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Tiivistelmä 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ajattelevat 

projektioppimisesta matematiikan opetuksen menetelmänä ja millaisia haasteita he kohtaavat 

opetusmenetelmän mukaisen työskentelyn aikana. Tutkielmaan kuuluu osana LUMA-Suomen 

projektioppimishankkeen tilaus yläkoulun matematiikan opetukseen soveltuvasta projektista. Hankkeen 

projektipankkiin suunniteltu funktioprojekti esitellään tutkielmassa ja sitä käytetään tutkimuksen 

opetuskokeilun pohjana.  

 

Tutkimus suoritetaan toimintatutkimuksessa, jossa on piirteitä, sekä laadullisesta, että määrällisestä 

tutkimusmenetelmästä. Toimintatutkimuksen osana toteutettiin opetuskokeilu tavallisella itäsuomalaisella 

peruskoululla, sen yhden yhdeksäsluokan matematiikan oppitunneilla. Tutkimukseen osallistui luokan 

kaikki 20 oppilasta. Tutkimusaineisto kerättiin opetuskokeilun oppitunteja havainnoimalla ja oppilaille 

teetetyllä loppukyselyllä. Oppilaskyselyssä oli sekä vaihtoehtokysymyksiä, että avoimia kysymyksiä.  

 

Tutkimus osoitti, että peruskoululaiset pitivät opetusmenetelmää mielekkäänä tapana opiskella 

matematiikkaa. Työskentelyn aikana oppilaat kohtasivat monia työskentelyyn liittyviä haasteita, jotka 

oppilasryhmät kuitenkin ratkaisivat. Näin funktioprojektin mukainen työskentely tapahtui optimaalisella 

haasteellisuusalueella ja voidaan nähdä, että kohdatessaan ongelmia ja ratkoessaan niitä oppilaat oppivat 

monia tulevassa työelämässä tärkeitä taitoja. Suurimmaksi projektioppimisen käytön haasteeksi tutkimus 

osoitti oppilaiden oman uskon oppimiseensa. Uusi opetusmenetelmä vaatii oppilailta itsenäistä tiedonhakua 

ja konstruointia, mihin he eivät perinteisessä matematiikan opetuksessa ole tottuneet. Voidaan kuitenkin 

ajatella, että opetusmenetelmän käyttöä lisäämällä oppilaisiin kohdistuvat haasteet vähenevät ja 

opetusmenetelmän edut pääsevät esiin.  
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1. Johdanto 

 

 

Matematiikkaa esiintyy kaikkialla ympärillämme ja sovellamme sitä huomaamattammekin 

kaikissa päivän toiminnoissa. Se on tieteenä hyvin luonnonläheinen ja jokapäiväisen elämän 

kannalta merkityksellinen. Lisäksi matematiikka on oppiaine koulussa. (Clements & Sarama, 

2004) 

 

Opetushallituksen määrittelemän syksyllä 2016 voimaanastuvan peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti matematiikan opetuksen tulisi innostamaan oppilaita matematiikan 

opiskelua kohtaan ja opettaa heitä soveltamaan matematiikan taitoja arjen erilaisissa tilanteissa. 

Matematiikan kouluopetuksen tulisi lisätä oppiaineen merkityksellisyyttä ja kehittää oppilaiden 

loogista ajattelukykyä. (Opetushallitus, 15.3.2016) Koulutuksen tarkoituksena on vastata 

työelämän tarpeisiin tarjoten oppilaille koulutusta, joka tukee tulevassa työelämässä selviytymistä 

(Kuokkanen, 2001). Tavoitteista huolimatta nykyistä kouluopetusta kritisoidaan kuitenkin usein 

siitä, että se poikkeaa huomattavasti oppilaiden arjesta, tulevasta työelämästä ja luonnollisesta 

oppimisympäristöstä. (Eteläpelto & Rausku-Puttonen, 1999) 

 

Perinteisessä matematiikan kouluopetuksessa oppiainetta opetetaan ulkomaailmasta erillisenä 

oppiaineena oppikirjojen ohjaamaa teoriapainotteista opetusta mukaillen. Siinä matematiikan 

ilmiöihin tutustutaan opettajajohtoisesti ensin teoriatasolla ja opittua teoriaa sovelletaan käytännön 

esimerkkeihin vasta sen jälkeen, jos aikaa oppitunnilla siihen jää. Kun opittu asia pyritään 

liittämään todellisiin tilanteisiin vasta teorian opettelun ja mekaanisten laskuharjoitusten jälkeen, 

matematiikan sovellettavuus ei näyttäydy oppilaille merkityksellisenä, eikä taitojen soveltamista 

todelliseen elämään opita. Perinteisessä kouluopetuksessa opittu matematiikka saatetaan 

ymmärtää ja muistaa teoriatasolla ja matematiikan kielellä hyvin, muttei sitä välttämättä osata 

soveltaa koulun ulkopuolelle, jota varten koko koulutus on järjestetty. (Leino 1992) Kuulostaa siltä, 

ettei matematiikan opetus tällaisenaan juuri vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Ulkomaailmasta 
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irrallisena kouluaineena se ei edistä matematiikan merkityksellisyyden ymmärtämistä, eikä kehitä 

tulevassa työelämässä tarvittavia soveltamistaitoja. Koulutuksen ja työelämän välistä kuilua 

leventää entisestään se, että muutokset työelämässä tapahtuvat huomattavasti nopeampaa kuin 

muutokset kouluopetuksessa (Poikela, 2006). Tätä kuilua kaventamaan on suunniteltu 

opetusmenetelmä nimeltä projektioppiminen, jonka tarkoituksena on kehittää oppilaiden tulevassa 

työelämässä tarvitsemia taitoja, vieden samalla matematiikan oppimista lähemmäksi oppilaiden 

arkielämää (Kuokkanen, 2001). Menetelmässä matematiikkaa opiskellaan oppilaille mielekkäiden, 

arkielämään liittyvien projektitöiden kautta (Bender, 2012). 

 

Kuulin syksyllä 2015, että yliopistoltamme oli tilattu projektioppimiseen liittyvä projektikokeilu 

LUMA-Suomen projektioppimishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda yläkoulun 

matematiikkaan soveltuvista projekteista projektipankki, jonne kerätään valmiita projektiohjeita 

aineenopettajien käyttöön. Olen itse kiinnostunut kaikista oppilaslähtöisistä oppimistavoista ja 

erityisesti projektimuotoisesta oppimisesta. Tulevana opettajana tulen varmasti käyttämään 

projektimuotoista menetelmää opetuksessani, joten koin menetelmän tutkimisen ja opetuskokeilun 

toteuttamisen erittäin hyödylliseksi. Tutkielmaani suunnitellessa minulle oli aika selvää, että 

haluan rajata työn koskemaan oppilaiden näkemystä projektioppimisesta. Olen saanut kuulla 

useilta ystäviltäni aika negatiivisiakin kommentteja siitä, että he eivät itse kouluaikoinaan pitäneet 

tämän kaltaisesta oppimistavasta, vaan olisivat mieluiten seuranneet perinteisiä opettajajohtoisia 

oppitunteja. Haluan tutkielmassani selvittää, mitä nykyajan yläkoululaiset ajattelevat 

projektioppimisesta. Johtuuko kielteisyys opetusmenetelmää kohtaan mahdollisesti siitä, että 

oppilailta puuttuu työskentelyssä tarvittavia taitoja? Vai siitä, että oppilaat eivät koe oppivansa 

matematiikan sisältöjä projekteja tehdessään?  

 

Tässä tutkielmassa perehdyn ensin kirjallisuuden avulla projektioppimisen määritelmään ja 

opetusmenetelmän taustalla oleviin teorioihin. Lisäksi selvitän, mitä opetushallituksen 

julkaisemassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan yläkoulun matematiikan 

opetuksen tavoitteista ja sisällöistä, sekä pohdin, miten projektioppiminen opetusmenetelmänä 

vastaisi tavoitteisiin. Tutkielman tutkimuskysymykset asettelin siten, että keskityn käsittelemään 

opetusmenetelmää peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten näkökulmasta.  

 



 

 

 

 

2. Teoria 

 

 

2.1. Konstruktivismi 

 

Konstruktivismi on tietoteoreettinen näkemys siitä, mitä tieto on ja miten se rakentuu. Se ei 

kuitenkaan ole yhtenäinen oppimisteoria, joksi se usein arkikielessä mielletään, vaan 

ennemminkin tiedon olemusta määrittelevä oppimiskäsitys (Tynjälä, 1999). Konstruktivismi 

painottaa yksilön aktiivisuutta oppimisprosessissa ja sen lähtökohtana ovat kognitiiviset teoriat, 

joiden mukaan yksilö on subjektiivinen kognitiivisiin toimintoihin, kuten ajatteluun, päättelyyn, 

oletuksiin, havainnointiin ja muistamiseen kykenevä toimija (Haapasalo, 2011). Konstruktivismin 

mukaan tieto on aina yksilön tai yhteisön itsensä rakentamaa, jolloin oppiminen ei voi olla tiedon 

sellaisenaan vastaanottamista. (Tynjälä, 1999)  

 

Teorian mukaan oppiminen on yksilön aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa oppija rakentaa 

tiedon omien kokemusten, havaintojen ja lähtötietojen pohjalta. Oppimiskäsityksen perustana 

oleva käsite konstruoida tarkoittaa yhteyksien rakentamista lähtötietojen ja uusien havaintojen 

välille. Tällöin oppimiseksi kutsutaan sitä prosessia, jonka aikana oppija muodostaa itse oman 

tietämyksensä, ja oppimiseen vaikuttaa aina oppilaan aikaisemmat havainnot ja kokemukset.  Tieto 

on konstruktivismin mukaan aina subjektiivista, tietäjästä riippuvaista. (Pehkonen & Zimmermann, 

1990) 

 

Konstruktivismi voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen, yksilölliseen ja sosiaaliseen 

konstruktivismiin. Yksilökonstruktivismi painottaa oppijan yksilöllistä tiedonrakennusprosessia ja 

sosiaalisessa konstruktivismissa oppiminen nähdään aina sosiaalisena ilmiönä. (Tynjälä, 1999) 

Sosiaalisen konstruktivismin edustajien mukaan yksilö on aina jossakin sosiaalisessa ympäristössä, 

eikä hänen toimintojaan voida tarkastella erillisinä. Oppimista pidetään tuloksena sosiaalisen 

ympäristön kanssa käydystä vuorovaikutuksesta ja tietoa konstruoidaan sosiaalisen 

kanssakäymisen seurauksena.  (Leino, 1993) 
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Suunniteltaessa matematiikan opetusta konstruktiivisesta näkökulmasta, haasteena on oppilaiden 

aikaisempien tietojen ja kokemusten huomiointi (Leino, 1993). Jos ajatellaan kaiken oppimisen 

perustuvan oppijan lähtötietoihin, olisi opettajan syytä tiedostaa, mitä oppilas ennestään tietää 

opittavasta asiasta ja millaisia kokemuksia hänellä siitä on. Lisäksi opettajalta vaaditaan vahvaa 

asiantuntijuutta opetettavasta aiheesta ja taitoa luoda oppilaiden luoville kognitiivisille 

toiminnoille suotuisat oppimisolosuhteet (Haapasalo, 2011).  Koska yksilö ei koskaan pääse täysin 

eroon ympäristöstään, oletetaan oppilaan tekevän konstruointia jatkuvasti havainnoidessaan, 

pohtiessaan ja arvioidessaan ympäristöä ja sen muutoksia. Opettajan rooli opetustilanteissa on 

pyrkiä kohdistamaan oppilaan konstruktioprosesseja haluttuun aiheeseen, ja matematiikassa 

tarkasteltavien ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämiseen. 

 

 

2.2. Vygotskyn sosiokulttuurinen teoria 

 

Lev Vygotskyn (1896–1934) edustama sosiokulttuurinen teoria pohjautuu sosiaalisen 

konstruktivismin kanssa ajatukselle, että oppiminen tapahtuu aina sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Vygotsky on todennut oppimisen olevan tehokkainta niin kutsutulla 

lähikehityksen vyöhykkeellä (Zone of Proximal Development, ZPD), jossa oppija työskentelee 

hänelle itsenäisesti selviävän haastavuuden ja ohjausta vaativan haastavuuden raja-alueella 

(Vygotsky, 1980). Hän perustelee ajatustaan sillä, että liian helpot tehtävät voivat pitkästyttää, liian 

vaikeat ahdistaa ja liika ohjaus taas turhauttaa oppilasta. Lähikehityksen vyöhykettä voidaan 

teorian mukaan laajentaa sopivanlaisella ohjauksella, josta käytetään yleisesti englanninkielistä 

nimitystä scaffolding. Tällä tarkoitetaan sosiokulttuurisen teorian pedagogista sovellusta, jossa 

opettaja haastaa oppilaan hänen taitotasoaan hieman liian haastavilla tehtävillä, joista 

selviytyäkseen hän tarvitsee sovelluksen mukaista ohjausta. Ohjauksen pitäisi olla oppilaalle 

vastuuta ja vapauksia antavaa, yhteistoimintaa, jonka avulla oppilas juuri ja juuri selviää 

haastavasta tehtävästä, mutta ei saa ohjauksesta suoraa ratkaisua. Scaffoldingin mukaisella 

ohjauksella laajennetulla lähikehityksen vyöhykkeellä työskentelyllä on todettu saavutettavan 

hyviä oppimistuloksia. (Haapasalo, 2011) 
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2.3. Zimmermannin kahdeksan aktiviteettia 

 

Zimmermannin aktiviteeteilla tarkoitetaan kahdeksaa toimintoa, joiden ajatellaan tukevan 

syvällisen matemaattisen ajattelun kehittymistä, sekä kaikkea muuta oppimista 

(Zimmermann;Frizlar;Haapasalo;& Rehlich, 2011). Aktiviteettiteorian mukaisesti näiden 

kahdeksan aktiviteetin monipuolisella tukemisella päästään parhaisiin oppimistuloksiin 

(Haapasalo, 2013). Teoria pohjautuu vahvasti konstruktivismiin ja painottaa arkielämän 

matematiikkaa, sekä tietotekniikan hyödyntämistä (Haapasalo & Zimmermann, 2011). 

 

Aktiviteetit ovat nimetty löytäjänsä, saksalaisen matemaatikon, Bernd Zimmermannin mukaan. 

Zimmermann on Jenan yliopiston (Friedrich Schiller-University Jena, Saksa) professorina tutkinut 

matematiikan historiaa useiden vuosituhansien ajalta. Hän on halunnut selvittää, millaisia 

vaikutteita matematiikan oppimiseen ja opetukseen on aikojen kuluessa kuulunut. 

Tutkimuksissaan Zimmermann on löytänyt tekijöitä, jotka ovat hallinneet matematiikan luomista, 

kehittymistä ja tuottamista monissa eri kulttuureissa yli 5000 vuoden ajan. Näiden löytöjen 

pohjalta hän on määritellyt kahdeksan aktiviteettia, joita on myöhemmin alettu kutsua 

Zimmermannin aktiviteeteiksi. Kaikkien kahdeksan Zimmermannin aktiviteetin yhteinen tavoite 

on oppiminen ja matemaattisen ajattelun kehittyminen. (Zimmermann, 2003) 

 

 

Zimmermannin aktiviteetit Haapasalon suomentamin termein (Haapasalo, 2013): 

- laskea 

- soveltaa/mallintaa 

- rakennella 

- päätellä 

- etsiä/löytää 

- järjestellä 

- pelata/leikkiä 

- arvioida 
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Laskea-aktiviteetti on helpoiten matematiikan kouluopetukseen liitettävä aktiviteetti ja se tulee 

esiin lähes aina matematiikan opetusta ajatellessa. Aktiviteetin taustalla ovat tutkimustulokset, 

joiden mukaan ihmiset ovat jo vuosituhansia sitten ottaneet käyttöön yhteisiä menetelmiä ja tapoja, 

jotta todellisista tilanteista saadaan käsiteltäviä ja ihmiset voivat ymmärtää samoja 

laskutoimituksia (Zimmermann, 2003). Laskea-aktiviteettiin luetaan perinteisten laskutoimitusten 

tekemisen lisäksi suuruus- ja järjestelyvertailun tekeminen, sekä kirjainten ja muiden symbolien 

käyttäminen jonkin tilanteen kuvauksessa (Haapasalo, 2013). 

 

Soveltaa-aktiviteettiin kuuluu valmiiden annettujen sääntöjen tai teoreettisten tietojen 

soveltaminen sellaisenaan tai uudella tavalla eri tilanteisiin (Haapasalo, 2013). Tällöin aktiviteetti 

ei nimestään huolimatta vaadi oppilaalta vielä mitään kovin luovaa soveltamista, vaan jo 

perinteisessä koulumatematiikassa vahvasti esillä oleva lukujen sijoittelu valmiisiin kaavoihin 

luetaan kuuluvaksi tämän aktiviteetin mukaiseksi toiminnaksi. Historian tutkimuksista selviää, että 

haastavat ongelmat ovat aina kiehtoneet ihmisiä ja tiedon sovellettavuutta on pidetty tärkeänä 

tiedon ominaisuutena (Zimmermann, 2003). 

 

Rakennella-aktiviteetista käytetään myös termiä konstruointi (Haapasalo, 2013). Tuhansia vuosia 

sitten matematiikan merkitys on perustunut erilaisten konkreettisten asioiden rakentamiseen ja 

suunnitteluun, jolloin arkkitehtuuri on ollut yksi tärkeimmistä matematiikan muodoista 

(Zimmermann, 2003). Aktiviteetti esiintyy toiminnoissa, jossa oppilas rakentaa jotain 

konkreettista tai laatii toteutusta varten suunnitelman tai mallin. Rakentelulle voi olla määritelty 

ehdot, joita tuotoksen pitää noudattaa, tai sitä voidaan tehdä vapaasti, ilman teoreettisia ehtoja tai 

käyttötarkoituksia. (Haapasalo, 2013) 

 

Zimmermann on kuvannut löytämiään aktiviteetteja ja niiden keskinäisiä yhteyksiä usein 

oktaedrin muodossa, mikä on vakiintunut aktiviteettien esittämismuodoksi myös muihin teoksiin. 

