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Aloitetaan
Arvioinnilla tässä kappaleessa viitataan oppijakeskeiseen kehityskulkuun, jonka
päämääränä on tietää, missä määrin oppija on kerännyt koulutusaktiviteetissa
vaadittuja pätevyyksiä, taitoja ja asenteita. Jos sinua kiinnostaa enemmän

verkkoalustan arviointi, sinun tulisi siirtyä opinto-osioon, joka liittyy arvioinnin ja
monitoroinnin käytäntöihin. Oppijan arviointi verkkoympäristöissä on hyvin haastavaa,
ensinnäkin siksi, että se on virtuaalista, toiseksi siksi, että koulutuksellinen kehityskulku on
monimutkaisempi (tai ainakin useat dynamiikat saattaavat olla piileviä), ja viimeiseksi siksi,
että viimekädessä kohde (eli oppija) ei välttämättä tarvitse lopullista arvosanaa, vaan
palautetta kehittyäkseen ja pysyäkseen motivoituneena.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä kappaleessa opit, kuinka menetellä oppijoiden arvioinnissa verkkoympäristössä.
Keskitymme oppijoihin, jolloin valtuutukselle tai sertifioinnille ei ole tarvetta, vaan
pikemminkin tavalle antaa palautetta ja edistää oppijan henkilökohtaista kehitystä. Tällöin
päämääränä on esittää ja ehdottaa arvioinnin menetelmiä ja tapoja.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Tarjoamme useita menetelmiä ja esimerkkejä oppijoiden arvioinnin käsittelyyn
verkkoympäristössä; kyselyjen käyttöön perustuen, mutta myös monitahoisiin aktiviteetteihin
perustuen. Tämä mahdollistaa luotettavampien arviointitulosten saavuttamisen, mutta myös
rikkaamman oppijakokemuksen sekä ilahduttavan saavutuksen tunteen.

Mitä on oppijan arviointi?
Oppijan arviointi on yleensä viimeinen askel, joka suoritetaan kurssilla, sillä se
mahdollistaa merkintöjen tarjoamisen oppijalle, ja lopulta diplomin tai
todistuksen saamisen. Vaikkakin arviointi kasvotusten tapahtuvilla kursseilla
perustuu kokeisiin ja kyselyihin ja asetetaan yleensä verkkokurssien loppuun,

on useita muitakin oppijan arvioinnin tapoja ja niitä voidaan suorittaa jatkuvalla tavalla.
Asiayhteydessämme meidän täytyy huomioida oppijoiden tavoitteet ja intressit, ja siksi
oppijan arviointi eroaa jossain määrin tavallisesta nuorten oppijoiden arvioinnista:

● Oppijat eivät ole kirjautuneet kurssille siksi, että he tarvitsevat valtuutuksia tai
merkittävämpiä työpätevyyksiä, vaan nauttiakseen oppimisen kokemuksesta,
samalla hankkien tietoa, jonka kokevat kiinnostavaksi. Tästä huolimatta joissain
koulutuksellisissa instituutioissa pitäisi arvioida oppijaa hylätyn tai hyväksytyn
arvosanan antamiseksi. Vaikka ne eivät olisikaan muodollisia kursseja, arvosanan
olemassaolo mahdollistaa tunnustuksen saamisen, mikä tapahtuu kolmannen
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sukupolven yliopistoissa sekä muissa korkeakouluinstituutioissa. Siksi on edelleen
tärkeää, että arvostelumenetelmä on joustava, mutta silti jollain tapaa antaa
palautetta oppijoille heidän saavutuksensa tasosta.

● Toisin kuin luullaan, lopullista oppijan arviointia ei koskaan tulisi tehdä kurssin
lopussa. Tällä tarkoitamme, että arviointia tulisi suorittaa jatkuvalla tavalla. Pääsyy
tähän on ensinnäkin se, että tietoa tulisi kerätä kurssin kaikissa vaiheissa, ja
toiseksi, että tietoa tulisi antaa oppijalle kurssin ajan.

