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Johdanto
M-oppiminen on viimeisin oppimismenetelmä (millä tahansa tavalla), 
mobiililaitteiden (matkapuhelin, tabletit, jne.) ja langattomien verkkojen 
avulla (Pacheco and Robles, 2006). Tällä oppimisen modaliteetilla on joitakin 
ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää koulutusta 
“missä ja milloin vain” -oppimisen yli (Shuler, 2009). Sillä on myös muita 
toiminnallisia etuja: suora oppilaan ja kouluttajan välinen vuorovaikutus, 
oppiminen yhteistyössä, halvempi teknologia, jne. M-oppimisella on myös 
pedagogista etua: se sallii yksilöllisen tai yhteisöllisen oppimisen, harjoittaa 
ongelmanratkaisukykyä, mahdollistaa pääsyn tietoon juuri silloin, kun sitä 
tarvitaan, jne.

Sen toteutuksessa koulutuksessa on kuitenkin esteitä:

• Suurin osa opettajista/ammatillisista kouluttajista ei ole tietoinen mobiili-
laitteiden mahdollisuuksista oppimisen välineinä.

• Mobiililaitteilla, etenkin älypuhelimilla, on huono maine: “suurin osa ihmis-
istä maailmassa uskoo älypuhelimien olevan ei vain oppimista tukevia vaan 
jopa sitä estäviä” (UNESCO Mobile Learning Week Report, 12.-16. joulukuuta 
2011, p.11).

• Suurimmalla osalla opettajista/ammatillisista kouluttajista ei ole tarpeel-
lista pätevyyttä/tuntemusta mobiililaitteiden käytöstä oppimisessa

MOBILE-TECH-projektin tarkoitus on tehdä mobiilioppimisesta todellisuut-
ta AMK-keskuksissa tukemalla opettajia, oppijoita, koulutushenkilökuntaa 
ja nuoriso-ohjaajia omaksumaan ja parantamaan mobiilioppimisen käyttöä 
ja digitaalisia taitoja Avoimen yhteistyö- ja oppimisalustan kautta.

 “Kouluttajien opas mobiiliresussien käyttöön luokkahuoneessa” on opet-
tajien resurssi tukemaan mobiilioppimista opetuksessa. Se on tarkoitettu 
täydentämään kouluttajien kurssia: “Miten kehittää uusia koulutusresursse-
ja ja opettaa mobiilioppimista (m-oppimista)”.
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TVT:n integraatio eurooppalaisiin koulutusjärjestelmiin nähdään 
oleellisena Euroopan talouden terveyden ja uudistumiskyvyn kannalta, 
ja se muodostaa alueen koulutuspolitiikan avaintekijän (EACEA/Eurydice, 
2011). 

Oppaan ensimmäinen osio tarjoaa kuvauksen siitä, mitä mobiilioppimi-
nen on ja mitä laitteita, työkaluja, medioita ja sovelluksia koulutuksessa 
voidaan käyttää.

Toisessa osiossa esittelemme m-oppimisen runsaat pedagogiset edut. 
Teoriaa tukevat hyvien käytäntöjen kuvaukset, joita on kerätty 5 Euroopan 
maasta (Saksa, Espanja, Iso-Britannia, Kreikka ja Suomi).

Kolmas osio on omistettu opastamaan sinua oman mobiilioppimista 
koskevan lähestymistapasi suunnittelussa.

Lopuksi esittelemme tulevaisuuden skenaarioita ja mahdollisuuksia mo-
biilioppimiselle, sekä hyödyllisiä linkkejä lisätietoon ja työkaluihin.

Johdanto
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1. Mitä mobiilioppiminen on 
“Mobiilioppimiseen kuuluu mobiiliteknologian käyttö, yksinään tai yh-
distettynä mihin tahansa muuhun Tieto- ja viestintäteknologiaan (Technol-
ogy and Communication, ITC), jonka tarkoituksena on helpottaa oppimista 
missä ja milloin vain” (UNESCO 2013, p. 6).

Se on “koulutusmalli, joka helpottaa tiedon rakentamista, oppimista, ongel-
manratkaisukyvyn ja taitojen kehitystä, itsenäisesti ja kaikkialla kannettavi-
en mobiililaitteiden avulla” (BRAZUELO; GALLEGO, 2011, p. 17).

Mobiilioppimista voi olla monenlaista: mobiililaitteita voidaan käyttää kou-
lutusresursseihin pääsemiseksi, yhteydenpitoon muiden kanssa, sisällön lu-
omiseksi luokkahuoneen ulko- ja sisäpuolella.

Mobiilioppimisen toteuttaminen ei korvaa luokkaopetusta, mutta täydentää 
sitä. Yleisin ratkaisu on “sulautuva opetus” tai suurimmassa osassa tapauk-
sista molempien järjestelmien käyttö rinnakkain. Tämä lisää opiskelumah-
dollisuuksia sekä pääsyä sisältöön ja edistää uusia suhteita opiskelijoiden ja 
opettajien välillä.

Mobiilioppiminen sisältää 
myös pyrkimyksen tukea laa-
jempia koulutustavoitteita, 
kuten koulujärjestelmien teho-
kasta hallinnointia ja parempaa 
kommunikaatiota koulujen ja 
perheiden välillä.

Mobiiliteknologiat kehittyvät 
jatkuvasti: laitteiden mo-
nipuolisuus markkinoilla tällä 
hetkellä on valtava, ja lähitu-
levaisuudessa tarjontaa tulee 
olemaan vielä enemmän. 

LUKU 1
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Mobiililaitteiden rooli muodollisissa koulutusjärjestelmissä on kasvamas-
sa. Suosituimmat mobiilioppimisen mallit kouluissa ovat:

• Yksi-yhdelle (1:1) -ohjelmat, joiden avulla kaikki oppilaat saavat oman 
laitteen ilman mitään kuluja oppijoille tai heidän perheilleen;

• Oma Laite Mukaan -aloitteet, jotka luottavat oppijoiden omistamien 
laitteiden yleisyyteen, ja koulut tarjoavat tai tukevat laitteiden hankintaa 
opiskelijoille, joilla ei ole niihin varaa.

1:1-ohjelmien tavoitteena on tarjota mobiililaite jokaiselle oppijalle – oli-
pa se kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin. Suurimmat esteet tälle 
ovat korkeat kustannukset laitteiden hankkimisesta jokaiselle opiskelijal-
le sekä tarve työskennellä läheisesti koulutusministeröiden kanssa tehok-
kuuden varmistamiseksi.

OLM-ohjelmilla on taloudellisia etuja, mutta niiden kriittinen kohta on se, 
että ne saattavat laajentaa digitaalista kuilua opiskelijoiden välillä näiden 
erilaisen sosio-ekonomisen taustan takia. Vaikka OLM-strategiaa toteut-
tavat koulut lupaavat tarjota laitteet opiskelijoille, joilla ei ole omaa, skep-
tikot väittävät, että koulun laitteiden lainaamiseen liittyy stigma.

Mitä Mobiilioppiminen On

Tästä syystä omaksumme UNESCON määritelmän 
mobiililaitteista, sillä se yksinkertaisesti tunnustaa, 
että ne ovat “digitaalisia, helposti kannettavia, 
yleensä yksilön eikä instituution omistamia, jois-
sa on verkkoyhteys, multimediaominaisuuksia, ja 
ne voivat helpottaa monia tehtäviä, etenkin vi-
estintään liittyen.” 
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2. Koulutuksessa käytettävät 
mobiililaitteet
Mobiiliaktiviteetit perustuvat teknologiseen oppimismateriaaliin, joka yh-
distää opiskelijat luokkahuoneiden ulkopuoliseen maailmaan ja vaatii, että 
he analysoivat kriittisesti sisältöä ja luovat sitä.

Alla näet kuvauksen pääasiallisista mobiililaitteista.

LUKU 2

Matkapuhelimet (myös kännykkä).

Matkapuhelinta käytetään puheluiden soittamiseen ja 
vastaanottamiseen sekä tekstiviestien lähettämiseen. 
Suurimmassa osassa nykypäivän matkapuhelimista on 
erilaisia lisäominaisuuksia, kuten MP3-soitin, lyhyen kan-
taman langattomia viestintävälineitä (Bluetooth, infrared), 
sähköposti, internetyhteys sekä kamera.

Niitä voidaan käyttää ryhmäkeskusteluihin tekstiviestien 
kautta tai valokuvausprojekteihin. Opiskelijat voivat myös 
nauhoittaa itsensä lukemassa tarinoita ääneen kirjoitu-
styöpajoihin tai harjoitella puheita.

Älypuhelimet

Vaikka “älypuhelimelle” ei ole mitään virallista 
määritelmää (ja välillä se on vaikea erottaa matkapuhe-
limesta), oletuksen mukaan älypuhelin on laite, jossa 
yhdistyvät matkapuhelin, henkilökohtainen digitaalin-
en avustaja ja tietokone. Se perustuu edistykselliseen 
käyttöjärjestelmään, joka sallii käyttäjän asentaa ja 
käyttää eri sovelluksia, äänittää sekä nauhoittaa videota, 
ottaa yhteyden internetiin, lähettää ja vastaanottaa säh-
köposteja ja tekstiviestejä. Tämä toiminnallisuus voidaan 
helposti kanavoida luokkahuoneaktiviteetteihin ja -pro-
jekteihin.
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Koulutuksessa Käytettävät Mobiililaitteet

eBook-lukijat

Nämä laitteet on suunniteltu pääasiassa digitaalis-
ten e-kirjojen ja julkaisujen lukemiseen. Ne käyttävät 
elektronista paperiteknologiaa näyttöjen parem-
man luettavuuden takaamiseksi etenkin auringon-
valossa. Elektronisen paperin huonoja puolia on 
se, että tällä hetkellä se pystyy näyttämään sisältöä 
vain mustavalkoisena, eikä pysty näyttämään vid-
eota. Siten niiden perustoiminto on kirjojen luke-
minen ja kokonaisten kirjastojen varastoiminen. 
Ne myös takaavat helpon pääsyn sanakirjoihin. 
Monet opiskelijat käyttävät e-kirjojen lukijoita kor-
vaamaan päivittäisen sanomalehden, koska he voi-
vat lukea eri painoksia ja aikakauslehtiä sen kautta.

Notebook ja netbook -tietokoneet

Kaikki eivät pidä kannettavia/notebook 
ja netbook -tietokoneita osana mobiilie-
kosysteemiä. Mutta niiden pienentyessä, 
kaventuessa ja tullessa helpommaksi 
kantaa, niitä voidaan käyttää mobiil-
ioppimislaitteina, jotka ovat yleensä 
tehokkaampia kuin älypuhelimet sekä 
varustettuja kaikilla PC-tietokoneiden 
ominaisuuksilla. Toisaalta ne sallivat 
kokonaisvaltaisen ns. ensimmäisen suk-
upolven e-oppimisen ilman mobiili-
sisällölle tyypillisiä muotoilurajoituksia.
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LUKU 2

Kannettavat mediasoittimet (kuten iPod ja MP3-soitin)

Näitä käytetään digitaalisen median eli äänen, kuvi-
en, videon, tiedostojen jne. säilyttämiseen sekä toista-
miseen. Niiden selkeänä etuna on niiden pieni koko ja 
keveys, mutta niiden tulee kilpailla markkinoilla matka-
puhelinten ja älypuhelinten kanssa sekä muiden erity-
islaitteiden kuten kannettavien DVD-soitinten kanssa. 
Ilmaisia luentoja ja videoita löytyy iTunes U –sovelluk-
sen kautta, tai verkkosivuilta kuten Brainpop.com, josta 
löytyy animoituja opetusvideoita.

