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Johdanto materiaaliin

Tämä materiaali on tehty osana Oulun yliopiston sivuainetta Oppiminen ja 

koulutusteknologia. Materiaali käy läpi Googlen Chrome-selaimelle ladattavia 

laajennuksia, joiden avulla voi helpottaa kolmiportaisen tuen toteutumista 

inklusiivisessa yleisopetuksen luokassa. Materiaalin tiedot ovat pääosin Eric Curtsin

keräämästä materiaalista opiskeltua. Kaikki materiaalin kuvat ja tekstit ovat itseni 

tekemiä ja olen opetellut itse käyttämään jokaista materiaalissa kuvattua 

laajennusta uutena asiana myös itselleni.

Toivon materiaalista olevan apua eri tuen tarpeisien oppilaiden opetuksessa. 

Materiaali on pyritty tekemään mahdollisimman helposti lähestyttäväksi ja ohjeet 

selkeiksi ja helpoiksi jokaiselle opettajalle. Toivottavasti materiaalista on hyötyä!

Saana-Emilia Junnola



TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Ilmainen laajennus Chrome-
selaimelle

 Ladattavissa: 
https://chrome.google.com/we
bstore/detail/use-immersive-
reader-on-
w/fmidkjgknpkbmninbmklhcgaal
falbdh?hl=en

 Laajennus toimii maalaamalla 
haluttu teksti
ja painamalla hiiren oikeaa 
näppäintä

 Valitaan ”Help me read this”

https://chrome.google.com/webstore/detail/use-immersive-reader-on-w/fmidkjgknpkbmninbmklhcgaalfalbdh?hl=en


TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Valittu teksti aukeaa 

uuteen ikkunaan, jossa 

teksti näkyy selkeällä 

fontilla

 Alhaalla sijaitsee ”Play”-

nappi, jota painamalla 
lukutoiminto käynnistyy



TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Lukunopeutta ja lukijan ääntä 

voi muokata ”Play”-napin 

vieressä olevalla napilla



TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Oikeassa yläreunassa sijaitsevasta ensimmäisestä 

kuvakkeesta voi muokata tekstin kokoa, riviväliä, 

fonttia ja tekstin taustaväriä



TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Ylälaidan valikon toisesta kuvakkeesta voi 

tekstiin lisätä tavuviivat tai korostaa omalla 

värillään eri sanaluokkia, kuten 

esimerkkikuvassa verbit



TEKSTI PUHEEKSI: IMMERSIVE READER

 Ylälaidan valikon kolmannesta 

kuvakkeesta saa apua lukemiseen. 

 Työkalulla voi valita tekstistä 

näkymään vain rivin kerrallaan

 ”Picture Dictionary” antaa joillekin 

sanoille kuvavastineen sanaa 

klikkaamalla

 Lisäksi työkalu sisältää 

sanakirjaominaisuuden



Teksi 

puheeksi: 

Google lens

Googlen kamerassa ja 

kuvat-sovelluksessa 

löytyy ”Lens” toiminto, 

joka tunnistaa tekstin 

kameran kautta, 

esimerkiksi kirjasta, ja 

lukee sen ääneen.

Google Lens appi:

https://play.google.com

/store/apps/details?id=c

om.google.ar.lens

TEKSTI PUHEEKSI: GOOGLE LENS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens


LUETTAVUUS: LEXEND - FONTTI

Google Docsissa on erityinen ”Lexend” fontti, 

joka on suunniteltu nimenomaan lukemisen 

haasteita omaaville henkilöille

 Fontti → ”More fonts”

 Hakutyökalu



LUETTAVUUS: POSTLIGHT READER

 Ilmainen laajennus ladattavissa 
Google Chrome-selaimelle

 Ladattavissa: 
https://chrome.google.com/websto
re/detail/postlight-
reader/oknpjjbmpnndlpmnhmekjpo
celpnlfdi

 Laajennus poistaa halutulta 
nettisivulta häiritsevät mainokset, 
kommentit ym. Jättäen tilalle vain 
itse asiasisällön ja siihen liittyvät 
kuvat

