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OPETTAJAN REKISTERÖITYMINEN

Opettajan tulee ensin 
rekisteröityä palveluun 
osoitteessa: 
https://app.reactored.com ja 
valitsemalla rekisteröidy.

Täytä vaaditut kentät, joissa 
kysytään nimi- ja 
sähköpostiosoitetiedot ja 
klikkaa rekisteröidy 
-painiketta.

Huom. Mikäli olet käyttänyt 
Reactoredia aiemmin,
katso ohjeet sivulta 6.

Rekisteröitymisen voi tehdä myös eri tunnistautumispalveluiden avulla: 

Google - s.posti
Out365 - s.posti
MPASSid - kirjautuminen

Rekisteröinnin jälkeen sinut ohjataan seuraavien vaiheiden läpi:

1. Opettajan kirjautumiskoodin syöttäminen
2. Kieliparin valinta
3. Ensimmäisen opetusryhmän luominen
4. Tietojen tallentaminen oppilaiden kutsumiseksi

https://app.reactored.com/#!/login?view=register


Seuraavaksi järjestelmä pyytää 
sinua luomaan oppijoista koostuvan 
ryhmäsi. Anna ryhmälle nimi, lisää 
halutessasi kuva. Pääset 
muokkaamaan näitä tietoja 
myöhemmin ryhmän tiedoissa. Kun 
olet valmis paina “continue” 
-painiketta.

Mikäli sinun ei ole tarkoitus luoda 
uutta ryhmää, vaan haluat liittyä 
olemassa olevaan ryhmään, paina 
“skip for now” tekstiä. Pyydä ryhmän 
luonutta opettajaa lisäämään sinut 
ryhmään manuaalisesti.

RYHMÄN LUOMINEN

Opettajakoodin syöttäminen 
aktivoi käyttäjätunnuksesi ja liittää 
sinut opettajaksi omaan 
oppilaitokseesi. 

*Huomioi, että jokainen opettaja 
liittyy koulutiliin samalla, 
opettajakoodilla.

OPETTAJAKOODI



1. Kun oppilaat kirjautuvat 
järjestelmään s.postilla tulee 
opettajan tehdä ryhmään 
liittymiskoodi (invitation code). 
Oppilaat pääset liittymään ryhmään 
+JOIN-napin avulla sisään 
kirjautumisen jälkeen. (sivu 9.)

2. Luo tarvittava määrä 
käyttäjäkoodeja (Login codes) 
ryhmään liitettäville käyttäjille ja 
paina “continue” -painiketta. 

Reactored luo koodit automaattisesti 
ilmoitetulle käyttäjämäärälle. Koodit 
ovat yksilöllisiä ja toimivat jatkossa 
oppijoiden käyttäjätunnuksina. 
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Seuraavaksi sinun tulee jakaa haluamasi 
oppimateriaalit ryhmälle. 

Löydät valmiit kurssimateriaalit 
vasemman puolen “share”-napin takaa. 
Valitse kurssikansiot, jotka haluat jakaa 
ryhmälle ja paina “copy”-painiketta. 

Valitsemasi kansiot ilmestyvät shared 
materials- kohdan alle. 

Jos valitulle kieliparille ei ole löydettävissä 
kokonaisia kursseja voit kopioida sisältöjä 
yksittäisinä oppitunteina.

Käytä tätä järjestystä: 

1. Luo kurssikansio painamalla start-nappia 

2. Valitse haluamasi sisällöt ja kopioi tunnit 
kurssikansioon. Voit hakea oppitunteja 
hakusanojen ja erilaisten filttereiden avulla. kun 
olet valinnut tunnit paina copy-nappia

Kun olet valmis jatka seuraavaan vaiheeseen..  



Kun liittymiskoodi/käyttäjätunnukset on 
luotu ja materiaalit valittu, ryhmä on 
valmis. 

Saat tulostettua ryhmän tiedot pdf. 
-tiedostona “Get group info” 
-painikkeesta.