Oktaedrissa nämä kolme aktiviteettia, laskeminen, soveltaminen ja rakentelu kuvataan 

alimmaisiksi, sillä vaikka ne ovatkin osa kaikkea matematiikkaa sen luomisesta kehittämiseen, 

niitä ei pidetä niin opettavaisina, kuin muita aktiviteetteja. Tutkimukset osoittavat, että juuri nämä 

aktiviteetit ovat aina olleet hyvin edustettuina matematiikan kouluopetuksessa, sekä suomalaisissa, 

että saksalaisissa kouluissa. Ongelmana pidetään sitä, että muut aktiviteetit, erityisesti oktaedrin 
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ylimmiksi asetetut luovat aktiviteetit, päätellä, löytää ja järjestellä jäävät usein kouluopetuksessa 

hyvin vähälle huomiolle. (Haapasalo, 2013) 

 

 

 

Kuva 1: Zimmermannin kahdeksan aktiviteettia oktaedrimuodossa 

 

 

Päätellä-aktiviteetin taustalla ovat tutkimustulokset, joiden mukaan tarkkoja perusteluja ja 

todisteluja on arvostettu antiikin ajoista lähtien ja sen merkitystä vahvistaa modernin matematiikan 

painottama todistaminen (Zimmermann, 2003). Oppilas käyttää päätellä-aktiviteettia, kun hän 

päättelee, todistaa, testaa, hyväksyy tai hylkää ennakko-oletuksiaan tai hänelle annettuja tehtäviä 

(Haapasalo, 2013). Aktiviteetista käytetäänkin myös nimityksiä päätellä, todistella tai perustella 

(prove tai argue) (Zimmermann, 2003).  
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Etsiä/löytää-aktiviteetilla tarkoitetaan systemaattisesti, erikoismenetelmillä tai arvaamalla 

tehtävää etsimistä ja löytämistä (Haapasalo, 2013). Erilaisia iterointimenetelmiä, kuten 

takaperintyöskentelyä ja pyöristyksiä on käytetty jo tuhansia vuosia, ja samoja menetelmiä 

käytetään edelleen myöhemmin keksittyjen menetelmien rinnalla (Zimmermann, 2003). Vastausta 

etsiessään oppilas joutuu käyttämään luovuutta, kun hän keksii erilaisia menetelmiä ja arvioi 

valitsemansa menetelmän sopivuutta. Samoin kuin päätellä-aktiviteettia tukevissa toiminnoissa, 

erilaisten menetelmien osaaminen auttaa oppijaa ratkaisuissa, mutta lopulliseen tulokseen 

päästäkseen hän joutuu käyttämään myös luovia ajattelutaitojaan. 

 

Järjestää-aktiviteetti esiintyy toiminnoissa, joissa oppilas ryhmittelee, järjestelee ja jäsentelee 

asioita, joko itse keksimien tai annettujen kriteerien mukaisesti (Haapasalo, 2013). Matematiikan 

hallinnassa johdonmukaisuus, yksinkertaisuus, tarkkuus ja loogisuus ovat olennaisia 

ymmärrettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Järjestää, päätellä ja etsiä/löytää aktiviteetteja kutsutaan 

luoviksi aktiviteeteiksi niiden monimutkaisuuden ja haasteellisuuden vuoksi. (Zimmermann, 

2003) 

 

Arviointi-aktiviteettiin kuuluu toimintoja, joissa oppilas päätyy ratkaisuun arvioimalla tai arvioi 

jo saamansa tuloksen järkevyyttä tai oikeellisuutta. Arvioinnin perustana hän käyttää joko omia tai 

yleisiä uskomuksia, normeja tai arvoja. (Haapasalo, 2013)Ihmisen henkilökohtaiset ennakkoluulot 

ja kokemukset ovatkin olleet syy etsiä asioille matemaattisia perusteluja (Zimmermann, 2003). 

Arviointi-aktiviteettia käytetään monien muiden aktiviteettien rinnalla samoissa toiminnoissa.  

 

Pelailla-aktiviteetista käytetään myös termejä pelata ja leikkiä (play). Se on arvioinnin kanssa 

sijoitettu oktaedrin keskitasolle ja sen käyttöä tuetaan perinteisessä matematiikan opetuksessa 

tutkimusten mukaan vähän. Vähäisestä käytöstä huolimatta aktiviteetteja pidetään olennaisina 

matematiikan oppimisen elementteinä. (Haapasalo, 2013) Zimmermannin tutkimusten mukaan 

pelaaminen on ollut aina yksi ihmisen perustarpeista ruuan ja asunnon jälkeen. Se on vahvasti 

yhteydessä ihmisen sosiaalisiin tarpeisiin, kommunikointiin, kokemusten jakamiseen ja 

hauskanpitoon. Eri kulttuurien historioista on löytynyt merkkejä sillä, että matemaattisia pelejä on 

pelailtu jo kauan. Näistä historiallisista peleistä on löytynyt menetelmiä, joita sovelletaan nykyajan 

pelien suunnittelussa. (Zimmermann, 2003) Pelailla-aktiviteettiin luetaan kuuluvaksi pelien 
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pelaamisen ja leikkimisen lisäksi ajatuksilla leikkiminen ja kuvitteellisten kohteiden sääntöjen ja 

käyttötarkoitusten keksiminen (Haapasalo, 2013). Aktiviteetti ei ole siis käytössä pelkästään 

erilaisten tietokone- ja lautapelien pelaamisessa, vaan sillä tarkoitetaan laajemmin kaikkia 

mielikuvitusta vaativia toimintoja. Pelailussa matematiikka viedään erilleen koulumaailmasta, 

jolloin sitä hyödynnetään joko pelitilanteissa tai mielikuvitusmaailmoissa. 

 

 

2.4.  Projektioppiminen 

 

Projektioppiminen on opetusmenetelmä, joka perustuu projektitöiden tekemiselle. Menetelmän 

tarkoituksena on kehittää oppilaan tietoja ja taitoja, joita hän tulee tarvitsemaan tulevassa 

työelämässään, sekä yhdistää kouluopetusta koulun ulkopuoliseen maailmaan. Opetusmenetelmän 

tavoitteena on ohjata oppilaat työelämälähtöiseen, mielenkiintoiseen ja motivoivaan työskentelyyn, 

joka johtaa opiskeltavien sisältöjen syvälliseen ymmärtämiseen. (Bender, 2012)  

Projektioppiminen pyrkii viemään oppimisen koululuokan ulkopuolelle, mahdollisimman 

luonnollisiin ja mielekkäisiin oppimisympäristöihin, joissa oppilaat voivat hyödyntää omia 

aikaisempia kokemuksiaan (Bender, 2012). Moniulotteisten projektien lähtökohtana on oppilaiden 

maailma, ei mikään yksittäinen kouluaine (Pehkonen L. , 1993) ja ne voivat olla laajoja, monia 

oppiaineita yhdistäviä kokonaisuuksia (Lifländer, 1999). Projektitöiden on tarkoitus olla oppilaille 

mieleisiä ja niiden parissa työskentelyn kiinnostavaa (Helle;Tynjälä;& Olkinuora, 2006). On 

todettu, että opiskelun mielekkyyteen vaikuttaa vahvasti se, miten hyödyllisenä oppija 

opiskeltavaa asiaa pitää (Eteläpelto & Tourunen, 1999). Projektityöskentelyn aiheiden 

mielekkyydellä on näin suuri vaikutus koko projektin kestävän työskentelyn ja sitä kautta oppilaan 

oppimisen kannalta. Opetusmenetelmä pyrkiikin ohjaamaan opetuksen oppilaille mielekkäiden 

aiheiden ympärille ja näyttämään opittavan asian hyödyllisyyden linkittämällä sen vahvasti 

oppilaiden arkielämään.  

Projektioppimiselle ei ole löydettävissä yhtä selkeää määritelmää, vaan se määritellään eri 

lähteissä hieman eri sanoin. Projektityöskentelyyn perustuvuuden lisäksi kaikissa määritelmissä 

toistuu kuitenkin useita muitakin yhteisiä piirteitä ja niiden pohjalta voidaan koota viisi kriteeriä, 



10 

 

jotka esiintyvät jossain muodossa kaikissa eri tutkielman taustalla käytetyissä lähteissä. Tässä 

tutkielmassa opetusmenetelmän määritelmänä käytetään näitä viittä kriteeriä.  

 

Projektioppimisen kriteerit: 

1. Oppiminen sisältää autenttisten ongelmien ratkaisemista. 

2. Oppiminen on oppilaslähtöistä. 

3. Työskentely on pitkäaikaista. 

4. Työskentelyn tavoitteena on jonkin tuotteen valmistus tai suunnittelu. 

5. Oppiminen tapahtuu oppilasryhmissä.  

 

Ensimmäisen kriteerin mukaan projektioppiminen sisältää aina autenttisten ongelmien 

ratkaisemista (Solomon, 2003), (Bender, 2012). Opetusmenetelmässä oppilaat asetetaan 

tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman todenmukaisiin ja arkipäiväisiin 

ongelmanratkaisuympäristöihin (Coffey, 2008), jolloin opittu tieto rakentuu lähtökohtaisesti 

arkipäivän tilannekontekstiin (Leino, 1992). Projektioppimisessa ongelmat voivat olla joko 

annettuja, tai oppilaiden itsensä määrittelemiä (Bell, 2010). Merkittävää on, että ongelmat ovat 

aina jollakin tapaa todelliseen elämään sidonnaisia ja projektien aiheet voivatkin olla suoraan 

oppilaiden arjesta (Bender, 2012). Projektioppimisessa oppilaille annettu projektin aihe voi jo 

itsessään olla ongelma, mutta ainakin työskentelyvaiheessa oppijat kohtaavat useita eriasteisia 

ongelmia (Pehkonen L. , 1992). Opetusmenetelmän mukainen työskentely on siis pitkälti 

vastaantulevien ongelmien ratkaisemista monenlaisia taitoja ja menetelmiä käyttäen (Leino, 1992).  

Ongelmalähtöisyys tarjoaa oppilaille haasteita (Leino, 1992) ja sen väitetään johtavan parempiin 

oppimistuloksiin (Pehkonen L. , 1993).  

 

Ongelmanratkaisua sisältävänä opetusmenetelmänä projektioppiminen on lähellä 

ongelmalähtöistä oppimista, joka on ongelmien ympärille organisoitu opetusmenetelmä (Poikela 

& Poikela, 2006). Ongelmalähtöisen oppimisen mukaan tieto rakentuu ongelmia ratkottaessa ja 

sitä arvostetaan sen käytännön hyödyn kautta (Ross, 1999). Myös ongelmalähtöisessä oppimisessa 

ongelmat voivat olla joko oppilaan tai opettajan laatimia ja oppimisessa painottuu tiedon 

integroituvuus, sekä käsitteen tai ilmiön ymmärtäminen ja käyttötaito (Margetson, 1999). 

Opetusmenetelmät ovatkin monella tavalla vastaavia ja projektioppimista voidaankin pitää yhtenä 
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ongelmalähtöisen oppimisen erikoistapauksena. Projektioppiminen on vahvasti ongelmalähtöistä, 

mutta ongelmalähtöisestä opetuksen suunnittelumenetelmästä poiketen sillä on monia muita 

erikoispiirteitä, jotka tulevat esille seuraavissa kriteereissä.  

 

Toinen projektioppimisen kriteereistä määrittää sen mukaisen opiskelun oppilaslähtöiseksi (Bell, 

2010). Samaa tarkoitetaan toisissa määritelmissä ilmaisulla, että opettajan rooli oppimisessa on 

ohjaileva (Helle;Tynjälä;& Olkinuora, 2006) tai konsultoiva (Pehkonen L. , 1992).  Vastoin 

perinteistä kouluopetusta, projektioppimisen mukainen työskentely ei tapahdu opettajajohtoisesti, 

eikä opettaja opeta uusia sisältöjä oppilaille. Menetelmässä opettajan työ painottuu 

projektityöskentelyn ohjaukseen ja arviointiin, sekä oppilasryhmälle sopivan haastavan projektin 

valinnalle (Bell, 2010). Opettajan lisäksi asiantuntija-apua voidaan kysyä koulun ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta esimerkiksi tekemällä projektia yhteistyössä yrityksen kanssa (Lifländer, 1999). 

Selvästi oppilaslähtöisenä opetusmenetelmänä projektityöskentelyssä oppiminen ja uuden tiedon 

omaksuminen tapahtuu konstruktivistista oppimisteoriaa noudattaen yksilön itsensä 

konstruoimana (Leino, 1992). 

 

Oppilaslähtöisenä opetusmenetelmänä projektioppiminen antaa oppilaille vastuuta niin projektin 

suunnittelusta, työskentelystä ja aikataulutuksesta (Bell, 2010). Opetusmenetelmälle on olennaista, 

että työskentelyn alkaessa oppilaat suunnittelevat itse oman aikataulunsa, jota pyrkivät 

noudattamaan projektin loppuun saakka (Lifländer, 1999). Ihanteellinen projektioppimisen 

mukainen työskentely on päämäärätietoista ja suunnitelmallista, ja oppilaat tietävät koko projektin 

ajan sen tavoitteet, tehtävät ja aikataulun (Lifländer, 1999). Vaikka vastuu työskentelystä on 

selvästi oppilailla, he eivät kuitenkaan voi käyttää oppitunteja mielivaltaiseen puuhasteluun (Leino, 

1992). Tarkkaan määritellyt tavoitteet ja etukäteen esitetyt arviointiperusteet auttavat oppilaita 

suunnittelemaan omaa työskentelyään tehokkaasti projektin vaatimaan suuntaan (Lifländer, 1999). 

Koska projektille on asetettu selkeä aikataulu, oppilaat ovat vastuussa siitä, että saavat työnsä 

valmiiksi sovittuun päivämäärään mennessä (Pehkonen L. , 1992). 

 

Kolmas projektioppimisen kriteereistä määrää menetelmän mukaisen työskentelyn olevan aina 

pitkäaikaista (Helle;Tynjälä;& Olkinuora, 2006). Opiskelu eroaa muista koulussa tehtävissä 

ryhmätöistä ja muista ongelmalähtöisistä opetustavoista sillä, että oppilaat työskentelevät saman 
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projektin parissa tavallista pitemmän ajanjakson, johon sisältyy useita oppitunteja ja niiden välistä 

vapaa-aikaa. Projekti voi kurssimuotoisessa koulutusjärjestelmässä, esimerkiksi 

ammattikorkeakouluissa kestää jopa useita kuukausia (Lifländer, 1999), mutta peruskouluissa 

pitkäaikaisuudella tarkoitetaan yleensä yli viikon kestäviä työskentelyjaksoja. Täten 

projektioppimisen mukainen työskentely tukee oppilaiden pitkäjänteisyyden ja tavoitteellisen 

työskentelyn kehittymistä. Projektin pitkäkestoisuus vahvistaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä ja 

oppilaslähtöistä vastuullisuutta. Se vaatii oppilaalta pitkäkestoista yrittämistä ja aktiivista 

sitoutumista (Pehkonen L. , 1993). 

 

Neljäs projektioppimisen kriteereistä painottaa tuotteen valmistamista ja esittelyä 

(Helle;Tynjälä;& Olkinuora, 2006). Työskentelyn aikana oppilaat suunnittelevat ja valmistavat 

jonkin tuotteen tai sen mallin ja lopuksi esittelevät sen muulle luokalle (Viro, 2014). Esityksessään 

oppilaat osoittavat, mitä ovat projektin aikana oppineet ja ymmärtäneet (Leino, 1992) ja samalla 

se toimii alustuksena koko luokan väliselle keskustelulle.  Opettaja voi käyttää esitystilannetta 

oppilaiden osaamisen arviointina ja kartoittaa niiden pohjalta, missä asioissa oppilaat tarvitsevat 

vielä tukea ja harjoitusta (Leino, 1992). Tuotoksen valmistaminen tukee tavoitteellisen 

työskentelyn kehittymistä ja samalla monien eri työskentelytapojen oppimista. Tuotoksen 

esittäminen taas tarjoaa oppilaille tilanteen harjoitella esiintymistaitoja ja itsensä ilmaisua. 

Tuotosten esittely on myös hyvä tilaisuus harjoitella rakentavan palautteen antamista, kun luokan 

muut oppilaat arvioivat tiimin esitystä (Larmer & Mergendoller, 2010). 

 

Viimeisenä kriteerinä esitetään, että projektioppimisessa työskentely tapahtuu aina 

oppilasryhmissä (Larmer & Mergendoller, 2010). Yhdessä tekeminen, yhteistoiminnallisuus ja 

sosiaalinen vuorovaikutus ovat menetelmässä tärkeässä roolissa ja kaikki oppiminen tapahtuu 

yhdessä muiden kanssa (Viro, 2014). Projektitöiden aluksi oppilaat jaetaan tiimeihin, joissa he 

työskentelevät koko pitkäkestoisen projektin ajan. Oppilaat ratkaisevat ensimmäisen ja toisen 

kriteerin mukaisesti ongelmia yhteistyössä oppilastiimin jäsenten kanssa valmistaen neljännen 

kriteerin mukaan yhden yhteisen tuotoksen. Oppilaat voidaan jakaa opettajajohtoisesti aiheiden tai 

henkilöiden mukaisesti joko heterogeenisiin, tai homogeenisiin tiimeihin, tai oppilaat voivat 

muodostaa tiimit itse (Leino, 1992). Tiimijako voi vaikuttaa ratkaisevasti oppilaiden työskentelyyn 

projektin aikana (Lifländer, 1999) ja siten myös oppimistuloksiin.  
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Tiimityön tarkoituksena on kehittää oppilaiden ryhmätyö-, vuorovaikutus-, keskustelu-, ilmaisu- 

ja neuvottelutaitoja. Yhteistoimintaan kuuluu kaikkien tiimin jäsenten sitoutuminen, yhteinen ja 

yksilöllinen vastuu, tiimin jäsenten keskinäinen riippuvuus, sisällön ja yhteistoiminnan ohjaus, 

oman oppimisen ja työskentelyn arviointi, sekä muiden tiimien töihin tutustuminen (Lifländer, 

1999).  Projektityöskentelyn optimaalinen haasteellisuus vaatii kaikkien tiimin jäsenten aktiivista 

osallistumista ja toimivaa tiimin sisäistä yhteistyötä (Leino, 1992). Oppilaat joutuvat toimimaan 

yhteisen tavoitteen eteen kaikkien jäsenten tietoja ja taitoja hyödyntäen (Kuokkanen, 2001). 

Oppilaiden oppiessa toisiltaan sisältöjä ja työskentelymenetelmiä, he saavat arvokasta kokemusta 

siitä, ettei tiedon jakajana ja opettajana ole aina eri asemaan kuuluva opettaja, vaan myös oppilaat 

voivat itse opettaa vertaisiaan (Leino, 1992). 

 

Tiimityöskentelyssä tiimin sisäisen yhteistyön toimivuudella ja yhteishengellä on suuri vaikutus 

sen toimivuuteen, joten tiimin jäsenten yhteenkuuluvuutta kannattaa korostaa. Kun tiimin sisäinen 

yhteistyö toimii hyvin ja sen jäsenet kokevat vahvaa yhteenkuuluvuutta, luokassa saattaa esiintyä 

kilpailua eri tiimien kesken. Pienen tiimien välisen kilpailun on osoitettu parantavan kaikkien 

tiimien työskentelyä (Lifländer, 1999) ja positiivisessa hengessä käyty kilpailu voi edistää luokan 

oppimisilmapiiriä. Kilpailua voi esiintyä myös tiimin sisällä, mikä myös sopivissa määrin 

tapahtuvana on sen jäsenten etu. Väittelyllä, perustelulla ja yhteiseen ratkaisuun pyrkimällä 

oppiminen on sosiaalisen konstruktivismin mukaista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 

tiedon konstruointia.  

