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Vaikka verkko-opetus onkin varsin tutkittu aihe, ei testaamiseen ja opiskelijan 
arviointiin verkko-opetuksessa ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Perinteiset 
kokeet ja arviointimenetelmät eivät välttämättä sellaisenaan sovellu 
toteutettaviksi verkko-opetuksen keinoin, vaan useat autenttisemmat 
arviointimenetelmät voivat soveltua paremmin verkko-opetukseen. Nykyisillä 
verkkotekniikoilla voidaan helposti automatisoida tai helpottaa opiskelijan 
arviointia: yksinkertaisia kokeita on helppo tarkistaa automaattisesti, ja tulosten 
säilyttäminen ja niiden analysointi on helppoa sekä opettajalle että 
opiskelijoille. Tällä voidaan saavuttaa huomattavaa ajansäästöä. Ajansäästöstä 
huolimatta kielten verkko-opetuksen tärkeimmät puolet ovat sen pedagogista 
lisäarvoa tuovat ominaisuudet. Erilaisilla verkko-opetusympäristöillä 
opiskelijan vastuuta omasta oppimisestaan voidaan vahvistaa, ja tämä myös 
motivoi opiskelijoita. 

Keskeisin osa tätä tutkimusta käsittelee osana Moodle-järjestelmää toimivan 
Vocabularytester-työkalun jatkokehittelyä, joka on suunniteltu kielten ja 
sanaston opiskeluun sekä sanakokeiden järjestämiseen. Vocabularytester-
moduulin esittelytilaisuudessa opettajilta kerätyissä kommenteissa tuli selkeästi 
esille verkko-opetuksen pedagogiset hyödyt. Ajansäästöä ei pidetty niinkään 
tärkeänä ominaisuutena, ja Vocabularytester-työkalun pelättiin jopa tuottavan 
lisätyötä opettajalle. Verkko-opetuksen pedagogisen lisäarvon pitäisikin olla 
tärkein peruste verkko-opetuksen käyttöönotolle. 
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1. Johdanto 
Verkko-opetus voidaan määritellä monella eri tavalla joko hyvin suppeasti tai 
laajasti. Laajimmin käsitettynä verkko-opetuksena voidaan pitää kaikkea 
opetusta, jossa tietoverkkoja - erityisesti Internetiä - käytetään jollain tapaa 
opetuksen tai oppimisen tukena tai apuna. Esimerkiksi sähköpostin käyttöä 
kurssin tiedotuskanavana voidaan jo pitää verkko-opetuksena, tosin hyvin 
alkeellisena sellaisena. Tässä tutkimuksessa keskityn kehittyneempiin 
verkkosovelluksiin, joiden avulla voidaan tukea kielten opetusta tai jotka on 
suunniteltu kielten itsenäiseen opiskeluun. Erilaisten opetusympäristöjen kirjo 
on laaja, ja erityisen tarkastelun kohteena tässä työssä ovat järjestelmät, jotka 
sisältävät apuvälineitä myös opiskelijan arviointiin.  

Vaikka verkko-opetus onkin jo varsin tutkittu aihe, ei opiskelijan arviointiin 
tai kokeiden tekemiseen verkossa ole kiinnitetty kovin paljon huomiota [Born, 
2003]. Yksi ongelma verkko-opetuksessa on ollut se, että verkkokurssit ovat 
olleet suunnilleen suoria kopioita tavallisista luokkahuoneissa käydyistä 
kursseista. Verkkokeskustelualueella on esimerkiksi yritetty korvata 
luokkahuoneessa kasvokkain tapahtuvaa keskustelua ja väittelyä. Sama 
ongelma esiintyy myös opiskelijan testaamisessa verkkoympäristössä. 
Perinteiset luokkahuoneessa tehdyt kokeet eivät välttämättä sovellu 
sellaisenaan verkkoympäristöön, ja siksi aiheeseen täytyisi paneutua 
tarkemmin [Born, 2003; Thompson et al., 2006]. Oppimisympäristöstä 
riippumatta opiskelijan tulisi kuitenkin saada monipuolista ja oppimista 
edistävää palautetta [Pantzar, 2004]. 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millaisia arviointia tukevia verkko-
opetusympäristöjä on olemassa ja millaisia ominaisuuksia niistä löytyy. 
Tarkastelen järjestelmiä erityisesti opettajan näkökulmasta. Tutkin, voidaanko 
opettajan työmäärää vähentää esimerkiksi automatisoimalla joitain 
yksinkertaisia arviointimenetelmiä, ja näin vapauttaa resursseja enemmän 
pedagogista näkemystä vaativiin tehtäviin. Osana tätä tutkimusta on 
jatkokehitetty Vocabularytester-työkalua, joka on suunniteltu sanaston 
opiskeluun ja sanakokeiden järjestämiseen. Sen toimintaidea on saatu 
Tampereen yliopiston Kielikeskuksesta, ja sen tarkoituksena on vähentää 
opettajan työmäärää automatisoimalla joitain toimintoja, kuten sanakokeiden 
tarkastus. Vocabularytester-työkalua on kehitetty paljon, ja erityisesti sen 
opiskelijan arviointia tukevia osia on parannettu. Tutkin tarkemmin, millaisia 
vaatimuksia kielten opettajat asettavat verkko-opetusympäristöille ja kuinka 
hyvin Vocabularytester vastaa näihin tarpeisiin. 
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Kieltenopetuksen teoriat liittyvät läheisesti kielten verkko-opetukseen, ja 
niiden perusteiden ymmärtäminen auttaa myös kielten verkko-
opetusympäristöjen suunnittelussa. Luvussa 2 käsittelen tarkemmin verkko-
opetuksen taustoja sekä kerron lyhyesti kieltenopetuksen teorioista. 

Opettajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään on laskussa lähes 
kaikilla aloilla. Opettajien resurssit ovat rajalliset ja tämä vaikeuttaa erityisesti 
monimutkaisten kokeiden tai arvioinnin järjestämistä. Kieltenopetuksessa on 
perinteisesti käytetty monenlaisia menetelmiä oppimisen arvioimiseksi, ja 
kieltenopetuksessa on edelleen täysin perusteltua käyttää esimerkiksi hyvin 
yksinkertaisia monivalintatehtäviä tai helposti tietokoneelle kääntyviä 
sanakokeita. Monipuoliset arviointimenetelmät motivoivat opiskelijoita [Born, 
2003]. Esimerkiksi sanakokeiden tai monivalintatehtävien tarkastaminen vaatii 
opettajalta paljon mekaanista ja yksinkertaista työtä, jonka voisi helposti hoitaa 
tietokoneen avulla. Opettajan arviointiin kuluvaa työmäärää voidaan yrittää 
vähentää myös opiskelijoiden vertaisarvioinnilla tai muilla arviointi-
menetelmillä. Kerron arviointimenetelmistä tarkemmin luvussa 3. Esittelen 
perinteisiä kokeita, itsearviointia, vertaisarviointia ja portfolioarviointia. Lisäksi 
kerron eri arviointimenetelmistä saaduista kokemuksista, kun niitä on käytetty 
kieltenopetuksessa. Luvun lopussa arvioin eri arviointimenetelmien 
soveltuvuutta toteutettavaksi verkko-opetuksen avulla. 

Teknisten apuvälineiden käytöllä on kieltenopetuksessa pitkät perinteet. 
Kieltenopetuksen alkuaikoina käytössä olivat kynät ja liitutaulut. Myöhemmin 
erilaiset audiovälineet tulivat tärkeäksi osaksi kieltenopetusta. Videot ja 
televisio ovat myös tuoneet osansa kieltenopetukseen, ja 80-luvulta lähtien 
tietokoneita on käytetty apuna luokkahuoneessa. 90-luvulla tietoverkot ja 
erityisesti Internet ovat tulleet osaksi opetusta [Tella, 2004]. Luvussa 4 esittelen 
erilaisia kielten verkko-opetusympäristöjä. Esittelen yleisesti kielten oppimiseen 
suunniteltuja järjestelmiä sekä ympäristöjä, joiden avulla voidaan käyttää 
luvussa 3 esiteltyjä arviointimenetelmiä. 

Luku 5 käsittelee Vocabularytester-työkalua, jonka kehittely on ollut tämän 
tutkimuksen keskeinen osa. Se on alun perin Tampereen yliopiston 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektityö-kurssilla lukuvuonna 2004-2005 
tehty Moodle-järjestelmän laajennus, joka on suunniteltu kielen oppimiseen ja 
oman alan erikoissanaston opiskeluun. Vocabularytester-työkalun opiskelijan 
arviointia tukevia osia on kehitetty ja se toimii paremmin yhdessä muiden 
järjestelmien kanssa. Esittelen erityisesti siihen tehtyjä muutoksia sekä 
Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opettajilta ja Opetusteknologia-
keskuksesta siitä saatua palautetta. Kerron lyhyesti myös Vocabularytester-
työkalun jatkokehittelyideoista.  
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Tutkimuksen yhteenveto on viimeisessä luvussa. Pohdin siinä kielten 
verkko-opetuksen käyttöä ja hyötyjä sekä verkko-opetuksen tulevaisuutta. 

2. Tietoverkot ja kieltenopetus 
Tietoverkkoja voidaan käyttää opetuksen tukena monella eri tavalla. Yleisesti 
opetuksen tukemisesta tietoverkkojen avulla käytetään termiä verkko-opetus 
tai verkko-oppiminen, riippuen siitä halutaanko korostaa opetusta vai 
oppimista. Tässä tutkimuksessa puhun yleisesti verkko-opetuksesta, kun 
tietoverkkoja käytetään jollain tasolla opetuksen apuna, vaikka itse opetus ei 
tapahtuisikaan verkossa tai verkkojen välityksellä. Yleisesti voidaan puhua 
myös tietokoneavusteisesta opetuksesta, ja verkko-opetus voidaan käsittää 
yhtenä tietokoneavusteisen opetuksen alalajina. 

Tässä luvussa käsittelen ensin verkko-opetuksen taustoja erityisesti kielten 
opetuksen näkökulmasta. Kohdassa 2.2 kerron lyhyesti kieltenopetuksen 
teorioista.  

2.1. Verkko-opetus 
Kirjallisuudessa esiintyvä kielten verkko-opetusta kuvaava lyhenteiden kirjo on 
laaja, eikä termistö ole täysin vakiintunut. Kaikissa termeissä on pieniä eroja, 
vaikka käytännössä puhutaan samasta asiasta. Käytössä olevien termien 
suuresta määrästä voi päätellä alan olevan melko nuori, eikä yhtenäistä 
sanastoa ole vielä muodostunut.  

Yleisimmin kirjallisuudessa esiintyvä termi puhuttaessa kielten verkko-
opetuksesta lienee CALL (Computer Assisted Language Learning), 
tietokoneavusteinen kielenoppiminen. Tätä käytetään yleisesti ainakin 
eurooppalaisessa tutkimuksessa [Taalas, 2005, s. 60]. Jos halutaan korostaa 
oppimisen tapahtuvan tietoverkkojen avulla, voidaan puhua verkkopohjaisesta 
oppimisesta (WBL, Web-Based Learning). Tietoverkkoja voidaan käyttää myös 
vain osana opetusta tai tukemassa tavallista luokkahuoneessa tapahtuvaa 
opetusta. Tällaisesta käytetään usein termiä blended learning, sekoitettu opetus. 
Suomeksi voi varmaan puhua myös monimuoto-opetuksesta. Tosin termillä 
monimuoto-opetus voidaan tarkoittaa myös perinteisen luokkahuoneopetuksen 
ja esimerkiksi videoiden yhdistämistä yhdeksi opetuskokonaisuudeksi [Singh, 
2004]. Taalas [2005, s. 60] kertoo myös harvinaisemmista termeistä WELL (Web-
Enhanced Language Learning) ja TELL (Technology-Enhanced Language Learning), 
jotka korostavat teknologian tai verkon käytön opetuksen parantavaa 
vaikutusta. Myös termiä NBLT (Network-Based Language Teaching) on käytetty, 
samoin kuin kielen sanaston oppimista korostavaa termiä CAVL (Computer 
Assisted Vocabulary Learning) [Nation, 2001, s. 108]. 
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Verkko-opetus on varsin laaja käsite. Jo sähköpostin käyttöä kurssin 
tiedotuskanavana voidaan pitää verkko-opetuksena, vaikka yleensä sillä 
käsitetään juuri opetukseen suunniteltujen järjestelmien hyödyntämistä osana 
opettamista tai oppimista. Clarken [2001, s. 53] mukaan verkko-opetuksella 
voidaan laajimmillaan tarkoittaa myös perinteisiä tietokoneella toimivia 
opetusohjelmia, jotka vain ladataan verkon yli käyttäjän koneelle. Tellan [2001] 
määritelmän mukaan verkko-opetus on "opetusta, opiskelua ja oppimista, jota 
tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen, erityisesti Internetin kautta 
saataviin tai siellä oleviin aineistoihin". Korhonen [2004] on puolestaan jaotellut 
verkko-opetusympäristöjä seuraavalla tavalla: 

1. kontaktiopetusta tukeva verkko-oppimisympäristö, 

2. itseopiskelua tukeva verkko-oppimisympäristö, 

3. opiskelun ja oppimisen ohjaamiseen suuntautuva verkkokurssi, 

4. tiedon rakentelua tukevat ympäristöt, ja 

5. reflektiota ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat ympäristöt. 

Tässä tutkimuksessa pääpaino on Korhosen määritelmän ensimmäisen 
tyypin verkko-opetusympäristöissä eli verkko-opetuksen ja perinteisen 
luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen yhdistämisessä, tosin useat esitellyt 
järjestelmät sisältävät ominaisuuksia myös muun tyyppisistä opetus-
ympäristöistä.  

Verkko-opetusta voidaan pitää myös opetuksena, jossa verkko käsitetään 
paikkana, jossa oppiminen tapahtuu. Usein tällaiset opetusympäristöt on 
suunniteltu itseopiskeluun tai sen tukemiseen, eli ne sopivat Korhosen 
määritelmän kakkostyypin oppimisympäristöiksi. Tällaiset kehittyneet verkko-
opetusympäristöt voivat tarjota monia mahdollisuuksia ja tuoda paljon 
lisäarvoa erityisesti itseopiskeluun. Yksi esimerkki kehittyneemmästä 
opetusympäristöstä on Tampereen teknillisellä yliopistolla kehitetty Javala-
opetusympäristö [Javala, 2005]. Se on tarkoitettu Java-kielen itsenäiseen 
opiskeluun, joka toteutetaan kokonaan verkossa. Yksi Javalan hyvistä puolista 
on se, että sen avulla Java-kielen alkeiden opettelu ei vaadi kääntäjän 
asentamista, vaan tehtävien tekeminen hoidetaan kokonaan www-selainta 
käyttämällä. Javala myös arvostelee tehdyt tehtävät ja antaa niistä palautetta. 

Edellä kuvatun verkko-opetusympäristöjen määritelmän [Korhonen, 2004] 
kolmannen kohdan opetusympäristöissä pääpaino on vuorovaikutuksessa. 
Verkko toimii enemmänkin oppimisen ohjauksen välineenä. Tämä asettaa omat 
vaatimuksena myös opettajalle, joka ei enää toimi opettajana perinteisessä 
mielessä, vaan enemmänkin ohjaavana tutorina [Korhonen, 2004]. Tällaisissa 
opetusympäristöissä erilaiset keskustelualueet ovat keskeisessä asemassa koko 
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oppimisprosessissa. Opettajan ja opiskelijoiden roolien muuttuminen ei 
välttämättä ole aivan ongelmatonta. Suurimmalla osalla opettajista ja myös 
opiskelijoilla on kymmenien vuosien opetus- tai opiskelukokemus, ja totutuista 
toimintatavoista poikkeaminen voi olla hankalaa [Forsblom, 2002]. Kannattaa 
myös muistaa että kaikki opetus- tai oppimistavat eivät suinkaan sovellu 
kaikille. 

Useat järjestelmät eivät selkeästi sijoitu mihinkään näistä ryhmistä, vaan 
saattavat sisältää toimintoja useista eri tyypeistä. Luvussa 5 esiteltävää 
Vocabularytester-työkalua voidaan käyttää lähiopetuksen tukena, mutta 
toisaalta se soveltuu myös itseopiskelun apuvälineeksi. Jotkin sen piirteistä 
sopivat taas paremmin Korhosen [2004] määritelmän neljänteen ryhmään, 
tiedonrakentelua tukeviin opetusympäristöihin. 

Verkko-opetusta ei pitäisi käyttää vain sen trendikkyyden takia, ja sen 
käyttöä tulisikin suunnitella tarkkaan. Hyvin suunnitelluilla opetus-
ympäristöillä voidaan saavuttaa pedagogista hyötyä oppimisprosessiin. Myös 
kieltenopetuksessa tietoverkkojen avulla voidaan saada lisäarvoa opetukselle 
[Forsblom, 2002]:  

• Laajempi kurssivalikoima, kursseja voi suorittaa jopa ulkomailta. 

• Hyvin suunnitellut opetusympäristöt tukevat opiskelijan oppimis-
prosessia ja antavat opettajalle mahdollisuuden keskittyä materiaalin 
sisältöön. Kun materiaali jaetaan verkossa, opettaja voi keskittyä 
enemmän opiskelijoiden ohjaamiseen. 

• Opiskelijoiden oppimis- ja kommunikaatiokyvyt parantuvat, verkko-
opetusympäristöillä voidaan tukea yhteistoiminnallista opiskelua. 

Verkko-opetuksesta saatavaa lisäarvoa ei saavuteta kuitenkaan ilman 
ongelmia. Forsblomin [2002] mukaan verkko-opetuksessa voidaan törmätä 
joihinkin esteisiin: 

• Opettajat voivat olla innostuneita vain verkko-opetuksen trendikkyydestä 
ja oppimishyödyt voivat jäädä täysin varjoon, ei ole esimerkiksi järkevää 
pelkästään korvata oppikirjoja verkkosivuille siirretyllä vastaavalla 
materiaalilla. 

• Opettajan ja opiskelijan roolit ja oppimistyylit muuttuvat verkko-
opetuksessa. Muutos voi olla vaikea, koska melkein kaikilla on 
jonkinlainen tuttu toimintatapa.  

• Monet keskittyvät vain verkkosivujen tekemiseen ja materiaalin 
tuottamiseen, vaikka pitäisi keskittyä opetukselliseen puoleen. Perinteiset 
opetusmenetelmät eivät yleensä sellaisenaan toimi verkko-opetuksessa. 
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Verkko-opetuksesta voi olla suurtakin hyötyä kielten oppimiselle. 
Kulttuurien välinen kommunikointi on tärkeä osa kielten oppimista ja 
nykyisten tekniikoiden ja tietoverkkojen avulla kulttuurien välinen 
kommunikointi on mahdollista jopa reaaliajassa. Kielten verkko-
opetusympäristöjen pitäisikin mahdollistaa kommunikointi kulttuurien välillä. 
[Forsblom, 2002] 

2.2. Kieltenopetuksen teorioita 
Erilaiset oppimisteoriat liittyvät läheisesti myös verkko-opetukseen ja kielten 
oppimiseen. Jotta voitaisiin tutkia kieltenopetuksen tulevaisuutta, täytyy ensin 
selvittää kieltenopetuksen menneisyyttä [Tella, 2004]. Kohonen [2004a] on 
jaotellut erilaiset kielitieteelliset näkemykset ja eri arviointitavat taulukon 1 
mukaisesti. 

 
Kielitiede Opp. psykologia Kielenopetus Arviointi 
Traditionaalinen Ei selkeästi 

määriteltyä teoriaa 

Kielioppikäännös-

menetelmä 

Käännös 

Strukturalismi Behaviorismi Audiolinguaalinen teoria Analyyttinen 

testaus 

(Transformaatioteoria), 

Pragmatismi, 

sosiolingvistinen teoria 

Konstruktivismi ja 

humanistiset teoriat 

Funktionaaliskommuni-

katiivinen teoria 

Integratiivinen 

testaus, 

itsearviointi 

Diskurssiteoriat, 

vuorovaikutuksen 

tutkimus, dialogisuus 

Sosiokulttuurinen ja 

kokemuksellinen 

oppiminen 

Kielikasvatus, kulttuurien 

välinen 

kommunikatiivinen 

kompetenssi 

Autenttinen 

arviointi, 

itsearviointi, 

eurooppalainen 

kielisalkku 

Taulukko 1. Kielenopetuksen teorioita. [Kohonen 2004a]. 

Kieltenopetuksen teorioita voi jaotella myös Kohosesta [2004a] poikkeavalla 
tavalla ja käytetyissä termeissäkin on jonkin verran eroja. Tella [2004] kutsuu 
ensimmäistä kieltenopetuksen vaihetta esiteoreettiseksi vaiheeksi, jolloin ei 
vielä ollut muotoutunut mitään varsinaista kielitieteellistä teoriaa. 
Kielioppikäännösmenetelmä kielenopetuksen teoriana on peräisin 1800-luvun 
ensimmäiseltä puoliskolta. Se on varsin yksinkertainen ja suoraviivainen 
menetelmä, jolle on tyypillistä asioiden tekeminen tietyssä järjestyksessä. Ensin 
opetellaan esimerkiksi jokin kielioppisääntö, tyypillisesti tämän jälkeen 
opetellaan ulkoa vieraskielisiä sanoja, ja tämän jälkeen tehdään harjoituksia, 
joissa käännetään lauseita sekä vieraalta kieleltä omalle äidinkielelle että 
toisinpäin käyttäen opittuja sanoja ja kielioppisääntöjä. Tässä menetelmässä 
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keskitytään yleensä kieleen vain lausetasolla. Tämä on hyvin kirjallinen 
kielenopetusmenetelmä ja se vaatii paljon myös äidinkielen käyttämistä uuden 
kielen oppimisessa [Johnson, 2001, ss. 163-166]. 

Toinen vaihe oppimispsykologioiden kehityksessä oli behaviorismi, joka 
muodostui suurimmaksi osaksi ärsyke-reaktio –kytkennän vahvistamisesta 
[Tella, 2004]. Behavioristiseen kieltenopetukseen liittyy audiolinguaalinen 
kielenopetus. Siinä olennaista on kielen puhuminen ja puhutun kielen 
ymmärtäminen. Tämä teoria pohjautuu ensimmäisen kielen oppimiseen, koska 
pienet lapset oppivat äidinkielensä vain kuuntelemalla ja puhumalla [Johnson, 
2001, ss. 171-175]. 

Behaviorismin suosio alkoi laskea 70-luvulla kun kognitiivinen psykologia 
ja kognitivismi tulivat yhä suositummiksi. Opettajat olivat huomanneet, että 
oppimisprosessi on kognitiivinen ja psykodynaaminen prosessi eikä vain 
reagoimista ulkoisiin ärsykkeisiin. Noin 1990-luvulla konstruktivismi nousi 
tärkeimmäksi teoriaksi. [Tella, 2004] 

Kohonen [2004a] on nimennyt uusimman kielenopetuksellisen teorian 
kielikasvatukseksi. Sen perusajatus on, että ihmiset oppivat parhaiten silloin 
kun he oppivat yhdessä [Tella, 2004]. Siihen kuuluu olennaisesti itsearvioinnin 
korostuminen sekä mukautuminen oppijan omiin päämääriin: oppijan 
itseohjautumista ja vastuun ottamista omasta oppimisestaan yritetään 
vahvistaa. Opettajan kielenopetuksella on ikään kuin kaksoistavoite, 
kielenoppiminen ja kasvatukselliset tavoitteet. Toinen tärkeä piirre on 
oppimisen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen korostaminen: opiskelijat 
voivat myös opettaa toisiaan ryhmätöiden avulla. Ryhmissä vastuunottaminen 
koko ryhmän onnistumisesta luo osaltaan yhteisöllisyyttä oppimisprosessiin 
[Kohonen, 2004a].  