Paina lopuksi vielä “continue” 
viimeistelläksesi käyttöönoton.
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Pääset myöhemmin muokkaamaan 
ja katsomaan ryhmän tietoja sekä 
koodeja ryhmäkortin muokkaus/edit 
-painikkeen kautta. 

TAPA 2: Olemassa olevat 
käyttäjätunnukset
Mikäli olet rekisteröitynyt aiemmin Reatorediin 
opettajana, sinun tulee kirjautua tavallisesti 
Reactorediin ja sen jälkeen liittää oma tunnus 
opettajaksi Hoppa på -materiaaliin. 

Syötä Hoppa på- opettajakoodi vasemman 
alareunan +Join-napin kautta. Saat sisällöt 
näkyviin vaihtamalla käytössä olevan 
organisaation yläpaneelista.



OPETUSRYHMÄN MUOKKAAMINEN
Pääset muokkaamaan olemassa oleveia tai  luomaan uusia ryhmiä 
ryhmät -välilehdeltä. Muista tarkistaa, että kielivalinta on oikein uutta 
ryhmää luodessa.

Oppijoille, joilla ei ennestään ole Reactored-käyttäjätunnusta, voit luoda 
kirjautumiskoodin, jonka avulla oppija liittyy kurssillesi ilman erillistä 
rekisteröitymistä. Valitse vain luotavien koodien määrä ja klikkaa lisää 
-painiketta. Tällöin järjestelmä luo valitsemasi määrän uniikkeja 
kirjautumiskoodeja, jotka muodostuvat ikkunan oikeaan reunaan. Klikkaa 
lopuksi päivitä-painiketta.

Kun oppija liittyy organisaatioon kirjautumiskoodilla häntä pyydetään  
luomaan käyttäjänimi (pakollinen tieto) sekä kirjoittamaan etu- ja sukunimi 
(vapaaehtoinen). Jotta opettaja pystyy tunnistamaan oppijat 
arviointinäkymässä, opettaja voi muokata itselleen näkyvää oppijan nimeä. 

Nähdäksesi kirjatumiskoodit 
klikkaa silmä-ikonia. 



Mikäli oppijalla on olemassa oleva Reactored-käyttäjätunnus, mutta 
hän ei ole liittynyt koulun organisaatioon, voit luoda ryhmääsi 
kutsukoodin. 

Kohdassa Luo ryhmäkutsu klikkaa Valitse -painiketta ja luo ryhmälle 
kutsukoodi, jonka tulee olla vähintään kuuden merkin pituinen. Lisää 
lopuksi kutsukoodillesi voimassaoloaika, sekä enimmäiskäyttäjämäärä. 
Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta.

Huom! Rekisteröityneitä 
käyttäjiä, (opettajia ja 
oppijoita) jotka ovat samassa 
organisaatiossa kanssasi, on 
myös mahdollista lisätä 
manuaalisesti ryhmän 
asetuksista. Tämä ei 
kuitenkaan ole suositeltu tapa.

RYHMÄKUTSU



Jakaaksesi oppimateriaaleja Reactoredissa, aloita Luo materiaalia 
-välilehdeltä. Klikkaa Uusi kurssikansio-painiketta luodaksesi kurssin 
ja täytä pyydetyt tiedot.

Klikkaa kurssikansiota 
avataksesi kurssin 
muokkaamista varten

Muista aina tarkistaa, että valitsemasi kieliparivalinnat ovat oikein. 
Mikäli opetat useampaa kieltä, muista vaihtaa kielipari aina 
opetettavan kielen mukaan ennen uuden kurssin luomista.

Helpoin tapa lisätä opiskeltavaa sisältöä kurssillesi on hyödyntää 
Reactoredin valmiita oppimateriaaleja. Klikkaa Kopioi 
kurssi/-oppitunti -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Voit myös 
hyödyntää 
järjestelmästä 
löytyviä valmiita 
kursseja.

