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Kotisivut kemian opetuksessa 

 

Viereisessä kuvassa on kuva 

opettajan omasta kotisivusta. 

Kotisivujen tuottaminen vaatii 

oman domain-tunnuksen (kotisi-

vun nimi) ja palvelun, jossa tie-

dostot sijaitsevat. Nämä voi os-

taa samalta palveluntarjoajalta 

ja kustannukset vuositasolla alta 

satasen (minulla käytössä 

WebHosting-niminen palvelu ja 

itse hankittu domain).  Kotisivun 

merkitys on siinä, että siihen on 

koottuna tarpeelliset linkit niin 

työn kuin harrastuksien että ar-

jen tarpeiden mukaan. Toisessa 

kuvassa on sitten kemiaopetuk-

sen aloitussivu. Siitä löytyy linkit 

niin yläkoulun että lukion kemian 

opetukseen. Kotisivujen kehitys-

työ on tapahtunut tarpeiden 

muutoksien mukaan. 

Kotisivujen hyödyntäminen riip-

puu tarpeista 

1) hyödyllisten linkkien kokoa-

minen ja jakaminen (omaan 

käyttöön ja/tai oppilaille)  

2) omien materiaalien jakami-

nen (julkinen) 

3) oma työpöytä, esim. 

www.myllyviita.fi  

Kuva 1: Myllyviidan kotisivu, www.myllyviita.fi 

Kuva 2: Myllyviidan kemianopetuksen aloitussivu www.myllyviita.fi/kemianopetus 

Ari Myllyviita 

Kemian ja matematiikan lehtori 

Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu 

ari.myllyviita@helsinki.fi 

http://www.myllyviita.fi/
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4) omien opetuskokonaisuuk-

sien, tuntien sisältöjen jäsen-

täminen (kurssisuunnitel-

mien, teemojen käsittelytapo-

jen, ym. esittely) 

5) tilapäisten tukisivujen hyö-

dyntäminen (esim. sähköisissä 

kokeissa, kuvien tai videoiden 

jakamisessa) 

6) ajankohtaisten asioiden mark-

kinointi 

Erilaisten sivujen linkittämisellä 

voidaan koota monenlaisia sivus-

toja ja paketteja.  

Kotisivujen tuottamiseen voi 

käyttää erilaisia työkaluja oman 

tarpeen ja osaamisen mukaan. 

Nämä kuvatut sivut on tuotettu 

Dreamviewer –nimisellä www-sivueditorilla. Sillä voi hallita sivustoja aina tiedostosiirtoja myöten. 

Ilmaisohjelmien kanssa joutunee edelleenkin käyttämään sekä editoria sivujen tekemiseen että ftp-

siirto-ohjelmaa tiedostojen siirtämiseen kotisivun palvelimelle. Kätevä – ja ilmainen – tapa ylläpitää 

omia kotisivuja on blogi (www.blogger.com tai www.wordpress.com - tai wikipalvelujen (www.wi-

kispaces.com) hyödyntäminen. Oman palvelun hankkiminen mahdollistaa omien blogien ja wikien 

rakentamisen (tästä myöhemmin lisää). Kotisivuja voi tuottaa myös koulun tarjoamilla virtuaalisten 

opiskeluympäristöjen kautta, mm. peda.net, Office365:n sivustot tai GAFE:n sivustot.  

Pedagogisessa mielessä kotisi-

vut edustavat 1.tason (näistä 

myöhemmin lisää) tvt-hyödyntä-

misestä eli opettajalta oppilaalle 

suuntautuvaa toimintaa. Kotisi-

vujen osalta työn tekee opettaja, 

joten oppilas ei ole (välttämättä) 

aktiivisessa roolissa. Kotisivut toi-

mivat erinomaisesti opetuksen 

tukena niin opettajille kuin oppi-

laille. Kotisivujen hyödyntäminen 

oppilaiden toimesta riippuu mer-

kittävästi siitä, mikä on niiden li-

säarvo opiskeluun. Oma koke-

mus on ollut se, että mitä dynaa-

misempi ja opiskelurytmiin sivut 

on liitetty, sen paremmin niitä hyödynnetään. GoogleAnalytics –tilastojen näyttö alussa paljasti sen, 

Kuva 3: Kotisivut kurssisuunnitelman jakamiseksi, tässä kotiläksyt, tuntien ajankoh-
dat. 

