
Arviointimenetelmiä

Formatiivisen arvioinnin perustyökaluja ovat havainnointi, kyseleminen/kyselevä opetus ja 
keskusteleminen. Näitä tulee käyttää systemaattisesti erilaisiin arviointitarkoituksiin. 
Seuraavassa esimerkkejä, joita on kerätty Savonlinnan seudun opettajilta. 

Itsearviointi ja vertaisarviointi

-portfolio: oman työn ja työskentelyprosessin kuvaaminen tekstein, kuvin, piirroksin ja/tai 
videoin

-oppimispäiväkirja

-arviointiasteikko (kuvalliset ja sanalliset): matematiikassa opettaja pilkkoo jokaisen 
opittavan asiasisällön/tavoitteen oppilaan itsearvioitavaksi asteikolla ja oppilaan tulee 
lisäksi tuottaa jokaisesta arvioitavasta asiasta tehtävä/piirros/ tms. asiasta riippuen. Lisäksi
alkuopetuksen perinteiset tunnetilaa kuvaavat kuvalliset asteikot.

-itsearviointilomakkeet: sähköinen toteutus esim. Google Forms
-lomakkeet

-yksilö- ja pari”Check-list”: tavoitteet ja oppimisen osa-alueet tarkastetaan

-kokeettomat arviointivihkot, jotka painottavat oppimisprosessia

-itsearviointisivut, esimerkiksi työkirjassa/vihkossa tai sähköisessä muodossa

-positiivisten ajatusten päiväkirja

-kuvat (piiretyt/valokuvat/videot) arvioinnin tukena.Oppilas kertoo kuvien avulla 
koulutyöstään ja siihen liittyvistä kokemuksista. Soveltuu erityisesti alkukasvatukseen ja 
tukee tunnekasvatusta.

-kysymystenasettelu: esim. laaja-alaisen osaamisen itsearviointi vaatii opettajalta tarkkaa, 
monialaista ja ennalta pohdittua kysymystenasettelua

-oppimisvideot

-oppimisvlogit ja -blogit

-liikennevalot (oppilas näyttää opettajalle tai vertaisryhmälle punaista valoa, jos ei 
ymmärrä)
-kannustinkortit (ryhmän tsemppari, sovittelija, keskittyjä ja järjestäjä)

-minuuttiesseet 

-graafiset jäsentäjät (ajatus- ja käsitekartat, aarrekartat, kaaviot, taulukot )



-pari-/ryhmäkokeet

-oppimispelit (sähköiset ja lautapelit)

-esseet ja tiivistelmät

-kannustinkortit: ryhmän tsemppari, kannustaja, sovittelija, keskittyjä, järjestäjä.

-oman oppimisen vahvuuskeskeinen itsetuntemusvihko

-yhteenvetoaakkoset: “pohdi opiskellusta asiasta A:lla alkava käsite, B:llä jne.”

-3,2,1-menetelmä: “kolme oivallusta, kaksi käsitettä ja yksi kysymys esitettäväksi muille 
opitusta asiasta”

-galleriakävely

-posteri

Alla ovat opettajan ja oppijan muistilistat vertaisarvioinnille. Tässä esimerkissä on vain 
yhden arviointikerran/tuotoksen arvioinnin muistilista.Vertaisarviointia on hyvä tehdä 
jatkuvasti ja kaikissa oppimisprosessin vaiheissa.

VERTAISARVIOINTI – OPETTAJAN MUISTILISTA

1. Mitä tavoitteita asetan tälle vertaisarviointikerralle?

2. Mitä oppilaat arvioivat?

3. Kuka arvioi ketäkin?

4. Antavatko oppilaat palautteen yksin, pareittain vai ryhmässä?

5. Antavatko oppilaat palautteen suullisesti vai kirjallisesti?

6. Kuinka ohjaan oppilaita kannustavan ja positiivisen vertaisarvioinnin käyttöön?

7. Kuinka paljon aikaa haluan käyttää vertaisarviointiin?

8. Kuinka kommentoin oppilaiden työskentelyä ja vertaisarviointien

onnistumista työskentelyn jälkeen?

9. Kuinka dokumentoin arvioinnit?



VERTAISARVIOINTI – OPPIJAN MUISTILISTA

1. Mitä hyviä puolia tarkastelemassasi työssä / esityksessä oli? Mikä tekee niistä hyviä?

2. Millainen arvioitavan työn ulkoasu mielestäsi oli? / Millainen arvioitavan esityksen 

toteutus mielestäsi oli?

3. Oliko arvioitavaa tekstiä mielestäsi helppo lukea? / Oliko arvioitavaa esitystä mielestäsi 

helppo kuunnella ja ymmärtää? Miksi?

4. Oliko arvioitavan työn kieliasussa jotakin kehitettävää? / Mitä?

5. Kerro arvioitavasta työstä / esityksestä vielä kokoavasti jotakin positiivista.