● Arvioinnin tulisi olla rakentavaa, eikä pyrkiä ainoastaan antamaan arvosanan,
vaan myös neuvomaan. Tämä antaa oppijalle tietämyksen tämän hyvästä
menestyksestä, kohottaa itsetuntoa ja tarjoaa palautetta matkalla kohti
paremmaksi verkko-oppijaksi tulemisesta.

● Oppijan arviointi suoritetaan yleensä vaadittujen tietojen ja pätevyyksien pohjalta,
eli kouluttajan tiettyihin mittoihin määrittämien taitavuuksien pohjalta, jotka liittyvät
kurssiin tai aiheeseen. Nimeämme mitattavat taidot sellaisina, jotka liittyvät
tekniseen, käytännölliseen tai osa-alueelliseen tietoon. Luontaiset taidot liittyvät
ihmistenvälisiin ja henkilökohtaisiin kykyihin. Ehdotamme tässä tapoja tai
menetelmiä molempien arvointiin, sekä mitattavien että luontaisten taitojen, sillä
pidämme molempia tärkeinä elinikäisen oppimisen asiayhteydessä.

Kyselyt

Tämä on perinteisin tapa arvioida oppijaa. Eli kysytään kappaleen lopussa joitakin
kysymyksiä, joilla varmistutaan oppilaan hankkiman, vaaditun tiedon ja taidon
syvällisyydestä. Verkkoympäristöissä on erittäin yleistä luoda kyselyitä, joista voi valita
yhden tai useamman vastauksen, tai vaihtoehtoisesti vapaan tekstin. Ensimmäinen voidaan
pisteyttää automaattisesti. Toinen kouluttajan täytyy tarkistaa. Emme suosittele tämän
tyyppistä arviointia, pääasiallisesti siitä syystä, että kyselyä tai koetta käytettäessä
fyysisessä luokkahuoneessa voit taata, ettei oppija kopioi, etsi tietoa internetistä tai
keskustele luokkatovereiden kanssa. Verkkokyselyitä käytettäessä et voi varmistaa, huijaako
oppija vai ei. Siksi kyselyt eivät ole hyvä ratkaisu verkkoarvioinnissa, mutta jos kuitenkin
suosit niiden käyttämistä, voit lisätä rajoitteita, jotta oppijan täytyy täyttää kysely heti sen
avattuaan. Tämä tekee vastaamisesta vaikeampaa, sillä siinä hukkuu aikaa mahdolliseen
vastauksien etsimiseen. Kysy myös kysymyksiä, jotka vaativat narratiivisia vastauksia, jolloin
oppijan täytyy perustella näkökantansa tai selittää, kuinka hän päätyi tiettyyn
lopputulokseen, eikä pelkästään yksinkertaisia vastauksia. Täydentävänä ideana voit
ehdottaa suullisen kokeen pitämistä käyttäen videokonferenssityökalua. Se voi olla todella
aikaa vievää, mikäli sinulla on paljon oppilaita, mutta voit tehdä niistä myös lyhyempiä tai
täydentäviä osia muihin arviointikäytäntöihin.
Toisaalta verkkokyselyt ovat täydellisiä itsearviointitarkoituksiin tai mielenkiinnon
herättämiseen tietyissä aiheissa, sekä mielenkiintoisten näkökulmien tai aiheen
monimuotoisuuden esilletuomiseen. Se voi toimia myös aloituspisteenä keskustelulle
foorumissa. Kun luot kyselyn, useimmilla yleisillä verkko-oppimisalustoilla on käytäntönä
lisätä myös palautetta oppijalle.
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Kyselyt ovat hyvä tapa arvioida tietoa ja taitoa, jotka liittyvät opettamasi aiheen pääasiallisiin
pätevyyksiin, mutta ovat erittäin vaikeita suhteessa muihin henkilösuhdetaitoihin. Kyselyt
voivat sisältää määrällisiä ja laadullisia kysymyksiä. Määrälliset kyselyt voidaan
automatisoida; verkkokoulutusalustalla voit viitata oikeaan vastaukseen, ja alustasta riippuen
pystyt antamaan oppijaa auttavaa palautetta mikäli tämä vastaa väärin. Laadullisessa
kysymyksessä oppija vastaa kuvauksella. Tämä edellyttää kouluttajalta tekstin läpikäymistä
sekä arvosanan ja palautteen kirjoittamista manuaalisesti. Toinen vaihtoehto on parempi,
sillä se varmistaa oppijan ymmärtäneen kysymyksen sekä tämän kyvyn antaa kattava
vastaus. Valitettavasti tämä vie myös enemmän aikaa kouluttajalta. Tästä syystä määrälliset
kyselyt ovat parempia valtaville oppilasryhmille, mutta eivät sisällä henkilökohtaista
palautetta kouluttajalta.