Kuva 4: Kurssisuunnitelma peda.net -ympäristössä. Alasivujen tuottaminen järjestel-
mään helppoa, tässä Eager-hankkeen työsivut 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
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että pelkkä materiaalien jakaminen ei synnyttä-

nyt käyntikertoja. Vasta valmistauduttaessa 

kurssikokeeseen materiaaleihin paneuduttiin. 

Nykytilanteessa kurssisuunnitelmat – lukion 

kurssin osalta – on liitetty muokattavien kirjo-

jen yhteyteen peda.net –ympäristössä (kuva 4). 

Omalla palvelimella olevan wordpress-ympäris-

tön käyttö kotisivuna on yksi mahdollisuus 

(kuva 5). Toiminnallisuus mahdollistaa sekä blo-

gin että kotisivujen yhdistämisen samaan paik-

kaan.  

Opettajan omien – kemian opetuksen - kotisi-

vujen merkitys on myös siinä, että opettaja on 

”kuratoinut” (benschmarkannut) olemassa ole-

via sivustoja ja poiminut opetuksen ja opiskelun kannalta mielekkäät sivut valmiiksi. Tätä voi hoitaa 

myös omalla tähän erikoistuneen palvelun käytöllä. Kuratointipalvelu www.scoop.it tarjoaa työka-

luja tämän toteuttamiseen. Sieltä löytyy monenlaisia sivustoja. 

 

 

Kuva 6: Kuva scoop.it –palvelusta. Artikkelin kirjoittajan oma ”skooppaus-sivusto” kemian opetukseen liittyen. 

 

 

 

Kuva 5: Viikin kemian opintojen esittely omalla wordpress-sivus-
tolla. 

http://www.scoop.it/


 ~ 4 ~ 

Blogit kemian opetuksessa 

 

Opettajan oma blogi voi toimia 

oman reflektion tukena – lyhyt 

kertaus, mitä tunnilla käytiin läpi 

ja mitä tuotoksia oli (kuva 7). 

Koetin saada niihin myös lukio-

laisten kommentteja, mutta tur-

haan. 

Kuvassa sähkökemian kokeita, 

tunnin tuloksia dokumentointi 

on yksi mielekäs tapa kontekstu-

alisoida niin demonstraatioita 

kuin oppilastöitä. Osoite kemian 

blogiin on www.myllyviita.fi/ke-

mia . Blogia pidin jo aiemminkin 

yliopiston blogi-palvelusta 

http://blogs.helsinki.fi/myllyvii. 

Blogin ylläpitämisessä omien ku-

vien ottaminen eri tilanteissa on 

eduksi. Näitä kuvia voi sitten 

käyttää vapaasti ilman tekijänoi-

keuspulmia. 

Blogi voi toimia myös kemian 

opettajayhteisön keskustelun vi-

rittäjänä, kuten ohessa näkyy 

(kuva 8). Allekirjoittaneen blo-

gissa on paneuduttu myös tule-

van lukion opetussuunnitelman 

päivittämiseen, jopa koostettui-

hin esityksiin saakka, joita sitten 

käsiteltiin kemian kuulemistilai-

suudessa. 

 

 

 

 

Kuva 8: Opettajan blogi kemian opettajayhteisön keskustelun virittäjänä - tässä ar-
tikkeli kemian ylioppilaskokeesta - www.myllyviita.fi/kemia -blogi 

Kuva 7: Poiminta opettajan blogista - tunnin työskentelyn dokumentointia 

http://www.myllyviita.fi/kemia
http://www.myllyviita.fi/kemia
http://blogs.helsinki.fi/myllyvii
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Blogien käyttö opetuksessa voi 

toimia – ainakin - kolmella tapaa 

1) opettajan blogi 

2) oppilaan blogi 

3) ryhmän tai luokan blogi 

Opetusharjoittelussa olen käyt-

tänyt blogeja osana reflektointia 

(kuva 9). Viikin normaalikoulussa 

on toteutettu omat tutkimuksia 

blogien käytöstä eri tilanteissa 

(Reetta Nisonen ja Annika Me-

der-Liikanen pitivät tästä luennon 

BETT15 –tapahtumassa Lontoossa). Viikin normaalikoulussa blogi on toiminut jo pitkään Molla-

hankkeen myötä (Sormet-hankkeen tukemana) alakoulun ja kodin välisen yhteistyön tukena. Luokat 

ovat ylläpitäneet omaa blogia, johon myös vanhemmat ovat voineet osallistua, joko seuraamalla tai 

jopa kommentoimalla. 

