
 

 

Oppituntitallenteet lukiomatematiikan opetuksessa 

Tavoitteita 

Pilotoinnilla haluttiin testata ja toteuttaa tallenteiden tekemistä laitteistokoonpanolla, jossa 
kaikki luokkahuoneen pääte- sekä opetuslaitteet saadaan laadukkaasti ja helposti mukaan 
tallenteisiin. Lisäksi haluttiin testata sellaista järjestelmää, joka voidaan integroida 
käyttäjätunnistuksella käytössä olevaan oppimisalustaan (Moodle). 

Pedagogiset tavoitteet 

 yksilöllinen oppimisympäristö 
 käänteinen opetus 
 opiskelijoiden luvalliset poissaolot (urheilijoiden luvalliset poissaolot opetuksesta ja 

pitkät sairauspoissaolot yms.) 

Miten tallenteita tehtiin käytetyllä laitteistolla? 

VAIHTOEHTO A: 

1. Opettaja otti yhteyden selaimella tallentimeen ja kirjautui omilla tunnuksilla tallentimeen 
2. Opettaja valitsi mihin kurssiin tallenne tehdään 
3. Opettaja määritti tallennusajan ja käynnisti tallennuksen 
4. Tallentaminen oli mahdollista pysäyttää tai tallennus keskeytyi aikaisemmin määritellyn 

ajan kuluttua 
5. Tallenne siirtyi automaattisesti palvelimelle 
6. Opettajalla oli mahdollisuus poistaa tai editoida tallenne palvelimelta. 

 

VAIHTOEHTO B: 

 

1. Tallennus alkoi automaattisesti aikaisemmin määritellyn ajan ja paikan mukaisesti. 
2. Koko kurssin tallentamisen pystyi määrittelemään etukäteen. 
3. Tallenteet siirtyivät automaattisesti palvelimelle. 
4. Opettaja pystyi poistamaan tai editoimaan tallenteen palvelimelta. 



 

 

Miten laitteistoa ja tallenteita hyödynnettiin 
pilotoinnissa? 

 opiskelijoille, joilla oli paljon poissaoloja tarjottiin mahdollisuus katsoa tallenteita 
 käänteinen opetus 

o oppitunti toteutettiin käänteisesti eli opiskelijat seurasivat tallenteiden avulla 
teorian etukäteen 

 luokkahuoneessa testattiin tallenteiden katsomista 
o opiskelijoilla oli kaikilla päätelaitteet ja kuulokkeet 
o opiskelijat etenivät omaan tahtiin osaamisen mukaisesti 

 verkkokurssin tukimateriaalina 
o tehtävien ratkaisuja tallenteina 
o teoriaosuuksia tallenteina 

Pilotoinnissa käytetyt laitteet 

Laite Malli Huomioita 

Tietokone LenovoT510 Käytetyllä tietokoneella ei merkitystä 

Dokumenttikamera Qomo QD3800 digitaalinen signaali (DVI-lähtö) 

Kosketustaulu SMART BOARDX885 Kuva DVI-liitännällä 

DVI-kytkin EQ 

4 sisääntuloa (tietokone,dokumenttikamera, 

AppleTv ja jokin muu päätelaite) ja 1 ulostulo 

tallentimelle 

Tallennin Echo360 DVI -sisääntulo ja DVI-ulostulo 

Mikseri LTO-140 Luokkahuoneen äänet 

Kamera Kattokamera Luokkahuoneen kuva 

Johdotukset 
4 *1 m DVI-DVI1*10 

m DVI-DVI 
Kaikki johdotukset digitaalisena 

 

 



 

 

Kokemuksia pilotoinnista 

Positiiviset huomiot: 

 helppokäyttöinen 
 kuvan ja äänen laatu hyvä 
 ei teknisiä ongelmia tallenteiden tekemisessä 
 opiskelijoilta hyvää palautetta tallenteiden katselun käyttöliittymästä 

Negatiiviset huomiot: 

 pilotoinnissa palvelinta ei avattu muuhun kuin koulun sisäisen verkon käyttöön 
(muutamia tallenteita siirrettiin manuaalisesti testauksen takia avoimeen 
videopalvelimeen) 

 verkon toiminnassa oli ongelmia, kun luokkahuoneessa testattiin tallenteiden 
katsomista (kaikkia koneita ei saatu verkkoon) 

Joitakin huomioita käänteisestä opetuksesta ja omaan tahtiin etenemisestä 

 Käänteinen opetus, eli se, että kotona tutustuttiin teoriaan tallenteiden avulla ja 
oppitunti käytettiin laskemisen harjoitteluun keräsi oppilailta kiitosta. Heistä tässä 
järjestelyssä parasta oli se, että opettajalla oli lähiopetusoppitunnin aikana todella aikaa 
auttaa opiskelijoita laskuprosesseissa. 

 Toisaalta opiskelijoilla on ennenkin ollut mahdollisuus tutustua teoriaan ennen 
oppituntia oppikirjojen avulla, mutta tallenteiden kautta tutustuminen teoriaan tarjoaa 
ikään kuin opettajan omaan kotiin. 

Joitakin huomioita opiskelijoiden omaan tahtiin etenemisestä: 

 Pilottikursseilla mukana olleet opiskelijat olivat hyvin eri tasoisia. Lisäksi opiskelijoille 
kertyi luvallisia poissaoloja kurssin aikana 0-10 opetuskertaa, jossa opetuskertoja 
järjestettiin noin 20 kertaa. Tallenteiden avulla opiskelijat pystyivät etenemään 
nopeammins tai kertaamaan tarvittaessa aikaisemmin opittuja asioita. Oppitunneilla 
eriyttäminen osaamistason mukaan oli siis helpompaa, kun tallenteiden käyttö oli 
mahdollista. 

Juha Pitkänen 

 


