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Ohjeita sosiaalipsykologian verkkotenttiin valmistautumiseen
Ennen verkkotenttiä
Tenttiminen tapahtuu opintojakson oppimisympäristössä Moodlessa, joten tenttiin osallistumiseen
tarvitaan tietokone ja verkkoyhteys. Lisäksi Moodleen kirjautuminen vaatii voimassaolevan Helsingin
yliopiston käyttäjätunnuksen. On suositeltavaa kirjautua Moodleen jo hyvissä ajoin tentin alkua.
Verkkotentin alkamisajankohtana tentin vastaustila aukeaa ja pääset katsomaan kysymykset.
Kirjallisuus, muu oppimateriaali, verkon lähteet ja omat muistiinpanosi ovat käytössäsi tentin ajan. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että verkkotenttiin tarvitsisi valmistautua perinteistä tenttiä vähemmän. Verkkotentin
kysymykset ovat laajoja ja edellyttävät opitun tiedon yhdistelyä, arviointia, vertailua ja soveltamista.
Tentaattori saattaa antaa myös aineistotehtävän. Tenttiaika kuluu siis vastausten laatimiseen: vaadittu
kirjallisuus tulee olla hallussa tenttiin tultaessa.

Verkkotentin aikana
Aloita tutustumalla tenttikysymyksiin ja arvioi, paljonko voit käyttää aikaa kuhunkin tehtävään. Lue sitten
kukin kysymys huolellisesti. Mieti, mitkä ovat vastauksesi kannalta tärkeimmät asiat. Mihin
kirjoihin/teorioihin/käsitteisiin kysymys liittyy? Pyydetäänkö sinua pohtimaan, vertaamaan, arvioimaan,
soveltamaan tai antamaan omia esimerkkejä?
Tenttivastauksen luonnostelu esimerkiksi ranskalaisten viivojen avulla on suositeltavaa, sillä se auttaa
ytimekkään ja loogisesti etenevän tenttivastauksen laatimisessa. Hyvässä tenttivastauksessa määrä ei
korvaa laatua: tenttivastauksen tulee vastata tehtävänantoon, mutta vain siihen. Pysy siis olennaisissa
asioissa äläkä kirjoita ”varmuuden vuoksi” kaikkea aihepiiriin liittyvää. Voit hyödyntää tentittävän
materiaalin lisäksi myös muita lähteitä tai taustatietojasi, mutta ne yksin eivät riitä. Tenttivastauksen ydin
on tentittävässä kirjallisuudessa, ja tentaattori keskittyy tämän kirjallisuuden ymmärtämisen arviointiin.
Oppineisuutesi osoittamiseksi muista myös määritellä ja selittää käyttämäsi käsitteet ja teoriat.
Viittaa selkeästi käyttämiisi tietolähteisiin, jotta tentaattori näkee, mikä osa tekstistäsi on omaa
pohdintaasi, mikä tenttikirjoista poimittua ja mikä taas mahdollisesti muista lähteistä peräisin olevaa asiaa.
Mikäli tentaattori ei ole erikseen ohjeistanut viittauskäytännöstä, riittää, että kerrot omin sanoin, mihin
materiaaliin mikin osa vastauksestasi perustuu (esim. ”Helkaman (2015) mukaan…”) ja listaat käyttämäsi
lähteet tekstisi lopussa. Tekstin plagiointi eli luvaton lainaaminen on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa
suorituksen hylkäämisen lisäksi jatkotoimiin Helsingin yliopiston käytäntöjen mukaisesti.
Tenttivastaus kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmassa ja palautetaan Moodleen. Tarkemmat käytännön
ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä. Ennen kuin palautat tenttivastauksesi, lue se
vielä kertaalleen ja tee tarvittavat korjaukset. Teknisten ongelmien välttämiseksi vastauksen palauttaminen
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tentin päättymistä.

Verkkotentin jälkeen
Kuten muissakin tenteissä, arviointi valmistuu muutaman viikon kuluessa. Halutessasi voit antaa palautetta
tenttikysymyksistä ja pyytää palautetta omista tenttivastauksistasi sähköpostitse tentaattorilta.
Verkkotenttien arviointi perustuu Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen linjauksiin (ks.
tarkemmin flamma.helsinki.fi > Sosiaalipsykologia > Opiskelu > Tentteihin liittyviä ohjeita).