Kielikasvatukseen liittyy olennaisesti myös sosiokulttuurinen ja 
kokemuksellinen oppiminen [Kohonen, 2004a]. Kulttuurien välinen 
kommunikointi on nykyisten tietoverkkojen ansiosta yhä helpompaa, ja tämä 
onkin yksi niistä piirteistä joiden takia kielikasvatus soveltuu hyvin verkko-
opetukseen. Forsblomin [2002] mukaan verkko-opetuksessa tulisi korostaa juuri 
kulttuurienvälisiä kommunikointimahdollisuuksia. Verkko-opetusympäris-
töillä voidaan saada monenlaisia lisäominaisuuksia myös ryhmissä 
työskentelyyn. 

Myös oppimisen arviointi on muuttunut teorioiden kehittyessä ja 
muuttuessa. Esiteoreettisessa vaiheessa yleisin menetelmä oli käännös joko 
äidinkielestä opeteltavalle kielelle tai toisinpäin. Behaviorismin aikaan 
audiovälineiden käyttö yleistyi, ja kieltenopetuksesta tuli audiolinguaalista. 
Kokeista tuli analyyttisempiä, ja niissä testattiin kielen pienempiä yksiköitä, 
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esimerkiksi verbin päätteitä tai prepositioita. Oppimisen eri puolet, lukeminen, 
kirjoittaminen, puhuminen, ja kuuntelu, pyrittiin pitämään erillään toisistaan. 
Integratiivinen testaus sai enemmän jalansijaa 70-luvulla, ja silloin alettiin 
kiinnittää enemmän huomiota kielen oppimisen kokonaisuuteen. Tällöin myös 
kielenoppimisen eri puolet pyrittiin yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kommunikatiivinen kielenoppiminen kehittyi 1980-luvulla ja se on ollut 
vahvasti esillä siitä asti. Myöhemmissä vaiheissa, erityisesti konstruktivistisissa 
teorioissa, näkemys arvioinnista muuttui merkittävästi. Prosessiarviointi on 
olennainen osa konstruktivismia, ja se korostaa koko oppimisprosessin 
arviointia pelkän lopputuloksen sijasta. Tella [2004] 

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin erilaisia opiskelijan 
arviointimenetelmiä. 

3. Opiskelijan arvioinnin menetelmiä kieltenopetuksessa 
Tässä luvussa kerron tarkemmin erilaisista arviointimenetelmistä erityisesti 
kieltenopetuksen näkökulmasta. Esittelen perinteisiä kokeita, itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä portfolioarviointia. Kerron myös näiden 
arviointimenetelmien erityispiirteistä, kun niitä käytetään verkko-
opetusympäristöjen avulla. 

Opiskelijan oppimisen arviointi on tärkeää erityisesti kokonaan verkossa 
suoritettavilla kursseilla. Arvioinnin ei ole tarkoitus vain antaa opettajalle 
käsitystä siitä, mitä opiskelijat ovat oppineet, vaan se antaa tietoa myös 
oppijalle itselleen ja tulosten avulla myös opettaja voi arvioida omaa 
onnistumistaan [Johnson, 2001, s. 291]. Monipuolisten arviointi- ja 
testaustapojen käyttäminen motivoi opiskelijaa ottamaan aktiivisemmin osaa 
opetukseen [Born, 2003].  

Verkkokursseilla opettajan ja opiskelijoiden välinen kontakti voi rajoittua 
muutamaan tapaamiseen ja erilaisten elektronisten apuvälineiden kautta 
käytävään kommunikointiin. Perinteisesti luokkahuoneessa tapahtuvassa 
opetuksessa opettajalla on suora kontakti opiskelijoihin, jolloin opettaja saa 
helposti palautetta, jos opetuksessa tai opetustavoissa on jotain vialla. 
Nukahtamaisillaan olevat tai hermostuneesti huokailevat ja päätään pudistavat 
opiskelijat viestittävät, että sisällössä tai opetustavassa on jotain vialla. 
Kasvokkain tapahtuvassa opetuksessa voi helposti kysellä silloin tällöin 
opiskelijoilta jotain ja seurata edes jollain tasolla mitä opiskelijat oppivat. 
Kokonaan virtuaalisesti suoritettavalla kurssilla opettajalla ei ole samanlaisia 
mahdollisuuksia saada palautetta, mutta tämä voidaan korvata hyvin 
toimivalla arvioinnilla [Born, 2003]. 
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3.1. Kokeet 
Kokeiden avulla on helppoa mitata oppijan osaamista. Kokeiden hyviä puolia 
on se, että saman kokeen voi toistaa useaan kertaan eri ihmisille. Kokeita on 
myös helppo käyttää jos suuria määriä ihmisiä pitää saada jonkinlaiseen 
järjestykseen osaamisensa perusteella. Esimerkiksi ylioppilaskokeiden tai 
yliopiston pääsykokeiden korvaaminen opiskelijan tekemien töiden 
vertaisarvioinnilla olisi varmasti ongelmallista. Kokeesta saa myös 
yksiselitteisen todistuksen arvosanoineen. Vaikka kokeen arvosanat eivät 
välttämättä kerrokaan koko totuutta osaamisesta, antavat ne helposti ja 
nopeasti suuntaa hankituista taidoista. 

Kokeilla on myös omat huonot puolensa. Esimerkiksi Hughesin [2003] 
mukaan huonosti suunnitelluilla kokeilla voidaan helposti vain tuottaa 
vahinkoa kielen oppimiselle eivätkä ne onnistu mittaamaan sitä, mitä niiden 
olisi tarkoitus mitata. Yksi esimerkki on käyttää vääränlaisia tehtäviä väärissä 
paikoissa. Hughes [2003] antaa esimerkin vieraan kielen kirjoituskurssilta: 
Opettaja on kertonut, että kurssin loppukokeessa osaamista mitataan vain 
monivalintatehtävillä. Tällöin itse kirjoittaminen voi jäädä vähälle jo 
opiskeluvaiheessa, koska harjoitellaan vain sopivia monivalintatehtäviä 
kirjoittamisen sijasta. Saman ongelman voisi nähdä esimerkiksi kielten 
ylioppilaskirjoituksissa. Lähes koko kieltenopetus lukiossa tähtää vain 
ylioppilaskirjoituksiin ja niissä perinteisesti oleviin tehtäviin. Käytännön kielen 
käytön ja keskustelutilanteiden hallinta jää opetuksessa vähälle.  

Testaamisen vaikutus oppimiselle voi olla myös positiivinen. Hughes [1992] 
kertoo esimerkin yliopistosta, jossa testattiin opiskelijoiden kielitaitoa, kun 
haluttiin tietää ketkä opiskelijat voivat jatkaa varsinaisia opintojaan vieraalla 
(englannin) kielellä. Koe suunniteltiin sisältämään mahdollisimman paljon 
samanlaisia tehtäviä, joihin opiskelijat todennäköisesti törmäisivät jossain 
vaiheessa opintojaan. Kokeessa oli esimerkiksi tehtäviä, jotka jäljittelivät 
luentomuistiinpanojen tekemistä. Tällöin kokeeseen valmistautumisesta ja 
testauksesta on selvästi hyötyä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. 
Testaamisen negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia opiskelulle ja oppimiselle 
kuvataan usein termillä backwash tai washback  [Hughes, 1992, s.1; Cheng and 
Curtis, 2003]. 

Hughesilla [2003] on selkeästi melko kriittinen kanta testaamiseen kielten 
opetuksessa, eikä hän ole suinkaan ainoa, joka kritisoi varsinkin 
monivalintatehtäviä. Johnson [2001, ss. 294-295] listaa muutamia Baxterin ja 
Weirin korostamia monivalintakokeiden huonoja puolia. Näitä on esimerkiksi 
se, että monivalintatehtävissä on aina mahdollisuus arvata oikea vaihtoehto. 
Yksi ongelma on myös se, että huonosti muotoiltuun monivalintakysymykseen 
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voi vastata, vaikka ei olisikaan lukenut tai kuullut tekstiä, johon kysymykset 
pohjautuvat. Johnson kuitenkin myöntää monivalintatehtävien hyvätkin puolet, 
esimerkiksi sen, että niitä on helppo ja nopea korjata. Korjauksen helppous on 
varsinkin tietokoneavusteisen opetuksen näkökulmasta hyvä asia, koska 
monivalintatehtävien tarkistaminen on tietokoneella varsin yksiselitteistä. Yksi 
monivalintakokeiden huono puoli on huijaamisen helppous: 
monivalintakysymyksen oikeita vaihtoehtoja on helppo kertoa vierustoverille 
non-verbaalisin keinoin [Hughes, 1992, s. 62]. Tämä ongelma voidaan kiertää 
ainakin osittain tekemällä eri opiskelijoille erilaiset versiot kokeesta, joissa 
vaihtoehtojen tai kysymysten järjestystä on muutettu. Vaihtoehtojen ja 
kysymysten järjestyksen arpominen on varsin helppoa erityisesti 
tietokoneavusteisessa testauksessa. 

Johnsonin [2001, ss. 303-305] mukaan hyvän kokeen tärkeimpiä 
ominaisuuksia on luotettavuus. Luotettavuudella hän tarkoittaa sitä, että kaksi 
eri arvioijaa antaisi samoista vastauksista samat pisteet, ja toisaalta sitä, että 
sama arvioija antaa kahdesta samansisältöisestä vastauksesta eri kerroilla samat 
pisteet. Kokeiden tarkastuksen luotettavuudesta ei tarvitse tietokoneavustei-
sessa opetuksessa juurikaan murehtia, tietokoneen tekemä tarkastus on 
objektiivinen [Hughes, 1992, s. 35]. Koneellista tarkastusta voitaneen pitää 
lahjomattomana ja samansisältöisistä vastauksista pitäisi tulla aina samat 
pisteet. Hyvän kokeen tulisi myös luotettavasti mitata juuri sitä asiaa, johon se 
on suunniteltu.  

Arvioijilla on väistämättä odotuksia vastaajista, jotka he tuntevat. Vain 
täysin objektiivisessa kokeessa tämä ei vaikuta pisteisiin. Tutkimusten mukaan 
vaikka arvioija ei näkisikään nimeä, myös valokuva, vastaajan sukupuoli tai 
etninen tausta voivat vaikuttaa arviointiin. Tämä vaikutus pienenee jos 
arvostelija näkee esimerkiksi pelkän opiskelijanumeron [Hughes, 1992, s. 42]. 
Tietokoneen tekemään arvosteluun tällaiset tekijät eivät vaikuta. 

Tietokoneiden avulla kokeesta voi saada myös huomattavasti 
henkilökohtaisemman, kun koe voidaan mukauttaa opiskelijan taitotasoon. 
Tällöin seuraava kysymys voidaan valita aina edellistä vaikeammaksi tai 
helpommaksi opiskelijan vastauksesta riippuen, jolloin opiskelija säilyttää 
mielenkiintonsa eikä turhaudu [Lilley and Barker, 2002]. 

3.1.1. Erilaisia koetyyppejä  
Kokeita voidaan jaotella ryhmiin monella eri perusteella. Niitä voidaan jaotella 
esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen perusteella, testaustavan perusteella tai 
arvostelun perusteella.  
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Osaamistasokoe (proficiency test) mittaa arvioitavan kielitaitoa riippumatta 
aiemmasta koulutuksesta. Se ei perustu kurssien sisältöihin, vaan mittaa vain 
osaamista. TOEFL-koe on tyypillinen esimerkki osaamistasokokeesta. TOEFL, 
eli Test of English as a Foreign Language, on koe, joka mittaa muuta kuin 
englannin kieltä äidinkielenään puhuvien englannin kielen osaamista [TOEFL, 
2006]. TOEFL on standardoitu kielitesti, ja sen avulla voidaan arvioida 
esimerkiksi hakijan soveltuvuutta aloittaa yliopisto-opinnot englannin kielellä.  

Saavutuskoe (achievement test) liittyy yleensä suoraan johonkin kurssiin. 
Kokeella mitataan onko tavoiteltu tietotaso saavutettu. Kokeita voidaan 
järjestää kurssin lopussa tai pitkin kurssia testaamaan tapahtunutta kehitystä. 

Diagnosoiva koe (diagnostic test) diagnosoi testattavan taitoja. Tällaisella 
kokeella voidaan kartoittaa opiskelijan vahvuudet ja heikkoudet kielen 
käyttäjänä, ja mitä pitäisi opettaa lisää. Hughes [1992, ss. 13-14] pitää tällaisia 
kokeita erityisen hyödyllisinä itseopiskelussa, jolloin opiskelija voi itse 
määritellä omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja ohjata niiden perusteella 
tulevaa opiskeluaan. 

Lähtötasokokeilla (placement test) mitataan yleensä opiskelijoiden 
osaamistasoa ennen jonkin kurssin suorittamista. Useilla yliopistotasoisilla 
kielten kursseilla opiskelijat jaetaan useampaan ryhmään osaamistasonsa 
perusteella. 

Toinen tapa jaotella kokeita niiden käyttötarkoituksen lisäksi on jakaa ne 
kahteen eri ryhmään, suoraan (direct) ja epäsuoraan (indirect) testaamiseen. 
Suorassa testauksessa testataan suoraan sitä asiaa, jonka osaamista halutaan 
mitata. Jos halutaan päästä selville opiskelijan kirjoitustaidosta, pyydetään 
häntä kirjoittamaan aine, tai kielen ääntämistä mitattaessa pyydetään 
testattavaa puhumaan. Tällaisella testauksella on yleensä oppimista ja 
opettamista edistäviä vaikutuksia. [Hughes, 1992, ss. 14-15] 

Epäsuorassa testauksessa taas käytetään erilaisia tehtäviä, jotka mittaavat 
epäsuorasti haluttua asiaa. Esimerkiksi kirjoitustaito koostuu useista eri osista, 
muun muassa kielioppisäännöistä ja sanastosta. Näitä taitoja voidaan yrittää 
mitata esimerkiksi aukkotehtävillä, ja näissä tehtävissä menestymisestä voidaan 
arvioida myös kirjoitustaitoa. Hughes esittelee myös Ladon idean testata kielen 
ääntämistä yhdistelytehtävällä, jossa pitää valita riimejä muodostavia sanoja. 
Epäsuoran testauksen ongelma on se, että yhteys testin ja mitattujen taitojen 
välillä ei ole välttämättä kovin suuri. Riimittelyssä onnistunut opiskelija ei siis 
välttämättä ole hyvä ääntämään opeteltavaa kieltä. Epäsuoran testauksen 
vahvuus on puolestaan sen tulosten yleistettävyydessä. Jos opiskelija hallitsee 
erilaiset kielioppiasiat aukkotehtävässä, voidaan olettaa hänen osaavan 
kielioppiasiat myös muilla kielen käytön osa-alueilla. [Hughes, 1992, ss. 15-16] 
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Kolmas tapa jakaa kokeita eri luokkiin on niiden arvostelutavan perusteella. 
Kokeet voidaan jakaa joko normiperusteisiin tai kriteeriperusteisiin kokeisiin. 
Normiperusteinen koe antaa tuloksen esimerkiksi prosentteina kuinka moni 
opiskelija on pärjännyt yhtä hyvin, se vertaa opiskelijan suoritusta muihin 
opiskelijoihin. Kriteeriperusteisissa testeissä annetaan arvosana tiettyjen 
kriteerien perusteella. Esimerkiksi Euroopan neuvoston kehittämän 
eurooppalaisen viitekehyksen (The Common European Framework of Reference for 
Languages) avulla voidaan antaa sanallisia kuvauksia opiskelijoiden 
osaamistasosta [CEFR, 2006]. Hughesin [1992, s. 18] mukaan tämä voi olla 
hyvin motivoiva ja toimiva arviointitapa: se kertoo hyvin tarkkaan mitä kielen 
oppija oikeasti osaa, ja kurssilta saavutettavat taitotasot voivat motivoida 
opiskelijaa kurssilla. Esimerkiksi TOEFL-kokeesta saa numeerisen arvosanan, 
joka ei varsinaisesti kerro mitään kokeen tekijän kielitaidosta. Jos TOEFL-koetta 
käytetään vaatimuksena yliopisto-opintojen aloittamiselle, täytyy numeeristen 
arvosanojen perusteella ensin arvioida riittävä taitotaso. Arviointi ja sopivan 
vaatimustason asettaminen tehdään yleensä kokemuksen perusteella [Hughes, 
1992, ss. 17-19]. Vaikka sanallisilla arvioinneilla on omat hyvät puolensa, on 
numeroihin perustuvalla arvioinnilla kuitenkin pitkät perinteet, ja tuntuisi lähes 
mahdottomalta että esimeriksi yliopiston kielikursseilla alettaisiin käyttää 
pelkästään sanallisia arvioita. 

Tietokoneavusteisessa testauksessa numeerinen arvostelu on lähes 
välttämättömyys. Ainakin jossain vaiheessa tietokoneen täytyy arvioida 
osaaminen numeroiden avulla, mutta numerot voidaan myöhemmin kääntää 
sanallisiksi osaamistasoiksi. 

3.1.2. Huijaus verkkokokeessa 
Huijaus kokeessa voidaan käsittää monella eri tavalla. Huijaamista voi olla 
vastausten katsominen toisilta kokeen tekijöiltä tai kirjasta, tai omien 
muistiinpanojen käyttäminen. Kokeiden siirtäminen verkkoon tuo uusia 
mahdollisuuksia kokeessa huijaamiselle. Yhteys johonkin tietoverkkoon 
tietokoneesta on välttämätön, ja tällöin myös saatavilla olevan aineiston määrä 
voi olla valtava. Oikeita vastauksia voi hakea kurssin verkossa olevasta 
luentomateriaalista tai elektronisista sanakirjoista. Yksi verkko-opetuksen 
vahvuuksista on sen vapaus ajasta ja paikasta, ja joissain tapauksissa kokeen 
tekemistä valvotusti voi olla vaikea toteuttaa. Tällöin huijauksen estäminen on 
lähes mahdotonta ja sitä täytyy yrittää estää muilla kuin teknisillä ratkaisuilla. 

Yksi käytetty menetelmä todellisen tietämyksen testauksessa on testiin 
käytettävän ajan rajaaminen. Jos sanakokeessa vastausta ei tiedä heti, ei oikeaa 
vastausta ehdi etsiä verkosta tai muista lähteistä. Verkossa tapahtuva testaus 
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voidaan järjestää myös valvotusti joko kameroiden kuvatessa tai opettajan 
valvonnassa. Tällöinkin ongelmia voi tulla ylimääräisistä kokeeseen 
osallistujista kuten Campbellin ja Pargasin [2003] tutkimuksessa. He kokeilivat 
kokeiden järjestämistä verkkoympäristössä, ja yksi ongelma oli se, että 
kokeeseen osallistui opiskelijoita valvotun luokkahuoneen ulkopuolelta. Vaikka 
kokeeseen osallistuminen vaati juuri ennen kokeen alkua annetun salasanan 
syöttämistä, oli salasana levinnyt pikaviestinohjelmien avulla nopeasti 
luokkahuoneen ulkopuolelle. Tätä voidaan yrittää estää esimerkiksi 
rajoittamalla kokeeseen osallistujat IP-osoitteen perusteella. Luvussa 5 
tarkemmin esiteltävässä sanaston testaukseen tarkoitetussa Vocabularytester-
järjestelmässä opettaja voi yksitellen valita kokeeseen osallistuvat opiskelijat.  

Campbell ja Pargas [2003] ehdottavat yhdeksi ratkaisuksi kokeissa 
huijaamisen estämiseksi täysin avointa tenttiä, jossa opiskelija saa käyttää 
kaikkea haluamaansa materiaalia, myös verkosta löytyvää materiaalia. Tämä 
voisi olla toimiva ratkaisu täysin etäopiskeluna suoritettavilla kursseilla, jolloin 
kokeen valvonnan järjestäminen on vaikeaa tai täysin mahdotonta. Kaikkiin 
tilanteisiin tai kaikille aloille näin avoimet kokeet eivät varmastikaan sovellu. 
Kurssin sisältöjen ja arvioinnin hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä 
huijaamista. Jos kurssilla pidetään vain yksi loppukoe, jonka perusteella 
annetaan koko kurssin arvosanat, on kiusaus kokeessa huijaamiseen varmasti 
suuri. Verkko-opetuksessa arvioinnin tulisikin olla jatkuvaa ja tapahtua koko 
kurssin ajan [Bartley, 2006]. 

Vaikka tietokoneen avulla testattaessa esimerkiksi monivalintakokeen 
vastausten järjestys on helppo arpoa ja näin vaikeuttaa vierustoverilta 
lunttaamista, asettaa kokeiden järjestäminen verkkoympäristössä omat 
ongelmat kokeiden valvomiselle. Erillisen ohjelmiston avulla huijausta 
pystyttäisiin ehkäisemään tehokkaammin, mutta tällöin menetetään joitain 
verkko-opetuksen etuja. Pelkästään testausta varten suunnitellut ohjelmat 
vaativat tietyn käyttöjärjestelmän käyttöä, kun taas verkko-opetukseen 
tarvitaan vain toimiva selainohjelma.  

JavaScript on tekniikka, jonka avulla www-sivuille voidaan lisätä 
toiminnallisuutta. Sen avulla voidaan estää joitain toimintoja, jotka saattaisivat 
helpottaa kokeessa huijaamista. JavaScript-tekniikan avulla koe voidaan 
esimerkiksi avata uuteen selainikkunaan, joka voidaan venyttää koko näytön 
kokoiseksi. Näin ikkunoiden välillä siirtymistä ja oikeiden vastausten 
hakemista tietokoneelta voidaan ainakin vaikeuttaa. Leikkaa-liimaa -toiminnon 
avulla oikeat vastaukset saa nopeasti kopioitua vastauskenttiin ilman, että 
vastauksia tarvitsee itse edes kirjoittaa. Tämäkin toiminto voidaan kuitenkin 
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estää JavaScript-tekniikan avulla, jolloin vastaukset joutuu ainakin 
kirjoittamaan itse. 

Arvioinnin suorittaminen kokeiden avulla ei suinkaan ole ainoa 
arviointimenetelmä, ja verkko-opetuksessa monet muut, autenttisemmat 
arviointitavat voivat toimia paremmin. 

