
Mobiluck - Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen arjessa ja 
oppimisen tukena
Tiivistelmä: 
Kokeneet hankekehittäjälukiot  Muurame, Voionmaa, Kuopion klassillinen, Otavan Opisto (aikuis-  
ja  nettilukio),  Kauhava  ja  Elimäki  kehittäjäopettajineen  ottivat  vastaan  haasteen  kokeilla  
mobiiliopetusteknogiaa opetuksessa. Käytössä on ollut iPad; opettajilla henkilökohtaiset laitteet ja  
opiskelijoita  varten iPad-kärryt luokkiin  vietäviksi.  Hankkeessa on luotu suuntaviivoja ja  uusia  
toimintamalleja kevyesti nuoren mukana kulkevan laitteen saamiseksi arkityökaluksi oppimiseen.  
Lähtökohtana  on  ollut  oppimisympäristöjen  monipuolistaminen  ja  reaaliaikaistaminen  
teknologialla,  jossa  tehtävien  teko,  tiedon haku  ja  jakaminen,  palautteen  anto,  etäohjaaminen,  
yhteydenpidot  ja  yhdessä  suunnitteleminen  (niin  kehittämiverkostojen  kuin  opiskelijoidenkin)  
onnistuvat  riippumatta  ajasta  ja  paikasta.  Koska  tabletlaitteessa  yhdistyy  monta  mediaa  (TV,  
kamera, videokamera, soitin, lehdet, puhelimet ja kirjat), sen kanssa on voitu kokeilla monenlaista.  
Esimerkkeinä  käyttömahdollisuuksista  voidaan  mainita  oppituntitallenteet  ja  opetusvideot  
reaaliopetuksessa  tai  e-kirjat  äidinkielen  opetuksessa.  Laite  avaa  myös  mahdollisuuksia  
oppiainerajat ylittävän ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamiseen. Opiskelijat voivat tutkia ilmiöitä  
kirjallisten lähteiden asemesta myös jalkautumalla ympäröivään maailmaan ja tekemällä erikseen  
tai  yhteistoiminnallisesti  esittelyistä,  haastatteluista  ja  asiantuntijatilaisuuksista  tallenteita,  joita  
voidaan  helposti  reaaliaikaisestikin  jakaa  toisille  opiskelijoille  esim.  sosiaalista  mediaa  
hyödyntämällä.

Linkki: http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest 
(hankekoordinaattori Timo Ilomäki esittelee hanketta)

OPPIAINE 
liikunta, historia, biologia, (kaikki oppiaineet)

LAITTEET 
iPad
älypuhelin

OHJELMISTOT 
-QR-koodeja lukeva appsi iPadiin
-QR-koodinlukijasovellus älypuhelimeen, esim. UpCode
-QR-koodien luomiseen soveltuva ohjelma (esim. http://qrcode.kaywa.com/) 

-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? 
QR-koodien käyttö yhdistettävissä esim. yhteistoiminnan oppimiseen, 
reaalimaailmaan liittyviin ongelmanratkaisutaitoihin, kulttuuritietoisuuteen sekä 
työvälineiden hallinnassa informaation lukutaitoon.

HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: QR-koodit   koulussa  

kohderyhmä:perusopetus, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt
laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest
http://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi
http://qrcode.kaywa.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen


mobiilioppiminen

  avainsanat:    QR-koodi, mobiililaite, skannaus, internetosoite, biologia, historia, suunnistus 

Mobiililaitteella, joka voi olla myös oppilaan oma älypuhelin, voidaan skannata kohteessa oleva 
QR-koodi,  minkä  jälkeen  laite  avaa  koodin  sisältämän  nettiosoitteen  tai  muun  siihen  liitetyn 
lähteen.  Nettiosoitteesta  saadaan avautumaan opiskeltavaan asiaan liittyvää faktatietoa,  tarinoita, 
kuvia, videoita tai pelejä.

QR-koodien  avulla  opiskeltavaan  asiaan  saadaan  liitettyä  materiaalia  mielenkiintoisella  ja 
suunnitellulla tavalla. Samalla oppimisympäristö on laajennettavissa luokkahuoneen ulkopuolelle, 
jopa todelliseen ympäristöön. Esimerkiksi biologiassa voidaan suunnistaa kasvien kasvupaikoilla ja 
samalla  käyttää  oppimiseen  mobiililaitteella  avautuvia  nettilähteitä  (mikäli  alueella  on  käytössä 
verkko tai iPadissa maksullinen 3G-kortti). Samalla periaatteella QR-koodeja voidaan käyttää myös 
esim. liikuntatuntien suunnistuksessa ja historian opiskelussa. 

Opiskelija  tarvisee  käyttöönsä  mobiililaitteen,  johon  ladataan  jokin  QR-koodeja  lukevista 
sovelluksista, joista  useimmat löytyvät ilmaiseksi  Appstoresta (iPad) tai oman puhelimen, johon 
ladataan ilmainen QR-koodinlukijasovelluksen nimeltä "UpCode" seuraavan linkin kautta/  oman 
puhelimen sovelluskaupasta: http://www.upcode.fi/mobile/pc_download.asp?language=1 . Sovellus 
on  saatavilla  useille  eri  puhelinmalleille.  QR-koodeja  luodaan  QR-generaattoreilla,  joita  löytää 
maksutta netistä laittamalla Googlen hakusanaksi esim. qr code generator. QR-koodit tulostetaan ja 
kiinnitetään opiskelijoiden skannattavaksi kohteeseen.

Esimerkkejä käyttötavoista: 
1)Voionmaan lukiossa on tehty kuntosalille QR-koodeilla linkkejä iPadilla kuvattuihin ja 
YouTube -videoihin, joissa opastetaan oikeisiin liikkeisiin kuntosalilaitteilla. Opiskelija 
skannaa iPadilla QR-koodin, jonka jälkeen hän pääsee katsomaan mallisuoritusvideota.
2 Muuramen lukiossa järjestettiin nimikilpailu luokkien uudelleennimeämiseksi. Vanhat ja 
tylsät luokkien nimet (kuten LRE, LRE 1, LRE 2...) muutettiin informatiivisemmiksi. 
Opiskelijat saivat antaa nimiehdotuksia, joista valittiin parhaat. Oppiaineita ja uusia 
nimiä tukemaan opettajat saivat puolestaan miettiä mieleisensä QR-koodista aukeavan 
sisällön luokan ovenpieleen. Koodin tuli tukea kyseistä oppiaineita, sillä voi esitellä 
jonkun kohteen tai itsensä tai koodin takaa tuli löytyä jotakin lisäarvoa opetukseen. Tässä 
esimerkkejä uusita luokkien nimistä: Huvikumpu (ruotsi), Error (atk), Jukola (äidinkieli) ja 
T-square (englanti).

http://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi
http://www.upcode.fi/mobile/pc_download.asp?language=1
http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)