Tämä luettelo ei ole pysyvä. Joka vuosi uusia laitteita tulee markkinoille, ja jo 
olemassa olevat muuttavat parametrejään ja käyttöominaisuuksiaan. 

Tablettilaitteet ja -tietokoneet

Puolivälissä älypuhelimen ja kannettavan tietokoneen 
välillä, tabletit hyödyntävät molempien laitteiden omi-
naisuuksia. Niillä on tarpeeksi suuri näyttö “perinteisen” 
e-oppimissisällön selaamiseen, mutta joitakin rajoituk-
sia (esimerkiksi monet niistä eivät tue Flash-ominaisuut-
ta tai muita verkossa suosittuja formaatteja) sekä joita-
kin etuja (kuten GPS tai gyroskooppi, kosketusherkkyys 
sekä kannettavuus) verrattuna tavallisiin tietokoneisiin.

Niiden suosio kasvaa nopeasti, ja ne tulevat todennäköis-
esti korvaamaan e-kirjojen lukijat ja netbookit jossakin 
määrin. Monet koulut ovat alkaneet ostaa tablettilait-
teita peruskoulun oppilaille, mutta ne ovat hyödyllisiä 
työvälineitä kaikille oppijoille. Tabletit sallivat näyttöjen 
yksilöllisen aktiivisen käytön luokkahuoneessa ilman “vi-
suaalisia esteitä”, joita tietokoneet voivat aiheuttaa op-
ettajille. Tablettien toiminnallinen monipuolisuus sallii 
laajan kirjon oppimisaktiviteetteja, jotka sallivat opiskel-
ijoiden aktiivisen osallistumisen. 
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Mobiiliratkaisut, Työkalut, Media, Sovellukset 

Puhelu 

Puhelulla voidaan kommunikoida oppijoiden ja op-
ettajien välillä, kysyä kysymyksiä tai antaa palautet-
ta sekä motivoivaa tukea suoritukselle. Edut ovat al-
haiset kulut ja helppo saatavuus.

Tekstiviesti

Lyhyet tekstiviestit ovat yksinkertaisin ja halvoin tapa 
toimittaa pientä tekstipohjaista tietoa ja oppimis-
sisältöä, esimerkiksi päivittäisiä neuvoja tai huomau-
tuksia tai muistutuksia kielten oppitunneista. Tekstiv-
iesti toimii kaikentyyppisissä mobiilipuhelimissa. Voit 
myös arvioida oppijan edistystä kysymällä heiltä kysy-
myksiä tekstiviestillä.

Olemassa Oleva Oppimissisältö

Voit toimittaa olemassa olevaa oppimissisältöä mobiil-
ilaitteiden kautta. Riippuen sisällön tyypistä ja kohde-
laitteista, voit käyttää sitä “sellaisenaan” tai muuntaa 
sitä mobiiliselailuun sopivaksi. Jotkut sisällöt vaativat 

3. Mobiiliratkaisut, työkalut, media, 
sovellukset
Seuraava askel tulee olemaan pääasiallisten mobiilityökalujen, median ja 
sovellusten analyysi. Saatavuus on todella laaja. Opettajien vastuulla on 
valita oppimistavoitteisiin soveltuvimmat ratkaisut.
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LUKU 3

edistyneempiä laitteita, kuten älypuhelimia, joitakin 
(kuten audionauhoituksia) voidaan käyttää laajem-
malla kirjolla laitteita – huomaathan, että visuaalinen 
sisältö vaatii suuremman näytön. Jotkut mobiililait-
teet (kuten iPodit ja e-kirjojen lukijat) on kehitetty ti-
ettyä sisältöä varten.

Olemassa Olevat Työkalut

On olemassa valikoima suoraan hyllystä saatavia 
sovelluksia, joita voidaan käyttää opiskeluun. Monet 
näistä ovat ilmaisia ja saatavilla ilmaisjulkaisuina, 
kuten tietovisat ja arvostelut (esim. Quizlet, Easy 
Assessment), toimistosovellukset (esim. Google Docs, 
iWork), kuvakortit (esim. StudyBlue, Mental Case, 
Quizlet), sijaintitietoiset sovellukset (esim. Foursquare, 
DoubleDutch, Google Latitude), esitelmät (esim. 
Keynote, Prezi, Slideshare, present. me), tiedostojen 
jakamiseen tarkoitetut sovellukset (esim. DropBox, 
Box.com, iCloud), muistiiinpanoihin ja jakamiseen 
tarkoitetut sovellukset (esim. Evernote, Springpad) 
ja sanakirjat (esim. dTVTionary.com, Cambridge 
Business DTVTionary). 

Laitteiden Ominaisuudet

Voit käyttää laitteidesi ominaisuuksia oppimisen 
edistämisessä. Voit pyytää oppijoita ottamaan ku-
via työstään (tai dokumentoimaan kohtaamansa 
ongelman, jakamaan sen ja pyytämään muilta apua), 
nauhoittamaan muistiinpanoja kotitehtävästä, skan-
naamaan QR-koodeja, joissa on tietoa tai ohjeita, tai 
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Mobiiliratkaisut, Työkalut, Media, Sovellukset 

käyttämään sisäänrakennettuja sensoreita tiedonker-
uussa.

Sosiaalinen Media 

Sosiaalisen median avulla voit luoda Facebook-ryhmän 
harjoitteluyhteisöksi, wiki-sivuston, FAQ-sivun tai 
yhteistoiminnallisen tietokannan tai käyttää Twitteriä 
nopeana suoritustukena.

Mobiiliverkkosivut tai LMS

Mobiiliversion laatiminen verkkosivuistasi on helppo 
tapa toimittaa sisältöä matkapuhelimiin. Jopa yksin-
kertaisissa puhelimissa on verkkoselain. 

Sovellukset

Tällä hetkellä suosituin tapa jakaa koulutussisältöä 
mobiililaitteiden kautta on luoda sopiva sovellus. 
Koulutusympäristön sopeuttamisessa mobiililaitteisiin 
on kaksi pääasiallista lähestymistapaa: verkkoversion 
sopeuttaminen mobiililaitteiden vaatimuksiin tai 
natiivitoteutuksen luominen jokaiseen yhteen-
sopivaan matkapuhelimeen. Kullakin näistä keinoista 
on heikkoutensa ja vahvuutensa, mutta on olemassa 
vaihtoehto myös siltä väliltä.
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LUKU 3

Ominaisuus Natiivi Hybridi Verkko

Selitys

Sovellus, joka tulee 
asentaa käyttäjän 
laitteeseen yhdessä 
sen sisältämän 
sisällön kanssa. Sit-
en se ei vaadi inter-
netyhteyttä, vaan 
kaikki muutokset 
sisällössä vaativat 
päivitystä tai uudel-
leenasennusta.

Sovellus, joka tulee 
asentaa käyttäjän 
laitteeseen, mutta 
sisältö ladataan 
säännöllisin välia-
join verkkotietokan-
nasta. Tämä vaatii 
internetyhteyden.

Sovellus, johon pää-
see verkkosivuston 
kautta, joten käyttä-
jän ei tule asentaa 
mitään. Tämä vaatii 
internetyhteyden, 
mutta sovellusta it-
sessään ei asenneta.

Jatkuva in-
ternetyhteys 

Ei tarvita Tarvitaan ajoittain Tarvitaan

Pääsy 

Asennetaan App-
Storen, Google-
Playn tai AppWorl-
din kautta.

Asennetaan App-
Storen, Google-
Playn tai AppWorl-
din kautta.

Pääsy minkä tahan-
sa verkkoselaimen 
kautta ilman tarvet-
ta asentaa mitään.

Luominen

Vaatii sovelluksen 
luomisen koko 
prosessin. Sovellus 
täytyy luoda yksilöl-
lisesti jokaista eri 
alustaa varten ja 
sitten antaa oper-
aattorin ohjelmoi-
japalveluun.

Vaatii sovelluksen 
luomisen koko 
prosessin.  Sovellus 
täytyy luoda yksilöl-
lisesti jokaista eri 
alustaa varten ja 
sitten antaa oper-
aattorin ohjelmoi-
japalveluun.

Vaatii mobiiliverk-
kosivustopalvelun 
suunnittelun ja 
luomisen, joka on 
sama jokaiselle 
alustalle, eikä ole 
tarvetta antaa oper-
aattorin ohjelmoi-
japalveluun.
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Mobiiliratkaisut, Työkalut, Media, Sovellukset 

Opetus- ja koulutusprosesseja edistävien sovellusten määrä on kasvanut 
viime vuosina. Tämä saatavilla olevien sovellusten räjähdysmäinen määrä 
tekee hyödyllisimpien sovellusten valitsemisen joskus vaikeaksi. Monet 
kouluttajat ovat ryhtyneet kategorisoimaan näitä. Jotkut oleellisimmista 
luokitteluista on esitetty alla:  

Sovellusten luokittelu Bloomin taksonomiaan perustuen (bit.ly/H9YZZB)

•  Taksonomia “Muista”: sovellus edellyttää, että opiskelijat muistavat 
aiemmin opittua materiaalia, viiteterminologiaa, peruskäsitteitä ja vas-
tauksia. 

•  Taksonomia “Analysoi”: sovellus tukee opiskelijoiden yrityksiä analysoi-
da tietoja, sisältöä ja käsitteitä. 

•  Taksonomia “Ymmärrä”: sovellus edellyttää, että opiskelijat osoittavat 
tietyn käsitteen ymmärrystä.

•  Taksonomia “Sovella”: opiskelijat ratkaisevat ongelmia käyttäen uut-
ta tietoa uusissa tilanteissa soveltaen hankkimaansa tietoa, faktoja, 
tekniikoita ja sääntöjä eri tavalla.

• Taksonomia “Päättele”: opiskelija tutkii ja jakaa tiedon osiin tunnista-
malla motiiveja tai syitä. Se tekee päätelmiä ja etsii todisteita yleistyksien 
tukemiseksi.

• Taksonomia “Arvioi”: opiskelija esittää ja puolustaa mielipiteitä ja tarjoaa 
tietoa, siten vahvistaen ideoita tai työn laatua eri kriteereihin perustuen. 

• Taksonomia “Luo”: Sovellus sallii opiskelijoiden luoda laajan kirjon 
tuotteita, jotka todistavat heidän oppimistaan.
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LUKU 3

Sovellusten luokittelu taitojen perusteella  (www.tcea.org/ipad)

• Lingvistiikka: lukutaito, lukemisen käytännöt, käsikirjoitus, lausuminen, 
kielioppi, graafiset järjestelijät, kirjallisuus, sanasto, kirjoitus.

• Matematiikka: laskenta, lisääminen, vähentäminen, kertolaskut, jakolas-
kut, aika, rahat, murto-osat, desimaalit, ongelmanratkaisu, looginen ajatte-
lu, kaaviot, algebra, geometria, laskuoppi, tilastotiede, todennäköisyydet, 
laskimet, viitemateriaali. 

• Tiede: Energia ja ympäristö, geotieteet, fysiikka, kemia, biotieteet, eläimet, 
ihmisen anatomia, avaruustiede.

• Sosiaaliala: Maantiede ja historia

Esimerkkisovelluksia, jotka ovat avuksi koulutuksessa:

Smile

gse-it.stanford.edu/research/project/smile

Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment 
(SMILE) -oppimisympäristö on tutkimus- ja arviointiohjelma, 
joka sallii opiskelijoiden suunnitella oma tutkimuksensa ja 
luoda kysymyksiä jokapäiväisen oppimisensa perusteella. 
SMILE muuntaa perinteiset luokkahuoneet erittäin 
vuorovaikutuksellisiksi oppimisympäristöiksi, jotka innostavat 
opiskelijoita kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun; 
se edistää luomista, rakentamista, kontekstualisointia ja 
yhteistyötä.

Opiskelijat voivat liittää kuvia, videoita sekä äänitystä osana 
prosessia, joka tarjoaa multimediakokemuksen. Kouluttajilla 
on jatkuvasti pääsy opiskelijoiden luomuksiin, jotta he voivat 

16 MOBILE TECH KOULUTTAJIEN OPAS



Mobiiliratkaisut, Työkalut, Media, Sovellukset 

arvioida ja tukea niitä.

Scratched

scratched.media.mit.edu

Scratch auttaa kaikenikäisiä opiskelijoita luomaan 
pelejä ja animaatioita, sekä oppimaan laskennallisia ja 
matemaattisia taitoja .

Google Apps For Education

www.google.com/intl/es-419/edu/products/produc-
tivity-tools

Googlella on laaja valikoima sovelluksia, jotka tukevat 
yhteistoiminnallista oppimista. Dokumentteja voidaan 
edioita ja jakaa ryhmän kesken, opettajat ja oppilaat 
voivat tallentaa tuntisuunnitelmia, muistiinpanoja ja 
muuta materiaalia.

Edmondo

edmodo.com

Tuo oppilaat yhteen heille tutussa ympäristössä; so-
siaalisessa mediassa. Edmodo sisältää työkaluja aut-
tamaan opettajia ja opiskelijoita tekemään yhteistyötä 
projekteissa, ja opettaja voi arvioida opiskelijoiden 
oppimista tietovisojen avulla ja antaa sitten hyvästä 
työstä kunniamerkkejä.
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Animaatio

Animaatio saa käyttäjät osallistumaan ja se on 
erittäin mielenkiintoinen mobiilioppimisen 
muoto. Se voidaan yhdistää kertomuksen 
kanssa. Videoihin verrattuna animaation 
kustannukset ovat alhaisemmat, eikä se ole 
kovin monimutkainen järjestelmävaatimusten 
kannalta. Mobiililaitteiden eri näyttökoot saattavat 
kuitenkin vaikuttaa animaation muotoon. 

Audiovisuaaliset 
tuotantojärjestelmät

Tämä riippuu nauhoitus- ja kokoamislaitteiden 
saatavuudesta. Uudet älypuhelimet ja tabletit 
käyttävät tällaisia laitteita. Tuote voidaan sitten 
kehittää kannettavalla tietokoneella. Opiskelijat 
voivat rikastaa työtään omilla luomuksillaan, ja 
samalla he oppivat parantamaan viestintä- ja me-
diataitojaan.

Tietovisat ja kyselyt

Näiden laatiminen on helppoa, eikä se vaadi pal-
joa tilaa. Näiden avulla voit tarkistaa oppimisen 
edistymistä, tarkistaa materiaalia tai lisätä oppi-
jan osallistumista koulutusprosessiin. Lomakkeet 
voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia ja hel-
pottaa kontaktin ottamista käyttäjään. Vanhem-
milla laitteilla suuren tekstimäärän lukeminen voi 
kuitenkin olla ongelmallista. 

Just-in-time -työkalut 

Esim. laskimet ja sanakirjat. Nimi heijastaa sitä, 
että näitä voi käyttää milloin vain niitä tarvitaan. 
Ne ovat erityisen hyödyllisiä asiantuntijoille, esim. 
kun he haluavat erityistietoa.
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Pelit ja simulaatiot 

Erittäin suosittu trendi, josta on tulossa yhä 
yleisempi e-oppimisen alueella. “Edutain-
ment” eli viihdeoppiminen yhdistää oppima-
teriaalin ja viihteen. Peleissä osallistuja on 
mukana prosessissa, mutta riskinä on se, että 
oppiminen jää taka-alalle. Tämän ratkaisun 
huonona puolena ovat myös suhteellisen 
korkeat kustannukset.

Opetukselliset 
sosiaaliset verkostot

Digitaaliset järjestelmät, jotka mahdollistavat 
opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovai-
kutuksen sekä resurssien ja sisällön jakamisen. 
Nämä sosiaaliset verkostot hyötyvät usein 
yleisten sosiaalisten verkostojen olemass-
aolosta, mutta viime aikoina on alettu perustaa 
erityisiä yhteisöjä sekä opettajille että opiske-
lijoille, jotka toimivat aktiivisina ryhminä re-
surssien, kokemuksien ja tiedon luomisessa 
tai jakamisessa. Opetukselliset sosiaaliset 
verkostot helpottavat yhteishengen kehitystä, 
yhteistyötä ja vaihtoa ja edistävät osallistumis-
ta yhteisiin tehtäviin sekä sisällön luomiseen, 
rohkaisevat kommunikaatiota opiskelijoiden 
ja opettajien välillä ja lisäävät opiskelijoiden 
motivaatiota.

Blogit ja mikroblogit

Nämä ovat automaattisia järjestelmiä tiedon 
julkaisemista ja jakamista varten. Jotkut niistä 
toimivat yhteisöinä tai sosiaalisina verkostoi-
na, sidosryhminä ja mielipidejohtajina. Niitä 
voidaan käyttää ilmaisun, luomisen ja kehi-
tyksen työvälineenä esimerkiksi projekteis-
sa, työpajoissa jne. mutta myös ryhmän ak-
tiviteettien esittelyssä ja ryhmää ja luokkaa 
yhdistävänä tekijänä. Ne täydentävät muita 
yhteistyönä toteutettavia virtuaalijärjestelmiä.
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e-kirjat

Yksinkertaisin versio digitaalisesta kirjasta on 
“digitaaliseksi tekstikirjaksi” “käännetty” perin-
teinen kirja. On kuitenkin olemassa digitaalisia 
kirjoja, jotka sisältävät vuorovaikutus-, ja audio-
elementtejä, harjoituksia, sisällön luomisalustoja 
sekä lukemattomia muita työkaluja. Jotkut niistä 
sallivat räätälöinnin luokan, opiskelijaryhmien 
tai yksilöllisten opiskelijoiden mukaan, näin kiin-
nittäen huomiota ryhmän monimuotoisuuteen. 
Jotkin digitaaliset tekstikirjat mahdollistavat 
yhteistyön sekä osallistumisen uuden sisällön tu-
otantoon sekä joissakin tapauksissa helpottavat 
oppimista ja analyyttista harjoittelua.

Digitaalinen avoin 
oppimateriaali (OER)

Nämä ovat oppimateriaalin tietokantoja (oppi-
misen kohteen, oppitunnit, jne.), joita voidaan 
käyttää käytännön opetuksessa. Avoin materiaali, 
joka ei ole varsinaista oppimateriaalia, voi myös 
tukea oppimista (esimerkiksi virtuaaliset kirjas-
tot). Ne ovat hyvin saatavilla ja ilmaisia, sekä erit-
täin hyödyllistä tiedonhaussa ja ongelmanratkai-
suaktiviteeteissa. 

Virtuaaliset 
luokkahuoneet

Osallistuminen virtuaaliseen luokkaopetukseen 
mahdollistaa tehtävien ratkaisemisen yhdessä 
ryhmissä, pääsyn samoihin dokumentteihin, ja 
sallii viestinnän kouluttajan ja muiden osallis-
tujien kanssa. Virtuaaliset sekä verkkokoulutu-
stapaamiset mahdollistavat tarvittaessa myös 
suoran avun opiskelijalle. Hyvä internetyhteys ja 
opiskelijoiden motivoituneisuus on myös tärkeää.
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Uudet digitaaliset 
opetuspalvelut

Nämä tarjoavat uusia mahdollisuuksia in-
formaation tutkimiselle, keräämiselle ja sys-
tematisoinnille, uusien oppimistehtävien, 
arviointien, kommunikaation ja tiimityön su-
unnittelulle.

Oppimisen 
hallintajärjestelmät 
(Learning 
Management 
Systems, LMS)

Nämä hallintajärjestelmät sallivat opiskeli-
joiden hallintaa sekä oppimistavoitteiden, 
-aktiviteettien ja -jaksojen organisointia. 
Ne sisältävät ja integroivat monia laitteita, 
työkaluja, kieliä ja toiminnallisuuksia, jotka 
yhdistävät oppimisen hallinnan ja valvon-
nan sekä sisällön arvioinnin (Moodle, WebCT, 
FirstClass, eleven, weclass, jne.). LMS sallii 
opettajien järjestää kurssin ja opiskelijoiden 
hallinnan systemaattisella tavalla. Tämä on 
hyödyksi kun luokan monitahoisuuden taso 
on korkea ja monet aktiviteetit voidaan tehdä 
virtuaalisesti. Se on myös erittäin hyvä opiske-
lijoiden hallinnassa, seurannassa sekä arvioin-
nissa.  

Opetuswikit

Verkkosivut, joita voivat editoida useammat 
käyttäjät ja joista voi siten tulla tiloja, jotka 
sallivat resurssien ja yhteistyöhön perustuvan 
luomisen. Nykyään kehitellään monia ope-
tuswikejä. Opetusryhmä voi ryhtyä wikin luo-
jaksi ja tukea yhteistyötä.

Pilvitallennus

Sijaitsee etäpalvelimilla, joilla voidaan säi-
lyttää käyttäjän antamaa tietoa. Se helpottaa 
koulutusresurssien luomista ja yhteistyöhön 
perustuvaa verkostoitumista kollektiivisten 
resurssien luomisen lisäksi.
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Laajennettu 
todellisuus

Tämä nimi annetaan yhdistelmälle suorasta nä-
kymästä todellisesta ympäristöstä, jossa yhdistyy 
todellisuus ja “virtuaalinen” tieto. Nämä työkalut 
parantavat tietoa ja lisäävät ympäristötietouttasi. 
Tämä järjestelmä sallii opettajien ohjata ja parantaa 
suoraan kokeiluun perustuvia oppimiskokemuksia, 
vierailuja sekä kaikkia aktiviteetteja – yleensä luokka-
huoneen ulkopuolella – joilla on konkreettinen oppi-
mistarkoitus.

Interaktiiviset  
simulaattorit

Digitaalisia järjestelmiä, joita edustavat liikkuvat kuvat, 
objektit, tilanteet, kontekstit ja prosessit, ja jotka ovat 
analogisia todellisuuden kanssa ja joissa opiskelija 
voi, tietyissä rajoissa, osallistua vuorovaikutukseen. 
Tällaiset järjestelmät sallivat tilanteet, joissa käyttäjän 
tulee käyttäytyä kuin todellisessa tilanteessa, mutta 
ilman riskejä. On olemassa simulaattoreita, joilla voi 
kuvitella autolla ajoa, lentokoneen ohjaamista tai 
fysiikan tai kemian laboratoriota. Simulaattorit ovat 
erittäin hyödyllisiä pedagogisesta näkökulmasta. 
Niiden avulla voidaan luoda todellisia tilanteita ja 
turvaa – ne stimuloivat yritys- ja erehdys -strategiaa 
ja auttavat opiskelijoiden motivaatiossa ja oppimis-
aktiviteetteihin osallistumisessa.

Opetukselliset pelit

Interaktiivisten videopelien määrä on monin-
kertaistunut viime vuosina. Viimeisimmällä tällaisten 
pelien sukupolvella on se etu, että ne sallivat useiden 
pelaajien verkoston osallistumisen yhtaikaa. Ne 
sallivat erilaisten tilanteiden esittämisen, kasvattavat 
tarvetta keskustella niistä, löytää ratkaisuja, testata, 
jotta käyttäjät oppivat virheistään ja korjaavat ne. 
Jos näiden pelien tarkoitus on opetuksellinen ja 
järjestelmä on hyvin rakennettu, opetukselliset edut 
ovat selvät: oppimisesta tulee tehokkaampaa ja 
motivoivampaa, ja se sallii aktiivisen opiskelijoiden 
osallistumisen, ryhmäoppimisen vahvistamisen, jne.
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4. M-oppimisen pedagogiset 
hyödyt ja edut

Mobiiliteknologiaa voidaan käyttää tukityökaluna oppimiselle sen omi-
naisuuksien ansiosta:

• Läsnäolo kaikkialla: mahdollistaa oppimisen missä ja milloin vain. Koska 
ihmiset kantavat mobiililaitteita mukanaan suurimman osan aikaa, op-
pimista voi tapahtua sellaisina aikoina ja sellaisissa paikoissa, jotka eivät 
aiemmin olleet suotuisia opiskelulle.  

• Joustavuus ja kannettavuus: älykkäät mobiililaitteet, joista monet ovat 
jo miljoonien ihmisten taskuissa, voivat antaa opiskelijoille suurempaa 
joustavuutta opiskella omaan tahtiinsa ja seurata omia intressejään, mah-
dollisesti kasvattaen motivaatiotaan tavoitella oppimismahdollisuuksia.

• Edullinen: Verrattuna muihin työvälineisiin hinnat ovat alhaisempia, ja 
se on helppo integroida opiskelijoiden elämään.

• Aktiivinen ja motivoiva: Kun oppijat käyttävät mobiiliteknologiaa pas-
siivisten tai roolitehtävien suorittamiseen, kuten luennon kuunteleminen 
tai tiedon ulkoa muistaminen kotona, heillä on paljon enemmän aikaa 
keskustella ideoista, jakaa vaihtoehtoisia tulkintoja, toimia yhteistyössä 
ja osallistua laboratorioaktiviteetteihin koulussa ja muissa oppimiske-
skuksissa. 

• Yksilöllinen: Kannettavuuden ja suhteellisten alhaisten kustannustensa 
johdosta mobiiliteknologiat ovat suuresti kasvattaneet yksilöllisen oppi-
misen potentiaalia ja käytännöllisyyttä. Joustavuus opiskella eri aikoina 
ja eri paikoissa antaa oppijoille “valinnanvapauden sekä oman oppimi-
sensa omistuksen”, kun taas mobiililaitteiden tarjoama nimettömyys tar-
joaa oppijoille “turvallisen, yksityisen ja suvaitsevan ympäristön” ideoiden 
testaamiseen ja virheidenkin tekemiseen.
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• Tarjoaa mahdollisuuden pelien ja sovellusten käyttöön sekä monitoimisen-
soreita, jotka rikastavat ja tukevat oppimisprosessia. 

• Kasvavan eristyneisyyden sijaan mobiilioppiminen sallii kasvavat mah-
dollisuudet kultivoida monimuotoisia taitoja, joita tarvitaan tuottoisaan 
työkentelyyn muiden kanssa, jotta voidaan rakentaa uusia oppijoiden 
yhteisöjä ja auttaa opiskelijoita esittämään ja vastaamaan kysymyksiin, 
suorittamaan yhteistyöprojekteja sekä yleisemmin osallistumaan sosiaali-
seen vuorovaikutukseen, joka on oppimisen perustana. 

• Edistää saumatonta oppimista, joka määritellään keskeytymättömänä 
oppimisena eri ympäristöissä – niin muodollisissa kuin epämuodollisissa 
ympäristöissä. Tutkimus on johtanut kymmenen saumattoman oppimisen 
muodon tunnistamiseen, joihin sisältyy: muodollinen ja epämuodollinen 
oppiminen, yksilöllinen ja sosiaalinen oppiminen, oppiminen halki ajan, op-
piminen halki tilojen, pääsy kaikkialla läsnä olevaan tietoon, fyysiset ja digi-
taaliset maailmat, monet erilaiset laitetyypit, monet oppimistehtävät, tieton 
synteesi sekä monet erilaiset pedagogiset mallit.

• Tarjoaa oppijoille ja opettajille välittömämpiä edistyksen mittareita ja 
saattaa lisätä kouluttajien tehokkuutta automatisoimalla jakelua, keräystä, 
arviointia ja arviointien dokumentointia. Nopeuttamalla tai vähentämällä 
tylsiä logistisia tehtäviä kouluttajat voivat käyttää enemmän aikaa tehok-
kaampaan työskentelyyn suoraan opiskelijoiden kanssa. 

• Minimoida häiriöt koulutuksessa konflikti- ja katastrofialueilla Mobiililait-
teet voivat auttaa takaamaan koulutuksen jatkumisen myös kriisin aikana.

• Avustaa vammaisia oppijoita. Tekstinsuurennuksen, äänitranskription, 
paikannus- ja tekstistä puheeksi -teknologioiden integraation ansiosta mo-
biililaitteet kykenevät dramaattisesti parantamaan fyysisestä vammaisuud-
esta kärsivien oppijoiden oppimista. 

• Parantaa hallinnointia ja viestintää opettajien ja opiskelijoiden, opettajien 
ja vanhempien, opettajien ja hallinnon välillä sekä opiskelijoiden keskuudes-
sa. Sallia uusien vuorovaikutus- ja yhteistyöjärjestelmien luomisen.
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Riippuen tuesta opettajien ja opiskelijoiden työlle mobiililaitteiden parissa, 
voimme tunnistaa seuraavia tasoja  TVT-mallien sisällyttämisestä Telefonica 
Foundation malliin perustuen:

Taso 2: Opiskelijat oppivat multimedia-sovellusten harjoitu-
sten avulla, jotka antavat heidän syventää ja verrata tieto-
tasoaan tietyn sisällön suhteen.

Taso 1:  Matkapuhelimia käyttävät opettajat tukemaan ope-
tustaan tukimateriaalin avulla: luennot, harjoitukset, videot, 
podcast-lähetykset

Taso 3: Opiskelijat osallistuvat projektin suunnitteluun ja 
kehitykseen ja käyttävät erilaisia sovelluksia ja TVT-työkalu-
ja sisällön luomiseen, julkaisuun ja levitykseen verkostojen 
avulla.

Taso 4: Opiskelijat kokeilevat ryhmätyökaluja luokassa: esim. 
Dropbox, Google Docs, kalenterit jakamiseen ja  yhteistyöhön; 
Eduloc, QR-koodit ja laajennettu todellisuus sekä sisä- että 
ulkotilojen geopaikannukseen.

Taso 5: Opiskelijat verkostoituvat kollegoiden kanssa muilta 
oppimissivustoilta käyttäen mobiiliteknologiaa sekä sosiaal-
isia verkostoja.

Taso 6: Opiskelijat  käyttävät mobiilipuhelimia epämuodolli-
seen oppimiseen missä ja milloin vain. Ei vain oppimiske-
skuksissa.
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Mobiilioppiminen kehittää sekä tukee muita koulutusmetodologioita, joita 
käytetään yhä enemmän:

Yhteistoiminnallinen oppiminen: Tämä on aktiivinen pedagoginen me-
netelmä, joka keskittyy jaettuihin tehtäviin ja tiimityöhön. Tässä aktiivisessa 
oppimisjärjestelmässä opiskelija osallistuu aktiivisesti erilaisten oppimis-
kokemusten suunnitteluun. Siten yhteistoiminnallinen oppiminen edistää 
ja stimuloi motivaatiota ja osallistumista. Samalla se voimauttaa tiimityötä 
ja johtajuutta, kuten myös dialogia ja yhteisymmärrystä. Digitaalisten lait-
teiden käyttö tekee tämän aktiivisen yhteistoiminnan tai yhteisöllisen työn 
mahdolliseksi.

Projektityö: Tämä on pedagoginen menetelmä, joka vaatii yhteistyötä ja 
järjestäytyneitä oppimisprosesseja tiettyjen tavoitteiden suoritukseen pe-
rustuen sekä tiettyjen tehtävien ja etenevien askelten avulla. Tämä me-
netelmä keskittyy käytäntöön, ongelmanratkaisutaitoon, selviytymisme-
kanismeihin, erityiseen oppimisen ja kriittisen ajattelun kehitykseen.

Pedagogisten taitojen lähestymistapa: Tiedot, kyvyt ja asenteet, joiden tar-
koituksena on auttaa henkilöä suorittamaan tehtävä tai työ. Tämän lähesty-
mistavan perusteella koulutusjärjestelmä on suunnattu parantamaan 
opiskelijoiden taitoja. Tämä lähestymistapa on vastaus tieteellisestä edistyk-
sestä, joka vastustaa opetusjärjestelmille asetettua normisisältöä. 

Toisaalta se tekee oppimisesta käytönnöllisempää ja suuntautuu opiskeli-
joiden ymmärtämykseen.

Analyyttinen oppiminen: Tämä on tietty tietokoneavusteisen oppimisen – 
tai joskus adaptiivisen oppimisen – tyyppi.  Se perustuu tietokone-käyttä-
jä-suhteen mahdollisuuteen, joka sallii sisällön, harjoitusten ja kokemusten 
tarjoamisen käyttäjän vaatimuksiin ja suorituksen tasoon sopeutettuna. Se 
perustuu opiskelijoiden suorituksen systemaattiseen arviointiin sekä arvio-
intiin perustuvaan jatkuvaan oppimisstrategioiden kehitykseen.

Ongelmanratkaisuun keskittyvä oppiminen: Menetelmä, jossa järjestetään 
aktiviteetteja sellaisen ongelman tai esteen ratkaisemiseksi, joka on tavoit-
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teiden saavuttamisen esteenä. Samalla se vaatii kokemuksellista tietoa 
todellisuudesta sekä käytännön toimintaa. Tämä menetelmä esittelee 
kriittisen ja pragmaattisen järjen. Sen sallii opiskelijoiden oppia lisää 
todellisesta elämästä ja stimuloi opiskelijoiden uteliaisuutta, tutkimisky-
kyä ja motivaatiota. Lisäksi se voimauttaa tiimityötä.

Oppimista tutkimalla: Tämä korostaa opiskelijan sisäistä uteliaisuutta 
luomalla olosuhteet, joissa opiskelijat voivat tutkia todellisuutta ja tehdä 
kokeiluja. Se luo aktiivista kiinnostusta oppimiseen, kekseliäisyyttä, 
luovuutta sekä myös kehittää kriittistä järkeä.

Käänteinen opetus: Tässä prosessissa luodaan oppimateriaalia ja jaeta-
an sitä opiskelijoille ennen tuntia. Siten luokkahuoneaktiviteetti ei kes-
kity esittämiseen, vaan oppimiskeskusteluun, reflektioon ja jo hankitun 
tiedon harjoittamiseen tai tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen. Tämä 
metodologia muuttaa perinteisten oppituntien järjestyksen ja keskittää 
luokkahuonetyön käytäntöön ja ongelmanratkaisuun sekä sallii luokka-
huoneen monimuotoisuuden paremman hallinnan.
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e-Classroom, www.duolingo.com

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Kreikka

Ammatillisen koulutuksen opettajat ja oppilaat

Luokkahuoneoppimisen tukeminen, opiskelijoiden oppiminen lu-
ovemmalla, hauskemmalla ja tehokkaammalla tavalla erityisesti su-
unniteltujen sovellusten avulla.

Mitä tahansa mobiililaitetta voidaan käyttää (älypuhelin, Notebook 
– netbook, Tablet, PC)

Duolingo on suosituin alusta uuden kielen oppimiselle. Duolingo 
for Schools on alusta, joka on luotu nimenomaan kouluttajia 
varten ja jonka avulla heillä on pääsy ja mahdollisuus tarkkailla 
jokaisen oppijan edistystä Duolingossa. Se sallii opettajien 
seurata opiskelijoidensa oppimista yhdessä paikassa ja antaa 
heille erityisen hallinnan Duolingon aktiviteetteihin, jotka on 
suunniteltu nimenomaan luokkahuoneeseen. Duolingo tekee 
kielten opiskelusta pelin ja on näin hauskempaa ja tehokkaampaa. 
Opiskelijat voivat oppia kieliä ilmaiseksi ja ansaita pisteitä oikeista 
vastauksista, kilpailla kelloa vastaan ja parantaa tulostaan. Pienet, 
henkilökohtaiset oppitunnit auttavat opiskelijoita omaksumaan 
opetetun sisällön.

Vaaditut taidot: Internetin ja älypuhelimen/tabletin/PC:n 
peruskäyttötaito. 

www.duolingo.com, www.duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/
schools/active/Duolingo_for_Schools_Guide.pdf

5. M-oppimisen parhaat  käytännöt
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5. M-oppimisen parhaat  käytännöt Menestystekijät

Kritiikki

Taitopuu: joka kielellä on taitopuu, joka luo perustan kurssin 
etenemiselle. Aloitat perusasioiden oppimisesta ja edetessäsi 
taidot rakentuvat toistensa varaan ja monimutkaistuvat.

Hyvässä tahdissa: edetessäsi puussa onnistuneesti avaat 
seuraavien oppituntien ja yksiköiden sisällön. Et tule etenemään 
ellet ole oppinut edellisiä taitoja. Tavoitteena on saada läpi kaikki 
oppitunnit ja taidot (ja hallita kieli!)

Opiskelijoiden edistymisen arviointi: mittaa opiskelijoiden 
saavutuksia ja omistautumista omalla tavallasi! Duolingo antaa 
tietoja, kuten saadut pisteet, suoritetut tehtävät, kurssipuun 
kuvaus ja putkipäivät. Sinun tarvitsee vain valita mittari, joka 
vastaa tarpeitasi.

Luo tehtäviä: perustettuasi luokkahuoneen schools.duolingo.
com-osoitteessa, voit luoda tehtäviä ja seurata, kuka suorittaa 
niitä ja ketä täytyy huomauttaa. Tehtävät voivat perustua taitoihin 
tai pisteisiin.

Keskustele kouluttajien kanssa: on olemassa myös Educators’ 
Forum, jossa voi vaihtaa oppitunti-ideoita ja tarinoita muiden 
opettajien kanssa.

Jokainen opiskelija tarvitsee internetyhteyden luokkahuoneen 
ulkopuolella.
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Pinterest,  www.pinterest.com

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kreikka

Ammattikoulutuskeskusten opettajat ja oppilaat

Tukea luokkahuoneopetusta sekä luokkahuoneen ulkopuolella 
oppimista.

Kaikki mobiililaitteet: älypuhelin, notebook – net-book, tabletti.

Pinterestin avulla voit helposti järjestää suuria määriä tietoa sekä 
pitää aivoriihiä. Sen visuaalinen luonne tekee siitä erityisen sovel-
tuvan oppijoiden osallistamiseen. Voit käyttää sitä:

• Sisällön kokoamiseen, opetusvideot mukaan lukien;

• Ideoiden järjestämiseen ja säilyttämiseen;

• Yhteyksien luomiseen opiskelijoiden töiden välillä ja niiden 
kommentoimiseen;

•Yhteyksien luomiseen muiden opettajien kanssa ja ideoiden 
saamiseen tuleviin projekteihin;

• Ryhmäprojektien luomiseen: yhteisötaulut voivat olla täydellisiä 
yhteistyöprojekteille.

Taidot: perustaidot internetin ja älypuhelimien käytössä.

Yksi Pinterestin pääasiallisista eduista on sen kyky tallentaa 
visuaalisesti linkkejä internetistä löytämiisi resursseihin (kuten 
mielenkiintoisiin artikkeleihin, kuviin tai videoihin, jotka olisivat 
hyödyllisiä jonain muuna päivänä) tietyn otsakkeen alle. Voit 
myös kirjoittaa viestejä itsellesi muistutuksena siitä, miksi valitsit 
tämän resurssin. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä opettajille, kun 

Luku 5
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he suunnittelevat luentoja, tai yhteistyöhön tulevilla tunneilla. 
Pinterestin taulut voivat olla hyvä tapa tehdä yhteistyötä 
muiden opettajien kanssa. Voit jakaa ideoita, resursseja, 
videoita, uutisartikkeleja, tietokaavioita ja kuvia opiskelijoiden 
kanssa muilta oppimissivustoilta, tai jopa muista maista.

Pinterestin tauluja voidaan käyttää tarjoamaan jäsennetty lista 
resursseista opiskelijoille, jotka kirjoittavat tietystä aiheesta 
sen sijaan, että he joutuisivat kaivelemaan niitä tietomassoista.

Opiskelijat voivat työskennellä yhdessä ryhmäprojektissa ja 
koota yhdessä taulu ideoista ja resursseista, sekä työsken-
nellä itsenäisesti ja kiinnittää ideoita tauluun ryhmäkollaasin 
luomiseksi. Opettaja voi sitten vierailla taululla, jättää kom-
mentteja ja palautetta kootuista resursseista.

Jokainen opiskelija tarvitsee internetyhteyden luokka-
huoneen ulkopuolella.

Kritiikki
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Pelit opetuksessa

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Iso-Britannia

Koululaiset P4 – P7 –ikäisestä lähtien (ikähaarukka 8-12) sekä jat-
kokoulutuksessa olevat opiskelijat (nuoret aikuiset).

Tukea luokkahuoneen oppimisaktiviteetteja käyttämällä ulkoisia 
materiaaleja verkkosivujen kautta, sekä toimittamalla opetussu-
unnitelmat opiskelijoille Virtuaalisen oppimisalustan kautta.

Android- ja IOS-tabletit ja älypuhelimet.

Nykyajan digitaaliselle sukupolvelle pelaamisesta on tullut su-
osittu taktiikka rohkaista tiettyä käytöstä ja lisätä motivaatiota ja 
osallistumista. Mobiililaitteiden, kuten tablettien sekä älypuhe-
linten kautta toimitettavien pelien avulla kollege on kehittänyt 
ohjelman, joka rohkaisee opiskelijoita oppimaan ohjelmointitai-
toja pelien käytön kautta. Pelit ovat progressiivisia ja opettavat 
lapsille/opiskelijoille ohjelmointikonsepteja hauskalla ja osal-
listavalla tavalla.

Laitteet: Tuutori – Tabletti/älypuhelin tuutoreille ja opiskelijoille. 
Internetyhteys.

Työkalut ja sovellukset: blockly-games.appspot.com

Opiskelijat ovat välittömästi täysin mukana, sillä he nauttivat pe-
lien pelaamisesta. He ovat vuorovaikutuksessa vertaistensa kans-
sa ja keskustelevat käsitteistä. He oppivat perusohjelmointitai-
toja, jotka ovat oleellisia heidän koulutukselleen. Tämä parantaa 
osallistumista ja saavutuksen tunnetta.

Internetyhteys tarvitaan.
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Mobiilisovellukset aikuisoppijoille, jotka tarvitsevat erityistukea

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Iso-Britannia

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (nuoret aikuiset), joilla on 
tarve lisätukeen jatkokoulutuksessa.

Luokkahuoneessa tapahtuvan ja sen ulkopuolisen oppimisen tuke-
minen mobiililaitteiden ja virtuaalisen oppimisympäristön avulla 
opiskelijoilla, jotka tarvitsevat erityistukea.

Android- ja IOS-tabletit ja älypuhelimet.

Älypuhelimet ja tablettilaitteet voivat tarjota kannettavan vaihtoe-
hdon erityiseen laitteistoon ja ohjelmistoihin opiskelijoille, joilla 
on fyysisiä, kognitiivisia tai sensorisia rajoituksia. On olemassa laaja 
skaala ladattavia sovelluksia, jotka tukevat menestyksekästä oppi-
mista. Sovellukset voivat auttaa näitä oppijoita suunnittelemaan ja 
järjestämään opintojaan sekä tukemaan heitä lukemisessa, kirjoitta-
misessa ja muistiinpanojen ottamisessa. Lisäksi on olemassa kasvava 
määrä sovelluksia, jotka auttavat opiskelijoita monimutkaisempien 
oppimistarpeiden kanssa. Yksi esimerkki on sovellukset, jotka tuke-
vat vaihtoehtoista viestintää ja puhetta (alternative and augmenta-
tive communication, AAC) sellaisten opiskelijoiden kohdalla, joilla on 
ongelmia puheen ja kielenkäytön kanssa. Tämä tapahtuu tarjoamalla 
heille visuaalisia symboleita ja kuvia auttamaan heitä mielialojensa ja 
tarpeidensa ilmaisemisessa. Monissa laitteissa on mukana sisäänrak-
ennettuja toimintoja, jotka antavat valikoiman vaihtoehtoja muokata 
sitä tapaa, jolla niitä voidaan käyttää. 

Laitteet: Tuutori – Tabletti/älypuhelin tuutoreille ja opiskelijoille. In-
ternetyhteys.  Työkalut ja sovellukset: smart board; oleelliset sovelluk-
set (esim. www.apple.com/accessibility/ios/voiceover).

Opiskelijat tuntevat osallistuvansa aktiivisesti opiskeluun ja voivat 
ylittää esteet vuorovaikuttaa tuutoreiden ja vertaistensa kanssa oppi-
miskokemuksensa maksimoimiseksi.

Tuutorin pitää tuntea olevansa tuttu sovellusten käytön kanssa. 
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BaiBoard®, youtube.com/watch?v=Twd0TDJt9QM 

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Saksa

Opettajat ja oppilaat kaikilla luokkatasoilla peruskoulussa.

Tukea luokkahuoneoppimista ja integroida tunti lisämateriaalien ja 
median kanssa.

Tabletti ja sovellukset: iPad (IOS® tai MAC).

Didaktisen yksikön “Kaupungin keskiaikainen perusta” toteuttami-
nen BaiBoardin kautta, joka on pilvipohjainen yhteistoiminnallinen 
sovellus ja jonka avulla käyttäjät voivat visualisoida, luoda ja tehdä 
yhteistyötä koulutussisällön suhteen yhteistyötaulukon, äänikon-
ferenssien, dokumenttien merkintöjen jne. suhteen. BaiBoard on 
integroitu pilvipalveluihin kuten Dropbox, Google Drive, iCloud 
Drive and Evernote.

Laitteet: tabletit, joissa on oleellisia sovelluksia jokaiselle opiske-
lijalle ja opettajalle. Työkalut ja sovellukset: WLAN, mahdollinen 
Beamer tulosten esittelyyn; Padlet®, BaiBord®, GoogleMap®, 
GoogleDocs®. www.BaiBoard.com; itunes.apple.com/us/app/bai-
board-collaborative-whiteboard/id490534358?mt=8.

• Yhteistyötä yhden tiedoston parissa usealta mobiililaitteelta; 
• Työskentely samanaikaisesti tai viiveellä;
• Mahdollistaa moderoinnin ja funktiona on sallia kommentit.
• Tulokset voi lähettää eri tiedostomuodoissa;
• Korjaavat toimenpiteet tuutorilta, moderaattorilta tai opettajalta; 
• Dokumentaatio: “save-as-board”, “snapshots”.

Tablettilaitteet koulussa muuttavat koko koulun ja tästä syntyy 
tarve käsitteille ja säännöille, infrastruktuurille, koulutuksille, vies-
tinnälle ja suunnittelulle.
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Skitch

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Saksa

Opettaja ja oppilaat kaikilta luokkatasoilta peruskoulun 
yläasteella.

Luokkahuoneen ja luokkahuoneen ulkopuolisen oppimisen 
tukeminen (esim. kotitehtävät); erityisyksikön tunnin integro-
iminen lisämateriaalien ja median kanssa.

Tabletti.

Skitch ® on kuvakaappaustyökalu (screenshot), jossa on eri 
toimintoja. Olemassa olevaa kuvaa tai uutta kaapattua kuvaa 
käyttäen voit lisätä muotoja, kirjoittaa ja piirtää sen päälle, an-
notoida sitä miten haluat ja tallentaa se Evernote-tilillesi, jot-
ta se on saatavilla kaikkialla, missä Evernotekin. Facebook ja 
Twitter on integroitu.

Voit työskennellä eri oppituntien parissa harjoitusmonisteilla:
• luonnontieteet: ota kuva kokeista ja indeksoi ne;
• urheilu: ota kuva lentopallojoukkueesta ja annotoi se;
• musiikki: indeksoi pianon koskettimet;
• maantiede: annotoi kartat;
• matematiikka: esimerkki laskentamenetelmästä;
• Saksa/kielet: selostus korjaussäännöistä esimerkissä.

Laitteet: tabletit, joissa käytetyt sovellukset jokaiselle opiskel-
ijalle ja opettajalle sekä WLAN-yhteys. Työkalut ja sovellukset: 
Skitch Apple Storesta tai Skitch for Windows. (evernote.com/
skitch/?var=c&noredirect).

Nopeasti oppivien opiskelijoiden on helppo oppia käyttämään 
työkalua. Kotitehtävät voidaan lähettää helposti opettajalle 
esim. sähköpostilla tai jakaa luokkatoverien kanssa.

Vaikeuksia saavuttaa pedagogista integraatiota tunnin käsit-
teenä.
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Google Classroom käänteiseen opetukseen, www.maristak.com 

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Espanja

Ammattikoulutuksen opiskelijat.

Tuki luokkahuoneoppimisen ulkopuolella.

Android-älypuhelin.

Käänteinen luokkahuone on opetusstrategia ja eräs monimuo-
to-opetuksen tyyppi, joka kääntää perinteisen opiskelun järjestyk-
sen päälaelleen tarjoamalla opetussisältöä, joka on usein verkossa, 
luokkahuoneen ulkopuolella. Se siirtää myös ne aktiviteetit, joita 
on perinteisesti pidetty kotitehtävinä, luokkahuoneeseen. Kään-
teisessä opetuksessa opiskelijat katselevat luentoja verkossa, ot-
tavat osaa keskusteluihin verkossa, tekevät tutkimusta kotona ja 
osallistuvat luokkahuoneessa eri konsepteihin ohjaajan johdolla. 
Opettaja luo jonkin verran sisältöä (videon tms.), joka selostaa lu-
ennon (teoreettinen), ja opiskelijat työskentelevät sisällön parissa 
luokan ulkopuolella. Sitten koko ryhmä tekee yhteistyötä tämän 
sisällön suhteen.

Google Classroom lähettää ilmoituksia opiskelijoille aina kun 
uusi aktiviteetti on julkaistu, ja mahdollistaa tuntien seuraamisen 
omalta älypuhelimelta.Opettaja arvioi myös opiskelijoidensa 
työtä (esim. tiivistelmä videosisällöstä) älypuhelimen avulla.

Taidot: internetin ja älypuhelimen peruskäyttö. Laitteet: opetta-
jien ja opiskelijoiden älypuhelimet. Työkalut ja sovellukset: Goo-
gle Apps For Education; toissijainen alusta videoiden jakamiseen 
(YouTube voi myös olla ratkaisu)

https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
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Menestystekijät

Kritiikki

Opiskelijat voivat valita missä ja milloin osallistuvat oppitun-
nille, ja tämä tekee menetelmästä joustavan ratkaisun. He 
saavat huomautuksia uusista aktiviteeteista suoraan älypuhe-
limiinsa ja voivat toimia yhteistyössä ja opiskella ryhmissä 
käyttämällä suosimiaan sosiaalisia sovelluksia.

Jokainen opiskelija tarvitsee internetyhteyden luokkahuoneen 
ulkopuolella.
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ClassDojo for classroom management, www.maristak.com 

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Espanja

Ammattikoulutuksen opiskelijat.

Luokan hallinnointi, opiskelijoiden arviointi ja yhteydenpito van-
hempiin.

Android tai Apple -älypuhelin.

ClassDojo on luokkahuoneen hallinnointialusta opettajille, van-
hemmille ja opiskelijoille. Se auttaa opettajia rohkaisemaan er-
ityisiä loukkahuoneessa tapahtuvia käyttäytymismalleja reaali-
aikaisen opettaja-opiskelija-palautteen kautta, joka toimitetaan 
verkon ja mobiililaitteiden kautta. Ohjelmisto luo automaattisesti 
käytösmalliraportteja, jotka voidaan jakaa vanhempien ja opiske-
lijoiden kanssa. Sovelluksen jäljittämiä käyttäytymismalleja ovat 
esim. ahkera työ, sitkeys, tiimityö, luovuus ja uteliaisuus. 

Taidot: internetin ja älypuhelimen peruskäyttötaidot. Laitteet: 
opettajien ja opiskelijoiden älypuhelimet. Työkalut ja sovellukset: 
classdojo-käyttäjätili, sähköpostiosoite. www.classdojo.com

Opiskelija pitää siitä, että opetus on positiivista, ja uskaltautuvat 
osallistumaan, tekemään ryhmätyötä ja luomaan yhdessä. Opet-
taja näkee opiskelijan edistyksen kehittymisen. Helppo ja suora 
kontakti vanhempiin.

Jokainen opiskelija ja opettaja tarvitsee internetyhteyden luokka-
huoneessa.
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QR-koodit puualan opinnoissa: sähköiset työvaiheohjeet 
jakkaran valmistamiseen goo.gl/wnv3hV

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Suomi

Puutekniikan opiskelijat (AMK).

Mobiilisisällön luominen oppilaiden toimesta luokkaoppi-
misen tueksi ja edistämiseksi.

Älypuhelin tai muu mobiililaite, jossa on QR-lukija.

Opiskelijat laativat sähköisen työvaiheohjeistuksen jakkaran 
valmistukseen harjoitustyönä. Tavoitteena oli, että tulevat 
opiskelijat voivat ohjeita hyödyntämällä valmistaa harjoitu-
styön aiempaa itsenäisemmin, ja opettajalle jää enemmän 
aikaa itse työmenetelmien opettamiseen. Jokainen työvaihe 
julkaistaan QR-koodin muodossa ja liitetään kuhunkin jak-
karan osaan. Työvaiheet kussakin vaiheessa näkyvät QR-kood-
ista.  Ohjeet on toteutettu ja jaettu maksuttomilla verkkopalve-
luilla (Google-Drive, YouTube, Flickr, ym.). Ohjeet on optimoitu 
älypuhelimille, koska niiden käyttäminen työn lomassa on 
helpompaa kuin tablettien tai tietokoneiden. Tavoitteena on 
ollut myös se, että ohjeet toimivat kaikilla mobiilikäyttöjärjest-
elmillä ja ovat saatavilla myös muissa oppilaitoksissa.

Taidot: perus TVT-taidot.

Menetelmä tekee ohjeiden seuraamisesta helppoa käytännön 
työtä tehdessä, se on erittäin havainnollinen ja helpottaa it-
senäistä työskentelyä. Menetelmää voidaan käyttää kaikkien 
ohjeistusten kohdalla, joita tulee noudattaa vaiheittain ja jot-
ka vaativat monipuolista havainnollistamista. 

Ohjeiden tuottaminen vaatii aikaa niitä laativilta opiskelijoilta 
tai opettajilta. Työturvallisuus tulee aina ottaa huomioon it-
senäisessä työskentelyssä.
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Hoitotyön työvuoro verkossa, goo.gl/wnv3hV

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

Suomi

Turun ammatti-instituutti, Finland

Luokkahuoneen ulkopuolinen oppiminen, työkalujen käyttäminen 
käytännön taitojen ja tietojen kehittämisessä.

Kaikki (älykkäät) mobiililaitteet – älypuhelin, notebook, tabletti jne, säh-
köpostiosoite.

Hoitotyön työvuoro verkossa on lähihoitajan opetussuunnitelman mu-
kainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa ajasta ja paikasta 
riippumatta “virtuaalisessa sairaalassa” tietokonetta tai mobiililaitetta 
hyödyntäen. Työvuoroja on seitsemän viikossa (perustuen Roper-Lo-
gan-Tierneyn hoitotyön malliin). Ne ovat casepohjaisia työvuoroja, 
joiden avulla opiskelija kykenee syventymään hoitosuunnitelman te-
kemiseen, päivittäisten toimintojen tukemiseen, potilasohjaukseen 
sekä oman ammatillisen osaamisensa arvioimiseen. Työvuorojen ca-
setehtävissä on pyritty jäljittelemään mahdollisimman realistisesti 
todellisissa hoitotyön tilanteissa ilmeneviä työtehtäviä. Tiedonhaun, 
potilasohjaustaitojen, hoitotyön suunnitelmallisuuden sekä ongelman-
ratkaisutaitojen edistämistä pidetään oleellisina. Tuutori ja opettaja ar-
vioivat suoritettuja työjaksoja kirjallisesti ja opiskelija voi myös käydä 
katsomassa tehtäviä myöhemmin.

Taidot: perus TVT-taidot. Henkilöresurssit: jokaisella opiskelijalla on tuu-
tori ja opettaja, jotka arvioivat heidän työtään.

Menetelmä tukee teorian ja käytännön taitojen integrointia. Opiskelijat 
pitävät menetelmää hyödyllisenä, koska casetehtävät vastaavat todel-
lisen elämän tilanteita, joita he saattavat kohdata myöhemmin. Opetta-
jasta yksilöllistä tukea oli helpompi tarjota. Menetelmää voidaan sovel-
taa muissa aineissa.

Virtuaalisairaala toimii Turun ammatti-instituutin palvelimella, ja  tu-
levaisuudessa voi tulla ruuhkaa jos käyttö on runsasta.  Kirjautumisen 
yhteydessä sekä opiskelijalle, tuutorille että opettajalle sähköpostiin 
tulevat linkit on mahdollista saada vain kerran. Näin ollen linkit tulee 
tallentaa huolellisesti, jotta pääsy työvuoroihin on taattu.
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“Socrative teacher” app and “Socrative student” app, 
www.socrative.com

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Suomi

Toisen kouluasteen, ammattikoulutuksen ja korkeakoulujen 
opiskelijat.

Socrative auttaa osallistamaan ja arvioimaan opiskelijoita kun 
oppimista tapahtuu.

Älypuhelimet ja/tai tabletit. 

Vuorovaikutukselliset tietovisat luokassa, jotka opettajat 
laativat ja lähettävät opiskelijoille. Opettajat voivat suun-
nitella ja editoida omaa arviointikirjastoaan ja jakaa ne hen-
kilökohtaisen oppimisverkostonsa kanssa. He voivat myös 
merkitä ne yhteisiin ydinstandardeihin. Opiskelijoiden tulok-
set ilmestyvät opettajan ruudulle kun he antavat vastauksensa 
monivalinta- ja totta/valetta -kysymyksiin, lyhyitä asteittaisia 
vastauksia tai avoimia kysymyksiä. 

Reaaliaikaisten kyselyjen, tulosten keräämisen ja visualisaa-
tion kautta opettajilla on välitön tuntemus ymmärryksen ta-
soihin, jotta he voivat käyttää aikaa luokkahuoneessa parem-
paan yhteistyöhön ja kasvattaa oppijoiden yhteisöä.

Taidot: Perustaito lataamisesta tai sovellusten käytöstä.

Laitteet: Socrative on saatavilla iOS-, Android-, Chrome-, Kin-
dle- ja Windows-sovelluksiin sekä kaikkiin verkkoselaimiin ja 
tekee siitä helposti saatavan kaikissa koulutusteknologiatilan-
teissa; Internetyhteys sovellusten lataamiseen; verkossa rekis-
teröityminen.
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Menestystekijät

Kritiikki

Seuraa opiskelijoiden ymmärtämystä erilaisilla raportointitavoil-
la: koko luokan yleiskatsaus, opiskelijakohtaiset tulokset, erottelu 
kysymyksittäin. Kaikki raportit voidaan ladata, lähettää sähköpos-
titse tai toimittaa Google Drive -kansioosi milloin vain. Ne ovat 
myös aina saatavilla Socrativen raporttiosiossa.

Aluksi opettaja saattaa pitää kyselyjen luomista hieman vaikea-
na, mutta verkossa on saatavilla tutoriaaleja, jotka auttavat tässä 
(www.youtube.com/user/SocrativeVideos). Lisäksi tietovisan lu-
otuasi voit kopioida/editoida sitä, jakaa sen muiden opettajien 
kanssa, joten jos tätä sovellusta käyttävät useat opettajat, jotka 
jakavat visan, niiden luominen on paljon nopeampi prosessi.
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Aurasma-sovellus ja opiskelumateriaalit Aurasmassa,            
studio.aurasma.com/home 

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Resurssit 

Suomi

Toisen kouluasteen, ammattikoulujen ja korkeakoulujen opiske-
lijat.

Luokkahuone- ja yksilöllinen oppiminen.

Kaikki mobiililaitteet, esim. älypuhelimet ja tabletit.

Aurasma on suosittu uusi laajennetun todellisuuden sovellus, 
jota voidaan käyttää opettamisessa ja oppimisessa luomalla laa-
jennetun todellisuuden aktiviteetteja. Se mahdollistaa sen, että 
opettajat voivat helposti luoda ja yhdistää digitaalista sisältöä, 
kuten videota kuviksi kirjoissa ja luokkahuoneen seinillä.
1. Luo tili Aurasmaan;
2. Varmista tilisi sähköpostisi avulla; 
3. Aloita Aurasma Studion käyttö
4. Valitse “Luo uusi Aura”
5. Valitse kuva, jonka haluat tulostaa;
6. Lisää video, jonka haluat opiskelijoiden näkevän;
7. Julkaise se;                                                                                                                                 
8 . Tulosta kuva ja kerro opiskelijoillesi, että heidän tulee ladata 
Aurasma-sovellus puhelimiinsa;
9. Pyydä opiskelijoita lisäämään sinut kontaktiksi Aurasmaan.

Taidot: Perustaidot sovellusten lataamisesta ja käytöstä.

Laitteet: Aurasma App on saatavilla Android jai iOS (8.0) -laittei-
siin. Sen voi ladata App Storesta tai Google Playsta iPhone- tai 
iPad-laitteisiin sekä Android-puhelimiiin ja tabletteihin 4.0-ver-
siosta ylöspäin.

M-OPPIMISEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT
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Menestystekijät

Kritiikki

Helposti saatavilla; tietokuorman voi viestiä vapaasti ajasta ja 
maantieteellisestä sijainnista huolimatta; Aurasman luominen on 
ilmaista samoin kuin sen jakaminen seuraajien kanssa; se on help-
po luoda ja siihen on helppo sisällyttää tietoa; opiskelijat pääsevät 
siihen yksinkertaisesti lataamalla sovelluksen puhelimiinsa ja os-
oittamalla puhelinta tulostettuihin kuviin.

Opettajat tarvitsevat PC:n ja kannettavat laitteet luodakseen/tes-
tatakseen Auroja, opiskelijoilla tulee olla kannettava laite, johon 
on asennettu Aurasma-sovellus.
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M-OPPIMISEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

QR-koodiskannerisovellus ja opiskelumateriaalia QR-
koodeilla,  www.qr-code-generator.com

Maa

Kohderyhmä

Tavoite

Mobiililaitteet

Kuvaus 

Suomi

Toisen kouluasteen, ammattikoulujen ja korkeakoulujen 
opiskelijat.

Luokkahuoneet ja yksilöllinen oppiminen. Sallii oppijoiden 
nopeasti saada käsiinsä tietoa mobiililaitteilla.

Älypuhelimet ja/tai tabletit. 

QR-koodi (Quick Response Code) on ainutlaatuinen kuva, 
eräänlainen kaksiulotteinen viivakoodi, joka sisältää siihen 
yksilökohtaisesti sisällytettyä tietoa. 

QR-koodien älypuhelimen/tabletin sovellukset tulevat kah-
dessa muodossa:

• QR-koodin laatija/tekijä

• QR-koodiskanneri/-lukija

Oppimismateriaalin luominen QR-koodeilla vaatii molempien 
QR-koodisovellusten käyttöä. Koulutuksessa QR-koodit tulee 
nähdä tehokkaana tapana linkittää osa koulutusmateriaalista, 
jonka oppijat dekoodaavat yksilöllisesti.

Esimerkkejä QR-koodien käytöstä luokkahuoneessa: QR-koodi 
voidaan laittaa linkkinä vastaus-/apupaperiin paperikokeessa; 
QR-koodia voidaan käyttää keinona saada lisää tietoa tietystä 
aiheesta tai pääsy lisämateriaaliin julisteissa ja ilmoitustau-
luilla; QR-koodien kiinnittäminen tekstikirjoihin ja muuhun 
tulostettuun materiaaliin antamaan lisää tietoa esim. kirjail-
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Resurssit 

Menestystekijät

Kritiikki

ijasta tai tarjoamaan linkin tähän materiaaliin verkossa; Power-
Point-esitelmässä sisällyttämään QR-koodin, jossa on linkki tähän 
esitelmään, jotta yleisö voisi ladata sen; R-koodien liittäminen 
fyysisiin objekteihin luokassa näin tarjoten lisää tietoa niistä, jne. 
QR-koodit voivat sisältää yli 4000 merkkiä tietoa, ja siten ne ovat 
tehokkaita keinoja paperin ja koulun resurssien säästämiseen.

Taidot: Perustaidot lataamisesta ja sovellusten käytöstä.

Laitteet: QR-koodisovelluksia on saatavilla suurimmalle osalle äly-
puhelin-/tablettialustoista: iOS, Android, Windows, Blackberry

Helppo saatavuus; tietokuorma voidaan viestiä vapaasti ajasta ja 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta; QR-koodit on helppo 
luoda ja internet sekä älypuhelinmarkkinat ovat täynnä työka-
luja, jotka auttavat opiskelijoita luomaan omia QR-koodejaan ja 
sisällyttämään erilaista tietoa; QR-koodin sisällön skannaaminen 
ja dekoodaaminen on helppoa.

Opettajat tarvitsevat PC:n ja kannettavia laitteita luodakseen/
testatakseen QR-koodeja, opiskelijat tarvitsevat kannettavan lait-
teen, johon on asennettu QR-koodiskanneri.

Luku 5
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Suunnittele Lähestymistapasi M-Oppimiseen

6. Suunnittele Lähestymistapasi 
M-Oppimiseen
1. Askel 

Määrittele saavutettava oppimistavoite.

Teknologia mahdollistaa sellaisten uusien tehtävien luomisen, jotka olivat aiemmin 
mahdottomia, mutta on tärkeää varmistaa, että mobiilioppimiskokemus on todella 
järkevä ja tarjoaa jotakin etua muihin oppimismuotoihin verrattuna.

• Millainen mobiilioppiminen täyttää tarpeesi?

• Käytätkö työkaluja yhteistyöhön, arviointiin tai tehokkuuden parantamiseen?

• Mitä toimintoja käyttäjät haluaisivat arvioida?

2. Askel 

Arvioi tämän hetkinen tilanne:

• Keitä ovat käyttäjät?

• Mitä mobiililaitteita he käyttävät?

• Mitkä ovat heidän pääasialliset ajanviettotavat mobiililaitteilla (pelit, tekstiviestit, 
sisällön luominen ja jakaminen, yhteydenpito, netin selaaminen…)?

• Ovatko heidän laitteensa yhteydessä internetiin, ja jos niin miten?

Näihin kysymyksiin vastaaminen, vaikka ne vaikuttaisivatkin yksinkertaisilta, on yksi 
koulutuksen järjestämisen avainelementtejä. 
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• Millaista kokemusta sinulla ja tiimilläsi on? 

• Onko koulussasi ketään, joka on tekemisissä verkkosivujen luomisen kanssa tai jolla on 
kokemusta sovelluksista tai peleistä?

• Kuka tuottaa sisällön?

• Kuka johtaa koulutusta?

• Mitä taitoja näillä henkilöillä tulisi olla?

• Tuleeko heidät kouluttaa?

• Tarvitsevatko he lisämateriaalia? 

• Mitkä ovat resurssisi?

Budjetti: Onko sinulla kaikki vaaditut koulutusmateriaalit, sopivat asiantuntijat, tai ehkä 
sinun täytyy ostaa joitakin elementtejä? Mitä elementtejä voit ostaa lisäksi? Millainen on 
budjettisi ja miten voit sen käyttää? Onko sinulla rahaa mobiilioppimisen kehitykseen?

Aika: Miten paljon aikaa sinulla on mobiilikoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja en-
simmäisten tulosten arviointiin? Onko aikaa riittävästi, jotta osallistujat saavuttavat heille 
asetetut tavoitteet?

Teknologia: Onko sinulla kaikki tarvittavat mobiililaitteet? Ovatko ne kaikille saatavilla ja 
onko ne laadittu JAVA-, HTML5- tai muilla vastaavilla kielillä?

Sisältö: Onko sinulla jo valmiina materiaalia, jota haluat muuttaa mobiilimuotoon? Onko 
sisältö soveltuva mobiilimuotoon? Kuka toimittaa vaaditun sisällön? Onko niitä helppo 
prosessoida mobiilimuotoon? Kuka hoitaa päivitykset ja muutokset sisältöön tarvittaes-
sa? Entä immateriaaliomaisuus – kenellä on oikeudet sisältöön?

• Millaiset ovat turvavaatimukset?

Määrittele turvavaatimukset.
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Suunnittele Lähestymistapasi M-Oppimiseen

3. Askel

Valitse laite, joka kaikilla opiskelijoillasi on saatavilla.

Mobiililaitteet ovat mahdollisuus, ei este. Jos joku sanoo, “Minulla ei ole tablettia tai 
mediasoitinta,” tämä tarkoittaa, että he eivät pysty käyttämään sisältöä, joka jaetaan 
näiden laitteiden välityksellä.

Valinnan helpottamiseksi meidän tulisi keskittyä nykytilanteen aiempaan analyysiin. 

Laitteissa on monia eri vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää oppimiseen. Pohdi, mit-
kä työkalut ja laitteet (ääni- ja videosoittimet, kellot, kalenterit, yhteystietolistat, 
GPS, kartat, navigointi, Bluetooth, sähköposti, selain, tekstiviesti, puhelu, ääni- ja 
videotallentimet, tekstieditorit, laskentataulukot, sosiaaliset verkostot, laajennettu 
todellisuus, sensorit) ovat parhaiten soveltuvia suunnittelemiisi opetustehtäviin, ja 
varmista, että kaikilla on niihin pääsy.

Voimme myös valita seuraavien väliltä: 

• Sulautetun oppimisen järjestelmä: Henkilökohtaiset luokkahuoneopetuksen me-
netelmät yhdistetään tietokonevälitteisiin toimintoihin; 

• 100%:n mobiilioppimiskokemus.