3.2. Itsearviointi 
Itsearviointi on olennainen osa nykypäivän opiskelua. Omaa kielen 
osaamistaan on helppo arvioida esimerkiksi Euroopan neuvoston kehittämällä 
eurooppalaisella viitekehyksellä (The Common European Framework of Reference 
for Languages). Se on oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen 
viitekehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa 
peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle. Viitekehys on suunniteltu 
sekä oppijan itsearvioinnin että kurssien sisältöjen suunnittelun apuvälineeksi. 
Euroopan yhteisenä viitekehyksenä se toimii hyvin vertailtaessa eri maissa 
tehtyjen kieliopintojen vastaavuuksia. [CEFR, 2006] 

Eri taitotasot on myös kuvattu sanallisesti taulukkoon, joten esimerkiksi 
jonkin kurssin suorittamista suunnitellessa on helppoa nähdä, mitä kurssin 
suorittamisen jälkeen täytyisi osata. Sanallisten taitotasojen perusteella voi 
arvioida omaa osaamistaan ja valita itselleen sopivan tasoisia 
jatkokoulutuskursseja. [CEFR, 2006] 

Itsearviointi on usein varsin luonteva osa verkko- ja tietokoneavusteista 
opetusta. Usein verkko-opetuksessa vastuu oppimisesta siirtyy jollain tasolla 
opettajalta oppijalle ja tällöin arvioinnin vastuu jää oppijan harteille. Toki 
verkko-opetusympäristöt voivat tarjota apuvälineitä arviointiin esimerkiksi 
monivalintatehtävien muodossa, mutta syvemmän kielen osaamisen arviointi 
jää opettajan tai oppijan vastuulle. Verkko-opetuksessa itsearvioinnin ja 
testaamisen raja voikin olla hieman epäselvä. Verkko-opetusympäristöissä 
itsearviointia voidaan helposti tukea esimerkiksi automaattisesti tarkastetuilla 
tehtävillä tai testeillä.  

3.3. Vertaisarviointi 
Vertaisarvioinnilla voidaan helposti vähentää opettajan töiden tai kokeiden 
arviointiin kuluvaa aikaa jakamalla osa arviointivastuusta opiskelijoille. 
Arvioimalla toisten tekemiä töitä ja antamalla niistä palautetta voi oppia myös 
itse. Kuten usein verkko-opetuksessakin, vertaisarviointia tehtäessä opettajan ja 
opiskelijoiden perinteiset roolit muuttuvat, ja tästä saattaa seurata joitain 
ongelmia. Opettamis- ja arviointivastuun siirtyminen opiskelijoille ei sovi 
kaikille opiskelijoille, eikä varmasti kaikille opettajillekaan. 
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Kieltenopetuksessa vertaisarviointia on käytetty erityisesti kirjallisten 
töiden, kuten aineiden arvioinnissa. Sengupta [1998] teki tutkimuksen 15- ja 16-
vuotiaiden englantia opiskelevien tyttöjen parissa ja hän törmäsi muutamiin 
ongelmiin vertaisarvioinnissa. Hänen mukaan kielten opiskelijat ottavat 
palautetta vaihtelevasti vastaan, ja huomautetuista virheistä otetaan huomioon 
yleensä vain sellaiset, joita itsekin pidetään väärinä. Hän huomasi, että usein 
opiskelijoiden osoittamia virheitä ei uskota ennen kuin opettaja huomauttaa 
samasta virheestä. 

Sengupta [1998] kertoo Hong Kongissa tekemästään kokeilusta, jossa 
ainekirjoitusta harjoiteltiin vertaisarvioinnin avulla. Arviointi tapahtui 
tarkoitusta varten tehdyn arviointilomakkeen avulla. Kirjoittaminen tehtiin 
kahdessa vaiheessa, ja ensimmäisen vaiheen jälkeen saatiin takaisin toisen 
opiskelijan täyttämä arviointilomake, jonka perusteella omaa tekstiä korjattiin. 
Tästä on paljon hyötyä kirjoittamisen opettelussa. Kirjoittaminen vaiheittain on 
hyvä taito, ja toisten töiden arviointi totuttaa opiskelijat katsomaan omaa 
ainetta myös lukijan näkökulmasta. Toisten tekstien lukemisesta saa hyviä 
ideoita myös omaan tekstiinsä. 

Opiskelijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että jotkut opiskelijat eivät haluaisi, 
että heidän ystävänsä lukevat heidän tekstejään. Osa täytti arviointilomakkeen 
vain siksi, että opettaja käski täyttää sen. Opiskelijoiden mielestä aineiden 
arviointi on opettajan työtä eivätkä toiset opiskelijat osaa antaa ohjeita siitä, 
miten omaa ainettaan voisi parantaa. Opiskelijat olivat hyvin huolissaan 
saamistaan arvosanoista, ja se vaikutti koko kokeilun onnistumiseen. 
Opiskelijoiden suhtautuminen vertaisarviointiin oli hyvin huono, ja heidän 
mielestään opettaja oli ainoa henkilö arvioimaan heidän töitään. Sengupta 
[1998] huomauttaakin, että opiskelijoiden ja opettajien roolit ovat syvään 
juurtuneita jo 15-vuotiailla opiskelijoilla. 

Vertaisarvioinnin toteuttamisella verkossa voidaan saavuttaa joitain etuja 
perinteisesti paperilla tehtyyn vertaisarviointiin verrattuna. Suurin etu 
saavutetaan arvioitavien töiden helpolla jakamisella. Jos työt palautetaan 
elektronisesti verkkolomakkeen kautta, on ne helppo arpoa ja palauttaa 
arvioitavaksi muille opiskelijoille. Arviointi voidaan helposti suorittaa myös 
täysin anonyymisti, mikä saattaa parantaa opiskelijoiden suhtautumista 
vertaisarviointiin. Senguptan [1998] tutkimuksessa opiskelijat eivät olisi 
halunneet, että heidän vierustoverinsa lukevat heidän aineitaan. Opiskelijoiden 
suhtautumisessa vertaisarviointiin voi olla eroja eri kulttuurien välillä. 



 16 

3.4. Portfolioarviointi 
Portfolioarviointi on yhä yleisemmin käytössä ja sitä käytetään jopa ala-asteilla 
ja päiväkodeissa. Portfolio on opiskelijan tekemä kokoelma töitä, jonka avulla 
voi näyttää omaa kehittymistään ja oppimistaan suhteessa opetustavoitteisiin 
[Kohonen, 2002]. Sen avulla on helppo osoittaa omaa osaamistaan esimerkiksi 
työnhakutilanteessa. Varsinkin taiteellisilla aloilla oman osaamisen 
osoittaminen ilman työnäytteitä on varmasti vaikeaa. Ei esimerkiksi lukion 
päästötodistukseen saatu kuvaamataidon numero kerro taiteelliseen 
jatkokoulutukseen haettaessa todellisesta osaamistasosta kovinkaan paljon. 

Portofolioarviointi toimii myös kielten opetuksessa. Sen avulla saadaan 
monipuolista palautetta oppimisesta ja se näyttää paremmin mitä oppijat 
osaavat konkreettisesti tehdä opitulla kielellä [Kohonen, 2004b]. 

Eurooppalainen kieliportfolio (European Language Portfolio, ELP) on 
Euroopan neuvostossa jo 30 vuoden ajan kehitetty kielen oppimisen työväline, 
joka korostaa itsenäistyvää kielenoppimista [Kohonen, 2004a]. Kohosen [2004b] 
mukaan sillä on pedagogista potentiaalia. Eurooppalaisella kieliportfoliolla 
voidaan vahvistaa eri kulttuurien välistä ymmärrystä ja kulttuurien välisien 
erojen hahmottamista. Portfolion avulla voidaan helposti tukea itsearviointia ja 
se toimii myös hyvänä tapana välittää tietoa eteenpäin [Kohonen, 2004b]. 
Portfolioarvioinnista on paljon hyötyä myös opettajalle. Kohosen [2004b] 
mukaan opettajat pitivät siitä, että portfolioiden avulla he oppivat tuntemaan 
oppilaansa paremmin, ja se puolestaan auttaa heitä motivoimaan ja ohjaamaan 
oppilaitaan henkilökohtaisemmin.  

Kieliportfolioita voidaan käyttää myös arvioinnin apuna. Se on hyvin 
autenttinen arviointitapa, ja se tukee hyvin elinikäistä oppimista. 
Portfolioarviointi korostaa koko oppimisprosessin arviointia pelkän 
lopputuloksen sijasta verrattuna esimerkiksi perinteiseen testaukseen, jossa 
vain lopputuloksella on väliä [Tella, 2004]. Portfolioarviointi pyrkii myös 
lisäämään opiskelijan kommunikointitaitoja [Kohonen, 2004a]. Niin kuin 
kaikissa arviointimenetelmissä, myös portfolioarvioinnissa on omat 
ongelmansa. Kohosen [2004b] kuvaamassa eurooppalaisessa kieliportfoliossa 
oppilaat valittivat, että se vie paljon aikaa ja tehtävät olivat vaikeita. Monet 
oppilaat valittivat, että portfolion tekeminen on typerää, tarpeetonta ja 
turhanpäiväistä. Lukio-oppilaat pelkäsivät, että heidän kielenkäyttönsä ei ole 
tarpeeksi tarkkaa ja sääntöjen mukaista, ja he pelkäsivät huonoja tuloksia 
ylioppilaskirjoituksissa. Tämä pelko osoittautui kuitenkin vääräksi, sillä 
oppilaat pärjäsivät yhtä hyvin kuin muutkin, ja portfolio-opetukseen 
osallistuneet selvisivät ainekirjoituksesta keskimäärin hieman paremmin kuin 
muut [Kohonen, 2004b]. 
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Erilaisten opettaja- ja opiskelijaroolien omaksuminen voi olla vaikeaa 
perinteisiin rooleihin tottuneille. Portfolio-opetuksessa vastuu oppimisesta 
siirtyy opettajalta oppilaalle itselleen ja opiskelijoiden täytyy olla 
itseohjautuvampia ja ottaa itse vastuu omasta oppimisestaan. Selvästikään tämä 
ei sovellu kaikille. 

Verkkoportfoliolla on joitain etuja paperille tehtyyn portfolioon nähden. 
Yleensä paperiportfoliota tarkastellaan vasta sen valmistumien jälkeen, mutta 
verkossa olevaa portfoliota voivat vaivattomammin tarkastella sekä opettaja 
että muut oppilaat jo silloin, kun se on vielä työn alla [Born, 2003]. 
Paperiportfolio voi huonoimmillaan olla vain joukko papereita, jotka on laitettu 
yhteen kuvaamaan tietoja ja taitoja [Avraamidou and Zembal-Saul, 2002]. 
Portfoliot voidaan liittää helposti myös muihin arviointimenetelmiin, 
esimerkiksi vertaisarviointiin. Arvioimalla toisten opiskelijoiden portfolioita voi 
saada hyödyllisiä vinkkejä sekä saada omaan työhönsä ja oppimiseensa uusia 
ideoita. Portfolioarvioinnissa on tärkeää, että opettajalta saa selkeät ohjeet 
portfolion tekemiseen. Portfolioihin tottumaton opiskelija voi helposti mennä 
sekaisin ja menettää kiinnostuksensa koko ideaan [Born, 2003]. Nykyisillä 
verkkotekniikoilla erilaisen aineiston liittäminen omaan portfolioon on varsin 
vaivatonta. Esimerkiksi videoleikkeet, teksti, kuva ja ääni sulautuvat helposti 
yhdeksi audiovisuaaliseksi kokonaisuudeksi, mikä ei olisi mahdollista ilman 
digitaalitekniikan tuomaa apua. Vieraiden kielten opetuksessa portfolioonsa 
voisi nauhoittaa omaa puhettaan kertomaan ääntämisen kehittymisestä. 
Avraamidou ja Zembal-Saul [2002] pitävät verkkoportfolioiden tasoa 
korkeampana perinteisiin verrattuna. Verkossa julkaistut portfoliot ovat 
helposti laajemman yleisön saatavissa, ja tällöin paine niiden tekemiseen 
paremmin on korkeampi. 

3.5. Arviointimenetelmien soveltuvuus verkko-opetukseen 
Erilaisten arviointimenetelmien hyvät ja huonot puolet verkko-opetuksessa on 
koottu taulukkoon 2. Tietokoneen käyttäminen arvioinnissa tuo mukanaan 
omat ongelmansa, jotka vaikuttavat kaikkiin arviointitapoihin. Tottumattomalle 
käyttäjälle tietokoneen käyttö voi osoittautua ylivoimaiseksi ongelmaksi, tai 
uusien arviointimenetelmien käyttäminen voi ensimmäisillä kerroilla tuntua 
vaikealta. Perinteisistä kokeista poikkeavat arviointitavat vaativat opettajan ja 
opiskelijoiden roolien muuttumista ja yhteensulautumista, ja tätä voi olla vaikea 
hyväksyä. Senguptan [1998] tutkimuksessa opiskelijat eivät pitäneet 
vertaisarvioinnista, koska heidän mielestään opettaja on ainoa ihminen 
antamaan palautetta heidän aineistaan. Forsblom [2002] muistuttaa, että 
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opettajan ja opiskelijoiden roolien muutos verkko-opetuksessa voi olla vaikeaa 
myös opettajille.  

Verkkotekniikoiden avulla voidaan saavuttaa myös joitain yleisiä hyötyjä. 
Esimerkiksi papereiden lähettely opettajan ja opiskelijoiden välillä vähentyy, ja 
myös tulosten käsittely on helpompaa. Tulosten säilyttäminen voi tuoda 
mukanaan myös hallinnollisia etuja. 
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Arviointimenetelmä Hyvät puolet Huonot puolet 

Kokeet • Automaattisesta 

tarkastuksesta paljon 

ajansäästöä 

• Tulokset nähtävissä 

välittömästi kokeen 

jälkeen 

• Tulosten helppo 

analysointi 

• Objektiivinen tarkastus 

• Kysymykset voidaan 

arpoa suuresta 

kysymyspankista 

• Sama koe helppo uusia 

• Tulosten säilyttäminen 

• Tarkastus toimii hyvin 

vain monivalinta-

kysymysten tai 

lyhyiden vastausten 

kanssa 

• Kokeet usein työläitä 

tehdä 

• Käytetty tekniikka tai 

sekava käyttöliittymä 

saattaa vaikuttaa 

saatuihin tuloksiin 

• Uusia mahdollisuuksia 

huijaamiseen 

 

Itsearviointi • Voidaan tukea esimerkiksi 

automaattisesti 

tarkastettujen tehtävien 

avulla 

• Lähes välttämätöntä 

verkko-opetuksessa 

Vertaisarviointi • Töiden jakaminen 

arvioitavaksi voidaan 

tehdä anonyymisti 

• Töiden jakaminen ei vaadi 

juurikaan työtä opettajalta 

• Opettamis- ja 

tarkastusvastuun 

siirtyminen 

opiskelijoille ei sovellu 

kaikille 

Portfolioarviointi • Verkkoportfolio helposti 

useampien ihmisten 

saatavilla 

• Helppo sisällyttää tekstiä, 

kuvaa, ääntä ja liikkuvaa 

kuvaa 

• Voi vaatia teknistä 

osaamista laatijaltaan 

• Verkkoportfolion 

sijoittaminen opiskelun 

jälkeen 

Taulukko 2. Arviointimenetelmien hyvät ja huonot puolet verkko-opetuksessa. 

Seuraavassa luvussa esittelen erilaisia verkko-opetusympäristöjä, jotka 
tukevat edellä esiteltyjä arviointimenetelmiä. 
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4. Kielten verkko-opetusympäristöt 
Tässä luvussa käsittelen erilaisia kieltenopetuksessa käytettyjä verkko-
opetusympäristöjä ja niistä tehtyjä tutkimuksia. Esittelen myös tutkimuksia 
verkko-opetusympäristöistä, joissa on käytetty edellisessä luvussa esiteltyjä 
arviointimenetelmiä. Ensin esittelen yleisempiä kieltenopetukseen käytettyjä 
ympäristöjä ja sen jälkeen tutkimuksia kokeiden ja vertaisarvioinnin 
järjestämisestä verkossa. Lopuksi esittelen tarkemmin myös Moodle-
järjestelmää, ja kerron esimerkin avulla, kuinka sen avulla voidaan toteuttaa 
koko kielten kurssin arviointi. 

4.1. Esimerkki kielten verkko-opetusympäristöstä 
Kielten verkko-opetukseen on olemassa monenlaisia järjestelmiä. Jotkut näistä 
on suunniteltu vain tarkkaan rajattuun käyttöön, kun taas toisia järjestelmiä 
voidaan käyttää monella eri tavalla etä- ja lähiopetuksen tukena. Yksi laajempi 
kieltenopetukseen suunniteltu järjestelmä on Russian on the Net 
-opetusympäristö [Forsblom, 2002]. 

Forsblom [2002] tutki opettajien ja opiskelijoiden suhtautumista venäjän 
verkko-opetukseen Russian on the Net -opetusympäristössä. Se oli osa Tekesin 
rahoittamaa hanketta, jonka tekninen toteutus tehtiin Tampereen teknillisen 
yliopiston Hypermedialaboratoriossa. Kehitykseen osallistui myös venäjän 
opettajia ja muita venäjän kielen asiantuntijoita. Tavoitteena oli suunnitella 
teknisesti ja pedagogisesti toimiva venäjän alkeiden oppimisjärjestelmä, jossa 
korostettiin opiskelijakeskeisyyttä ja opiskelijan omaa aktiivisuutta. Russian on 
the Net -opetusympäristö suunniteltiin yläasteen ja lukion venäjän kielen 
alkeiden oppimiseen. Se sisältää opetusmateriaalia ja työkaluja, jotka 
mahdollistavat kommunikaation opiskelijoiden, opettajien ja muiden venäjän 
kielen ammattilaisten välillä. Työkalujen avulla voidaan tuottaa materiaalia ja 
toteuttaa projekteja www-editorin avulla. Ympäristö suunniteltiin joustavaksi ja 
se mahdollistaa opiskelun omaan tahtiin tai opettajan ohjaamana. Sen tarkoitus 
oli tukea perinteistä luokkaopetusta. [Forsblom, 2002] 

Russian on the Net -opetusympäristö on rakennettu rakennus-metaforan 
ympärille. Se on ikään kuin kuudesta huoneesta koostuva rakennus, jonka 
jokaisessa huoneessa voi tehdä erilaisia tehtäviä. Huoneet ovat harjoittelualue, 
studio, henkilökunnan huone, takahuone, linkit ja galleria. Perinteinen 
opetusmateriaali löytyy harjoittelualueelta. Materiaali on jaettu useaan teemaan 
ja se sisältää myös ääntä ja videota sekä automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. 
Kielioppiosiot on rakennettu konstruktivistisesti siten, että oppilas voi itse 
rakentaa oman käsityksensä kieliopista. Studiosta löytyy työkalut, joiden avulla 
voidaan pitää yhteyttä oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden välillä. 
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Studiosta löytyy myös reaaliaikainen keskustelualue sekä uutis-tyyppinen 
keskustelualue. Henkilökunnan huone on sisällöltään samanlainen kuin studio, 
mutta sinne on pääsy vain opettajilla ja asiantuntijoilla. Henkilökunnan 
huoneessa voidaan jakaa tiedostoja ja siellä voi myös tarkastella oppilaiden 
palauttamia harjoituksia. Takahuoneeseen voi laittaa opettajien huoneessa 
tehtyä materiaalia kaikkien nähtäville. Galleriassa on nähtävissä lopulliset työt 
ja niiden arvostelut. Linkit-osiossa on linkkejä ajankohtaisiin asioihin venäjän 
kulttuurista ja kielestä. [Forsblom, 2002] 

Forsblom [2002] kartoitti oppilaiden ja opettajien kokemuksia Russian on 
the Net –opetusympäristöstä. Tutkimuksen pääpaino ei ollut niinkään 
opetusympäristön avulla saaduissa oppimistuloksissa, vaan opettajien ja 
oppilaiden odotuksissa ja kokemuksissa. Käytännön kokeilu tehtiin 
tamperelaisissa lukioissa, ja siihen osallistui kuusi opettajaa ja 60 oppilasta.  

Opettajat ja oppilaat haastateltiin ennen ja jälkeen opetusympäristön käytön. 
Oppilaiden motivaatio oli alussa kohtalainen ja se säilyi sellaisena tutkimuksen 
loppuun asti. Opiskelijat odottivat ympäristön tarjoavan vaihtelua, 
mielenkiintoa ja monipuolisuutta ja uusia metodeja kielen oppimiseen. 
Opiskelijat toivoivat, että ympäristö auttaisi kieliopin ja lauserakenteiden 
oppimisessa. Forsblom arveli, että opiskelijat vertasivat verkko-
opetusympäristöä perinteisiin opetusmenetelmiin ja heillä oli ongelmia 
hahmottaa ympäristön kaikki mahdollisuudet. Ympäristöä pidettiin kuitenkin 
hyödyllisenä ja oppilaat pitivät opettamista merkityksellisempänä ja 
vaihtelevampana kuin perinteinen opetus. Kokeilun aikana ei ollut aikaa 
käyttää keskustelualueita tai linkkejä, eikä www-editoria. Näiden työkalujen 
avulla oppilaat olisivat ehkä oppineet parhaiten kommunikointitaitoja venäjän 
kielellä. Oppilaat kokivat, että he tarvitsivat enemmän tietoa venäjän 
kulttuurista. Keskustelutyökalun avulla opettajat ja oppilaat voisivat vaihtaa 
ajatuksia ja ideoita kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Ympäristö olisi 
mahdollistanut projektien tekemisen ja niiden koostamisen www-editorin 
avulla. Näitä työkaluja ei kuitenkaan käytetty kokeilun aikana. [Forsblom, 2002] 

Myös opettajien motivaatio oli alussa kohtalainen ja pysyi sellaisena 
kokeilun loppuun saakka. Opettajat toivoivat oppivansa jotain uutta, 
motivoivansa oppilaita paremmin ja toivoivat saavansa vaihtelua opettamiseen. 
Opettajien odotukset ylittyivät. He pitivät erityisesti siitä, että oppilaat 
saattoivat opiskella omaa tahtiaan. Opettajat arvostivat myös monia eri 
yhteistyön tapoja ja sitä, että järjestelmä motivoi erityyppisiä oppilaita. 
Kuitenkin ryhmätyötä tukevia toimintoja käytettiin kokeilussa kaikkein 
vähiten. Opettajat arvioivat, että he tarvitsivat teknistä tukea, mutta heistä ei 
tuntunut, että he tarvitsivat pedagogista tukea. [Forsblom, 2002] 
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Kokeilussa huomattiin, että opettajilla oli vaikeuksia omaksua erilaista 
opettajan roolia, joka olisi vaatinut perinteisen opettamisen sijaan enemmän 
ohjaavaa otetta. Forsblomin [2002] mukaan on selvää, että sekä opettajat että 
oppilaat tarvitsevat tukea uusien teknologioiden käytössä.  

4.2. Kurssinhallintajärjestelmät kieltenopetuksessa 
Erilaiset kurssinhallintajärjestelmät yleistyvät lähes kaikilla kouluasteilla ja niitä 
käytetään enemmän myös yksityisissä yrityksissä henkilöstön koulutuksessa. 
Kurssinhallintajärjestelmät on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja helposti 
ylläpidettäviksi järjestelmiksi, joiden avulla koko kurssi tai osa siitä voidaan 
toteuttaa verkkotekniikoiden avulla. Yksinkertaisimmillaan kurssinhallinta-
järjestelmät toimivat kurssin kotisivuna, jonne opettaja voi laittaa materiaalia tai 
vaikkapa kurssiin liittyviä uutisia. Helpon ylläpidettävyyden ansiosta 
opettajalta ei juuri vaadita teknistä osaamista, ja kurssin materiaali on helppo 
suojata salasanalla. Erilaiset keskustelualueet ja uutiskanavat ovat 
kurssinhallintajärjestelmien perustoimintoja. 

