toiminnot vaativat myös opiskelijoitten vastuuta omasta 

oppimisestaan. Se on juuri sitä mitä elämä yliopiston ulkopuolellakin meiltä vaatii, eli 

elinikäisen oppimisen taitoja. 

  

Hyvien käytäntöjen esimerkkejä 51 - 62 oppituntien seuraamiseen osallistuneilta opettajilta: 

 

 Kaikki opiskelijat tuntevat olonsa mukavaksi luokkatilanteissa puhuessaan. Opiskelijat uskaltavat 

kysyä kysymyksiä. 

 Opiskelijoille annettiin paljon vastuuta tunnilla.  

 Opiskelijat hallitsevat oppimisprosessiaan, opettajan tehtävä on kiertää luokassa kuunnellen ja 

auttaen mikäli se oli tarpeen. 

 Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti asialliseen keskusteluun esittämällä hyvin perusteltuja 

mielipiteitä. 

 

 

 

5. LISTA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKNIIKOISTA SEKÄ OHJEITA NIIDEN KÄYTTÄMISEEN 

OPETUKSESSA 

 

 

FORMATIIVISEN 

ARVIOINNIN 

TEKNIIKOITA 

   

OHJEITA JA VINKKEJÄ OPETUSTILANTEISIIN 
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POSITIIVISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN 

 

KÄYTTÄYTYMIS-

SÄÄNTÖJEN LUOMINEN 

Positiivinen ja tuloksekas oppimistilanne vaatii yhteisymmärrystä 

positiivisesta ja negatiivisesta käyttäytymisestä. Tämän ymmärryksen 

luomiseksi keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, miten he haluaisivat 

tulla kohdelluiksi: laadi lista käyttäytymisestä, joka on 

kunnioitettavaa, reilua, ystävällistä sekä empaattista. Osoita, että 

paras ohje miten kohdella muita on niin kuin haluaisit itseäsi 

kohdeltavan (1)*.  

 

KARTOITUKSET 

Anna opiskelijoille kortteja, joissa on kysymyksiä liittyen heidän 

kiinnostuksenkohteisiinsa, mieltymyksiinsä, hauskimpiin tapauksiin, jne. 

Jokainen opiskelija järjestää äänestyksen tai kartoituksen eri 

kysymyksestä kysymällä kaikilta ryhmän jäseniltä (myös opettajalta). 

Sen jälkeen vastaukset kerätään ja esitellään luokalle ja tulkitaan ja 

niistä tehdään johtopäätöksiä (6).  

 

SMALL TALK 

Toinen aktiviteetti, jolla opiskelijat voivat tutustua toisiinsa paremmin. 

Kun olette keskustelleet small talk – tehtävän teemasta, pyydä 

opiskelijoita käymään keskustelu. Opiskelijat yleensä nauttivat 

toisiinsa tutustumisesta (6).  

MERKITYKSELLINEN 

SMALL TALK 

Anna opiskelijoille kortteja, joissa on kaksi merkityksellistä kysymystä 

ja pyydä heitä itse kirjoittamaan yksi lisää. Sekoita kysymykset ja 

pyydä opiskelijoita keskustelemaan asioista kolmen luokkakaverin 

kanssa. Jälkeenpäin keskustelkaa yhdessä kiinnostavista, keskustelua 

herättävistä ja päinvastoin, häiritsevistä ja epämiellyttävistä 

keskusteluteemoista (6).  

 

 

TUNTEELLINEN 

LÄMPÖTILA 

 

Kysy opiskelijoilta miltä uusi luokka heistä tuntuu. Anna kaikille lappu 

ja pyydä heitä ”mittaamaan tunteellinen lämpötilansa” arvioiden 

sitä -5 (hyvin stressaantunut, epämiellyttävä olo, kireä) ja +5 

(rentoutunut, iloinen, itsevarma) välillä. 0 tarkoittaa neutraalia – ei 

kireä eikä rentoutunut. Kerää laput ja pyydä yhtä paria tekemään 

yhteenveto tuloksista asettaen ne luokan taululle. Keskustelkaa 

yhdessä. Tee sama mittaus tunnin lopussa (6).  

 

SISÄISEN MOTIVAATION 

JUURRUTTAMINEN 

Ihmisten tulee tuntea hyvää oloa itsestään. Auta opiskelijoita 

ymmärtämään, että meillä on hyvä olla, jos ryhdymme positiivisiin 

toimiin. Keskustelkaa 3-portaisesta prosessista, jolla positiivisia 

toimenpiteitä valitaan: 1 – meillä on positiivinen ajatus; 2 – 

toimimme jatkuvasti ajatuksen mukaan; 3 – koemme tunteita 

itsestämme perustuen toimintoihimme. Nämä tunteet johtavat uuteen 

ajatteluun ja sykli alkaa alusta. Keskustele miten negatiivisen 

ajatuksen voi muuttaa positiiviseksi ajatukseksi, joka puolestaan 

johtaa positiivisin toimenpiteisiin ja positiiviseen tunteeseen itsestä – 

tämä on voimakas sisäinen motivoija (6).  

YMMÄRTÄMISEN TARKISTAMINEN 

 

KORTIT/TIIVISTELMÄT 

Jaa kortteja säännöllisesti ja pyydä opiskelijoita kirjoittamaan 

molemmille puolille näillä ohjeilla: (Sivu 1) Perustuen opintoihimme 

(aihealue), kirjoita ajatus, jonka ymmärrät ja tiivistä se lauseeksi. 
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(Sivu 2) Yksilöi jotain asiaa aihealueesta, jota et vielä kunnolla 

ymmärrä ja muotoile se lauseeksi tai kysymykseksi (3).  

 

LIPUKKEET 

Lipukkeet täytetään tunnin alussa. Anna opiskelijoille pieniä kortteja 

tai lipukkeita joihin voi vastata kysymyksiin kotitehtävistä, tai 

edellisestä tunnista. Kerää kortit ja käytä niitä tulevan opetuksen 

suunnittelussa (4).  

 

 

VIISI SORMEA 

Tämä tekniikka antaa nopean, välittömän arvioinnin. Kysy 

opiskelijoilta kysymys ja pyydä heitä reagoimaan ymmärryksensä 

tason mukaisesti – he nostavat yhden sormen pystyyn, jos ovat vielä 

epävarmoja aiheesta ja tarvitsevat lisää informaatiota, 3 tai 4 

sormea – jos he ovat lähellä asian täydellistä ymmärtämistä, ja 5 jos 

he ovat täysin ymmärtäneet asian ja pystyvät demonstroimaan 

omaa tietämystään ja ymmärrystään (4).  

 

KIERTÄVÄT TAULUKOT 

Anna taulukkoja 4-5 hengen ryhmille arvioidaksesi ymmärtämisen 

tasoa. Ryhmä antaa vastauksen avoimeen kysymykseen. He voivat 

myös jakaa tietoa aiheesta, jota ovat tunneilla saaneet. Kun 

opiskelijat ovat saaneet taulukon täytettyä, he ojentavat sen 

seuraavalle ryhmälle. Kun jokainen ryhmä on täyttänyt jokaista 

taulukkoa, vastauksia käsitellään koko luokan kanssa. 

 

AJATTELE-PARIUDU-JAA 

Nopea ja yksinkertainen tapa yksilöidä opiskelijoiden ymmärtämisen 

tasoa. Kysy kysymys (esim. ”Mitä opit tämän päivän tunnilla?” tai 

“Miten voit yhdistää oppimiasi asioita omaan elämääsi?”), anna 

opiskelijoille muutama minuutti aikaa miettiä ja kirjoittaa vastaukset 

ylös. Tee opiskelijoista pareja, jotta he voivat keskustella 

vastauksista. Kierrä luokassa, jotta voit kuunnella keskusteluja. Sen 

jälkeen opiskelijat voivat mennä isompiin ryhmiin tai voitte 

keskustella koko luokan kesken (2; 4). 

 

KYSELE 

Kyseleminen on loistava formatiivisen arvioinnin tapa selvittää 

opiskelijoiden ymmärtämisen syvyyttä. Kysy opiskelijoilta helppoja 

ja selkeitä kysymyksiä, jotka keskittyvät faktoihin sekä yleistietoon 

aiheesta. Käytä vaikeampia kysymyksiä rohkaistaksesi opiskelijoita 

ajattelemaan ja heijastamaan omaa oppimistaan. Bloomin 

taksonomia (Bloom’s Taxonomy) sisältää kuusi ajattelun tasoa, joita 

opettajat voivat käyttää miettiessään kysymyksiä opiskelijoilleen (4).  

 

KYSY MITÄ OPISKELIJAT OVAT OPPINEET 

 

KÄYTÄ KORTTEJA 

Opiskelijat voivat lyhyesti kirjoittaa vastauksensa paperille siitä mitä 

he ovat tämän päivän tunnilla oppineet ja 

- vaihtaa lappuja 

- keskustella parin kanssa 

- keskustella koko luokan kesken (4) 

 

MINUUTIN KIRJOITELMAT 

 

Tee opiskelijoille kysymys ja anna heille minuutti aikaa kirjoittaa 

siihen vastauksensa. Varmista, että kysymykseen, jonka kysyt voi 

vastata yhdessä minuutissa. Käytä kysymyksiä, jotka saavat 
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opiskelijat heijastelemaan omaa oppimistaan ja tekemään 

henkilökohtaisia kytköksiä omaan elämäänsä. Käytä Bloomin 

taksonomiaa, jos olet epävarma miten asettelisit kysymyksen. Keskity 

kolmen vaativamman tason kysymyksiin (4). Minuutin jälkeen 

opiskelijat voivat jakaa vastauksensa pareittain tai ryhmissä.  

 

YHDEN LAUSEEN 

TIIVISTELMÄT 

Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan sinulle yhden lauseen tiivistelmä 

siitä, mitä he ovat tänään oppineet. Anna opiskelijoille aikaa kuvata 

omaa oppimistaan ja rohkaise heitä miettimään vastauksiaan. 

Tiivistelmien taso kuvaa opiskelijoiden ymmärrystä 

aiheesta/aihealueesta ja tarjoaa sinulle suunnan tulevien tuntien 

suunnittelussa (4).  

 

HARHALUULOT 

Esitä opiskelijoille yleisiä tai arvattavissa olevia väittämiä tietystä 

käsitteestä tai aiheesta, josta olette keskustelleet päivän tunnilla. 

Pyydä heitä kertomaan ovatko he samaa vai eri mieltä ja 

perustelemaan miksi. Väittämiä voidaan esittää monivalinta- tai 

oikein/väärin- kyselylomakkeilla.  

 

KOLMEN MINUUTIN 

TAUKO 

Pyydä opiskelijoita pysähtymään ja vertaamaan ajatuksia, joita on 

juuri esitelty aiempaan tietoon tai kokemuksiin ja etsimään 

selvennyksiä. Pyydä heitä valitsemaan joitakin avoimia lausekkeita 

ja päättämään ne: 

 Muutin suhtautumistani …  

 Tulin tietoisemmaksi … 

 Olin yllättynyt … 

 Olin samaa mieltä … 

 Eläydyin … (3). 

 

AJATUSPYÖRÄ 

Tee pyörä joka on jaettu neljään lohkoon ja otsikoitu: “Ennakoi, 

Selitä, Tiivistä, Arvioi.” Esittelyn jälkeen pyöräytä ajatuspyörää ja 

pyydä opiskelijoita vastaamaan kysymykseesi perustuen kohdalle 

osuneeseen lohkoon. Esimerkiksi, jos ajatuspyörä on ”Tiivistä” lohkon 

kohdalle, voit pyytää opiskelijoita luettelemaan tärkeimmät asiat 

juuri opetetusta aihealueesta.  

 

KUUTIOT 

Kirjoita kuusi kysymystä liittyen tuntiin. Jaa oppilaat neljän hengen 

ryhmiin, ja anna jokaiselle ryhmälle yksi noppa. Jokainen opiskelija 

heittää noppaa kerran ja vastaa numeroa vastaavaan kysymykseen. 

Jos sama numero heitetään useammin kuin kerran, opiskelija voi 

täydentää aikaisempaa vastausta tai heittää uudestaan (3). 

 

RSQC2 

Kahden minuutin kuluessa opiskelijat palauttavat mieleen ja listaavat 

tärkeysjärjestyksessä tähdellisimmät asiat viime tunnilta. Kahden 

seuraavan minuutin aikana he tiivistävät nämä asiat yhteen 

lauseeseen, kirjoittavat yhden kysymyksen, johon haluavat vastauksen 

ja yksilöivät teeman, joka yhdistää tämän materiaalin kurssin 

kokonaistavoitteeseen (3).  

 

EDISTYMISEN SEURANTA KOHTI ASETETTUJA TAVOITTEITA  

 Kahdenkeskiset istunnot antavat opettajalle mahdollisuuden 
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KOKOUKSET kehittävästi arvioida opiskelijan ymmärryksen tasoa. Valmistele 

kysymykset etukäteen, näin voit kerätä enemmän hyödyllistä 

informaatiota (4). 

 

MUISTILISTAT 

Luo muistilista aihe- tai tehtäväkohtaiseen toimeksiantoon ja anna se 

opiskelijoille, jotta he voivat arvioida ovatko he käyneet läpi kaikki 

vaiheet ja sisällyttäneet kaiken tarvittavan informaation tehtävään 

(4).  

 

ESITELMÄN 

ARVIOINTIKRITEERIT 

Opiskelijoita pyydetään usein pitämään luokassa esitelmiä tietystä 

aiheesta. Pyydä muita ryhmäläisiä arvioimaan esiintyjää 

arviointimallin mukaan, joka sisältää arviointikriteerit, jotka on sovittu 

opiskelijoiden kanssa, esim. 

 Valmistelu (valmistelu vienyt paljon aikaa; dioissa on hyvä laatu, 

sisältää visuaalisia elementtejä) 

 Esitelmä (mielenkiintoinen; hyödyllinen; katsekontakti; selviä 

perusteluja; hyvä organisointi; kanssakäyminen yleisön kanssa) 

 Keskustelu (keskustelua herättäviä ja merkityksellisiä kysymyksiä; 

maltillisuus; muiden opiskelijoiden vastauksien kuunteleminen ja 

niihin reagoiminen). 

Opiskelijoiden tulee arvioida toistensa esitelmiä antamalla suullisia 

kommentteja sekä neuvoja, alkaen positiivisista palautteista (6).  

 

TARKKAILU 

Opettajat voivat kerätä arvokasta informaatiota tarkkailemalla 

opiskelijoita. Informaatiota voi tallentaa monellakin eri tavalla. 

 

- Käyttämällä kirjoittamiseen post-it lappuja, jotka voi liittää 

opiskelijan arviointimateriaaleihin. 

- Käyttämällä taulukkoa, joka sisältää kaikkien opiskelijoiden 

nimet; tarkkailun lomassa kirjoitetaan informaatiota 

tämänhetkisistä keskustelutaidoista kyseisen opiskelijan nimen 

viereen. Taulukosta näkee helposti ketä ei vielä ole tarkkailtu.  

- Käyttämällä kortteja, joissa on muistiinpanoja yksittäisistä 

opiskelijoista. Jos tarkkailua tehdään monella tunnilla, on 

mahdollista huomata tiettyjä kaavoja käyttäytymisessä (4).  

 

3-2-1 LÄHTÖLASKENTA 

Lopeta tunti antamalla opiskelijoille kortteja, joihin he voivat 

kirjoittaa tai vaihtoehtoisesti he voivat vastata suullisesti. Heidän 

tulee vastata kolmeen kohtaan: 

3 asiaa joita he eivät ennen tienneet; 

2 asiaa aihealueessa, jotka yllättivät heidät; 

1 asia mitä he haluavat tehdä oppimallaan asialla (2) 

Voi myös olla muita asioita: 

 3 asiaa jotka sait selville, 2 mielenkiintoista asiaa; 1 kysymys 

 3 eroavaisuutta __ välillä; 2 vaikutusta; 1 kysymys 

 3 avainsanaa; 2 uutta ideaa; 1 ajatus mietittäväksi (3) 

 

KAIKKIEN OPISKELIJOIDEN AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN 

 Valmistele esim. seurantapohjia tai taulukoita opiskelijoille, jotta he 
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KESKUSTELUFRAASIT voivat seurata omaa aktiivisuuttaan puhutussa kielessä. 

Käytä vuoropuhelun runkoa kysymyksissä ja aloita kysymyksellä, 

jonka opiskelijat voivat täydentää ja sitten käyttää 

keskustelunavauksena – aseta fraasit niin, että ne ilmaisevat erilaisia 

toimintoja, kuten kohteliaisuuden lausumista, palautteen antamista tai 

saamista, liittymistä keskusteluun, stressaamista, olemista samaa/eri 

mieltä, kertauksen pyytämistä, jne. (6) 

 

NELJÄ NURKKAA 

Laita jokaiseen huoneen nurkkaan yksi lappu: ”Täysin samaa mieltä,” 

”Samaa mieltä,” ”Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä.” Lausu fakta tai 

toteamus opiskeltavasta aihealueesta. Opiskelijat menevät 

seisomaan nurkkaan, joka vastaa heidän mielipidettään. Rohkaise 

opiskelijoita kertomaan perustelut kyseisen vastauksen valitsemiseksi. 

Pyydä kerrallaan yhtä tai kahta opiskelija huoneen joka nurkasta 

jakamaan perustelunsa koko luokan kesken. Kuuntelemalla 

opiskelijoita, kun he keskustelevat omista mielipiteistään ja jakavat 

ne luokan kanssa saat informaatiota joka voi ohjata tulevia tunteja 

(4).  

 

GRAAFISET 

ORGANISOIJAT 

Puheen organisoimisen opettaminen on erittäin tärkeä tehtävä. 

Käytä Education Oasis- verkkosivua tai jotain muuta sivustoa 

löytääksesi graafisia malleja, jotka eivät vain tarjoa visuaalisia 

esityksiä kauno- ja tietokirjallisten tekstien organisoinnista, vaan 

auttavat opiskelijoita organisoimaan omia ajatuksiaan, esim. 

vertailemaan, erottelemaan syy- ja seuraussuhteita, jne. Opiskelijat 

aloittavat analysoimalla omia ajatuksiaan ja tietojaan mallia apuna 

käyttäen. Myöhemmin he voivat käyttää tätä visuaalista esitystä 

puheharjoitusten sisällön ja rakenteen suunnitteluun (4; 6).   

 

AVOIMET KYSYMYKSET 

Avoimien kysymysten käyttäminen antaa mahdollisuuden määritellä 

opiskelijan oppimisen syvyyttä ja laajuutta. Kysy opiskelijoilta 

kysymyksiä joihin ei voi vastata ”kyllä” tai ”ei”, tai muulla 

yksisanaisella vastauksella. Avoimet kysymykset vaativat 

opiskelijoita ajattelemaan vastauksiaan ja käyttämään heidän 

tietoaan ja ymmärrystään aiheesta vastauksessaan. Kysymykset, 

jotka sisältävät sanan ”miksi” usein rohkaisevat syvempään 

ajatteluun (4).  

 

ITSEARVIOITAVAT TESTIT 

Luo muutamia testejä, jotka sisältävät vaativamman ja helpomman 

tason kysymyksiä. Anna opiskelijoiden tehdä testi ja antaa itse omat 

arvosanansa. Opiskelijat pystyvät itse määrittelemään 

ymmärryksensä tasoa tietystä opiskeltavasta aiheesta. He voivat 

myös yksilöidä alueita joiden parissa heidän tulee viettää enemmän 

aikaa tekemällä näitä itsearvioitavia testejä. On tärkeää painottaa 

opiskelijoille, että näiden testien tarkoitus on kehittää tiettyjä alueita 

ja että oikeiden tai väärien vastausten määrä ei ole tärkeää (4).  

 

KOLME FAKTAA JA 

VALHE 

 

Hyvä keino opiskelijoiden tietyn aiheen oppimisen selvittämiseksi on 

pyytää opiskelijoita kirjoittamaan kolme faktaa ja yhden valheen 

aiheesta. He jakavat kolme faktaa ja valheen parin, ryhmän tai 

koko luokan kanssa. Opiskelijat etsivät yleensä mielellään 
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”valhetta”. Opettaja kiertää luokassa samalla kun opiskelijat 

kirjoittavat ja jakavat omia tuotoksiaan (4).  

 

KIERRÄ JA PUHU 

Opettaja antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden puhua 

kysymyksestä tai aiheesta, joka on esitelty luokassa. Opiskelijat 

kääntyvät naapuriaan kohden ja keskustelevat aihetta koskevista 

ajatuksistaan ja siitä mitä he ovat oppineet aiheesta. Molemmille 

opiskelijoille annetaan mahdollisuus puhua. Opettaja kiertää 

luokassa, keskustelee ja kyselee kuullakseen mitä opiskelijat ovat 

oppineet aiheesta (4).  

 

LUKIJAN TEATTERI 

Pyydä oppilaita tekemään käsikirjoitus käsitellystä aiheesta ja 

esittämään se (3).  

 

LIKERT -ASTEIKKO 

1. Anna opiskelijoille 3-5 lausetta, jotka eivät ole täysin totta eivätkä 

tarua, mutta ovat jossain määrin kyseenalaistettavissa. Pyrkimys on 

tarkastella aihetta ja herättää keskustelua opiskelutovereitten 

kanssa jälkeenpäin. Asteikot keskittyvät yleistyksiin esim. henkilöistä, 

tai teemoista. Ne auttavat opiskelijoita analysoimaan, 

yhdistelemään ja arvioimaan informaatiota. Esimerkiksi:  

2. Henkilön (nimi) ei olisi pitänyt tehdä (asia). 

______________________________________________________

_____ 

täysin samaa mieltä                           eri mieltä              täysin eri 

mieltä   (3)   

 

PALAUTTEEN ANTAMINEN OPPILAAN SUORITUKSESTA 

 

VERTAISARVIOINTILAPUT 

Keskustele hyvän keskustelun kriteereistä ennen kuin opiskelijaryhmät 

ryhtyvät tehtävä- tai aihekohtaisiin puheharjoituksiin. Pyydä 

opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti ja kerro heille, että jokaisen 

opiskelijan ryhmäläiset arvioivat hänet ja opiskelijoitten tulee myös 

itse arvioida itsensä. Keskustele arvioinnin kriteereistä, esim. 