Blogit toimivat myös erilaisten projektien ja hankkeiden verkkopäiväkirjoina tai kommentoitavien 

artikkelien julkaisupaikkana. Kuvassa 10 ”Quality in Blended Learning” –hankkeen artikkeliblogi 

(http://blendedlearningquality.blogspot.fi/) ja allekirjoittaneen tekemä artikkeli. 

 

Kuva 10: Quality in Blended Learning -hankkeen artikkeliblogi 

Kuva 9: Blogi opetusharjoittelussa reflektion tukena; toimisi myös esim. lukiossa op-
pimispäiväkirjana tai portfoliona (e-portfolio) 

http://blendedlearningquality.blogspot.fi/


 ~ 6 ~ 

 

Wikit kemian opetuksessa 

 

Wikit voivat toimia esim. aineiston keräämisen tukena – kaikki osallistujat tuottavat ja jakavat omia 

aineistojaan. Se voi toimia myös yhteisön tukena erilaisten hankkeiden tai projektien toiminta-alus-

tana. Omassa ja harjoittelijoitteni käytössä on www.wikispaces.com –palvelun sisälle rakennettu 

Lukion kemian wiki (http://lukionkemia.wikispaces.com).  

Lukion kemian suljetussa wikissä 

(perustamani ja siis kemian opet-

tajien käytössä) on koottuna mm. 

yo-kirjoituksien tehtäviä ja malli-

vastauksia. Tähän liittyy yksi suuri 

edessä oleva tehtävä eli kemian 

opettajien oma ”open source” ja 

yhdessä rakennettu kemian yli-

oppilastehtävien tietokanta. Vuo-

den 2018 kemian yo-kokeiden 

muututtua sähköisiksi ja muodol-

taan uudenlaiseksi, nämä säilyvät 

hyvinä kotitehtävinä ja harjoit-

teina. 

Wiki mahdollistaa sen, että tieto-

kantaa voi kuka tahansa sekä kor-

jata että kartuttaa. 

Pedagogisessa mielessä wikit 

tuovat mielekkään mahdollisuuden toteuttaa yhteisöllistä työskentelyä. Yhteisöllinen tiedon tuot-

taminen ja jakaminen, jaettu asiantuntijuus, prosessikirjoittaminen ovat wikipedagogiikan ydin-

käsitteitä. Nykyaikaiset wiki-toimintaympäristöt tarjoavat perinteisen wikin lisäksi keskustelufooru-

mit, sisäiset sähköpostit, kalenteri-integraatiot (Google-kalenteri) ja tiedostojen tallentamisen. Pe-

rinteisen wikin ominaisuudet, kuten historian kertyminen ja eri versioiden vertailu- ja palautumah-

dollisuus, ovat mitä mainioimpia työkaluja prosessien kuvaamisessa ja arvioinnissa. 

 

Molekyylimallintamisen ja animointi –ohjelmia 

 

Erilaisten mallintamisohjelmien ja animointiohjelmien käyttö tukee erityisesti mikromaailman ilmi-

öiden ja aineiden rakenteiden esittämistä. Pedagogisessa kielenkäytössä puhutaan opiskeluproses-

sien tukemisesta erilaisilla – kognitiivisilla - työvälineillä (scaffolding).  

Ilmaisia molekyylimallinnusohjelmia on useita:   

Kuva 11: Kemian opettajien suljettu wiki (yhteystieto ari.myllyviita@helsinki.fi) 

http://www.wikispaces.com/
http://lukionkemia.wikispaces.com/
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 ChemSketch, http://www.acdlabs.com/  

 Avogadro, http://avogadro.cc/  

 MarvinSketch, http://www.chemaxon.com/products/marvin/marvinsketch/  

 SymyxDraw, nyk. Accelrys, http://accelrys.com/  

 ArgusLab, http://www.arguslab.com  

 ChemDoodle, http://www.chemdoodle.com/  

Molekyylimallinnusohjelmia on vertailtu artikkelissa: http://www.gunda.hu/dprogs/index.html . 

Ohjelmien ominaisuudet ja käyttöliittymät poikkeavat toisistaan. Nyt odotetaan, mikä näistä ohjel-

mista saadaan Digabin listoille sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettäväksi.  

Orgaanisessa kemiassa (nykyisin KE1 ja KE2 –kursseilla) ohjelmat palvelevat niin orgaanisten yhdis-

teiden 3D-mallinnusta, erilaisten funktionaalisten ryhmien rakentamisessa ja esittämisessä, kuin eri-

tyisesti isomerian ymmärtämisessä. Jotkut ohjelmista tukee myös spektroskopian opiskelua.  