 

 

2.5. Projektioppimisen edut ja haasteet 

 

Projektioppiminen mukaisen opetuksen tärkeimpänä etuna voidaan pitää sitä, että se johtaa 

perinteistä opetusta syvällisempään käsitteiden ja periaatteiden omaksumiseen (Gultekin, 2005). 

Oppimiseen on todettu vaikuttavan positiivisesti oppilaan motivaatio asian opiskelua kohtaan, 

johon taas vaikuttaa vahvasti asian kiinnostavuus ja merkityksellisyys (Eteläpelto & Rausku-

Puttonen, 1999). Projektityöskentelyssä opiskelun mielekkyyttä lisää oppilaille sopiviksi valitut 

aiheet (Eteläpelto & Rausku-Puttonen, 1999), oppilaslähtöisyys (Leino, 1992) ja sosiaalinen 

vuorovaikutus (Pehkonen L. , 1993). Projektioppimisen mukaisessa työskentelyssä oppilaat voivat 
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itse vaikuttaa työskentelytapojen valitsemiseen ja koko työskentelyn etenemisen suuntaan, jolloin 

heillä on mahdollisuus luoda projektista itselle mahdollisimman mielenkiintoinen (Coffey, 2008). 

Oppilaslähtöisyys ja vastuunotto oppilastiimeissä muuttavat ajatusta siitä, että töitä tehtäisiin 

koulua ja opettajaa varten. Opiskeltaessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa yhteistä projektia 

työstäen, oppilaat huomaavat tekevänsä töitä itselle ja opiskelukavereille (Bell, 2010), jolloin 

myös motivaatio oppimiseen löytyy perinteistä opettajajohtoista opetusta todennäköisemmin 

oppilaista itsestään (Larmer & Mergendoller, 2010). 

 

 Toinen projektityöskentelyn tärkeimmistä eduista on luokkahuoneopetuksen yhdistäminen 

oppilaiden arkielämään, mikä tapahtuu menetelmässä todellisen elämän ilmiöitä ja ongelmia 

tutkimalla (Pehkonen L. , 1993). Arjesta löydettyjen aiheiden avulla opetusmenetelmä näyttää 

oppilaille, miten koulussa opittavaa matematiikkaa voi tarvita tavallisessa elämässä ja 

tulevaisuuden töissä (Leino, 1992). Näin arkielämään linkittyminen lisää samalla opiskeltavan 

asian merkityksellisyyttä (Bender, 2012), minkä on jo todettu vaikuttavan vahvasti niin 

motivaatioon kuin oppimiseenkin. 

 

Kolmantena opetusmenetelmän käytön etuna voidaan esittää sen työelämätaitoja kehittävä 

ominaisuus (Coffey, 2008), (Larmer & Mergendoller, 2010). Tämä kuin myös kouluopetuksen 

linkittäminen ulkopuoliseen maailmaan on ollut syynä projektioppimisen luomiselle. 

Projektioppimisen mukainen työskentely vaatii oppilailta monien erilaisten taitojen käyttämistä, 

sekä antaa mahdollisuuden niiden harjoittelemiselle (Leino, 1992). Oppimismenetelmän 

sosiaalisuus kehittää oppilaiden yhteistyö-, kommunikointi-, ilmaisu- ja perustelutaitoja. 

Työskentelyssä vastaantulevien ongelmien ja oppilaiden välisten ristiriitojen ratkaiseminen taas 

edellisten lisäksi ongelmanratkaisukykyä (Lifländer, 1999). Projektioppimisen kriteerien 

mukaisesti oppilaat joutuvat projekteja työstäessään käyttämään monia erilaisia teknologian 

sovelluksia, työskentelemään pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja itsenäisesti, toimimaan ryhmässä, 

hankkimaan tietoa, soveltamaan tietoa, ilmaisemaan itseään, sekä tekemään ja arvioimaan 

päätöksiä. Näin opetusmenetelmän käyttö haastaa oppilaat käyttämään useita tulevassa 

työelämässä tarvittavia taitoja turvallisessa ympäristössä.  

 



15 

 

Lisäksi projektioppimisen etuna voidaan pitää sen joustavuutta (Pehkonen L. , 1993), menetelmän 

mielekkyyttä ja sen käytön vaikutuksesta mahdollisesti aiheutuvaa innokkuutta matematiikan 

opiskeluun yleisesti. Myös opetusmenetelmän ainerajojen rikkomista ja laaja-alaisempi oppiminen 

voidaan nähdä yhtenä opetusmenetelmän käytön etuna (Lifländer, 1999). Projektityöskentely sopii 

hyvin suunniteltuna kaikenlaisille oppijille (Pehkonen L. , 1993) ja sitä voidaan soveltaa hyvin 

erilaisiin aiheisiin ja tilanteisiin, sekä käyttää eri oppiaineissa (Leino, 1992). Projektien 

moniulotteisuus ja oppiainerajojen ylittävyys antaa laajemman näkemyksen opittavasta asiasta ja 

niiden aikana voidaan oppia myös paljon opetussuunnitelman ulkopuolisia asioita (Lifländer, 

1999). Mielekäs työskentely matematiikan opiskelun parissa voi motivoida oppilasta yleisesti 

matematiikan opiskeluun ja innostaa jatko-opiskeluun.  

 

 

Projektioppimisesta löytyy myös monia haasteita ja rajoituksia. Suurin osa näistä liittyy opettajaan, 

mutta myös oppilaat voivat kohdata työskentelyssään ongelmia, jotka hidastavat työskentelyä tai 

oppimista. Opettaja voi kokea kyvyttömyyttä suunnitellessaan opetustapaa, johon ei ole tottunut 

tai saanut koulutusta (Pehkonen L. , 1993). Erityisesti matematiikan opettajien on huomattu 

pelkäävän projekteja, joissa sovelletaan useita aiheita ja menetelmän koetaan vievän aikaa 

perinteiseltä laskemiselta. Opetussuunnitelman mukainen opettaminen koetaan kiireiseksi, eikä 

oppitunteja haluta uhrata mihinkään ylimääräisen tuntoiseen. On totta, että toimivan projektin 

suunnittelu vie opettajalta paljon valmisteluaikaa, eikä oppikirjoista löydy valmiita projektin 

aiheita. Opettajan asenne vaikuttaa kuitenkin huomattavasti siihen, rajoittaako aika menetelmän 

käyttöä ja helpotukseksi on todettu, että tottuminen uuteen menetelmään nopeuttaa uusien 

projektien suunnittelua. (Leino, 1992) 

 

Projektityöskentelyn aikana opettaja voi pitää vaikeana työskentelyn arviointia ja kontrollointia 

(Thomas, 2000). Perinteisellä yläkoulun oppitunnilla yhdellä opettajalla on valvottavana 

parikymmentä oppilasta, joten myös tiimejä tulee useita. Jokaisella tiimillä voi olla oma aihe, tiimit 

työskentelevät eri aikatauluissa ja kohtaavat eri ongelmia. Tutkimusten mukaan useimpien 

opettajien ennakko-oletus on, että koululuokat ovat liian suuria projektioppimisen mukaisen 

työskentelyn ohjaukseen (Leino, 1992). Menetelmän määrittelyssä painotettiin oppilaiden 

itsenäistä ja omaehtoista työskentelyä, jolloin opettaja voisi parhaimmillaan olla tunneilla 
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pelkästään havainnoijan asemassa. Työskentelyn arviointia voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, 

kuten oppilaiden itsearvioinnilla, oppimispäiväkirjojen teettämisellä, opettajajohtoisella 

työskentelyn tai tuotosten arvioinnilla, sekä vertaisarvioinnilla. Ilman perinteisen kokeen 

järjestämistä, kokeneen opettajan on mahdollista saada työskentelystä paljon materiaalia 

arvioinnin pohjaksi ja oppilaat voivat itse hyödyntää reflektiotaan työskentelyn kehittämiseksi. 

 

Oppilaisiin kohdistuvat haasteet liittyvät pääosin tiimityöskentelyyn ja ovat yleisiä 

ryhmätyöskentelyn ongelmia. Tiimin sisäinen työnjako voi olla epätasaista tai tiimille ei muodostu 

työskentelyn aikana sitä tehostavaa miellyttävää tiimihenkeä. Näin opetusmenetelmän sosiaalisuus 

ja yhteistoiminnallisuus eivät välttämättä tarjoa tarkoituksenmukaisia etuja. Toinen oppilaisiin 

kohdistuva haasteryhmä liittyy projektityöskentelyn vaativiin työtapoihin. Menetelmän 

tavoitteena on kehittää oppilaiden tulevia työelämätaitoja, mutta toisaalta taitoja tarvitaan jonkin 

verran jo itse työskentelyn onnistumiseen. (Viro, 2014) 

 

Projektioppimisen mukaisen opetuksen toteutumiseen kohdistuvat haasteet vaikuttavat sekä 

oppilaisiin, että opettajaan. Jotta työskentely on oppilaista miellyttävää ja motivoivaa, on 

projektien aiheiden oltava oppilaista kiinnostavia. Aiheiden valinta ja projektien suunnittelu jäävät 

usein menetelmässä opettajalle, jonka tulee lisäksi huomioida, että projekti tukee juuri 

opetussuunnitelman mukaista matematiikkaa ja on vaikeustasoltaan koulutuksen vaatimukset 

täyttävää. Kun projektin aihe onnistuu kiinnostamaan oppilaat, he motivoituvat sen työstämiseen, 

mutta toisaalta tehokas työskentely voi olla heille raskasta (Helle;Tynjälä;& Olkinuora, 2006). 

Menetelmän mukainen oppiminen vaatii oppilailta hyvin aktiivista, sitoutuvaa ja vastuullista 

pitkäaikaista työskentelyä, jolloin mukavankin aiheen parissa työskentely voi tuntua liian työläältä.  

 

 

2.6. Projektioppimisen käyttö ja tutkimukset Suomessa 

 

Projektioppiminen on vakiintunut opetusmenetelmäksi maailmanlaajuisesti vasta viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Sitä käsitteleviä tutkimuksia on Suomessa julkaistu hyvin vähän ja 

erityisesti tietoa opetusmenetelmän käytöstä peruskoulun matematiikan opetusmenetelmänä on 

vaikea löytää. Tutkimusten mukaan projektioppimista on Suomessa hyödynnetty enimmäkseen 
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ammatillisten oppilaitosten opetuksessa ja myös julkaistut tutkimukset käsittelevät enimmäkseen 

opetusmenetelmän käyttöä ammatillisen kurssimuotoisen opetuksen menetelmänä. (Viro, 2014) 

 

Löydettyjen tutkimustulosten mukaan projektioppimisen käytön haasteet kohdistuvat pääosin 

opettajan työhön, sekä koulujen resursseihin (Leino, 1992). Voidaankin päätellä, ettei 

opetusmenetelmän hyötyjä ja oppilaisiin kohdistuvia haasteita ole tutkittu juuri siksi, koska 

opettajan työhön liittyvät haasteet, sekä opettajan asenne opetuksen muuttamiseen tunnetuista 

menetelmistä uuteen ovat rajoittaneet opetusmenetelmän käyttöä, eikä seurauksia käsitteleviin 

tutkimuksiin ole ollut aineistoa. Muutamat Suomessa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 

oppilaat pitävät projektioppimista pääosin mielekkäänä ja motivoivana työskentelytapana 

(Eteläpelto & Tourunen, 1999) ja opetusmenetelmällä on saavutettu hyviä oppimistuloksia (Leino, 

1992).  

 

 

2.7. LUMA SUOMI 

 

2.7.1. LUMA SUOMI – ohjelma 

 

LUMA SUOMI -ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama luonnontieteiden, 

matematiikan ja teknologian osaamista Suomessa kehittävä organisaatio. Sen tavoitteena on 

vahvistaa alojen osaamista ja opetusta esi- ja perusopetuksessa yhteistyössä koulujen, opettajien, 

vanhempien ja opetushallinnon kanssa. Ohjelma pyrkii innostamaan ja kannustamaan 6-16 

vuotiaita lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja 

harrastamiseen, sekä tukea opetuksen kehittämistä. Ohjelman perustana ovat yhteiskuntamme 

tarve alojen osaajista ja huoli matemaattisten aineiden osaamisen heikosta tasosta Suomessa. 

(LUMA-Suomi, 15.3.2016) 

 

Ohjelman toteuttamiseksi on perustettu 8.11.2013 LUMA-keskus Suomi verkosto, johon kuuluu 

11 LUMA-keskusta suomalaisten yliopistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä. Verkoston 

tavoitteena on vahvistaa ja edistää yhteistyötä oppilaitosten välillä ja parantaa tutkimuspohjaista 

opetuksen kehittämistyötä Suomessa. Ohjelman ensimmäisinä vuosina (2014–2016) tavoitteita 
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toteutetaan eri puolella Suomea toimivilla kehittämishankkeilla. Käynnissä olevia hankkeita on 

tammikuussa 2016 yhteensä 33. Eri hankkeet pyrkivät tuomaan kouluihin uudenlaisia 

opetusmenetelmiä tuottamalla vapaasti käytettäviä oppimismateriaaleja ja kouluttamalla opettajia 

niiden käyttöön. Uudistusten perustana toimivat uudet tutkimustiedot erilaisista 

oppimisympäristöistä ja -tavoista. (LUMA-Suomi, 15.3.2016)  

 

 

2.7.2. Projektioppiminen LUMA SUOMI -ohjelman kehittämishankkeena 

 

Projektioppiminen on yksi LUMA SUOMI -ohjelman kehityshankkeista. Hankkeen tavoitteena on 

lisätä projektioppimisen käyttöä opetusmenetelmänä. Sen aikana kootaan projektipankki 

yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön. Pankkiin kerätään yläkoulun matematiikkaan 

soveltuvia projekteja, joita aineenopettajat voivat käyttää omilla oppitunneillaan. Valmiin 

materiaalin tarjoamisella pyritään madaltamaan opettajien kynnystä käyttää opetusmenetelmää ja 

vähentää tuntien suunnitteluun kuluvaa työaikaa. Kehityshankkeen yhteyshenkilöitä ovat Elina 

Viro ja Sirkka-Liisa Eriksson Tampereen Teknillisestä yliopistosta, sekä useita yhteistyökouluja. 

(LUMA-Suomi, 15.3.2016) 

 

Hankkeen perustana on työnantajien ja uuden syksyllä 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman 

arvostamat taidot, kuten ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu, pitkäjänteisyys, 

esiintymistaidot, tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot, tietojenkäsittelytaidot ja täsmällinen 

ilmaisu. Oletetaan, että oppilaat tulevat tarvitsemaan taitoja tulevassa työelämässä, joten 

kouluopetuksen tulisi antaa heille siihen valmiuksia. Projektioppiminen olisi opetusmenetelmä, 

jossa toiminnallisuus, oppilaslähtöisyys, ongelmakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus korostuisivat 

samalla, kun oppilaat ymmärtäisivät matemaattisia ilmiöitä. Hankkeen perusajatuksena on, että 

projektipankkiin koottavat projektit tukisivat samaan aikaan opetussuunnitelmassa mainittuja 

matemaattisia asioita ja aiemmin lueteltuja metataitoja. Projektityöskentelyllä halutaan näyttää 

myös oppilaille matematiikan tarpeellisuus arjessa ja työelämässä, ja näin innostaa heitä 

matemaattisten aineiden opiskeluun. (LUMA-Suomi, 15.3.2016) 
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Hankkeen projektipankkiin suunniteltuja materiaaleja on myös tarkoitus kokeilla käytännössä 

opetuskokeiluina Suomen peruskouluilla. Näin voidaan selvittää pankissa tarjottavien 

projektiohjeiden käyttökelpoisuus perusopetuksen matematiikan tunneilla. Hankkeen 

yhteyshenkilö Elina Viro on tekemässä aiheesta lisensiaatintyötä, jossa hän tutkii projektien 

käyttöä ja toimivuutta yläkouluilla. (LUMA-Suomi, 15.3.2016) 

 

 

2.8. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

 

Opetussuunnitelman perusteet ovat perusopetuslain ja -asetuksen, sekä valtioneuvoston 

määrittämien tavoitteiden ja tuntijakojen pohjalta suunniteltu perusta, jota jokaisen Suomessa 

perusopetusta tarjoavan oppilaitoksen tulee noudattaa. Sen tarkoituksena on tukea koulutuksen 

tasa-arvoa, laatua ja yhdenvertaisuuden toteumista, ohjaamalla kouluissa järjestettävää opetusta ja 

muuta koulutyötä. Opetussuunnitelman tavoitteena on luoda hyvät edellytykset oppilaiden 

kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Yksittäiset koulut toimivat opetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta luotujen, sitä noudattavien paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Nämä paikalliset 

opetussuunnitelmat ohjaavat koulun jokapäiväistä toimintaa opetussuunnitelman perusteita 

noudattavasti. (Opetushallitus, 15.3.2016)  

 

Viime vuosina opetuksen järjestäjät ovat eläneet muutosten ja uusien suunnitelmien aikaa. 

Kouluopetusta on moitittu siitä, ettei se takaa oppilaille riittäviä edellytyksiä nykyajan työelämää 

varten. Työryhmät ovat suunnitelleet opetussuunnitelman perusteita uudelleen ja 22.12.2014 

opetushallitus hyväksyi uudistetut opetussuunnitelman perusteet. Uutta opetussuunnitelmaa 

lähdetään noudattamaan määräysten mukaan kouluissa syksystä 2016 alkaen siten, että 

vuosiluokat 1.-6. noudattavat uutta opetussuunnitelmaa täydellisesti 1.8.2016 alkaen ja luokat 7.-

9. porrastetusti luokka-aste kerrallaan vuosi tämän jälkeen. Myös yläkouluissa otetaan kuitenkin 

käyttöön uudet opetussuunnitelmat jo samana syksynä muutamia yksittäisiä muutoksia lukuun 

ottamatta. Nämä myöhemmin voimaan astuvat muutokset yläkoulun opetuksessa koskevat 

arviointeja, todistusten antamista ja valinnaisaineiden opetusta. Niiden kohdalla uudistukset 

astuvat voimaan määräysten mukaisesti elokuussa 2017, 2018 ja 2019. (Opetushallitus, 15.3.2016) 
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2.8.1. Matematiikan opetuksen tehtävät yläkoulussa 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti peruskoulun yläkoulun matematiikan 

opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. 