Kurssinhallintajärjestelmät ovat hyvin joustavia, ja niitä voidaan käyttää 
monella eri tavalla. Niistä löytyy myös monia tekniikoita kieltenopetuksen 
tarpeisiin ja esimerkiksi kokeiden järjestämiseen, jolloin arviointi integroituu 
helposti yhdeksi kokonaisuudeksi osaksi kurssia. Moodle, WebCT ja 
Blackboard ovat ehkä laajimmin käytössä olevia opetusympäristöjä ja niistä 
kaikista löytyy erilaisia apuvälineitä kieltenopetuksen tarpeisiin ja opiskelijan 
arviointiin. On olemassa myös paljon muita opetusympäristöjä, mutta tässä 
tutkimuksessa käsittelen tarkemmin vain näitä kolmea ja niistä tehtyjä 
tutkimuksia. Tarkemmin esittelen Moodle-järjestelmän toimintaa, koska osana 
tätä tutkimusta kehitetty Vocabularytester-työkalu toimii osana Moodlea. 

Joissain tapauksissa voi olla perusteltua tehdä kokonaan omia, muista 
opetusympäristöistä irrallaan toimivia verkkosovelluksia. Esimerkiksi 
Moodlessa käytetty php-ohjelmointikieli asettaa omat vaatimuksensa ja 
rajoituksensa myös lisäosien ohjelmoinnille. Jos esimerkiksi haluaa ohjelmoida 
tarvittavan sovelluksen käyttäen Java-kieltä, on kokonaan irrallisen ohjelman 
tekeminen perusteltua. Tosin tällöin menetetään suurimmat Moodlesta saatavat 
hyödyt. Tehtäessä tarvittavat ohjelmat Moodlen lisäosina, ohjelmoijan ei 
tarvitse välittää esimerkiksi käyttäjän tunnistuksesta tai erilaisten 
käyttöoikeuksien hallinnasta. Tämä tuo oman lisänsä myös turvallisuuteen, 
koska tietoturvan kannalta kriittisimmissä osissa käytetään vain jo olemassa 
olevaa ja hyvin testattua ohjelmakoodia. Painin ja Heronin [2003] tekemässä 
tutkimuksessa opiskelijat luottivat enemmän kaupalliseen WebCT-
järjestelmään kuin aiemmin käytössä olleeseen, laitoksella itse tehtyyn 
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järjestelmään. Tosin opiskelijat olivat tottuneet käyttämään WebCT:tä muillakin 
kursseilla, ja he saattoivat antaa herkemmin palautetta aiemmasta 
järjestelmästä, koska tiesivät sen olevan laitoksella jatkuvassa kehityksessä. 

Moodlen yksi suurimmista eroista kilpailijoihinsa verrattuna on se, että 
Moodle perustuu vapaaseen lähdekoodiin. Näin ollen se on täysin 
muokattavissa jokaisen käyttäjän tarpeisiin sopivaksi, ja modulaarisen 
rakenteensa ansiosta siihen on helppo lisätä itse tehtyjä osia. Avoimesta 
lähdekoodista on myös muita etuja, esimerkiksi sen hankintakustannukset ovat 
olemattomat, ja tämä voi osaltaan vaikuttaa sen valintaan kaupallisiin 
kilpailijoihinsa verrattuna [Hinkelman and Grose, 2004]. Hieman yllättäen 
myös yritysmaailmassa on osattu arvostaa vapaan lähdekoodin ohjelmistoa sen 
turvallisuuden ja luotettavuuden takia: Pohjolan, Suomi-yhtiön, säästöpankkien 
ja Ilmarisen yhteiseen Loisto-projektiin valittiin Moodle, koska sitä pidettiin 
avoimen lähdekoodin ohjelmistona riskittömimpänä vaihtoehtona [Moodle 
Case, 2005]. 

WebCT:n ja Blackboardin vahvuudet kaupallisina ohjelmistoina näkyvät 
Moodleen verrattuna paremmassa dokumentoinnissa ja suoraan valmistajalta 
saatavassa käyttäjätuessa. Moodlen käyttöohjeet ovat vaatimattomat, mutta 
aktiivisesta Moodle-yhteisöstä löytyy osaavia henkilöitä, jotka voivat auttaa 
tarvittaessa. Ohjelmoijan näkökulmasta Moodlen suurimpia ongelmia on sen 
ohjelmakoodin vaatimaton dokumentointi. Moodle on tehty kokonaan php-
ohjelmointikielellä, ja ohjelmakoodi on kuitenkin varsin hyvin kommentoitua. 
Ohjelmapätkien toimintaan ja koodiin perehtymällä saa riittävän käsityksen 
siitä miten Moodle toimii, tosin tämä voi olla hyvin aikaa vievää. Moodlesta 
löytyy myös suuret määrät ohjelmoijan työtä helpottavaa koodia, joka takaa 
sen, että itse tehdyt ohjelmat toimivat luotettavasti ja kaikki lisäosat näyttävät ja 
tuntuvat samalta kuin Moodlen muutkin osat. 

4.2.1. Blackboard englannin kurssilla 
Michael Thomas [2005] tutki kannettavien tietokoneiden ja Blackboard-
järjestelmän käyttöä englannin kielen opetuksessa Nagoyan Commerce and 
Business Administration -yliopistossa Japanissa. Blackboard-järjestelmä on 
yliopiston laajuinen järjestelmä, ja kaikilla opiskelijoilla on siihen pääsy koko 
yliopiston kattavan langattoman verkon kautta. Kaikille uusille opiskelijoille 
annetaan lisäksi Applen iBook-kannettava tietokone, jota voi vapaasti käyttää 
omiin oppimistarpeisiinsa. Thomas tutki Blackboardin ja kannettavien 
tietokoneiden käyttöä kyselytutkimuksella, johon otti osaa englannin 
pääaineopiskelijoita ja kymmenen opettajaa. Thomas jakoi Blackboardin 
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ominaisuudet neljään kategoriaan, joiden hyödyllisyyttä opettajat arvioivat 
viisiportaisella asteikolla. Nämä ominaisuudet olivat 

1. sisällön hallinta ja jakaminen, 

2. arvioinnin hallinta, 

3. yhteistyö ja kommunikointi, ja 

4. arvosanat (gradebook) ja tehtävien hallinta. 

Täydet viisi pistettä saivat sisällön hallinta ja arvosanat, mutta myös muita 
ominaisuuksia arvostettiin. Verkossa tehtävät kokeet saivat opettajilta vain 
kolme pistettä. Kokeita pidettiin kuitenkin hyvänä ratkaisuna joihinkin 
tehtäviin, esimerkiksi pidettäväksi ”lämmittelykokeena” kurssin alussa tai 
lyhyinä arviointeina. Koetta pidettiin ongelmallisena esimerkiksi sen takia, että 
se ei ollut pedagogisesti sopiva testaamaan kaikkea kurssien sisältöä. Myös 
Blackboardin luotettavuutta epäiltiin koetilanteessa. Arvosanat-ominaisuutta 
pidettiin toimivana ratkaisuna. Sen avulla opettaja voi pitää koko kurssin 
arvioinnin kootusti Blackboardissa kaikkien opiskelijoiden nähtävillä ja sen 
avulla on mahdollista saada tilastollisia tietoja opiskelijoiden menestymisestä. 
Opettajat ovat olleet Blackboardiin enimmäkseen tyytyväisiä, ja heidän 
mielestään se on parantanut opettajien ja opiskelijoiden ja myös opiskelijoiden 
keskinäistä kommunikointia ja vuorovaikutusta. Blackboardin ja yleisesti 
tietokoneiden ja tietoverkkojen luotettavuutta pidettiin yhtenä ongelmana, joka 
saattaa aiheuttaa sen, että materiaalit eivät olekaan aina saatavilla tai 
esimerkiksi kokeen joutuu tekemään uudestaan tai tekemään sen perinteisesti 
kynällä ja paperilla. 

Thomas [2005] teki kyselyn myös opiskelijoille, mutta se keskittyi lähinnä 
kannettavien tietokoneiden käyttöön, muutama kysymys koski myös 
Blackboardia ja englannin kielen oppimista. 56% opiskelijoista oli sitä mieltä, 
että Blackboard auttaa englannin kielen oppimisessa. 61% opiskelijoista arvosti 
myös mahdollisuutta päästä käsiksi opetusmateriaaliin milloin ja mistä tahansa. 
Blackboardin koettiin myös parantavan kommunikaatiota opettajan ja 
opiskelijoiden välillä sekä myös opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä.  

Osa Thomasin [2005] tekemässä kyselyssä esille nousseista Blackboardin 
vahvoista puolista ei välttämättä vaadi Blackboardin tai minkään muunkaan 
kurssinhallintajärjestelmän käyttämistä. Esimerkiksi kurssin opetusmateriaalin 
voisi hyvin jakaa opettajan henkilökohtaisilla sivuilla, jolloin se olisi saatavilla 
milloin ja mistä tahansa. Myös erilaisia valmiita keskustelualueita voi asentaa 
helposti useille verkkosivuille. Blackboardin tai jonkin muun 
kurssinhallintajärjestelmän avulla eri kurssien verkkosivuille saa kuitenkin 
yhtenäisen ulkoasun eikä esimerkiksi erilaisten keskustelualueiden käyttöä 
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tarvitse opetella uudestaan seuraavalle kurssille siirryttäessä. Thomasin 
kyselyssä yhdeksi opettajien valitsemaksi Blackboardin vahvimmaksi puoleksi 
nousi arvosanat. Tällaista toimintoa on hyvin vaikea saada vähällä vaivalla 
kurssille mukaan ilman jonkin suuremman järjestelmän käyttöä. 

Kurssinhallintajärjestelmistä löytyy usein myös välineitä kokeiden 
järjestämiseen verkossa. Kerron näistä tarkemmin seuraavaksi. 

4.3. Kokeet verkkoympäristössä 
Kehittyneiden verkko-opetusympäristöjen avulla voidaan osa opiskelijan 
arvioinnista automatisoida tai ainakin sitä voidaan helpottaa. Yksinkertaiset 
monivalintatehtävät on helppo tarkistaa automaattisesti, ja myös sanakokeiden 
tarkastus on melko yksiselitteistä.  

Vaikka tietokoneavusteisten testien käyttäminen vähentääkin opettajan 
vaivaa tarkastamisvaiheessa, on kokeiden laatiminen usein työläämpää kuin 
perinteisen paperikokeen tekeminen [Born, 2003]. Toisaalta kun kokeen on 
kerran kirjoittanut, voi sitä käyttää yleensä uudestaan ja uudestaan. Esimerkiksi 
Moodlessa on mahdollista tallentaa yksittäisiä kysymyksiä tietokantaan ja valita 
niistä tarpeen tullen sopiva joukko seuraavaan kokeeseen. 

Ongelmia verkossa testauksesta voi tulla myös itse tekniikan käytöstä. Kynä 
ja paperi on vanha ja luotettavaksi havaittu vaihtoehto, mutta silti jokaisella on 
varmasti varakynä mukana kokeessa. Sama pätee myös testaamiseen 
verkkoympäristössä: ongelmien varalle pitäisi olla jonkinlainen 
varasuunnitelma. Vaikka nykypäivänä korostetaan yhä enemmän 
tietotekniikkataitojen merkitystä ja niitä opetetaan enemmän ja enemmän myös 
yliopisto-opiskelijoille, voi joillain olla suuria ongelmia hyväksyä kokeen 
tekemistä tietokoneella tai hyväksyä tietokoneen tekemää arvostelua. Myös 
järjestelmän käytön opetteluun on syytä varata oma aikansa niin opettajan kuin 
oppijankin osalta. Myös kokeen käyttöliittymä saattaa vaikuttaa saatuihin 
tuloksiin, ja se täytyisikin suunnitella tarkkaan. 

4.3.1. Verkkokokeen käyttöliittymän vaikutus tuloksiin 
Kokeen käyttöliittymä kannattaa suunnitella tarkkaan, eikä paperikokeen 
siirtäminen verkkoon sellaisenaan ole välttämättä paras vaihtoehto. Ricketts ja 
Wilks [2002] tekivät kokeita verkossa kahden vuoden ajan Numeracy and 
Statistics in Biology -kurssilla. He käyttivät kokeiden tekemiseen Questionmark 
Perception –ohjelmaa, jota Beverly kollegoineen [Beverly et al., 2001] käytti 
myös sanakokeiden tekemiseen verkossa. Lähes samaa koetta oli käytetty jo 
edellisenä vuonna perinteisesti kynällä ja paperilla tehden, ja vuonna 2000 koe 
siirrettiin verkkoon. Koe esitettiin lähes samassa muodossa kuin paperillakin: 
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kaikki kysymykset olivat näkyvissä yhdellä sivulla, jota opiskelijat joutuivat 
selaamaan ylös ja alas. Opiskelijoiden saamista tuloksista näkyi, että opiskelijat 
eivät pärjänneet kokeessa yhtä hyvin verrattuna edellisen vuoden vastaavan 
kokeen tehneisiin opiskelijoihin. Opiskelijat suoriutuivat kurssista kuitenkin 
muuten hyvin, joten syynä ei voinut olla sille vuodelle sattunut huonompi 
opiskelijaryhmä.  

Seuraavana vuonna sama koe tehtiin edelleen verkossa, mutta kokeen 
käyttöliittymä oli muutettu. Kysymykset aseteltiin siten, että jokaisella sivulla 
oli vain yksi kysymys ja opiskelijat siirtyivät kysymyksestä toiseen vaihtamalla 
sivuja. Enää ei siis tarvinnut selata sivua vertikaalisesti. Kysymyksiin saattoi 
kuitenkin vastata edelleen missä järjestyksessä tahansa. Tänä vuonna 
opiskelijoiden kokeessa menestymisessä ei ollut merkittävää eroa kahden 
vuoden takaiseen, kynällä ja paperilla tehtyyn kokeeseen osallistuneisiin 
opiskelijoihin verrattuna. Ricketts ja Wilks [2002] arvelevatkin, että huonot 
tulokset ensimmäisestä tietokoneavusteista kokeesta johtuivat kokeen huonosta 
käyttöliittymästä.  

4.3.2. Esimerkkejä lähtötasokokeista verkossa 
Lähtötasokokeet soveltuvat yleensä hyvin toteutettavaksi verkkotekniikoiden 
avulla. Uudet testausmenetelmät ja –ympäristöt saattavat vaikuttaa kokeista 
saatuihin tuloksiin, ja verkkokokeen käyttöliittymä saattaa vääristää kokeista 
saatuja tuloksia. Lähtötasokokeessa tällä ei ole yhtä suurta merkitystä kuin 
esimerkiksi yliopiston pääsykokeissa: yleensä kokeen perusteella vääriin 
ryhmiin sijoitetut opiskelijat voidaan helposti siirtää oikeisiin ryhmiin kurssin jo 
alettua. 

Fulcher [1999] toteutti englannin kielen yliopistotasoisen kurssin 
lähtötasokokeen verkossa. Kokeet oli aiemminkin pidetty kurssien alkua 
edeltävänä päivänä, ja jopa 120 opiskelijan kokeen tarkastaminen päivässä vaati 
paljon resursseja ja aikaa opettajilta. Kokeessa oli 80 kielioppiin keskittyvää 
monivalintakysymystä ja kaksi esseetä. Ajan säästämiseksi Fulcherin 
tarkoituksena oli toteuttaa monivalintakysymykset tietokoneen avulla. Jotta 
mahdollisimman suuri joukko opiskelijoita voidaan testata yhdellä kertaa 
valvotusti, täytyy testausohjelmiston toimia hyvin monenlaisissa ympäristöissä 
ja monenlaisilla koneilla. Tämän takia koe päädyttiin toteuttamaan 
verkkotekniikoiden avulla. Testausohjelmiston asentaminen yli sadalle 
tietokoneelle olisi ollut hyvin työlästä.  

Fulcher oli kiinnostunut opiskelijoiden saamista tuloksista ja halusi verrata 
verkossa tehtyä koetta paperilla tehtyyn kokeeseen. Vuonna 1997 Fulcher 
toteutti saman kokeen sekä paperilla että verkossa 57 opiskelijan kanssa. 
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Kokeen tekemiseen oli aikaa 45 minuuttia, ja verkkokoe tehtiin kahden viikon 
kuluttua kynällä ja paperilla tehdyn kokeen jälkeen. Kokeen tekeminen ensin 
kynällä ja paperilla ja tietokoneella kahden viikon tauon jälkeen saattoi 
vaikuttaa tuloksiin. Kokeen jälkeen opiskelijoiden käyttökokemukset 
tietokoneiden kanssa kartoitettiin ja erityisesti kysyttiin Internetin ja hiiren 
käytöstä. Näiden käytön vähyydellä tai suurella määrällä ei kuitenkaan 
huomattu olevan vaikutusta verkossa tehdyn kokeen pistemääriin. 
Opiskelijoilta kysyttiin kummasta kokeesta he pitivät enemmän ja kummasta he 
luulivat saavansa paremman tuloksen. Erot kokeiden välillä eivät olleet 
merkittäviä, eikä suhtautuminen erityyppisiin kokeisiin myöskään vaikuttanut 
niistä saatuihin pistemääriin. Sen sijaan opiskelijoiden äidinkieli näytti 
vaikuttavan kokeen tuloksiin. Kielet jaettiin vain kahteen ryhmään, 
indoeurooppalaisiin ja ei-indoeurooppalaisiin kieliin. Kokeilun perusteella 
näyttäisi siltä että ei-indoeurooppalaisten kielten puhujat (tässä kokeilussa 
enimmäkseen japanilaisia ja korealaisia) saattoivat joutua alempaan ryhmään 
jos tuloksia olisi tarkasteltu pelkästään verkkokokeesta. Tätä äidinkielen 
aiheuttamaa epätarkkuutta lukuun ottamatta Fulcher arvioi tietokoneella 
tehdyn kokeen antavan luotettavammin arvion opiskelijan osaamistasosta. 
Fulcherin [1999] mukaan verkkokokeella saavutettava hyöty ja ajansäästö ovat 
niin suuria, että verkossa testaamista kannattaa jatkaa jatkossakin.  

Hinkelman ja Grose [2004] tekivät laajan tutkimuksen Moodlen käytöstä 
lähtötasokokeiden järjestämisessä. He järjestivät pilottitestinä englannin 
lähtötasokokeen 230 uudelle Sapporo Gaukuin -yliopiston opiskelijalle, ja koe 
suoritettiin kokonaan Moodlen avulla. Kokeessa käytettiin monipuolisesti 
tietokoneiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia, ja siinä oli esimerkiksi omat 
osiot luetun- ja kuullunymmärtämiselle. 

Yksi perustelu Moodlen valintaan kokeen järjestämiseen oli sen hinta. 
Täysin vapaaseen lähdekoodiin perustuva Moodle oli halvempi vaihtoehto 
kuin kaupalliset vastaavaan kykenevät ohjelmistot [Hinkelman and Grose, 
2004].  

Sapporo Gaukuin -yliopistossa oli pidetty englannin kielen kokeita 
aikaisemminkin suurille opiskelijamäärille. Aikaisemmin nämä kokeet oli tehty 
perinteisiä menetelmiä käyttäen, paperilla ja audiovälineiden avulla. Nyt tämä 
sama koe siirrettiin kokonaisuudessaan verkkoon. Kokeessa oli 50 tehtävää, 
joista 20 oli kirjallisia ja 30 kuullunymmärtämistehtäviä. Koe oli suunniteltu 
muistuttamaan paljon aikaisempaa paperilla tehtyä koetta, ja kaikki 
kysymykset oli aseteltu yhdelle web-sivulle. Lunttaamisen estämiseksi 
vastausvaihtoehdot arvottiin jokaiselle eri järjestykseen. Myös kysymysten 
järjestys olisi voitu arpoa, mutta sitä ei pidetty tarkoituksenmukaisena. 
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Opiskelija saattoi tehdä kokeen missä järjestyksessä tahansa ja käyttäen 
aikarajan puitteissa (50 minuuttia) niin paljon aikaa yhteen tehtävään kuin 
halusi. 

Koe tehtiin perinteisenä monivalintakokeena monestakin syystä. Sen avulla 
tulokset voidaan tarkistaa yksiselitteisesti ja niiden tilastollinen analysointi on 
helppoa. Näin myös opiskelijoiden lähtötaso on helppo arvioida, ja apuna 
voidaan käyttää Moodlen tilastollisen analyysin välineitä. Jokaisessa 
kysymyksessä oli neljä vastausvaihtoehtoa, yksi oikea vastaus ja kolme väärää 
vastausta. 

Kokeeseen osallistui yhteensä 240 opiskelijaa. Heitä kaikkia ei testattu aivan 
yhdellä kertaa, vaan ensimmäiseksi aloitti 130 opiskelijan ryhmä. Koe tehtiin 
isoissa 60 hengen mikroluokissa. Koe ei sujunut aivan ongelmitta: 
ensimmäiseksi testattu 130 opiskelijan ryhmä oli liian suuri valitulle 
palvelimelle. Käytetty palvelin oli 933 MHz Mac-tietokone, joka oli tarkoitettu 
tavalliseen työpöytäkäyttöön, eikä sen teho riittänyt käsittelemään kaikkia 
yhtäaikaisia käyttäjiä. 20 minuutin yrittämisen jälkeen kokeen tekeminen 
Moodlen avulla jouduttiin hylkäämään ja ryhmä testattiin perinteisesti 
paperilla. Seuraavaksi testattiin pienempi 80 opiskelijan ryhmä, ja tällöin 
palvelimen teho riitti, vaikkakin yhteys oli hidas. 

Tulokset kokeesta saatiin välittömästi kokeen päättymisen jälkeen. Tuloksia 
pystyy tarkastelemaan suoraan www-selaimen kautta Moodlessa tai ne voi 
ladata Moodlesta excel-taulukkona tarkempaa analysointia varten. 

Vaikka pilottitesti ei onnistunutkaan aivan täydellisesti palvelimen 
pettäessä liian suuren kuorman alla, olivat opettajat tyytyväisiä kokeiluun. 
Testin järjestämiseen ja valmisteluun kuluva aika on verrattavissa perinteiseen 
paperilla tehtävään kokeeseen, mutta vastausten tarkistaminen ja tulosten 
analysointi oli reilusti nopeampaa ja vaivattomampaa. Hinkelman ja Grose 
[2004] arvelevat, että kokeen järjestelyyn kuluva aika vähenee tulevaisuudessa, 
kun kokeita on järjestetty useammin. 

4.3.3. Sanakokeet verkossa 
Beverly kollegoineen [Beverly et al., 2001] tutki tietokoneavusteisten 
sanakokeiden käyttöönottoa Plymouthin yliopistossa kahden vuoden ajan. 
Sanaston oppimista pidettiin tärkeänä, koska sanaston hallinta on yksi 
kielenkäytön perusedellytyksistä. Sanaston oppiminen yhdessä yössä on hyvin 
vaikeaa, joten opiskelijoiden motivoimiseksi sanakokeita pidettiin kerran 
viikossa tai kahden viikon välein. Kokeet tehtiin perinteisesti kynällä ja 
paperilla, mutta opettajan työmäärän vähentämiseksi opiskelijat tarkastivat ne 
itse. Sanakokeilla ei ollut vaikutusta kurssin lopulliseen arvosanaan, vaan ne oli 
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tarkoitettu enemmänkin motivoimaan opiskelijoita opettelemaan sanastoa 
pitkin kurssia, eikä vain edellisenä iltana ennen loppukoetta.  