Jos koululla on varaa sijoittaa maksullisiin lisensseihin, on mahdollista ostaa HyperChem tai Spartan 

–nimisten ohjelmien lisenssit. Nämä mahdollistavat jo pidemmälle menevän mallintamisen, si-

doskulmia, sidospituuksia, orbitaaleja (HOMO, LUMO) jne. 

Kemian mikromaailman ilmiöi-

den animointi on mahdollista 

esimerkiksi ChemSense Anima-

tor –ohjelmalla. Viikin normaali-

koulussa sitä käytetään KE2-

kurssilla mikromaailman ilmiöi-

den kuvaamiseen – työ on osa 

kurssisuoritusta. Tuore idea on 

käyttää vertaisarvioita (uusi 

OPS), mikä myös palkitaan pis-

teillä.  

Mikromaailman ilmiöiden ym-

märtäminen vaatii mallintamista 

ja animointia. Pedagogisesti 

nämä ohjelmat antavat hyvän 

mahdollisuuden nähdä oppijan käsitykset ja virhekäsitykset ilmiöistä.   

 

Virtuaaliset opiskeluympäristöt 

 

Virtuaalisia opiskeluympäristöjä voitaisiin luokitella esim.  

1) keskustelufoorumit (Facebook, Yammer, Flowdock) 

2) materiaalien jakaminen työkalut 

3) kurssijärjestelmät (Edmodo, Moodle) 

4) muokattavat ympäristöt (peda.net, Office365, GAFE) 

Kuva 12: ChemSense Animator-ohjelmalla tehty hydratoitumista kuvaava animaatio 
(KE2-kurssin tuotoksia) 

http://www.acdlabs.com/
http://avogadro.cc/
http://www.chemaxon.com/products/marvin/marvinsketch/
http://accelrys.com/
http://www.arguslab.com/
http://www.chemdoodle.com/
http://www.gunda.hu/dprogs/index.html
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Opiskeluympäristöt valinta on selkeä pedagoginen valinta. Haluammeko mahdollistaa oppijoiden 

omien tuotoksien jakamisen, keskinäisen dialogisen kanssakäymisen ja yhteisöllisen tiedon tuotta-

misen? Tarjoaako itse järjestelmä opettajille arviointia tukevia työkaluja, vai tyydytäänkö käyttä-

mään joitakin yhteisöllisen median palveluja.  

Opiskeluympäristön valinnassa on monenlaisia toiveita ja monenlaisia ratkaisuja. Valitettavasti yhtä 

täydellistä ei ole olemassa, koska ei ole varmastikaan yhtä lailla samanlaisia tarpeita tai käsityksiä 

mahdollisuuksista. Ja valitettavasti hyödyllisiä vertailua on vaikea löytää, koska vertailujen tekijöillä 

on aina omat tarpeet ja jopa pedagogiset valinnat lähtökohtana.  

Itse rakennettu ja esimerkkinä Kouluttajafoorumi.net 
 

Jos virtuaalisen opiskeluympäristön voisi valita kurssin mukaan ja kurssin tarpeiden mukaan, tilanne 

olisi optimaalinen. Tällaisia alustoja toki on, mutta ne vaativat sitten opettajilta melkoisesti paneu-

tumista ja osaamista. Oman opiskeluympäristön rakentaminen halutuilla ominaisuuksilla tai myös 

mahdollisuuden itsenäisesti hallinnoida kurssiympäristöä ja kurssilaisia onnistuu esim. Joomla, 

Drupal –nimisillä (ilmaisilla) toimintaympäristön laadintaan tarkoitetuilla työkaluilla. Aikoinaan 

itse olin mukana tuottamassa (tvt:n) aikuiskoulutuksen tueksi Kouluttajafoorumi.net –sivustoa 

(www.kouluttajafoorumi.net), joka tuotettiin juuri Joomla-työkalulla. Tätä sivustoa esiteltiin mm. 

ITK:ssa vuonna 2008 mm. allekirjoittaneen toimesta. 