 Sisältö: erinomainen työpanos (+3), hyvä (+2), tyydyttävä 

(+1), ei panostanut (0). 

 Aktiivinen osallistuminen: erittäin aktiivinen (+3), aktiivinen 

(+2), tyydyttävä (+1), hiljaa suurimman osan ajasta (0) 

 

Kriteerit riippuvat tehtävästä. Joskus voidaan arvioida käytettäviä 

aktiivisia lauseita, kuten palautteen antamista oltaessa samaa 

mieltä/ eri mieltä; muissa tapauksissa aktiivinen sanasto voi olla 

arvioinnin kohde. Tehdyn tehtävän jälkeen opiskelijoille annetaan 

värikkäitä papereita, joissa on luokkatovereitten nimiä arvioitavaksi 

ja toinen paperi, jossa on opiskelijan oma nimi itsearviointia varten.  

 

ITSEARVIOINTI 

Pyydä opiskelijoita miettimään ja arvioimaan omaa oppimistaan, 

analysoimaan mistä asioista huomaa, että he ovat edenneet kohti 

oppimistavoitteita ja mitä heidän tulee oppimisessaan kehittää (3).  

 

KRITEERIT ENNEN 

ARVOSANOJA 

Kokeen sijasta arvioi opiskelijoitten menestymistä, kun heitä 

arvioidaan “pystyy suoriutumaan” -menetelmällä. Luo 10 kohdan 

lista riippuen kurssin aiheesta tai yleisestä keskustelutaidon 
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kehittymisestä, esim. ”Pystyn ottamaan osaa keskusteluun ja 

selittämään näkökantani ymmärrettävästi ja ystävällisesti”. Tee 

taulukko, jossa on kaikkien opiskelijoitten nimet ja arviointikriteerit. 

Laajenna arviointia muutamaan tuntiin, jotta voit arvioida 

opiskelijoita, kun he puhuvat, tekevät rooliharjoituksia, pari- tai 

ryhmätöitä tai muita keskusteluharjoituksia, tarkkaile, katsele ja 

arvioi (4). Anna palautetta opiskelijoille heidän aukoistaan 

oppimisessa ja keskustele konkreettisista toimenpiteistä tilanteen 

kehittämiseksi (5).  

 

TIETOKONEVISAILUT 

Luo kymmenen lyhyttä reagointikysymystä – oikein/väärin, 

monivalinta tai yksisanainen loppu –kysymyksiä tai käytä visailun 

luomiseen valmista pohjaa kuten SurveyMonkey. Tämän pohjan 

avulla voit nähdä henkilökohtaiset vastaukset sekä yhteenvedon 

koko luokan vastauksista (3).  

Kahoot – käytä Kahoot pohjaa, kun halua tarkistaa kuinka hyvin 

opiskelijat muistavat aihetta, sanastoa, kieliopin rakenteita, jne. 

Hauska aktiviteetti yhdistettynä kilpailuun ja musiikin soimiseen 

taustalla auttaa sinua huomaamaan kuinka hyvin opiskelijat ovat 

oppineet materiaalin, mutta antaa myös opiskelijoille tunteen aiheen 

loppuun saattamisesta (6).  

 

*HUOM: Esimerkit on kerätty seuraavista lähteistä (ks. tarkemmat tiedot kohdasta 7. Lisätietoa formatiivisesta arvioinnista):  

(1) - Allred, 2008; (2) - Crocket, 2016; (3) - Lambert, 2012; (4) - Regier, 2010; (5) - Scrivener; (6) - N. Mačianskienė, VMU. 

 

 

 

6. TIIVISTELMÄ FORMATIIVISEN ARVIOINNIN HYÖDYISTÄ 

 

Yli 30 vuoden tutkimus formatiivisesta arvioinnista osoittaa, että siitä on tullut tehokas 

opetuksen osa, jota käytetään oppimisen lisäämiseen (Black & Wiliam, 1998a). Common 

European Framework of Reference (2001) huomauttaa, että ”formatiivisen arvioinnin vahvuus 

on, että se tähtää oppimisen kehittämiseen”. Tutkijat esittävät seuraavia formatiivisen 

arvioinnin hyötyjä: 

- Formatiivisen arvioinnin käyttäminen opetusprosessissa ja opiskelijoitten mukaan 

ottaminen johtaa parempiin tuloksiin – opettajat suunnittelevat opetustaan kerätty 

tieto lähtökohtanaan ja voivat tehdä muutoksia sekä parannuksia, jotka tuottavat 

välittömästi hyötyä opiskelijoille. Lisäksi opiskelijat voivat käyttää huomioitaan 

kehittymisestään oman oppimisprosessinsa suunnitteluun ja hallitsemiseen (Brookhart, 

2010a).  

- Osallistuminen formatiiviseen arviointiin kehittää opiskelijoita aktiivisesti, pitää heidät 

mukana tehtävissä ja auttaa keskittymään oppimistavoitteisiin.  

- Kun opiskelijat oppivat itsearvioimaan oppimistaan, he oppivat asettamaan tavoitteita, 

tarkkailemaan omaa kehitystään, yksilöimään ovatko he saavuttaneet tavoitteitaan ja 
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suunnittelemaan mitä seuraavaksi tulee tehdä. Näin ollen voidaan sanoa, että 

formatiivisen arvioinnin käyttäminen kehittää opiskelijoitten metakognitiivisia taitoja.  

- Kun opiskelijat ottavat vastuun omasta oppimisestaan, heidän motivaationsa lisääntyy, 

heistä tulee itsevarmempia ja itseohjautuvia oppijoita (Brookhart, 2010).  

- Tämän lisäksi formatiivinen arviointi, etenkin opiskelutovereitten arviointi ja itsearviointi, 

auttavat opiskelijoita sosiaalisen tiedon rakentamisessa.  

1) Formatiivinen arviointi antaa enne kaikkea opiskelijoille mahdollisuuden vastaanottaa 

palautetta täsmälleen siitä, mitä heidän tulee tehdä kehittyäkseen. Se näyttää mitä 

heidän tulee seuraavaksi tehdä edistyäkseen oppimisessa.  

2) Sen lisäksi, jatkuvana prosessina formatiivinen antaa välitöntä palautetta heti, ei 

kahdessa viikossa, kun opiskelija on suorittanut tehtävän ja opettaja on korjannut sen.  

3) Osallistumalla jatkuvaan oppimisen arviointiprosessiin, opiskelijat voivat huomata mitä 

he voivat tehdä opettajan ohjauksessa ja mitä he voivat tehdä itse, ilman apua, toisin 

sanoen he oppivat oppimaan, joka on erittäin tärkeä elinikäinen taito. 

 

Black ja Wiliam (1998a) esittävät tuloksia mittavasta tutkimuksesta joka sisältää 250 

lehtiartikkelia ja otteita kirjoista ja jonka avulla voidaan määritellä mikä on formatiivisen 

arvioinnin merkitys akateemisissä opinnoissa. He päätyivät siihen, että formatiivisen arvioinnin 

käytön lisääminen tuottaa merkittäviä hyötyjä oppimisessa. Formatiivinen arviointi auttaa 

selvästi heikompia opiskelijoita sekä muihin opiskelijoihin verrattuna jopa enemmän 

opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia (Black & Wiliam, 1998b).  

 

Tiivistäen voidaan sanoa, että formatiivinen arviointi avaa ovia tehokkaampaan opettamiseen 

ja opiskelijoitten vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön, valtuuttaa opiskelijoita tulemaan 

tietoisiksi omasta oppimisestaan, mahdollistaa oppimaan oppimisen, tavoitteiden asettamisen, 

oppimisen hallitsemisen ja kehityksen arvioinnin. Näin ollen se valmistaa opiskelijoita tulemaan 

aktiivisiksi toimijoiksi elinikäisessä oppimisprosessissa.  

 

 

 

 

 

7. LISÄTIETOA FORMATIIVISESTA ARVIOINNISTA 

 

Lähdemateriaalia formatiivisesta arvioinnista: 

 

1. Anderson, M. (2016). Learning to Choose, Choosing to Learn: The Key to Student Motivation 

and Achievement. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). The author 

states that offering students choices about their learning is one of the most powerful ways 

teachers can boost student learning, motivation and achievement. 

2. Bluestein, J. (2014). Managing 21st Century Classrooms: How do I avoid ineffective classroom 

management practices? (ASCD Arias). Seven of the most prevalent classroom management mis-

conceptions are identified, discussing the tried-but-not-so-true practices that result from them 

and offers positive, research-based alternatives that take into account how students learn to-

day. 

 

http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Managing-21st-Century-Classrooms.aspx
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Managing-21st-Century-Classrooms.aspx
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3. Brookhart, S. M., published by ASCD http://www.ascd.org: 

4. (2010a). Formative Assessment Strategies for Every Classroom. (2nd ed.)  

5. (2010b). How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom.  

6. (2013a). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading.  

7. (2013b). Grading and Group Work: How do I assess individual learning when students work 

together?  

8. (2014). How to Design Questions and Tasks to Assess Student Thinking.    

9. (2017). How to Give Effective Feedback to Your Students. (2nd ed.).  

 

10.Caldwell, R. (2013). 5 Pillars of Formative Assessment. Prezi. 

https://prezi.com/8i9splsej9mo/5-pillars-of-formative-assessment/. 

 

11. Chappuis, J. (2016) . Introduction to Seven Strategies of Assessment for Learning. Pearson 

Assessment Training Institute. 23rd Annual Summer Conference.  

 

12. Fisher, D. & Frey. (2012). Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques 

for Your Classroom. No. 4. 

 

13. Lambert, K.  OCPS Curriculum Services. Tools for FA. Techniques to Check for Understand-

ing. Processing Activities. 

 

14. http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional_Tools/60formativeassessment.pdf 

 

15. Wees D. 56 different examples of FA are provided: https://docs.google.com 

 

 

Verkkosivuja ja blogeja formatiivisesta arvioinnista: 

 

 ASCD. Learn. Teach. Lead. Books. http://www.ascd.org 

 NWEA. org/Blog 

 NCTE: National Council of Teachers of English. A Professional Association of Educators 

in    English Studies, Literacy and Language Arts. www.ncte.org 

 Regier Educational Resources: www.regiereducationalresources.com 

           blog.regiereducationalresources.com 

 Teach. Learn. Grow. The education blog. Assessment basics. https://www.nwea.org 

 West Virginia Department of Education. Examples of Formative Assessment.  

           https://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html  

 Education Oasis. Resources for Teachers by Teachers. http://www.educationoasis.com/ 
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OPETTAJAN OPAS 
 
KÄYTÄNNÖN OSUUS 
 
ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ HARJOITUKSISTA 
 

Tässä opaskirjassa on 62 hyvää harjoitusta selostettuna, jotka liittyvät formatiiviseen 

arviointiin. Harjoitusmetodeita on kerätty koko projektin ajan, niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla kaikilta neljältä mukana olleelta korkeakoululta. 

Opaskirjamme sisältää opettajien näkemyksiä neljästä eri maasta. Tämä on merkittävää, sillä 

projektin aikana kävi ilmi, kuinka erilaisia opetusmetodeja sekä -tekniikoita eri instituutiot 

käyttävät kielten opetuksessa. Tästä huomasimme, että toisen maan normaali tapa opettaa 

saattaa olla uusi ja innovatiivinen tapa eri maassa. 

Tarkkailun aikana opettajat pystyivät tarkkailemaan, mitkä aktiviteetit olivat tehokkaita sekä 

hyväksi koettuja oppilaiden keskuudessa. Toisin sanoen, opettajat pystyivät näkemään, mitkä 

aktiviteetit tukivat oppimista sekä opettamista.  

Opaskirja sisältää esimerkkejä vain projektin aikana kerätyistä harjoituksista. Siksi sitä ei voi 

pitää täysin kattavana formatiivisen arvostelun katalogina. Huomasimme myös, että osa 

aktiviteeteista, jotka olivat onnistuneita lasten ja nuorten oppilaiden kanssa, toimi myös aikuisiin 

opiskelijoihin. 

Jokaisen tarkkailutunnin jälkeen, vierailijoita pyydettiin kirjoittamaan hyvän harjoitustavan 

kuvauksia. Kuvaus sisältää esimerkiksi opettajan nimen, sekä muuta mahdollisesti tarpeelliseksi 

koettua selostusta: 

 Aktiviteetin aihe (mikäli sillä oli sellainen) 

 Aktiviteetin tavoite (Harjoittelu, uuden aiheen esittely, sanaston käyttö, 

kielioppirakenteiden käyttö, luetun ymmärtäminen, videon ymmärtäminen, jne.) 

 Kielen taitotaso, millä aktiviteettia voisi käyttää 

 Tarvittu materiaali 

 Kielitaidon osa-alue, mitä aktiviteetti keskittyy harjoittamaan 

 Aktiviteetin käytön hyödyt 

 Aktiviteetista koituneet riskit/huonot puolet/heikkoudet 

 Mahdolliset variaatiot 

 Huomiot / kommentit. 

 

Opaskirjamme sisältää sanallisia kommentteja opettajilta, jotka tarkkailivat oppimista. Emme 
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ole muuttaneet mitään aktiviteeteista, jättäen vapaat kädet niiden muokkaukseen niitä 

käyttäville opettajille. Joissain tapauksissa joitain kohtia ei täytetty, mikäli opettajalla ei 

nähnyt siinä riskejä tai ei vain ollut mitään kommentoitavaa. 

Projektin aikana, opettajat vaihtoivat näkemyksiä vapaasti omiin harjoituksiinsa liittyen. 

Kirjoittaessamme opaskirjaa, päätimme käyttää näitä näkemyksiä ja haastatella projektiin 

osallistuneita eri metodeista he käyttivät opiskelijoidensa kanssa. 

Seuraavaksi, hyvät harjoitukset kategorioitiin formatiivisen arvioinnin eri osa-alueisiin. 

Huomasimme, että joissain tapauksissa joitain esimerkkejä oli vaikeaa kategorioida. Näissä 

tapauksissa luotimme omaan ammatilliseen osaamiseemme, ja lajittelimme kyseisen harjoituksen 

osa-alueeseensa. 

Viimeinen sarake sisältää tietoa luokista, missä harjoituksia käytettiin. On huomioitava, että 

vaikka aktiviteettia käyttäneen opettajan nimi mainitaan, se ei välttämättä ole sama kuin 

tekniikan kehittäjä. 

Tahdomme osoittaa suuret kiitokset sekä kunnioituksemme opettajille, jotka laajalla tiedollaan 

sekä pätevyydellään auttoivat tämän opaskirjan luomisessa. Nämä ovat opettajia, jotka omien 

töidensä ohella antoivat tarkkailijoiden tulla luokkiinsa ja kuvailivat käyttämiään 

opetusmetodeja. Tahdomme onnitella heitä innovatiivisista opetusideoista ja olemme 

mielissämme, kun voimme jakaa näitä tietoja muille opettajille. Ilman heidän apuaan tämä 

julkaisu ei olisi ollut mahdollista.  

Kannustamme kaikkia vieraiden kielten opettajia käyttämään tätä opaskirjaa jokapäiväisessä 

opetuksessa. Toivomme, että heidän ammattielämänsä rikastuu, ja muuttuu vielä 

miellyttävämmäksi. Suosittelemme myös, että opettajat joilla ei vielä ole ollut mahdollisuutta 

tutustua formatiiviseen arviointiin, voivat nyt ottaa osaa inspiroivaan matkaan! 

Toivomme myös (kiitos teidän sitoutumuksenne), että formatiivinen arviointi sekä formatiivinen 

lähestymistapa opettamiseen yleistyvät entisestään vieraan kielen opetuksessa akateemisella 

tasolla. 

Nauttikaa lukemastanne ja käyttäkää sekä soveltakaa tämän opaskirjan neuvoja missä ja 

milloin vain mahdollista! 

 

FAB -tiimi 
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1. KOKEMUKSEEN JA KANSSAKÄYMISEEN ROHKAISEVAN 
LUOKKAHUONEKULTTUURIN VAKIINNUTTAMINEN  

 

 

Aktiviteetti: 2 

Aktiviteetin tavoite: opiskelijoiden perehdyttäminen tavoitekieleen  

Taso: 

A1 – C2 
Materiaalit 

laulut 
Keskimääräinen 

aika: vaihtelee 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen  

Kuvaus 

Aktiviteetti: 1                                           Aihe: Kokeile sitä, haista sitä & maista sitä… 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / oppilaiden 

perehdyttäminen tavoitekieleen 

Taso: 

A1 – C2 

Materiaalit  

Perinteinen ruoka / 

muu esine 

Keskimääräinen 

aika: 

1-5 minuuttia  

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen  

Kuvaus 

Opettaja tuo venäläisiä “Zefirs” -nimisiä karamelleja oppitunnin aikana pidettävien 

kilpailujen palkinnoksi. Karamelleja on kuvailtu suosituiksi Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen vapautuneissa maissa. Opiskelijat olivat todella kiinnostuneita ja kertoivat, ettei heillä 

ollut tietoa, miltä karkit voisivat maistua. 

Hyödyt 

Tuomalla kyseisiä esineitä tunnille opettaja osoittaa ottavansa opiskelijoidensa tarpeet 

vakavasti huomioon. Samalla annetun alueen kulttuurista tulee vieläkin kiinnostavampi, kun 

paikallisia tuotteita näytetään ja tässä tapauksessa saa maistaa. Mahdollisuus koskea niihin 

tekee sanastosta helpompaa muistaa ja keskustella aiheesta. Tämä johtaa miellyttävämpään 

ilmapiiriin luokassa, koska perehdytys ei tapahdu vain sanallisella tasolla. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

- Mikä vain muu esine kohdemaasta kelpaa, joka on erityisen tunnusomainen maalle tai 

perustuu opettajan omaan kokemukseen. 

- Lukemistaitojen tulisi kehittyä etikettien, tuoteselosteiden, mainosten, mainoslehtisten, 

elokuvalippujen, matkalippujen, karttojen yms. kautta. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 
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Tuntien välisen tauon aikana oppilaat voivat kuunnella espanjankielisiä lauluja. 

Hyödyt 
Tapa esitellä ja perehdyttää kieleen, auttaa myös opiskelijoita rentoutumaan ja tuntemaan 

olonsa miellyttäväksi. 

Havainnoitu espanjan oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 

 

Aktiviteetti: 3                                                             Aihe: Nopan pyörittäminen 

 

Aktiviteetin tavoite: kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen ja 

vahvistaminen 

Taso: 

A2  
Materiaalit  Keskimääräinen 

aika:  

10 -15 min 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Tämä aktiviteetti on ryhmille (3-5 henkilöä), joista jokaiselle jaetaan paperi, jossa on verbejä 

infinitiivimuodossa, noppa sekä tyhjä paperi. Ryhmän ensimmäinen opiskelija aloittaa 

ensimmäisestä verbistä ja heittää noppaa. Silmäluku osoittaa mikä muoto verbistä pitää 

taivuttaa, (1- yo, 2 – tú, 3 – ella, jne. in Presente de Indicativo). Noppaa pyöräyttänyt henkilö 

sanoo vastauksensa ja muu ryhmä kertoo onko se oikein. Ryhmän vastaus kirjoitetaan 

tyhjälle paperille. Ryhmä jatkaa samalla tavalla muiden verbien osalta. Kun ryhmä on 

valmis, palautetaan vastauspaperi opettajalle. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Aktiviteetti voidaan suorittaa myös muilla verbin taivutus- sekä aikamuodoilla.  

 

Havainnoitu espanjan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 4 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / sanaston käyttö / 

kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / 

kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen / luetun ymmärtäminen / kuullun 

ymmärtäminen  

Taso: 

A2  
Materiaalit 

Tekstikirja 
Keskimääräinen 

aika: 

90 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Kieli luokassa oli ruotsi. Opettaja sekä opiskelijat käyttivät kieltä oppitunnin ajan A2 tasolla. 

ohjeita, kysymyksiä tai kommentteja ei sallittu oppilaiden äidinkielellä. 

Tehtävät jaettiin sopivan haastavalla kielellä mahdollistaen huomaamattoman oppimisen. Eli 

opettaja käytti yksinkertaisia lauseita puhuessaan ja toisti lauseet useasti. Ruotsin kieli, jota 

opiskelijat käyttivät, oli myös A2 tasoa. Tason takia kieltä oli mahdollista käyttää koko 

oppitunnin ajan.  

Hyödyt 
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Aktiviteetti: 5 

Aktiviteetin tavoite: Opiskelijoiden perehdyttäminen tavoitekielen kulttuuriin  

Taso: 
B1 

Materiaali 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: vaihtelee 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen 

Kuvaus 
Tauon aikana opettaja soittaa pianoa ja laulaa italialaisia lauluja, sekä rohkaisee opiskelijoita 

laulamaan mukana. Tämä toimii Italian kulttuurin esittelynä ja mahdollistaa syventymisen 

kieleen, sekä saa opiskelijat rentoutumaan.  

Havainnoitu italian oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 

 

Aktiviteetti: 6                                                                  Aihe: Etsi istumapaikkasi 

 

Aktiviteetin tavoite: harjoitteluaktiviteetit 

Taso:  

B1 - tai parempi  
Materiaali:  

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kirjoittaminen/puhuminen 

Kuvaus 
Istumajärjestys alussa: opiskelijat etsivät sanaansa vastaavan kuvan, jonka jälkeen he 

imitoivat muille opiskelijoille sanaansa ja muut arvaavat. 

Hyödyt 

Opiskelijat saattavat osallistua tunnilla paremmin. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 7                        Aihe: lämmittelyharjoitus parityönä heti tunnin alussa 

 

Aktiviteetin tavoite: harjoitteluaktiviteetit 

Taso:  

B2  
Materiaali: 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika:  

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus  
Jotta opiskelijat saadaan puhumaan, käytetään ns. lämmittelyharjoitusta tunnin alussa. 

(nopeaa ajatusten vaihtoa jokapäiväisistä aiheista) esim. “Oletko nähnyt uutisia Ranskasta? 

Mitä eilen tapahtui?” 

Hyödyt  

Oppitunnin aika sopi hyvin oppimistarkoituksiin. Opetusmateriaalin lisäksi kommunikaatio 

vastasi A2 tasoa.  