Vuonna 2000 nämä sanakokeet siirryttiin tekemään tietokoneen avulla 
käyttäen Questionmark-ohjelmaa, jota käytettiin Mac-koneissa. Nyt kun 
kokeiden tarkastus oli täysin objektiivinen, päätettiin sanakokeiden perusteella 
antaa 5 % kurssin lopullisesta arvosanasta. Sanakokeiden tekeminen säilyi 
kuitenkin täysin vapaaehtoisena. Kysymykset olivat yksinkertaisia, 
suurimmaksi osaksi aukkotehtäviä. Pidempien lauseiden kääntämisessä 
havaittiin ongelmia erilaisten kirjoitustapojen vuoksi, esimerkiksi ”I have” tai 
”I’ve” eivät ole täysin samoja sanoja, vaikka niiden merkitys onkin sama. 
Kokeen jälkeen annettu palaute oli varsin rajallinen ja opiskelijoille annettiin 
vain oikeat vastaukset. 

Kokeilun toisena vuonna siirryttiin käyttämään Questionmark Perception 
-ohjelmaa, joka mahdollistaa kokeiden tekemisen myös verkossa, toisin kuin 
aiemmin käytössä ollut versio. Tästä saatiin paljon lisähyötyä, esimerkiksi se, 
että opiskelijat saattoivat tehdä kokeita milloin ja mistä tahansa ja harjoitella 
sanastoa rauhassa ja omaan tahtiinsa. Myös palautteen määrää lisättiin, ja 
kysymyksiin lisättiin linkkejä, joista opiskelija saattoi hakea lisätietoa aiheesta.  

Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan suurin osa opiskelijoista (52 % 
ensimmäisenä vuonna ja 87 % toisena vuonna) piti kokeiden tekemisestä 
tietokoneen avulla ja he haluaisivat tehdä kokeita jatkossakin tietokoneiden 
avulla. Kokeita pidettiin mielenkiintoisina, puoleensavetävinä ja ystävällisinä. 
Muina hyvinä puolina mainittiin myös tietokoneen käyttötaitojen kehittyminen. 
Opiskelijoiden mielestä tietokoneella tehty koe oli vähemmän stressaava kuin 
perinteinen koe, koska se ei tuntunut niin paljon kokeelta. Mahdollisuutta tehdä 
koe useaan kertaan ja riippumattomuutta ajasta ja paikasta pidettiin myös 
tärkeinä ominaisuuksina. 

Kokeet eivät välttämättä ole paras arviointitapa verkko-opetuksessa, ja 
monet autenttisemmat arviointitavat voivat toimia paremmin. Esittelen 
seuraavaksi tutkimuksia vertaisarvioinnin suorittamisesta verkossa. 

4.4. Vertaisarviointi verkossa 
Vertaisarviointia on käytetty kieltenopetuksessa erityisesti aineiden 
arvioinnissa. Ainekirjoituksessa vertaisarvioinnin hyödyt näkyvät esimerkiksi 
siinä, että toisten aineiden lukeminen totuttaa opiskelijat katsomaan myös omaa 
ainettaan lukijan näkökulmasta [Sengupta, 1998]. Verkossa suoritettuna 
vertaisarviointi voidaan toteuttaa täysin anonyymisti ja myös töiden jakaminen 
arvioitavaksi on helppoa. 
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4.4.1. Esimerkkejä verkossa tehdystä vertaisarvioinnista 
DiGiovanni ja Nagaswami [2001] tutkivat perinteisen ja verkossa toteutettavan 
vertaisarvioinnin eroja. He toteuttivat tutkimuksen englannin kielen 
opiskelijoiden parissa. Kurssilla kirjoitettiin kaksi ainetta, joista toisen 
vertaisarviointi tehtiin kasvokkain luokassa, ja toisen verkkosovellusten avulla. 
Kurssin lopussa tehdyssä kyselyssä opiskelijoiden suhtautuminen 
vertaisarvioinnin eri muotoihin ei eronnut kovinkaan paljon. Noin puolet 
opiskelijoista (17) piti enemmän kasvokkain tehdystä arvioinnista ja noin puolet 
(15) verkossa. Verkkoarvioinnin hyviksi puoliksi sanottiin esimerkiksi se, että 
verkossa on helpompi antaa palautetta kuin kasvokkain, vaikka opiskelijat 
tiesivätkin kenen kanssa he ovat arviointia tekemässä. Yksi opiskelija valitti 
myös arvioijansa huonoa puhetaitoa, ja sanoi, että kirjoitetusta tekstistä saa 
helpommin selvää kuin puhutusta. Verkkoarviointia pidettiin toisaalta liian 
aikaa vievänä ja jotkut pitivät enemmän palautteen antamisesta kasvokkain. 

Bhalerao ja Ward [2001] kehittivät OASYS-nimisen järjestelmän 
opiskelijoiden ohjelmointitaitojen testaamiseen. Se yhdistää sekä verkossa 
testaamisen että vertaisarvioinnin. Koska verkkokokeessa on helpointa tarkistaa 
vain monivalintatehtäviä, yhdistettiin järjestelmään myös vertaisarviointi, jonka 
avulla monimutkaisemmat kysymykset voidaan arvioida ja näin vähentää 
opettajilta tarkistukseen kuluvaa aikaa. Yksi ongelma vertaisarvioinnissa on se, 
miten epäpätevät opiskelijat, jotka eivät itse hallitse koko opiskelemaansa alaa, 
voivat arvostella toisten töitä. OASYS-järjestelmässä tämä ongelma oli yritetty 
ratkaista. Yksi käytetty tapa oli antaa jokaiselle opiskelijalle kolmen muun 
opiskelijan vastaukset arvioitavaksi. Näin jokaisen arvosana koostuu kolmen 
opiskelijan tekemästä arvioinnista eikä yhden opiskelijan tekemä väärä arviointi 
vaikuta niin paljon arvosanaan. OASYS-järjestelmä laittoi opiskelijat myös 
järjestykseen ennen vertaisarviointia. Monivalintakokeen vastaukset saadaan 
välittömästi kokeen jälkeen ja siitä saatujen pisteiden perusteella voidaan 
arvioida opiskelijan osaamista. Tätä käytettiin hyväksi jaettaessa töitä 
vertaisarviointiin siten, että jokaisen työn arvioi yksi monivalintakokeessa 
hyvin menestynyt opiskelija, yksi keskitason ja yksi huonommin menestynyt 
opiskelija. Töiden jakamiseen arvioitavaksi pystyi käyttämään myös muita 
kriteerejä, esimerkiksi aiemmin tehtyjä monivalintakokeita tai opettajan tekemiä 
määrityksiä. Vastaukset, joiden pisteissä oli suuria heittoja arvioijien välillä, 
merkittiin eri tavalla, jotta opettaja saattoi tarkistaa vastaukset. 

Bhaleraon ja Wardin [2001] mukaan vertaisarvioinnilla voidaan saavuttaa 
paljon hyötyjä. Toisten töiden kommentointi ja virheiden etsiminen niistä auttaa 
myös oman työn arvioinnissa. Bhalerao ja Ward käyttivät järjestelmää 
ohjelmoinnin kurssilla, ja ohjelmointia opetellessa toisten tekemän koodin 
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lukeminen on myös tärkeä taito, jota voidaan edistää juuri tällaisella 
vertaisarviointijärjestelmällä. Myös kieltenopetuksessa toisten aineiden 
lukemisesta on hyötyä, silloin oppii katsomaan omaakin ainetta lukijan 
näkökulmasta [Sengupta, 1998]. 

Bhalerao ja Ward [2001] tekivät kurssin jälkeen kyselyn opiskelijoille 
vertaisarvioinnista. Yksi suuri ero perinteiseen kokeeseen oli se, että 90% 
opiskelijoista oli vertaisarvioinnin jälkeen arvioinut omia vastauksiaan ja 
huomannut niissä virheitä. 

4.5. Moodlen arviointityökalut 
Moodle [Moodle, 2005] on yksi suosituimmista kurssinhallintajärjestelmistä. Se 
on hyvin monipuolinen ja joustava järjestelmä, ja siitä löytyy paljon erilaisia 
opiskelijan arviointia tukevia työkaluja. Esittelen niitä seuraavaksi ja kerron 
esimerkin kuvitteelliselta englannin kielen kurssilta kuinka niitä voidaan 
käyttää apuna kielten opetuksessa. Myös muissa kurssinhallintajärjestelmissä, 
kuten WebCT:ssä ja Blackboardissa, on samantyyppisiä toimintoja.  

Moodle-kurssinhallintajärjestelmä on suunniteltu vahvasti pedagogisten 
teorioiden varaan. Vahvimpana mukana on ollut konstruktivismi. Sana Moodle 
tulee alun perin sanoista Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
Tästä tulee hyvin ilmi Moodlen modulaarinen rakenne, lähes kaikki Moodlen 
toiminnot on rakennettu moduuleina. Moodlen mukana toimitetaan valmiita 
moduuleita, joiden avulla suurin osa toiminnallisuudesta on toteutettu. Näistä 
tärkeimmät ovat  

• tehtävä (assignment), 

• monivalinta (choice), 

• keskustelualue (forum), 

• materiaali (resource), 

• tentti (quiz),  

• sanasto (glossary), 

• kysely (survey), ja  

• työpaja (workshop). 

Yksi Moodlen vahvuuksista on sen joustavuus erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Moodlea on helppo käyttää esimerkiksi pelkkänä salasanalla suojattuna 
materiaalin jakamiskanavana, tai sen avulla voidaan toteuttaa pitkälle 
kehittyneitä itse- tai etäopiskeluun suunnattuja opetusympäristöjä. Moodlen 
avulla voidaan helposti jakaa kaikenlaista materiaalia, tai osaksi kurssia 
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voidaan linkittää myös muita kuin php-kielellä tehtyjä sovelluksia. Esimerkiksi 
Flash-ohjelmia tai videopätkiä voidaan helposti lisätä osaksi kurssimateriaalia. 

Moodle on hyvin joustava myös teknisen toimintaympäristön suhteen, ja se 
toimii lähes kaikissa käyttöjärjestelmissä, millä tahansa php:tä tukevalla www-
palvelimella sekä MySQL- tai PostgreSQL-tietokannoilla. Esittelen seuraavaksi 
Moodlen arviointia tukevia moduuleita. 

4.5.1. Tehtävä (assignment) 
Tehtävä-moduulin avulla voidaan palauttaa tehtäviä opettajan arvioitavaksi. 
Tehtävä voidaan valita kolmesta eri tyypistä riippuen sen palautustavasta: 
tehtävä voidaan joko palauttaa tiedostona, kirjoittaa suoraan Moodlen web-
lomakkeella, tai se voi olla jotain muuta toimintaa, jonka opettaja arvioi (offline 
activity). Kuten kaikissa muissakin Moodlen arviointia tukevissa moduuleissa, 
myös tehtävä-moduulissa arviointiasteikko voidaan valita opettajan 
haluamaksi. Opettaja voi valita käyttöönsä myös muita hyödyllisiä toimintoja. 
Moodle-järjestelmä voi esimerkiksi lähettää sähköpostia opettajalle, kun 
opiskelija on palauttanut tehtävän. Vastaavasti sähköpostia voidaan lähettää 
myös opiskelijalle, kun opettaja on käynyt arvostelemassa tehdyn tehtävän.  

Kielten opetuksessa Tehtävä-moduuli toimisi esimerkiksi hyvänä aineiden 
palautuskanavana. Offline activity -toiminnon avulla voitaisiin arvostella myös 
opiskelijan aktiivisuutta tunneilla tai vaikka luokassa pidetty esitelmä, ja myös 
tällöin arvosteluun vaikuttavat pisteet saataisiin kootusti Moodleen. 

4.5.2. Tentti (quiz) 
Tentti-moduulin avulla voidaan toteuttaa erilaisia kokeita yksinkertaisista 
monivalintatehtävistä aina aukontäyttötehtäviin. Tentti-moduulissa Moodlen 
joustavuus näkyy hyvin, ja siinä kysymyksinä voidaan käyttää mitä tahansa 
digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia, se voi olla pelkkää tekstiä, kuvia, 
videoleike tai vaikka ääninäyte. Kieltenopetuksen näkökulmasta tästä on 
paljonkin hyötyä, koska näin Moodlen avulla voidaan helposti järjestää luetun 
ymmärtämisen lisäksi kuullunymmärtämistehtäviä, kunhan vain tietokoneesta 
löytyy äänikortti, kuulokkeet ja tarvittavat ohjelmat äänen toistamiseen. 

Kysymysten lisääminen Tentti-moduuliin on melko työlästä ainakin 
perinteiseen paperille kirjoitettuun kokeeseen verrattuna. Hyvä puoli Tentissä 
on sen sijaan se, että sen avulla opettajat voivat myös jakaa kysymyksiä 
keskenään. Tosin tällöin opettajalla täytyy olla oikeudet sille kurssille, jonka 
kysymyksiä ollaan jakamassa. Kysymykset voi jaotella eri kategorioihin, jolloin 
muiden tekemien kysymysten hakeminen on helpompaa. 

Tentti-moduulissa erilaisia kysymystyyppejä on kahdeksan. Nämä ovat 



 33 

1. monivalinta (joko yksi tai useampi oikea vastaus), 

2. tosi/epätosi, 

3. lyhyt vastaus, 

4. numeerinen, 

5. lasku, 

6. yhteensopivat vastaukset, 

7. satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset, ja 

8. aukkotehtävät. 

4.5.3. Sanasto (glossary) 
Moodlen Sanasto-moduuli on tehty erityisesti kieltenopetusta varten, jossa 
erilaiset sanastot ovat tärkeässä asemassa. Sitä voidaan toki käyttää muillakin 
kursseilla, joissa erilaisten termien selittäminen on tärkeää. Sanasto-moduuli 
toimii hyvin yhdessä muiden Moodlen moduulien kanssa. Opettajan niin 
halutessa esimerkiksi keskustelualueiden viesteissä esiintyvät sanastosta 
löytyvät sanat näkyvät automaattisesti linkkeinä kyseiseen sanaan, jota 
klikkaamalla pääsee tarkastelemaan termin selitystä tai sanan käännöstä. 
Sanasto-moduulia voidaan käyttää myös opiskelijoiden omien sanakirjojen 
tekemisessä. 

Opettaja voi myös arvioida opiskelijoiden työpanoksen, ja antaa 
suorituksesta pisteet. Sanasto-moduuli tukee myös Moodlen arviointia.  

4.5.4. Työpaja (workshop) 
Työpaja-moduulin avulla voidaan toteuttaa vertaisarviointi verkossa.  Se toimii 
muuten lähes samalla tavalla kuin Tehtävä-moduuli. Opiskelijat lähettävät 
työnsä Moodlen kautta, ja opettajan määräämänä päivänä työt jaetaan 
opiskelijoiden kesken arvioitavaksi. Työpajasta löytyy paljon erilaisia asetuksia, 
ja opettajan niin halutessa opiskelijat arvioivat myös omat työnsä. Myös 
opettaja voi osallistua arviointiin, ja myös opiskelijoiden tekemät arvostelut voi 
arvostella. Tämä voi olla tarpeellinen toiminto, jos joku opiskelija esimerkiksi 
antaa kaikille täydet pisteet ilman, että on edes avannut toisten tekemiä töitä. 

4.5.5. Asteikot 
Yleisin käytäntö Moodlen arviointia tukevissa tehtävissä on käyttää 
pistearviointia opettajan haluamalla asteikolla. Joissain tapauksissa voi 
kuitenkin olla perusteltua käyttää muutakin asteikkoa, esimerkiksi hyväksytty-
hylätty –asteikkoa tai esimerkiksi Tampereen yliopistollakin ennen syksyä 2005 
käytössä ollutta asteikkoa (1- … 3). Näiden asteikkojen määrittäminen tapahtuu 



 34 

Moodlen Asteikot-toiminnolla. Määrittämisen jälkeen tehty asteikko on 
käytettävissä kaikissa Moodlen arviointia tukevissa moduuleissa. 

4.5.6. Arvioinnit 
Moodlessa on yhteinen Arvioinnit-sivu, josta löytyy kaikki kurssin arviointia 
tukevat osat ja opiskelijoiden niistä saamat pisteet. Tämä toimii samaan tapaan 
kuin Blackboard-järjestelmässä. Thomas [2005] tutki Blackboardin käyttöä, ja 
opettajien mielestä juuri tämä toiminto oli järjestelmän paras puoli.  

Opettaja voi tehdä erilaisia asetuksia ja katsoa tilastollisia tietoja 
opiskelijoiden saamista pisteistä. Arvioinnit-sivu on myös opiskelijoiden 
nähtävissä, tosin he eivät tietenkään näe kuin omat pisteensä. Arvioinnit-
näkymässä opettaja voi tehdä korjauksia joidenkin tehtävien pisteisiin, jos 
tehtävä osoittautuu jälkeenpäin liian vaikeaksi tai helpoksi muihin tehtäviin 
verrattuna. Pistetiedot saa myös ladattua excel- tai tekstimuodossa tarkempaa 
analysointia varten. 

4.6. Koko kurssin arvioinnin toteuttaminen Moodlen avulla 
Koko kielten kurssin arviointi voidaan toteuttaa verkkotekniikoiden avulla. 
Tämä onnistuu helposti esimerkiksi Moodlen edellä esitettyjen moduulien 
avulla. Moodlesta löytyy valmiit työkalut kaikkien eri arviointia vaativien osien 
toteuttamiseen, esimerkiksi kokeiden tekemiseen, aineiden palauttamiseen ja 
vertaisarviointiin. Seuraavassa kuvitteellisessa esimerkissä edellä esiteltyjä 
Moodlen työkaluja on käytetty kielten kurssin koko arvioinnin toteuttamiseen. 

 

Kuva 1. Opettajan Arvioinnit-sivu Moodlessa. 

Kuvassa 1 näkyy opettajan Arvioinnit-näkymä kuvitteellisella englannin 
kurssilla. Kurssi on perinteinen lähiopetukseen perustuva kurssi, jossa Moodlea 
käytetään materiaalin jakokanavana ja kurssin tiedotusalueena. Myös 
materiaali opiskelijoilta opettajalle välitetään Moodlen kautta. Taulukossa 
näkyvät kurssin kaikki arvioidut osat, opiskelijan niistä saamat pisteet ja 
kyseisen osan osuus koko kurssin arvioinnista. Viimeisessä sarakkeessa näkyy 
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opiskelijan lopullinen arvosana (Letter Grade –sarake). Sanakokeet ja loppukoe 
on tehty kokonaan Moodlessa, joten niiden arvioinnit tulevat luontevasti osaksi 
kokonaisarvostelua. Moodlen avulla voidaan arvioida myös muuta kuin 
verkossa tapahtuvaa toimintaa. Esimerkiksi luokassa pidetty esitelmä ja yleinen 
tuntiaktiivisuus on myös arvosteltu Moodlen Tehtävä-moduulin avulla. Näin 
kaikki arvosanat pysyvät kootusti yhdessä paikassa eikä opettajan tarvitse 
ylläpitää arvosanoja muualla. Samalla vaivalla pisteet ovat myös opiskelijoiden 
näkyvissä, ja näin arvioinnista tulee läpinäkyvämpää ja opiskelijat voivat 
paremmin seurata omaa kehittymistään ja kehittämistarpeitaan. 

Kaikki yksittäiset kurssin osat on arvosteltu asteikolla 0-100, mutta niiden 
painoarvo kokonaisarvosanaa laskettaessa vaihtelee. Esimerkiksi kurssilla 
kirjoitetut aineet vaikuttavat molemmat 10 % kokonaisarvosanaan, kun taas 
aktiivisuus tunnilla ja sanakokeet vaikuttavat vain 5 % verran. Näitä 
painotuksia voidaan helposti muuttaa asetuksista. 

Moodlen mukana toimitetaan suuri määrä valmiita moduuleita, joiden 
avulla kurssin eri toiminnot ja arviointi voidaan toteuttaa. Moodlen Tentti-
moduulilla voidaan tehdä kurssin loppukoe, mutta yksinkertaisten 
sanakokeiden tekemiseen sen käyttö on työlästä. Helpommin sanakokeita 
Moodlessa voidaan toteuttaa Vocabularytester-työkalun avulla, jonka 
toiminnasta kerron tarkemmin seuraavassa luvussa.  

5. Vocabularytester-työkalu 
Vocabularytester on Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
Projektityö-kurssilla lukuvuonna 2004–2005 tehty Moodlen lisäosa. 
Vocabularytester on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston Kielikeskuksen 
kanssa, ja se on suunniteltu opiskelijan oman alan erikoissanaston oppimiseen 
ja sanaston testaukseen [OL2005 Project Plan, 2004]. Osana tätä tutkimusta 
Vocabularytester-moduulin toimintaa on kehitetty edelleen, ja siitä julkaistiin 
kaksi eri kehitysversiota. Molempien versioiden julkaisun jälkeen Tampereen 
yliopiston Kielikeskuksen opettajilta sekä Opetusteknologiakeskuksesta saatiin 
palautetta ja kehitysideoita sen toiminnasta. Tässä luvussa esittelen tarkemmin 
Vocabularytester-työkalun toimintaa sekä sen jatkokehittelyä, ja kerron siitä 
saadusta palautteesta sekä joitain jatkokehitysideoita. 

5.1. Vocabularytester-työkalun käyttö 
Vocabularytester-moduulin perusideana on auttaa opiskelijan oman alan 
erikoissanaston oppimisessa ja vähentää opettajan työmäärää. Vocabularytester 
tukee kahdenlaisia tehtäviä: Sen avulla voidaan toteuttaa perinteisiä, 
yksinkertaisia sanakokeita, joissa kysytään vieraan kielen vastinetta annetulle 
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suomen kieliselle sanalle (tai toisin päin). Perinteisestä sanakokeesta tämä eroaa 
siinä, että sanat voidaan automaattisesti valita arpomalla useamman sanan 
joukosta, ja tietokone myös tarkistaa kokeen automaattisesti ja kertoo oikeat 
vastaukset heti kokeen jälkeen. Tämä vähentää huomattavasti opettajan 
mekaanista tarkistustyötä.  