 

Kuva 13: Kouluttajafoorumi.net (vuodelta 2007) esimerkkinä kouluttajien omasta toimnitaympäristöstä 

Sivustolle oli rakennettu kouluttajapankki (verkosto, silloin ei Facebookia tunnettu), materiaali-

pankki kouluttajille (silloin ei ollut EduCloudia), oma Moodle (silloin ”nykyaikainen” kurssiympä-

ristö), sisäinen kalenteri (Google-integraatiota ei ollut) ja chat-toiminto (!). Tämä siis vuonna 2007.  

http://www.kouluttajafoorumi.net/
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Ympäristö, johon sovitettiin kolmen kouluttajan pedagoginen näkemys ja juuri tietyn kurssin eli 

TIEKE:n TIETY-Tietotyötutkinnon sisältö ja tutkinnon kouluttajien verkosto, oli omalaatuinen ja kun-

nianhimoinen yritys (joka silloin toimi) rakentaa silloin dynaaminen kokonaisuus ja verkosto. Kou-

luttajafoorumi.net oli ensimmäisiä todellisia esimerkkejä ”nettiyhteisöistä”. Nykyään työkaluja on 

vieläkin enemmän, mutta valitettavasti liian monen verkoston rakentaminen typistyy (joskin toimi-

vaksi – kuten myöhemmin näytän) ”Facebook-ryhmäksi”. 

Virtuaaliset opiskeluympäristöt 
 

Heti alkuun on paikallaan avata kaksi muka ”mainstream” valintaa eli Office 365 ja GAFE. Nämä 

EIVÄT ole opiskeluympäristöjä. Ne ovat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, joiden sisälle voi-

daan rakentaa opiskeluympäristö. Molemmat ovat erinomaisia, mutta vaativat oman hallintajärjes-

telmän eivätkä ole missään mielessä opettajalähtöisiä (=yksittäinen opettaja pystyy hallinnoimaan 

niitä). Tämä on syytä muistaa (tämä ei ole mielipide!). Opettajalähtöiset (ei tarkoita taas sitä, etteikö 

opetus näillä työkaluilla voisi olla oppilaslähtöistä) toimintaympäristöt täytyy perustua siihen, että 

opettaja perustaa kursit ja pystyy hallinnoimaan niin kurssilaisia kuin itse ympäristön antamia mah-

dollisuuksia (saako jakaa, perustetaanko pienryhmiä jne.). Ja tässä pääsemme miettimään seuraavia 

palveluita. 

Itselläni on käytössä: 

 Edmodo 

 Peda.net 

Edmodo on amerikkalainen ilmainen opiskeluympäristö, selkeästi nykyaikainen – Facebook-tyylinen 

– kurssienhallintajärjestelmä, arviointi- ja raportointityökaluineen. 

 

Kuva 14: Edmodo-ympäristö 
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Toinen, muokattavien oppikirjojen myötä, käyttöön otettu ympäristö on peda.net. Tämä mahdol-

listaa kirjojen lisäksi sähköisten muistiinpanovihkojen luomisen. Peda.net –ympäristö mahdollistaa 

useita opiskeluun ja opettamiseen liittyvien toimintojen integroinnin samaan layoutiin.  

Sähköisiä oppikirjoja kustantava e-Oppi on tuottanut muokattavat oppikirjan peda.net –ympäris-

töön (tästä myöhemmin lisää). 

 

Kuva 15: Viikin normaalikoulun peda.net -ympäristössä 

Yllä oleva kuva (kuva 14) on työn alla olevan Viikin normaalikoulun peda.net –sivuston aloitussivu. 

Kuvassa näkyy käyttäjälle tarjolla olevat muokkausmahdollisuudet. Peda.net –ympäristö on varsin 

laajasti käytössä eri kunnissa. 

Miksi en mainitse SanomaPron uutta opiskeluympäristöä tai Fronteria, syy on puhtaasti siitä, että 

ne edustavat ”työnantajan pakottamaa” tai ”monimutkaista” ympäristöä. Näistä itse SanomaPron 

markkinoimaa järjestelmää kokeilleena sanoisin, että kanadalainen järjestelmä ei nyt uppoa Suo-

men kuvioihin (ainakaan vielä).  

Seuraavassa NEO-LMS, mikä Suomessa kulkee nimellä Edu2.0. Eräs varteenotettava ympäristö. 

 

Kuva 16: NEOLMS-opiskeluympäristö, Suomessa kulkee nimellä Edu 2.0 
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Twiittaaminen, Twitter ym. vastaavat kemian opetuksessa 

 

Twiittaaminen ei ole suomalaisen yhteisöllisen median kulttuurin merkittävin polku. Suomalaisessa 

TVT-yhteisössä toki Twitter on vahvasti käytössä (eri palveluita integroitu twitter-virtaan, mm. Fa-

cebook). 