Havainnot / kommentit 
Kaikenlaisen kanssakäymisen käyttäminen (ei vain opetusmateriaalin) oppimistarkoituksessa 

oli näppärä tapa opettaa opiskelijoita ilman, että he edes huomasivat sitä. 

Havainnoitu ruotsin oppitunnilla  

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 
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Rentous puhumisessa (=parityö) 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot   
Aiheiden vaihtaminen (jutustelua erilaisista jokapäiväisistä aiheista) 

Havainnot / kommentit  

Etenkin alemmilla tasoilla tämä tekniikka voi rohkaista opiskelijoita aloittamaan puheen. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla  

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto  

 

Aktiviteetti: 8                               Aihe: yhteistyö eri taitotasoisten ryhmien kanssa 

 

Aktiviteetin tavoite: Muu / yhteistyötaidot 

Taso:  

B2  
Materiaali 

Aidot 

asiantuntijatapaukset 

Keskimääräinen 

aika: 

2x45 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

Kuvaus  

Siitä huolimatta, että useimmilla kursseilla on tietty CERF -taso, ne eivät aina tarkkaan ole 

sitä ja opiskelijat saattavat olla eritasoisia. Suurin osa tehtävistä tehdään pareittain tai 

ryhmittäin.  

Hyödyt 
Parityön ansiosta opiskelijat voivat arvioida omia sekä ikätoveriensa taitotasoa sekä oppia 

toisiltaan; etevämmät opiskelijat auttavat vähemmän taitavia opiskelijoita ja molemmat 

saavat tärkeää kokemusta tästä yhteistyöstä. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  
Voidaan käyttää millä vain tasolla 

Havainnoitu englannin oppitunnilla  

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu 

 

Aktiviteetti: 9 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / Uuden aiheen esittely 

Taso:  
B2 

Materiaali 

Teepusseja, kuppeja, 

lusikoita sekä 

teepannu 

Keskimääräinen 

aika: 

90 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus 

Tämä aktiviteetti suoritettiin luokassa, jossa suurin osa opiskelijoista oli kiinalaisia. Opettaja 

halusi esitellä sosiaalipsykologiaa kurssin aluksi, jotta sosiaaliroolien sanastoa voisi selittää 

teen tarjoilun sekä juomisen kautta. Aktiviteetin päämäärä oli esitellä aihe opiskelijoille; 

lisäksi ilmapiiristä tuli rentoutuneempi ja opiskelijat saivat tietoa kulttuuriensa 

samanlaisuuksista (Kiina & Unkari). 

Hyödyt 
- hyvän ja ystävällisen ilmapiirin luominen 

- kulttuurien yhteneväisyyksien 

osoittaminen. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

- Tavaroiden riittämisen vaikeus, varsinkin jos 

tunnilla on paljon opiskelijoita. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Pécsin yliopisto  
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Aktiviteetti: 10                                            Aihe: Sairaalan ilmoittautumishaastattelu 

 

Aktiviteetin tavoite: kuullun ymmärtäminen / puhumisen harjoitteleminen / alaan 

liittyvä sanasto 

Taso:  

B2  
Materiaali 

Ilmoittautumislomake 
Keskimääräinen 

aika: 

15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen  

Kuvaus  

Opiskelijoille jaetaan sairaalan ilmoittautumislomake. Opiskelijat työskentelevät pareittain, 

toinen esittää hoitajaa ja toinen potilasta. Opiskelijat käyvät kysymykset läpi kysyen ja 

vastaten yksi kysymys kerrallaan. Vastaukset voidaan kirjoittaa tai antaa suullisesti. Rooleja 

voidaan vaihtaa, jotta jokainen pääsee molempiin rooleihin. Vastaukset perustuvat 

keksittyihin yksityiskohtiin, joten opiskelijat eivät joudu jakamaan henkilökohtaisia tietojaan. 

Aktiviteetin aikana opiskelijat joutuvat pohtimaan oikeanlaista viestintää 

ilmoittautumistilanteessa sekä käyttämään soveltuvaa terminologiaa.  

Hyödyt 
Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella 

työhön sekä alaan liittyvää puhetta ja 

terminologiaa.  

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Jos opiskelijat eivät osaa asianmukaista 

termien käyttöä, voi opiskelun lopputulos olla 

vähemmän tyydyttävä. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  
Opiskelijat voivat myös harjoitella kirjoittamalla itse kysymyksensä. 

Ilmoittautumislomaketta voidaan käyttää eri tilanteissa esim. leikkausta odottavilla potilailla. 

Havainnoitu englannin ammatillisella oppitunnilla 

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu 

 

Aktiviteetti: 11                                Aihe: Faktavideon  esittäminen aivoinfarktista  

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / kuullun 

ymmärtäminen / videon ymmärtäminen / alaan liittyvä sanasto / muu  

Taso:  

B2  
Materiaali 

video 
Keskimääräinen 

aika: 

15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen 

Kuvaus 

Opiskelijat katsovat lyhyen englanninkielisen videon sairastapauksesta (esim. aivoinfarkti), 

jonka jälkeen he puhuvat sen pääpiirteistä. Video sisältää audiovisuaalista sisältöä sekä alaan 

liittyvää sanastoa. Tämä toimii tunnin aiheen esittelynä ja se helpottaa vaikean aiheen 

ymmärtämistä. 

Hyödyt 
Opiskelijat, jotka oppivat helpommin 

visuaalisesti hyötyvät enemmän videosta 

kuin tekstiin perustuvasta materiaalista. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Videon sisällön pitää olla asianmukaista sekä 

sallittua näyttää luokassa.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  
Kaikenlaiset alaan liittyvät videot käyvät uuden aiheen esittelyssä tai vanhan kertaamisessa. 

Opiskelijoille voi myös jakaa kysymyksiä videon katselun aikana vastattavaksi. 

Havainnoitu englannin ammatillisella oppitunnilla  



 
 

43 
 

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu  

 

Aktiviteetti: 12                                                            Aihe: Lakisanastoa englanniksi 

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely 

Taso: 

C1  
Materiaali 

Opettajan jakama 

teksti, paperiservettejä 

Keskimääräinen 

aika: 

90 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen 

Kuvaus 

Kurssin aihealue oli lakisanasto. Kurssin erityisaihe oli “Napkin contract”, joka tarkoittaa, 

että kaikki kirjoitettu teksti on laillisesti sitovaa. Aihe on tärkeää lakiopinnoissa ja se 

keskittyi aiheeseen liittyvään sanastoon. Opettaja jakoi jokaiselle oppilaalle (ilman erityistä 

huomiota) servetin ja antoi ryhmille tehtäväksi keskustella, mihin kaikkeen sitä voisi käyttää. 

Lopuksi ryhmät kertoivat käyttötarkoituksensa koko luokalle. 

Hyödyt 
Oppilaat voivat tutustua aiheeseen sekä siihen liittyvään sanastoon sekä materiaaliin 

mielenkiintoisella tavalla.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 
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2. OPPIMISTAVOITTEIDEN VAKIINNUTTAMINEN JA YKSITTÄISEN 

OPISKELIJAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN SEURAAMINEN 

 

Aktiviteetti: 13                                                                           Aihe: Exit-kortit 1 

 

Aktiviteetin tavoite: Sanaston kertaaminen sekä vahvistaminen  

Taso:  

A1-C2  
Materiaali 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5-10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Jokaisen oppitunnin lopuksi jokainen opiskelija nimeää ainakin yhden lakiin liittyvän asian, 

joka on ollut uusi hänelle. Samaa asiaa ei saa mainita toista kertaa. Kun kaikki ovat 

vastanneet, asiat kerätään yhteen ja opiskelijat selittävät kanssaopiskelijoilleen oppimansa 

asian. 

Hyödyt 
Aktiviteetti vahvistaa opiskelijoiden 

lyhytkestoista muistia ja uuden sanaston 

oppimista. Se osoittautuu erityisen 

hyödylliseksi, kun opiskellaan tiettyä 

aihealuetta kielestä (esim. liiketalous tai 

laki), joka voi sisältää hankalaa sanastoa.  

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Oppilaat voivat välttämättä muista, kun heiltä 

kysytään juuri opittuja asioita yhtäkkiä. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 14                                                            Aihe: Siirrä pommi eteenpäin 

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / sanaston käyttö  

Taso:  
A1 – C2 

Materiaali 

Ajastin, joka toimii 

“pommina” 

Keskimääräinen 

aika: 

5 – 10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen 

Kuvaus  

Tämä harjoitteluaktiviteetti auttaa tuomaan edellisen tunnin sanastoa mieliin. Opettaja laittaa 

ajastimen käyntiin ja opiskelijat siirtävät sitä vuorollaan seuraavalle. Pommin saa siirtää 

eteenpäin, kun on sanonut viime tunnin aihealueeseen liittyvän sanan tai fraasin. Kun pommi 

räjähtää, putoaa opiskelija jolla se on hallussa pois ja alkaa seuraava kierros. 

Havainnoitu ranskan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 15                                                                      Aihe: Minä äänestän … 

 

Aktiviteetin tavoite: Kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen ja 

vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen  

Taso:  

A1 – C1  
Materiaali 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 
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2 - 4 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kirjoittaminen  

Kuvaus  

Seuraavat kolme lausetta kirjoitetaan taululle: 

1. I understand how to use ……. and can explain it to others  

2. I understand how to use ……. but I need more practice  

3. I have not yet understood how to use ……………….  

Poistuessa luokasta opiskelijat merkkaavat, mikä lause kuvastaa parhaiten heidän 

osaamistaan kyseisestä aihealueesta. 

Hyödyt 
Opiskelijoita rohkaistaan harjoittelemaan ulosantiaan sekä käsittelemään omaa tietämystään..  

TPR:n elementit; hyvä tapa lopettaa oppitunti  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Tätä harjoitusta voidaan käyttää millä vain osaamistasolla. Oppilaiden aktivoiminen tuo lisää 

vaihtelua tunnin kulkuun. Sen lisäksi fyysiset oppijat saavat tästä aktiviteetistä erityistä 

stimulaatiota. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto  

 

Aktiviteetti: 16 

Aihe: Minä vannon...  


 

Aktiviteetin tavoite: Sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston 

kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen / 

luetun ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / videon ymmärtäminen / muu  

Taso: 

B1 – C2  

Materiaali 

Lista aktiviteeteista 

Keskimääräinen 

aika:  

Esittely – 5 – 10 

minuuttia 

(aktiviteetti kestää 

koko opintojakson 

ajan) 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus  

Opintojakson alussa opettaja listaa 10 tehtävää, joita opiskelijoiden tulee suorittaa (esim. 

venäläisen elokuvan katsominen, lyhyen tarinan lukeminen venäjäksi, venäläisen 

käsikirjoittajan näytelmän katsominen, henkilökuvan luominen tärkeästä venäläisestä 

henkilöstä, kolmen venäläisen ruoan maistaminen, viiden venäjänkielisen kappaleen 

kuunteleminen jne.) Vähintään seitsemän suoritettua tehtävää nostaa arvosanaa. 
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Opettaja sekä opiskelijat yhdessä sopivat tehtävien tehdyksi todistamisesta (tiivistelmän 

kirjoittaminen, kuvien ottaminen jne.) sekä aikataulusta. 

Jokainen opiskelija tekee portfolion, jossa esiintyvät tehdyt tehtävät. Halutessaan sen voi 

esitellä muulle luokalle. 

Hyödyt 

Tämän tyylinen työ ylittää luokkahuoneen rajat. Se myös rohkaisee opiskelijoita tutkimaan 

kulttuureja ilman, että opettaja määrää sisällön (esim. vapaavalintaiset nimet, kirjat, 

näytelmät jne.) 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Taitotasosta riippuen, tehtävien määrää ja vaikeusastetta voi vaihdella. Opettaja voi myös 

ohjata opiskelijat työskentelemään ryhmissä. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 17 

Aktiviteetin tavoite: Kielioppirakenteiden käyttö / kielioppirakenteiden kertaaminen ja 

vahvistaminen 

Taso:  

A1  

Materiaali 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 10-15 minuut-

tia 

Harjoituksen kohde: Puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Tämä aktiviteetti on hyödyllinen, kun puhutaan henkilökohtaisista asioista (esim. etunimi, 

sukunimi, kansallisuus, ikä jne.) 

VAIHE 1: Jokainen opiskelija saa vuoropuhelun, jossa on täytettäviä kohtia. Tässä kohtaa 

opiskelijat toimivat yksin. 

VAIHE 2: Tämän jälkeen he vertailevat ideoitaan parinsa kanssa. Muistiinpanoista, 

tekstikirjasta tai opettajalta saa tarvittaessa apua. Kun kaikki parit ovat valmiita, muutama 

pari lukee vuoropuhelunsa luokalle. Vuoropuhelu käydään läpi kaksi kertaa, mikä antaa 

opiskelijoille mahdollisuuden selittää ongelmat/epäilykset mahdollisista virheistään.  

VAIHE 3: Seuraavaksi opiskelijat esittävät vuoropuhelun, täyttäen tällä kertaa tyhjät kohdat 

omilla tiedoillaan. (nimi, kansallisuus jne.) Tässä kohtaa opiskelijat keskittyvät enemmän 

puhumaan toisilleen, kuin lukemiseen.  

VAIHE 4: Viimeisessä vaiheessa opiskelijat käyvät keskustelua muutaman muun oppilaan 

kanssa. Tässä vaiheessa opettaja voi kehottaa opiskelijoita käyttämään myös elekieltä, sekä 

keksimään uusia kohtia vastauksiinsa, jotta keskustelusta tulisi luontevampi. 

Havainnoitu espanjan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

 

 

Aktiviteetti 18 

Aktiviteetin tavoite: kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen  
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Taso:  

A2  

Materiaali 

PDF-esitys 
Keskimääräinen 

aika: 

7 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus 

Opettaja heijastaa multimedia-taululle adjektiiveja yksi kerrallaan. Opiskelijat muuttavat ne 

komparatiivi- sekä superlatiivimuotoihin. Vaikeimmat sanat kirjoitetaan taululle. Tämän 

tehtävän on tarkoitus tuoda mieliin edellisen tunnin asioita. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät 

lyhyen sanakokeen kyseisistä sanoista. Seuraavaksi opiskelijat vaihtavat papereita parinsa 

kanssa ja heillä on hetki aikaa tehdä koe. Kokeen jälkeen opettaja pyytää opiskelijoita 

lukemaan vastauksensa ääneen. Lopuksi kokeet palautetaan niiden tekijöille.  

Hyödyt  
Tämä aktiviteetti on tehokas keino seurata opiskelijoiden kehitystä. Opiskelijat voivat 

seurata, kuinka hyvin he muistavat edellisen tunnin asioita. Sen avulla voi myös tarkastella 

muiden kanssaopiskelijoiden kehitystä.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Tällä aktiviteetilla voidaan palauttaa mieliin mitä vain kielioppiin liittyvää. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 19                                                                                        Aihe: Juliste 

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / luetun 

ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / videon ymmärtäminen 

Taso:  

B1 - tai parempi 

Materiaali: Iso 

valkoinen paperi 
Keskimääräinen 

aika: 

10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 
Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan tai piirtämään paperille oppimiaan aiheeseen liittyviä 

asioita. He voivat kirjoittaa mitä vain: mielipiteitä, faktoja, assosiaatioita jne. 

Hyödyt 

Opiskelijat saattavat keksiä jotain ideoita, joita opettaja ei ole ajatellut. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Jos opiskelijat eivät ymmärrä jotain aihealuetta, opettaja voi analysoida sitä ja yrittää 

ymmärtää, mikä on ongelmana. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Pécsin yliopisto  
 

 

 

Aktiviteetti: 20 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / luetun 

ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / videon ymmärtäminen  

Taso:  

B1 – tai parempi  
Materiaali: 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kirjoittaminen / puhuminen 

Kuvaus 
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Pyydä opiskelijoita täyttämään seuraavat lauseet: 

Tänään 

1. Olen oppinut, että… 

2. Olen alkanut miettimään, että… 

3. Olen iloinen … 

4. Minun pitäisi panostaa… 

Hyödyt 

Opiskelijat pystyvät yhdistämään sekä käyttämään oppimiaan asioita.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Lauseita voi määrittää koskemaan tiettyjä alueita liittyen opettamiseen / oppimiseen. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 21 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen  

Taso: 

B2  

Materiaali  

Keynote Upper-

Intermediate, Unit 9.  

Doodlers, unite! 

Keskimääräinen 

aika: 

30 minuuttia  

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Parityö 

Opiskelija A: pomo 

Opiskelija B: työntekijä 

Sekä työntekijä, että pomo katsovat kotitehtävänä TED -puheen Doodlers, unite! Työntekijän 

tehtävänä on tehdä pomolle tiivistelmä esityksen tärkeimmistä asioista ja vakuuttaa hänet 

siitä, että esitys oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Pomo ei kuitenkaan ole heti vakuuttunut, 

vaan hänen on tarkoitus keksiä ja esittää työntekijälle haastavia lisäkysymyksiä. 

  

Menettely: 

1. Valmistautuminen: itsenäinen työskentely, muistiinpanot, tiivistäminen (5−7 minuuttia) 

2. Keskustelun käyminen: parityö (10–12 minuuttia) 

3. Tehtävän arviointi: käyttäen kolmea eriväristä lappua osoittamaan, onko tehtävä joko 

suoritettu onnistuneesti ja työntekijä pystynyt vakuuttamaan pomon (vihreä lappu), osittain 

onnistuneesti (keltainen lappu) vai onko tehtävä epäonnistunut (punainen lappu) 

4. Keskustelun käyminen luokassa tehtävän hyödyistä, hankaluuksista ja ongelmista, 

päätelmien ja ideoiden jakaminen (10 minuuttia) 

Hyödyt  

 Edellisellä oppitunnilla opitun sanaston käyttö ja kertaaminen 

 Kaikkien opiskelijoitten osallistuminen tehtävään 

 Erilaisten taitojen harjoittelu: kirjoittaminen, puhuminen, kuunteleminen, ajatusten 

järjestäminen, kysymysten esittäminen, väittelytaidot  

Havainnot / kommentit 

Opiskelijat nauttivat tehtävästä. Se oli haastava ja näin ollen palkitseva.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla  

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 22                                                         Aihe: Tavoitteiden määrittely  
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Aktiviteetin tavoite: tavoitteiden asettaminen / muu 

Taso:  
B2 

Materiaali 
Kyseisen tunnin 

materiaali 

Keskimääräinen 

aika: 45 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen  

Kuvaus  

Yksi lähtökohtainen toimintaperiaate kielten oppitunneilla on selkeästi määritellä 

oppimistavoitteet joko selittämällä ne suullisesti tai esittämällä ne esimerkiksi kalvolla/dialla. 

Jokaisen kurssin ja jopa jokaisen yksittäisen oppitunnin oppimistavoitteista keskustellaan 

opiskelijoiden kanssa. Kurssin tai oppitunnin lopussa on hyödyllistä miettiä alussa asetettuja 

tavoitteita, ja arvioida onko niitä saavutettu vai ei.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu 

 

Aktiviteetti: 23                                                                    Aihe: Kertaava pallopeli 

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / sanaston käyttö / luetun ymmärtäminen / 

kuullun ymmärtäminen / videon ymmärtäminen  

Taso:  

B2 – tai parempi 
Materiaali:  

mikä tahansa pallon 

kaltainen tavara, jota 

voi heitellä 

ympäriinsä 

Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus:  

Kun aihe on käsitelty, (luettu, kuunneltu, keskusteltu) tätä voidaan käyttää apuna aiheen 

kertaamisessa. Palloa heitellään toinen toisille ja opiskelijan, joka sen ottaa kiinni täytyy 

kertoa jokin ajatus, sana, fakta tai käsite, jonka muistaa tunnilla käydystä keskustelusta. 

Hyödyt 

Hauska tapa kerrata opittuja asioita. 
Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Ujot opiskelijat saattavat jännittää tilannetta. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Voidaan käyttää sanaston mieleen palauttamisessa tai aktivoida olemassa olevaa tietoa 

oppitunnin alussa. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Pécsin Oppilaitos  
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3. MONIMUOTOISTEN OHJEISTUSMENETELMIEN KÄYTTÖ ERILAISIIN 

OPISKELIJOIDEN TARPEISIIN VASTAAMISEKSI 

Aktiviteetti: 24                           Aihe: Puolikas ristikko, muisti- ja kirjoituskilpailu 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston 

kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

A1 – C2 
Materiaali 

12-sanainen parityönä 

tehtävä 

ristikkomoniste 

jokaiselle opiskelijalle 

/ Ohjelmisto tai 

nettisivusto ristikon 

luomiseen 

Keskimääräinen 

aika: 

20-25 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus  

1. Opettaja tekee parityönä tehtävän ristikon käyttäen siihen tarkoitettua ohjelmistoa tai 

verkkosivustoa (esim. Crossword Maker Oxford University Press Teachers’ club -

verkkosivusto).  

2. Ennen aktiviteettia varmista, että jokainen ymmärtää miten ristikkoa täytetään ja 

ymmärtävät sanojen alaspäin ja vaakasuoraan tarkoituksen.  

3. Jaa luokka pareiksi (opiskelija A ja B) ja anna jokaiselle oikeanlainen moniste. Selitä, 

että jokaisella on puolikas valmiista ristikosta ja tavoitteena on saada ristikko 

valmiiksi tehden yhteistyötä.  

4. Kirjoita taululle kaksi esimerkkiä siitä, minkälaisia kysymyksiä heidän pitäisi esittää, 

kuten: Mikä on 3. vaakasuoraan? / Mikä on 6. alaspäin? Painota sitä, että vastauksen 

tarkoitus ei ole kertoa sanaa vaan antaa jokin selitys/vihje, jotta pari pystyy 

arvaamaan oikean sanan.  

5. Ennen aloittamista, pyydä opiskelijoita työskentelemään toisen opiskelijan kanssa, 

jolla on sama puolikas (A ja A, B ja B) ja varmista, että he ymmärtävät kaikki heidän 

puolikkaassaan olevat sanat.  