Toinen toiminto tässä moduulissa on omien sanalistojen kerääminen. Näin 
Vocabularytester tukee opiskelijan henkilökohtaisia oppimistarpeita ja 
mukautuu opiskelijan omiin mielenkiinnon kohteisiin. Joillakin englannin 
kielen kursseilla opiskelijoilla on ollut tehtävänä kerätä oman alansa 
erikoissanastoa jostakin itseään kiinnostavasta, omaan opiskelualaan liittyvästä 
aiheesta (esimerkiksi politiikka, kauppatieteet). Nämä sanalistat on lähetetty 
tarkastettavaksi opettajalle, joka on taas palauttanut sanalistan takaisin 
opiskelijalle korjattavaksi ja täydennettäväksi. Korjauksien jälkeen opiskelijoille 
on pidetty sanakoe omasta sanalistastaan. Myös tämä tehtävä on mahdollista 
toteuttaa Vocabularytester-työkalun avulla. Paperilla tehtynä tämä vaatii paljon 
työtä opettajalta, joka joutuu tarkistamaan sekä sanojen oikeinkirjoituksen että 
sanojen kuulumisen opiskelijan valitsemalle erikoisalalle ja sanojen sopivan 
vaikeusasteen. Vocabularytesterin avulla tehtävän tekemisen pitäisi helpottua, 
kun sanojen oikeinkirjoitus tarkistetaan koneellisesti. Myös papereiden 
edestakainen lähettely vähenee huomattavasti, kun sanat syötetään ja 
tarkastetaan www-käyttöliittymän kautta. [OL2005 Project Plan, 2004] 

Vocabularytester on toimintaidealtaan hyvin yksinkertainen ja varsin 
perinteinen kielenopetuksellisten teorioiden näkökulmasta. Perinteiset sanojen 
kääntämistehtävät perustuvat kielioppikäännösmenetelmään. 
Vocabularytester-moduulilla on kuitenkin mahdollista kerätä myös 
opiskelijoiden omia sanalistoja joltain opiskelijan alaan liittyvältä häntä itseään 
kiinnostavalta erikoisalueelta. Tällainen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin 
ja tavoitteisiin mukautuminen sekä oppimisvastuun siirtyminen jollain tasolla 
opettajalta opiskelijalle voidaan nähdä kuuluvan myös Kohosen [2004a] 
määrittelemään kielikasvatukselliseen kieltenopetusteoriaan. 

5.2. Vocabularytester 2.0 
Vocabularytester 2.0 valmistui keväällä 2006. Tässä versiossa on korjattu 
Projektityö-kurssilla havaitut ongelmat, korjattu suuri määrä ohjelmointi-
virheitä sekä lisätty joitain uusia toimintoja. Myös käyttöliittymä suunniteltiin 
kokonaan uudestaan noudattamaan paremmin Moodlen yleistä linjaa.  
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5.2.1. Korjatut ongelmat 
Vocabularytester suunniteltiin alun perin toimimaan täysin erillisenä www-
sovelluksena, joka ei millään tavalla liittynyt Moodleen tai muihin yliopiston 
järjestelmiin. Tämä, Moodlen huono tekninen dokumentointi ja 
projektityöryhmän ajan puute aiheuttivat sen, että Vocabularytester näytti ja oli 
toimintalogiikaltaan hyvin erilainen muihin Moodlen osiin verrattuna. 
Käyttöliittymä vaati laajaa uudelleen suunnittelua ja parempaa tutustumista 
Moodlen nykyisiin toimintoihin ja toimintalogiikkaan. Vocabularytester ei 
myöskään ollut täysin yhteensopiva Moodlen uudemman version kanssa, joka 
oli projektin päättymisen jälkeen asennettu Tampereen yliopiston Moodle-
palvelimelle. 

Projektityöryhmä toteutti pienimuotoisen Vocabularytester-työkalun 
kokeilun keväällä 2005 projektin valmistuttua [OL2005 Final Project Report, 
2005]. Testin jälkeen kerättiin kokemuksia testiin osallistuneilta opiskelijoilta ja 
opettajalta, ja saatiin palautetta ja jatkokehitysideoita. Opettajalta saadut 
kommentit olivat: 

• kaikkien testiin osallistujien testitulokset eivät olleet yhdellä kertaa 
nähtävissä milloin tahansa, ne olivat nähtävissä vain kun opettaja lopetti 
testin, ja 

• käännösten tila ei ollut selkeästi esitetty. 

Käännösten tilalla tarkoitetaan sitä, onko opettaja jo tarkastanut sanan vai 
onko opiskelija syöttänyt sen järjestelmään opettajan edellisen tarkastuskerran 
jälkeen. Opettaja oli myös sitä mieltä, että oikeinkirjoituksen tarkistus ei 
toiminut kovin hyvin, mutta hän piti sitä silti hyödyllisenä [OL2005 Final 
Project Report, 2005]. Projektiryhmä oli testiin osallistuneen opettajan kanssa 
tiiviissä yhteistyössä koko lukuvuoden ajan, ja se saattoi vaikuttaa siihen, ettei 
opettaja puuttunut kovin pieniin ongelmiin. Sen sijaan opiskelijoilta tuli 
enemmän myös negatiivista palautetta: 

• sanojen lisääminen on hidasta, 

• sanojen kirjoittaminen on työlästä, 

• sanat pitää syöttää yksitellen (tiedoston syöttäminen?), 

• kumpaa nappia pitää painaa, Save vai Add new translation, 

• sanojen State ja Comment eivät olleet itsestään selviä, 

• sekavaa, että sanan tila on Accepted, vaikka opettaja ei ole vielä arvioinut 
sanalistaa, 

• on vaikeaa tietää milloin ja mistä kokeen voi aloittaa, 
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• ei ole käyttäjäystävällistä, että wordbankin editointi ja testin aloittaminen 
tapahtuu samasta painikkeesta, ja 

• vaikeaa tietää missä järjestelmässä ollaan. 

Kuvassa 2 näkyy opiskelijan sanalista Vocabularytester-työkalun vanhassa 
versiossa. Jokainen sanapari on taulukossa omalla rivillään, ja sanojen perässä 
näkyy sarakkeet Evaluated State ja Teacher’s Comment. Kahden jälkimmäisen 
sarakkeen tarkoitusta pidettiin epäselvänä [OL2005 Final Project Report, 2005]. 
Opettajan täytyy arvioida kaikki opiskelijan lisäämät sanat (Evaluated State 
-sarake), ja opettajan halutessa niihin voi myös kirjoittaa sanallisen kommentin 
(Teacher’s Comment -sarake). Sanakokeessa kysytään vain sanoja, jotka opettaja 
on käynyt hyväksymässä.  

 

Kuva 2. Opiskelijan sanalista Vocabularytester-työkalun vanhassa versiossa. 

Ongelmista huolimatta opiskelijoilta tuli myös positiivista palautetta: 
Moodlea aiemmin käyttäneet opiskelijat pitivät käyttöliittymää selkeänä, ja 
Vocabularytester-ohjelmaa pidettiin yleisesti hyvänä testausvälineenä [OL2005 
Final Project Report, 2005]. 

Osa ongelmista ehdittiin korjata jo Projektityökurssin puitteissa. Opettajan 
huomauttamista ongelmista korjattiin molemmat. Opettajan käyttöliittymään 
lisättiin painike, josta näkee tehtyjen testien lokitiedot opiskelijoiden saamien 
tulosten kanssa. Yksittäisten opiskelijoiden saamat tulokset ja vastaukset olivat 
toki saatavissa aikaisemminkin, mutta yhtä näkymää, josta näkisi kaikkien 
opiskelijoiden tulokset ei saanut näkyville kuin välittömästi testin jälkeen. 
Sanojen arvioitu tila muutettiin myös, ja tämä vaikutti myös opiskelijan 
käyttöliittymään. Alun perin kaikki opiskelijan syöttämät sanat olivat 
oletuksena hyväksyttyjä testausta varten, ellei opettaja käynyt niitä erityisesti 
hylkäämässä. Tämä muutettiin siten, että sanojen tila oli tyhjä niin kauan 
kunnes opettaja joko hylkäsi tai hyväksyi sanan. Opettajan työtä helpottamaan 
laitettiin vielä painike Accept all words with no state opiskelijan sanalistojen 
arviointisivulle. 
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Suurin osa opiskelijoiden antamista negatiivisista kommenteista liittyi 
sanalistojen tekemiseen. Sanojen lisääminen oli varsin hidasta, varsinkin jos 
verkkoyhteys oli hidas tai palvelin oli raskaasti kuormitettu. Uusien, tyhjien 
rivien lisääminen sanalistaan tapahtui lisäämällä tyhjä sanapari tietokantaan. 
Aina kun käyttäjä halusi lisätä uusia sanoja sanalistaansa, piti sivu lähettää 
palvelimelle ja ladata sieltä uudestaan. Tämä saattoi olla hyvin hidasta, ja 
saattoi aiheuttaa myös sen, että sanalistaan oli mahdollista jäädä tyhjiä sanoja.  
Tyhjiä rivejä ei myöskään voinut lisätä kuin yhden kerrallaan.  

 

Kuva 3. Opiskelijan sanalista 2.0-versiossa. 

2.0-versiossa sanojen lisääminen on toteutettu eri tavalla, eikä se kuormita 
palvelinta samalla tavalla kuin vanhemmassa versiossa. Sanojen lisääminen on 
toteutettu dynaamisesti JavaScript-tekniikan avulla lisäämällä tyhjiä rivejä 
sivulla olevaan taulukkoon. JavaScriptin käytön lisäämisen ei pitäisi aiheuttaa 
yhteensopivuusongelmia, koska Moodle vaatii jo sisäänkirjautumisessa 
evästeiden ja JavaScriptin käytön. Kuvassa 3 näkyy opiskelijan sanalista ja 
lisättyjä tyhjiä rivejä. Uusina ominaisuuksina kuvassa näkyy myös koko 
sanalistaa koskeva yleinen palaute (Feedback) sekä sanalistan arvosana (Grade). 
Vocabularytester-moduulin aikaisemmassa versiossa vain sanakokeista oli 
mahdollista saada pisteitä, mutta nyt opettajan niin halutessa on mahdollista 
arvostella myös sanalistojen sisältö. Sanojen lisäämistä tiedostosta ehdotti yksi 
kokeiluun osallistuneista opiskelijoista, mutta tätä toimintoa ei kuitenkaan 
ehditty tässä vaiheessa toteuttaa. 
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Kuva 4. Opiskelijan etusivu vanhassa versiossa.  

Toinen opiskelijoiden huomauttamista ongelmista liittyi kokeen 
aloittamiseen ja sanalistojen muokkaamiseen. Opiskelija voi aloittaa sanakokeen 
vasta sen jälkeen, kun opettaja on aloittanut kokeen omasta käyttöliittymästään. 
Opiskelijoille painike kokeen aloittamiseksi oli näkyvissä ainoastaan silloin, kun 
opettaja oli aloittanut kokeen, ja opiskelijat pitivät tätä järjestelyä sekavana. 
Pääsy opiskelijan sanalistaan kokeen aikana oli taas vastaavasti estetty, ja 
painike kokeen aloittamiseksi ilmestyi täysin samalle paikalle missä normaalisti 
oli linkki opiskelijan omaan sanalistaan (kuvassa 4 alareunassa näkyvä linkki 
Word Bank). Muutamat opiskelijat olivat huomauttaneet tästä ja pitäneet 
järjestelyä sekavana. 

 

Kuva 5. Opiskelijan etusivu 2.0 versiossa. 

2.0-versiossa kokeiden aloittaminen toimii eri tavalla. Opettaja voi 
määritellä tulevat kokeet omasta käyttöliittymästään, ja ne näkyvät taulukossa 
opiskelijan etusivulla. Taulukossa näkyy kokeen ajankohta, kysyttävien sanojen 
määrä sekä sanalista, jota kokeessa käytetään. Jokaisen kokeen perässä on Start 
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test –painike, jota painamalla kokeen voi aloittaa. Painikkeiden painaminen on 
kuitenkin estetty kunnes opettaja on aloittanut kyseisen testin. Kuvassa 5 näkyy 
opiskelijan etusivu, jossa näkyy opiskelijan tekemät kokeet, niiden pisteet ja 
linkit kokeiden vastauksiin. Sivulla näkyy myös opiskelijan sanalistasta saama 
arvosana sekä kokeiden arvosana opettajan määrittelemälle asteikolle 
skaalattuna. Sivun alareunassa näkyy kaksi tulevaa koetta. Toinen kokeista 
(ylempi) on jo käynnissä, ja Start test -painike näkyy aktiivisena. 

Vocabularytester-moduulin tila ja navigointi sovelluksessa eivät olleet kovin 
selkeitä. Ainoa navigointitapa oli käyttää Moodlessa yleisesti löytyvää 
“navigointipolkua” sivun ylä- tai alareunassa. Vanhemman version sekavasta 
tilasta huomauttivat myös opiskelijat projektityöryhmän tekemässä 
koekäytössä. Jonkinlainen valikkoratkaisu olisi saattanut olla selkeämpi ja se 
antaisi paremmin palautetta myös järjestelmän tilasta ja siitä, missä käyttäjä 
kulloinkin on. 2.0-versiossa navigointi on toteutettu kokonaisuudessaan 
välilehtien avulla monien muiden Moodlen toimintojen tapaan. Opettajan sivut 
on jaettu kolmeen eri osaan (kuva 6), ja opiskelijan yhdestä kahteen riippuen 
opettajan valitsemasta tavasta käyttää Vocabularytester-moduulia (kuva 5). 
Tämän pitäisi selkeyttää järjestelmässä navigointia ja antaa paremmin 
palautetta siitä, millä sivulla käyttäjä kulloinkin on.  

 

Kuva 6. Opettajan lista opiskelijoiden sanalistoista. Vasemmalla ylhäällä näkyy 
myös ryhmän valinta toteutettuna Moodlen alasvetovalikolla. 

Moodle tukee kurssien sisällä opiskelijoiden jakamista eri ryhmiin. 
Vocabularytester-työkalun vanhassa versiossa jokaisella ryhmällä saattoi olla 
omat aikarajat ja omat sanakokeet. Tämä aiheutti myös sen, että opettaja oli 
pakotettu käyttämään ryhmiä, vaikka kurssin osallistujamäärä olisi ollut niin 
pieni, että käytössä oli vain yksi ryhmä. Ryhmien käyttäminen Moodlessa on 
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varsin työlästä, koska opettaja joutuu siirtämään opiskelijat itse haluamiinsa 
ryhmiin. Muissa Moodlen moduuleissa ryhmiä voidaan käyttää jos niin 
halutaan, mutta se ei suinkaan ole pakollista. Kulloisenkin ryhmän valinta on 
toteutettu myös hieman eri tavalla kuin Vocabularytesterissä.  

Vocabularytester 2.0:ssa ryhmien käyttö on toteutettu samalla tavalla kuin 
muissakin Moodlen moduuleissa. Kuvassa 6 näkyy vasemmassa yläreunassa 
alasvetovalikko, jolla valitaan haluttu ryhmä. Enää ei kuitenkaan ole 
mahdollista tehdä eri asetuksia eri ryhmille. Tämän tosin voi kiertää Moodlen 
ominaisuuksien avulla ottamalla käyttöön oman Vocabularytester-moduulin 
jokaiselle ryhmälle. Vaikka ryhmäkohtaisia asetuksia ei voikaan asettaa, tukee 
Vocabularytester kuitenkin opiskelijoiden henkilökohtaisia aikarajoja, jos joku 
opiskelija tarvitsee esimerkiksi lisäaikaa sanalistansa täydentämiseen.  

Oikeinkirjoituksen tarkastamiseen liittyi myös joitain ongelmia. Opettajan 
maininta virheellisestä tarkastuksesta johtui tapauksista, joissa tarkastettava 
sana koostui useammasta sanasta: vaikka molemmat erikseen kirjoitetut sanat 
olisi kirjoitettu täysin oikein, väitti järjestelmä sanoja väärin kirjoitetuiksi. 
Toinen oikeinkirjoitukseen liittyvä ongelma, joka ei kuitenkaan tullut esille 
tehdyissä testeissä, johtuu käytetystä tekniikasta. Teknisistä rajoitteista johtuen 
oikeinkirjoitus tarkistetaan vasta kun sanalista on lähetetty palvelimelle ja 
ladattu uudestaan: väärin kirjoitetut sanat näytetään punaisella alleviivattuna ja 
oikein kirjoitetut vihreällä. Sanojen korjaaminen saattaa tuntua 
tekstinkäsittelyohjelmien oikeinkirjoituksen tarkastamiseen tottuneista 
käyttäjistä hieman sekavalta, koska väärin kirjoitettua sanaa korjattaessa sana 
pysyy koko ajan punaisena ja alleviivattuna, kunnes sanalista on taas lähetetty 
palvelimelle ja tarkistettu uudestaan.  

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttäminen edellyttää, että php-tulkki on 
käännetty pspell-kirjastojen kanssa, ja tämän lisäksi täytyy asentaa jokaista 
kieltä varten oma sanakirjansa. Vocabularytesterissä kielen ja sanakirjan valinta 
toimii hieman ongelmallisesti. Kielen valinta on toteutettu omalla toiminnolla, 
jossa haluttu kieli valitaan pudotusvalikosta. Sanakirjaa käytettäessä täytyy 
kuitenkin käyttää kielen kirjainkoodia, esimerkiksi suomen kielelle fi, 
englannille en tai amerikan englannille en_us. Kielen kääntäminen oikeaksi 
kirjainkoodiksi on hoidettu Vocabularytester-työkalun ohjelmakoodissa, ja se 
tuki vain suomen ja englannin kieliä. Jos moduulia halusi siis käyttää muiden 
kielten kanssa, täytyi järjestelmän ylläpitäjän muokata ohjelmakoodia.  

2.0-versiossa Moodlen valmiita funktioita on käytetty myös kielivalinnan 
toteuttamiseen. Kielen valinnan jälkeen saadaan heti oikeinkirjoituksen vaatima 
kirjainkoodi, jota voidaan käyttää oikeinkirjoituksen tarkastamisessa. Näin 
Vocabularytester tukee paremmin myös muiden kuin vain suomen ja englannin 
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kielten opiskelua, ilman että järjestelmän ylläpitäjän tarvitsee muokata 
ohjelmakoodia. 2.0-versioon on lisätty myös toiminto, joka tarkistaa onko php-
tulkki käännetty tarvittavien pspell-kirjastojen kanssa. Jos ei ole, 
oikeinkirjoituksen tarkistusta ei edes yritetä tehdä, koska se johtaisi vain 
virheilmoitusten tulostukseen. Lisäksi, opettajan niin halutessa, 
oikeinkirjoitusta ei käytetä ollenkaan. 

Jonkinlaisen huijauksenestotoiminnon toteuttaminen kokeeseen jäi myös 
tekemättä Projektityö-kurssin puitteissa. Suunnitelmana oli tallentaa testilokiin 
aina tieto siitä, jos opiskelija on yrittänyt katsoa jotain muuta sivua kuin 
testisivua. Tämä ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta johtuen eri selaimien 
käyttäytymisestä erilaisten JavaScript-toimintojen kanssa. Moodlen muissa 
testausta tukevissa järjestelmissä on toteutettu jonkinlaisia huijauksenesto-
toimintoja, jotka ainakin vaikeuttavat vastausten katsomista tietokoneella 
olevista lähteistä. Esimerkiksi leikkaa-liimaa -toiminto voidaan estää, jolloin 
toiselta verkkosivulta kopiointi vaikeutuu tai ainakin hidastuu. Nämä 
toiminnot on otettu mukaan myös Vocabularytester 2.0:ssa. Sanakoe avautuu 
uuteen ikkunaan, joka peittää koko ruudun. 

5.2.2. Uudet ominaisuudet ja toiminnot 
Vocabularytester-moduulin käyttöliittymää on muokattu 2.0 versiossa. Raskas 
ja vaikeakäyttöinen käyttöliittymä saattaa vaikuttaa opiskelijoiden 
motivaatioon ja vaarantaa koko oppimisprosessin [Pantzar, 2004]. Oppimisessa 
haastavinta tulisi olla sisällön oppiminen, ei uuden oppimisvälineen käytön 
opettelu [Pain and Heron, 2003].  

 

Kuva 7. Vocabularytester-moduulin vanhan version asetussivu. 
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Useassa kohdassa onkin käytetty enemmän Moodlesta valmiina löytyviä 
funktioita ja periaatteita, jolloin käyttöliittymä näyttää enemmän yhtenäiseltä 
Moodlen muiden osien kanssa. Myös lisätoimintojen toteuttaminen vaati 
käyttöliittymän parempaa organisointia. Erityisesti opettajan näkymässä 
lisäasetusten toteuttaminen vaati käyttöliittymän täydellistä uudelleen 
suunnittelua.  

Moodlen muissa moduuleissa on tapana koota kaikki asetukset kootusti 
yhdelle sivulle, jolle on pääsy kaikilta muilta sivuilta. Vocabularytester-
työkalussa tätä ei kuitenkaan käytetty muuta kuin kulloisenkin moduulin 
nimeämiseen. Vanhassa versiossa asetukset määritettiin moduulin 
käyttöönoton yhteydessä (kuva 7), tosin kaikki asetukset eivät tallentuneet 
oikein tai eivät tallentuneet ollenkaan: testin päiväys ei tallentunut tietokantaan 
ollenkaan ja sanalistojen aikaraja vaihtuikin kuukautta aiemmaksi kuin 
asetuksista oli valinnut. Osa päiväyksistä tallentui automaattisesti Moodlen 
kalenteriin, mutta niiden automaattinen poisto ei toiminut, eikä päiväyksiä 
muutettaessa kalenterin päiväykset muuttuneet. Tälle sivulle ei myöskään 
päässyt enää asetusten tallentamisen jälkeen. Myöhemmin kaikki muut 
asetukset oli aseteltu opettajan käyttöliittymään samalle sivulle, jossa näkyi 
opiskelijoiden tiedot (kuva 8).  

 

Kuva 8. Lista kurssin opiskelijoista ja opettajan asetukset Vocabularytester-
moduulin vanhassa versiossa. 

2.0-versiossa kaikki asetukset löytyvät kootusti yhdeltä sivulta kuten 
kaikissa muissakin Moodlen moduuleissa (kuva 9). Tämä saattaa auttaa 
huomattavasti erityisesti niiden opettajien työtä, jotka ovat jo tottuneita 
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Moodlen käyttäjiä ja käyttävät myös muita sen lisäosia. Tämä voi osaltaan myös 
madaltaa kynnystä käyttää muita Moodlen lisäosia sen jälkeen kun on tottunut 
Vocabularytester-moduulin käyttämiseen, kun kaikki lisäosat näyttävät ja 
tuntuvat samanlaisilta. Tälle sivulle pääsee 2.0-version jokaiselta opettajan 
sivulta oikeasta yläreunasta löytyvää Update this vocabularytester -painiketta 
painamalla.  

 

Kuva 9. Opettajan asetussivu 2.0-versiossa. 

Kuvassa 9 näkyy myös asetusten perässä kysymysmerkki-ikonit, joita 
painamalla aukeaa pieni ikkuna, jossa kerrotaan kyseisen asetuksen 
vaikutuksesta Vocabularytester-moduulin toimintaan. Vanhemmassa versiossa 
käyttöohjeet oli koottu yhdeksi isoksi listaksi, johon pääsi jokaisella sivulla 
olevaa linkkiä painamalla. Keltaisten kysymysmerkkien käyttäminen on 
yleisesti Moodlessa käytetty tapa. Sivulla näkyy myös joitain uusia asetuksia, 
joilla opettaja voi muokata moduulin toimintaa mieleisekseen. Näitä ovat 

• oikeinkirjoituksen käyttö valituille kielille, 

• ryhmien käyttö, 

• opiskelijan sanalistojen käyttö, 

• sanalistojen arvosana, 

• testin arvosana, 

• arvostelumenetelmä, ja 
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• arvosanojen näyttämisen ajankohta. 