 

Kotisivuille, omaan blogiin voi liittää (upottaa, embed) myös ”pikaviestimen” eli Twitterin syötteen. 

Tweetwally toimii työkaluna em. upottamisessa.  

Twiittauksen on Suomessa (ja opetuksessa) korvannut saman asian ajava Facebook.  

Kuva 18: Twiitti-virtaa Kuva 17: Twiitit voidaan koota myös omalle seinälle. 
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Muokattavat e-oppikirjat kemian opetuksessa – e-Oppi 

 

Orbitaali-sarjan lukion kemian oppikirjat ovat maailman ensimmäiset muokattavat sähköiset oppi-

kirjat ja Suomen ensimmäiset lukion kemian sähköiset oppikirjat.  

Muokattavien oppikirjojen käytöstä ja kokemuksista on tehty jo yksi pro gradu –työ (Marika Dufva, 

JY, Tietotekniikan laitos) ja AMK-opinnäyte (Anna-Riikka Ruottinen Treen AMK). Muokattavat oppi-

kirjat muodostavat uuden lähestymistavan ja antavat myös uusia työkaluja opetuksen pedagogiseen 

kehittämiseen.   

Muokattaviin oppikirjoihin liittyy tulevaisuuden pedagoginen oivallus: myös oppikirjat voivat olla 

niiden käyttäjien näköisiä ja sisältää omaan opiskeluun liittyvää painotusta ja näkemystä. Opettajien 

oman opettajuuden ja opiskelukäsityksen toteuttamisen mahdollistaa oppikirjojen muokkaaminen 

omaan käyttöön. Sähköiset muokattavat oppikirjat tuovat mukanaan oman toimintaympäristön – 

kuvassa olevat e-Opin kemian oppikirjat ovat peda.net –ympäristössä. Niitä on julkaistu myös 

muissa ympäristöissä (iOS, MobieZine, ePub), mutta niissä muokattavuus ei toteudu.  

 

Sähköiset vihot oppilaiden dokumentteina – vihkoon multimediaa 

 

Kannettava tietokone toimii erinomaisesti dokumentoinnin välineenä monessa mielessä: työohjeita 

poimitaan tietokoneelta – niitä voi myös työstää ja korjata hetkessä - ja virtuaalisessa opiskeluym-

päristössä julkaistuista materiaaleista. Kemiallisia ilmiöitä ja kokeellisten töiden tilanteita kuvataan 

kameralla työselostusta tai sähköiseen vihkoon tehtäviä muistiinpanoja varten. Aineistoa kooste-

taan tunnilla oman toimintaidean pohjalta.  

Sähköinen vihko toimii erilaisten muistiinpanojen, kotitehtävien kirjaamiseen. Monimutkaisemmat 

kuviot tai muistiinpanot voi poimia opettajan tekemästä diasta tai dokumenttikameralle laaditusta 

Kuva 19: e-Opin lukion kemian kirjat (tilanne keväällä 2015) 
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piirroksesta kameran avulla. Myös kotoa löydettyjen kemikaalien kuvat tuovat konkretiaa ja arjen 

kemian kontekstia kemian opiskeluun.  

Seuraavassa kuvassa näkyy yhden 7.luokan oppilaan sähköinen vihko. Siinä on kemiallisten merk-

kien opiskeluun liittyviä muistiinpanoja – ja kotitehtävänä olleen työn tuloksia. Sähköinen ympäristö 

(peda.net) mahdollistaa kuvakollaasien rakentamisen: kuvasarjassa poimintoja tunneilla tehdyistä 

kokeellisista töistä. 

 

Kuva 20: Oppilaan sähköinen vihko 

Peda.net –ympäristöön tehdyt vihot voi myös arvioida, oppilas antaa opettajalle lukuoikeudet vih-

koon tietyksi ajaksi. Lukuoikeudet voivat tietenkin olla koko ajan jolloin voi seurata oppilaan työs-

kentelyä sähköisen vihon kanssa. Opettaja voi tuottaa omaa, josta esim. sairaana ollut oppilas voi 

poimia muistiinpanoja ja esim. tunnille tehtyjen harjoituksien dokumentteja. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen pedagogisessa mielessä 

 

Jos tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lähestyy mm. Hakkaraisen ja Paavolan (Paavola & al. 2004, 

Hakkarainen & al. 2004; Paavola & Hakkarainen 2005) kuvaamien oppimisen kolmen perusmetafo-

ran avulla: 

1. Tiedonhankinta-metafora - monologinen 
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2. Osallistumis-metafora -dialoginen 

3. Tiedonluomis-metafora – trialoginen 

Tiedonhankinta-metaforan mukaan opettajan omat kotisivut ja toiminta selaimen ja tiedonhaun 

ympärillä on monologista toimintaa, se korostaa yksilön ja yksilöön kohdistuvaa tiedon jakamista. 