6. Kun kaikki opiskelijat ovat varmoja kaikista sanoistaan, pareilla (A ja B) on 10-15 

minuuttia aikaa täyttää ristikko kysellen sanoja vuorotellen toisiltaan. Kun he ovat 

valmiita, he voivat tarkistaa vastauksensa vertailemalla ristikoitaan,  

7. Varmista, että kaikki parit ovat vertailleet ristikoitaan. Kerro sitten opiskelijoille, että 

he pääsevät seuraavaksi ottamaan osaa kilpailuun, jossa testataan heidän muistiaan. 

8. Pyydä heitä olemaan valmiina kirjoittamaan paperille kaikki ristikossa esiintyneet 12 

sanaa ulkomuistista. Painota sitä, että toinen parista kirjoittaa ja toinen sanoo sanoja 

ja auttaa oikeinkirjoituksessa. Pelin tavoite on olla ensimmäinen pari, joka kirjoittaa 

kaikki ristikon sanat paperille ilman kirjoitusvirheitä. Ensimmäisenä tehtävän 

valmiiksi saanut pari huutaa ‘Stop!’. Voit antaa toisille opiskelijoille vielä 30 sekuntia 

lisäaikaa nähdäksenne mikä pari tulee toiseksi ja kolmanneksi. 

9. Pyydä pareja vaihtamaan listoja keskenään ja tarkistamaan toistensa kirjoitusasut. 

Opiskelijat antavat yhden pisteen jokaisesta oikein kirjoitetusta sanasta, kirjoittavat 

ylös kokonaispistemäärän ja antavat toisilleen palautetta (esim. ’Hyvää työtä!’, 

‘Kiinnitä huomiota kirjoitusasuun’ jne.). 

Hyödyt 

 Opettaja voi kehittää räätälöityjä 

ristikoita opintojakson tarpeiden mukaan 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet  

 Ristikon tekeminen parityönä voi 

olla aikaa vievää, joten on hyvin 
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(esim. valitsemalla 12 vaikeinta, uusinta 

tai usein väärin kirjoitettua sanaa osiosta, 

jota hän haluaa opiskelijoiden 

harjoittelevan).  

 Yksittäiset opiskelijat puhuvat ääneen ja 

saavat mahdollisuuden harjoitella 

puhumistaitojaan englanniksi. 

 Kaikki opiskelijat osallistuvat. 

 Kun opiskelijat tekevät tehtävää, opettaja 

voi kävellä luokassa ja havainnoida 

mitkä sanat/sanastolliset rakenteet 

aiheuttavat edelleen vaikeuksia 

opiskelijoille. 

 Ristikot hyödyttävät erilaisia 

oppimistyylejä. Visuaalisilla oppijoilla 

on usein vahvat ristikonratkaisutaidot ja 

he ovat hyvin tyytyväisiä ratkaistuaan 

sellaisen. Auditiiviset oppijat, jotka usein 

nauttivat asteittaisesta järkeilystä, voivat 

myös hyötyä ristikon työstämisestä.  

tärkeää ennen tehtävän aloitusta 

tarkistaa, että opiskelijat 

ymmärtävät sanansa hyvin ja 

neuvoa etukäteen, miten he voivat 

auttaa pariaan arvaamaan oikean 

sanan (esim. sanaluokat, 

synonyymit, vastakohdat tai 

yleiset kollokaatiot jne.). 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

 Alemmille tasoille tai heikommille opiskelijoille opettaja voi myös ehdottaa 

pantomiimia yhtenä mahdollisena keinona ristikon sanaston selvittämiseen.  

Havainnot / kommentit 

 Ristikon ratkaiseminen parityönä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden asioiden 

kertaamiseen ilman kyllästymistä. Se on hyödyllinen tiettyjen kielioppirakenteiden 

harjoittelussa (esim. relatiivipronominit/relatiivilauseet) ja hiljattain opitun sanaston 

harjoittelussa. 

 Muisti- ja kirjoituskilpailu oli hauska ja opiskelijat olivat erittäin motivoituneita 

kirjoittamaan sanoja paperille sekä nopeasti että täsmällisesti voittaakseen kilpailun.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 25                                                          Aihe: Asteittain kertaaminen 

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / 

kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

A1 – A2 
Materiaali 

paperiliuskoja, 

kyselylomakkeita 

Keskimääräinen 

aika: 

15 - 20 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Vaihe 1: Opettaja jakaa paperiliuskoja, joissa on kysymyksiä henkilökohtaisista tiedoista, 

kuten lempinimestä, lemmikeistä, osoitteesta, kotikaupungista, harrastuksista jne. Opiskelijat 

vastaavat kysymyksiin (esityö). Esim. Van beceneved? (Onko sinulla lempinimeä?) Van 

kisállatod? (Onko sinulla lemmikkiä?) Egyedül laksz vagy van lakótársad? (Asutko yksin vai 

onko sinulla huonekaveri?) Mit szeretsz csinálni szabadidődben? (Mitä teet vapaa-ajallasi?) 

Vaihe 2: Opettaja jakaa toiset paperiliuskat, joissa on avainsanoja, jotka liittyvät aikaisempiin 

kysymyksiin. Opiskelijat esittävät näihin sopivia kysymyksiä (ryhmätyö). Esim. BECENÉV 
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(lempinimi) – Onko sinulla lempinimi? Mikä sinun lempinimesi on? Pidätkö lempinimestäsi? 

/ KISÁLLAT (lemmikki) – Onko sinulla lemmikkiä? Millainen lemmikki sinulla on? 

Montako kissaa sinulla on? Mikä on lemmikkisi nimi? jne. 

Vaihe 3: Opettaja jakaa monisteet, joissa jokaisessa on kysely liittyen edellisiin aiheisiin. 

Opiskelijat kiertelevät ja pareittain kysyvät ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin (parityö). 

Riippuen (jokaisen opiskelijan) tasosta, kysely voi sisältää vain avainsanoja (kuten 

LEMMIKIT / HARRASTUKSET / ASUINPAIKKA jne.), avainsanoja ja kokonaisia 

kysymyksiä (esim. PUHELIMET: Minkä merkkinen puhelimesi on?) tai jopa avainsanoja ja 

kysymysrunkoja (esim. SISKOT JA VELJET: Onko sinulla yhtään...?) jne.  

Hyödyt 
Helppo mukauttaa mihin tahansa 

materiaaliin, vähitellen nouseva vaikeustaso 

ja vaihtoehtojen määrä, vaatii monenlaisia 

työskentelytapoja luokassa, sallii 

erilaisuuden 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Varmista, että kysymyksesi ovat 

opiskelijoillesi uusia ja/tai kiinnostavia – he 

eivät ehkä halua vastata samanlaisiin 

kysymyksiin montaa kertaa (esim. Mikä sinun 

nimesi on?). 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Tätä tekniikkaa voidaan soveltaa käytännössä minkä tahansa aiemman materiaalin 

kertaamiseen ja vahvistamiseen. Se sopii kielioppirakenteiden (kuten yllä) ja sanaston 

(liittyen annettuun aihealueeseen, esim. henkilökohtaiset tiedot) lisäksi myös 

mahdollistamaan tosielämän kommunikaation harjoittelua (kerrotaan henkilökohtaisia tietoja 

parille). 

Havainnoitu unkarin oppitunnilla  

Oppilaitos: Pécsin yliopisto 

 

Aktiviteetti: 26                                                            Aihe: Tietojen yhdistäminen  

 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / sanaston käyttö 

Taso:  

A1-A2  
Materiaali 

Pieniä paperinpaloja  
Keskimääräinen 

aika:  

7 minuuttia  

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen  

Kuvaus  

Opettaja teki yhden listan maista ja toisen listan stereotypioista, jotka liittyvät näihin 

maihin. Opiskelijoiden tehtävänä oli yhdistää maat ja stereotypiat. Tiedot tehtiin kielellä, 

joka sopii opiskelijoiden kielitaidon tasoon. Opiskelijat oppivat uutta sanastoa: maita, 

kansallisuuksia ja joitain tärkeitä faktoja kyseisistä maista. Koska kyseessä oli 

monikulttuurinen ryhmä, opiskelijat saivat kertoa oman mielipiteensä/näkemyksensä 

stereotypioista. 

Hyödyt 
Opiskelijat oppivat kertomaan mielipiteensä, olemaan samaa tai eri mieltä, sekä saamaan 

uutta tietoa.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Tätä menetelmää voidaan käyttää monien muidenkin aiheiden kanssa. 

Havainnot / kommentit 

Opiskelijat kertoivat mielipiteitään hyvin elävästi. 

Havainnoitu unkarin oppitunnilla  

Oppilaitos: Pécsin yliopisto  
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Aktiviteetti: 27                                                                       Aihe: Italialaiset eleet 

 

Aktiviteetin tavoite: videon ymmärtäminen  

Taso:  

B1-B2  
Materiaali  

Video „I gesti italiani” 

https://www.youtube.com/watch?v=JT-

LeO4RrG8 

Keskimääräinen 

aika: 

15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kuunteleminen 

Kuvaus  

Italian kulttuuria ja elämäntapaa koskevalla oppitunnilla opiskelijat katsovat videon 

italialaisista eleistä. Opettaja selittää jokaisen eleen merkityksen ja pyytää opiskelijoita 

harjoittelemaan niitä. Opiskelijoita pyydetään toistamaan videolla kuultuja lausahduksia 

samalla kun he tekevät eleitä.  

Hyödyt 
Opiskelijoilla on mahdollisuus oppia Italian kulttuuria hieman arkisemmasta näkökulmasta.  

Havainnot / kommentit  

Suositus: opiskelijat voivat myös näytellä dialogin käyttäen oppimiaan eleitä. 

Havainnoitu italian oppitunnilla  

Oppilaitos: Pécsin yliopisto  

 

Aktiviteetti: 28                                         Aihe: TV:n keskusteluohjelman ‘väittely’ 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston 

kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen/ 

luetun ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / puhumisen aktivointi / muu 

Taso:  

B1-B2  
Materiaali  

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

15 – 30 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Kaikkia opiskelijoita pyydetään osallistumaan keskusteluohjelmaan, ja heille kerrotaan 

keskustelua herättävä aihe. Heille annetaan rooli, jota esittää ja noin 5 minuuttia aikaa 

valmistautua. Aktiviteetti tarjoaa paljon mahdollisuuksia puhumiseen, sillä jokaisella 

opiskelijalla on tietty rooli, oma tarina kerrottavana ja selkeät syyt olla aiheen puolella tai sitä 

vastaan. Keskustelua voidaan käydä mistä tahansa keskustelua herättävästä ja 

asiaankuuluvasta aiheesta. 

Hyödyt: 

 harjoitellaan spontaania puhumista 

 aktivoidaan uutta sanastoa 

 harjoitellaan käytännön englantia (esim. 

mielipiteen ilmaiseminen)  

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Jos keskusteluun osallistuu monta opiskelijaa, 

riskinä on, että ujommat opiskelijat eivät 

osallistu ollenkaan. Työskentely pienemmissä 

ryhmissä voisi olla parempi vaihtoehto.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
Tällaisen aktiviteetin jälkeen opiskelijat voivat täyttää itsearviointilomakkeen ja arvioida 

kuinka hyvin tai huonosti he osallistuivat väittelyyn ja perustella arvionsa. (Tämän voisi 

tehdä myös nimettömänä ja palauttaa opettajalle, joka taas vuorostaan voisi tehdä 

itsearvioinneista jonkinlaisen analyysin.)  
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Havainnoitu englannin oppitunnilla  
Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 29                    Aihe: Kaikkien opiskelijoiden aktivointi, henkilöinti 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely  

Taso: 

B2 

Materiaali 

ei mitään 

Keskimääräinen 

aika: 

15- 20 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kirjoittaminen 

Kuvaus  

Ennen kuin opiskelijat katsovat elokuvan 50 things to do before you die, heidän täytyy 

keskustella odotuksistaan elokuvaa kohtaan. He työskentelevät pareina ja tekevät listan 

aktiviteeteista, joita heidän mielestään toisten ihmisten pitäisi kokeilla. Sitten he kertovat 

yksitellen luokalle mitä toinen opiskelija on suositellut.  

Hyödyt  

Opiskelijoiden täytyy kuunnella aktiivisesti 

(he voivat myös tehdä muistiinpanoja) ja 

muistaa yksityiskohtia toisen puheesta 

pystyäkseen kertomaan kuulemansa asiat 

tarkasti luokalle. Luokalle on helpompi 

puhua toisen henkilön kokemuksista. He 

voivat myös tarkkailla tuliko kaikki heidän 

sanomisensa selväksi. Jokainen opiskelija 

puhuu kaveristaan – näin kaikki opiskelijat 

osallistuvat puhumiseen. 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet  

Tämä on aikaa vievä aktiviteetti – suurempien 

ryhmien kanssa viimeinen vaihe voi kestää 

paljon kauemmin, joten vain osaa 

opiskelijoista pyydetään puhumaan. 

Samanlainen aktiviteetti voidaan kuitenkin 

toteuttaa myöhemmin oppitunnilla ja silloin 

aktivoida toisia opiskelijoita. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Jatkotehtävänä (kotitehtävänä) opiskelijat kirjoittavat sähköisessä muodossa kuvauksen 

aktiviteetista, jota heidän mielestään toisen pitäisi kokeilla. Seuraavalla tunnilla he lukevat ja 

korjaavat toistensa kirjoituksia. Lopuksi he äänestävät mitä aktiviteettia useimmat ihmiset 

haluaisivat kokeilla. 

Havainnot / kommentit  

Kun tätä aktiviteettia tehdään säännöllisesti, opiskelijat alkavat esittää kysymyksiä ja 
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osallistuvat enemmän keskusteluun, jotta pystyvät raportoimaan paremmin luokalle. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla  

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

 

Aktiviteetti: 30                                                                        Aihe: Kuvakeskustelu 

  

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston 

kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

C1 
Materiaali  

Esitettävät kuvat  
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia/ 

opiskelija 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus 

Opettaja kirjoittaa seuraavat kysymykset taululle: 

 Kuka / mitä kuvassa on? 

 Miksi kuva otettiin? 

 Kuka olisi voinut ottaa kuvan? 

 Henkilökohtainen mielipide kuvasta. 

Sitten näytetään kuva. Yksi opiskelija vastaa ensimmäiseen kysymykseen ja valitsee toisen 

opiskelijan vastaamaan seuraavaan. Kun kaikkiin neljään kysymykseen on vastattu, 

näytetään toinen kuva jne. Aiheet: Tompos, A., & Neville, A. (2012). Arguments and discus-

sion. Győr: Nordwest 2002 Kiadó. Tekijänoikeusvapaat kuvat: 

http://www.freedigitalphotos.net/ and https://pixabay.com/ 

Hyödyt 
o opiskelijoiden täytyy ilmaista ajatuksiaan kuvista, joita he eivät ole ennen nähneet 

o kuvat aktivoivat opiskelijoiden skeemoja 

o opiskelijat laitetaan tilanteeseen, jossa heidän täytyy keskustella tarkoituksesta  

o kuvista keskustelu ryhmässä mahdollistaa vertaisarvioinnin ja yhteistyötaitojen 

kehittymisen 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Voidaan käyttää eri tasoilla  

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Pécsin yliopisto  

 

Aktiviteetti: 31 

Aktiviteetin tavoite: sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

C1  
Materiaali  

Esitettävät kuvat  
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia/ 

opiskelija 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus  

Ennen oppituntia opettaja valmistelee kuvavalikoiman ja vastaavat paperiliuskat, joissa on 

http://www.freedigitalphotos.net/


 
 

56 
 

sama kuva ja ehdotus puolesta vai vastaan -aiheesta esim. ydinvoima, treenaaminen kotona 

tai kuntokeskuksessa, lemmikit.   

Aiheet: Tompos, A., & Neville, A. (2012). Arguments and discussion. Győr: Nordwest 2002 

Kiadó. Tekijänoikeusvapaat kuvat: http://www.freedigitalphotos.net/ ja https://pixabay.com/ 

Aihe: Asuntolassa asuminen (Tompos & Neville, 2012, p. 27) 

Puolesta:  

 tapaat paljon uusia ihmisiä 

 opiskelijajärjestöillä on halvat hinnat, hyvät tapahtumat ja ilmaiset kuntoilutilat 

 halpa, kiinteä vuokra, ei lisäkuluja 

 voit osallistua vapaa-ajallasi aktiviteetteihin muiden kanssa 

Vastaan: 

 riski häiriöihin, kun yrität valmistautua tentteihin tai luennoille  

 joudut jakamaan kylpyhuoneen muiden kanssa 

 liikaa juhlia, kankkusia ja niiden seurauksena poissaoloja 

 

Luokassa opettaja antaa opiskelijoille paperiliuskat – jokainen saa yhden liuskan. Opettaja 

näyttää kuvan koko ryhmälle, jolloin opiskelijat, joilla on kuvaa vastaava liuska aloittavat 

lyhyen keskustelun. 

Hyödyt 
o opiskelijat ottavat osaa keskusteluun, johon saavat avuksi joitakin ideoita  

o heidän pitää sisällyttää paperiliuskoissa mainitut asiat keskusteluun 

o he voivat laajentaa aihetta tai käyttää erilaisia huomioita argumenteissaan 

o tämän tehtävän pääasiallinen tavoite oli jäljitellä päättökokeen suullista osuutta, jonka 

opiskelijat joutuvat suorittamaan ensimmäisen vuoden lopussa 

o opiskelijoilla oli myös pääsy harjoittelemaan Quizletiin (Kész, Z. & Törökné Tenk, D. 

(2011). Let's discuss it! Székesfehérvár: Lexika Kiadó., s. 169-187) 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Voidaan käyttää eri tasoilla 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Pécsin yliopisto 

 

 

Aktiviteetti: 32                                                  Aihe: CLIL – Vieraskielinen opetus 

 

Aktiviteetin tavoite: uuden aiheen esittely / sanaston käyttö / kielioppirakenteiden 

käyttö / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja 

vahvistaminen / luetun ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / videon 

ymmärtäminen / muu 

Taso:  

B2 tai parempi 
Materiaali 

Ammatilliset lähteet 
Keskimääräinen 

aika: 

2 x 45 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus  

Sisällön ja kielen yhtenäistäminen on kielipedagogiikan ydin suomalaisissa 

ammattikorkeakouluissa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoiden kielenoppimiseen ja 

kehitykseen (puhuminen, kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen) on aina sisällytetty 

tarkoituksenmukainen, heidän tulevaan työelämäänsä liittyvä asiayhteys, esimerkiksi 

liikeviestintä, tietotekniikka tai sairaanhoito.  

http://www.freedigitalphotos.net/
https://pixabay.com/
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CLIL:n periaatteen mukaan on keskeistä ulottaa vastikään opitut kielelliset taidot 

(puhuminen, kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen) ja substanssiosaaminen oikeaan 

kontekstiin, kuten esimerkiksi liiketapaamisiin ja asiakas- tai potilaskontakteihin. Kielen 

harjoittelu voidaan myös toteuttaa kielen opettajan ja aineen opettajan yhteistyönä 

esimerkiksi sisällyttämällä osa ammattiopintojen kurssista kielikurssiin, tai opettamalla 

ryhmää yhdessä.  

 

Käytännön esimerkkejä: 

 Liike-elämän keskustelutaitoja harjoitellaan valmistelemalla ja esittämällä dialogi 

videokameran edessä.  

 Opiskelijat harjoittelevat asiakaspuheluita soittamalla toisilleen matkapuhelimella 

eri tilasta oppilaitosta, niin etteivät näe toisiaan. 

 Työhaastatteluja harjoitellaan roolipelinä kiertelemällä luokassa ja esittelemällä 

itsensä ”potentiaalisille työnantajille”. 

 Kirjoitetaan ja lähetetään ammattimaisia, omaan alaan liittyviä sähköposteja toisille 

opiskelijoille, ja vastataan niihin. (Viestit lähetetään myös opettajalle kopiona.) 

 Opiskelijat valmistelevat esityksiä annetuista aidoista terveydenhuollon tilanteista 

käyttäen näyttöön perustuvaa materiaalia. Opiskelijat esittelevät potilas-

/asiakastilanteet luokalle. Aineen opettaja ja kielen opettaja antavat välitöntä 

palautetta ja johtavat jatkokeskustelua, johon koko luokka osallistuu.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla  

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu 

 

 

  



 
 

58 
 

 

4. MONIPUOLISET KEINOT OPISKELIJAN YMMÄRTÄMISEN ARVIOIMISEKSI 

 

Aktiviteetti: 33                                                             Aihe: Sanaston piirtäminen 

 

Aktiviteetin tavoite: Alkulämmittely / sanaston käyttö / sanaston kertaaminen ja 

vahvistaminen 

Taso:  

A1-C2  
Materiaali 

Paperia, värikyniä 

opiskelijoille 

Keskimääräinen 

aika:  

10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus Opiskelijat kuvittivat äskettäin opetettua sanastoa piirtämällä kuvia sanoista ja 

lauseista. Opettaja antoi jokaiselle opiskelijalle yhden sanan tai lauseen ja pyysi heitä 

piirtämään siitä kuvan ilman kirjoitusta. Kun kuvitukset olivat valmiit, opettaja keräsi ne ja 

pyysi opiskelijoita valitsemaan yhden kuvan toisten piirtämistä kuvista. Tämän jälkeen 

opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan se sana, jota piirustuksessa on kuvattu ja etsimään 

sitten kuvan tekijä vahvistaakseen oikean sanan tai lauseen. 

Hyödyt 
Opiskelijoiden täytyy luottaa muihin 

opiskelijoihin ja hyödyntää heidän töitään. 

Kaikkien on osallistuttava. Jotkut opiskelijat 

nauttivat piirtämisestä ja / tai muiden 

opiskelijoiden kuvien näkemisestä. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Jotkut opiskelijat eivät ehkä tunne piirtämistä 

vapauttavana tai ovat hämmentyneitä. Joitakin 

käsitteitä on vaikea kuvata. Se vie aikaa.  

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Opiskelijat voivat havainnollistaa kuvat pareina. Jokaiselle kuvalle voidaan antaa numero ja 

opiskelijat voivat arvata sanat kirjoittamalla numerot ylös. Kuvat voidaan laittaa seinille. 

Opettaja voi pitää piirustukset käyttääkseen niitä esimerkkeinä tulevilla oppitunneilla. 