Opetus pyrkii lisäämään oppilaiden myönteistä asennetta oppimista kohtaan, auttaa oppilaita 

soveltamaan matematiikkaa erilaisissa tilanteissa ja ohjaa heitä huomaamaan matematiikan 

tarpeellisuuden heidän jokapäiväisessä elämässä. Opetuksen lähtökohdat tulisi valita oppilaita 

kiinnostavista ilmiöistä ja ongelmista. (Opetushallitus, 15.3.2016) 

 

Matematiikan oppimista tuetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaan erilaisia tieto- ja 

viestintäteknologian sovelluksia hyödyntäen, jolloin samalla kehitetään myös oppilaiden 

viestintätaitoja. Perusteiden yläkoululaisia koskevien ohjeistusten mukaan koulun tulisi rohkaista 

oppilaita etsimään itse ratkaisuja ja keskustelemaan niistä. Heitä tulisi kannustaa täsmälliseen 

matemaattiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun, sekä ohjata tiedon etsimiseen, hallintaan, 

analysointiin ja kriittiseen tarkasteluun. Opetussuunnitelman perusteissa matematiikan opetukseen 

kuuluu myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen. Sen monessa kohdassa mainitaan 

keskustelutaidot ja yhteistyössä oppiminen. (Opetushallitus, 15.3.2016) 

 

 

2.8.2. Matematiikan opetuksen sisältötavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Yleisten oppimistavoitteiden lisäksi opetussuunnitelman perusteissa määritetään matematiikan 

oppimiselle sisältötavoitteet. Vuosiluokkien 7-9 matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisällöt on jaettu kuuteen eri alueeseen: S1:Ajattelun taidot ja menetelmät, S2:Luvut ja 

laskutoimitukset, S3:Algebra, S4:Funktiot, S5:Geometria ja S6: Tietojen käsittely ja tilastot sekä 

todennäköisyys. (Opetushallitus, 15.3.2016) Tässä tutkielmassa tarkastellaan sisältötavoitteita 

funktioihin liittyvien asioiden osalta.  

 

Ensimmäisen sisältötavoitteiden mukaan yläkoulun matematiikan opetuksen tulee tukea 

oppilaiden loogista ajattelun, päättelykyvyn ja perustelutaitojen kehittymistä. Opetuksen tulisi 

sisältää sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä, ilmaisua, sekä matemaattisen tekstin tulkitsemista 
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ja tuottamista. Toinen sisältötavoite taas määrää yläkoulun opetuksessa käsiteltävät 

laskutoimitukset, joihin kuuluvat muun muassa kaikki murtolukujen laskutoimitukset. Kolmannen 

sisältöalueen mukaan yläkoulussa opitaan muuttujan käsite. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan kouluissa tulisi harjoitella lausekkeen arvon laskemista, lausekkeen 

sieventämistä ja muodostamista. Oppilaat oppivat ratkaisemaan ongelmia sekä algebrallisesti, että 

graafisesti. Perusteiden mukaan yläkouluissa käsiteltävät yhtälöt ovat joko ensimmäisen asteen 

yhtälöitä, tai vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. (Opetushallitus, 15.3.2016) 

 

Neljäs sisältötavoite keskittyy yläkoulussa opittaviin funktioihin liittyviin tavoitteisiin. Sen 

mukaan yläkouluissa tutustutaan funktion käsitteeseen, perehdytään suoraan ja kääntäen 

verrannollisuuteen ja kuvataan funktioita sekä graafisesti, että algebrallisesti. Piirto- ja 

tulkitsemisasteella käsitellään suoria ja paraabeleja, mutta algebrallisissa tehtävissä pääpaino on 

ensimmäisen asteen lineaarisissa funktioissa. Uusina käsitteinä opitaan suoran kulmakerroin ja 

vakiotermi. Oppilaiden tulisi yläkouluaikana myös määritellä funktioiden nollakohtia ja harjoitella 

funktion kasvavuuden ja vähenemisen tulkitsemista. (Opetushallitus, 15.3.2016) 

 

Viides sisältötavoite keskittyy geometrian käsitteisiin ja lauseisiin. Kuudes sisältöalueista ohjaa 

peruskoulun matematiikan opetuksen tukemaan oppilaiden tiedon etsintää ja analysointia, sekä 

nimeää opittavat tilasto- ja todennäköisyysmatematiikan käsitteet. (Opetushallitus, 15.3.2016) 

 



 

 

 

 

3. Tutkimusmenetelmät 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää peruskoulun viimeisen vuosiluokan oppilaiden 

näkemyksiä projektioppimisesta funktioprojektin avulla. Työn tavoitteena on etsiä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitä yhdeksäsluokkalaiset ajattelevat projektioppimisesta matematiikan opetusmenetelmänä?  

2. Millaisia haasteita projektioppimisessa on oppilaiden näkökulmasta?  

 

Lisäksi tutkimuksella selvitetään, miten tutkimuksen opetuskokeiluun suunniteltu funktioprojekti 

käytännössä toimii ja ovatko siihen luodut oppilaanohjeet ymmärrettäviä. Tulosten pohjalta 

arvioidaan, millaisia jatkokehittelytoimenpiteitä kyseiselle projektille on hyvä tehdä. Tutkimus 

toteutetaan toimintatutkimuksena.  

 

 

3.1. Toimintatutkimus 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata jonkin yksilön toimintaa ja 

toimintaan ohjaavia motiiveja. Siinä tutkittavasta toiminnasta pyritään löytämään mahdollisimman 

todenmukainen kuva monia eri metodeja ja tutkimusmenetelmiä käyttäen, jolloin 

tutkimusmenetelmän tarkkaa määritelmää on vaikea tehdä. Yleisempiä kvalitatiivisen tutkimuksen 

metodeja ovat havainnointi, tekstianalyysi ja haastatteleminen. Haastatteluja ei laadullista 

tutkimusta tehdessä yleensä kirjoiteta puhtaaksi, eli litteroida, vaan niiden tarkoituksena on saada 

yleiskuva yksilön ajatuksista. Laadullisessa tutkimuksessa kaikki aineiston analysointi on 

tulkinnanvaraista ja siksi tutkija on itse subjektiivisena vaikuttajana tutkimuksen tuloksiin. 

(Metsämuuronen, 2008) 
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Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiötä mittausmenetelmillä. Siinä 

kerätty aineisto on numeerisessa muodossa ja sitä tulkitaan tilastollisesti. Myös kvantitatiivisen 

tutkimuksen tavoitteena on kuvailla todellisuutta mahdollisimman totuudenmukaisesti. 

Kartoittaakseen tilannetta määrällisillä menetelmillä tutkijan tulee etukäteen tietää, mitä tekijöitä 

hän haluaa mitata. Määrällisessä tutkimuksessa kerättävän aineiston tavoitteena on löytää 

vastauksia valmiiksi määriteltyihin ongelmiin, kun taas laadullisessa tutkimuksessa etsitään myös 

uusia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Sekä laadullisen, että määrällisen tutkimuksen 

aineistoa voidaan kerätä kyselylomakkeilla. Laadullista aineistoa saadaan avoimilla kysymyksillä, 

joiden tavoitteena on yleensä saada tutkijalle tuntematonta tietoa. Määrällistä aineistoa saadaan 

suljetuilla kysymyksillä, joihin vastataan annetun asteikon mukaisesti ja tulkitsija voi muuttaa ne 

numeeriseen muotoon. (Vilpas, 2016)  

 

Toimintatutkimus on tutkimusstrategia, jossa on piirteitä molemmista edellä esitetyistä 

tutkimussuuntauksista. Siinä tutkija osallistuu itse johonkin tutkittavaan todellisen elämän 

tapahtumaan tavoitteenaan muuttaa tai kehittää sitä. Tutkimusstrategian tarkoituksena on selvittää, 

miten tilanteen muuttaminen vaikuttaa siinä mukana oleviin yksilöihin ja ryhmään, sekä käyttää 

saatuja tuloksia tilanteen kehittämisen tukena. Menetelmän on todettu sopivan hyvin koulu- ja 

opetustyön kehittämiseen. (Suojanen, 1992) 

 

Toimintatutkimuksesta on olemassa erilaisia suuntauksia, mutta näiden kaikkien tavoitteena on 

kehittää sosiaalisen ryhmän toimintaa. Tutkimusstrategiassa kehitetään samanaikaisesti uutta 

tietoa ja muutetaan tilanteen totuttua toimintamallia. Tutkimuksen päävaiheita ovat suunnittelu, 

toiminta, havainnointi ja reflektointi. Toimintatutkimuksen aluksi tutkija määrittää ongelmat, joita 

haluaa tutkia ja kehittää, sekä tutustuu kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten kautta ongelman 

lähtökohtiin. Hän määrittää testattavat ongelmat ja asettaa tutkimukselle tavoitteet. Näiden 

pohjalta tutkija suunnittelee tilanteeseen sopivat arviointi- ja mittausmenetelmät. Tavallisimpia 

toimintatutkimuksen tutkimusmetodeja ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi, joihin 

sovelletaan samanaikaisesti sekä laadullisen, että määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Itse 

toimintaosuus toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja kerätyt tiedot analysoidaan. Tulosten 

pohtimisen jälkeen toimintatutkimuksen koko sykli on mahdollista aloittaa alusta, jolloin saatuja 

tuloksia hyödynnetään jatkotutkimuksessa. (Suojanen, 1992) 
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3.2. Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin opetuskokeiluna tavallisen Itä-Suomen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten 

matematiikan oppitunneilla kevättalvella 2016. Tunneilla oppilaat opiskelivat funktioita 

projektioppimisen menetelmällä heille luodun funktioprojektin mukaisesti. Kokeiluluokka 

valikoitui vapaaehtoisesti kokeiluun ilmoittautuneen matematiikan opettajan mukaan ja kaikilta 

luokan oppilailta, sekä heidän huoltajiltaan pyydettiin lupa tutkimukseen osallistumisesta. 

Projektin aihe valittiin luokan matematiikan opettajan ehdotusten pohjalta aiheista, joita kyseisen 

luokan oli tarkoitus tutkimuskeväänä opiskella. Useita aiheista päädyttiin funktioihin, sillä aiheesta 

ei ole valmiita projektiohjeita vielä tehty ja aihe mielletään usein vaikeaksi opettaa 

projektiopetuksen mukaisesti.  

 

Kokeiluluokassa oli 20 oppilasta (7 tyttöä ja 13 poikaa) ja heidät jaettiin projektityöskentelyn 

ajaksi viiteen eri tiimiin, jolloin jokaisessa tiimissä oli neljä oppilasta. Kokeilussa käytetyt 

oppilastiimijaot opettaja oli tehnyt etukäteen oppilaiden kaverisuhteet huomioiden. Ennen 

projektin aloittamista pohdimme yhdessä luokan matematiikan opettajan kanssa tilanteeseen 

sopivinta tiimijakoa, päätyen kaverisuhteiden mukaiseen opettajajohtoiseen jakoon. 

Opetuskokeiluun käytettiin yhteensä kahdeksan oppituntia (8*45 min), mikä koostui 

projektitöiden tekemisestä ja työskentelyn lopuksi toteutetusta oppilaskyselystä. Kokeilu 

aloitettiin luokassa silloin, kuin funktioihin tutustuminen olisi muutenkin oppitunneilla aloitettu. 

Oppimistilanne pyrittiin pitämään oppilaille mahdollisimman tavallisena: he tulivat oppitunneille 

tavalliseen tapaan, tavallisiin aikoihin ja opiskelivat matematiikkaa, jota kokeilun aikana olisivat 

tavallisilla matematiikan oppitunneillakin opiskelleet. Luokan oma opettaja johti opetuskokeilua 

hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti ja itse toimin ulkopuolisena havainnoijana. 

Projektityöskentelyn aluksi opettaja jakoi oppilaat tiimeihin, piti lyhyen esittelyn projektista, sekä 

jakoi tiimeille aiheet. Tämän jälkeen oppilaat saivat työskennellä melko itsenäisesti työohjeita 

noudattaen. Kokeilussa oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn käytettiin kuusi oppituntia (6*45 

min) ja tuotosten esittelyyn, sekä kyselyyn vastaamiseen yhteensä yksi kaksoistunti (45 min + 45 

min).  
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Toimintatutkimuksena opetuskokeilu tutustuttaa kyseisen luokan oppilasryhmän ja opettajan heille 

aikaisemmin vieraaseen opetusmenetelmään ja sen tavoitteena on lisätä menetelmän käyttöä 

opetuksessa myös jatkossa. Kokeilun ja tulosten esittelyllä myös muita yläkoulun matematiikan 

opettajia pyritään innostamaan projektioppimisen käyttöön.  

  

 

3.3. Funktioprojekti 

 

Tutkimuksen opetuskokeilua varten suunnittelin projektin, joka käsittelee lineaarisia funktioita. 

Funktioprojektia käytetään tutkimuksen opetuskokeilun pohjana ja toimintatutkimuksesta saatuja 

tuloksia käytetään sen jatkokehittelyyn. Tutkimuksen valmistuttua projektiohjeet lähetetään 

LUMA-Suomen projektioppimishankkeen projektipankkiin, jonka julkaisemisen jälkeen 

materiaalit ovat kaikkien matematiikan aineenopettajien käytettävissä. Funktioprojektin 

materiaalit koostuvat erillisistä opettajalle ja oppilaille tarkoitetuista projektiohjeista, 

ajankäyttösuunnitelman pohjasta, Geogebra-ohjelman käyttöohjeista, sekä muistiinpanopohjasta 

(Liitteet A, B, C, D ja E).  

 

Suunnittelin funktioprojektin siten, että se sopii peruskoulun 9. vuosiluokan matematiikan 

opetukseen ja on projektioppimisen määritelmien mukainen. Projektityö on suunniteltu uuden 

syksyllä 2016 voimaan astuvan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja 

työskentely pyrkii tukemaan perusteissa asetettuja oppimistavoitteita ja matemaattisia sisältöjä. 

Työskentelyn matematiikan oppimistavoitteena on ymmärtää funktion käsite ja oppia erilaisia 

funktioihin liittyviä ongelmia oppilaille tuttujen arkipäivän aiheiden avulla.  

 

Funktioprojektin matematiikan sisällön oppimistavoitteet on löydettävissä opetussuunnitelman 

perusteiden sisältöalueiden Funktiot ja Algebra määritelmistä (Luku 2.8.1). Funktioprojektin 

oppilasohjeissa oppilastiimeille annetaan aiheita, joista he voivat valita mieleisensä ja jolle koko 

työskentely perustuu. Kaikki annetut aiheet ovat sellaisia, että niistä saadaan muodostettua 

lineaarinen funktio. Projektityössä oppilaat joutuvat pohtimaan, millainen funktio heidän 

ongelmaansa kuvaa ja mikä tällöin toimii muuttujana. He muodostavat funktiolle lausekkeen ja 

tutkivat sitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilaita pyydetään piirtämään funktiostaan kuvaaja 
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Geogebra-ohjelman avulla ja tulkitsemaan sitä. He joutuvat selvittämään muun muassa funktionsa 

kulmakertoimen, arvo- ja määrittelyjoukot, pienimmän ja suurimman arvon, funktion arvon 

pisteessä ja nollakohdan. Näin projektin mukaisen työskentelyn aikana tulevat käsitellyksi kaikki 

perusopetuksen 7-9 luokkalaisten opetussuunnitelman asettamat matematiikan sisältötavoitteet ja 

lisäksi monia muita yläkoulun matematiikan asiasisältöjä.  

 

Funktioprojektin aiheet suunnittelin opetussuunnitelman perusteiden matematiikan opetukselle 

asettamien tavoitteiden mukaisesti siten, että ne ovat löydettävissä oppilaiden omasta arjesta (Luku 

2.8.1). Projektilla pyrin näyttämään oppilaille, ettei matematiikka ole suinkaan arkielämästä 

irrallinen aihealue koululuokassa, vaan sitä löytyy kaikkialta ympäriltämme. Mielekkäiden 

aiheiden ja vaadittavien työskentelytapojen vuoksi funktioprojektin mukainen työskentely on 

selvästi projektioppimisen mukaista ja projektia voidaan siten käyttää opetusmenetelmää 

koskevan tutkimuksen opetuskokeilun pohjana. Funktioprojektin oppilasohjeet (Liite B) luotiin 

siten, että ne mahdollistavat mahdollisimman itsenäisen ja sujuvan työskentelyn. Niissä oppilaita 

kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

Opettaja ei projektin missään vaiheessa anna oppilaille valmiita ratkaisuja ongelmiin, eikä 

myöskään kerro, mistä tarvittava tieto löytyy. Oppilaat joutuvat projektioppimisen mukaisesti 

etsimään vastauksia itsenäisesti oppilastiimeissä ja arvioimaan sopivia tietolähteitä. Oppilailla on 

koko opetuskokeilun ajan käytössä tietokoneiden lisäksi kaikki henkilökohtaiset älylaitteet, sekä 

mahdollisesti repussa mukana kulkeva matematiikan oppikirja. Sopivien lähteiden valinta ja 

kriittinen arviointi on funktioprojektin aikana oppilaiden itsensä vastuulla, mutta opettaja voi 

tarvittaessa ohjeistaa tai kehottaa heitä miettimään luotettavuuksia tarkemmin. Opettaja myös 

seuraa teknologian ja eri viestinten tarkoituksenmukaista käyttöä. 

 

Funktioprojektin lopussa oppilaita vaaditaan näyttämään oppimansa jonkinlaisen tuotoksen avulla. 

Oppilaiden työskentelyohjeissa kerrotaan, mitä heidän esityksensä pitää sisältää, mutta esitystapa 

on täysin valinnainen. Oppilaiden vastuulla on näin sopivan esitystavan miettiminen ja 

vaadittavien asioiden esiintymisen tarkastaminen. Projektissa vaaditaan monia matemaattisten 

käsitteiden ymmärtämistä ja ratkaisemista juuri omasta aiheesta. Tällöin oppilaat joutuvat asian 

ymmärrettyään pohtimaan, miten ilmaisevat sen tuotoksessaan kirjallisesti ja esittelyssä suullisesti 

muulle luokalle siten, että esitys on ymmärrettävä ja täsmällinen. Tuotosten esittämisten jälkeen 
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muita tiimejä kannustetaan antamaan rakentavaa vertaispalautetta toisten työstä ja esittämään 

esittäjätiimille lisäkysymyksiä. 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen huomioin funktioprojektin suunnittelussa siten, että 

oppilaat työskentelevät koko projektin ajan 3-4 hengen tiimeissä. Työssä suoriutumiseen vaaditaan 

monenlaisia taitoja ja työtehtävät ovat haastavia. Tällöin kukaan oppilaista ei selviäisi työstä yksin, 

vaan koko tiimin on toimittava yhteistyössä. Yhteistyön toteuttamiselle en asettanut tarkempia 

ohjeita tai määräyksiä, vaan oppilaat voivat jakaa työskentelynsä heille sopivalla tavalla. He voivat 

joko tehdä koko työn yhdessä toimien, samaa asiaa keskustelemalla selvittäen, tai jakaa erillisiä 

työvaiheita tiimin eri jäsenille. Joka tapauksessa lopputuloksista on keskusteltava yhdessä ja 

tuotokseen päätyvät asiat täytyy pohtia ja ymmärtää yhteistyössä. Koska ohjeiden mukainen 

projektityöskentely kestää useita peräkkäisiä oppitunteja, funktioprojektin mukainen työskentely 

on myös pitkäaikaista ja kaikki viisi opetusmenetelmän kriteeriä täyttyvät.  