OPPIMATERIAALIT:
LUONTI JA JAKAMINEN



Kopioi oppitunteja -näkymässä, voit suodattaa oppitunteja hakusanojen, 
organisaation, taitotason, vaikeustason sekä koulutustason mukaan. 
Valitse sopivat hakukriteerit alasvetovalikoista ja klikkaa etsi-painiketta.

Kaikki valmiit oppitunnit, jotka kopioit 
kurssiisi on automaattisesti nimetty 
oppitunnin nimellä, sekä copy 
-päätteellä. Voit muokata oppitunnin 
nimeä klikkaamalla oppituntikortin 
oikean yläkulman kolmea pistettä ja 
valitsemalla muokkaa.

Kun kopioit oppitunteja kurssiisi, ne eivät ole automaattisesti 
näkyvissä oppijoillesi. Voit tarkastella ja muokata oppitunnin sisältöä 
klikkaamalla oppituntikorttia. Kun haluat jakaa oppitunnin 
kurssilaisillesi, klikkaa muokkausnäkymästä näkyvissä-painiketta. 
Saat kurssin julkiseksi klikkaamalla julkinen- painiketta.

Kopioidaksesi 
valitsemasi 
oppitunnit, klikkaa 
kyseistä 
oppituntikorttia ja 
klikkaa lopuksi 
kopioi -painiketta

Liikuttamalla 
hiiresi 
oppituntikortin 
päälle, näet 
sivun oikeassa 
reunassa 
oppitunnin 
sisällön.

Oppitunnin näkyvyyttä voi 
myös säätää kortin päällä 
olevasta kytkimestä



Helppo tapa tuottaa opetusmateriaalia on hyödyntää olemassa olevia 
sana- ja lauselistoja. Voit muuntaa tällaiset listat helposti valmiiksi 
tehtäviksi käyttämällä tehtävägeneraattoria. Klikkaa Uusi oppitunti 
-painiketta ja syötä tarvittavat tiedot. Klikkaa Luo oppitunti -painiketta.

Kun olet luonut uuden oppitunnin, klikkaa oikeasta yläkulmasta 
Tehtävägeneraattori-painiketta ladataksesi siihen olemassa olevia 
sanastoja, lauselistoja tai esimerkiksi artikkeleita.

Klikkaa Lista-painiketta ja liitä sana- tai lauselista 
kenttään. Valitse valikosta onko kyseessä sana- vai 
lauselista ja valitse erotinmerkki.  Klikkaa lopuksi Luo 
tehtävät -painiketta.

Voit myös liittää valmiin tekstin, josta 
tehtävägeneraattori erottelee sanat 
valmiiksi sana- ja lausetehtäviksi.



Kun järjestelmä on luonut tehtävät, merkitse tehtävät, jotka haluat 
sisällyttää oppituntiisi valitsemalla ne vihreällä väkäsellä. Klikkaa 
lopuksi Tallenna tehtävät ja vahvista valinta.

Jos materiaalissasi on sama kielipari, mutta lähde- 
ja kohdekieli ovat toisinpäin, voit muuttaa 
käännössuuntaa klikkaamalla nuolipainikkeesta.

Kun tuotat opetusmateriaalia alusta alkaen itse, voit hyödyntää 
Reactoredissa monia erilaisia tehtävätyyppejä. Aloita luomalla uusi 
oppitunti ja lisää uusi tehtävätyyppi + -painikkeella.

Voit käyttää samaa 
tehtävätyyppiä 
useampaan kertaan. 
Muokkaustilassa voit 
muokata ja poistaa 
tehtäviä.

Voit muuttaa tehtävien järjestystä 
raahamalla niitä. Klikkaa tehtävän 
otsikkoa pienentääksesi sen ja 
raahaa tehtävät haluamaasi 
järjestykseen



Täytä haluamasi sisältö eri tehtävätyyppien kysymys- ja 
vastauskenttiin. Klikkaamalla lisää-painiketta voit lisätä tehtäviä.

