
Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen arjessa ja opetuksen 
tukena, Mobiluck
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 (Timo Ilomäki 
esittelee hanketta)

OPPIAINE matematiikka

KUVAT

VIDEOT 
http://www.showme.com/Rikkokiri (opiskelijan tekemiä videoita ShowMe 
sovelluksella)
https://www.youtube.com/user/Rikkokiri/videos?view=0 (opiskelijan tekemiä 
videoita Explain Everything -sovelluksella)

http://www.showme.com/Rikkokiri
http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/user/Rikkokiri/videos?view=0
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen


LAITTEET 
-iPad
-dataprojektori
-AppleTV

OHJELMISTOT 
-Explain everything
-ShowMe 

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen henkilökohtaiseen tilaan ja kotiympäristöön; mahdollistaa 
oppijalähtöistä sekä yhteistoiminnallista ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, ongelmanratkaisutaidot, oppimaan 
oppiminen (itsesäätely), yhteistyö, tvt-taidot

HYVÄ KÄYTÄNNE

Oppijalähtöisyyttä matematiikan opiskeluun

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
tabletlaitteet opetuksessa
opetuksen eriyttäminen

  avainsanat:    matematiikan lukiokurssit, käänteinen luokkaopetus, flipped classroom, 
       laskutehtävät, yhteistoiminnallisuus, vertaisoppiminen, eriyttäminen, iPad, 
       opetusvideo, matematiikan ratkaisuvideot, malliratkaisut

Mikäli matematiikan lukiokursseilla toteutetaan käänteisen luokkaopettamisen (flipped classroom) 
menetelmää, oppilaat voivat oppitunneilla keskittyä kuuntelemisen sijaan tehtävien tekemiseen ja 
ongelmanratkaisuun.   Laskutehtävien  tekemiseen käytetty  yhteinen  aika  lisää  yhteistoimintaa  ja 
vertaisoppimista  oppitunneilla,  mikä  puolestaan  ylläpitää  opiskelumotivaatiota.  Opetuksen 
eriyttäminen helpottuu, sillä opettajalla on mahdollisuus ohjata pienryhmiä tai yksittäistä opiskelijaa  
tarvittaessa  hyvinkin  yksityiskohtaisesti,  ja  lahjakkaimmat  opiskelijaryhmät  voivat  opettajan 
ohjauksessa ottaa vastaan suuriakin haasteita. 

Flipped-classroom  -kokeilut  matematiikassa  on  tehty  iPad-laitteilla.  Oppilaat  tarvitsevat 
kotikäyttöön laitteen ja verkkoyhteyden, jolla vastaanottaa ja katsoa opettajan kotitehtäväksi antama 
opetusvideo ja mahdolliset tehtävät. Opettajalla tulisi arviointia varten olla mahdollisuus sähköisesti 
muutamin kysymyksin testata ennen seuraavaa oppituntia, ovatko opiskelijat katsoneet videon ja 
tehneet annetut perustehtävät. Mikäli käytössä on  olevaan dataprojektoriin on yhdistetty Apple-TV, 
jokaiselta luokassa olevalta iPadilta on mahdollista siirtää oma näyttö (nappia painamalla) kaikkien 
nähtäväksi valkokankaalle. Näin opiskelijoiden ratkaisuja saadaan katsottua ja pohdittua yhdessä.

Jos perinteisessä luokkaopetuksessa matemaattisia ratkaisutaitoja harjaannutettiin kotitehtävin, niin 
flipped classroomissa kotitehtävänä on katsoa omatoimisesti  seuraavan tunnin aiheeseen liittyvä 
opetusvideo  ja  tehdä  muutama  opettajan  antama  perustehtävä.  Opiskelijat  tulevat  oppitunnille 
paremmin tietoisina siitä, kuinka hyvin tai huonosti opiskeltavaa asiaa on ymmärretty, ja opettajalle 
avautuu  mahdollisuus  arvioida,  minkä  tasoista  ohjausta  ryhmä  tarvitsee.  Oppitunnin  aikana 
keskitytään pienryhmissä ratkaisemaan opiskeltavaan aiheeseen liittyvä tehtäviä.  Opettaja seuraa 
tehtävien  sujumista  ja  ohjaa  tarvittaessa.  Ratkaisuja  voidaan  myös  ottaa  yhteiseen  tarkasteluun 

http://blogi.somy.fi/helpoin-tapa-kantaa-maailmaa-harteillaan-on-s
https://itunes.apple.com/fi/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?l=fi&amp;mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/explain-everything/id431493086?mt=8


tunnilla.  Esim.  Opetus.tv -sivujen  matematiikkavideoita  on  käytetty  kotitehtävinä.  Opettaja  voi 
myös laatia  ja  ladata  itse  opetusvideoita  kurssilaisten saataville.  Videoita  on tehty esim.  iPadin 
Explain  Everything -sovelluksella.  On  todettu,  että  oman  opettajan  esiintyminen  tekee 
opetusvideosta  tehokkaamman,  koska  niin  siihen  saadaan  toimivaa  henkilökohtaisuutta  ja 
joustavuutta.  Myös  opiskelijat  voivat  toteuttaa  vertaisopettamista  laatimalla  matematiikan 
ratkaisuvideoita  ja  jakamalla  niitä  verkossa  (YouTube,  sosiaalinen  media).  Opettaessaan  oppii 
parhaiten!  IPadit  ja  sovelluksista  esim.  ShowMe-  ja  Explain  Everything  ovat  osoittautuneet 
käyttökelpoiseksi välineiksi opiskelijavideoiden laatimiseen ja jakamiseen.

Opiskelijat voivat halutessaan katsoa videoita uudelleen myös oppitunnin aikana luokassa olevilla 
koulun iPadeillä. Videoita voi katsoa yhä uudelleen ja tiettyä kohtaa videosta kelata edestakaisin 
niin kauan, että ymmärtää asian. Opettajalta tai toisilta opiskelijoilta voi lisäksi kysyä epäselväksi 
jääneitä asioita. Opiskelija voi myös katsoa tehtävien malliratkaisuja tunnin aikana iPadin avulla.

________________________________________________________________________________________________

linkki: http://finnedmob.blogspot.fi/2011/12/mobiiliopetusteknologia-lukiolaisen.html 

http://www.youtube.com/watch?v=b00ZeszvjP4
http://opetus.tv/
http://finnedmob.blogspot.fi/2011/12/mobiiliopetusteknologia-lukiolaisen.html