Vocabularytester toimii myös helppona tapana järjestää yksinkertaisia 
sanakokeita opettajan omalla sanastolla. Jotta Vocabularytester-työkalun 
toiminta olisi tällaisessa tapauksessa mahdollisimman yksinkertaista, voi 
opettaja halutessaan estää opiskelijan sanalistojen keräämisen. Jos sanakokeet 
pidetään opiskelijoiden omilla sanalistoilla, ei vieressä koetta tekevän 
opiskelijan sanojen katsominen juurikaan auta, eikä oikeiden vastausten 
näyttämisestä välittömästi kokeen lopettamisen jälkeen ole haittaa. Jos koe 
tehdään kuitenkin opettajan sanalistalla, voi olla järkevää näyttää oikeat 
vastaukset vasta myöhemmin, kun opettaja on lopettanut testin. Tällöin muilta 
kokeen tekijöiltä ei voi luntata niin helposti. 

 

Kuva 10. Opettajan testit-sivu.  

Toimintoja opettajan sivuilla on jaoteltu uudelleen. Vanhemmassa versiossa 
kaikki opiskelijat oli listattu yhdellä sivulla, ja kaikki tiedot näkyivät yhdessä 
taulukossa. Versiossa 2.0 on jonkin verran uusia toimintoja, esimerkiksi 
sanalistojen arvosanat ja kokeiden skaalattu arvosana, joten yksi taulukko 
tietojen esittämiseen ei välttämättä riitä varsinkaan jos käytettävä näyttö on 
pieni. Tämän takia sanalistat sekä kokeet ja pisteet on jaettu omille sivuilleen. 
Kuvassa 10 näkyy opettajan testit-sivu, jolla näkyy skaalattu arvosana sekä 
linkit opiskelijoiden vastauksiin. Tästä käyttöliittymästä valitaan myös testiin 
osallistuvat opiskelijat. Tulevat ja menneet kokeet näkyvät sivun alareunassa, 
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kuten myös lomake, jolla voidaan määritellä uusia kokeita. Uutena 
ominaisuutena tässä taulukossa on näkyvissä myös opiskelijoiden omat kuvat, 
joita klikkaamalla pääsee tarkastelemaan opiskelijan tarkempia tietoja. Vaikka 
Vocabularytester onkin pääasiassa suunniteltu lähiopetuksen tukemiseen, tuo 
tämä lisää henkilökohtaisuutta opetukseen. Lähes kaikkialla Moodlessa 
henkilöiden kuvat esitetään nimien yhteydessä.  

Vocabularytester-moduulista löytyi myös muita ongelmia, ohjelmointi-
virheitä ja puutteita, jotka eivät tulleet esille Projektityöryhmän tekemässä 
kokeilussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli myös lisätä 
Vocabularytesteriin erityisesti opiskelijan arviointia tukevia ominaisuuksia. 
Yksi suuri puuttuva ominaisuus vanhassa versiossa on se, että se ei tue 
Moodlen yhtenäistä arvostelukäytäntöä. Thomasin [2005] tekemässä 
tutkimuksessa Blackboard-järjestelmää käyttäneet opettajat pitivät juuri 
yhtenäistä arviointimenetelmää yhtenä sen parhaimmista puolista. Tämä puute 
aiheuttaa turhaa lisävaivaa opettajalle, varsinkin silloin, kun käytetään paljon 
muitakin Moodlen arvostelua tukevia moduuleita. Vocabularytester ei 
kuitenkaan tukenut tätä käytäntöä, joten opettaja joutui pitämään itse huolen 
siitä, että kaikki pisteet otetaan huomioon. Vocabularytester 2.0 tukee Moodlen 
yhteistä arviointikäytäntöä, jolloin Vocabularytester yhdessä muiden Moodlen 
arviointia tukevien moduulien kanssa muodostaa yhtenäisen, arviointia 
tukevan kokonaisuuden. 

Vocabularytester-moduulista on löytynyt myös muutamia ohjelmointi-
virheitä tai muita ongelmia kooditasolla. Esimerkiksi, kun opiskelija tekee 
testin, hänen vastauksensa ja niihin liittyvät oikeat vastaukset tallennettiin 
tietokantaan vain sanoihin viittaavien id-numeroiden perusteella. Voisi 
kuitenkin olla täysin mahdollista, että opiskelija (tai opettaja, jos koe on tehty 
opettajan sanalistalla) muuttaa sanalistaansa kokeen jälkeen. Tällöin myös 
kokeesta saadut tulokset muuttuisivat, koska id-numerot pysyvät samoina 
mutta sanat muuttuvat. Tämä ongelma on korjattu Vocabularytester-moduulin 
uudessa versiossa, jossa sekä opiskelijan kokeen kysymykset, vastaukset ja 
oikeat vastaukset tallentuvat sellaisina kuin ne ovat. 

Moodle on hyvin joustava järjestelmä ja on esimerkiksi mahdollista asentaa 
kaksi eri Moodle-järjestelmää samaan tietokantaan. Tällöin täytyy tietenkin 
erotella tietokannasta taulut erikseen molemmille Moodle-versioille. 
Oletuksena kaikki Moodlen käyttämät tietokannan taulut alkavat etuliitteellä 
’mdl_’, mutta sen voi tarvittaessa muuttaa. Vocabularytester-moduulin 
vanhemmassa versiossa tätä mahdollisuutta ei ollut otettu huomioon, ja se 
saattoi aiheuttaa sen toimimattomuuden joissain Moodle-järjestelmissä. 
Tämäkin ongelma on korjattu käyttämällä enemmän Moodlesta löytyviä 
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funktioita tietokannan käsittelyyn sekä noudattamalla tarkemmin Moodlen 
ohjelmointiohjeita.  

Moodlesta löytyy valtava joukko valmiita ja hyvin testattuja funktioita, jotka 
auttavat ohjelmoinnissa. Näitä ei kuitenkaan Moodlen puutteellisen 
dokumentoinnin takia käytetty Vocabularytester-moduulin ensimmäisessä 
versiossa niin paljon kuin olisi voinut. Vanhassa versiossa oli joitain ongelmia 
liittyen esimerkiksi aikarajojen esittämiseen ja niiden tallentamiseen. Nämä 
ongelmat olisi voinut välttää käyttämällä Moodlesta löytyviä valmiita 
funktioita. 2.0-versiossa on käytetty Moodlen funktioita ajan esittämiseen ja 
tällöin voidaan ottaa huomioon myös käyttäjän henkilökohtaiset kieliasetukset, 
jolloin aika voidaan esittää käyttäjälle tutussa muodossa: esimerkiksi kuukausi 
näytetään ennen päivämäärää tai toisinpäin. Nyt aikarajat voi myös valita 
minuutin tarkkuudella viiden minuutin välein. 2.0-versiossa asetetut aikarajat 
tallentuvat automaattisesti myös Moodlesta löytyvään kalenteriin, ja myös 
kalenteritietojen poisto tapahtuu automaattisesti, jos Vocabularytester 
poistetaan käytöstä. Kalenteritiedot myös päivittyvät, kun aikoihin tehdään 
muutoksia. 

5.2.3. 2.0-versiosta saadut käyttökokemukset 
Vocabularytester 2.0 asennettiin Tampereen yliopiston Moodle-palvelimelle 
maaliskuussa 2006. Asennuksen jälkeen siitä tiedotettiin Kielikeskuksen 
opettajille ja Opetusteknologiakeskukselle, joka järjestää koulutusta yliopiston 
opettajille ja kirjoittaa käyttöohjeita Moodlen käytöstä. 

Tässä vaiheessa kävi ilmi, että kieltenopettajien tarpeet opettamisen 
apuvälineille ovat hyvin yksilöllisiä, eikä Vocabularytester vastannutkaan 
täysin kaikkien opettajien vaatimuksia. Alun perin Vocabularytester-työkalun 
suunnittelussa pääpaino oli opiskelijoiden sanalistojen keräämisessä ja niiden 
testaamisessa. Opettajilta saadun palautteen perusteella suurin osa opettajista 
olisi kuitenkin halunnut käyttää sitä omilla sanalistoilla testaamiseen. Tästä 
nousi joitain ongelmia ja lisävaatimuksia moduulin ominaisuuksiin. Tämä johti 
myös siihen, että Vocabularytester-työkalun laajempaan koekäyttöön ei saatu 
mukaan yhtään opettajaa. 

Palautetta antaneet opettajat olivat toimineet opettajina jo pitkään. Heille oli 
kertynyt elektronisessa muodossa valmiita sanalistoja, joita he olisivat 
halunneet testata opiskelijoilla. He olisivat halunneet käyttää Vocabularytester-
työkalua lähinnä opiskelijoiden itseopiskelun apuvälineenä. Opettajat kuitenkin 
pitivät sanojen yksitellen syöttämistä liian työläänä, koska he olivat jo 
kertaalleen kirjoittaneet sanat tietokoneella. Tekstitiedoston syöttäminen 
Vocabularytester-työkaluun olisi siis ollut yksi toivotuimmista ominaisuuksista. 
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Tätä toivoivat myös opiskelijat jo ensimmäisen version koekäytön jälkeen 
[OL2005 Final Project Report, 2005]. 

Usein eri opettajat pitävät sisällöiltään lähes samoja kursseja, ja kertaalleen 
jonkun muun opettajan tekemiä sanalistoja olisi hyödyllistä käyttää myös 
muiden opettajien kursseilla. Vocabularytester-moduulissa sanalistojen 
jakaminen muiden käyttöön ei ole kuitenkaan mahdollista. Tällaisia 
ominaisuuksia löytyy kuitenkin esimerkiksi Moodlen Tentti-moduulista, jossa 
kysymyksiä voi jakaa opettajien kesken. Sanojen syöttäminen tekstitiedostosta 
ajaisi saman asian, kun opettajat voisivat jakaa sanat sisältävät tekstitiedostot 
keskenään. 

Kyselyitä tuli myös opiskelijoiden yhteisöllisen oppimisen tukemisesta ja 
Moodlen ryhmien käyttämisestä. Sanalistojen keräämistä ryhmissä pidettiin 
myös hyvänä toimintona. Sanojen kerääminen ryhmissä toisi 
Vocabularytesteriin mukaan myös yhteistoiminnallisia piirteitä. 

Opetusteknologiakeskuksesta saatiin myös palautetta Vocabularytester-
moduulin toiminnasta. Tärkein huomautuksista liittyi Moodlen varmuus-
kopiointitoimintojen tukemiseen. Moodlessa on hyvin kehittyneet työkalut 
kurssien ja niiden sisällön kopioimiseen ja siirtämiseen esimerkiksi kurssilta tai 
vaikka palvelimelta toiselle. Vocabularytester ei kuitenkaan tue tätä toimintoa, 
ja kaikki tiedot täytyi syöttää uudestaan. Tämän toiminnon tukeminen olisi 
tärkeää, koska samalla toiminnolla tehdään myös Moodlen varmuuskopiot. 

5.3. Vocabularytester 3.0 
Vocabularytester 3.0 valmistui toukokuussa 2006. Sen kehittämisessä oli otettu 
huomioon opettajilta saatu palaute sekä Opetusteknologiakeskuksesta saadut 
kehitysideat. Tähän versioon lisättiin myös muita ominaisuuksia, joita ei ajan 
puutteen vuoksi ehditty toteuttaa 2.0-versiossa. Erityisesti lisättiin Kohosen 
[2004a] määrittelemän kielikasvatuksellisen teorian mukaisia toimintoja, kuten 
sanalistojen kerääminen ryhmissä ja mahdollisuus esitellä sanalistoja muille 
opiskelijoille. Näiden toimintojen pitäisi tuoda Vocabularytester-työkaluun 
lisää yhteistoiminnallisia ulottuvuuksia, ja tämä korostaa osaltaan myös 
opiskelun opiskelijalähtöisyyttä. Opiskelijan vastuu omasta ja myös muiden 
opiskelijoiden oppimisesta kasvaa, ja tämän pitäisi motivoida opiskelua 
entisestään. 

Yksi tärkeimmistä teknisistä uudistuksista tässä versiossa on Moodlen 
varmuuskopiointitoimintojen tukeminen. Niiden avulla koko kurssin sisältö tai 
yksittäiset moduulit ja niiden tiedot voidaan siirtää kurssilta toiselle tai tehdä 
kokonaan uusia kursseja vanhojen kurssipohjien perusteella. Tämän toiminnon 
avulla myös sanalistojen siirtäminen kurssilta toiselle on mahdollista. 
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Kuva 11. Opettajan sanalistat 3.0-versiossa. 

Toinen tärkeä lisätty toiminto liittyy opettajien sanalistoilla testaamiseen. 
Opettajien työmäärän vähentämiseksi sanalistoja on mahdollista määritellä 
julkisiksi, jolloin myös muut opettajat voivat käyttää niitä sanakokeiden 
järjestämisessä. Jokainen opettaja voi tarkastella toisen opettajan julkaisemaa 
sanalistaa, mutta muut opettajat eivät voi tehdä siihen muutoksia. Jos joku 
opettaja haluaa muokata toisen julkaisemaa sanalistaa, voi hän tehdä siitä 
itselleen kopion ja muokata sitä omiin tarpeisiin sopivaksi aivan kuten omia 
sanalistojaankin. Opettajan sanalistat –sivulla (kuva 11) on näkyvissä sanalistan 
tehneen opettajan nimi, kuva, sekä kurssin lyhenne, jolla sanalista on tehty. 
Taulukon Action-sarakkeesta sanalistan voi julkaista, piilottaa, poistaa, tai 
kopioida. Opettajan sanalistoihin lisättiin myös kuvaus, jotta muut opettajat 
saisivat paremman käsityksen sanalistan sisällöstä. 

Tässä versiossa toimii myös sanalistojen syöttäminen tekstitiedostosta.  
Sanojen syöttäminen tekstitiedostosta on käytössä sekä opettajilla että 
opiskelijoilla. Sanat täytyy tallentaa tiedostoon pelkässä tekstimuodossa, ja 
jokainen sanapari täytyy olla omalla rivillään sarkaimella erotettuna. Sanoja voi 
myöhemmin muokata aivan kuten käsinkin syötettyjä sanoja. Sanat lisätään 
sanalistan muokkaussivulla olevasta linkistä (kuva 12).  
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Kuva 12. Opettajan sanalistan muokkaus. 

Sanalistojen syöttämistä on myös tehty helpommaksi. Sanojen 
oikeinkirjoituksen tarkistus toimii ilman, että sivua tarvitsee ladata uudestaan. 
Kun käyttäjä poistuu tekstikentästä, tarkistetaan oikeinkirjoitus lähes 
välittömästi ja kirjoitettu sana näytetään vihreällä tai alleviivattuna ja 
punaisella. Käyttäjälle ilmoitetaan myös siitä, että kirjoitettu sanapari on jo 
sanalistassa. Kun saman sanaparin lisää sanalistaan toisen kerran, ilmestyy 
sanan oikealle puolelle pieni ikoni. Kun hiiren osoittimen vie ikonin päälle, 
tulee ikonin viereen sanallinen ilmoitus siitä, että sana on jo sanalistassa (kuva 
12). Aiemmassakaan versiossa samaa sanaparia ei voinut syöttää kahteen 
kertaan, mutta sanaa ei vain tallennettu listaan eikä siitä sen kummemmin 
kerrottu käyttäjälle. Tämä saattoi olla sekavaa, varsinkin jos sanalista oli pitkä.  

Vocabularytester-moduulin lopullisessa versiossa ryhmien käyttö toimii 
hieman eri tavalla kuin 2.0-versiossa. Tässä versiossa opiskelijoiden on 
mahdollista kerätä ryhmäkohtaisia sanalistoja, ja opettaja voi tehdä 
opiskelijoille sanakokeen heidän ryhmätyönään tekemistä sanalistoista. 
Ryhmien tekemät sanalistat voi saada myös muiden opiskelijoiden nähtäville. 
Moodlen moduulikohtainen ryhmävalinta tukee kolmea eri asetusta: ei ryhmiä, 
erilliset ryhmät, ja näkyvät ryhmät. Erilliset ryhmät valinta tarkoittaa sitä, että 
opiskelijat voivat kerätä ryhmissä sanalistoja, mutta he eivät näe toisten 
ryhmien tekemiä sanalistoja. Näkyvät ryhmät valinnalla opettaja voi määritellä 
toisten ryhmien sanalistat näkyviksi, jolloin kaikki opiskelijat voivat nähdä 
myös toisten ryhmien tekemät sanalistat. Muutoksia toisten ryhmien 
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sanalistoihin ei voi kuitenkaan tehdä. Myös yksittäiset opiskelijat voivat 
määritellä omia sanalistojaan julkisiksi, jolloin myös muut opiskelijat voivat 
tarkastella heidän tekemiään sanalistoja. Kuvassa 13 näkyy opiskelijan etusivu, 
jossa näkyy linkit myös toisen ryhmän ja yhden toisen opiskelijan sanalistoihin. 
Jos ryhmäkohtaiset sanalistat ovat käytössä, näkyy opiskelijalla lisää yksi 
välilehti, josta hän pääsee muokkaamaan oman ryhmänsä sanalistaa. 

 

Kuva 13. Opiskelijan etusivu. Alareunassa näkyvät linkit toisten ryhmien ja 
opiskelijoiden sanalistoihin. 

Opettaja voi antaa pisteet ryhmäsanalistasta aivan samaan tapaan kuin 
yksittäisten opiskelijoidenkin sanalistoista. Tällöin sanalistalle annetut pisteet 
tulevat näkyviin kaikkien ryhmän jäsenten kohdalle, vaikka jonkun ryhmän 
jäsenen työpanos olisikin jäänyt vähäisemmäksi kuin muiden. Tehtäessä 
sanakoe ryhmäsanalistoista kaikki opiskelijat saavat kuitenkin omat pisteensä, 
vaikka testattavat sanat ovatkin samat ryhmän sisällä. 

Kuvan 13 yläreunassa näkyy myös opettajan kirjoittamat ohjeet sanojen 
keräämiseen. Moodlen kaikissa muissa moduuleissa opettajalla on 
mahdollisuus kirjoittaa jonkinlainen esittely tai ohjeistus kyseisen moduulin 
käytöstä. Myös 3.0-versiossa tämä on mahdollista. 

Vocabularytester suunniteltiin alun perin englannin kielen opiskelua varten, 
eikä muiden kielten erityispiirteitä otettu riittävästi huomioon. Sanakokeiden 
tarkastuksessa sanojen oikeellisuuden tarkistus tapahtuu yksinkertaisesti 
vertaamalla sanoja toisiinsa, mutta useissa kielissä tämä ei välttämättä riitä. 
Ruotsin kielen opettajilta saadusta palautteesta kävi ilmi, että eri artikkeleilla ja 
sanojen taivutuksilla on ruotsin kielessä huomattavan suuri merkitys 
verrattuna esimerkiksi englannin kieleen. Ruotsin kielen sanojen taivutus-
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muotojen ilmoittaminen voidaan tehdä monessa eri muodossa, ja sana on silti 
oikein. Tietokoneen tekemä tarkastus ei kuitenkaan tätä huomaa, vaan se 
tulkitsee, että esimerkiksi sanat ’en hund, -en, -ar, -na’ ja ’en hund, hunden, hundar, 
hundarna’ eivät ole sama ja merkitsee vastauksen vääräksi, vaikka näin ei ole. 
Vocabularytester-moduulin mukautuminen jokaisen kielen erityispiirteisiin 
vaatisi täydellistä uudelleen suunnittelua, ja voisi olla, että siitä täytyisi tehdä 
eri kielille omat versionsa. Tämä ongelma kuitenkin kierrettiin antamalla 
opettajalle mahdollisuus ylittää tietokoneen tekemä arvostelu ja korjata 
tietokoneen väärin korjaamat sanakokeet. Tieto siitä, että opettaja voi 
tarvittaessa korjata tietokoneen tekemän arvostelun voi myös madaltaa 
kynnystä aloittaa Vocabularytester-moduulin käyttö ja vähentää opiskelijoiden 
pelkoja ja epäluuloja koneellista arviointia kohtaan.  

 

Kuva 14. Opiskelijan vastausten muokkaus. 

Kuvassa 14 näkyy sanakokeen kysymykset, opiskelijan vastaukset ja oikeat 
vastaukset. Toinen vastauksista on väärin: opiskelija on vastannut tax-free 
vaikka oikea vastaus olisi ollut tax free ilman väliviivaa. Opettaja on kuitenkin 
korjannut tämän ja antanut myös tästä sanasta pisteet. Teacher’s mark 
-sarakkeesta opettaja voi korjata automaattisen korjauksen. Sarakkeessa näkyy 
plus- tai miinus-merkki sen mukaan onko kysymys oikein vai väärin. Merkkiä 
painamalla se vaihtuu ja pisteitä lisätään tai vähennetään. 

Vocabularytesterin 3.0-versiossa on myös joitain muita lisäominaisuuksia 
joita ei ehditty toteuttaa 2.0-versiossa. Esimerkiksi sanakoetta tehtäessä 
Vocabularytester tekee välitallennuksen aina, kun käyttäjä poistuu 
vastauskentästä. Vaikka selainikkunan sulkisi tai yhteys palvelimeen jostain 
syystä katkeaisi, ei kokeeseen osallistuja menetä kuin juuri kirjoitetun 
vastauksen. 

5.3.1. 3.0-versiosta saatu palaute 
Vocabularytester-moduulin lopullista versiota esiteltiin Kielikeskuksen 
opettajille toukokuun 2006 puolessa välissä. Paikalla oli 12 opettajaa ja yksi 
opetushallintoon kuuluva henkilö. Opettajista viisi oli englannin opettajia, neljä 
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ruotsin, yksi espanjan, yksi saksan ja yksi venäjän kielen opettaja. Valitettavasti 
esittelyyn mennessä Vocabularytester-työkalun lopullista versiota ei ollut 
ehditty asentaa yliopiston Moodle-palvelimelle, eivätkä opettajat itse voineet 
kokeilla sen toimintaa. Moduulin toiminnasta pidettiin noin puolentoista 
tunnin esittely, jonka jälkeen kommentteja ja jatkokehitysideoita kerättiin 
kyselylomakkeella (Liite 1).  

Vain kolme opettajaa oli kokeillut Vocabularytester-moduulin aiempaa 
versiota. Esittelyn jälkeen kaikki opettajat kuitenkin suunnittelivat sen käyttöä 
jossain vaiheessa ja sen soveltuvuus omiin opetustarpeisiin arvioitiin 
keskimäärin hyväksi (keskiarvo 4 asteikolla 1-5). Suosituimmiksi käyttötavoiksi 
nousivat sanalistojen kerääminen opiskelijoilta sekä sanakokeiden pitäminen 
opiskelijan itseopiskelun tukena, molempia toimintoja aikoi käyttää 11 
opettajaa. Sanalistojen keräämistä ryhmissä aikoi käyttää yhdeksän opettajaa ja 
sanakokeiden pitämistä opettajien sanalistoista suunnitteli seitsemän opettajaa. 
Valvottuja sanakokeita ja Vocabularytester-työkalun käyttöä osana kurssin 
arvostelua suunnitteli viisi opettajaa. Opettajien suunnittelemat käyttötavat on 
koottu kaavioon 1. 

Vocabularytester-moduulin käyttötavat
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Kaavio 1. Vocabularytester-moduulin käyttötavat. 

