
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 
(hankekoordinaattori Timo Ilomäki esittelee hanketta)

OPPIAINE yhteiskuntaoppi (taloustieto)

VIDEOT  
 http://www.youtube.com/watch  feature=player_embedded&v=sBQnmxoZudE    
(Explain Everything  appsilla tehty video korkoista)

 http://vimeo.com/35978392 
(Muuramen lukion markkinointivideo)

   
LAITTEET 
-iPad

OHJELMISTOT 
-Explan Everything 
-Dropbox
-YouTube
-PowerPoint

.
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Informaation lukutaito, kansalaistaidot, 
kulttuuritietoisuus 

HYVÄ KÄYTÄNNE

 Taloustiedon opettamista ja markkinointia videoin   iPad  illa toteutettua  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sBQnmxoZudE
http://www.youtube.com/watch
http://vimeo.com/35978392
http://www.apple.com/education/ipad/
http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest


kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt
laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
digitaalinen oppimateriaali
tabletlaitteet opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

  avainsanat:    taloustieto, opetusvideo, yrittäjyyskasvatus, markkinointivideo, 
       Explain Everything -appsi,YouTube

Yhteiskuntaopin  opettamisessa  tarvitaan  ajantasaista  tietoa.  Taloustiedon  käsittelyyn  Suomen 
Pankin tilastosivut tarjoavat hyvän lähteen esimerkiksi silloin, kun opetettavana aiheena on korko, 
esim.  euribor.  Opettaja  voi  iPad  -laitteella   hyviä  internet-lähteitä  ja  sopivia  appseja  (Explain 
Everything, Dropbox)  käyttäen  päivittää  opetussisältöjä  opetusvideoiksi.  Yrittäjyyskasvatuksen 
aihekokonaisuudessa iPadilla voidaan toteuttaa markkinointivideo. 

Explain  Everything-appsia  käyttämällä  koostetaan  opetusvideo,  joka  ladataan  YouTubeen 
opiskelijoiden nähtäville. Menetelmä sopii kaikkien opiskeltavien aiheiden päivittämiseen silloin, 
kun internetistä on saatavilla luotettavaa ajantasaista materiaalia. Videon koostamisen lähtökohdaksi  
voidaan ottaa esim. verkkosivulla oleva graafi tai muu esitys. 

Menetelmää  kokeilleen  teknisiä  vihjeitä:  Opetusvideon  tekemisessä  voi  hyödyntää  myös  jo 
olemassa  olevaa  tallennettua  materiaalia,  kuten  PowerPoint  -dioja  aiheesta.  Dropbox on 
osoittautunut käteväksi paikaksi säilyttää yhdessä paikassa kaikki se materiaali, jota koostamiseen 
käytetään (https://www.youtube.com/watch?v=zebu78pzH14 kuvien ja videoiden siirto Dropboxiin 
iPadilla).  Explain  Everything-sovelluksessa  on  otettava  huomioon,  että  se  ymmärtää  tuotuina 
dokumentteina vain kuvatiedostot. Näin ollen käytettävien PowerPoint-diojen ja dokumenttien tulee 
olla  tallennettuna  jpg-muodossa.  Dokumenttien  muuttaminen  doc-tiedostoista  jpg:ksi  onnistuu 
PrintScreenillä  (ruudunkaappaus),  mikä  tapahtuu  painamalla  lyhyesti  samanaikaisesti  iPadin 
kotipainiketta ja virtapainikketta, jolloin näkymä tallentuu kuviin. Kaikki tekstit voi kirjoittaa myös 
Explain  Everything-  dioihin,  ellei  halua  käyttää  aikaisempaa  materiaalia.  Vaikka  puheen  ja 
auditiivisten tehosteiden toteuttaminen on teknisesti helppoa, kannattaa silti nähdä vaivaa elävän ja 
aiheen  mukaan  rytmittyvä  puheosuuden  aikaansaamiseksi  pilkkomalla  ja  jaottelemalla  puhetta. 
Explain  Everything-  esityksiä  voi  siirtää  pdf:nä  tai  videoesityksinä  (movie)  iPadin  omaan 
kuvakansioon  (PhotoRoll),  sähköpostin  liitteeksi,  Droppoxiin,  Evernoteen  ja  YouTubeen.  Esim. 
YouTubeen  siirtäminen  on  yksinkertaista  ja  käy  niin,  että  annetaan  tilin  tiedot  (Gmail-osoite), 
perustiedot videosta ja laitetaan siirto päälle. Esityksen siirto saattaa kestää useita minuutteja.

Opetusvideot  ovat  käyttökelposia  esim.  abien  kertauskursseilla.  Myös  ryhmätöiden  esitykset 
voitaisiin hyvin toteuttaa tällä menetelmällä. Explain Everything- sovelluksessa on paljon muitakin 
käytettäviä ominaisuuksia, kuten esim. mahdollisuus ottaa selain esityksen sisälle ja demota, miten 
ajantasainen taulukko tai graafi löytyy. 

Opetusvideon katsominen voidaan myös yhdistää  Flipped Classroom-ideaan,  jolloin opiskelijat 
ovat  katsoneet  videon  kotiläksynä  ja  voivat  varsinaisella  oppitunnilla  keskittyä 
yhteistoiminnallisesti esim. ongelmanratkaisua vaativaan työskentelyyn.

http://www.webanywhere.org/the-flipped-classroom?gclid=CIORheewgLUCFa52cAodlBMARg
http://evernote.com/intl/fi/
https://www.youtube.com/watch?v=zebu78pzH14
http://en.wikipedia.org/wiki/Dropbox_(service)
http://finnedmob.blogspot.fi/search/label/muuramen%20lukio
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx

