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Johdanto 
Toimin opettajan Kastellin lukiossa, jossa opetan lyhyen ja pitkän matematiikan kursseja. Lukiossa 
olen ollut opettajana 12 vuotta. Viimeisen 4 vuoden aikana olen pyrkinyt käyttämään tietokoneita 

opetuksen apuvälineenä, myös oppituntien aikana. Suurin syy tietokoneen käytön aloittamiseen oli 

se, että halusin jakaa oppituntien materiaaleja oppitunneilta poissaolleille opiskelijoille. Käytön 

jatkuessa tavoitteet ovat siirtyneet siihen, että onnistuisin innostamaan opiskelijat käyttämään 

sähköisiä päätelaitteita opiskeluun oppitunneilla ja kotonaan. Laitteiston lisäksi tutkin Moodlen 

käyttöä matematiikan opetuksessa ja koetilanteessa.  

Laitteisto ja ohjelmisto 
Tässä tekstissä esittelemät laitteistot ja ohjelmistot ovat omassa käytössäni olevia ja testaamia, 

joten en voi kommentoida kaikkia laitteita ja ohjelmia. Käytössäni on ollut oma kannettava 

tietokone sekä piirtoalusta. Oppituntien aikana tapahtuvan kirjoittamisen on tehnyt käyttämällä 

Microsoft OneNote – ohjelmaa. Muita käytettyjä ohjelmia ovat olleet Geogebra sekä Casion että 

Texasin CAS-laskinten emulaattoriohjelmat. 

 

Kuva 1 Tunneilla käytettävä laitteisto 

Siirtyessäni tietokoneen käyttöön tutustuin useampaan erilaiseen kirjoitusalustaan, joista valitsin 

nykyisin käytössäni olevan alustan, joka toimii omassa käytössäni parhaiten. Lisäksi tein vertailua 

erilaisten muistiinpano-ohjelmien välillä. Käytössäni oleva ohjelma toimi itselleni parhaiten siitä 

syystä, että ohjelman vasteaika kirjoittamiseen on hyvin nopea.  
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Kirjoitusalustoja vertailussa huomasin eri alustoilla olevan suuriakin eroja opetuskäyttöä ajatellen. 

Osa alustoista toimi niin suurella viiveellä, että käsin kirjoittaminen ei onnistunut riittävän sulavasti. 

Toinen huomioitava seikka on se, että osa langattomasti toimivista alustoista ei toimi riittävällä 

varmuudella vaan yhteys katkeilee satunnaisesti riippuen alustan sijainnista koneeseen liitettävään 

vastaanottimeen nähden. Lisäksi langattomasti toimivat alustat vaativat satunnaisesti ladattavan 

akun. Johdolliset kirjoitusalustat toimivat varmemmin ja niissä ei ole latausta vaativia akkuja, mutta 
johto rajoittaa hiukan alustan sijoittelua ja käyttöä.  

Käyttämäni OneNote – ohjelma toimii omassa käytössäni parhaiten ohjelman muistikirjamaisesta 

käyttöliittymästä johtuen. Muistiinpanosivujen sisäkkäinen rakenne mahdollistaa tuntien 

järjestelmällisen kirjaamisen. 

 

Kuva 2 Yhden kurssin muistikirjan rakenne 

Muita mahdollisia laitteita 
Kosketusnäyttö toimisi tässä muistiinpanojen kirjoittamisessa erittäin hyvin, koska sitä käyttäessä 
kirjoittaja näkee näytöltä suoraan sen mitä hän kirjoittaa. Kosketusnäyttöön liittyvät ongelmat ovat 

lähinnä näytön sijoittamiseen ja työergonomiaan liittyviä ongelmia. Oma kokemukseni 

kosketusnäytöistä rajoittuu luokkatiloihin, joissa pöytätila on niin pieni, että näyttö on täytynyt 

sijoittaa siten, että kirjoitusasento ei ole luonnollinen. Osa kosketusnäytöistä voi olla myös liiankin 

suuria. Tällöin kirjoittajan on käytettävä normaalia suurempaa käsialaa, jotta teksti näkyisi riittävän 

hyvin myös luokan takaosaan.  

Tekstin tuottamiseen voisi käyttää myös erilaisia tablet-laitteita. Omat testaamiseni olen tehnyt 

iPad (3) – laitteella. Itselleni laitteiston kapasitiivinen kosketusnäyttö ja käytössäni olleen kynän 

paksuus vaikeuttivat julkaisukelpoisen tekstin tuottamista niin paljon, etten ole käyttänyt tätä 

laitteistoa tuntitilanteissa olleenkaan. iPadeille on saatavilla muistikirjaohjelmia, joissa tekstiä voi 

kirjoittaa erilliseen zoomaus-ruutuun, jolloin varsinainen teksti pienenee normaalin kokoiseksi, 

mutta itselleni tällainen toiminto ei toimi riittävän jouhevasti. Muiden valmistajien tablet-laitteisiin 

en ole päässyt tutustumaan, joten en voi kommentoida niiden käyttöä ja toimivuutta.  

Tuntien kulku 
Jakso alussa luon jokaiselle opetusryhmälle oman muistikirjansa, jonka jaan opiskelijoille. Jokaisen 
oppitunnin alussa luon oman muistikirjaosion, joka nimetään kyseisen opetustunnin päivämäärän 

mukaan. Oppitunnin alkupuolella käydään läpi ongelmallisia kotitehtäviä, joiden ratkaisut kirjoitan 

välivaiheineen omalla välilehdelle. Uuden asian muistiinpanot esimerkkilaskuineen kirjoitan saman 

päivän kohdalle toiseen välilehteen. Näin saadaan selkeä rakenne, jossa vanha ja uusi läksy 

erottuvat selkeästi toisistaan. Tehtävien ratkaisujen ja uuden asian muistiinpanojen väliin voin 

tarvittaessa lisätä kuvakaappauksia esimerkiksi erilaisista kuvaajista, joita olen piirtänyt 

Geogebralla tai laskinohjelmilla. Tunnin päätyttyä teen muistiinpanoista PDF-tiedoston jonka 

siirrän kyseisen ryhmän OneDrive-kansioon. 
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Näin saatuja sähköisiä muistiinpanoja käyttämällä myös poissaolleet opiskelijat saavat itselleen 

tunnilla kirjoitetut asiat ongelmatehtävien ratkaisuineen. Opiskelijat voivat halutessaan jättää 

muistiinpanojen tekemisen opettajalle ja keskittyä varsinaiseen opetukseen ja hakea muistiinpanot 

myöhemmin. Tällä tavalla tuotettuja muistiinpanoja voidaan käyttää myös niiden erityistä tukea 

vaativien opiskelijoiden kanssa, joille on jaettavat valmiit muistiinpanot tuntien jälkeen.  

Koska olen tehnyt sähköisiä muistiinpanoja jo useamman vuoden ajan, niin voin tarvittaessa 

käyttää vanhoja muistiinpanoja esimerkiksi tilanteissa, joissa en pysty olemaan fyysisesti 

oppitunneilla esimerkiksi sairastapauksissa. Lisäksi pystyn käyttämään valmiita muistiinpanoja 

niiden erityistä tukea vaativien opiskelijoiden kanssa, joille tarvitaan etukäteen kirjoitettuja 

muistiinpanoja. 

Aineiston jakaminen 
Valmiit aineistot olen jakanut opiskelijoille käyttämällä joko Skydrive – pilvipalvelua (nykyisin 

OneDrive). Käytän OneDriveä OneDrive for Business-version sijaan sen vuoksi, että kansioiden 

jakamaminen onnistuu tässä versiossa huomattavasti helpommin. Kansion olen jakanut luomalla 

kansion tarkastelulinkin, jonka olen välittänyt opiskelijoille Wilman kautta. Olen luonut jokaiselle 

opetusryhmälle oman kansionsa, jolloin tuntien löytäminen on opiskelijalle helpompaa. 

 

Kuva 4 Opiskelijoille jaetut kansiot sekä edellisen jakson muistiinpanot 

Nykyisin olen käyttänyt myös suoraa tiedoston jakamista, jossa olen jakanut kurssin OneNote – 

tiedoston, jonka opiskelijat voivat käydä katsomassa käyttämällä Office online-sovellusta tai 

avaamalla tiedoston koneelle asennetulla työpöytäohjelmalla. Tämän jakamisen olen tehnyt 

muodostamalla tiedostonhallinnan kautta tarkastelulinkin, jonka olen lähettänyt ryhmälle Wilman 
kautta. Jos ryhmällä on käytössä Moodle-kurssi, niin jaan tuntien materiaalit myös sitä kautta 

käyttäen PDF-muotoa. 

Sähköiset kokeet 
Kuluneen jakson aikana olen kokeillut kahden opetusryhmän kanssa sähköisiä kokeita Moodlen 

tenttityökalua käyttäen. Tein kaksi koetta, joissa molemmissa oli 4 tehtävää. Tehtävät olivat 

laskennallisia monivalintatehtäviä sekä laskutehtäviä, joiden tulos kirjoitettiin vastaukseksi. Kaikissa 

tehtävissä hyödynsin Moodlessa olevia laskutehtäväominaisuuksia, joilla tehtävään annettiin 

lukujoukko, joista tehtävissä olevat luvut arvottiin. Näillä tehtävätyypeillä pystyy tekemään kokeen, 

jossa olevat luvut ovat vaihtelevat eri tekijöiden kesken. Moodlen käyttö kokeiden tekemisessä 

helpottaa opettajan tarkistamistyötä, sillä ohjelma tarkistaa laskutehtävät valmiiksi.  

Kuva 3 Eri oppituntien muistiinpanoja 
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Ongelmia 
Viimeisimmät ongelmat ovat ilmenneet Office online-sovellusten käytössä, sillä tunneilla OneNote 

-ohjelmalla käsinkirjoitettu teksti ei näy online - sovelluksessa halutulla tavalla. 

 

Kuva 5 Kirjoitettu teksti 

  

Kuva 6 Online-sovelluksessa näkyvä teksti 

Näkymäongelmat johtuvat siitä, että online-sovellus ei tunnista käsinkirjoitettua tekstiä tekstinä 

vaan käsittelee kaikkea kuvina, jolloin niiden asemointi muuttuu. Toinen selitys on se, että 

tietokoneessa oleva näytön leveys ylittää webappin näyttämän ruudun leveyden, jolloin tapahtuu 

ylimääräistä rivitystä.  

Näyttöongelman pystyy kiertämään muuttamalla käytettävän alueen leveyttä tai käyttämällä 

tekstin jakamisessa tiedoston muuttamista PDF-muotoon ja jakamalla se esim. OneDriven tai 
Moodlen kautta.  
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Ongelmia aiheutuu myös siinä tilanteessa, jossa opiskelija selaa online-sovelluksen kautta jaettuja 

sähköisiä muistiinpanoja mobiililaitteilla. Näissä tilanteissa laitteesta riippuen sähköiset materiaalit 

näkyvät hyvinkin usealle eri tavalla sotkien näkymän niin, että sitä ei pysty lukemaan. Jos 

käyttäjällä on riittävästi teknistä taitoa, voi useammassa mobiililaitteessa näkymän muuttaa PC-

näkymäksi, jolloin teksti voi olla luettavampaa. Tämänkin ongelman voi välttää jakamalla 

muistiinpanot PDF-muodossa. 

Kommentteja opiskelijoilta 
Tein kuluvan jakson aikana palautekyselyn kursseilla olleille opiskelijoille käyttäen Excel -kyselyä. 

Kyselyssä kysyin kommentteja miten sähköiset materiaalit heidän mielestään toimivat ja tukivatko 

ne heidän opiskeluaan. Lisäksi halusin tietää haluaisivatko he, että opettaja käyttäisi tietokonetta ja 

kirjoitusalustaa vai paperia ja dokumenttikameraa. Vastauksia sain 41 opiskelijalta, kun ryhmissä oli 

yhteensä noin 140 opiskelijaa. Vastanneista 10 halusi opettajan palaavaan paperiin ja 
dokumenttikameraan. 

Positiivisissa palautteissa opiskelijat kehuivat tietokoneen käyttöä ja sähköisiä muistiinpanoja siitä 

syystä, että tällä tavoin he pystyivät saamaan muistiinpanot myös silloin, kun he eivät ole jostain 

syystä oppitunnilla. Muutama opiskelija oli huomannut tämän järjestelmän hyödyksi sen, että nyt 

hänen ei tarvitse tehdä omia muistiinpanoja vaan hän pystyy seuraamaan opettajan puheita ja voi 

lukea muistiinpanot sitten sähköisessä muodossa. Joidenkin mielestä sähköisistä muistiinpanoista 

löytää asian helpommin kuin omasta vihkostaan, kun on esimerkiksi valmistautumassa kokeeseen. 

Kirjoitusalustan ja tietokoneen käyttöä kritisoineiden opiskelijoiden esittämä kritiikki kohdistui 
lähinnä siihen, että tällä menetelmällä opettaja kirjoittaa asiat liian nopeasti. Kirjoittamisen nopeus 

johtuu suurimmaksi osin siitä, että väärin kirjoitetun tekstin korjaaminen on huomattavasti 

nopeampaa kuin kumilla pyyhkiminen ja uudelleen kirjoittaminen. Toinen vastustava ryhmä on 

tämä konservatiivisten opiskelijoiden joukko, jotka vastustavat yleensä kaikkia perinteisestä 

opetustavasta poikkeavaa opetusta. Kritiikkiä esittäneet opiskelijat eivät kokeneet saavansa 

sähköisistä materiaaleista mitään hyötyä kun verrataan niitä paperille kirjoitettaviin 
muistiinpanoihin.  

Sähköisistä kurssikokeista en ehtinyt saada opiskelijoiden kommentteja. 

Opettajan jatkosuunnitelmia 
Itselleni tämä sähköisten muistiinpanojen kirjoittaminen on toiminut niin hyvin, että tulen 
käyttämään tätä menetelmää varmasti ainakin yhtenä osana tuntiopetusta. Käyttämääni 

järjestelmää haluaisin kehittää vielä siihen, että saisin tallennettua kirjoitustapahtumasta videon, 

josta opiskelija näkisi muistiinpanojen kehittymisen sekä kuulisi opettajan selitykset. Tällä hetkellä 

tutkin myös mahdollisuutta toteuttaa muistiinpanojen tekemistä Linux-ympäristössä. 
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