Klikkaa ? saadaksesi 
käännösehdotuksen

Klikkaa tästä 
lisätäksesi kuvan.

Videotehtävään voit liittää Youtube 
-videon klikkaamalla video -ikonia. 
Kopioi videon URL-osoite kenttään. 

Voit lisätä ja poistaa 
vastausvaihtoehtoja 
monivalintatehtävissä. Muista 
valita oikea vastaus.

Voit ottaa konelukijan 
käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä klikkaamalla 
ÄÄNET-painiketta.

Klikkaa tästä 
lisätäksesi 
tekstin.



Produktiivinen tehtävä on monipuolinen tehtävätyyppi, jossa tehtävänantoon 
on mahdollista liittää mediaa. Oppija siis kuuntelee, lukee tai katsoo ensin 
tehtävänantoon liittyvän median ja vastaa sitten tehtävään. Oppija tuottaa oman 
vastauksensa puhumalla, kirjoittamalla tai valitsemalla annetuista sanoista. 
Oppitunnin alussa oppilaan tekemä oppimistyylin valinta (pelillinen vs. 
produktiivinen) ei ole voimassa tässä tehtävätyypissä, vaan tehtävään vastaaminen 
määräytyy laaditun tehtävän asetusten mukaan. Mikäli tehtävän laatija on valinnut 
vastaustavaksi ‘kirjoittamalla’ saa oppija itse valita vastaako hän puhumalla vai 
kirjoittamalla. 

Reactored -oppituntiin voit lisätä myös kontekstia. Klikkaa TEKSTI 
-painiketta ja lisää tai kirjoita oppituntiin liittyvä konteksti. Voit myös 
nauhoittaa tai liittää siihen äänitiedoston.



Aukkotehtävän voi luoda joko lause 
kerrallaan tai kappale kerrallaan. 
Kopioi teksti tekstikenttään ja paina 
“tallenna”. Tämän jälkeen voit valita tekstiin 
aukot klikkaamalla aukoksi tarkoitettua 
sanaa. Luotuasi aukon voit lisätä siihen 
vihjeitä. Vihje näkyy aukon perässä. 

Mikäli haluat tehdä aukkotehtävästä “valitse 
oikea vaihtoehto” -version, voit lisätä 
hämäysvaihtoehtoja. Tällöin aukkotehtävä 
toimii vain pelillisellä tyylillä. Muutos 
tehtävätyyliin tapahtuu automaattisesti. 

Oppilaat voivat harjoitella aukkotehtäviä 
joko valitsemalla tai kirjoittamalla. 
Jälkimmäisessä aukkotehtävä tukee 
Reactoredin 
oikeinkirjoitustunnistaja-menetelmää.

Lisätessäsi vastausvaihtoehtoja, 
muista määrittää oikeat ja väärät 
vastaukset



Voit lisätä oppituntiisi teoriaa tai vinkkejä käyttämällä Lyhyt teoria ja Teoria 
osioita.

Jakaaksesi kursseja ryhmälle klikkaa RYHMÄT -välilehteä. Klikkaa 
haluamastasi ryhmäkortista LISÄÄ KURSSI -valintaa. Tämä avaa 
kurssihakemiston josta voit jakaa ryhmällesi omia tai yleisessä jaossa 
olevia kursseja.

Ryhmälle jaetut 
kurssit on listattu 
tähän.

Voit rajoittaa 
ryhmälle 
näkyvää sisältöä 
valitsemalla 
rajattu sisältö 
-valinnan.

Lyhyt-teoria on oppituntinäkymän 
oikeassa reunassa ja laajempi 
teoria tulee näkyviin klikkaamalla 
yläreunan kirjanmerkki -symbolia.

Alasvetovalikosta 
voit valita kurssin 
lähteen.

Valitsemalla Rajatun 
sisällön oppijat 
näkevät 
Reactoredissa vain 
heille jaetun 
materiaalin.