 

Projektioppimisen mukaisen opiskelun aikana funktioprojekti kehittää myös opetussuunnitelman 

perusteissa määritettyjen Ajattelun taidot -alueen sisältötavoitteita, kuten loogista päättelykykyä, 

riippuvuuksien ja sääntöjen löytämistä, perustelutaitoja ja matemaattisen tekstin tuottamista. 

Lisäksi oppilaat ratkaisevat työskentelyn aikana erilaisia laskutoimituksia, joten funktioprojekti 

tukee samalla myös Luvut ja laskutoimitukset -alueen sisältöjen oppimista. Oppilaat voivat 

esimerkiksi joidenkin funktioiden sieventämisessä normaalimuotoon kohdata ongelmia, joissa 

joutuvat muistelemaan tai opettelemaan murtolukujen laskutoimituksia. (Opetushallitus, 

15.3.2016) 

 

Mahdollisimman monipuolisella Zimmermannin aktiviteettien tukemisella ajatellaan olevan 

myönteisiä vaikutuksia oppilaiden matematiikan syvälliselle oppimiselle (Haapasalo, 2013). Pyrin 

siksi suunnittelemaan funktioprojektista sellaisen, että se tukisi mahdollisimman monipuolisesti 

kaikkia kahdeksaa Zimmermannin aktiviteettia ja erityisesti kolmea ”luovaa aktiviteettia”, jotka 

perinteisessä matematiikan opetuksessa jäävät usein huomiotta (Luku 2.3). 

 

Konstruointi on kaikessa projektityöskentelyssä olennaista, sillä projektioppimisen määritelmään 

kuuluu jonkin tuotteen rakentaminen tai mallintaminen. Aktiviteetti ilmentyy funktioprojektissa 
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esitysten luomisessa. Jokaisen tiimin on työstä selvitäkseen työskentelyn lopuksi esiteltävä muille 

jokin tuotos, joten he joutuvat suunnittelemaan ja konstruoimaan tällä kertaa jotain konkreettista. 

Perustelua oppilaat joutuvat käyttämään todistaakseen muille päätelmiensä oikeellisuutta. He 

joutuvat perustelemaan toteamuksiaan esityksessä ja sen jälkeisessä keskustelussa, mutta myös 

työskentelyn aikana tiimien sisällä.  

 

Löytäminen on toinen projektityöskentelyn määritelmien vaatima aktiviteetti. Funktioprojektin 

työstämisessä, kuten kaikessa projektioppimisessa oppilailta odotetaan itsenäistä tiedon etsimistä 

ja sopivien löytöjen valitsemista. Samalla oppilaat joutuvat arvioimaan löytöjensä ja 

havaintojensa oikeellisuutta, joten myös tämä aktiviteetti on käytössä. Työskennellessä oppilaat 

käyttävät omien tarpeidensa mukaan laskemista, soveltamista ja tietojen järjestelyä. Näiden 

aktiviteettien esiintymistä ei erityisesti vaadita projektityöskentelyssä opetustapana, mutta 

funktioprojektissa toimintoja joutuu kuitenkin joissain määrin käyttämään työstä suoriutuakseen. 

Erityisesti matemaattisten tietojen ja käsitteiden soveltaminen tiimin omaan arkipäivän ongelmaan 

on työskentelyssä jatkuvasti esillä.  

 

Leikkiä/pelailla aktiviteetti on yksi vähiten perinteisessä matematiikan opetuksessa esiintyvistä 

tekijöistä. Aktiviteettia esiintyy Zimmermannin ja Haapasalon mukaisesti muun muassa 

tilanteissa, joissa oppilaat leikkivät laskimilla tai sovelluksilla, tai muokkaavat erilaisia 

animaatioita esityksiinsä (Haapasalo & Zimmermann, 2011). Tällöin funktioprojektin esityksen 

muokkaamisen ja työssä vaadittavan Geogebra-sovelluksella piirtämisen voidaan ajatella tukevan 

tätä aktiviteettia, vaikkei työskentelyyn kuulukaan mitään suoranaista peliympäristöä. 

 

 

3.4. Aineiston kerääminen ja analysointi 

 

Tutkimusaineisto kerättiin oppitunteja havainnoimalla ja oppilaille kohdistetulla loppukyselyllä, 

joilla yhdessä pyrittiin saamaan mahdollisimman kattavat vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Havainnointi toteutettiin siten, että tutkija oli itse seuraamassa kaikki projektikokeiluun käytetyt 

oppitunnit. Oppitunnit myös videoitiin, jolloin tutkija pystyi katsomaan samat tunnit useampaan 

kertaan ja tarkistamaan tapahtumia nauhalta. Myöhemmin huomattiin videoiden eduksi myös se, 
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että niihin tallentui paljon oppilasryhmien keskusteluja, joita havainnoitsija ei ollut kuullut 

luokkatilassa kierrellessään. Havainnoinnin pohjalla käytettiin 20 apukysymystä, joihin kaikkiin 

tutkija pyrki vastaamaan jokaisen oppitunnin päätteeksi. Lopullinen havaintojen analysointi 

pohjautuu näihin yksittäisten oppituntien havaintoihin ja niiden tuloksia esitellään luvussa 4.1. 

 

Opetuskokeilun lopussa teetetyllä oppilaskyselyllä (Liite F) haluttiin selvittää oppilaiden 

näkemyksiä projektityöskentelystä ja funktioprojektin työohjeista.  Oppilaskysely toteutettiin heti 

opetuskokeilun jälkeen oppitunnin aikana, jotta siihen vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa.  

Kysely sisälsi aluksi yhdeksän suljettua kysymystä, joissa vastaajaa pyydettiin valitsemaan 

parhaiten kuvaava vaihtoehto, ja lopuksi neljä avointa kysymystä, jotka antoivat enemmän tilaa 

vastaajan omille mielipiteille. Oppilaskyselyssä käytettiin siis sekä laadullisen, että määrällisen 

tutkimuksen menetelmiä ja aineistot analysoitiin menetelmille sopivilla tavoilla. 

 

Kyselyn ensimmäisten neljän kohdan tarkoituksena oli saada kuva vastaajan matemaattisista 

taidoista ja asenteista, ja viides kohta pyrki selvittämään, millaisena ryhmätyöskentelijänä oppilas 

yleisesti itseään pitää. Muut suljetut kohdat pyrkivät kartoittamaan, onko oppiminen 

kokeilutunneilla ollut projektioppimisen mukaista ja mitä oppilaat pitivät työskentelystä. 

Lisäpohdinnan aiheeksi yhdellä kysymyksellä kerättiin oppilaiden kokemuksia eri Zimmermannin 

aktiviteettien käytöstä projektityöskentelyn aikana. Luvussa 4.2.4. pyritään selvittämään, onko 

Zimmermannin aktiviteeteilla yhteyttä projektioppimiseen. Kyselyn suljetuissa kysymyksissä oli 

myös kohtia, joilla haluttiin selvittää kokeilua varten suunnitellun funktioprojektin toimivuutta. 

Näissä kysyttiin muun muassa, olivatko projektiohjeet riittävän selkeät ja vaikeustaso oppilaiden 

mielestä sopiva. Oppilaskyselyn lopussa oppilaita pyydettiin vastaamaan kirjallisesti avoimiin 

kysymyksiin, joissa kysytään, mistä oppilas piti tai ei pitänyt projektityöskentelyssä, sekä mikä 

työskentelyssä oli hänen mielestään haastavinta. Lopuksi hän saa vielä antaa vapaata palautetta 

projektiin ja työtapaan liittyen. Kaikki oppilaskyselyn tulokset esitetään luvussa 4.2.  

 

Projektityöskentelyssä kokeiluluokan tiimeille annettiin yhdeksän vaihtoehtoa, joista he saivat 

valita mieleisensä aiheen, kuitenkin siten, että kaikki tiimit valitsevat eri aiheen (Liite A). Tiimit 

valitsivat aiheikseen Salamaniskun etäisyyden, Palvelunumeroon soittamisen hinnan, 

Irtokarkkipussin hinnan, Kartalla olevan matkan ja kysymyksen Kuinka pitkän matkan mopolla 
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pääsee, kun tankkaa summalla x. Tulosluvussa 4 tiimeistä käytetään aiheisiin pohjautuvia 

nimityksiä: puhelu, mopo, kartta, karkki ja salama. Yksittäisten oppilaiden nimiä ei mainita, vaan 

oppilaat erotellaan sukupuolen ja tiimin nimen mukaisesti, jolloin esimerkiksi merkintä ”Tyttö. 

Puhelu” tarkoittaa palvelunumeroon soittamisen hintaa tarkastelevan tiimin tyttöjäsentä.  

  



 

 

 

 

4. Tulokset 

 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään toimintatutkimuksen opetuskokeilussa saatuja havaintojen ja 

oppilaskyselyn tuloksia. Molemmista aineistoista pyritään löytämään vastauksia kysymyksiin, 

millaisena oppilaat näkivät opetusmenetelmän mielekkyyden ja funktioprojektin haastavuuden. 

Kyselyn tuloksista selvitetään myös, oliko funktioprojektityöskentely projektioppimisen mukaista, 

olivatko projektimateriaalit toimivia ja miten opetusmenetelmän mukainen opiskelu tukee 

Zimmermannin aktiviteetteja. 

 

 

4.1. Havainnot  

 

4.1.1. Opetusmenetelmän mielekkyys 

 

Opetuskokeilun suunnitteluvaiheessa mietityttänyt kaverisuhteiden mukainen jako osoittautui 

hyväksi valinnaksi ja projektityöskentely lähti ensimmäisellä tunnilla nopeasti käyntiin. Oppilaat 

olivat tyytyväisiä tiimeihin ja alkoivat mielellään työskentelemään heille tuttujen 

luokkakavereiden kanssa. Uudenlainen haaste ja työohjeiden mukainen työskentely vaikutti 

motivoivan heitä, eikä opettajan tarvinnut patistaa oppilaita töihin koko projektin aikana. Jo 

ensimmäisellä tunnilla tiimit osasivat aloittaa työskentelyn työohjeiden mukaisesti, eikä opettajaa 

tarvittu kuin aiheiden jakamisen sihteerinä. Oppilaat jatkoivat projektiensa parissa työskentelyä 

oma-aloitteisesti aina uudelle oppitunnille tultaessa, eikä opettaja joutunut käyttämään aikaa 

oppilaiden motivoimiseen. Muutamia kertoja oppilaiden suista kuului kommentteja, joissa he 

kertoivat pitävänsä tämän tapaisesta oppimismenetelmästä tai jostain yksittäisestä projektiin 

kuuluvasta työskentelytavasta. Suoraan menetelmää tai työtapoja koskevia negatiivisia 

kommentteja ei esiintynyt millään tunneilla, mutta oppilaat kertoivat muutamia kertoja toisilleen 

olevansa mielestään huonoja jossain tietyssä työvaiheessa, mikä mahdollisesti tarkoitti, ettei 

työvaihe myöskään ollut kertojalle mieleinen.  



32 

 

 

"Minä rakastan tehä tämmösiä projekteja."  – Tyttö. Puhelu. 1.tunti 

  

Kaverisuhteiden mukainen tiimijako vaikutti paljon tiimien sisäiseen yhteistyöhön. Havaintojen 

mukaan tiimihenki rakentui nopeasti tuttujen koulukavereiden välille ja jäsenet työskentelivät 

alusta alkaen yhteisen hyvän eteen. Tiimit pitivät yhtä jäsentensä kanssa ja lievää tiimien välistä 

positiivista kilpailuakin oli havaittavissa. Kokeilussa jokaisella tiimillä oli käytettävissä yksi 

tietokone, mikä yhdisti tiimin työskentelyä. Kaikki tiimit toimivat pääosin siten, että yksi jäsenistä 

oli kerrallaan tietokoneella ja muut sanelivat kirjoitusta ja etsivät tarvittavia tietoja omilla 

puhelimillaan. Näin kukaan yksittäinen oppilas ei tehnyt työtä toisten puolesta, vaan kaikkeen 

tekemiseen osallistui aina vähintään kaksi tiimin jäsentä.   

  

"Tehää silleesä. Se on meidän ratkaisu."  – Poika. Salama. 1.tunti 

 

Projektityön tarkoitus, eli työskentelyn lopuksi esiteltävän tuotoksen valmistaminen oli oppilaille 

alusta asti selvä. Tunneilla käydyissä keskusteluissa ilmeni, että oppilaat tiesivät työn päämäärän 

olevan tuotos, joka myös arvostellaan. Tiimit vaikuttivat olevan aidosti motivoituneita 

mahdollisimman hyvän projektin tuotoksen aikaansaamiseen ja tämä näytti kannustavan heitä 

tehokkaaseen työskentelyyn koko projektijakson ajan. Kiinnostus työskentelyä kohtaan näkyi siten, 

että oppilaat käyttivät oppitunnit projektin edistämiseen, eivätkä esimerkiksi käyttäneet heillä 

vapaassa käytössä olevia älypuhelimia opiskelun ulkopuoliseen tekemiseen muutamaa yksittäistä 

kertaa useammin. 

 

"Mutta se työn siisteyski vaikuttaa."  – Poika. Salama. 2.tunti 

  

Oppilasohjeissa tiimejä pyydettiin työohjeiden tutustumisen jälkeen laatimaan oma tiimin 

ajankäyttösuunnitelma ja noudattamaan sitä koko projektin ajan. Kokeiluluokan oppilaat eivät 

olleet aikaisemmin koulutöissään joutuneet suunnittelemaan itsenäisesti omaa ajankäyttöään, 

mutta he eivät säikähtäneet uutta haastetta, vaan alkoivat suunnitella työskentelyään oma-

aloitteisesti heti aiheiden jakamisen jälkeen. Moni tiimi vaikutti innostuvan siitä, että he saivat itse 

vapautta ja vastuuta omasta työskentelystä. Ajankäytön suunnittelukeskusteluissa esiintyi 
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tuotoksen aikaansaaminen ja tiimin sisäinen yhteishenki. Aikataulussa pysymisestä iloittiin 

yhdessä tiiminä. 

   

"Mitä me tehää ens tunnilla?", "Suunnitellaanko se funktio huomenna?", "Mitä muuta meille 

jää? Ku meillä on sen jälkee enää kolme tuntia aikaa."  – Kaikki. Salama. 1.tunti 

"Kuvaaja me ehitään tehä sillä toisella tunnilla."  – Tyttö. Puhelu. 1.tunti 

"Ton näkönen suunnitelma meillä. Se syntyy se esitelmä niinku siinä aikana."  – Poika. 

Salama. 1.tunti 

"Mie keksin jo sille viimeselle tunnille ainaki tekemistä. Ihan viimesellä tunnilla 

viimeistellään esitystä."  – Tyttö. Mopo. 1.tunti 

"Kato, me ollaa jo pitkällä, me ollaa tehty jo kuvaaja” - Poika. Kartta. 1.tunti 

  

Mukavan tiimin, mielekkään haasteen ja vastuun lisäksi yhtenä motivoivana tekijänä 

kokeiluluokan oppilaiden työskentelystä oli nähtävissä aiheiden arkielämään liittyminen. Monet 

tiimit vertasivat keskusteluissaan projektin aihettaan johonkin arjessa havaitsemaansa ilmiöön ja 

saattoivat samalla huomata matematiikan merkityksen heidän arkielämäänsä. Vaikka aiheet 

vaikuttivat motivoivan joitain tiimejä, toisaalta myös tiimi, joka jäi aiheiden valinnassa viimeiseksi, 

eikä ehtinyt saada mieleistään aihetta, työskenteli kuitenkin erittäin motivoituneesti projektin 

alusta loppuun. Tämän tiimin motivaatio vaikutti perustuvan tuotoksen aikaansaamiseen ja hyvään 

suorittamiseen. 

 

"Tämähän on sitä mitä lapsena aina laskettiin."  – Tyttö. Salama. Esitystunti 

  

Luokkatilassa oli opetuskokeilutunneilla välillä melkoinen hälinä, sillä jokainen tiimi teki työtään 

keskustellen välillä isoonkin ääneen. Myös muilta tiimeiltä kyseltiin välillä apua ja jotkut tiimeistä 

etsivät luokasta projektiinsa apuvälineitä. Meteli ja liikehdintä ei kuitenkaan vaikuttanut 

häiritsevän oppilaita, vaan jokainen tiimi pystyi keskittymään omiin töihinsä.  
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4.1.2 Opetusmenetelmän haastavuus 

 

Funktioprojektin mukainen työskentely oli kokeiluluokan oppilaille välillä aika haastavaa ja 

työohjeita jouduttiin lukemaan huolella, jotta tiedettiin, mitä tehdä. Kuten projektin suunnittelussa 

tavoittelin, yksittäinen oppilas ei olisi ehtinyt selvittää kaikkia projektin työvaiheita annetussa 

ajassa, mutta tiimityöksi tekemistä oli sopivasti. Projektin alkaessa työskentely oli kaikille 

tiimeille kohtalaisen helppoa, mutta haastavuus lisääntyi loppua kohden matemaattisten sisältöjen 

vaikeutuessa ja oppilaat joutuivat työskentelemään taitojensa rajoilla. Yleisesti voidaan todeta, että 

funktioprojekti oli tälle kokeiluluokalle optimaalisen haasteellinen, minkä Leino on teoksessaan 

määrittänyt haastavuustasoksi, josta oppilaat selviävät kaikkien tiimien jäsenten aktiivisella 

osallistumisella ja toimivalla yhteistyöllä (Leino, 1992). Tällä haastavuustasolla työskennellessään 

oppilaiden voidaan sanoa toimivan lähikehityksen vyöhykkeellä (Haapasalo, 2011). 