Aktiviteetin jälkeen opettaja voi näyttää onnistuneimpia kuvia. Tämä edellyttää herkkyyttä, 

sillä opiskelijoiden omat mielipiteet työstään otetaan huomioon. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 34 

 

Aktiviteetin tavoite: Alkulämmittely / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  
A1 – C2 

Materiaali  

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5 – 10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään. Yhdelle ryhmälle annettiin paperilappuja, joissa oli 

aiemmin opittuja sanoja ja lauseita. Toiselle ryhmälle annettiin paperilappujen sanojen ja 

lauseiden määritelmät. Jälkimmäinen ryhmä luki ääneen määritelmän, joka sopi ensimmäisen 

ryhmän sanaan tai lauseeseen. 

Hyödyt 

Tämä harjoitus auttaa opiskelijoita kierrättämään opittua sanastoa; se stimuloi koko luokkaa. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 
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Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 35                                                                                Aihe: Itsetestaus 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen / muu: ymmärryksen arviointi, luokan yhteenveto  

Taso:  
A1-C2 

Materiaalit  

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus  

Oppitunnin päätteeksi opettaja pyytää opiskelijoita kirjoittamaan ylös numerot 1-5. Opettaja 

pyytää heitä kirjoittamaan ne sanat tai lauseet, jotka he muistavat oppitunnilta. Esimerkiksi: 

1. Mikä on "...." englanniksi? 

2. Millä partikkeliverbillä voi korvata "...."? 

3. Kirjoita kolme luonteenpiirrettä, jotka ovat tärkeitä työnteossa. 

4. Lopeta virke "...". 

5. Mitä sanoisit, jos ...? 

Kaikki kysymykset liittyvät jotenkin oppituntiin ja niihin sanoihin / lauseisiin, joiden tärkeyttä 

opettaja on korostanut. Kirjoittamisen jälkeen opiskelijat tarkistavat vastauksensa ryhmänä ja 

opettaja pyytää heitä pisteyttämään itsensä. "Kuka sai viisi pistettä? Sepä hienoa! Kuka sai 

neljä? Se on myös hyvä tulos!" jne. Tätä aktiviteettia voidaan myös helposti yksinkertaistaa 

kirjoittamalla ylös sanojen ensimmäiset kirjaimet. Myös vertaisarvioinnin elementtejä 

voitaisiin ottaa käyttöön. 

Hyödyt 
Tämä aktiviteetti uudistaa oppitunnin materiaalia ja tekee opiskelijat tietoisiksi siitä mitä he 

ovat oppineet. Itsearviointielementti johtaa oppimisprosessin pohdintaan. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 36                                                                               Aihe: Yhteenveto! 

 

Aktiviteetin tavoite:/ sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen / muu: itsearviointi, vertaisarviointi, palaute, pohdinta 

Taso:  

A1-C2  
Materiaalit 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

1 - 5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus  

Oppitunnin lopulla tehdään yhteenveto. Mitä olet oppinut tänään? Lyhyt keskustelu 

opiskelijoiden kanssa. Pohjimmiltaan tämä yksi kysymys riittää ja johtaa haluttuun 
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keskusteluun. 

Hyödyt 

- Erittäin helppo ja hyödyllinen tapa lisätä 

formatiivista arviointia ja vuorovaikutusta 

jokaiseen oppituntiin. 

- Aina on hyvä lopettaa oppitunti 

myönteisellä lopputuloksella; se osoittaa 

opiskelijoille tärkeimmät elementit ja se on 

myös tarkistustapa. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

- Jos kysymys kysytään automaattisesti 

jokaisen oppitunnin jälkeen, se voi menettää 

tehokkuutensa (mutta on mahdollista tehdä 

yhteenveto eri tavalla ...?) 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Loputtomasti sopeutumisen ja vaihtoehtojen mahdollisuuksia! 

Havainnot / kommentit 
Tämä kesti vain muutaman minuutin ja se osoitti kuinka paljon opiskelijat olivat oppineet 

oppitunnin aikana. He olivat motivoituneita ja saivat uusia ideoita.. 

Havainnoitu englannin kulttuurin ja taiteen oppitunnilla  

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 

 

Aktiviteetti: 37                                                                      Aihe: Näkemiin –lappu 

 

Aktiviteetin tavoite:/ sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen / muu 

Taso:  
A1-C2 

Materiaali  

Post-It -lappuja 
Keskimääräinen 

aika: 

2-3 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Oppitunnin lopussa opettaja ilmoittaa opiskelijoille, että he voivat lähteä luokasta antamalla 

opettajalle "Näkemiin kommentin", joka on Post-it muistiinpano, jossa opiskelijan on 

kirjoitettava ylös vähintään yksi elementti, jonka muistaa oppitunnista. (Esim. sanat, lauseet, 

kieliopin rakenteet, tietyn maan kulttuuri tai sivilisaatio jne.) Opiskelijat kirjoittavat nämä 

ylös muistilapulle ja antavat ne opettajalle ennen kuin lähtevät luokasta. Opettaja kiinnittää 

ne paperille ja laittaa ne talteen. Kurssin lopussa opettaja kiinnittää kaikki muistilaput 

taululle, jotta opiskelijat voivat lukea ne. Näin he voivat nähdä, miten paljon he ovat oppineet 

kuluneen kurssin aikana. 

Hyödyt 
Opiskelijat osallistuvat oppimisprosessiin. 

He kehittävät taitoja, joita tarvitaan oman 

oppimisprosessin pohtimiseen. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Yksittäinen elementti saattaa jäädä 

huomaamatta ja kirjoittamatta ylös. 

Havainnoitu ranskan oppitunnilla 

Opettajan nimi: Iwona Bartnicka 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 38                                      Aihe: Peukku ylös, peukku alas,  vai ? 

 

Aktiviteetin tavoite:/ sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

A1 – C1  
Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 
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5 minuuttia tai 

enemmän  

Harjoituksen kohde: puhuminen / kirjoittaminen  

Kuvaus  

Lyhyt testi etukäteen ilmoitettuna. Sen voi tehdä pareittain (pariarviointi). Ne, jotka saivat yli 

50% oikeita vastauksia, arvioivat itsensä yläpeukulla, kun taas ne, jotka saivat alle puolet 

oikein arvioivat itsensä alapeukulla (itsearviointi). 

Hyödyt 
Osa vertaisarviointia ja itsearviointia, 

kphdistuu käsiteltyyn aineistoon. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Sekä itsearviointi että pariarviointi tulee 

toteuttaa järkevästi ja opettajan tulee olla 

tietoinen kaikista ryhmiin liittyvistä 

dynamiikoista, erimielisyyksistä ja 

syrjäytyneiden tai sulkeutuneiden 

opiskelijoiden läsnäolosta. Nämä tekijät 

voivat vaikuttaa kielteisesti aktiviteetin 

soveltamiseen. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Lyhyitä kirjallisia tehtäviä (testejä, harjoituksia, käännöksiä), jotka toimivat tarkistus-, 

valvonta- tai diagnoosivälineinä. 

Havainnoitu norjan oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 

 

Aktiviteetti: 39                                                                               Aihe: Peukut ylös! 

 

Aktiviteetin tavoite: ymmärryksen arviointi 

Taso:  
A1 – C1 

Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

1 minuutti 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus: Opiskelijoita pyydetään arvioimaan missä määrin he ovat oppineet tietyn taidon. 

Opettaja laskee kolmeen, minkä jälkeen opiskelijat nostavat kätensä. Peukalon sijainti 

osoittaa, kuinka hyvin he ymmärtävät / osaavat jotakin. 

"Peukku ylös": "Olen oppinut sen erittäin tyydyttävällä tasolla." 

"Peukku sivulle": "Olen oppinut sen melko hyvin, mutta minun täytyy vielä työstää joitakin 

sen elementtejä." 

"Peukku alas": Minun täytyy opiskella enemmän voidakseni oppia / tehdä sen." 

Hyödyt 
Tämä aktiviteetti kannustaa oppilaita pohtimaan oman oppimisen edistymistä ja antamaan 

palautetta opettajalle. 

Havainnoitu ranskan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 40                                                                          Aihe: Meidän ryhmä  

 

Aktiviteetin tavoite: kielioppirakenteiden käyttö 

Taso:  

A2  

Materiaali 

sanoja kirjoitettuna 

paperille 

Keskimääräinen 

aika: 

10 minuuttia 
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Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 

Opiskelijat saavat paperinpalasia, joissa on sanoja. Heidän on käytettävä näitä sanoja 

kysymysten luomiseen. Jokainen sana on erilainen, joten jokaisella opiskelijalla on erilainen 

kysymys. Kysymykset sisältävät edellisellä oppitunnilla opetettuja kieliopin rakenteita. 

Kysymysten on oltava avoimia niin, että niihin voi vastata eri tavoilla (esim. Mistä sinä olet 

kiinnostunut? Millaista työtä haluat tehdä tulevaisuudessa? Mitä teet vapaa-ajalla?) Opettaja 

kiertää luokassa tarkistamassa opiskelijoiden kysymykset. Tämän jälkeen opiskelijat esittävät 

kysymyksensä muille opiskelijoille. Heidän tulee muistaa vastaukset tai kirjoittaa ne ylös. 

Tämän aktiviteetin keskeinen osa on se hetki, jolloin opiskelijat esittävät saadut vastaukset 

koko ryhmälle. Opettaja voi kysyä lisäkysymyksiä, esim. 

Opiskelija: Kysymys oli "Mitä urheilua harrastat?". Kaksi vastasi käsipallo, yksi vastasi 

pyöräily, kaksi vastasi uiminen ja yksi vastasi jooga. 

Opettaja: Muistatko kuka harrastaa joogaa? 

Opiskelija: Muistaakseni se oli Kaisa. 

Opettaja: Kaisa, voitko kertoa meille kuinka kauan olet joogannut? 

Hyödyt  
Opiskelija aktivoi kieliopin rakenteet 

käyttämällä niitä useita kertoja eri 

konteksteissa. Aktiviteetti muistuttaa 

reaalimaailman viestintää. Opiskelijat 

saavat tietoja toisistaan ja oppivat 

tuntemaan toisiaan. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Jos kyseessä on suurempi ryhmä, tämä 

aktiviteetti saattaa viedä liikaa aikaa. Iso 

ryhmä on käytännöllisempää jakaa pienempiin 

alaryhmiin. Myös ohjatut kysymykset, joita 

opettaja kysyy aktiviteetin lopussa, voidaan 

ohittaa. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Tätä aktiviteettia voidaan käyttää myös alkulämmittelynä tai taukona keskittymällä 

keskusteluun eikä vain kieliopin tarkistamiseen. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 41                                                                    Aihe: Kollokaatio-Bingo 

Aktiviteetin tavoite: Alkulämmittely / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / 

kuullunymmärtäminen 

Taso:  

B1- C1 

Materiaali  

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5-10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Tämä aktiviteetti on muunnelma tunnetusta Bingo -pelistä. Tätä käytettiin kertauspelinä, kun 

harjoiteltiin samassa lausekkeessa esiintyviä sanoja. Opiskelijoita pyydetään luomaan bingo-

lauta ja sijoittamaan tarkistettavat avainsanat neliöihin. Opettaja ei sano avainsanoja, vaan 

luettelee esim. adjektiiveja, jotka kuvastavat avainsanaa. Aina kun opettaja luettelee sanoja, 

opiskelijat etsivät kortiltaan oikean avainsanan ja merkitsee sen. Ensimmäinen opiskelija, 

joka saa merkattua 4 sanaa pysty- tai vaakasuoraan, huutaa "Bingo" ja voittaa pelin. 

Hyödyt 
Bingo on yksinkertainen peli eikä se vaadi valmistautumista opettajalta. Aktiviteetti auttaa 

opiskelijoita ymmärtämään kohdekieltä mukavalla tavalla ja tehokkaasti. 
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Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Tätä voidaan pelata myös niin, että opiskelijat sanovat avainsanan ääneen tunnistaessaan sen. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 42 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden 

kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

B1-C1  
Materiaali 

15-18 kpl kortteja, 

jotka sisältävät 

idiomaattisia ilmaisuja 

erilaisista 

ihmistyypeistä. 

Perustuu viime 

tunnilla opittuihin 

sanoihin. 

Keskimääräinen 

aika: 

30 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Opettaja kirjoittaa aloituskortin ensimmäisen puoliskon taululle (esim. sohva............, 

sosiaalinen ............, märkä ............., jne.) ja kannustaa oppilaita täyttämään toisen puoliskon 

(esim. peruna, perhonen, viltti). Ilmaisut ovat pöydällä. Seuraavaksi opettaja jakaa opiskelijat 

pieniin, 4-5 hengen ryhmiin ja antaa jokaiselle opiskelijalle kortin, joka sisältää erilaisen 

idiomin/sanonnan. Opiskelijat yrittävät selvittää lausekkeita kysymällä kyllä vai ei -

kysymyksiä, esim. Oletko taipuvainen syömään paljon roskaruokaa?, Pidätkö itsestäsi? Jne. 

Kysymysten jälkeen opiskelijat raportoivat luokalle, mikä auttoi heitä arvaamaan toistensa 

idiomaattiset sanonnat. 

Hyödyt 
Opiskelijat tarvitsevat sekä kielioppia (puhuttaessa tottumuksista) että sanastoa (idiomeja 

ihmisten kuvaamiseksi) hauskalla tavalla. Jokainen opiskelija on mukana toiminnassa. 

Havainnot / kommentit 
Opiskelijat nauttivat aktiviteetista, jossa sai puhua ja arvata.  

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 43                                                                  Aihe: Sanan visualisointi 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

B1 – tai parempi  
Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kirjoittaminen / puhuminen 

Kuvaus Oppitunnin lopussa opiskelijoita pyydettiin piirtämään yksinkertainen kuva, joka 

liittyi sanaan, jonka he oppivat ja joka oli todella vaikea. 

Hyödyt Tekee pohdinnasta helpompaa 
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Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 44 

Aktiviteetin tavoite: Uuden aiheen käyttöönotto / kielioppirakenteiden käyttö, muu 

Taso:  

B2  
Materiaali 

Värillisiä kortteja, A4 

paperi ryhmää kohden 

Keskimääräinen 

aika: 

30 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen  

Kuvaus 

Opettaja esittelee kielioppiaiheen kirjoittamalla lauseen Emme ole nähneet toisiamme viime 

perjantain jälkeen. Opiskelijat yrittävät arvata oppitunnin aiheen. Tämän jälkeen opettaja 

antaa opiskelijoille värilliset kortit näyttämään miten he ymmärtävät kyseisen kielioppiasian. 

Vihreä - Tiedän miten sitä käytetään ja mitä se tarkoittaa. Keltainen - En ole varma mihin sitä 

käytetään ja mitä se tarkoittaa. Tarvitsen lisää harjoitusta. Punainen - En tiedä lainkaan / 

tiedän hyvin vähän miten sitä käytetään ja mitä se tarkoittaa. Tarvitsen paljon lisää 

harjoitusta. 

Seuraavaksi opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Ryhmissä on jokaisen värin / tason opiskelijoita. 

Ryhmät käyttävät aivoriihimenetelmää muodostaakseen kyseistä kielioppia koskevia 

perussääntöjä ja tyypillisiä käyttötapoja. Heidän tulee myös kirjoittaa ylös 3 lausetta, jotka 

kuvaavat niitä. Tulokset kiinnitetään seinälle ja ryhmät vertailevat toistensa muistiinpanoja. 

Oppitunnin lopuksi opettaja jakaa värilliset kortit uudelleen tarkistaakseen ovatko opiskelijat 

ymmärtäneet / oppineet aiheen hyvin. 

Hyödyt 
Opiskelijat saavat arvioida omaa tasoaan ja tarpeitaan. Opettaja saa hyödyllistä palautetta. 

Havainnot / kommentit 
Opiskelijat selvästi pitivät arviointiaktiviteetista 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

  



 
 

65 
 

5. PALAUTETTA OPISKELIJOIDEN SUORITUKSESTA JA OPETUKSEN 

MUKAUTTAMISESTA YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN 

 

Aktiviteetti: 45                                                                         Aihe: Tarkasta tehtäväni 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen 

ja vahvistaminen / kielioppirakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso:  

A1 – C2  

Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

3 – 30 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Opiskelijat korjasivat toistensa kirjoittamia saneluja vaihtamalla harjoituskirjoja opettajan 

ohjeiden mukaan. He arvioivat jonkun ryhmätyönsä ja lisäsivät kommentteja (esim. hyvin 

tehty). 

Hyödyt 

Opiskelijat tarkistavat toistensa tehtäviä. 

Tämä auttaa heitä pohtimaan omia ja muiden 

opiskelijoiden tekemiä virheitä ja 

keskittymään työnsä vahvuuksiin, jotta he 

voivat antaa myönteisen arvosanan 

luokkatovereilleen. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Tätä aktiviteettia voidaan käyttää vain ryhmiin, 

jotka ymmärtävät, että opettaja ei yritä saada 

heitä tekemään työtään. Tämä ei myöskään ole 

tilaisuus ”kostaa” sellaisille, joista opiskelijat 

eivät pidä. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Tätä aktiviteettia voidaan käyttää minkä tahansa kirjallisen työn ja kotitehtävien tarkistamiseen 

(esim. sanelu, sanakoe, kielioppikoe, essee, esseen korjaus jne.). 

Tämän aktiviteetin kesto vaihtelee. Lyhyen sanakokeen arvioimiseen riittää 3 minuuttia. 

Pidemmän kokeen arviointi voi viedä 15-30 minuuttia. 
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Havainnot / kommentit 

Tällaisessa ryhmätyöskentelyssä on tarpeen: 

- sopia merkintäkriteereistä (esim. mikä arvosana on annettu tietyistä pisteistä, onko arvosana 

numero, hymynaama tai esimerkiksi yksinkertainen kommentti, kuten "hyvää työtä", "jatka 

samaan malliin" tai "hyvä sanasto"). 

- sopia siitä, kuka tarkistaa kenenkin työt. Paras idea on muodostaa pareja esim. arpomalla, 

jotta kaverukset eivät arvioi toistensa työtä. 

- päättää lopullisen arvioinnin toteutumisesta (kysymykset opettajalle, oikeiden vastausten 

läpikäynti jne.). 

TÄRKEÄÄ: Opiskelijat tekevät usein vähemmän merkintöjä kuin opettajat. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto  

 

Aktiviteetti: 46                                                                        Aihe: Sanaton palaute 

Aktiviteetin tavoite: Opettajan palautteen antaminen 

Taso:  

A1- C2 
Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: vaihtelee 

Harjoituksen kohde: puhuminen  

Kuvaus 
Palautetta antaessaan opettaja käyttää kehonkieltä (merkkejä, eleitä, mimiikkaa). Jos 

opiskelija tekee virheen, opettaja käyttää sopivaa merkkiä ja jokainen korjaa vastauksensa. 

Tämä saa opiskelijat pohtimaan ja korjaamaan itse virheensä. 

Havainnoitu italian oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto  

 

Aktiviteetti: 47                                Aihe: Kaksi tähteä ja toivomus - vertaisarviointi 

Aktiviteetin tavoite: vertaisarvioinnin tarjoaminen 

Taso:  

A2-C2  
Materiaali 

ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 

5-10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Opiskelijat tunnistavat kaksi positiivista näkökulmaa vertaisarvioinnistaan ja ilmaisevat 

mielipiteensä siitä, miten opiskelija voi ensi kerralla parantaa työtään. 

Opettajan rooli on esitellä strategia, opettaa opiskelijoita käyttämään sitä sekä miksi ja 

milloin sitä tulisi käyttää. Opiskelijoita pyydetään käyttämään strategiaa pareittain. Tätä 

aktiviteettia voidaan käyttää arvioitaessa puhetaitoja (esim. esityksiä tai osallistumista 

keskusteluun) sekä kirjoitustaitoja (esim. essee). Se rohkaisee opiskelijoita kuuntelemaan 

muiden opiskelijoiden mielipiteitä, pohtimaan mitä voisi vielä parantaa, sekä motivoimaan 
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heitä kuuntelemaan toisiaan tarkkaavaisesti sekä lukemaan huolellisesti vertaisarviointia. Se 

myös opettaa mielipiteiden antamista, oikeudenmukaisuutta ja kykyä huomata positiivisia ja 

vähemmän positiivisia näkökulmia muiden ihmisten saavutuksista. 

Hyödyt 
Koko ryhmän osallistuminen motivoi opiskelijoita pohtimaan omaa oppimistaan 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Suullisen palautteen sijasta opiskelijoita voitaisiin pyytää kirjoittamaan mielipiteitään 

vertaisarvioinnin parista. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 48                    Aihe: Mielipiteen esittäminen kirjallisessa palautteessa 

Aktiviteetin tavoite: luetunymmärtäminen / muu 

Taso:  

B1 – C2 

Materiaali 

Ei mitään 

Keskimääräinen 

aika: 

10 minuuttia tai 

enemmän 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen  

Kuvaus 

Kurssin alussa opettaja ohjeistaa opiskelijoita lukemaan englanninkielisen kirjan. He sopivat 

seuraavista asioista: luettavien sivujen määrä, aihe (tai vapaasti valittava) sekä 

arviointiperusteista. Kurssin lopussa opiskelijat pitävät esitelmän opettajalle, jossa ilmaisevat 

mielipiteensä lukemastaan kirjasta, kertovat mikä kirjassa oli vaikeaa ymmärtää ja mitä he 

ovat oppineet ja palauttavat tiivistelmän kirjasta. Esitelmän aikana opettaja tekee 

muistiinpanoja. Lopuksi opettaja ja oppilas keskustelevat yksityiskohtaisesti siitä, mitä 

esityksessä oli hyvää ja mitä voisi parantaa. 

Hyödyt 

Palaute on erittäin arvokasta. Opiskelijoille 

kerrotaan heidän vahvuuksistaan ja 

heikkouksistaan, mikä motivoi heitä 

opiskelemaan enemmän. 