Esimerkki:

Muinaishistorian kurssilla voit kysyä seuraavanlaisia kysymyksiä, “Kreikkalainen agora oli
paikka, joka oli tarkoitettu:” ja tarjoa useita vastauksia, joista yhden tulee olla oikein. Tämä
on hyvin yksinkertainen ja tavanomainen kysymys, jollaista emme suosittele käytettäväksi
verkossa. Koeta esittää kysymyksiä, jotka eivät ole yksinkertaisesti löydettävissä verkosta, ja
yhdistele konsepteja, kuten “Mikä rakennus nykyaikaisessa yhteiskunnassa vastaisi Kreikan
agoraa?”. Näin varmistat myös oppijan ymmärtävän asioita, eikä pelkästään muistavan
sanoja. Muita esimerkkejä esihistoriallisen perimän aiheesta voisivat olla kysymykset, kuten
“Mille aikakaudelle kuuluvat Stonehengen kivipaasit?” (tämä löytyy helposti verkosta), tai
“Minkä tutkijat uskovat olleen Stonehengen tarkoitus?”. Olisi parempi esittää kysymyksiä,
kuten “Mikä luulet olleen Stonehengen tarkoitus?” ja pyytää oppijaa perustelemaan
vastauksensa. Kuten aiemmin todettiin, kyselyt eivät ole käytännöllisiä oppijoiden
arvioinnissa, mutta voit käyttää kyselyä itsearvioinnissa sekä mielenkiinnon herättämiseksi
tiettyjä aiheita kohtaan kurssin aikana.

Verkko-oppimisen tilastoihin perustuva arviointi

Verkko-oppimisympäristöt tarjoavat täyden listan tilastoja käyttäjien suorittamista asioista;
sisältöjen avaaminen, viestittelyt, vastaukset, jne. Tämä on hyvä tietää, mikäli oppija on ollut
äskettäin aktiivinen, mutta se ei todista, että he ovat lukeneet tekstin, ymmärtäneet
oppitunnin tai tarjoavat hyödyllisiä vastauksia muille kollegoille. Valitettavasti tällainen
arvioiminen vaatii enemmän vaivannäköä kouluttajalta.

Luokkahuoneissa voimme ehdottaa aktiviteetteja oppijalle varmistaaksemme hänen
ymmärtäneen tunnin aiheen. Verkko-oppimisympäristössä meillä on käytössämme
ainoastaan foorumit tai muunlaiset keskustelupalstat, joilla kouluttaja ja oppijat voivat jakaa
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viestejä. Ehdotamme tässä, että viestien tulisi olla sisältörikkaita sekä hyödyllisiä, eikä
niinkään viestejä, jotka antavat lyhyitä ja nopeita vastauksia. Sisältörikkaat viestit
mahdollistavat jaetun havainnoinnin, erilaisten näkökantojen väliset keskustelut sekä
oppilaiden toistensa auttamisen.

Tässä on mahdollista arvioida oppijoita heidän välittämiensä viestien perusteella. On eri
asia, jos oppija osallistuu foorumille yksinkertaisilla viesteillä, sanoen “olen samaa mieltä, se
on erittäin mielenkiintoista”, kuin viestillä, jossa oppija koettaa tarjota esimerkkejä,
lisäkysymyksiä, tai uusia näkökantoja. Kouluttajilla on tässä kohtaa paljon mahdollista
sanottavaa: esimerkiksi jos huomaat oppijan sanovan “olen samaa mieltä”, kouluttaja voi
koettaa toimia ns. “paholaisen asianajajana” ja kysyä heiltä suoraan miksi, tai ehdottaa
täysin vastakkaista lähestymistapaa varmistuakseen oppijan asemasta.