Oppilaslähtöisyys ja oppilastiimien itsenäinen työskentely on yksi projektioppimisen kriteereistä 

ja samalla kehittämistavoitteista. Pyrin luomaan funktioprojektin työohjeista riittävän selkeät ja 

yksityiskohtaiset, jotta oppilaat voivat työskennellä niiden mukaisesti itsenäisesti opettajan 

tarkkaillessa ja arvioidessa heidän toimintaansa oppimisen näkökulmasta. Kokeiluluokassa 

tehtyjen havaintojen mukaan oppilaiden kykeneminen itsenäiseen työskentelyyn vaihteli projektin 

aikana. Ensimmäisellä tunnilla kukaan tiimeistä ei kysynyt opettajan apua, vaan lyhyen 

ohjeistuksen ja opettajajohtoisen aiheiden jaon jälkeen tiimit toimivat lopputunnin itsenäisesti 

oppilasohjeita noudattaen. Seuraavilla kolmella oppitunnilla opettajalta pyydettiin apua kaksi tai 

kolme kertaa oppitunnissa kaikkien tiimien avunpyynnöt yhteen laskettuna. Opettajalle jäi siis 

neljällä ensimmäisellä oppitunnilla hyvin aikaa seurata ja arvioida työskentelyä, ja hän ehti tehdä 

tunneilla myös muita opettajan töitä. Viides opetuskokeilun oppitunti sattui perjantaille, jolloin 

levottomuutta oli luokassa huomattavasti muita enemmän. Tällöin oppilaat vaikuttivat kokevan 

työskentelyn haastavampana ja opettajan apua pyydettiin useammin. Oppilaat olivat luultavasti 

väsyneitä viikon opiskelun jäljiltä ja heidän oli siksi vaikeampi ohjata omaa itsenäistä 

työskentelyään. Seuraavan viikon kahdella viimeisellä projektityöskentelyyn käytetyllä tunnilla 

oppilaat pystyivät taas keskittyneeseen ja tehokkaaseen työskentelyyn ja opettajan apua tarvittiin 

näillä tunneilla keskimäärin viisi kertaa koko luokassa. Opiskelu oli edelleen siis melko itsenäistä 

ja yksi opettaja riitti ohjaamaan viittä tiimiä.  
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"Me tarvitaa apua. Tää on tää funktion arvo laskemalla. Miten se tehään?" – Tuntematon. 

4.tunti  

 

Koska oppilaat pystyivät toimimaan koko projektin ajan ilman opettajan jatkuvaa valvontaa ja 

ohjeistusta, funktioprojektin työohjeet näyttivät olevan oppilaiden ymmärrettävissä. 

Ongelmallisimpia työohjeissa olivat selvästi sivutehtävät, jotka eivät olennaisesti liity 

projektityöskentelyyn eivätkä tuotoksen valmistamiseen. Näitä ovat muun muassa kohdat, joissa 

oppilaita pyydetään täydentämään aiheeseen liittyvää muistiinpanopohjaa ja kokeilemaan 

Geogebra:lla erilaisien suorien piirtämistä. Oppilaat eivät täysin ymmärtäneet, miksi heidän 

kuuluisi näin tehdä, eivätkä työvaiheet motivoineet heitä. Osa tiimeistä jätti työvaiheet kokonaan 

tekemättä ja joissain tiimeissä tunnollisimmat oppilaat tekivät ne yksin koko muun tiimin 

puolesta.    

Erittelen opetuskokeilujen havaintojen mukaiset oppilaiden funktioprojektin aikana kohtaamat 

haasteet neljään pääluokkaan: matematiikan sisältöjen ymmärtäminen, työskentelytapojen käyttö, 

oppilaiden usko omaan oppimiseensa ja opiskelun eriyttäminen.  

 

Matemaattiset sisällöt 

Suurin osa oppilaiden projektikokeilun aikana kohtaamista haasteista kohdistui työn 

matemaattisten sisältöjen ymmärtämiseen. Suunnittelin funktioprojektin siten, että sen aikana 

oppilaat joutuvat käsittelemään ja ymmärtämään kaikki Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden funktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt. Lisäksi projektissa vaaditaan oppilaita 

määrittelemään funktion arvo- ja määrittelyjoukot, jotka jäävät käsitteinä opetussuunnitelman 

ulkopuolelle ja ovat siten osittain jo lukion oppimäärää. Havaintojen mukaan funktioprojektin 

mukainen työskentely oli kaikille kokeiluluokan oppilastiimeille alussa kohtalaisen helppoa, mutta 

haastavuus lisääntyi loppua kohden matemaattisten sisältöjen vaikeutuessa.  
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Projektin loppupuolella oppilailta aletaan vaatimaan syvällisempää matemaattista ymmärtämistä 

ja he kohtaavat monia heille uusia käsitteitä. Havaintojen mukaan haastavina pidettiin funktion 

lausekkeen muodostamista, sekä muuttujan, arvo- ja määrittelyjoukon käsitteiden ymmärtämistä. 

Erityisen vaikeana koettiin vakiotermin sisältävän funktion lausekkeen löytämistä ja siihen 

törmännyt tiimi joutuikin käyttämään ongelman ratkaisuun huomattavasti muita enemmän aikaa. 

Asian lopulta ymmärrettyään tiimi näki vakiotermin vaikutuksen selkeästi myös piirtämästään 

kuvaajasta ja osasivat tuotosta esitellessään selittämään vakiotermin myös muille 

luokkakavereille. Hieman turhautumistakin aiheuttanut haastava ongelma paransi tiimin 

oppilaiden matemaattista ymmärrystä, eikä ongelma ollut heille ylitsepääsemätön. Projektin 

muilla tunneilla he saivat vielä kiinni muut tiimit, joiden valitsemien aiheiden funktiot eivät 

sisältäneet vakiotermiä, ja saivat tuotoksensa valmiiksi aikataulussa. Eri tiimit kokivat eri 

työskentelytavat ja matematiikan sisällöt haastavina, eikä mikään työvaiheista ollut kaikille 

tiimeille mahdoton. Kaikki kokeiluluokan oppilastiimit selvisivät projektista annetussa 

aikataulussa ja heidän tuotoksissaan ilmeni kaikki vaaditut matemaattiset sisällöt täsmällisesti ja 

oikein ilmaistuna.  

"Mie en yhtää tiiä mikä se on. Se on vaa x." - Poika. Salama. 6.tunti   

 

 

Työskentelytaidot 

Toinen opetuskokeilussa havaittu haasteluokka on projektityöskentelyn vaatima monipuolinen 

työskentelytapojen käyttö. Projektioppiminen opetusmenetelmänä vaatii oppilailta aina perinteistä 

kouluopetusta enemmän erilaisten työskentelytapojen käyttöä, sillä sen tavoite on kehittää 

oppilaiden tulevassa työelämässä tarvittavia taitoja niitä käyttämällä ja harjoittelemalla (Viro, 

2014). Samalla projektioppiminen edellyttää kuitenkin, että oppilailla olisi jo ennestään jonkin 

verran kyseisiä taitoja. Opetusmenetelmää pohtivista teoksista löytyy pelko siitä, että monien 

oppilaille uusien työskentelytapojen käyttö voisi vaikeuttaa tai jopa rajoittaa oppimista. 

Kokeiluluokassa tehdyt havainnot kuitenkin näyttivät, etteivät kokeiluluokan oppilaiden 

mahdolliset puutteet työskentelytaidoissa estäneet projektioppimisen mukaista työskentelyä.  
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Funktioprojektia työstäessään oppilaat joutuivat käyttämään opetusmenetelmän mukaisesti monia 

erilaisia, oppilaille uusiakin työskentelytapoja ja näitä pitkälti itsenäisesti ilman opettajan jatkuvaa 

ohjeistusta. Erilaisista työskentelytavoista oppilaille eniten haasteita näytti aiheuttavan tieto- ja 

viestintäteknologian käyttö, matemaattisten sisältöjen esittäminen eri sovellusten avulla, sekä 

tiimityöskentely. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö vaikutti olevan kokeiluluokan nuorille tuttua, 

helppoa ja luontevaa. Vapaavalintaisesta projektin tuotoksen esitystavasta kaikki kokeiluluokan 

oppilastiimit valitsivat jonkin sähköisen menetelmän ja oppilaat myös oma-aloitteisesti jakoivat 

keskeneräistä tuotostaan pilvipalvelujen kautta tiimin jäsenten kesken. Työskentelyn aikana 

oppilaat käyttivät teknologiaa melko sujuvasti ja he olivat rohkeita kokeilemaan ja opettelemaan 

heille tuntemattomien ohjelmien käyttöä. Tarvittaessa oppilaat etsivät sovellusten käyttöohjeita 

itsenäisesti internetistä ja opettajalta kysyttiin apua teknologiaan liittyvissä ongelmissa vain 

yhdesti koko projektin aikana. Vaikka oppilaat käyttivät teknologiaa tottuneesti ja mielellään, 

heidän työskentelystä oli havaittavissa eräänlainen hitaus. He selvisivät itsenäisesti kaikista 

ongelmista ja oppivat käyttämään heille uusia sovelluksia projektityön aikana, mutta tulevaa 

työelämää ajatellen peruskoulun viimeisen luokan oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian 

käyttötaidoissa olisi vielä kehitettävää.  

 

"Tässä ois ollu ohjeet, miten käytetää sitä."  – Poika. Puhelu. 3. tunti 

 

Myös matemaattisten sisältöjen esittäminen erilaisilla teknologian sovelluksilla aiheutti vaikeuksia 

monille kokeiluluokan oppilastiimeille. Funktioprojektin tuotoksissa oppilaiden piti esittää monia 

asioita matemaattisia symboleita ja kaavoja käyttäen. Oppilaat eivät olleet käyttäneet 

kaavatyökaluja aikaisemmin, eivätkö tienneet niiden olemassaolosta. Oppilaat selvisivät 

funktioiden lausekkeiden ja muiden kaavojen kirjoittamisesta omin avuin, eivätkä pyytäneet 

opettajan apua, mutta tekivät ne melko työläin menetelmin, esimerkiksi käyttäen piirtotyökaluja 

kaavatyökalujen sijasta. Oppilaita itseään tämä ei vaikuttanut häiritsevän, mutta toisaalta he 

näyttivät kuitenkin melko tyytyväisiltä oppiessaan jonkin uuden hyödyllisen menetelmän.  

 

"Eli otetaa tästä screenshotti ja kopioijaa tähän. Eiku tehäänkö tällä?" – Poika. Karkki. 2.tunti  

"En usko et tämmösistä ois tullu ongelmia." – Tyttö. Mopo. 4.tunti  
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"Nännäännännännänää, mun pitää tehä yks hieno juttu. Jonka mä oon oppinu tässä matikan 

projektissa... Oota se oli kontrol c, ja kontrol v. Ooo, nonii!" – Tyttö. Mopo. 6. tunti 

 

Kuten projektioppimisen mielekkyyttä käsittelevissä tuloksissa jo esitettiin, suurin osa 

kokeiluluokan oppilaista vaikutti pitävän tiimeissä työskentelemisestä ja yhteistyön tekeminen oli 

heille tuttua. Oppilaat opettivat asioita toisilleen useita kertoja opetuskokeilun aikana, sekä 

luottivat toistensa tietotaitoihin. Tiimien työskentely jakaantui eri tiimeissä eri tavoin, pääasiassa 

kuitenkin siten, että kaikki tiimin neljä jäsentä osallistui yhdessä saman työvaiheen tekemiseen. 

Tällainen työnjako on tiimihengen kannalta edullista, mutta ei tuottavuuden kannalta aina 

tehokkain tapa. Muutamia kertoja projektin aikana oppilaat jakoivat työvaiheita tiimin jäsenten 

kesken ja huomioivat tällöin oppilaiden vahvuudet ja mieltymykset.  

 

”Te voitte tehä sitä suunnittelua, ni mä voin ruveta tekemään sitä kuvaajan suunnittelua. Ni sit 

se on valmiina. Ku mä en osaa tehä tuota." – Tyttö. Salama. 1.tunti  

”Onko jotai seuraavaa vaihetta, jota vois ruveta tekemää. Menee vähä istumiseksi tää." – Poika. 

Puhelu. 3.tunti  

”Ja piirretään geogebralla... Kuka osaa piirtää"?” – Poika. Puhelu 2.tunti  

 

Vaikka havainnot osoittivat, että yhdeksäsluokkalaisten yhteistyötaidot riittivät projektityöstä 

selviämiseen, eivät he kuitenkaan olleet vielä taidoltaan sillä tasolla, jota päivittäinen tiimissä 

työskentely vaatisi. Kokeilun mukaan peruskoulun viimeisen luokan oppilaille yhdessä tekeminen 

tarkoitti pääasiassa sitä, että jokainen osallistui työhön luonteeseensa sopivalla tavalla. Kaikissa 

tiimeissä onnistuttiin työskentelemään yhdessä, mutta oppilaat eivät näyttäneet erityisesti 

huomioivan, jaetaanko tekemistä tasapuolisesti tai miten tiimin sisäinen dynamiikka toimii. Lähes 

jokaisessa tiimissä joku oppilaista hakeutui heti ensimmäisellä tunnilla johtajan asemaan ja 

muidenkin roolit löytyivät nopeasti. Jokaisen yksittäisen oppilaan työhön osallistuminen näytti 

kuitenkin olevan jokaisen omalla vastuulla, eikä oppilailla näyttänyt olevan vielä riittäviä tietoja 

ja taitoja tunnistaa ja rakentaa tasavertaisen ryhmätyöskentelyn piirteitä. Tiimien yhteistyö sujui 

kuitenkin projektin vaatimalla tavalla, tiimeissä oli hyvä yhteishenki ja oppilaat eivät itse 

vaikuttaneet kärsivän jossain tiiemissä hyvinkin epätasaisesta työnjaosta. Oppilaat toimivat 
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luonteidensa mukaisesti ja luultavasti myös tulkitsivat omaa toimintaansa omista lähtökohdistaan. 

Yhteistyötaitojen puutokset eivät rajoittaneet työskentelyä, mutta tulevia työelämätaitoja ajatellen 

oppilaiden olisi hyvä saada enemmänkin harjoitusta yhdessä tekemisestä.  

 

Itsenäisen työskentelyn, tieto- ja viestintäteknologien käytön, täsmällisen ilmaisun ja 

tiimityöskentelyn lisäksi muita funktioprojektissa vaadittuja työskentelytaitoja ovat 

kommunikointi, matematiikan soveltaminen arkeen, vastuullisuus, pitkäjänteisyys, sitoutuminen, 

aikataulun laatiminen, aikataulun noudattaminen, tiedonhaku, päätöksenteko ja esiintyminen. Osa 

näistäkin työskentelytavoista oli oppilaille haastavia, mutta ne eivät millään tapaa estäneet 

projektioppimisen mukaista työskentelyä. Kokeiluluokan oppilaat keskittyivät projektityöhön 

pääsääntöisesti hyvin kaikki kuusi peräkkäistä 45 minuutin oppituntia. Uuden oppitunnin alkaessa 

oppilaat hakivat tietokoneet koulun varastosta patistamatta ja jatkoivat projektityötä sujuvasti ja 

oma-aloitteisesti siitä, mihin olivat edellisellä tunnilla jääneet. Motivaatio työskentelyyn säilyi 

koko pitkäkestoisen projektin ajan ja oppilaat ottivat vastuuta tuotoksen valmistamisesta. 

 

Koska projektioppimiseen kuuluu olennaisesti oppilaiden itsenäinen aikataulun suunnittelu ja sen 

noudattaminen (Lifländer, 1999), myös funktioprojektin työohjeissa niitä vaadittiin. Itsenäinen 

aikataulun suunnittelu oli kokeiluluokan oppilaille uutta, mutta pääosin innostavaa. Suurin osa 

oppilaista motivoitui työtehtävästä, mutta yksikään oppilastiimeistä ei osannut tehdä 

suunnitelmastaan sellaista, jonka pohjalle projektityöskentelyn olisi voinut kokonaan turvata. 

Vaikka moni tiimi piti omaa ajankäytön suunnitelmaa esillä koko projektin ajan ja tarkisti 

aikataulussa pysymistä ja tehtäviä työvaiheita siitä, he vaikuttivat rakentelevan samanaikaisesti 

listaa jäljellä olevista työvaiheista ajatuksissaan heille jaetun työvaihelistan pohjalta. 

Funktioprojektissa aikataulun suunnittelu oli tehty oppilaille helpoksi valmiin pohjan ja selkeän 

työvaihelistan avulla, joten oppilaat selvisivät työstä. Todellisessa elämässä aikatauluja joutuu 

kuitenkin suunnittelemaan paljon vähemmillä avuilla, joten harjoitus tulee tässäkin 

työskentelytavassa tarpeeseen.  

 

"Jos ei keretä, otetaa kotihommiksi."– Tyttö. Mopo. 2.tunti  
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"Ainut, mikä meiltä nyt puuttuu, on selvittää funktion arvo jossakin tietyssä pisteessä." – Tyttö. 

Mopo. 4.tunti  

"Kato, me ollaa jo pitkällä, me ollaa tehty jo kuvaaja" - Poika. Kartta. 1.tunti  

"Mitä kaikkea siinä piti olla. Ylipäätää." – Poika. Kartta. 4. tunti 

 

Opetuskokeilun havaintojen mukaan myöskään esiintymistaidot eivät olleet siihen osallistuvilla 

oppilailla kovin hyvin hallussa. Kaikki kokeiluluokan tiimit suoriutuivat projektityöskentelyn 

lopussa olevasta töiden esittelystä ja jokainen yksittäinen oppilas osallistui esityksiin. Tiimit 

esittivät työnsä mielellään muille ja olivat selvästi yhdessä ylpeitä yhteisestä 

aikaansaannoksestaan.  Useimmat tiimit miettivät esitystä valmistellessaan, kuka heistä kertoo 

mitäkin ja pyrkivät jakamaan esityksen puheenvuorot tasaisesti kaikkien jäsenten kesken. 

Esitystilanteessa oppilaat toimivat kuitenkin taas luonteilleen ominaisilla tavoilla ja osa oppilaista 

oli muita enemmän äänessä ja varastivat puheenvuoroja muilta. Moni kuuntelijoista huomasi 

epätasaisen työnjaon muiden tiimien esiintymisistä ja huomauttikin siitä vertaispalautteen aikana 

selvästi. Myös oppilaat, joiden omissakin tiimeissä oli työtehtäviä työskentelyn aikana jaettu 

hyvinkin epätasaisesti, huomasivat piirteen toisen tiimin esityksestä ja kritisoi sitä. He saattoivat 

muiden esiintymisiä seuratessaan oppia tärkeän yhteistyön taidon ja voivat seuraavalla kerralla 

tiimityötä tehdessään huomioida tasaisen työnjaon aikaisempaa paremmin. Toisaalta 

funktioprojektin ohjeissa oppilaita ei vaadittu jakamaan esiintymistä kaikkien tiimin jäsenten 

kesken, vaan pyrkimys siihen oli heidän oma valintansa.   

   

Muutamia todella hyviä esiintyjiä lukuun ottamatta yhdeksäsluokkalaisilla ei ole vielä erityisen 

hyviä esiintymistaitoja, joten niiden harjoitteleminen kouluissa on työelämän kannalta hyödyllistä. 

Havaintojen mukaan kukaan kokeiluluokan oppilaista ei jännittänyt esiintymistä ainakaan 

häiritsevän paljon ja jokainen pystyi kertomaan osansa kaikille kuuluvalla äänellä. Suurin osa 

oppiliasta luki esityksen kuitenkin suoraan dioista, eikä katsekontaktia kuulijoihin ollut. Esityksen 

havainnollistamiseen tai kiinnostavuuteen oli panostanut vain muutama tiimeistä. Kaikkien tiimien 

tuotoksista tuli kuitenkin esille kaikki työohjeissa vaaditut asiat ja matemaattiset sisällöt olivat 

oikein ja selkeästi esitetty. Oppilaat käyttivät yleisesti käytössä olevia matematiikan symboleita ja 
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täsmällistä ilmaisua. Esitystunnin havaintojen mukaan kokeiluluokan oppilailla kirjallinen esitys 

oli suullista esitystä paremmin hallussa.   