Tällöin korostuu myös se, miten virtuaalisissa opiskeluympäristöissäkin tieto löytyy, se ei ole mis-

sään mielessä prosessia, ajan mittaan hyvinkin staattisen tiedon tallentamista ja jakamista sekä 

oppijoiden toimesta sen hankintaa.  

Tiedon jakaminen voi toki olla 

opettajalle, monologisuudesta 

huolimatta, merkittävä panos-

tus. Muille opettajille ideoiden, 

kokemuksien ja myös henkisen 

tuen jakaminen kuvaa nykyai-

kaista suhtautumista opettajuu-

teen. Tästä hyvä esimerkki on 

Kemian opettajien vertaisryhmä 

Facebookissa. Allekirjoittaneen 

omien opetusharjoittelijoiden 

kanssa tapahtuvaan yhteydenpi-

toon ja mentorointiin perustama 

ryhmä on laajentunut lähes 250 

jäsenen verkostoksi. Ryhmä on jo laajuudessaan niin iso, että se tuottaa työnjakoja ja useissa kes-

kusteluissa kohtuullisen nopeasti toimintavinkkejä ja ideoita opetuksen pulmiin.  

Osallistumis-metaforan mukaiseen toimintaan liittyy pyrkimys kahdenväliseen vuorovaikutuk-

seen. Hyvin toimiva blogi vastaa tähän tarpeeseen – pyrkimys saada lukijat kommentoimaan blogi-

postauksia. Pedagogisesti blogien käyttö voidaan ymmärtää reflektion käsitteen kautta. Onko blogit 

ja esim. blogien kautta arvioitavaksi jaettavat tuotokset sellaisia, että se houkuttelee kommentoi-

maan – vapaaehtoisesti? Usein koulukäytössä edellytetään, että ”pitää käydä arvioimassa kolmen 

muun blogia tai tuotosta” osana omaa kurssiarvosanaa.  

Tiedonluomis-metaforan merkitys on yhdessä tekemisessä. Onko kyse ”jaetun asiantuntijuuden” 

tai ”yhteisöllisen tiedon muodostamisen” filosofiasta, riippuu lähestymistavasta. Jaetut kansiot, 

jaetut asiakirjat, muokattavat ympäristöt ovat avainasemassa tämän metaforan toteuttamisessa. 

Ehkä laajimmin käytetty toimintamalli on Googlen GoogleDocsien hyödyntäminen yhteisen asiakir-

jan, dokumentin, luomisessa. Laajemmassa työssä on mielekästä ottaa käyttöön wiki-ympäristö.  

Scaffolding 
Mallintamista ja animointia tukevia työkaluja kutsutaan kognitiivisiksi (ajattelua tukeviksi) työka-

luiksi (Bruner). Näiden tarkoituksena mahdollistaa välineellisen tuen (scaffolding) antamisen oppi-

jalle. Tuki voi olla myös haasteellinen tehtävä, jossa oppija pyrkii etenee omassa optimaalisessa lä-

hikehityksen vyöhykkeellään käyttäen em. kognitiivisia työkaluja tai opettajan tukea (Vygotsky).  

 

Kuva 21: Kemian opettajien vertaisryhmä Facebookissa 
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Kokeellisuus vs. tieto- ja viestintätekniikka 

 

Kokeellisuuden ja tieto- ja viestintätekniikan vastakkainasettelu on tuomittu epäonnistumaan. Tä-

män vastakkainasettelun takana on enemmänkin halu tai haluttomuus ottaa tieto- ja viestintätek-

niikkaa käyttöön yleensä. Hyvä asia sinänsä on se, ettei kokeellisuutta ja teoreettisesta opetusta 

enää aseteta vastakkain. Ne kun eivät sitä ole – ja lähestymistapoina ne eivät ole toisiaan parempia 