Esimerkki

Seuraten edellistä muinaishistorian esimerkkiä, sen sijaan, että pyytäisit oppijoilta
foorumissa “Kirjoita tähän kysymyksiä tuntiin liittyen”, on parempi kysyä “Mitkä olivat hyviä ja
huonoja asioita kreikkalaisessa organisoinnissa, mitä asioita voisi soveltaa nykyään?”.
Kouluttajana voit sitten varmistaa kaikki foorumiin osallistumiset ja tarkistaa, mitä oppijat
ovat vastanneet ja täten pätevöittää foorumiin osallistumiset, mutta ei ainoastaan
määrällisesti, vaan myös laadullisesti.

Kehityskulkuun perustuva arviointi

Paras lähestymistapa on soveltaa arviointia koulutuksen kehityskulun mukaan.
Voisit käyttää tätä tapaa vain mikäli suunnittelet myös aktivoivia toimintoja, jotka
ovat syvällisempiä kuin vain materiaalien lukeminen tai videoiden katsominen.

Koulutus-oppimisprosessi, jota ehdotamme, sisältää aktiviteetteja, joissa oppijoiden tulisi olla
kykeneväisiä ymmärtämään, analysoimaan ja yhdistelemään käsitteitä, sekä myös olemaan
luova ja yhteistyökykyinen. Tässä kohtaa voimme alkaa miettiä mitattavien sekä luontaisten
taitojen arviointia.

Yhteistyöaktiviteeteissa voit tarkistaa, kuinka oppijat käyttäytyvät ja osallistuvat. Ei ole
niinkään tärkeää, että oppijat saattavat loppuun yhteistyötehtävät (jaetussa dokumentissa tai
missä tahansa muussa yhteisessä aktiviteetissa), vaan tarkistaa, kuinka he sitä suorittavat:
kuinka he esittävät ideoita, tukevat näkökantojaan ja antavat rakentavaa palautetta koko
yhteistyöprosessille. Tällöin oppiminen tapahtuu ennen lopullista tuotetta. Luontaiset taidot
kykynä kommunikoida, analysoida ongelmaa, ehdottaa luovaa ratkaisua, jne. helpottuvat
kun aktiviteetteja jaetaan verkossa, ja tarvitset vain tavanomaisia työkaluja, kuten
esimerkiksi foorumit.
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Kehityskulkuun pohjautuva arviointi toteutetaan kuten formatiivisessakin arvioinnissa, tämä
tarkoittaa sen olevan jatkuva prosessi. Formatiivinen arviointi suoritetaan lopussa.

Esimerkiksi, jos ehdotat ryhmälle oppijoita yhteistyötehtävää, jossa kirjoitetaan
jaettuun dokumenttiin, summatiivisessa arvioinnissa jokaisen henkilön viimeinen
arvosana olisi sama koko ryhmälle, ja se pohjautuisi lopullisen dokumentin
laatuun. Jos käytät summatiivista arviointia, jokaisen oppilaan lopullinen ansio

perustuisi siihen, kuinka paljon he olivat osallisena dokumentin luomisessa, korjauksien
tekemisessä, palautteen antamisessa muille kollegoille, jne.

Esimerkki:

Olet eurooppalaisen lähihistorian kurssilla ja pyydät oppijoita järjestämään tärkeimmät
ihmiset, jotka auttoivat Euroopan rakentamisessa. Tämä tehtävä voidaan suorittaa
foorumissa, mutta kyse ei ole pelkästään ihmisten järjestämisestä, vaan oppijoiden täytyy
päättää järjestyksestä ja puolustaa valitsemaansa järjestystä foorumissa muiden oppijoiden
kanssa, kertoa ja selittää, miksi heidän mielestään heidän valitsemansa henkilö on
tärkeämpi kuin toinen ja koettaa vakuuttaa muut. Kommunikatiiviset taidot, johtajuus ja
vastuu muiden luontaisten taitojen ohella välittyvät täten kurssitietoon Euroopan historiasta.
Kouluttajana voit tässä kohtaa valvoa, ovatko oppijat saavuttaneet tarvittavat taidot ja tiedot
historian saatosta, mutta myös, ovatko he kykeneväisiä käyttämään tätä tietoa. Arviointi
tässä tapahtuu ilman oppijan tietoisuutta.