Riskit / huonot puolet / heikkoudet 

Opettajien tulee olla varovaisia, kun he 

antavat palautetta. He voivat helposti lannistaa 

oppilaita oppimasta. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Yksilöllinen opiskelu kotona, opiskelijat valitsevat kirjan, jonka toivoisivat kertovan 

itsestään. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 
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Aktiviteetti: 49                                     Aihe: Yrityksen palvelun tai tuotteen esittely 

 

Aktiviteetin tavoite: Ammatillinen toiminta ja kurssitoiminta 

Taso:  

B1 - B2  
Materiaali 

Online-aineisto 

yrityksen palveluiden 

ja tuotteiden 

esittelemiseen 

asiakkaalle 

Keskimääräinen 

aika: 

2 tuntia = 1 

oppitunti, jossa 

tutkitaan kohdekieltä 

ryhmässä. 1 tunti 

harjoitteluun. 

Esitelmä esitetään 

pareittain luokassa 

(3-5 minuuttia) ja 

palautuskeskustelu 

pienissä ryhmissä. 

Harjoituksen kohde: puhuminen/ lukeminen / kuunteleminen  

Kuvaus 

Opiskelijoille annettiin online-materiaalia, jota käyttäen he opettelevat yrityksen palvelu- ja 

tuote-esittelyyn tarvittavaa kieltä ja sanastoa. Aineistoa tutkittiin, selitettiin ja harjoiteltiin 

oppitunnilla. 

Opiskelijoita pyydettiin valmistelemaan 3-5 minuutin asiakastapaaminen, jonka aikana he 

toimivat asiakkaan ja yrityksen edustajan rooleissa. Keskustelu voi tapahtua esim. kun 

asiakas tulee käymään yhtiössä. Seuraavalla oppitunnilla opiskelijat esittivät keskustelut 

luokassa, jotta muut opiskelijat saivat kuunnella ja antaa palautetta. Opiskelijat antoivat 

palautetta toisistaan asiakaskeskusteluista vakiintuneiden kriteerien mukaan. Esimerkiksi: 

Oliko ruotsinkielinen esitys ymmärrettävä? Kysyikö asiakas asianmukaisia kysymyksiä 

käyttämällä oikeaa sanastoa? jne. Palautteen tärkeimpänä painopisteenä tulisi olla positiiviset 

huomiot vieraan kielen puhumisen edistämiseksi. 

Hyödyt 
Opiskelijat olivat motivoituneita harjoittelemaan työhön liittyviä, oikeissa elämäntilanteissa 

tarvittavia taitoja. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Roolipelit  

Havainnoitu ruotsin oppitunnilla 

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu 

 

Aktiviteetti: 50                                            Aihe: Vertaisarviointi esiintymistaidoista 

 

Aktiviteetin tavoite: vertaispalaute 

 

Taso: 

B2  
Materiaali 

Arviointilomake 
Keskimääräinen 

aika: 

10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

 

Kuvaus 

Opiskelijoille annetaan lomake täytettäväksi esitysten ajaksi, jossa he arvioivat muiden 

opiskelijoiden suorituksia. Kysymykset käsittelevät esimerkiksi sisältöä, lausumista, kielen 
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tarkkuutta, esiintymistaitoja sekä kehittämisen kohteita. Tämän lisäksi opiskelijat antavat 

arvosanan esitykselle. Lomakkeet on kirjoitettu englanniksi, ja opettaja kerää lomakkeet 

jälkikäteen. Myöhemmin kerätyt lomakkeet annetaan esiintyjille. Opiskelijoiden mielipiteet 

ja päätökset voidaan esittää suullisesti. 

Hyödyt 

Opiskelijat ovat motivoituneita 

keskittymään esitykseen voidakseen 

kommentoida sitä. He oppivat kuinka 

rakentavaa kritiikkiä annetaan. 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Opiskelijoiden arvioihin saattaa vaikuttaa 

henkilökohtaiset asenteet opiskelijoiden 

välillä, mikä saattaa johtaa puolueelliseen 

palautteeseen. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Opettaja voi päättää vaikuttaako vertaisarviointi osaan opiskelijan kurssiarvosanasta. 

Arviointilomakkeet voivat olla opiskelijoiden itse suunnittelemia. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 
Oppilaitos: Turun Ammattikorkeakoulu 
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6. OPISKELIJOIDEN AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN OPPIMISPROSESSIIN 

 

Aktiviteetti: 52                                          Aihe: Julkinen liikenne. Tieturvallisuus 

Aktiviteetin tavoite: harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely / sanaston käyttö / 

kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen ja vahvistaminen / luetun 

ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen / videon ymmärtäminen 

Taso: 

A1 – C2 

Materiaali 

Älypuhelimet, Kahoot 

verkkosivusto 

Keskimääräinen 

aika: 

5-10 minuuttia  

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen 

Kuvaus 

Kahoot! oppimisalustan käyttäminen uuden sanaston opettamisessa. Opiskelijat käyttivät 

älypuhelimiaan interaktiivisen visailun tekemiseen. Visailun aiheena oli julkiseen 

liikenteeseen liittyvä sanasto 

Hyödyt Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Aktiviteetti: 51                                                                       Aihe: Perheen kuvailu 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston 

kertaaminen ja vahvistaminen 

Taso: 

A1-C2 
Materiaali 

Opiskelijan 

mukanaan tuoma 

kuva perheestä 

Keskimääräinen aika:  

5-10 min 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus Opiskelijoita pyydettiin tuomaan perhekuva – oppitunnin tavoite oli kuvailla omaa 

perhettä 

Hyödyt 

Tämän kaltainen harjoitus vetoaa 

opiskelijoiden tunteisiin ja muistuttaa 

autenttista tilannetta 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Aiheena perhettä, kuten muita yksityisiä 

asioita käsitteleviä aiheita, tulisi hyödyntää 

varovasti ja hienotunteisesti. Jotkut oppilaat 

eivät välttämättä halua esittää kuvaa 

perheestään ja/tai puhua siitä. Perhekuvaa 

kysyttäessä, pitäisi painottaa, että se voi olla 

mikä tahansa perhekuva, esim. sanoma- tai 

aikakauslehdestä leikattu. Jälkimmäisestä 

vaihtoehdosta kuitenkin puuttuu 

osallistuminen tunteen tasolla 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Erilaisia objekteja voidaan kuvailla – taloja, autoja, kaupunkeja, lemmikkejä. 

Havainnoitu japanin oppitunnilla 

Oppilaitos: Vytautas Magnus -yliopisto 
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Tämän kaltainen harjoitus vetoaa 

opiskelijoiden tunteisiin ja muistuttaa 

autenttista tilannetta 

 

Kaikilla opiskelijoilla ei ole älypuhelimia 

internetyhteydellä. He voivat kuitenkin 

työskennellä pareina tai ryhmissä. Teknisiä 

ongelmia saattaa tapahtua 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Kertaus tai lujittamisharjoitukset/tehtävät 

Havainnot / kommentit 

Opiskelijat tuntevat olevansa mukana oppimisprosessissa; he kohtaavat oikean elämän 

tilanteita 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitoksen nimi: Vytautas Magnus -yliopisto 

 

Aktiviteetti: 53                                                                      Aihe: Luokan säännöt 

 

Aktiviteetin tavoite: luokkatilan hallinta 

Taso:  
A1 – C2 

Materiaali 

kuvia missä 

puhelimen päälle on 

vedetty ruksi, 

kysymysmerkki ja 

hymynaama 

Keskimääräinen 

aika: 

10 – 15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Kouluvuoden ensimmäisellä tunnilla opettaja ohjeistaa opiskelijat tekemään joitakin 

ryhmäytymistehtäviä, jotta opiskelijat tutustuisivat toisiinsa. Tämän jälkeen opettaja 

neuvottelee opiskelijoiden kanssa säännöistä, mitä tullaan noudattamaan tulevilla 

oppitunneilla. Opettaja kiinnittää taululle kuvan puhelimesta minkä päälle on vedetty ruksi, 

kuvan kysymysmerkistä ja kuvan hymynaamasta peräkkäin, ja pyytää opiskelijoita 

tulkitsemaan kuvien tarkoitusta. Yleensä opiskelijoille ei tuota vaikeuksia tulkita kuvaa 

puhelimesta pyynnöksi laittaa ne pois päältä, ja kysymysmerkkiä kehotukseksi esittää 

kysymyksiä. Hymynaama kuitenkin saattaa herättää erilaisia tulkintoja, joten opettaja selittää 

kuvan tarkoitukseksi “toisten kunnioittamisen”. Kuvien tulkitsemisen jälkeen opettaja kysyy 

opiskelijoilta, hyväksyvätkö nämä kyseiset säännöt sitoviksi säännöiksi ryhmälleen. Tämän 

jälkeen hän kysyy opiskelijoilta, haluaisivatko he ehdottaa omia sääntöjään. Jos vastaus on 

“kyllä”, opiskelijat tuovat seuraavalle oppitunnille omia kuviaan mitkä esittävät heidän 

ehdottamiaan sääntöjä. Jos jotain sääntöä rikotaan tunnin aikana, opettaja nostaa näkyviin 

sopivan kuvan ja muistuttaa opiskelijoita säännöistä, mihin he sitoutuivat kurssin alussa. 

Hyödyt 

 Opiskelijat tulevat osallistetuiksi oppimisprosessissa 

 Opiskelijat ottavat vastuuta oppituntien toteuttamisesta 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 
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Vähäisemmällä kielitaidon tasolla tämä aktiviteetti voidaan suorittaa myös äidinkielellä 

 

Havainnoitu ranskan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

 

Aktiviteetti: 54       Aihe: Verkkomielipidetutkimus / kysely (Esimerkiksi Ed  modo-

alustalla) 

Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely 

Taso:  

B1-C2  
Materiaali 

Edmodo (kaikki 

mahdolliset 

koulutusalustat, 

verkkosivut tai blogit 

mitä opettajat 

käyttävät ryhmässä) 

Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kirjoitus 

Kuvaus  

1. Opettaja luo mielipidekyselyn ja lähettää sen ryhmälle koulutusalustalle (esimerkiksi 

Edmodo), verkkosivuille tai blogiin. Esimerkiksi: „Ainoat ihmiset jotka tarvitsevat 

yksityisyyttä ovat ihmisiä jotka tekevät jotain laitonta. Mikä on mielipiteesi 

väitteestä?“ 

2. Opiskelijat valitsevat yhden 3 vaihtoehdosta: a) Olen täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa b) Olen jossain määrin samaa mieltä, c) Olen täysin eri mieltä. 

3. Opiskelijat käyttävät tietokoneitaan tai puhelimiaan kirjoittaakseen vastauksensa 

alustalle. Tulokset kerätään, ja ne näkyvät suoraan Edmodon ryhmäkeskustelussa. 

4. Kysely voidaan toteuttaa ennen oppituntia (kotitehtävänä) ja sitä voidaan käyttää 

harjoitteluaktiviteettina uuden aiheen esittelyssä seuraavalla tunnilla (Tämän 

mielipidekyselyn ollessa kyseessä – valvonta), tai oppitunnin lopussa opiskelijoiden 

mielipiteiden keräämisessä reaaliaikaisesti tunnilla käydyn keskustelun jälkeen. 

Hyödyt 

 (Edmodo) kyselyt ovat yksinkertaisia järjestelmiä, mitkä antavat opettajille 

mahdollisuuden saada nopeasti anonyymia palautetta vaivatta. 

 Kyselyillä on mahdollista tavoittaa opiskelijoita jotka ovat vähemmän taipuvaisia 

puhumaan luokassa. 

 Verkkokyselyiden käyttäminen on esimerkki muodostettavan arvioinnin strategiasta 

mikä parantaa ja lisää luokan keskustelua, osallistumista ja aiheen/ongelman 

ymmärtämistä 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot 

Opettaja voi käyttää myös jotakin verkkotyökalua kyselyiden luomiseen, esimerkiksi Poll 

Everywhereä https://www.polleverywhere.com/ ja toteuttaa kyselyn reaaliajassa. Ainoat 

tarpeelliset välineet ovat opiskelijoiden matkapuhelimet ja suuri taulu. Kyselyn tulokset 

ilmestyvät suoraan Activboardiin pitäen reaaliaikaisesti opiskelijoiden mielenkiinnon 

aiheessa ja tämä voi toimia sytykkeenä vilkkaalle keskustelulle, johon kaikki voivat 

osallistua. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

https://www.polleverywhere.com/
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Aktiviteetti: 55                                                                                     Aihe: Sanasto 

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / sanaston kertaus 

Taso:  

A2 
Materiaali 

Ei mitään 
Keskimääräinen 

aika: 15-20 

minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen /kirjoittaminen 

Kuvaus 

Tämän aktiviteetin aikana opiskelijat luovat omat sanastonsa sanoilla, fraaseilla ja 

sanapareilla mitä aiotaan käyttää esimerkiksi seuraavassa kokeessa. Se on erityisen toimivaa 

laulujen kanssa työskenneltäessä. Esimerkki: Jokainen opiskelija luo oman listansa missä on 

10 tärkeintä sanaa laulusta. Opiskelijat tämän jälkeen työskentelevät 4-5 hengen ryhmissä, 

missä jokainen heistä lukee listansa yhdessä tarkennuksien ja käännöksien kera mikäli niitä 

tarvitaan. Seuraavaksi ryhmä valitsee 15 sanaa, mitkä kirjoitetaan paperilapulle. Viimeinen 

osa tätä aktiviteettia on jokaisen ryhmän ehdottamiin sanoihin tutustuminen. Tämän sanaston 

sisältävät paperit kiertävät kellonmyötäisesti jokaisesta ryhmästä seuraavaan. Listat luetaan 

koko ryhmälle. Sen jälkeen kun kaikki ryhmät ovat lukeneet kaikki listat, opettaja kerää ne ja 

analysoi tunnin jälkeen kaikki sanat luodakseen yhden listan, mikä lähetetään kaikille 

opiskelijoille, jotta he tietävät mitä sanoja odottaa kokeessa. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Tätä aktiviteettia voidaan yksinkertaistaa. Jos olemme ainoastaan kiinnostuneita luomaan 

sanastolistan, joka vakuuttaa opiskelijat siitä, että he voivat vaikuttaa materiaaliin mistä tulee 

myöhemmin koe, sanojen määrä voidaan rajoittaa esimerkiksi 10 sanaan. Sanasto voi myös 

liittyä oppituntiin, tekstiin, tai kuten jo aiemmin mainittiin, lauluihin. Lopulta kaikki listat 

tulisi olla kerättynä opettajalla ja analysoituna tunnin jälkeen yhden listan luomiseen, mikä 

lähetetään kaikille opiskelijoille jotta he tietävät mitä sanoja odottaa kokeessa.  

Voidaan käyttää monilla eri tasoilla.  

Havainnoitu espanjan oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 56              Aihe: Materiaalia opiskelijoille itsenäistä opiskelua varten  

 

Aktiviteetin tavoite: sanaston käyttö / kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaus / 

kielioppirakenteiden kertaus / luetun ymmärtäminen / kuullun ymmärtäminen 

Taso:  

A2  
Materiaali 

Materiaalipaketti 

verkossa 

Keskimääräinen 

aika 

1 kuukausi 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Opiskelijoille annetaan materiaalipaketti, joka sisältää: Linkkejä verkkomateriaaliin 

kielioppirakenteiden kertausta varten, linkkejä aiheeseen liittyviin selkokielisiin, 

opiskelijoiden tarpeisiin tehtyihin uutisartikkeleihin, ja valmiiksi tehtyihin dialogeihin, mitkä 

kattavat kaikki olennaiset keskustelunaiheet mitä kurssilla käsitellään. Tämän lisäksi, 

opiskelijat ohjeistetaan katsomaan ruotsalaisia TV-ohjelmia tai ruotsinkielisiä TV-ohjelmia 

tekstitysten kanssa tai ilman. Heidät ohjeistetaan myös kuuntelemaan ruotsinkielisiä radio-

ohjelmia. Opiskelijat tuovat opettajalle opiskeluraportin ennen kurssin alkua. Hyvin tehty 
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raportti hyväksytään yhtenä osana pakollisesta kurssityöstä. 

Hyödyt 

Saada opiskelijat kiinnostumaan ruotsin kielestä sekä kielitaidon kertaaminen ja aktivointi. 

Opiskelija voi käyttää raporttia pakollisena kurssitehtävänä. 

Havainnoitu ruotsin oppitunnilla 

Oppilaitos: Turun Ammattikorkeakoulu 

 

Aktiviteetti: 57                                                           Aihe: Luokkahuoneen säännöt 

 

Aktiviteetin tavoite: jokin muu: luokkatilan hallinta 

Taso:  

B1 tai parempi  
Materiaalit 

paperiarkki 

kiinnitettynä seinään 

Keskimääräinen 

aika: 

15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kirjoittaminen/puhuminen 

Kuvaus  
Opiskelijoita rohkaistaan kirjoittamaan lista luokkahuoneen säännöistä. Ensin he 

työskentelevät pareittain, sitten neljän ryhmissä, missä he neuvottelevat sääntöjen lopullisesta 

versiosta. Lista on lopulta hyväksytty koko ryhmän toimesta ja kiinnitetään seinään. Opettaja 

voi ehdottaa joitakin vaikeita luokkahuonetilanteita, joihin opiskelijat joutuvat keksimään 

ratkaisuja.  

 

Esimerkki: 

LUOKAN SÄÄNNÖT 2016/17 

1. Kohtelen muita niin kuin haluan itse tulla kohdelluksi 

2. Osallistun tunneille säännöllisesti, osallistun aktiivisesti ja teen kotiläksyni ja muut 

tehtävät 

3. Jos en pääse tunnille, velvollisuuteni on ottaa yhteyttä luokkakaveriin ja selvittää mitä 

minulta meni ohi. 

4. Matkapuhelimeni on pois päältä tunnin aikana 

5. Luokan opetuskieli on englanti 

6. Olen vastuussa omasta oppimisestani. 

Hyödyt 
Tekee sääntöjen noudattamisesta helpompaa 

opiskelijoille (ja opettajalle).  

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Opettajan täytyy olla johdonmukainen 

sääntöjen valvomisessa. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Sääntöjä voidaan luoda samalla tavalla tiettyjä aktiviteetteja/oppitunteja varten. 

Luokkahuoneen sääntöjen tekeminen luo mahdollisuuden opiskelijoiden 

oppimiskokemuksesta puhumiseen. 

Havainnoitu englannin tunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 58 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely 
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Taso: 

B2 
Materiaali 

1 tyhjä A4-arkki 

ryhmää kohden 

Mahdollisesti: 

YouTube-video The 

Italian Man who went 

to Malta 

Keskimääräinen 

aika: 

20 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen / lukeminen / kuunteleminen / kirjoittaminen 

Kuvaus 

Tämä aktiviteetti esittelee aiheena ääntämisen (yleisesti tai jossain spesifimmässä muodossa, 

esim. schwa-äänne heikoissa muodoissa, th-äänne, sanan painotus verbi-substantiivi pareissa, 

jne.) Opiskelijat työskentelevät pienissä ryhmissä (3-4 opiskelijaa) ja keskustelevat opettajan 

esittämistä kolmesta kysymyksestä: 

1. Onko ääntäminen tärkeää vieraiden kielten oppimisessa? 

2. Anna 2-3 syytä miksi se saattaisi olla tärkeää ja valaise niitä esimerkeillä. 

3. Kuinka voit parantaa ääntämistäsi? Anna esimerkkejä tavoista mitkä toimivat sinulla. 

Opiskelijat kirjoittavat heidän ideansa/päätelmänsä tyhjälle A4 arkille ja kiinnittävät sen 

seinään. Seuraavaksi kaikki opiskelijat kävelevät ympäri luokkahuonetta ja lukevat ajatuksia. 

Lopuksi, koko luokka keskustelee vertaillen ja yhteen vetäen ajatuksiaan/lopputuloksiaan. 

 

Hyödyt 

Aktiviteetti aktivoi kaikki opiskelijat, lisää opiskelijoiden tietoisuutta oikean ääntämisen 

tärkeydestä ja tarjoaa taustaa käytännöllisemmille ääntämisharjoituksille. 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Hauskan videon esittäminen (Kuten The Italian Man who Went to Malta) aktiviteettia ennen 

tai jälkeen valaisee ääntämisen tärkeyttä. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 59                                                    Aihe: Mistä me aiomme keskustella? 

Aktiviteetin tavoite: Harjoitteluaktiviteetit / uuden aiheen esittely 

Taso: 

B1  
Materiaali 

Lyhytelokuva 

aiheenaan lemmikit  

Keskimääräinen 

aika: 

10 min 

Harjoituksen kohde: puhuminen / kirjoittaminen 
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Kuvaus 

Tunnin alussa opettaja esittää 3-minuutin videon, joka sisältää hauskoja kuvia erilaisista 

eläimistä eloisan musiikin kera. Tämä saa opiskelijat hymyilemään ja saa heidät hyvälle 

tuulelle. Videon esittämisen jälkeen opettaja kysyy heiltä: “Mistä uskotte meidän puhuvan 

tänään?”. Opiskelijat vastaavat, että aihe tulee olemaan “eläimet/luonto”. Opettaja on samaa 

mieltä ja kysyy heiltä että ovatko he kiinnostuneita aiheesta. Saatuaan opiskelijoiden 

hyväksynnän, opettaja pyytää oppilaita työskentelemään ryhmissä ja ”brainstormaamaan” 

aiheita, joista opiskelijat haluaisivat keskustella tulevilla oppitunneilla. Asetetun ajan jälkeen 

opiskelijat tulevat taululle ja kirjoittavat siihen aiheet (“Onko koiran omistaminen hyvä idea?”, 

“luonnonsuojelu”, “miksi ihmiset kasvattavat eläimiä”, “eläinrakkaus=kasvissyönti?”). Ryhmä 

keskustelee aiheista ja valitsee kiinnostavimmat, ja muut aiheet pyyhitään taululla. Kaikki 

ottavat puhelimillaan kuvan taulusta, jotta he voivat palata siihen kurssin jälkeen. 

Hyödyt 
Opiskelijat tuntevat olevansa vastuussa 

oppimisprosessista ja itse suunnittelemastaan 

opetussuunnitelmasta, mikä heijastaa heidän 

tarpeitaan ja odotuksiaan. 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Opiskelijat voivat ehdottaa ja hyväksyä aiheita 

mitkä on opettajalle vaikeita toteuttaa. Opettaja 

voi yrittää hillitä aktiviteettiä tässä vaiheessa 

huomaamattomasti 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Opettaja kirjoittaa itse ylös joitain ehdotettuja aiheita ja pyytää opiskelijoita valitsemaan niistä 

5-7.  