– omien ja tukemieni tutkimuksien mukaan opettajan otteet ja toiminta määräävät niiden painoar-

von ja toimivuuden. Kun alla olevaa kuvaa tarkemmin analysoi, monta asiaa voidaan tukea tieto- ja 

viestintätekniikan työkaluilla: 

 

Kuva 22: Lavosen & kumpp. näkemys kokeellisuustyöskentelyn ulottuvuuksista 

Sähköisen vihkon käyttö, kuten aiemmin mainittu, toimii oppilaiden dokumentoinnin työkaluna. Ko-

keelliseen työskentelyyn voidaan liittää kuvien, äänen tai videon ottamista. Raportointi, työselos-
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tukset, posterit ovat olla sähköisessä muodossa monipuolisempi (multimediaa) kuin perinteiset pa-

perille tuotetut. Erilaiset ympäristöt mahdollistavat tekstin samanaikaisen tuottamisen (wiki-tyyp-

pinen lähestymistapa), jossa yhteisöllisesti tuotetaan aineistoa. 

 

Pedagogiset haasteet 

 

Yksi suurimmista pedagogisista haasteista on suomalais-

ten oppilaiden ja lukiolaisten kotona läksyjen parissa käy-

tetyn ajan huomattavat lisääminen. Oheisen tilaston 

mukaan suomalaiset koululaiset käyttävät todella vähän 

aikaa viikossa kotitehtävien tekemiseen, vain 2,8 tuntia 

viikossa – se on puolisen tuntia päivässä. Ja tämä on kes-

kiarvo. Se, että meillä on maailman lyhimmät koulupäi-

vät, laittaa todella ihmettelemään suomalaisten menes-

tymistä PISA-tutkimuksissa. 

Keskustelu formaalista, nonformaalista ja informaalista 

oppimisesta asettuisi tähän kohtaan hyvin. Siitä joskus 

toiste. 

Facebookin käyttö (vuonna 2014) kertoo kouluja käyvän 

ikäryhmän osalta sen, että koulujen pitäisi löytää tästä 

ympäristöstä apuja opiskeluun. Facebook tavoittaa mel-

koisen osan oppijoista niiden vapaa-ajalla. 

 

Kuva 24: Facebookin käyttö 

Varoituksen sanoja 
 

Ensiksi: Kaikki edellä mainitut valinnat perustuvat joko pedagogiseen oivallukseen tai sen ”varas-

tamiseen” erinomaiselta kollegalta. Niitä ei ole siis toteutettu sen takia, että tietotekniikkaa tai yh-

teisöllistä mediaa (jotkut käyttävät tästä harhaanjohtavasti termiä sosiaalinen media) olisi ollut 

pakko käyttää tai se olisi jotenkin muoti-ilmiö. 

Kuva 23;: Paljonko käytetään aikaa kotitehtävien te-
kemiseen 



 ~ 17 ~ 

Toiseksi: Tietokoneiden ja erilaisten ohjelmien käyttö palvelee pedagogisia tarkoitusperiä ja perus-

tuu oppilaiden ja opiskelijoiden oman tuottamisen tukemiseen helposti opittavalla tai jo tutulla 

käyttöliittymällä. iPadien synnyttämän appsi- ja drillipedagogiikan sijaan ne tukeutuvat tuotoksien 

yhteensovittamiseen ja kokonaisuuksien pedagogiseen hallintaan.  

Kolmanneksi: Lukioissa pitää paneutua oikeiden tietokoneiden käyttöönottoon ja hyödyntämi-

seen, koska sähköiset yo-kokeet eivät toimi kuin niillä laitteilla, joihin voi asentaa DigabiOS:n toimi-

maan (ns. x86-laitteet). Näennäisen helppokäyttöisyyden, jolla iPadeja markkinoidaan, takaa tulee 

eteen kysymyksiä: ”meidän opettajat käyttävät kaikki eri appseja” (joiden toiminnallisuudet poik-

keavat) tai ”missä on tiedosto nyt sitten on” (iPadeissa ei ole tiedostohallintaa) tai ”miten voi prin-

tata” (vaatii tietyn laitteen eikä talon mahdollinen langaton tulostus tue) jne. Mielekkään ja tulevai-

suuteen tähtäävän pedagogisen ajattelun sekä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen lähtökoh-

tana ei ole iPadien, vaan oikeuden tietokoneiden ja hybridilaitteiden käyttö (kosketusnäytöllinen 

kannettava tietokone, jossa näyttö on irrotettavissa tabletiksi). 

 

 

 

 