Voit seurata oppijan etenemistä ARVIOINTI -välilehdeltä. 
Arviointinäkymästä näet, mitkä jakamistasi oppitunneista kukin oppija 
on suorittanut, kuinka monta kertaa oppituntia on harjoiteltu, mitä 
oppimistyyliä on käytetty sekä kuinka tunnissa on onnistuttu.

Klikkaa lisätiedot ja tietomuoto -painikkeita 
vaihtaaksesi näytettäviä tuloksia. 

OPPIJAN ETENEMISEN SEURANTA

Testataksesi oppijoiden oppimista, voit muuntaa oppitunteja kokeiksi. 
Kokeita voi myös tehdä alusta alkaen itse.

Oikean 
yläkulman 
liukusäätimellä 
voit säätää 
oppitunnin 
läpipääsyyn 
vaadittavaa 
osaamistasoa.

Voit esikatsella 
koetta ennen sen 
julkaisemista.

Klikkaa kolmea 
pistettä 
oppituntikortin 
yläkulmasta 
muokataksesi 
oppituntia. Klikkaa 
Tee tästä 
oppitunnista koe  
-painiketta. 
Tämän jälkeen 
voit nimetä 
kokeen uudelleen 
ja muokata sen 
sisältöä.



Kokeet tunnistaa valkoisesta oppituntikortista. Muista varmistaa, että 
koe on näkyvissä oppijoille. Vaikka koe on näkyvissä oppijoille kurssin 
oppitunneissa, ei sitä voi suorittaa ennen kuin se on julkaistu.

Julkaistaksesi kokeen suorittamista varten, avaa oppituntikortti 
yläkulman kolmesta pisteestä ja valitse Julkaise. Tämän jälkeen 
valitse ryhmä, jolle koe jaetaan, sekä suorittamiseen varattu aika.

Kun koe on pidetty voit tarkistaa kokeen ARVIOINTI -välilehdellä. 
Valitse koe arviointinäkymästä ja pisteytä uniikit väärät vastaukset 
klikkaamalla sopivan pistemäärän painiketta.

Reactored tarkastaa puolestasi oikeat 
sekä tyhjäksi jätetyt vastaukset 
automaattisesti. 

Vastaukset, joissa on virhe, näet kuten 
kuvassa oikealla. Huom! Järjestelmä 
näyttää vain uniikit virheet! Samanlaiset 
vastaukset pisteytetään automaattisesti. 
Jos pidät saman kokeen toiselle ryhmälle, 
Reactored hyödyntää aiemmin 
tarkistamiesi vastausten pisteytyksiä ja 
sinun tarvitsee korjata vain uudet uniikit 
virheet.

Klikkaa i 
-symbolia 
nähdäksesi 
kohdan muut 
pisteytykset



OPPILAAN KIRJAUTUMINEN

Pääset kirjautumaan osoitteessa: 
https://app.reactored.com/#!/login 

Syötä opettajalta saamasi 
käyttäjäkoodi koodikenttään ja 
paina login-painiketta.

Kirjoita nimesi ja paina “Continue”- 
painiketta.

*Tallenna kirjautumiskoodisi 
tulevaa käyttöä varten.

Viimeistele kirjautuminen 
klikkaamalla Continue. Tämän 
jälkeen ohjaudut Reactoredin 
aloitusnäkymään.

Löydät opettajan sinulle jakamat 
kurssit Courses- välilehdeltä.

Mikälit käytät kirjautumisessa s.postia, saat kurssimateriaalit näkyviin 
klikkaamalla JOIN+ -nappia. Kirjoita liittymiskoodi kenttään ja paina join. 

Löydät sinulle jaetut oppimateriaalit kurssit-välilehdeltä.

Rekisteröitymisen voi tehdä myös eri tunnistautumispalveluiden avulla: 

Google - s.posti
Out365 - s.posti
MPASSid - kirjautuminen

https://app.reactored.com/#!/login