Hieman yllättäen Vocabularytester-moduulin käyttöä osana kurssin 
arvostelua ei suunnitellut kuin alle puolet opettajista. Esittelyssä kerroin 
Vocabularytester-työkalun tukevan Moodlen yhtenäisiä arvosteluperiaatteita, 
mutta ilmeisesti kovin moni opettaja ei ollut käyttänyt sitä. Thomasin [2005] 
tekemässä tutkimuksessa Blackboardin käytöstä arvosanojen käyttäminen 
nousi Blackboardin suosituimmaksi toiminnoksi. Myös Beverlyn ja 
kumppaneiden [2001] tekemässä tutkimuksessa sanakokeiden tekemisestä 
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Questionmark-testausohjelmalla ohjelman käyttö arvioinnin osana nousi 
tärkeäksi ominaisuudeksi. Beverlyn ja kollegoiden tekemän kokeilun alussa 
sanakokeiden arvosanoilla ei ollut merkitystä kurssin lopulliseen arvosanaan, 
mutta myöhemmässä vaiheessa sanakokeiden tulos oli 5 % lopullisesta 
arvosanasta. Tähän ratkaisuun päädyttiin opiskelijoiden motivoimiseksi, ja 
tavoitteena oli, että sanakokeita tehtäisiin pitkin kurssia, eikä sanastoa yritettäisi 
opetella vasta loppukoetta edeltävänä iltana [Beverly et al., 2001]. Tämän olisi 
voinut olettaa nousevan tärkeäksi ominaisuudeksi myös Vocabularytester-
moduulissa.  

Hyvin suunnitellulla kielten verkko-opetusympäristöllä voidaan saavuttaa 
pedagogisia etuja, ja myös Vocabularytester-työkalun kohdalla opettajat olivat 
tätä mieltä. Opettajien kommentit pedagogisesta lisäarvosta on koottu 
taulukkoon 3. Opiskelijan aktivointia, opiskelijalähtöisyyden korostumista ja 
opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden tukemista pidettiin hyvänä lisäarvona. 
Myös ryhmätyötaitojen kehittymistä pidettiin hyvänä puolena, ja verkko-
opetuksen tuomaa vapautta ajasta ja paikasta arvostettiin. Tulosten 
säilyttämistä ja helppoa käsittelyä pidettiin hallinnollisena etuna perinteisiin 
sanakokeisiin verrattuna. Vocabularytesteriä ei kuitenkaan pidetty varauksetta 
pedagogisesti kovin vahvana järjestelmänä. Yksittäisten käännösten tekeminen 
irrallaan kontekstista ei välttämättä ole paras tapa sanaston oppimiseen.  
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Opettaja  Saavutettava lisäarvo 

Opettaja 1 • Itseohjautuvuutta lisäävä työtapa. 

• Opetuksen eriytyminen. 

• Ryhmissä tapahtuva kerääminen kehittää myös 
vastuuta koko ryhmän toiminnasta. 

Opettaja 2 • Opiskelijat näkevät enemmän vaivaa sanalistoja 
tehdessään. 

Opettaja 3 • It suits all my class teaching. 

Opettaja 4 • Opiskelijalähtöisyys lisääntyy. 

Opettaja 5 • Helpottaa toimintoja. 

• Sitoutumattomuus aikaan ja paikkaan. 

Opettaja 6 • Kannustava lisävirike opiskelijoiden sanaston 
opiskeluun ja keräämiseen. 

• Opiskelijat ovat toistuvasti toivoneet sanakokeita, 
mutta en ole niitä juuri pitänyt. Nyt voi asia realisoitua.  

• Hienoa on, että opiskelija voi opetella omat sanansa ja 
saada yksilöllisesti kokeen. 

Opettaja 7 • Lisää opiskelijoiden motivaatiota sanaston oppimiseen. 

Opettaja 8 • The same as a paper test.  

• Record keeping is an administrative advantage. 

Opettaja 9  • For me the 'independent' learning aspect would be 
important. 

• Students can create own wordbanks! 

Opettaja 10 • Difficult to say - it is testing 1 word translations - not 
words in context. I see this more as a quiz function, not 
so much as an evaluative test or  exam. 

Opettaja 11 • Uskon että opiskelijat pitävät tämän tyyppisestä 
tehtävästä ja se tuo lisäulottuvuutta kurssin ohjelmaan 
ja aktiviteetteihin.  

• Innostaa oppimaan. 
Taulukko 3. Vocabularytester-työkalulla opettajien mielestä saavutettava 

lisäarvo. 
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Vocabularytester-työkalun käyttöönottamiseen liittyi myös joitain 
epäluuloja ja pelkoja. Vaikka moduulin yksi perimmäisistä suunnittelun 
lähtökohdista oli opettajan työmäärän vähentäminen, pelkäsi moni opettaja sen 
teettävän lisätyötä. Yleensä uusien tekniikoiden käyttöönotossa menee aina 
aikansa ennen kuin niitä oppii hyödyntämään täysin. Työmäärän lisääntyminen 
voi johtua osittain myös siitä, että automaattinen sanakokeiden tarkastus ei 
huomioi sanojen erilaisia kirjoitustapoja, vaikka itse sana olisikin sama. 
Tilaisuuteen osallistunut venäjän kielen opettaja pelkäsi myös kyrillisten 
kirjainten toimintaa. Hänellä oli aiempia huonoja kokemuksia Moodlen muista 
moduuleista. Vocabularytester-moduulia ei ole juurikaan testattu 
erikoisempien merkistöjen kanssa, mutta niiden ei pitäisi tuottaa ongelmia. Eri 
kielten vaatimukset täytyisi ottaa paremmin huomioon ja testata kunnolla. 

Myös Hinkelmanin ja Grosen [2004] tekemässä tutkimuksessa opettajan 
työmäärän kasvu tuli selkeästi esille. Kokeiden laatiminen on Moodlessa varsin 
työlästä, mutta samoja kysymyksiä voidaan helposti käyttää myöhemmin 
uudelleen, ja tulosten käsittely on helpompaa. Näiden havaintojen voisi olettaa 
pätevän myös Vocabularytester-työkalun tapauksessa: opettajan syöttämiä 
sanalistoja voi helposti käyttää muillakin kursseilla, eikä sanoja tarvitse syöttää 
järjestelmään kuin kerran. Jos Vocabularytester-moduulia käytetään osana 
arvostelua, on opettajan syytä tarkistaa, että tietokoneen tekemä kokeen 
tarkastus on mennyt oikein. Tästä voi tulla opettajalle jonkin verran lisätyötä. 
Opettajan ajansäästöä voi kuitenkin tulla esimerkiksi tulosten jatkokäsittelystä 
ja analysoinnista, jotka hoituvat helposti Moodlen avulla, varsinkin silloin, jos 
käytetään paljon myös muita Moodlen arviointia tukevia toimintoja. 
Vocabularytester-työkalun tuomia hyötyjä, opiskelijan aktivointia ja 
opiskelijalähtöisyyden korostumista pidettiin hyvinä asioina. Voisikin siis 
olettaa, että tämän tyyppisellä sanaston testausohjelmalla saavutettava 
ajansäästö ei olekaan sen tärkein tai tavoiteltavin ominaisuus, mutta sen 
mukanaan tuomat pedagogiset edut puoltavat sen käyttöä.  

Opettajilta saatiin myös hyviä jatkokehitysideoita. Esimerkiksi Moodlen 
Sanasto- ja Vocabularytester-moduulien yhdistäminen jollain tasolla voisi 
vähentää sekä opettajien että opiskelijoiden työmäärää. Myös opettajien 
jaettujen sanalistojen määrän pelättiin kasvavan suureksi, jolloin niiden 
jakaminen ryhmiin tai jaottelu edes kielten mukaan olisi varmasti tarpeellista. 
Pelkkien yksittäisten sanaparien testaamista ei pidetty varauksetta parhaana 
sanaston oppimismenetelmänä. Muutamat opettajat toivoivat mahdollisuutta 
kysyä sanoja esimerkiksi lauseiden sisällä, tai käyttää opeteltavaa kieltä myös 
kysymyksissä siten, että sanan kuvaus annetaan opeteltavalla kielellä ja 
opiskelija kirjoittaa sanan vieraalla kielellä. 
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5.4. Vocabularytester-moduulin jatkokehittely 
Vocabularytester-moduulin kehittelyä voisi jatkaa edelleen. Erityisesti sen 
toimintaa itseopiskelun välineenä voisi kehittää, koska se näyttäisi olevan 
opettajien suosima tapa käyttää Vocabularytester-moduulia. Esimerkiksi jos 
opiskelijat kirjoittavat omia sanalistoja ja tekevät niistä myöhemmin 
sanakokeita, täytyy opettajan silti käydä hyväksymässä kokeeseen tulevat 
sanat. Tämän voisi ratkaista samaan tapaan kuin Sanasto-moduulissa, 
laittamalla opettajalle asetuksen, jolla voi määrittää kaikki sanat automaattisesti 
hyväksytyiksi. 

Opettajille pidetyssä Vocabularytester-työkalun esittelytilaisuudessa tuli 
esille sanakokeen tekeminen Kielikeskuksen itseopiskelustudiossa. Siellä 
kokeen voisi käydä tekemässä valvotusti silloin kuin opiskelijalle itselleen sopii. 
Tällaisessa tilanteessa Vocabularytester toimii hieman kömpelösti. Ensin 
opettajan pitäisi määritellä kokeen asetukset, ja sen jälkeen hyväksyä kokeeseen 
vain itseopiskelustudioon tuleva opiskelija. Tämä pitäisi toistaa kaikkien 
opiskelijoiden kohdalla. Tämän ongelman voisi ehkä ratkaista jonkinlaisella 
kokeen ajastuksella, nythän opettajan on aina käsin käynnistettävä ja 
lopetettava koe. Opiskelijoiden sanalistojen tarkastelu ja muokkaaminen on 
estetty kokeen ollessa käynnissä kaikilta opiskelijoilta, myös niiltä, jotka eivät 
edes ole osallistumassa kokeeseen. Myös tätä menettelyä pitäisi muuttaa. 

Vocabularytester-moduulin ryhmätyötä tukevia ominaisuuksia voisi 
kehitellä edelleen. Tällä hetkellä ryhmien käyttö toimii varsin yksinkertaisesti 
erityisesti arvioinnin kannalta. Swan kollegoineen [Swan et al., 2006] on sitä 
mieltä, että ryhmätöiden arvioinnissa tulisi arvioida myös yksittäisten ryhmän 
jäsenten työpanos. Vocabularytester-moduulissa on mahdollista antaa pisteet 
vain koko ryhmälle, eikä yksittäisiä ryhmän jäseniä voi arvioida erikseen. 
Ryhmäsanalistoissa ei ole mahdollista nähdä kuka ryhmän jäsenistä on lisännyt 
tietyt sanat. Tätä toimintoa pitäisi muuttaa, jotta opettaja voisi arvioida 
yksittäisten opiskelijoiden osuutta koko ryhmän työhön. Toinen vaihtoehto olisi 
antaa ryhmän opiskelijoille mahdollisuus arvioida oman ryhmän jäsenten 
työpanos. Opiskelijat voisivat arvioida ryhmän jäsenten työpanosta esimerkiksi 
prosentteina, jolloin jokaiselle ryhmän jäsenelle olisi helppoa laskea 
työpanoksella painotetut pisteet. 

Sanakokeeseen valittavien sanalistojen käyttöä voisi muuttaa 
joustavammaksi. Vocabularytester-moduulin nykyisessä versiossa kokeessa 
voidaan käyttää vain yhtä sanalistaa, mutta joissain tapauksissa voisi olla 
hyödyllistä valita sanakokeeseen useampi sanalista, joista sanat valitaan 
arpomalla kokeeseen. Myös opiskelijoiden sanalistoja voisi käyttää laajemmin 
testaamisessa. Nythän opiskelijat voidaan testata vain opettajan sanalistoilla, tai 
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jokaisen henkilökohtaisesti tai ryhmässä tekemällään sanalistalla. Opettaja voisi 
määritellä sanakokeen pidettäväksi koko luokalle esimerkiksi jonkun 
yksittäisen opiskelijan tai ryhmän tekemästä sanalistasta. Kurssilla voisi pitää 
vaikka viikoittaisia sanakokeita siten, että vuorollaan jokainen opiskelija kerää 
viikon olennaisimmat sanat seuraavan viikon sanakokeeseen. Tieto siitä, että 
sanalistaa käytetään muidenkin opiskelijoiden testaamisessa, voisi motivoida 
keräämään parempia ja olennaisempia sanoja. Tämä korostaisi myös hyvin 
Vocabularytesterin opiskelijalähtöisyyttä ja vertaisopetuksellisia piirteitä. 
Ryhmien keräämiä sanalistoja voisi myös käyttää yhteisten kokeiden 
järjestämisessä. Ryhmiä voisi motivoida esimerkiksi ottamalla kurssin 
loppukokeeseen parhaan sanalistan keränneen ryhmän sanat. Tällöin 
sanalistojen tekovaiheessa paljon työtä tehneet opiskelijat pääsisivät 
helpommalla varsinaisessa kokeessa, koska heille sanat olisivat jo ennestään 
tuttuja. 

6. Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin kielten verkko-opetusta erityisesti opiskelijan 
arvioinnin kannalta. Erilaiset perinteiset arviointimenetelmät, esimerkiksi 
kokeet, eivät välttämättä sellaisenaan sovellu käytettäväksi verkko-opetuksessa. 
Arvioinnin tekemisellä verkossa voidaan kuitenkin saavuttaa joitain etuja, sekä 
pedagogisesti että hallinnollisesti.  

Luvussa 2 esittelin verkko-opetuksen taustoja sekä kieltenoppimisen 
teorioita, ja luvussa 3 keskityin tarkemmin erilaisiin arviointimenetelmiin. 
Kieltenopetuksessa erilaiset arviointimenetelmät ja yksinkertaiset sanakokeet 
ovat edelleen täysin perusteltuja, vaikka ne ovatkin kasvatustieteellisten 
teorioiden valossa varsin alkeellisia. Sanakokeiden tarkastus voi olla opettajalle 
hyvin työlästä, mutta niiden tarkastaminen on helppo toteuttaa tietokoneen 
avulla. Tulokset saadaan välittömästi opettajan ja opiskelijoiden nähtäville ja 
niiden analysointi on helppoa. Kaikkea arviointia ei voi kuitenkaan 
automatisoida, ja esimerkiksi aineiden tarkastaminen vaatii joko opettajan tai 
muiden opiskelijoiden työpanosta. Useat autenttisemmat arviointimenetelmät 
soveltuvat hyvin kielten verkko-opetukseen, ja aineiden arviointi voidaan 
toteuttaa esimerkiksi vertaisarviointina. Suorittamalla vertaisarviointi verkossa 
voidaan saavuttaa joitain etuja. Tällöin arviointi voidaan tehdä täysin 
anonyymisti, ja myös töiden edestakainen lähettely on sähköisesti helppoa. 
Portfolioarviointi on hyvin autenttinen arviointitapa, joka korostaa koko 
oppimisprosessin arviointia sekä opiskelijan kommunikointitaitojen 
kehittymistä. Omaan portfolioonsa voi helposti kerätä esimerkiksi 
kirjoittamiaan aineita. Verkkoportfolion vahvuudet tulevat esille sen 
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monipuolisuudessa, siihen voi helposti liittää monenlaista digitaalista 
materiaalia, esimerkiksi ääninäytteitä oman ääntämisen kehittymisestä, tai 
vaikka videoidun esitelmän.  

Luvussa 4 esittelin tutkimuksia erilaisista kielten verkko-
opetusympäristöistä. Verkossa testaamisen avulla voidaan saavuttaa valtavaa 
ajansäästöä, kun suuria opiskelijajoukkoja täytyy testata esimerkiksi 
lähtötasokokeilla. Lähtötasokokeiden järjestämisestä verkossa on positiivisia 
kokemuksia, ja ne soveltuvat hyvin toteutettavaksi tietokoneiden ja 
tietoverkkojen avulla. Tietokoneen käyttö testausmenetelmänä saattaa 
vaikuttaa koneita vähän käyttäneiden tuloksiin, mutta lähtötasokokeessa tällä ei 
ole kovin suurta merkitystä: opiskelijoita voidaan helposti siirtää oikeisiin 
ryhmiin kokeen jälkeen. Erillisiin ohjelmiin verrattuna testaamisen 
järjestämisellä verkossa voidaan saavuttaa joitain etuja. Verkko-sovellukset ovat 
täysin laitteistoriippumattomia, eikä erillisten ohjelmien asentamiseen ole 
tarvetta. Testausohjelmiston asentaminen sadoille koneille voi olla hyvin 
työlästä, ja se vaatii yleensä tietyn käyttöjärjestelmän käyttöä. Verkko-
opetuksessa asennusongelmaa ei ole, eikä se ole myöskään riippuvainen 
käyttöjärjestelmästä.  

Osana Moodle-järjestelmää toimivan Vocabularytester-moduulin 
jatkokehittely vei suuren osan tästä tutkimuksesta. Siihen tehdyt parannukset ja 
aiemmin havaittujen puutteiden korjaukset on esitelty luvussa 5. Esittelin 
Vocabularytester-työkalua Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opettajille, ja 
keräsin heiltä palautetta kyselylomakkeella (Liite 1). Tutkimuksessa kävi ilmi, 
että kieltenopettajien tarpeet verkko-opetusympäristöille ovat hyvin yksilölliset, 
ja Vocabularytester pystyy vastaamaan näihin osittain. Opettajat olivat 
kiinnostuneita käyttämään Vocabularytester-moduulia eniten opiskelijan 
itseopiskelun tukena, eikä niinkään arviointiin liitettävänä sanakokeiden 
tekovälineenä. Tämä oli hieman yllättävä tulos, koska esimerkiksi Thomasin 
[2005] tekemässä tutkimuksessa kieltenopettajien mielestä Blackboardin paras 
ominaisuus oli juuri sen käyttäminen arvioinnissa. Myös Moodle yhdessä 
Vocabularytester-moduulin ja Moodlen muiden moduulien kanssa tukisi hyvin 
koko kurssin arviointia. Opettajien mielestä Vocabularytester-työkalulla 
voidaan kuitenkin saavuttaa pedagogista hyötyä opiskelulle. Näistä tärkeimmät 
olivat opiskelijalähtöisyyden korostuminen ja opiskelijoiden motivaation 
lisääntyminen.  

Verkko-opetusta on käytetty kieltenopetuksessa melko vähän. Taalaksen 
[2005] mukaan tämä ei johdu opettajien huonoista tietokoneen käyttötaidoista, 
vaan enemmänkin riittämättömistä pedagogisista taidoista hyödyntää 
tietokoneiden koko potentiaali. Forsblomin [2002] tutkimuksessa opettajat taas 
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arvioivat oman pedagogisen osaamisensa riittäväksi, mutta tunsivat 
tarvitsevansa teknistä apua. Tällaiset erot opettajien näkemyksissä voivat johtua 
verkko-opetuksessa tarvittavista erilaisista opettaja- ja opiskelijarooleista. 
Verkko-opetuksessa opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan korostuu, ja 
opettaja toimii enemmän vain ohjaavana tutorina. Roolien muutokset eivät 
sovellu kaikille opettajille eivätkä opiskelijoillekaan, jotka ovat tottuneet 
opettajan olemaan ylin auktoriteetti oppimisessa. Myös Sengupta [1998] 
huomasi saman ongelman tutkiessaan vertaisarviointia kielten 
kirjoituskurssilla: oppilailla oli vaikeuksia hyväksyä muiden kuin opettajan 
antama palaute.  

Opettajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään on laskemassa lähes 
kaikilla aloilla. Tämä vaikeuttaa erityisesti opiskelijoiden arviointia, kun 
opettajan resurssit riittävät vain luentojen valmisteluun eikä opettajalla ole 
aikaa monimutkaisten kokeiden tai aineiden tarkastukseen. Opettajan aikaa 
voidaan säästää siirtämällä osa opettamis- ja arviointivastuusta opiskelijoille 
esimerkiksi opiskelijoiden töiden vertaisarvioinnilla. Ja nyt, kun verkko-
opetuksen trendikkyydestä aletaan päästä yli, voidaan keskittyä myös verkko-
opetuksen avulla saataviin todellisiin hyötyihin. Verkkotekniikoiden avulla 
voidaan vähentää opettajan arviointiin kuluvaa työmäärää ja vapauttaa 
resursseja esimerkiksi kurssimateriaalin valmisteluun. Uusien tekniikoiden ja 
arviointimenetelmien käyttöönotossa on kuitenkin aina omat ongelmansa, ja 
niiden käyttöönotossa voi kulua paljon aikaa. Ajansäästö ei kuitenkaan ole 
verkko-opetuksen ainoa vahva puoli, ja pelkästään ajansäästön tavoittelu voi 
olla väärä lähestymistapa koko verkko-opetukseen. 

Verkko-opetus ja erityisesti opiskelijan arviointi tai testaaminen verkossa 
ovat vielä melko vähän tutkittuja aiheita. Usein perinteiset ja hyviksi havaitut 
opetus- ja testausmenetelmät toimivat parhaiten, eikä niitä kannata yrittää 
korvata tietokoneen ja tietoverkkojen avulla. Perinteiset kirjat toimivat edelleen 
hyvin opetusmateriaalin jakamisessa, eikä pelkällä materiaalin siirtämisellä 
verkkoon saavuteta suuria hyötyjä. Vaikka verkkomateriaali tuokin vapauden 
ajasta ja paikasta, ovat verkko-opetuksen parhaat puolet jossain aivan muualla 
kuin materiaalin jakamisessa. Tietoverkkojen välityksellä kannattaa hoitaa 
sellaisia toimintoja, joiden toteuttaminen muuten olisi vaikeaa tai jopa 
mahdotonta. Verkko-opetuksella voidaan saavuttaa myös huomattavia 
pedagogisia etuja. Niiden korostaminen ja tavoittelu tulisikin olla verkko-
opetuksen tärkein päämäärä. 
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VOCABULARYTESTER-KYSELYLOMAKE 
 
 

Lomakkeen tietoja käytän pro gradu –tutkielmassani sekä Vocabularytesterin 
jatkokehittelyssä. Kiitos vastauksista! 

 
 

1. Mitä kieliä opetat? 
_____________________________________________________________ 

 
2. Kuinka paljon olet aiemmin käyttänyt Moodlea? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
3. Oletko kokeillut Vocabularytesterin aiempaa versiota? Mitkä olivat sen 

suurimmat heikkoudet? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
4. Kuinka hyvin arvioisit Vocabularytesterin uusimman version soveltuvan Sinun 

tarpeisiisi? 
 

□ Erinomaisesti 
□ Hyvin 
□ Kohtalaisesti 
□ Huonosti 
□ Erittäin huonosti 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

5. Aiotko käyttää Vocabularytesteriä jollain kurssillasi? Valitse kaikki toiminnot 
joita luulet käyttäväsi. 

 
□ Kerään sanalistoja opiskelijoilta 
□ Kerään sanalistoja opiskelijoilta ryhmissä 
□ Teen sanakokeita omista tai jonkun muun opettajan tekemistä sanalistoista 
□ Pidän sanakokeita valvotusti luokassa 
□ Pidän sanakokeita opiskelijan itseopiskelun apuna 
□ Käytän Vocabularytesteriä osana kurssin arvostelua 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

Käännä 
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6. Millaista pedagogista lisäarvoa Sinun mielestäsi Vocabularytesterillä voidaan 
saavuttaa? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

7. Mitä haluaisit parantaa Vocabularytesterissä ja millaisia lisäominaisuuksia 
siihen kaipaisit? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Kiitos yhteistyöstä! 
 

Jaakko Naakka 
jaakko.naakka@uta.fi 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