 

Opetuskokeilun havaintojen mukaan oppilailla oli jo valmiiksi hyvät tiedonhakutaidot ja 

projektityöskentelyn aikana taidot kehittyivät entisestään. Oppilaat etsivät tietoa hyvin oma-

aloitteisesti monia eri lähteitä käyttäen. Eniten käytössä oli Googlen hakukone, jota oppilaat 

käyttivät omilla älypuhelimillaan, mutta lisäksi tietoa etsittiin oppikirjasta. Yksi tiimi haki myös 

luokan ulkopuolelta aiheeseen liittyvän tietokirjan ja tarvittaessa oppilaat kysyivät apua toisten 

tiimien oppilailta. Eräs tiimi hyödynsi tiimin ulkopuolisen oppilaan kokemukseen perustuvaa 

tietoa mopon bensiininkulutukseen liittyvässä ongelmassa ja kirjoittikin pojan nimen tuotoksensa 

lähdeluetteloon.  

 

"Mistä sie löysit sen?" – Tyttö. Mopo. 6. tunti 

"Osaatteks te käyttää sitä geogebraa?" – Poika. Puhelu. 4.tunti 

"Minä voin tulla kahtommaa" - Poika. Karkki. 4.tunti 

"Monella eurolla sie yleensä saat sen tankin täyteen?" – Tyttö. Mopo. 2. tunti 

 

 

Oppiminen ja usko oppimiseen 

Vaikka tutkimuksessa ei keskitytty tähän, kokeiluluokan oppilaat vaikuttivat oppivan 

funktioprojektin aikana matematiikkaa hyvin. Opetuskokeilun aikana oppiminen tapahtui itse 

löydettyjä tietoja arvioidessa ja perustellessa, toisten kanssa keskustellessa ja toisia opettaessa.  

Erityisesti taitavimmat oppilaat ymmärsivät työssä tarvittavia matemaattisia ilmiöitä ja käsitteitä 

syvällisesti ja he selittivät niitä omin sanoin tiimin muille jäsenille. Yhdessä tiiminä oppilaat 

löysivät kaikki heille aikaisemmin tuntemattomien käsitteiden määritelmät ja ymmärsivät niiden 

merkitykset. Matemaattisten sisältöjen ymmärtämisestä kertoo se, että oppilaat löysivät ilmiöille 

vastaavuuksia arjesta ja muilla tunneilla oppimista tiedoista.  
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"Arvojoukolla tarkoitetaan sitä, että millasia nää arvot on." – Tyttö. Salama. 3.tunti  

"Ku me soitettii puhelimella, ni siitä tulee laksu. Ni se lasku isonee, jos me puhutaa pitempää." – 

Poika. Puhelu. 3. tunti 

"Tää on niinku se määrittelyjoukko ja tuossa keltasella on se arvojoukko. Se on niinku 

funktiokone miun mielestä. Tai mie aattelen sen sillee." – Tyttö. Mopo. 3.tunti  

"Teoriassa vois kuulua loputtomiin, mutta kun ajatellaan, että maapallo on pyöreä..." – Poika. 

Salama. 4. tunti 

 

Projektikokeilun aikana oppilaat kokivat useita kertoja sekä turhautumisen, että onnistumisen 

kokemuksia. Oppilaat turhautuivat enimmäkseen silloin, kun eivät keksineet ratkaisua 

kohtaamaansa ongelmaan nopeasti ja alkoivat pitää tilannetta heille liian haastavana. Tällaiset 

turhautumisen hetket eivät kuitenkaan kestäneet pitkään ja niitä seurasi onnistuminen ja ilo 

ongelman voittamisesta. Projektitöiden etenemisen kannalta oli edullista, että tiimissä oli useita 

jäseniä, jolloin yhden oppilaan turhautuessa muut tiimin jäsenet siirtyivät joko ratkaisemaan 

ongelmaa, tai kannustamaan turhautuvaa oppilasta. Vaikeuksista johtuvien turhautumisten jälkeen 

oppilaiden kasvoista, eleistä ja kommenteista huokui onnistumisen iloa. Näin turhautumisten 

kautta voitetut ongelmat tuntuivat oppilaista entistä mielekkäämmiltä ja antoivat lisää intoa 

työskentelyn jatkamiseen.  

 

Osaa kokeiluluokan oppilaista vaikutti turhauttavan se, että he eivät ymmärtäneet jotain käsitettä 

tai ilmiötä mielestään riittävän selkeästi. Tällaista havaittiin oppilaissa, jotka ovat tottuneet 

pärjäämään matematiikassa hyvin ja ymmärtämään opetetut asiat perinteisillä matematiikan 

oppitunneilla mielestään täydellisesti. Merkittävin haaste, mikä opetuskokeilun havainnoista 

selvisikin, on oppilaiden oma usko oppimiseensa. Vaikka oppilaat ratkaisivat kaikki 

funktioprojektissa vaaditut asiat ja selittivät vaikeitakin matematiikan sisältöjä sanallisesti 

luokkakavereilleen, moni oppilas ei itse usko oppineensa asioita riittävän hyvin. Kokeiluluokan 

oppilaat ovat tottuneet perinteisen matematiikan opetuksen olevan sitä, että opettaja kertoo heille 

tietoja, jotka he pyrkivät sellaisenaan sisäistämään. Matemaattinen totuus on tähän saakka tullut 

opettajan suusta tai oppikirjasta ja tärkeimmät opetuksen sisällöt on vielä kirjoitettu opettajan 
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johdolla ylös vihkoihin. Opetuskokeilussa oppilaat joutuivat ensimmäisen kerran matematiikan 

oppitunnilla etsimään itse tarvitsemansa tiedon, sekä arvioimaan sen oikeellisuutta. Oppilaat olivat 

tyytyväisiä ja hieman ylpeitäkin tuotoksissaan esittämiinsä ratkaisuihin, mutta epäilevät silti, 

ovatko ymmärtäneet opittavat sisällöt riittävän hyvin.  

 

"Tuota noin. Tulleeks nuo, sitteku tullee koe, ni käyäänkö me näitä läpi vielä sillee?"  – Tyttö. 

Salama. 6. tunti 

 

 

Eriyttäminen 

Neljäs opetuskokeilulla löydetty projektioppimisen haaste on eriyttäminen. Tämä haaste on paljolti 

opettajan toiminnasta ja opetusmateriaalista riippuvainen, mutta vaikuttaa oppilaiden oppimiseen 

ja työskentelyyn koko projektityön aikana. Eriyttämisen haasteita on kahdenlaisia: matemaattisesti 

heikoimpien oppilaiden oppiminen ja taitavien oppilaiden motivaation säilyttäminen. 

Opetuskokeilussa käytetyissä funktioprojektin ohjeissa ei ollut huomioitu eritasoisia oppilaita 

erilaisilla tehtävillä, vaan kaikki oppilaat jakautuvat tiimeihin ja työskentelevät samojen ohjeiden 

mukaisesti. Opettajan ohjeissa mainittiin eriyttämisvinkkinä, että opettaja voi halutessaan antaa 

matemaattisesti taitavimmille tiimeille muita haastavamman aiheen tai pyytää heitä tutustumaan 

funktioonsa muita syvemmin opettajan laatimilla lisätehtävillä. Toisena vaihtoehtona 

opettajaohjeessa ehdotettiin, että opettaja jakaa oppilaat heterogeenisiin tiimeihin, jolloin 

taitavimmat oppilaat voivat opettaa heikoimpia tiimin sisällä. Opetuskokeilussa tiimit oli jaettu 

kaverisuhteiden mukaisesti, jolloin moni tiimi oli taitojensa puolesta todella heterogeenisia, kun 

taas yhteen tiimiin sattui monia matemaattisesti taitavia jäseniä. Kokeiluluokassa oli yksi oppilas, 

joka tarvitsi erityistä tukea matematiikan oppimiseen ja saikin tavallisilla matematiikan 

oppitunneilla usein erityisopetusta. 

 

Matemaattisesti heikompien oppilaiden toimimiselle ei alkuperäisissä funktioprojektin ohjeissa 

annettu mitään apuja. Kokeilu osoitti, että matemaattisesti heikoimmat oppilaat joutuivat projektin 

aikana melko ongelmalliseen tilanteeseen, koska jokainen oppilas näytti joutuvan itse vastuuseen 

omasta työpanoksestaan tiimissä. Matemaattisesti heikoimmat oppilaat eivät usein ole myöskään 

kovin motivoituneita matematiikan opiskelusta eivätkä työskentelystä oppitunneilla. Vaikka 



44 

 

projektityöskentelyssä tarvitaan monenlaisia muitakin kuin matemaattisia taitoja, matemaattisesti 

heikoimmat oppilaat eivät ehkä uskoneet myöskään omien muiden tietojen ja taitojen 

hyödyllisyyteen.  

 

Kokeiluluokassa ollut matematiikan opetuksessa yleensä erityistä tukea saava oppilas ei 

osallistunut koko projektin aikana tiiminsä työskentelyssä matemaattisten sisältöjen etsimiseen, 

ymmärtämiseen tai vaaditun tuotoksen valmistamiseen. Toisaalta tiimin muut jäsenetkään eivät 

osanneet antaa hänelle mahdollisuuksia tai vastuuta työn sisällön suhteen, vaan sysäsivät 

kyseiselle oppilaalle pääasiassa kaikki projektin juoksupojan työt. He, kuten oppilas itsekin, 

ymmärsi opettajan ohjeistuksesta, että kaikkien jäsenten on osallistuttava työskentelyyn tavallaan, 

joten tämän heikoimman oppilaat osallistumistavaksi jätettiin tarvittavien tavaroiden hakeminen. 

Osalla tunneista oppilas selkeästi yritti itse osallistua työskentelyyn mahdollisimman paljon ja oli 

tällöin valmiina lähtöön, kun kuuli tiimin tarvitsevan esimerkiksi viivaimen luokan edestä. 

Tällaisilla tunneilla hän luultavasti pyrki osallistumaan työskentelyyn mahdollisimman paljon, 

muttei löytänyt muuta yhteistä projektia edistävää tekemistä, jota osaisi tehdä. Osalla oppitunneista 

kyseinen oppilas ei ollut motivoitunut edes yrittämään, vaan istui fyysisesti tiimin kanssa samassa 

porukassa mitenkään työskentelyyn osallistumatta.  

 

Ilman oppilaan haastattelua tai oppimisen arviointia on vaikea sanoa, ehtikö oppilas myöskään 

ymmärtää, mitä muut tiimin jäsenet hänen puolestaan tekivät. Tähän harmilliseen tilanteeseen 

vaikutti varmasti kaikki tiimin muutkin jäsenet, joilla olisi voinut halutessaan olla taitoja 

työtehtävien tasaisempaankin jakamiseen, mutta auttamisen sijasta heidän toiminnastaan oli 

havaittavissa jopa kiusaamisen piirteitä. Toisiksi viimeisellä tunnilla kyseinen oppilas pyrki 

parantamaan toimintaansa ja osallistui tiimin työhön parhaalla osaamallaan tavalla sanellen tiimin 

kirjurille, miten tiimin ajatukset muotoillaan lauseiksi esitykseen. Oppilas osallistui myös 

tuotoksen esittämiseen yhdessä muun tiimin kanssa.  

 

Tiimi, johon osui jaottelussa monia niin matemaattisesti, kuin työskentelytaidoiltaan taitavia 

oppilaita selvisi ainoana tiiminä projektityöstä suunniteltua aikataulua nopeampaa. Oppilailla jäi 

viimeinen opetuskokeiluun suunniteltu tunti aikaa, joten opettaja tarjosi heille lisätehtäviä. 

Kokeilu kuitenkin osoitti, että lisätehtävät olisi syytä antaa taitavimmille oppilaille ennakoidusti 
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jo työskentelyn alkaessa, sillä saatuaan mielestään projektin valmiiksi oppilaat eivät vaikuta 

motivoituvan enää uusista tehtävistä. Liian helppo tehtävä tai ylimääräinen aika saattaa aiheuttaa 

oppitunnilla helposti sen, että oppilaat turhautuvat tai alkavat häiritsemään muita. Tällaista ei 

kuitenkaan opetuskokeilun nopeimmalle tiimille kuitenkaan käynyt, vaan he käyttivät 

ylimääräisen ajan projektin kannalta epäolennaisten asioiden, kuten humoristisen lähdeluettelon 

muokkaamiseen, mitä itse pitivät kiinnostavana. 

 

 

4.2.Oppilaskysely 

 

4.2.1. Opetusmenetelmänä projektioppiminen 

 

Oppilaskyselyn viidennen kysymysryhmän tarkoituksena oli saada selville oppilaiden näkemyksiä 

siitä, miten he ovat käyttäneet eri projektioppimisen työtapoja funktioprojektin aikana. Sen 

seitsemällä kohdalla etsittiin vastauksia tietokoneen käyttöön, ryhmätyöskentelyyn, 

tiedonetsintään, esiintymiseen, ajankäytön suunnitteluun, ongelmanratkaisuun ja tekstin 

kirjoittamiseen liittyen. Oppilaat valitsivat kohdista ”en ollenkaan”, ”jonkin verran” tai ”paljon”, 

heidän mielestään parhaiten omaa funktioprojektin aikaista työskentelyä kuvaavan vaihtoehdon. 

Tulokset on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1: Oppilaiden kokemuksia eri työskentelytapojen käytöstä projektityössä (N=20) 

 

Tulosten mukaan kaikkia työskentelytapoja käytti projektikokeilun aikana yli puolet oppilaista ja 

suurinta osaa lähes kaikki 20 oppilasta. Ryhmätyöskentelyyn otti omasta mielestään jonkin verran 

osaa kaikki luokan oppilaat, joista 75 prosenttia vastasi kysymykseen vaihtoehdolla paljon. ”En 

ollenkaan” – vastauksia tuli vähän koko kysymysryhmään. Yksi oppilas (5 %) on vastannut, ettei 

käyttänyt tietokonetta, etsinyt tietoa tai ratkaissut ongelmia projektin aikana ja kaksi vastaajista 

(10 %) ei ole osallistunut kirjoitustyöhön. Vahva enemmistö oppilaista kertoo kuitenkin 

käyttäneensä työskentelytapoja ainakin jonkin verran tai paljonkin, joten opiskelun voi sanoa 

olleen projektioppimisen mukaista. Lisäksi voidaan todeta, että projektissa on tarvittu lähes 

kaikkien tiimin jäsenten panostusta, sillä suurin osa oppilaista on osallistunut monien eri 

työtapojen käyttöön.  

 

Vaikka haaveena on, että kaikki oppilaat voisivat osallistua monipuolisesti eri työvaiheiden 

tekemiseen ja käyttää projektityöskentelyn aikana monia eri työtapoja, tiimityössä osa tehtävistä 

jakaantuu jäsenten kesken, eikä kaikki voi tehdä kaikkea. Tulosten muutama yksittäinen ”en 

ollenkaan” – vastaus voi johtua siitä, että työt on tiimissä jaettu siten, että kyseinen oppilas ei ole 
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käyttänyt jotain työtapaa, mutta on samanaikaisesti osallistunut tiimin työhön muulla tavoin. 

Työtehtävien jakaminen on osa tehokasta tiimityöskentelyä, joten tulosta, ettei kaksi luokan 

oppilasta ole osallistunut kirjoitustyöhön, ei voi pitää negatiivisena. Vaikka oppilaiden vastaukset 

osoittavat, että työtapoja on yleisesti käytetty todella monipuolisesti ja lähes kaikki oppilaat ovat 

joutuneet käyttämään työskentelyssä kaikkia projektioppimiseen vahvasti kuuluvia työtapoja, 

tiimien sopivaa kokoa voisi silti miettiä vielä funktioprojektin jatkokehittelyssä. 

 

Kuten kuvasta 1 nähdään, lähes kaikki luokan oppilaista (”paljon” tai ”jonkin verran” – 

vastauksia yhteensä 19) mielsi ratkaisseensa funktioprojektin aikana ongelmia, mutta vain 20 

prosenttia (4 oppilasta) koki ongelmanratkaisua olleen työskentelyssä paljon. Ongelmanratkaisu 

on kuitenkin olennainen osa opetusmenetelmää ja funktioprojektin tarkoituksena on ollut haastaa 

oppilaat selvittelemään useita vastaan tulevia ongelmia. Oletuksesta poiketen vain harva oppilaista 

piti ongelmanratkaisua suurena osana työskentelyä, mikä saattaa johtua siitä, etteivät oppilaat 

tunnistaneet kaikkia haasteista selviämistä ongelmanratkaisuna.  

 

 

4.2.2. Funktioprojektin mielekkyys 

 

Oppilaskyselyn viimeinen sivu sisälsi neljä avointa kysymystä, joihin oppilas sai vastata 

haluamallaan laajuudella kirjallisesti. Kysymyksistä kolmella pyrittiin saamaan vastauksia siihen, 

miten oppilaat itse kokivat funktioprojektin mielekkyyden. Kahdessa niistä kysyttiin mistä oppilas 

piti ja ei pitänyt projektityöskentelyssä ja viimeinen kohta oli vapaata palautetta varten, jolloin 

siihenkin sai mielipiteensä ilmaista. Avoimiin kysymyksiin vastattiin melko lyhyesti ja moni 

oppilaista oli jättänyt kohdat kokonaan tyhjiksi. Vaikka jokaiseen kysymykseen vastauksia saatiin 

alle 20, pyritään näistä vähistä vastauksista kokoamaan jonkinlainen yleiskuva oppilaiden 

näkemyksistä.  

 

Oppilaskyselyn tulosten mukaan oppilaat vaikuttivat pitäneen projektityöskentelystä, minkä 

osoitti myös oppituntien havaintojen tulokset (Luku 4.1.1). Vapaan palautteen kohtaan yhteensä 

seitsemän oppilasta kirjoitti funktioprojektin olleen kiinnostava, mielenkiintoinen, mukava, hyvä 

tai kiva, kun taas vain yksi oppilas vastasi projektin olleen mielestään huono. Positiivisimmin 
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projektiin suhtautuva oppilas ilmoitti toivovansa, että muutkin luokat pääsisivät jatkossa 

työskentelemään projektin parissa. Muita suoraan funktioprojektia arvostelevia kommentteja ei 

näiden yhdeksän lisäksi ollut, joten muiden oppilaiden mielipiteitä pyritään tulkitsemaan muiden 

kohtien avulla.  