 Ollessasi halutulla nettisivulla, 
valitse osoiterivin oikeastalaidasta
laajennukst (palapelinpala) ja etsi 
sieltä ”Postlight Reader”, jonka 
kuvake on pieni raketti

https://chrome.google.com/webstore/detail/postlight-reader/oknpjjbmpnndlpmnhmekjpocelpnlfdi


LUETTAVUUS: POSTLIGHT READER

ENNEN: JÄLKEEN:



Luettavuus: Postlight Reader

Postlight Readerin 

puhdistuksen jälkeen sivun 

oikeaan yläkulmaan ilmestyy 

pieni mutteri, josta voi säätää 

sivuston 

- Tekstin kokoa

- Fonttia

- Teeman väriä



ÄÄNITUKI: MOTE

 Ilmainen laajennus 
Google Chrome-
selaimelle

 Ladattavissa 
https://chrome.google
.com/webstore/detail
/mote-voice-notes-
feedback/ajphlblkfppp
dpkgokiejbjfohfohhmk

 Laajennuksen avulla 
voi lisätä ääntä 
nettisivuille sekä eri 
ohjelmiin, melkeinpä 
minne tahansa mihin 
voi kirjoittaa

 Ilmaisohjelmalla voi 
tehdä 

 max. 30 sekunnin 

äänitteitä 

 20 äänitettä / 

kuukausi

 Motea voi käyttää 

muun muassa

 Google Docsissa

 Google Slidessa

 Google Formsissa

 Google Classroomissa

https://chrome.google.com/webstore/detail/mote-voice-notes-feedback/ajphlblkfpppdpkgokiejbjfohfohhmk


ÄÄNITUKI: MOTE 
Google Docs

 Google Docs

 Äänitetty palaute dokumenttiin maalalla haluttu 
kohta ja painamalla sivuun ilmestyvästä palkista 
”Add comment”

 Jos oppilaalla ei ole Motea, äänite
avautuu omaan ikkunaan

 Laittaa äänite ”hyperlinkkinä” Docs dokumenttiin 
maalaamalla haluttu kohta ja painamalla ”Add
hypermote”

 Esim. tehtävänanto kirjoitettuna, sekä ääneen 
luettuna

 Esim. sanelutehtäviin

 Esim. oppilaiden ääntämis-tehtäviin (oppilaat 
äänittävät)



ÄÄNITUKI: MOTE 
Google Slides

 Google Slides

 Slides ohjelman yläreunan 

Mote ikonin avulla saat lisättyä 

oman äänitteen diaesitykseen

 Äänityksen jälkeen Mote luo 

diaesitykseen pienen 

liikuteltavan megafoni-ikonin, 

jota painamalla äänite on 

kuunneltavissa

 Myös oppilaat voivat lisätä 

omia ääniään osana tehtäviä



ÄÄNITUKI: MOTE 
Google Forms

 Google Formsilla voi tehdä erilaisia kyselylomakkeita

 Kyselyn kysymyksiin voi lisätä oman äänitteen

 Paina kysymyslaatikon alalaidan Mote-ikonia ja äänitä haluamasi äänite

 Myös kyselyn vastaaja voi lisätä vastauksensa Mote-äänitteenä, jos hänellä on ladattuna 
kyseinen laajennus



ÄÄNITUKI: MOTE 
Google Forms

 Myös kyselyn vastausvaihtoehtoihin voi lisätä oman äänitteen

 Menemällä Mote-laajennusikoniin ja painamalla ”Record a mote voice note”, joka antaa linkin lisättäväksi 

tekstikenttään

 HOX! Kopioimalla linkki vastaukseen, häviää muu teksti kokonaan



ÄÄNITUKI: MOTE 

 Moten avulla voit myös 

seurata

 onko äänitteitä 

kuunneltu, 

 ovatko ne saaneet 

palautetta tai 

reagointia kuuntelijolta

 sekä palata takaisin 

alkuperäiseen mote-

linkkaukseen (esim. 

Google Formssiin)
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Linkkivinkkejä

 Chromebook- tietokoneita käyttävät:

 https://services.google.com/fh/files/misc/accessibility_flashcards_april_2020.pdf

 https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=fi
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