
ALLU-testi

Opettajan ohjeet:
Kun olet saanut sähköpostiisi kutsulinkin ALLU-testiä varten ja vahvistanut sen klikkaamalla
sähköpostin linkkiä, syöttämällä tietosi ja keksimällä itsellesi salasanan:

1. Mene osoitteeseen allutesti.fi
2. Valitse sivun alalaidasta Opettajan sisäänkirjautuminen (scrollaa ihan alas), kirjaudu sisään

sähköpostiosoitteellasi ja antamallasi salasanalla. Tarkista sivun vasemmasta ylälaidasta, että
kuulut oikeaan kouluun.

- Pääset suoraan opettajan näkymään myös osoitteella allutesti.fi/school/
3. Lisää Oppilasryhmäni-kohdassa luokan oppilaiden nimet Uusi oppilasryhmä -painikkeella.

Anna ryhmälle nimi ja valitse sen luokka-aste. Oppilaslista-kohtaan voi kopioida valmiin
nimilistan (1 nimi/rivi) tai nimet voi kirjoittaa sivun alalaidassa yksi kerrallaan. Tallenna. Jos
olet kopioinut nimilistan Oppilaslista-kohtaan, valitse vielä Muokkaa oppilasryhmää, ja täytä
oppilaiden tietoihin tarvittaessa ”tarvitsee tavutuksen” ja ”Suomi toisena kielenä” -rastit.

- 1. luokkalaisten kohdalla valitse ”tarvitsee tavutuksen”, jos haluat, että oppilas lukee
tekstin tavutettuna.

- ”Suomi toisena kielenä” valitaan jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi. Valinta
vaikuttaa vain tilastointiin.

4. Luo luokalle testitilanne Testitilanteet-kohdassa Varaa aika testille -painikkeella. Valitse
haluamasi tehtävä, valitse oppilasryhmä ja määritä testi aloitus- ja lopetusaika. Tallenna.

- HUOM! Jokaista tekstiä varten pitää luoda uusi testitilanne.
5. Oppilaille luodaan automaattisesti oppilaskohtaiset kertakirjautumiskoodit, jotka voi

tulostaa Tulosta-painikkeella. Lue huolellisesti opettajan ohje sivun alalaidasta!
- HUOM! Oppilaiden kirjautumiskoodit toimivat vain valitussa tekstissä ja vain

määriteltynä aikana. Aikaa voi tarvittaessa muuttaa jälkikäteen. Jos teetät
oppitunnilla kaksi tekstiä, molemmille täytyy luoda oma testitilanne ja
kirjautumiskoodit.

6. Kun testin aloitusaika koittaa, jaa oppilaille henkilökohtaiset kertakirjautumiskoodit.
- Oppilaat menevät sivulle allutesti.fi, kirjautuvat sisään henkilökohtaisella

kirjautumiskoodilla ja tekevät tehtävän.
- Kun oppilas on tehnyt tehtävän, pisteet tulevat näkyviin Testitilanteen tiedot -

valikkoon (vaatii sivun uudelleenpäivityksen). Tulokset näkyvät myös oppilasryhmän
tiedoissa.

- Jos oppilas tallentaa testin liian aikaisin, hän pääsee täydentämään
vastauksiaan samalla kirjautumiskoodilla testitilanteen ollessa auki. Jos
testitilanne on jo sulkeutunut, pitää se aktivoida uudelleen muuttamalla
testin lopetusaikaa. Jos valitaan ”Muokkaa testitilannetta”, vanhat
kertakirjautumiskoodit toimivat jälleen. Jos valitaan ”Käynnistä testitilanne
uudelleen”, oppilaille luodaan uudet koodit. Näin varmistetaan, etteivät
oppilaat omatoimisesti kirjaudu täydentämään vastauksia oppituntien
ulkopuolella.



- HUOM! Jos oppilas ei ole painanut ”Tallenna” -painiketta tai on palannut
tekemään tehtävää uudestaan ”Tallenna” -painikkeen painamisen jälkeen,
vastaukset eivät näy opettajalle tai tilastoissa.

- Kun koko oppilasryhmä on tehnyt tehtävät, pysäytä testitilanne. Jos pysäyttäminen
unohtuu, testitilanne päättyy automaattisesti lopetusaikana.

- Lopetusajan jälkeen kirjautumiskoodeilla ei pääse enää kirjautumaan sisään,
mutta sisään kirjautuneet oppilaat voivat vielä täydentää vastauksiaan. Jos
testitilanne on pysäytetty, vastauksia ei oteta enää ollenkaan vastaan.

- Jos teetät oppitunnilla kaksi tekstiä, molemmille täytyy luoda oma testitilanne ja
kirjautumiskoodit.

Pääkäyttäjän työkalut:
- Opettajat-valikossa näet kouluun liitetyt opettajat, pääset katselemaan heidän

tietojaan ja tekemään haluamistasi opettajista pääkäyttäjiä
- Kutsu opettajia -valikossa voit kutsua koulun opettajia käyttäjiksi (kutsutut saavat

luotua itselleen käyttäjätunnukset)
- Kutsut-valikossa näet, ketkä opettajat on kutsuttu kouluusi
- Oppilasryhmät-valikossa pääset muokkaamaan sitä, ketkä opettajat näkevät

minkäkin oppilasryhmän tiedot (pystyvät teettämään testin & näkevät tulokset)