 

4. Askel

Rakenna prototyyppi. 

Prototyypin luominen on tärkeä osa m-oppimisen elinkaaren kehitystä. Tämä paran-
taa käyttökokemusta ja kurssia voi muokata tarvittaessa.

Mobiilioppimisen sisällön luomisessa tulisi pitäytyä muutamaan perusperiaattee-
seen:
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• Segmenttien tieto alle 5 minuutin osissa;

• Yksinkertaisuus ja nopea latausaika. M-oppiminen tapahtuu lyhyinä ajanjaksoina ja pi-
enellä ruudulla, joten priorisointi on tärkeää; 

• Ota mukaan multimediaa, audiota, videota, pelejä, jne.

• Sisältöä tulee päivittää jatkuvasti, eikä sen tulisi olla staattista vaan sisältää seuraavat 
tiedot;

• Toimituksen tulee olla puhekielistä: tyylin sopeutuvaa. Opiskelija pitää mobiililaitettaan 
“henkilökohtaisena”;

• Sisällytä yhteistyöelementtejä;

• Sisällytä sovelluksia.

5. Askel

Prosessin testaaminen.

Mobiilioppimismenetelmien testaaminen on äärimmäisen tärkeää, eikä sitä tulisi ohit-
taa missään tapauksessa. Testaaminen määrittelee mobiililaitteiden käytön ja mobii-
likurssien menestyksen koulutustapana. Voit tarkistaa, täyttääkö se sinun ja käyttäjien 
odotukset.

On tärkeää tarkkailla koehenkilöitä tarkasti ja kirjoittaa ylös, mitä ongelmia heillä oli, 
samoin kuin pyytää heitä kommentoimaan mobiilioppimisprosessia testauksen aikana 
tai jälkeen oleellisten seikkojen korjaamiseksi.
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• Tiedon löytäminen internetistä 

• Multimedian käyttö: videot, animaatiot, 

audio 

• Digitaalisten sanakirjojen ja tietosanakir-

jojen konsultointi 

• Podcast  

• Materiaalin kehitys 

• Digitaalisten kirjojen lukeminen 

• Audiokirjojen kuuntelu 

• Muistiinpanojen tekeminen, audio, video 

• Kuvien ottaminen, videot

• Tiedostojen jakaminen ja vuorovaikutus 

sosiaalisissa verkostoissa 

• Pääsy verkkoalustalle, jossa tietoa säi-

lytetään 

• Harjoitusten ja aktiviteettien kehittämin-

en 

• Koulutussovellukset opetussuunnitelmiin 

• Lisätietojen lähettäminen mobiililait-

teiden kautta 

• Opettajien selitysten nauhoittaminen 

• Kokeen nauhoittaminen 

• Dokumenttien editointi 

• Luo kirjasto äänistä tai kuvista 

• Ja lisää…

Mobiilioppimisen käyttö opetuksessa

Varmista, että kaikilla opiskelijoilla on 
mobiililaite.

Mobiilioppimista tulisi käyttää muiden 
oppimismuotojen tukena, ja sen tulisi 
liittyä muuhun oppimiseen.

Seuraa jatkuvasti, miten oppijoiden 
kokemus etenee ja varmista, että 
kokemus täyttää opetustarkoituksensa.

Mobiilioppimista tulisi rohkaista ti-
lannekohtaisin aktiviteetein, jotka 
sisältävät tiedonhakua, analyysiä, 

järjestelyä, jne.

Rohkaise uteliaisuutta, oma-aloittei-
suutta ja autonomiaa.

Olisi parempi aloittaa pienistä kokeis-
ta ja sitten tarkastaa sen pätevyys ja 
tehokkuus.

Rohkaise toimintapohjaisia aktivi-
teetteja: mobiilioppimisen vahvuus on 
sen kannettavuus ja välitön luonne, 
joten tämän ominaisuuden tulisi olla 
siinä oleellisessa osassa.

Joitakin ehdotuksia:
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Mobiilioppimisen odotettua etenemistä ohjaa yhdistelmä teknologisia edistysaskeleita 
ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Teknologian näkökulmasta:

1. Teknologiasta tulee paremmin saatavilla olevaa, edullisempaa ja toimivaa: parempi to-
iminnallisuus, yhteydet ja muisti alemmalla hinnalla; “älykkäiden” mobiililaitteiden ja pil-
vipohjaisten palveluiden lisääntynyt saatavuus ja kattavuus ja lisääntynyt toimintakyky.

2. Laitteet pystyvät keräämään, syntetisoimaan ja analysoimaan valtavia määriä tietoa 
tulevaisuudessa, ja pilveen yhdistetyt laitteet pystyvät syntetisoimaan huomattavasti 
suuremman määrän tietoa ja etsimään siitä kaavoja.

3. Uusia tietotyyppejä on saatavilla. Laitteet “tuntevat” omistajansa ja ovat heihin yhtey-
dessä intiimillä ja älykkäällä tavalla, mahdollistaen yksilöllisemmän ja tilannekohtaisen 
oppimisen mobiiliteknologian kautta.

4. Kielimuurit murtuvat. Jos käännössovellukset paranevat huomattavasti, oppijoilla tu-
lee olemaan pääsy paljon laajempaan kirjoon koulutusresursseja ja -sisältöä. 

5. Ruutukoon rajoitukset häviävät. Tämä voi-
si esimerkiksi sallia oppijoiden nähdä laa-
jemman ja yksityiskohtaisen kuvan kokonai-
suudessaan tai helpottaa pitkäaikaista 
lukemista.

6. Energialähteet ja teho paranevat kun akut 
pienenevät, halpenevat ja niistä tulee pit-
käkestoisempia ja nopeampia ladata, ja uusia 
energialähteitä ilmenee. 

7. M-oppimisen skenaariot ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet
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M-Oppimisen Skenaariot Ja Tulevaisuuden Mahdollisuudet

Pedagogisesta näkökulmasta:

1. Teknologisen muodonmuutoksen ai-
heuttamia ja edistämiä muutoksia ei voi 
välttää: kaikki viittaa aktiiviseen, luovaan, 
avoimeen maailmanlaajuisen luokkaan.

2. Luokkahuoneaktiviteetit jatkuvat kou-
lutuskeskusten ulkopuolella mobiililait-
teiden avulla. Opetuksen ulkopuoliset 
aktiviteetit lisääntyvät, ja niiden opetuk-
sellinen arvo kasvaa uusien laitteiden ja 
palveluiden myötä.

3. Muutoksen vaikutus ulottuu koko luo-
kkahuoneeseen. Tämä muuttaa koulutu-
skulttuuria.

4. Opettajien ja heidän koulutuksensa 
tulee olemaan oleellisessa asemassa te-
knologisten etujen hyödyntämisessä 
ja pedagogian muodonmuutoksessa. 
Mitä avoimempi se on muutokselle, sitä 
suurempi on kyky sopeutua sekä syventää 
ja lisätä koulutuskulttuurin muutoksen 
kehitystä. Mitä parempi on digitaalinen 
osaaminen, sitä tehokkaampaa on uusien 
teknologisten resurssien omaksuminen.

5. Avain koulutusinnovaatioon tulee ole-
maan koherenssi uusien laitteiden ja 
palveluiden omaksumisen sekä uusien 
menetelmien toteuttamisen välillä.

6. Opiskelijoiden oman digitaalisen kult-
tuurin käyttäminen luokkahuoneessa tu-
lee olemaan ratkaisevaa. Järjestelmistä, 
joilla on liian paljon rajoituksia ja esteitä 

tulee toimimattomia. Opettajien tulee 
hyväksyä tiettyjä riskejä, jotka liittyvät te-
knologian hallintaan osana innovaatiota.

7. Koulutusyhteisöt ja yhteistyö voivat olla 
moottorina innovaation kehittämiselle. 
Digitaalisten resurssien kollektiivinen lu-
ominen tulee olemaan määräävä tekijä 
muutoksen kannalta.

Koulutus ja teknologia voivat ja niiden 
tulisi kehittyä toisiaan tukevalla tavalla. 
Vaikka ihmiset ajattelevat, että koulutus 
on jatkuvasti jäljessä teknologiasta, on 
olemassa monia tapauksia, joissa koulu-
tus on saanut aikaan teknisen innovaa-
tion.

Esimerkiksi jotkut historioitsijat väittävät, 
että Alan Kayn vuoden 1968 Dynabook, 
kannettavan tietokoneen prototyyppi, 
luotiin auttamaan opiskelijoita oppimaan 
“uuden median” avulla. Ihanteena on ti-
lanne, jossa teknologia ja koulutus ke-
hittyvät yhdessä, ja koulutuksen tarpeet 
kannustavat teknologista edistystä sekä 
sopeutuvat siihen. 
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Professional Development: 

Edutopia’s “Mobile Learning: Resource Roundup” (Bit.ly/Otjhip) Saat ideoita, neuvoja ja 
työkaluja kouluttajilta mobiililaitteiden yhdistämiseen luokkahuoneopetuksessa.

The Mobile Native (Themobilenative.org) Opettaja ja bloggaaja Scott Newcomb jakaa lu-
okkahuoneresursseja ja auttaa kouluttajia mobiilioppimisen omaksumisessa.

Unesco’s Working Paper Series On Mobile Learning, “Turning On Mobile Learning In North 
America” (Bit.ly/Rhhape) Kattava raportti, joka käsittelee mobiilioppimisen toteuttamista 
ja haasteita.

New Learning Institute (Newlearninginstitute.org/Blog) Tätä blogia sponsoroi Pearson 
Foundation ja se käsittelee uuden oppimisen uutuuksia.

International Association For Mobile Learning (Iamlearn.org) “Projektit”-osiosta löydät es-
imerkkejä digitaalisista aloitteista.

Center For Digital Education’s “12 Keys To Finding Quality Education Apps”  (Bit.ly/P5ing1) 
Tämä artikkeli auttaa arvioimaan luokkahuoneessa käyttämiäsi sovelluksia.

Twitter Hashtags - Mine Twitter.com-sivustolta löydät vinkkejä mobiilioppimisesta 
seuraavien hashtag-tunnusten avulla: #mlearning, #mobilelearning, #edapps, #appsfork-
ids, #slide2learn, #ipaded, #ipadchat. 

Sovelluksia ja Muita Verkkotyökaluja:

I Education Apps Review (Iear.org) Resurssit on järjestetty asteittain sekä aiheittain kou-
luttajista sekä sovellusten kehittäjistä koostuvan yhteisön toimesta. 

Appitic (Appitic.com) Hakemisto sovelluksista oppimistarkoitukseen, tekijä Apple Distin-
guished Educators.

w
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Hyödyllisiä Linkkejä

Common Sense Media’s App Reviews (Commonsensemedia.org/App-Reviews) Kat-
tavia arvosteluja kaiken tyyppisestä mediasta, mukaan lukien sovellukset, sekä tietoa 
niiden koulutuspotentiaalista sekä minkä tyyppisten alustojen kanssa ne ovat yh-
teensopivia. 

Teachers With Apps (Teacherswithapps.com) Kaksi opettajaa kirjoittavat helppolu-
kuisia arvosteluja koulutussovelluksista kouluttajille tai opettajille ja vanhemmille.

Ipads In Education (Bit.ly/9Iurko) Kokoelma Apple-sovelluksia, jotka on luokiteltu ai-
heittain tai opetussuunnitelman alueen mukaan.

Bloomin’ Apps (www.schrockguide.net/Bloomin-Apps.html) Tämä sivusto luokittelee 
monet sovellukset Bloomin taksonomian mukaisesti. Se sisältää vinkkejä iPad, Goo-
gle, Android ja Web 2.0 -sovelluksista.
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