Luontaisiin taitoihin perustuva arviointi

Et välttämättä ole kiinnostunut varmistamaan, että oppijasi kehittäisivät luontaisia taitojaan,
joihin liittyy suuri valikoima sosiaalisia ja henkilökohtaisia kykyjä, kuten johtajuus,
henkilökohtainen päätöksenteko, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, jne. mutta
vain tämän lähestymistavan kautta pystyt edistämään rikasta opintokokemusta ja myös
arvioimaan oppijan mitattavien taitojen hankintaa suhteessa opettamaasi aiheeseen.
Ajatellaanpa siis vastakkaisesti, tähdäten luontaisten taitojen edistämiseen. Seuratkaamme
joitain aktiviteetteja, jotka voisivat auttaa sinua arvioimaan oppijoiden mitattavia taitoja:

● Vertaisarviointi: kun oppilaiden tulee arvioida luokkatovereiden töitä. Tässä
asiayhteydessä et ainoastaan edellytä oppijoilta kykyä luoda työtä ja toimittaa sitä,
vaan pyydät myös muita oppijoita arvostelemaan ensimmäisen oppijan töitä ja
antamaan arvosanan tai palautetta.

● Yleisiä sopimuksia: tämä tapahtuu, kun oppijoiden täytyy päästä yhteiseen
päämäärään tietyssä ongelmassa tai haasteessa, jonka sinä nostat esiin. Heidän
tulee ymmärtää haasteesi ja käyttää tietoa ja resursseja, joita olet sisällyttänyt
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tunteihisi. Oppijoiden tapa käyttää tietoa ja taitoja antaa sinulle tietoa siitä, kuinka
hyvin he ovat sisäistäneet vaadittavat kyvyt.

● Yhdistä kurssin tieto olemassaolevaan tietoon. Tämä mahdollistaa oppijoidesi
kyvykkyyden arvioinnin käytännöllisestä näkökulmasta, ja tärkeämmin; tämä
mahdollistaa oppijoille heidän olemassa olevan kokemuksensa ja henkilökohtaisten
intressiensä sekä motivaatioidensa käytön. Anna heidän siis olla luovia, löytää uutta
tietoa, tai tuo näkyviin piilossa olevia puolia aiheestasi.

● Salli oppijoiden olla mukana opettamassasi aiheessa. Tämä voi tapahtua luomalla
tarinoita, uusia perspektiivejä tai haasteita, antamalla oppijoiden kuvitella itsensä
roolissa. Tämä kohottaa merkittävästi opittavan aihealueen ymmärtämistä, mutta
myös nautintoa aktiviteetista, joka voi olla hyvinkin luova.

Nämä ovat vain joitain skenaarioita ja esimerkkejä, voit käyttää niitä kurssista tai aiheesta
riippuen, mutta ole tietoinen, että nämä edellyttävät oppijoiltasi sääntöjen ymmärrystä, jotta
he myöhemmin pystyvät pelaamaan. Onneksi ei ole kuitenkaan tarpeellista saattaa
aktiviteettia loppuun oppiakseen ja saadakseen paremman ymmärryksen.

Arviointi palautteen muotona
Kuten tämän opinto-osuuden alussa todettiin, oppijoiden tiedon ja taitojen arvioinnissa tulisi
olla tavoitteena antaa palautetta eikä ole niinkään tärkeää antaa lopullista arvosanaa.
Verkkokoulutus perustuu oppijoiden oma-aloitteisuuteen ja itsenäisyyteen; he itse johtavat
oppimisensa kehityskulkua, ja näissä tapauksissa verkko-oppimisessa oppijat voivat helposti
tuntea itsensä eksyneiksi tai hämmentyneiksi siitä, etenevätkö he oikealla tavalla. Joka
tapauksessa, vaikka he tekisivätkin jotain väärin, heidän tulee tietää, mitä tehdä tilanteen
korjaamiseksi. Tämä tapahtuu useimmille verkko-opiskelun ensikertalaisille, ikään tai
aihealueeseen katsomatta, joten on parempi vahvistaa tämän opetustavan
käytännöllisyyden tunnetta, oppijan kokemaa hallintaa, ja lopulta oppijan kapasiteettia
kohdentaa oppimistaan.