Alun videon sijaan opettaja voi esittää julisteen, valokuvan tai valokuvan kappaleen ja pyytää 

opiskelijoita arvaamaan mikä aihe on. Voi olla myös hyvä idea soittaa vain musiikkia tai ääniä 

(esim. kaupungin tai metsän ääniä). Aihe johon ohjeet viittaavat voi olla löysemmin määritelty 

keskustelun luomiseksi. 

Voidaan käyttää alemmilla tasoilla 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 60                                                      Aihe: Jaettu tarinankertominen 

 

Aktiviteetin tavoite: kielioppirakenteiden käyttö / sanaston kertaaminen ja 

vahvistaminen  

Taso:  

B1-B2 
Materiaali 

Taulu 
Keskimääräinen 

aika 

15 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus 

Opettaja kertoi luokalle tarinan Punahilkasta keräten suurimman osan yksityiskohdista 

opiskelijoilta. Hän piirsi taululle yksinkertaisia, jotka kuvasivat sekä tarinan pääkohtia että 

pikkuseikkoja. Tytölle annettiin saksalainen nimi, josta ryhmä äänesti. Sen jälkeen kun 

opettaja oli pitänyt huolen siitä että luokka oli hyväksynyt yhden tarinan version, hän alkoi 

kertoa sitä uudestaan käyttäen konditionaaleja, esim. “Jos Helgan äiti ei olisi saanut tietää 

isoäidin olevan sairaana, hän ei olisi ostanut Parasetamolia.” “Jos Helgan äiti ei olisi ostanut 

Parasetamolia, hän ei olisi laittanut sitä Helgan koriin.” “Jos Helgan äiti ei olisi laittanut 
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Parasetamolia hänen koriinsa, Helga olisi lähtenyt liikkeelle ennen kun tuli pimeää.” 

Opiskelijat seisoivat ringissä pöydän ympärillä ja jokaisen heistä tuli seurata opettajan 

kertomaa alkua rakentamalla lauseita, joitten ensimmäinen osa käytti hyväkseen edellisen 

opiskelijan viimeistävosaa. Lauseiden olisi pitänyt seurata alkuperäisen tarinan 

tapahtumarakennetta ja opettaja osoitti tiettyjä yksityiskohtia kuvassa pitääkseen huolen siitä, 

että opiskelijat kävisivät koko tarinan läpi eikä vain helpompia osia. 

Hyödyt 
Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti 

tarinankertomiseen. Heidän täytyy 

kuunnella toisiaan, luottaa toisiinsa ja 

hyödyntää toistensa töitä. Jokaisen täytyy 

osallistua koska he seisovat ympyrässä. He 

käyttävät kohteena ollutta 

kielioppirakennetta tarkoituksellisesti. 

Opiskelijat nauttivat siitä, että he voivat 

kertoa koko tarinan, ja he arvostavat 

piirrosten tarjoamaa apua. 

Riskit/huonot puolet/heikkoudet 

Kaikkien opiskelijoiden tulee tuntea tarina 

hyvin ja sen alkuperäisen version tulee sisältää 

paljon yksityiskohtia, jotta opiskelijoilla on 

tarpeeksi materiaalia hyödynnettäväksi.  

Se toimii vain muutamilla kielioppirakenteilla, 

esim. narratiivisilla lauseilla, 

konditionaaleilla, epäsuoralla esityksellä 

(‘Opettaja sanoi, että…’) ja yhdistävillä 

sanoilla. 

 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

On jopa parempaa, jos opiskelijat itse kertovat tarinan alkuperäisen version ja piirtävät 

kuvan. Eri tarinoita voidaan käyttää. 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 61 

Aktiviteetin tavoite: harjoitteluaktiviteetit / kielioppirakenteiden kertaaminen ja 

vahvistaminen  

Taso:  
B1 - C2 

Materiaali 

Skannauksia 

opiskelijoiden 

piirtämistä 

sanonnoista 

PowerPoint-esitelmän 

muodossa 

Keskimääräinen 

aika: 

5 minuuttia 

Harjoituksen kohde: puhuminen 

Kuvaus 

Opiskelijat valmistelivat uudesta sanastosta kuvitusta (Tässä kohtaa kyseessä oli eläinten 

nimien idiomaattiset ilmentymät) edellisellä tunnilla. Opettaja skannasi ne kotona, ja laittoi 

ne yhteen PowerPoint-esitelmän muodossa. Harjoitteluaktiviteettina ja kertauksena opettaja 

näytti opiskelijoille kuvituksen näytöllä, jotta he voisivat kehittää tarkistetun sanaston. 

Vaihtoehtona tälle järjestelylle, on, että opettajan rooli annettiin opiskelijalle (joko 

määrätylle tai vapaaehtoiselle), joka tuli huomaamaan, että avain asia hänen roolissaan oli 

testata opiskelijoita vastaamalla vain ‘kyllä’ tai ‘ei’ heidän ehdotuksiinsa. 

Hyödyt 
Formatiivinen arviointi 

- Opiskelijat valmistelevat tehtäviä toisilleen. 

- Opiskelijat testaavat itseään ja toisia opiskelijoita 

- Arvokas luokkahengen luomisessa koska se demonstroi opettajan arvostusta 

oppilaiden työtä kohtaan. 

- Lisää opiskelijoiden työn pätevyyttä koska sitä kierrätetään ja käytetään sekä 
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opettajan että opiskelijoiden toimesta. 

 

Mukauttamismahdollisuudet / muu käyttö / variaatiot  

Opiskelijat voivat valmistella määritelmiä, kuvauksia ja tarinoita joita voidaan kierrättää 

samalla tavalla. 

Havainnoitu venäjän oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 

 

Aktiviteetti: 62                                                    Aihe: Muistiinpanojen tekeminen 

 

Aktiviteetin tavoite: kuullun ymmärtäminen 

Taso:  

A2 – C2  
Materiaali 

Miniluennon 

nauhoitus 

Keskimääräinen 

aika 

7 - 10 minuuttia 

Harjoituksen kohde: kuunteleminen/kirjoittaminen/puhuminen 

Kuvaus 
Tämän aktiviteetin tarkoitus on kannustaa opiskelijoita kuuntelemaan miniluentoa. 

Opiskelijoita pyydetään tekemään muistiinpanoja joko kirjoittamalla tai piirtämällä 

kuulemansa. Myöhemmin he vertailevat muistiinpanojaan pareittain ja tarkastavat kuinka 

paljon he muistavat. 

 

Hyödyt 

Tekee arvostelusta helpompaa 

Havainnoitu englannin oppitunnilla 

Oppilaitos: Varsovan yliopisto 
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Kuvapankkeja:  

 

http://classroomclipart.com 

http://trouvephoto.com 

http://www.ccdmd.qc.ca/monde 

http://www.folp.free.fr 

http://www.freedigitalphotos.net 

http://www.istockphoto.com 

http://www.picto.qc.ca 

http://www.pixelio.de 

https://pixabay.com 

https://www.shutterstock.com 

www.gettyimages.com 
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OPISKELIJAN OPAS 

TEORIAOSUUS 

Laatinut Réka Lugossy, University of Pécs 

 

JOHDANTO 

Kuten kaikki uskomukset koulutuksesta, omat ajatuksemme arvioinnista perustuvat siihen, mitä olemme itse 

kokeneet oppijoina. Perinteisesti kun ajattelemme arviointia, ajattelemme kokeiden tekemistä ja arvosanan 

saamista ja monelle nämä eivät välttämättä tuo mieleen kovin myönteisiä muistoja.  

Kuitenkin, arviointiin kuuluu paljon enemmän kuin pelkästään arvosanan antaminen. Sen lisäksi, että suorituk-

sia määritellään ja arvioidaan prosentein sekä arvosanoin, opettajat saattavat tarjota säännöllistä arviointia 

tavoilla, jotka voivat auttaa kehittymisessä ja lisätä motivaatiota oppia. Hyvä esimerkki tästä on, että opet-

taja antaa positiivista palautetta sanomalla esimerkiksi: “Kirjoitelmasi oli johdonmukainen ja hyvin suunniteltu. 

Käytit myös asianmukaista sanastoa, mutta sinun tulee kiinnittää enemmän huomiota käyttämiisi rakenteisiin, 

erityisesti konditionaalin käyttöön.” Tämä rohkaiseva palaute opiskelijan työstä on esimerkki kehittävästä 

arvioinnista. Sen avulla pyritään tuomaan ilmi sekä opiskelijan vahvuudet, että kehityskohteet. 

Ei epäilystäkään, etteikö tämän kaltainen palaute opiskelijan työstä olisi yksityiskohtaisempi ja 

informatiivisempi opiskelijoille, verrattuna pelkän arvosanan saamiseen ilman eriteltyä palautetta. Täten 

opiskelijat voivat oppia paremmin mitä he ovat tehneet hyvin, ja mitä heidän tulisi kehittää. Omien 

vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen auttaa opiskelijaa ottamaan itse vastuuta oppimisestaan ja 

edesauttaa kasvamista itsenäiseksi oppijaksi.   

Ohjekirjan seuraava kappale: 

 selittää summatiivisen arvioinnin sekä formatiivisen arvioinnin käsitteet 

 selittää milloin summatiivista ja formatiivista arviointia käytetään 

 esittelee formatiivisen arvioinnin hyödyt opiskelijan kehittymiselle 

 saa ajattelemaan kriittisesti tapoja käyttää kehittävää arviointia työkaluna oppimisessa 

 rohkaisee käyttämään kehittävää arviointia päivittäin 

 tarjoaa lukuvinkkejä kehittävään arviointiin liittyen 
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1. ARVIOINTITYYPPEJÄ JA NIIDEN TAVOITTEITA: MILLAISTA ARVIOINTIA KÄYTETÄÄN JA 

MIHIN? 

Arviointityypit ja käytännöt voivat olla erilaisia riippuen tavoitteista ja 

oppimisen kontekstista. Seuraavaksi tutustutaan arviointityyppeihin ja niiden 

käyttötarkoituksiin.  

Oppimisen aviointi: Summatiivinen arviointi 

Puhumme oppimisen arvioinnista kun haluamme mitata kuinka paljon 

opiskelijamme ovat oppineet tiettyyn pisteeseen mennessä, esimerkiksi opetusjakson, tekstikirjan, kurssin tai 

kouluvuoden loppuun mennessä. Tässä tapauksessa käytämme summatiivisen arvioinnin suoritustapoja kuten 

kokeita, tehtäviä ja projekteja, jotka osoittavat ovatko opiskelijat oppineet mitä oli tarkoitus oppia ja 

täyttävätkö he tietyt vaatimukset. Juuri tästä syystä summatiivisen arvioinnin sanotaan koskevan oppimista, 

koska siinä arvioidaan akateemisia saavutuksia opetusjakson lopussa.  

Opettava arviointi: Formatiivinen arviointi  

Siinä missä opettajien on tärkeää saada palautetta opiskelijoiden oppimisesta opetusjakson jälkeen 

(summatiivinen arviointi), on myös välttämätöntä saada palautetta siitä, mitä opiskelijat oppivat tai eivät opi 

opetusjakson aikana. Opettajat haluavat tietää ymmärtävätkö opiskelijat aiheen vai eivät, kuinka hyvin he 

voivat käyttää opittua tietoa jos he ovat ymmärtäneet jotain väärin tai jos heidän tietämyksessään on 

aukkoja, jne. Kaikki tämä on tärkeää tietää, koska näin oppilaiden oppimista voidaan parhaiten tukea. Näin 

ollen opettajat käyttävät oppimisen arviointia tai formatiivista arviointia saadakseen käsityksen oppilaiden 

oppimisprosessista ja tuloksia voidaan käyttää opetustekniikoiden muokkaamiseen ja kehittämiseen 

opetusjakson aikana.  

On tärkeää huomauttaa, että opettajien lisäksi myös oppilaiden tulee itse olla tietoisia siitä, mitä tietävät ja 

mitä eivät. Omaa kehittymistä voi seurata ja tarkkailla erimerkiksi miettimällä miksi joku tehtävä vaikutti 

helpolta ja miksi joku toinen tehtävä tuotti vaikeuksia ja mitä voi ensi kerralla tehdä paremmin. Tällä tavoin 

opiskelija pystyy kontrolloimaan enemmän omaa oppimistaan ja tulee pitkässä aikavälillä itsenäisemmäksi. 

Tämä on tärkeää sillä itsenäisen oppimisen on todettu olevan keskeinen tekijä vieraan kielen 

menestyksekkäässä oppimisessa. 

Formatiivista arviointia ei tulisi nähdä samalla tavalla kuin summatiivista arviointia. Pikemminkin, kuten Dodge 

(2009) huomauttaa, se on harjoitusta opiskelijoille aivan kuten merkittävä tehtävä tunnilla tai oleellinen läksy, 

joka antaa opettajille ja opiskelijoille molemmille mahdollisuuden havaita missä kehitystä tarvitaan. Siten 



                                                
 
                                                                                                                                                                         
 

82 

 

opettajat voivat mukauttaa opetustaan sen mukaisesti ja opiskelijat huomaavat mihin heidän tulee panostaa 

enemmän.  

On ilmennyt, että oppimisen arviointi voidaan mieltää osaksi oppimisprosessia. Näin ollen formatiivisen 

arvioinnin tulisi olla toistuvaa ja interaktiivista (http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf). Toisin 

sanoen, formatiivisesta arvioinnista hyötyy eniten, jos se on säännöllinen osa oppimisprosessia ja olet tietoinen 

omasta sekä ikätoveriesi meneillään olevasta arvioinnista.  

 

2. MISTÄ TIETÄÄ LUOKO LUOKKAHUONE EDELLYTYKSET FORMATIIVISELLE ARVIOINNILLE? 

 

Tutkimuksesta on selvinnyt, että opettajat jotka käyttävät formatiivista 

arviointia runkona tunneillaan korostavat myös tiettyjä avainasioita opetus-

oppimisprosessissa (OECD/CERI, 2008). He eivät välttämättä korosta 

kaikkia puolia samaan aikaan, mutta kaikki elementit esiintyvät 

säännöllisesti heidän käytännöissään.  

Alta voit lukea listan avainasioista, joita formatiivista arviointia käyttävät 

opettajat sisällyttävät käytäntöihinsä. Lukiessasi niitä voit myös miettiä omia 

kokemuksiasi oppijana: millä tavoin ja missä määrin nämä hyvän harjoituksen elementit näkyvät omilla 

vieraan kielen tunneillasi? Lyhyet selitykset ja esimerkit laatikoissa auttavat sinua yhdistämään nämä asiat 

omien tuntiesi kokemuksiin.  

1. Välineitä luokkahuonekulttuuriin, joka rohkaisee vuorovaikutukseen ja formatiivisen arvioinnin 

käyttämiseen: 

Opettaja saa opiskelijat tuntemaan olonsa turvalliseksi, ja rohkaisee heitä ottamaan riskejä ja 

tekemään virheitä. On tärkeää ymmärtää, että virheet ovat luonnollinen osa oppimisprosessia. Ne 

myös auttavat opettajaa tarjoamaan oleellista palautetta opiskelijoille.  

2. Oppimistavoitteiden asettaminen ja yksittäisen opiskelijan edistymisen seuranta tavoitteita kohti: 

Opiskelijat ja opettaja keskustelevat oppimistavoitteista; jos on tarvetta, opettaja auttaa opiskelijaa 

asettamaan tai tiedostamaan omat oppimistavoitteensa (esimerkiksi tekemällä listan näistä 

tavoitteista). Opettajat myös auttavat opiskelijoita seuraamaan omaa edistymistään.  

3. Vaihtelevien opetustapojen käyttö, jotta huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet: 

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf
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Opettajasi saattavat käyttää erilaisia lähestymistapoja, 

tekniikoita, tehtävätyyppejä ja materiaaleja riippuen 

eri oppimistyyleistä. Toisin sanoen he sopeuttavat oman 

opetuksensa opiskelijoiden kognitiivisiin ja 

emotionaalisiin tarpeisiin auttaakseen uuden materiaalin 

yhdistämisessä varhaisempaan tietoon.  

4. Vaihtelevien lähestymistapojen käyttö opiskelijoiden ymmärryksen määrittämiseen: 

Opettajat käyttävät erilaisia apukeinoja saadakseen käsityksen opiskelijoiden kehityksestä. 

Arvioinnin erilaiset muodot voivat paljastaa opiskelijoiden erilaisia tarpeita ja näin ollen opettajilla on 

enemmän ajatuksia opiskelijan tarvitsemasta tuesta. Erilaisten arviointimuotojen käyttö antaa myös 

opettajille mahdollisuuden nähdä kuinka joustavasti opiskelijat voivat siirtää oppimansa tiedot uusiin 

tilanteisiin.  

5. Palaute opiskelijan suorituksesta ja opetuksen mukauttaminen yksilöllisten tarpeiden kohtaamiseksi: 

Opettajat tarjoavat säännöllistä palautetta suorituksista. Me tiedämme kokemuksesta, että kaikki 

palaute ei ole tehokasta: osa palautteesta jota saimme opiskelijoina ei auttanut kehittymisessä. Hyvä 

palaute on yksityiskohtaista, sisältää ehdotuksia kehittämiskohteista ja sen tulisi olla positiivisesti 

muotoiltu.  

6. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin: 

Hyvä opetus auttaa tulemaan tietoisemmaksi siitä mikä toimii parhaiten itsellesi oppijana  ja mitä voit 

tehdä kehittyäksesi. Toisin sanoen se auttaa kehittämään oppimaan oppimista, ja metakognitiivisia 

strategioita.  

3. MITEN OPISKELIJA VOI HYÖTYÄ FORMATIIVISESTA 

ARVIOINNISTA? 

 

Seuraavaksi tutustumme siihen miten formatiivisesta arvioinnista voi hyötyä 

oppimisessa. Miten formatiivisen arvioinnin tekniikat auttavat sinua 

tulemaan paremmaksi kielten oppijaksi? 
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Formatiivisen arvioinnin käyttäminen säännöllisesti: 

1. Antaa opettajille käsityksen kuinka pitkällä olet kehityksessäsi. Näin ollen opettajat voivat paremmin 

mukauttaa opetuksen tarpeisiisi. 

2. Antaa positiivista palautetta suullisesta ja kirjallisesta suoriutumisesta. Tämä on hyödyllistä, jotta saat 

tietää missä olet suoriutunut hyvin. Lisäksi positiivinen palaute parantaa itseluottamusta ja voit tehdä 

samantyylisiä tehtäviä mielelläsi uudestaan. Tällä tavoin oppimisen arviointi tukee positiivisia 

asenteita oppimiseen sekä opiskeltavan kielen käyttöön. Esimerkki:  

 

Vertaa kahta seuraavaa palautetta:  

   Voi ei! Et tiennyt yksinkertaisia sanoja kuten pilvi ja aurinko.  

   Ja: Pidin siitä, että käytit kiertoilmaisuja, kun et tiennyt sanaa. Se on todella hyödyllinen taito. 

Voisitko opetella sanoja, joita et tiennyt ensi kerraksi?  

   Kuten voit huomata, opiskelijan tietämystä arvioidaan kummassakin tapauksessa, mutta hyvin 

erilaisilla tavoilla: aikaisemmassa palautteessa korostetaan sitä, mitä opiskelija ei tiedä; 

jälkimmäinen palaute alkaa positiivisella ilmauksella opiskelijan pätevyydestä ja sen jälkeen 

antaa rakentavia neuvoja kehittymiseen.  

 

3. Antaa yksityiskohtaista ja tarkkaa informaatiota siitä, missä asioissa sinun tulisi kehittyä ja mitä sinulta 

odotetaan. Tämä on hyödyllistä, koska opiskelija tietää itse mihin hänen pitää panostaa enemmän kotona 

ja koulussa.  

Esimerkiksi, jos olet tietoinen siitä, että sinun tulisi kehittää omaa kuullun ymmärtämistä, voit tehdä enemmän 

laajoja kuuntelu harjoituksia kotona kuuntelemalla TED-talkia ja katsomalla videoita. Toisaalta jos tiedät, että 

tarvitset enemmän harjoitusta kommunikoinnissa, voit olla aktiivisempi pari- ja ryhmäharjoituksissa tunneilla.  

4. Auttaa tuntemaan omat vahvuudet sekä heikkoudet ja auttaa tulemaan itsenäisemmäksi oppijaksi. 

Tämä tarkoittaa, että tiedät mikä on hyödyllisintä oppimisesi kannalta ja voit itse tehdä päätöksiä 

koskien omaa oppimisprosessiasi: 
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5. Auttaa ymmärtämään, että virheet ovat tarpeellinen osa oppimista. Virheet ovat mahdollisuuksia  

oppia, sillä ne osoittavat mitä voit tehdä paremmin. Koulutustutkija Ken Robinson väittää, että jos ei tee 

virheitä ei koskaan luo mitään omalaatuista.  

6. Rohkaisee kehittämään kasvun ajattelutapaa ennemmin kuin muuttumattomuuden asennetta (tarkempaa 

keskustelua asiasta: Dweck, 2006). Ihmiset joilla on muuttumaton asenne kohtaavat haasteet yleensä 

vaikeuksina, kun taas ihmiset, jotka hyödyntävät kasvun ajattelutapaa näkevät haasteet mahdollisuutena 

kasvaa. Kasvun ajattelutapa saa ihmisen ottamaan riskejä ja uskomaan että voi oppia asioita ajan 

kanssa.  

 

       7. Rohkaisee keskittymään prosessiin, ei opiskelun tuloksiin. 

 

8. Rohkaisee kysymään kysymyksiä. On hyvä kysyä, jos ei tiedä. Kysymyksien kysyminen ja vastausten 

saaminen säästää paljon aikaa. Lisäksi kysymysten esittäminen lisää kriittisen ajattelun taitoa.  

