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T ässä jutussa esitellään muutama vink-
ki mobiililaitteiden hyödyntämiseen 
kielten opetuksessa. Juttu pohjautuu 

kirjoittajan omiin kokemuksiin iPadin, iPod 
touchien ja opiskelijoiden omien älypuhelin-
ten hyödyntämisestä aikuiskoulutuksessa. 

Kun suunnittelet mobiilitoteutusta
Sovellusten ja laitteiden kirjo saattaa tuntua 
mahdottoman laajalta, mutta uusia ohjelmia 
ja laitteita on helppo omaksua, kunhan pääsee 
alkuun. Kieltenopettajan kannattaakin aloit-
taa 1–2 sovelluksella, joita lähdetään yhdessä 
tuumin opiskelijoiden kanssa kokeilemaan. 

Ennen aloitusta mietitään mobiilitoteu-
tuksen tavoitteet: mitä työskentelyssä on tar-
koitus oppia? Vasta tämän jälkeen valitaan 
sopiva sovellus tai sovellukset ja mietitään, 
miten prosessi etenee ohjeiden antamisesta 
toteutukseen ja tuotosten mahdolliseen jul-
kaisemiseen ja jakamiseen. 

Käytännön järjestelyjä kannattaa myös 
miettiä: Millä laitteilla työskennellään? Työs- 
kennelläänkö porrastetusti vai samaan ai-
kaan, yksin vai pareittain? Lisäksi on muis-
tettava pyytää julkaisuluvat opiskelijoiden 
tuotoksiin. Etukäteen tarkistetaan wlanin 
kuuluvuus luokkiin ja käytäville, joissa työs-
kennellään. Koulun linja maksullisiin sovel-
luksiin kannattaa myös selvittää.

Tunteja aktivoivia sovelluksia
Oppilaita voi osallistaa teknologian avulla. 
Esimerkiksi Socrative on ilmainen, laiteriip-
pumaton sovellus, jonka avulla opettaja voi 
luoda luokkaansa viestiseinän tai kysymys–
vastausjärjestelmän. Sovellus toimii myös, 
jos opettajalla ei ole luokassaan tablettia vaan 
PC. Se sopii esimerkiksi tietokilpailuihin, 
opiskelijoiden aktivointiin, äänestykseen ja 
brainstormaukseen.

QR-koodien taakse voit jemmata linkin,  
videon, musiikkia, äänen, tekstiä tai vaikkapa 
puhelinnumeron! Kokeile esimerkiksi koulun 
käytäville ripoteltua aarrejahtia tai sanabin-
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goa vieraskielisillä sanoilla. Voit myös kätkeä 
QR-koodin taakse lauseita; näin esimerkiksi 
kysymyssanojen opettelu ja puheharjoituk-
set sujuvat leikkisästi! Ison ryhmän kanssa 
pärjäät, kun tulostat QR-koodit erivärisille 
papereille, joista kukin muodostaa oman lin-
jastonsa. Ei muuta kuin skannailemaan!

Suullista kielitaitoa harjoittelemaan
Mobiililaitteet mahdollistavat animaatioiden 
ja videoiden tekemisen ja äänittämisen. Esi-
merkiksi Puppet Pals -sovelluksella asiakas-
palvelutilanteiden harjoittelua ei tarvitse jän-
nittää, kun animaatiossa liikkuukin hahmo 
eikä oma identiteetti paljastu. Ääntämistä ja 
sanavarastoa tulee treenattua ihan huomaa-
matta, kun koulussa kuvattua klippiä esittelee 
myöhemmin kotiväelle. 

Äänitys on kielten opiskelussa hyödylli- 
nen apuväline. Mobiililaitteille on erilaisia oh- 
jelmia, joiden avulla opiskelijat voivat esi-
merkiksi äänittää puheharjoituksia jatko-
työskentelyä tai kieliportfoliotaan varten. Pu-
helinfraaseja voidaan harjoitella lukemalla,  
kirjoittamalla ja draaman avulla, mutta esimer- 
kiksi Skype mahdollistaa autenttiset puhelin-
harjoitukset kielten opetuksessa. Skype on il-
mainen sovellus, joka toimii useimmissa mobii-
lilaitteissa. Sen käyttämiseen tarvitaan verk-
koyhteyttä. Isoissa ryhmissä voi määrätä pu- 
hujat ja kirjurit erikseen ja vuorotella rooleja. 

Sadutuksen avulla harjoitellaan suullista 
ilmaisua, kuuntelemista, kirjoittamista ja sa-
navarastoa myös vieraalla kielellä. Esimerkik-
si Story wheel -sovelluksessa lähtötilanteen 
valittuaan pääsee kertomaan sovelluksen 
arpomista henkilöistä tarinaa, jonka sovellus 
äänittää. Mainio läksysovellus tai materiaali 
yhteistoiminnalliseen tarinan kerrontaan! 
Saatavilla on myös Story cubes -nopat, joita 
heitetään ja kerrotaan tarinaa.