Ole positiivinen arvioidessasi oppijoiden osaamista, kannusta heitä jatkamaan opiskelua ja
jakamaan onnistumisiaan. Tämä kohottaa heidän itsetuntoaan. Pidä mielessä, että he eivät
pelkästään kohtaa aihealueesi oppimisen vaikeuksia, vaan myös teknologisten työkalujen
sekä uuden oppimistavan.

Harjoituksia

Harjoitus 1: Ryhmäkeskustelu

Etsi hakukonetta käyttäen seuraavat arvioinnin menetelmät. Jotkin etsimäsi
aiheet ovat avainsanoja, jotka esiintyvät tässä kappaleessa: summatiivinen,
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formatiivinen, laadullinen, määrällinen, kysely, arviointi, tai mikä tahansa muu avainsana,
joka on sinulle tuttu koulutustyösi kautta.

Foorumissa kaikki oppilaat kirjoittavat sanat, jotka löysivät verkosta tai sanat, joista ovat
tietoisia.

Seuraavaksi tämän ryhmän osallistujat valitsevat yhden avainsanan. Kun avainsana on
valittu, kukaan ei voi valita sitä uudelleen.

Etsi hakukoneella avainsana, jonka olet valinnut verkosta, etsi hyviä sekä huonoja puolia,
potentiaaleja, tilanteita, jne.

Jaa muun ryhmän kanssa löydöksiäsi; sinun tulisi pystyä määrittelemään, tiivistämään ja
kaikkein tärkeimpänä, kertomaan muille, kuinka tämä avainsana liittyy oppilaiden arviointiin.

Kun aktiviteetti on saatettu päätökseen, kaikkien osallistujien tulisi päättää, kuka on ollut
paras osallistuja ja miksi. Et äänestä parhaasta avainsanasta, vaan parhaasta
kommunikoijasta; esimerkiksi siksi, että hän on onnistunut antamaan parhaat esimerkit, tai
on kuvaillut hyötyjä erittäin käytännöllisesti.

Harjoitus 2: Suunnittele arviointiaktiviteetti

Oman osaamisalueesi pohjalta, kuvittele jokin kursseistasi. Kuvaile, mikä
arviointitapa sopisi sinun aiheisiisi. Voit selittää tämän avoimessa foorumissa:

1. Opettamasi aihe ja sen suurpiirteiset tavoitteet. Opetatko mitattavia taitoja vai
autatko oppijoita saavuttamaan muitakin taitoja tai asenteita?

2. Esimerkki kappaleesta tai opintojaksosta, jossa on oppijan tai oppijaryhmän
aktiviteetti.

3. Sinun ehdotuksesi oppijan pätevyyden arvioimiseksi kyseisessä aktiviteetissa.
Sisällytä ehdotukseesi haasteet tai epäilykset, joita sinulla on tästä arvioinnin
muodosta.

Kun kollegasi ovat vastanneet viestillä foorumissa, voit lukea heidän viestinsä ja auttaa heitä
ja ehdottaa asioita.

Yhteenveto
Tässä luvussa olet oppinut arviointitavoista, olet nähnyt erilaisia vaihtoehtoja ja
pystyt käyttämään niitä, jotka ovat suotuisimpia suhteessa kohderyhmään ja
aktiviteettiin.
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VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

Lähteet ja kirjallisuus

Cooperative learning strategy: https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts

Motivation Questionnaire Example Questions:
https://www.shldirect.com/en/assessment-advice/example-questions/motivation-questionnair
e

Practice online Assessment: https://www.cut-e.com/online-assessment/free-assessments/
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