 

9. Antaa mahdollisuuden arvioida omaa suoritusta (itsearviointi) sekä toisten suorituksia      

(vertaisarviointi). Jos sinut on pyydetty kertomaan omasta suoriutumisestasi ja miksi onnistuit tai et 

onnistunut, saat tilaisuuden pohtia mitkä asiat ovat vaikuttaneet menestykseesi ja mitkä asiat ovat 

vaikeita. Tämä saa sinut tuntemaan enemmän vastuuta sekä omasta että ryhmäsi oppimisesta. 

On tärkeää huomata, että osallistuminen formatiiviseen arviointiin ei lisää opiskelijan eikä opettajan taakkaa. 

Siihen ei tarvitse valmistautua tai nähdä ylimääräistä vaivaa, sillä opettava arviointi on luonnollinen osa 

opetus-oppimisprosessia.  

4. KESKUSTELUNAIHEITA JA POHDINTAA: 

  

Mitä yllä mainituista hyödyistä olet itse kokenut kielen opiskelijana? 

Voitko kertoa tarinan miten positiivinen (tai negatiivinen) palaute on 

vaikuttanut kehitykseesi? 

Millä kielen opiskelun alueella tunnet tarvitsevasi eniten kehitystä? Mitä voit 

tehdä asialle? 

 

Esimerkiksi voit päättää, että luet romaanin, helppolukuisen kirjan tai blogeja ja artikkeleita 

liittyen ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin kehittääksesi luetun ymmärtämistä. Tutkimus osoittaa, 

että kielen opiskelija joka pystyy tarkkailemaan omaa oppimisprosessiaan, on itsevarmempi ja 

käyttää kieltä monipuolisemmin. 
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5. JOHTOPÄÄTÖS 

Tämän kappaleen pyrkimys oli selittää formatiivisen arvioinnin konsepti, kuvailla miten sitä käytetään 

luokkahuoneessa ja selvittää mitä hyötyä siitä on opiskelijan kehityksessä.  

Oletamme, että jos sisällytät nämä asiat mieleesi: 

 tiedät paremmin minkälaisesta palautteesta voit hyötyä 

 voit ajatella kriittisesti ja ymmärtää paremmin opettajilta saamaasi palautetta 

 saat monitahoisemman käsityksen oppimisestasi, etenkin siitä mikä toimii itselläsi kielen opiskelijana  

 tunnet oikeutta tehdä omia valintoja koskien omaa oppimistasi. 

Lyhyesti, toivomme että tämän kappaleen ajatusten lukeminen ja mietiskely tekee sinusta itsenäisemmän ja 

tehokkaamman oppijan.  

Nyt olet valmis lyhyeeseen visailuun. 

Kirjallisuutta  

Assessment for Learning: Formative Assessment. OECD/CERI International Conference: „Learning in the 21st 

Century: Research, Innovation and Policy. CERI: Centre for Educational Research and Innovation. downloaded 
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Dodge, J. (2009). 25 Quick Formative Assessments for a Differentiated Classroom: Easy, Low-Prep Assessments 

That Help You Pinpoint Students' Needs and Reach All Learners. Scholastic Teaching Resources 

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House. 
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Hyödyllisiä linkkejä ja verkkosivuja kehittävästä arvioinnista 
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http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.html 

http://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html 

http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Post-

Primary_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Learning_AfL_/  

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8EA47553-FEE3-4753-8BFC-

D6688FC2D61F/0/GrowthMindsetFeedbackTool.pdf 

http://mindsetonline.com/changeyourmindset/firststeps/  
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http://www.assessmentforlearning.edu.au/default.asp
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https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-tukee-elinikaista-oppimista/ 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/eeducation/ytya-arviointiin/ 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Haluamme esittää kiitoksemme neljän oppilaitoksen väelle (Vytautas Magnus -yliopisto, Pécsin yliopisto, Turun 

ammattikorkeakoulu ja Varsovan yliopisto), jotka keräsivät esimerkkejä hyvistä harjoitteista, joita 

opaskirjamme esittelee. Haluamme myös kiittää kaikkia opettajia, jotka kutsuivat kollegoita 

luokkahuoneisiinsa tai/ja seurasivat toisten oppitunteja. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, tämän opaskirjan 

tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman opiskelijoiden hyvin merkittävää panosta. Kiitos teille kaikille! 

 

Alusta alkaen tavoitteemme, joka meillä oli mielessämme opaskirjaa tehdessä, oli hyvin käytännöllinen: Ennen 

kaikkea tavoitteena oli luoda kokoelma hyvistä harjoitteista, jotka koemme jakamisen arvoiseksi, tämän 

lisäksi haluamme vaihtaa kokemuksia ja opetella uusia opetusmetodeja.  

 

Suurin osa kieltenopettajista osallistuu säännöllisesti ammatillisiin koulutustilaisuuksiin, työpajoihin ja 

konferensseihin. Kuitenkin he kohtaavat usein haasteita päivittäisessä opetustyössä esiin tulevien asioiden 

vuoksi. Tämä opaskirja on suunniteltu auttamaan lukijaa kohtaamaan nämä haasteet. Toivomme, että jokainen 

lukija löytää jotakin mitä hän voi soveltaa tarpeisiinsa ja käyttää tehokkaasti opetuksessaan. Esimerkit 

hyvistä harjoitteista joita olemme keränneet tähän voivat inspiroida sekä kokeneita opettajia, että uraansa 

vasta aloittaneita laajentamaan kokoelmaa tekniikoista, joita he voivat käyttää luokkahuoneissaan. Näiden 

tekniikoiden käyttö tulee myös johtamaan parempiin suhteisiin opettajan ja opiskelijoiden välillä, samalla kun 

ryhmädynamiikka ja opiskelijoiden keskinäiset suhteet voivat muuttua entistä paremmin oppimista edistäviksi. 

 

Näiden tekniikoiden tarjoamien pitkän aikavälin etujen on tarkoitus kantaa huolta työmme kehittymisestä 

entistä tehokkaammaksi ja oppimistilanteen kehittyvän antoisammaksi opiskelijoiden näkökulmasta. 

Opiskelijoista tulee entistä itsenäisempiä ja tietoisempia vastuusta, jonka he jakavat kanssamme kielen 

oppimisprosessissa.  

 

Pidämme erityisen arvokkaana sitä tosiasiaa, että ennen kaikkea materiaali jota tässä esittelemme, on 

kokonaan autenttista ja sitä käytetään käytännössä opiskelijoiden hyödyksi päivittäin neljässä eri maassa. 

Tämä on erityisen tärkeää kontekstissa, jossa koulutus muuttuu kokoajan enemmän ja enemmän 

kansainväliseksi. Toiseksi nämä eivät ole vain esimerkkejä viihdyttävistä aktiviteeteista vieraiden kielten 

oppitunneilta, vaan tekniikoita, jotka liittyvät läheisesti formatiivisen arvioinnin ideaan, jota me niin palavasti 

puollamme. Jokainen näistä tekniikoista kattaa ainakin yhden niin kutsutuista ”formatiivisen arvioinnin 

avainelementeistä.” 

 

Mainitsemisen arvoista on myös se, että tässä mainittuja tekniikoita voidaan ottaa käyttöön useilla eri tavoilla 

vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin tai tiettyihin opetusympäristöihin. Ne eivät ole valmiiksi tehtyjä 

skenaarioita kattamaan suuria osia oppitunnista vaan ennemminkin esimerkkejä tekniikoista kielen 

opiskelijoiden kanssa työskentelemiseen, joita voidaan vapaasti muokata ja sovittaa niitä opiskelijoiden 

kielitaitoon ja käytettävän kielen erityispiirteisiin. Me haluaisimme kutsua teitä käyttämään niitä omalla 

https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-tukee-elinikaista-oppimista/
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/eeducation/ytya-arviointiin/
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tavallanne, täydentämään niitä omalla materiaalillanne ja yleisesti laajentamaan niiden kattavuutta ja 

sovellutuksia. Toivomme, että te jakaisitte niistä heränneitä ajatuksia ja esimerkkejä niiden luovasta 

soveltamisesta kanssamme tulevaisuudessa. 

 

Haluaisimme nähdä tästä kirjasta tulevan käyttökelpoinen hakuteos niille meistä, jotka ovat vakuuttuneita, tai 

ainakin antavat itselleen mahdollisuuden tulla tulevaisuudessa vakuuttuneiksi formatiivisen arvioinnin 

työkalujen hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta sovellettuna heidän omaan luokkahuoneharjoitteluunsa. Me 

tunnemme jo opettajia, jotka oikeasti tekevät tätä. Kuunnellaan heidän mielipiteitään: 

 

Justyna Deczewska lehtori, venäjä vieraana kielenä, Varsovan yliopisto 

 

”Kiitos FAB -projektin, olen tajunnut, että arviointi ei ole itseisarvoista. Siinä on järkeä vain, kun opiskelija saa 

palautetta, joka on muodostettu tarkalla ja helposti saatavalla tavalla. Muuten se on vain merkityksetön 

muodollisuus, joka ei tue oppimisprosessia millään tavalla.” 

 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, opettaja, saksan kieli, Vytautas Magnus -yliopisto 

 

”Oli valtava kokemus nähdä toisten oppitunteja Suomessa. Hyvä kokemus siitä, kuinka opettaa joustavammin oli 

nähdä joustavaa koulutusjärjestelmää ja -käytäntöjä. Yritän käyttää FAB -projektin hyviä kokemuksia omilla 

tunneillani.” 

 

Kornélia Bánki, Pécsin yliopisto 

 

”Aloin ottaa huomioon kuinka tärkeää voi olla opiskelijalle, että tämä ymmärtää ei vain kurssin tarkoitusta vaan 

myös jokaisen yksittäisen oppitunnin ja oppimistapahtuman tarkoituksen. Tämän takia jatkossa olen päättänyt 

korostaa enemmän näiden yksityiskohtien jakamista opiskelijoilleni ja tämän konseptin sisältämistä omiin 

oppituntisuunnitelmiini opetussuunnitelman (missä se on tietysti sisällytettynä) lisäksi. Tämä auttaa minua 

asettamaan helpommin tavoitteita, sillä pystyn noudattamaan uutta suunnitelmaa askel askeleelta.” 

 

Sirpa Rajala, opettaja, suomi vieraana kielenä, Turun ammattikorkeakoulu 

 

”FAB -projekti on monella tapaa aktivoinut ja laajentanut ymmärrystäni formatiivisen arvioinnin merkityksestä 

opetuksessa. Projektissa havainnoimme formatiivista arviointia kielten oppitunneilla ja tätä tehdessämme saimme 

muutamia hyviä, konkreettisia esimerkkejä ja ideoita, jotka voidaan helposti ottaa käyttöön 

kieltenopetuksessamme sen eri tasoilla. Kokonaisuudessaan huomaan, että minun tulisi järjestelmällisesti lisätä 

formatiivisen arvioinnin käytäntöjä omilla kielten kursseillani. 

On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka formatiivista arviointia tehdään opintomoduulissa ja 

itsenäisessä opiskelussa kuin myös etäopiskelussa ja sen arvioimisessa. Huomiota tulee kiinnittää myös 

formatiiviseen arviointiin opetussuunnitelma- tai tutkintotasolla koko opiskelun aikana, sekä kielissä että muiden 

opintojen yhteydessä. Tulevaisuudessa tästä tulee konkreettista ainakin innovaatiopedagogian 

opetussuunnitelmatyössä Turun ammattikorkeakoulussa, jossa työskentelen yksikköni edustajana. Yhteenvetona 

FAB -projekti sai minut pohtimaan monia oppimisen ja formatiivisen arvioinnin puolia.” 

 

Agnieszka Kowalewska, lehtori, espanja vieraana kielenä, Varsovan yliopisto 
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”FAB -projekti antoi minulle mahdollisuuden oppia formatiivisen arvioinnin teoriaa, sekä sen käytäntöön 

soveltamista vertaishavainnoinnin kautta. Sain myös tilaisuuden keskustella ammatillisista kokemuksista muiden 

opettajien kanssa. Ajattelen, että formatiivisesta arvioinnista tulee pysyvä osa oppitunteja joita opetan, koska se 

edistää opiskelijoiden itsenäisyyttä ja tekee heistä enemmän partnereita kuin objekteja oppimisprosessissa. Se 

myös vapauttaa opettajan tukahduttavasta ”korsetista”, joka puristaa ’erehtymätöntä mentoria’ ja antaa hänelle 

välineitä, jotka tekevät kielten opiskelusta loogisempaa (selvien tavoitteiden asettaminen, avainkysymykset, 

tehokas palaute yms.) ja reilumpaa (antaen selkeät kriteerit siitä, mitä onnistuminen tarkoittaa), toisin sanoen 

’opiskelija-ystävällisempää’. Samaan aikaan tämä on ainoa arviointikeino, joka tukee ja kannustaa heikompia 

opiskelijoita saavuttamaan tyydyttävän tason ja jatkamaan kielen opiskeluaan luovuttamatta, siinä missä 

kehittyneemmät opiskelijat saavat mahdollisuuden kehittyä lisää.” 

 

Daiva Pundziuviene, opettaja, englannin kieli, Vytautas Magnus -yliopisto 

“Olen alkanut käyttämään itsearviointi- sekä vertaisarviontistrategioita yhä useammin ja olen myös 

ymmärtänyt, että opiskelijoiden keskustelut tehtävien päämääristä voivat olla hyvinkin hyödyllisiä molemmille 

osapuolille. Sen lisäksi olen perehtynyt laajalti formatiivisen arvioinnin työkaluihin, jotka ovat todella 

hyödyllisiä palautteen sekä arvioinnin annossa. Tuntien rajoitettu pituus kuitenkin yleensä rajoittaa 

formatiivisen arvioinnin käyttöä.” 

Éva Pálfy, opettaja, englannin kieli, Pécsin yliopisto 

“Vaikka oppilaitokseni pakottaa minut pitämään kokeen jokaisen jakson jälkeen, käytän mahdollisuuden 

hyväkseni ja näytän vielä kokeiden korjauksen jälkeen missä opiskelija tarvitsee lisäharjoitusta ja mihin hänen 

pitäisi vielä uppoutua paremmin. Joskus käytän jopa kokonaisen oppitunnin siihen, että näytän jokaiselle 

opiskelijalle heidän heikkoutensa sekä autan heitä ymmärtämään miten asian oppimista voisi vahvistaa. Tällä 

tavoin heitä rohkaistaan opiskelussa eikä heille vain anneta suoritusmerkintää. Ongelman ymmärtäminen sekä 

seuraava askel ovat hyvin tärkeitä. Osa opiskelijoista hyötyy tästä tavasta paljon enemmän kuin vanhanaikaisesta 

opetustavasta.  

Tunneilla joilla keskitytään puhumiseen sekä ulosantiin, on minun palautteeni muutaman kuukauden päästä eniten 

arvossaan. Opiskelijat saavat tästä uutta energiaa jaksaa matkaa." 

Ann-Katrin Tyni-Nummelin, opettaja, ruotsin kieli, Turun ammattikorkeakoulu 

“Mitenkö olen oppinut FAB -projektista? Minulle ulkomaalaisten opettajakollegoiden tapaaminen sekä heidän 

kanssaan ideoiden vaihtaminen on ollut antoisinta. On hyvä katsoa opiskelua ja oppimista oppilaan 

perspektiivistä ja reflektoida sitä omaan opettamiseen. Vaikka en aina oppisi uusia opetustekniikoita, on 

opettajan sekä opintoryhmän välinen tarkkailu sekä kommunikaatio tärkeää.  

Onko formatiivinen lähestymistapa vaikuttanut opettamistapaani? Jollain tavoin kyllä. Olen löytänyt uusia 

näkökulmia siihen mitä teen opettajana samalla tavalla ja mitä eri tavalla ja mitkä keinot toimivat parhaiten 

minulle." 

 

Eliza Fijałkowska-Ładak, lehtori, englanti vieraana kielenä, Varsovan yliopisto 
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“Ensinnäkin, FAB -projektiin osallistuminen oli hyvä mahdollisuus opettamisen sekä opiskelijoiden arvioinnin 

reflektointiin. Kiitos ryhmäkurssien sain lisää informaatiota formatiivisesta arvioinnista, ymmärsin miten motivoida 

opiskelijoita tehokkaammin sekä opin useita erilaisia käytännöllisiä aktiviteetteja. Kollegoiden tarkkailuun 

osallistuminen (sekä tarkkailijana, että tarkkailtavana) oli erittäin tärkeä kokemus formatiivisen arvioinnin 

metodien käyttämisen kannalta. 

Tahdon myös lisätä, että projektiin osallistuminen oli suuri ilo, kiitos kaikkien sen valmistamiseen osallistuneiden 

ystävällisten ja intohimoisten ihmisten."  

 

Jūratė Andriuškevičienė, opettaja, saksan kieli, Vytautas Magnus -yliopisto 

“Kollegoiden tarkkailuun osallistuminen oli hyvä mahdollisuus kerätä kokemusta sekä kehittää omia 

henkilökohtaisia taitoja. Oli myös mukava seurata tuttujen opetusmetodien käyttämistä eri kielillä. Toisaalta, 

kollegoiden tarkkailusta voi myös huomata, mitä ei kannata oppitunneillaan tehdä (…) Aloin käyttämään 

suullisia harjoituksia entistä useammin sekä kehumaan opiskelijoita hyvästä työstä. Olen myös huomannut, että 

nopea palautteen anto motivoi oppijoita enemmän. Olen tehnyt vaikutuksen puolalaisiin kollegoihini 

muistisääntötekniikoillani. Kokeilin tätä tekniikkaa tunnillani ja sain todella positiivista palautetta opiskelijoiltani."   

Magda Tulska-Budziak, lehtori, venäjä vieraana kielenä, Varsovan yliopisto  

"Osallistuminen FAB -projektiin mahdollisti tutustumisen formatiivisen arvioinnin teoreettiseen perustaan ja laajensi 
tietoani kieltenopetuksen metodologiasta ja roolistani opettajana."  

Huomasin, että olin käyttänyt formatiivisen arvioinnin elementtejä pitkään ymmärtämättä sitä. En kuitenkaan voi 
olla yhtä mieltä joidenkin sen periaatteiden kanssa."  

"Formatiivinen arviointi edellyttää kumppanuutta opetuksessa/oppimisessa. Kuitenkaan kaikki oppijat eivät halua 
kumppanuutta, koska oman työn vaikutuksista on otettava vastuuta. Myöskään kaikki opettajat eivät ole 
henkisesti valmiita kumppanuuteen."  

"Formatiivinen arviointi ei ole kääntänyt opetustyyliäni ylösalaisin. Käytännöllisen soveltamisen kannalta olen 
alkanut käyttää yhtä tekniikkaa, josta minulla ei ollut aiemmin aavistustakaan. Tämä tekniikka neuvoo 
odottamaan 30 sekuntia oppilaiden vastauksia. Se on mullistanut oppituntini!"  

"Pidän projektiin osallistumisen tärkeimpänä arvona sitä, että minua provosoitiin perusteellisesti pohdiskelemaan 
omaa tapaani opettaa."  

Jurgita Šerniūtė, opettaja, englannin kieli, Vytautas Magnus -yliopisto  

"Se oli ensimmäinen kerta, kun voin todella keskittyä formatiiviseen arviointiin. Oli mahtava kokemus jakaa omia 
parhaita käytäntöjä muiden yliopistojen kollegoiden kanssa ja vertailla kotimaassa ja ulkomailla käytettyjä 
menetelmiä."  

"(....) Formatiivinen arviointi on lisääntynyt oppitunneillani. Käytän paljon enemmän aikaa luokassa keskusteluihin 
ja oppilaiden itsearvioinnit luokassa on entistä tavallisempaa."  

Anna Sworowska, lehtori, ruotsi ja norja vieraana kielenä, Varsovan yliopisto.  
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"FAB -projekti sai minut ottamaan työssäni käyttöön hyviä formatiivisen arvioinnin elementtejä. Mielestäni vieraita 
kieliä ei voi tänä päivänä opettaa ilman niitä. Formatiivinen arviointi tekee opiskelijoista tyytyväisempiä ja 
motivoituneempia, koska he eivät enää pelkää tehdä virheitä. He tuntevat olonsa mukavammaksi ja ovat 
halukkaampia puhumaan luokissa."  

Almantė Meškauskienė, opettaja, englannin kieli, Vytaytas Magnus -yliopisto  

"Se oli loistava tilaisuus vaihtaa kokemuksia ulkomaisten kollegojen kanssa. Tämän projektin aikana tutustuin 
uusiin opetusmenetelmiin ja päivitin joitakin tunnettuja, mutta unohtuneita menetelmiä."  

"Huomasin, että projektin jälkeen aloin kiittää opiskelijoita enemmän hyvin tehdystä työstä tai esimerkiksi siitä, 
että joku oli tehnyt parhaansa. Aloin myös käyttää aktiivisempia opetusmenetelmiä, kuten esimerkiksi, että annan 
opiskelijoille uutta materiaalia opeteltavaksi ja pyydän heitä selittämään asian muille. Annan myös opiskelijoiden 
arvioida toisiaan useammin."  

Sari Loppela-Rauha, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu  

"Millä tavalla olen hyötynyt FAB -projektista? Kokoukset ja keskustelut muiden opettajien kanssa tuovat aina 
piristystä ja antavat minulle energiaa työhöni. Olennainen osa työtäni on tarjota opiskelijoille monikulttuurisia 
oppimisen työkaluja. Oli arvokas kokemus nähdä, miten ihmiset työskentelevät muissa maissa. Se auttoi myös 
ymmärtämään oppilaitokseemme tulevia vaihto-opiskelijoita ja niitä, jotka tulevat opettajakohtaisemmasta 
oppimisympäristöstä. Joskus heillä on aluksi hankaluuksia omaksua työskentelytapamme (toisin sanoen oppilaita 
odotetaan ottavan enemmän vastuuta autonomisesta työstä)."  

"Onko formatiivinen arviointi vaikuttanut tapaani opettaa? Uskon, että olen tietoisempi valinnoista, joita teen 
työskennellessäni luokassa. Yritän erityisesti varmistaa, että annan opiskelijoille tarpeeksi aikaa puhua, sen sijaan 
että puhuisin itse liikaa. Havainnointitunnit antoivat minulle muutamia uusia käytännöllisiä ideoita, joita saatan 
käyttää opetuksessani. Osa tunneista vahvisti näkemykseni siitä, mitä menetelmiä en halua käyttää." 

 