Sanavarastoa mobiilisti
Paperisena tunnetut flashcardit saa myös 
mobiililaitteelle. Jokainen voi suoraan so-

vellukseen tehdä omat korttinsa, tai kort-
teja voidaan yhteisöllisesti jakaa. Ilmainen 
gFlash-sovellus toimii useissa älypuhelimissa 
ja tableteissa. Opiskelija saa tärkeimmät fraa-
sit tai sanat omaan kännykkäänsä ja voi har-
joitella vaikkapa bussissa istuessaan vierasta 
kieltä. Näppärää!

Sanojen opiskelu voi olla hauskaa! Esimer-
kiksi TagCloud-sovelluksella tehdyt sanapilvet 
voidaan kopioida huoneentauluiksi tai jakaa 
sosiaaliseen mediaan, sähköpostiin tai blogiin 
muiden opiskelijoiden ihailtaviksi. Perintei-
set sanaston opetukseen käytetyt sanasokke-
lot ja muut pelit löytyvät myös sovelluksina. 
Kokeile vaikkapa hirsipuuta! Pelatessa sana-
varasto karttuu rennolla otteella.

Mobiililaitteilla voi yhdistää kuvan tiet-
tyyn sanaan. Oppilaille voidaan antaa teh-
täväksi ottaa kuvia tietystä aiheesta tai käsi-
tellyn tekstin sanoista. Skitchin avulla kuviin 
voidaan kirjoittaa sana tai sanoja vieraalla 
kielellä. Mainio sovellus myös tienneuvomi-
sen harjoitteluun, ajo-ohjeiden tekemiseen ja 
sijaisen ohjeistamiseen! 

Sarjakuvan tekeminen toimii esimerkiksi 
asiakaspalvelutilanteiden mielikuvaharjoit-
telussa. Strip Design -sovelluksella voi koota 
haluamansa kuvakollaasin ja lisätä kuhunkin 
ruutuun puhekuplat ja muut tehosteet.

Popplet on helppokäyttöinen ja selkeä 
sovellus käsitekarttojen tekoon. Opiskelijat 
voivat harjoitella vieraan kielen sanastoa tiet-
tyyn teemaan tai fraaseja tietyssä tilanteessa. 
Tekstin lisäksi käsitekarttaan voi lisätä kuvia 
tai piirroksia. SonicPics-sovelluksella opiske-
lijat voivat tehdä videoita esimerkiksi sanas-
tosta tai kertoa tarinaa kuvista. Opettaja voi 
tehdä oppimateriaalia, jossa yhdistyy sana, 
kuva ja ääni.

Tuotosten jakaminen ja kommentointi
Mobiiliuden parhaita puolia on mahdollisuus 
tuotosten jakamiseen ja kommentointiin. 
Esimerkiksi Youtubeen voidaan jakaa kaikki 
tehdyt videot ja animaatiot. Youtube-linkkiä 
on kätevä jakaa eteenpäin blogiin tai sosiaa-
liseen mediaan. Julkaisua ja kommentointia 
voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kieltenopetta-
jat voivat perustaa oman tilin, jotta koulun 
videot menevät saman kanavan alle ja niitä 
on helppo hallinnoida. 

On olemassa erilaisia blogialustoja, ku-
ten Posterous, Blogger ja Wordpress, joihin 
opiskelijat voivat julkaista tuotoksiaan joko 
sähköpostitse tai erillisen mobiilisovelluksen 
kautta. Opiskelijat voivat perustaa myös omat 
bloginsa, jotka toimivat oppimispäiväkirjana 
ja portfoliona. Myös sähköisen kirjan tekemi-

nen on tosi helppoa mobiililaitteella! Kuvien 
ja tekstin lisäksi voi lisätä ääntä.

Opettaja ja opiskelijat voivat jakaa materi-
aalia ja tuotoksia toisilleen esimerkiksi Goog-
le Driven tai Dropboxin kautta langattomasti 
mobiililaitteisiin. Dropbox-linkin taakse viety 
tiedosto ei kuormita sähköpostia, ja Google 
Drive mahdollistaa ryhmätentit ja kyselyt 
myös mobiililaitteella.

AnnA von ZAnSen

Kirjoittaja toimii saksan ja ruotsin kielen kouluttajana Om-
nian aikuisopistossa, vetää Opi oppimaan -kursseja HEROs-
sa ja kouluttaa kieltenopettajia käyttämään teknologiaa 
hyödyksi opetuksessaan. Anna tekee Helsingin yliopistolle 
tutkimusta opettajien teknologia-asenteista. Annan blogin 
löydät osoitteesta www.posterous.com/vieraskieli.

Kieltenope, kokeile näitä!
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