 

Ensimmäisessä avoimessa kohdassa oppilaalta kysyttiin, mistä asioista hän piti 

projektityöskentelyssä ja toisessa vastaavasti, mistä hän ei pitänyt. Kohdilla pyrittiin selvittämään, 

millaisena oppilaat itse pitivät projektioppimisen mukaista työskentelyä. Mielekkyyttä kysyttiin 

oppilailta avoimilla kysymyksillä, jolloin tutkijan ennakko-oletukset ja lähtötiedot eivät vaikuta 

vastauksiin. Seuraavissa listoissa esitetään samaa tarkoittavat vastaukset yhdistettynä oppilaiden 

kommentit kahteen ensimmäiseen avoimeen kysymykseen. Asian perässä oleva numero kertoo, 

kuinka monessa vastauspaperissa asia esiintyi.  

 

Mistä asioista pidit projektityöskentelyssä? 

 Ryhmätyöskentely (13)  

 Vaihtelu perinteiseen opetukseen (2)  

 Vapaus (2)  

 Uusien asioiden oppiminen (2)  

 Tietokoneen käyttö (1)  

 Puhelimen käyttö (1)  

 Aihe (1)  

 Havainnollistavan kuvan luominen (1)  

 Projektityöskentely yleisesti (1)  

 Riittävä aika (1)  

 Toimiva yhteistyö (1)  

 Työn esittäminen (1)  

 

Listasta nähdään, että vastauksista suurin osa (13 vastausta) liittyi tiimityöskentelyyn. Oppilaat 

pitivät omien sanojensa mukaan siitä, että saivat ideoida yhdessä, keskustelivat tiimeissä ja 

korjasivat tarvittaessa toinen toistensa virheellisiä ajatuksia. Kaksi oppilaasta mainitsi pitäneensä 

siitä, että työskentely oli vaihtelua perinteiseen opetukseen verrattuna ja yhden mielestä se oli 
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erilaisena oppimistapana ”hauskaa ja opettavaista”. Vapaudesta vastasi pitäneen kaksi oppilasta 

ja samaan aiheeseen liittyvät myös vastaukset, joissa oppilaat kertovat pitäneensä siitä, että 

projektia tehtiin tietokoneella ja sen aikana sai käyttää omaa puhelinta. Eräs oppilas kirjoitti 

erikseen pitäneensä projektityöskentelystä yleisesti ja funktioprojekti taas sai kehuja sopivasta 

aikataulusta ja joistain erillisistä työvaiheista, kuten tuotokseen tulevan kuvan luomisesta ja työn 

esittämisestä. Kaksi oppilaasta kirjoitti, että he pitivät uusien asioiden oppimisesta.  

 

Mistä asioista et pitänyt projektityöskentelyssä? 

 Tehtävien vaikeus (3)  

 Asioita ei opetettu (2)  

 Liian iso ryhmä (2)  

 Opettaja (1)  

 Funktiot (1)  

 Ymmärtämättömyys (1)  

 Poissaolojen aiheuttamat vaikeudet (1)  

 Vastuu projektista myös koulun ulkopuolella (1)  

 Ajankäytön ongelmat (1)  

 Kiireinen aikataulu (1)  

 

Vastauksista suurin osa liittyi projektin oppilaille aiheuttamiin matemaattisiin haasteisiin. Kolme 

oppilasta ei pitänyt vaikeista tehtävistä ja yhtä häiritsi se, ettei hän mielestään ymmärtänyt asioita 

kunnolla. Opetusmenetelmään vahvasti kuuluvasta oppilaiden itsenäisestä työskentelystä ei 

pitänyt kaksi oppilasta, jotka harmittelivat sitä, ettei asioita opetettu tai neuvottu. 

Projektityöskentelyn tarkoitus on kehittää oppilaiden itsenäistä tiedonhakua, oppimista, 

arvioimista, perustelua ja päättelyä, jolloin opettajan rooli on enemmän ohjaileva kuin opettava. 

Opetuskokeilu oli oppilaille ensimmäinen tutustuminen tämän kaltaiseen opetusmenetelmään, 

joten itsenäiseen oppimiseen negatiivisesti suhtautuminen saattaa johtua tottumattomuudesta. 

Yhdeksäsluokkalaiset oppilaat ovat koulutyössään tottuneet perinteisen kouluopetuksen 

mukaiseen opettajajohtoiseen oppimiseen, joten omaehtoiseen opiskeluun ja itse rakentamiin 

tietoihin voi olla vaikea luottaa. 
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Yksi oppilas kommentoi, ettei pitänyt funktioista ja toinen opettajasta. Mielipide funktioista 

yleisesti voisi oppilaalla olla eri niihin erilailla tutustuttuaan, mutta molemmat kommentit ovat 

kuitenkin melko henkilökohtaisia mielipiteitä ja saattavat johtua myös vastaajan hetkellisestä 

mielentilasta. Neljän hengen tiimejä piti liian isona kaksi oppilasta, joten tiimikokoja tullaan 

tarkastelemaan funktioprojektin jatkokehittelyssä uudelleen. Erillisenä kommenttina eräs oppilas 

mainitsi poissaolojen vaikeuttaneen projektityön ymmärtämistä. Poissaolot vaikeuttavat 

poissaolleen oppilaan oppimista projektioppimisessa jonkin verran, samoin kuin muillakin 

oppitunneilla, sillä kouluopetus on yleisesti suunniteltu siten, että oppilaat olisivat kaikilla 

oppitunneilla paikalla. Projektioppimisessa poissaolon vaikutus riippuu paljolti tiimistä ja 

poissaolleen oppilaan asenteesta. Kokeiluluokassa suurin osa tiimeistä teki töitä Onlinessa, joten 

myös sairaana olleet oppilaat pystyivät halutessaan osallistumaan työskentelyyn kotoa. Myös se, 

miten muut tiimin jäsenet pitävät poissaolijan työn mukana, riippui paljon henkilöistä ja heidän 

asenteistaan. 

 

Yksittäisiä kommentteja tuli lisäksi ajankäytön ongelmista, kiireellisyydestä ja vastuusta. Nämä 

tekijät liittyvät vahvasti projektioppimiseen opetusmenetelmänä, minkä tarkoituksena onkin, että 

oppilaat joutuvat kantamaan itse vastuuta omasta työskentelystään ja siihen käyttämästään ajasta. 

Kuten luvussa 2.4 todettiin, projektioppimisella pyritään kehittämään oppilaiden kykyä 

pitkäjänteiseen työskentelyyn, vastuullisuuteen ja töiden aikataulutukseen, joiden ajatellaan 

olevan tärkeitä tulevaisuuden työntekijän taitoja. Opetusmenetelmän kannalta on arvokasta, että 

oppilaat ovat itse vastanneet avoimiin kohtiin näistä tekijöistä, mikä kertoo, että he ovat 

huomanneet vaatimukset työskentelyssään. Funktioprojektin ei kuitenkaan ole tarkoitus antaa 

oppilaille negatiivista kuvaa tekijöistä, vaan kannustaa ja opettaa omaehtoiseen ja vastuulliseen 

työskentelyyn. Kyseisiä kommentteja tuli kuitenkin vain yksi kutakin, joten projektia ei tulosten 

mukaan voi pitää niiden vuoksi kovin epämieluiselta.  

 

Avoimien kysymysten lisäksi oppilaskyselyn suljettuihin vaihtoehtokysymyksiin oli sisällytetty 

projektityöskentelyn mielekkyyttä mittaavia toteamuksia. Kokeiluluokan vastaukset näihin 

kysymyksiin esitetään diagrammina kuvassa 2. 
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Suljettujen kysymysten tulokset tukevat avoimien vastausten tulkintaa, että oppilaat pitivät 

projektityöskentelystä. Sitä suoraan mittaavaan toteamukseen oppilaista puolet on vastannut 

olevan asiasta ”täysin samaa mieltä” ja lisäksi kuusi ”osittain samaa mieltä”. ”Osittain eri mieltä” 

oppilaista on neljä, mutta ”täysin eri mieltä” – vastauksia ei ole kohdassa ollenkaan. 14 oppilaan 

mielestä funktioprojekti on ollut edes osittain motivoiva. Näiden mukaan oppilaat ovat pitäneet 

työskentelyä miellyttävänä tapana oppia ja projektityöskentely onkin vastausten mukaan 

motivoinut 12 oppilasta matematiikan opiskeluun yleisesti. Kuitenkin vain seitsemän vastaa 

kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan lisääntyneen.  

 

Menetelmän tavoitteiden puitteissa arvokas on myös tulos, että yli puolet (11 oppilasta) kertoo 

projektin kautta ymmärtävänsä paremmin, mihin matematiikkaa tarvitaan oppituntien ulkopuolella. 

Suurin osa vastaajista (13 oppilasta) on pitänyt myös siitä, että on saanut matematiikan tunneilla 

Kuva 2: Oppilaiden kokemuksia projektityöskentelyn mielekkyydestä suljetuilla kysymyksillä mitattuna (N=20) 
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hyödyntää muitakin kuin matemaattisia taitojaan. Matematiikan löytäminen arjesta ja monien 

taitojen käyttäminen ovat olennainen osa opetusmenetelmää (Luku 2.4), joten tulos on menetelmän 

testauksen kannalta edullinen. Suurin osa oppilaista (16) on kokenut työrauhan säilyneen 

projektitunneilla, joten samassa tilassa usean eri tiimin yhtäaikainen työskentely ei ilmeisesti 

häiritse oppilaita ja heidän oppimistaan.  

 

Toteamusten ”Uskalsin toimia osana ryhmää.”, ”Osallistuin ryhmätyöskentelyyn mielelläni.” 

ja ”Työnjako oman ryhmäni sisällä oli tasapuolista.” vastaukset esitetään seuraavassa 

diagrammissa (Kuva 3).  

 

 

 

Kuva 3: Kokeiluluokan oppilaiden suljettujen kysymysten vastauksia projektityöskentelystä (N=20). 

 

Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaat ovat pääosin uskaltaneet ja pitäneet 

yhdessä työskentelystä (95 %). Yksi oppilas (5 %) on kuitenkin kokenut, ettei uskaltanut ottaa osaa 

tiiminsä työskentelyyn, mikä on todella harmillista. Projektioppiminen perustuu vahvasi yhdessä 
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tekemiseen, joten oppimisen kannalta olisi edullista, että oppilaat tekevät yhteistyötä mielellään, 

eikä sosiaalinen kanssakäyminen ole kenenkään oppilaan oppimisen esteenä. Menetelmä pyrkii 

siihen, että oppilaiden yhteistyö- ja tiimityötaidot kehittyvät projektityöskentelyn aikana. 

 

Toteamuksen ”Työnjako oman ryhmäni sisällä oli tasapuolista” vastauksissa vaihtelua on 

enemmän. Monet oppilaat ovat kokeneet, ettei työskentely tiimin sisällä ole ollut täysin 

tasapuolista. Samankaltaisia tuloksia saatiin oppituntien havainnoista (Luku 4.1.2) ja ilmiötä 

selitettiin sillä, ettei oppilailla ole vielä tasapuoliseen työnjakoon tarvittavia taitoja ja tarpeita. 

Oppilailta ei kuitenkaan vaadita projektipohjaisen työskentelyn vaatimuksina täydellisiä 

sosiaalisia taitoja, vaan niiden on tarkoitus kehittyä jokaisen projektityön aikana. Työskentelyn 

mielekkyyden kannalta on kuitenkin hyvä, että oppilaat voivat viihtyä tiimityöhön keskittyvillä 

oppitunneilla. Yhdestä vastauksesta huolimatta, kokeiluluokan oppilaiden vastauksista kootut 

tulokset osoittavat, että yhdessä työskentelyä on pidetty miellyttävänä opiskelutapana.  

 

 

4.2.3. Funktioprojektin haastavuus 

 

Kolmannessa avoimessa kohdassa oppilailta kysyttiin, mikä projektityöskentelyssä oli haastavinta. 

Myös tätä haluttiin kysyä oppilailta avoimella kysymyksellä, jolloin oppilaat voivat vastata 

vapaasti mielessään olevin sanoin, eikä tutkijan lähtötiedot ja oletukset rajaa vaihtoehtoja. Saadut 

vastaukset esitetään samaa tarkoittavien vastausten kanssa yhdistettynä alla olevassa listassa ja 

numero kertoo taas asian esiintymisen lukumäärän. 

 

Mikä projektityöskentelyssä oli haastavinta? 

 Matematiikan ymmärtäminen (9) 

 Selkeä ilmaisu ja esittäminen (2) 

 Tiedonetsintä (1) 

 Videon tekeminen (1) 

 Kuvaajan tekeminen (1) 

 Poissaolon vaikutukset (1) 

 Ajankäyttö (1) 
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 Ei mikään (1) 

 En muista (1) 

 

Suurin osa ilmoitetuista haasteista liittyi funktioprojektin matemaattisen sisällön ymmärtämiseen 

(9 vastausta). Osa oppilaista oli vastannut yleisesti matematiikan ymmärtämisen olleen haastavinta 

ja joissain vastauksissa oli eritelty matematiikan sisältöjen, kuten funktioiden tai kulmakertoimen 

ymmärtämisen ja selvittämisen olleen haastavaa. Yksittäisiä vastauksia tuli myös muista 

projektioppimiseen kuuluvien työvaiheiden aiheuttamista haasteista, mutta yleisesti vastauksista 

voidaan todeta, ettei uudenlaista työskentelytapaa ole pidetty opiskelussa yhtä haastavana, kuin 

päätarkoitusta, matematiikan ymmärtämistä ja oppimista.  

 

Funktioprojektin haastavuutta kysyttiin oppilailta monella eri tavalla, myös kyselyn 

vaihtoehtokodissa. Viiden haastavuutta mittaavan toteamuksen vastaukset on esitetty kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4: Kokeiluluokan oppilaiden kokemuksia projektityöskentelyn haastavuudesta (N=20) 
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Kuvan 4 ensimmäisen kolmen toteamuksen mukaan suurin osa oppilaista on pitänyt 

funktioprojektityöskentelyä haastavana, mikä on näyttäytynyt myös sekavuutena. Seuraava 

toteamus kuitenkin osoittaa, että vaikka työskentely on tuntunut oppilaista haastavalta, suurin osa 

heistä kokee kuitenkin oppineensa projektiin liittyvää matematiikkaa mielestään riittävästi. 

Tuloksista voidaan tulkita, että projektityö on koettu haastavaksi, muttei mahdottomaksi. Myös 

havaintojen tulokset luvussa 4.1.2 osoittavat, että kaikki oppilaat ovat kuitenkin selvinneet 

projektista, eikä se ole ollut kenellekään tiimille liian haastava. Viimeinen kuvassa 4 esitetty kohta 

todistaa, että haastavuudesta huolimatta oppilaat kokevat myös itse onnistuneensa työssä. Heistä 

vain kaksi on vastannut olevansa toteamuksesta ”osittain eri mieltä”, mutta muut 16 yhtyvät 

onnistumisen kokemuksiin osittain tai täysin.  

 

Avoimien kysymysten vastauksista selvisi, että haastavimpina projektityöskentelyssä oppilaat 

pitivät matematiikan sisältöjen ymmärtämistä. Funktioprojektin sisältämän matematiikan 

vaikeustasoa kysyttiin oppilailta kyselyssä erikseen vaihtoehdoilla ”liian helppo”, ”sopiva” 

ja ”liian vaikea”. Oppilaiden valinnat esitetään kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5: Oppilaiden kokemus funktioprojektin matematiikan sisällön haastavuudesta (N=20). 
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Oppilaskyselyn tuloksista nähdään, että enemmistä oppilaista (65 %) piti projektin sisältämän 

matematiikan vaikeustasoa sopivana. Liian vaikeaksi sen koki 30 prosenttia oppilaista ja liian 

helppona viisi prosenttia, joka kokeiluluokassa tarkoittaa yhtä oppilasta. Vapaan palautteen 

kohtaan yksi oppilas on kirjoittanut, että funktioprojekti tuntui hänestä haastavalta, mutta oppilaan 

vastausta lainaten sen oli ”varmaan tarkoituskin olla vaikeempi ku perustehtävät”.  Kuten oppilas 

totesi, projektityöskentelyn oli tarkoitus tuottaa oppilaille haasteita. Saatujen tulosten pohjalta 

voidaan todeta, että funktioprojekti tarjosi oppilaille riittävästi haastetta. Vaikka kolmasosa 

kokeiluluokan oppilaista on kokenut funktioprojektin matematiikan sisällön olleen jopa liian 

haastavaa, projektia ei silti olisi kannattanut luokalle helpottaa. Tiimityössä oppilaat selvisivät 

työstä, joka yksittäiselle oppilaalle olisi ollut liian vaikea. Näin projekti on vastannut 

opetusmenetelmän mukaista haastavuustasoa sopivasti.  

 

Kahdella valintakysymyksellä selvitettiin oppilaiden kokemusta siitä, oppivatko he projektin 

aikana matematiikkaa mielestään paremmin vai huonommin kuin tavallisella matematiikan 

tunnilla. Tulokset esitetään kuvassa 6.  

 

 

Kuva 6: Kokeiluluokan oppilaiden kokemuksia oppimisesta (N=20) 
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Kuvasta 6 nähdään, etteivät oppilaiden kokemukset siitä, että oppivat projektin aikana 

matematiikkaa paremmin tai huonommin kuin tavallisella matematiikan tunnilla ole toistensa 

vastakohtia. Vastauksista voidaan todeta, että enemmistö oppilasta ei kokenut oppineensa 

projektityöskentelyllä tavallista matematiikan oppituntia paremmin, mutta ei myöskään 

huonommin. Omaa oppimistaan on ilmeisesti ollut vaikea arvioida, eivätkä oppilaat ole 

uskaltaneet olla selkeästi kumpaakaan mieltä. Toisaalta oppilaiden on myös haastava arvioida 

omaa oppimistaan ilman mitään järjestettyä koetilannetta. 

 

 

4.2.4. Huomioita 

 

Opetuskokeilun havaintojen ja oppilaskyselyn tulosten yleistettävyydessä tulee ottaa huomioon 

kyseisen luokan oppilaiden matemaattiset lähtötaidot ja asenteet. Näitä varten oppilaskyselyyn 

sisällytettiin kysymyksiä, joilla pyrittiin selvittämään oppilaiden yleisiä matematiikan opiskelun 

asenteita ja taitoja.  

 

 

Kuva 9: Kokeiluluokan oppilaiden viimeiset matematiikan todistusarvosanat (N=20, keskiarvo 8,7) 
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Kuvassa 9 on esitetty oppilaiden viimeisimmät matematiikan todistusarvosanat, joiden keskiarvo 

on 8,7. Kokeiluluokan oppilaiden arvosanoilla on merkitystä erityisesti funktioprojektin 

haastavuutta tarkasteltaessa. Kyseisessä luokassa oppilaat näyttävät olleen matemaattisesti 

lahjakkaita, mikä on vaikuttanut myös heidän osaamiseen funktioprojektin työskentelyssä. Vaikka 

projekti vaikuttaa olleen heille matemaattiselta vaikeustasoltaan sopiva, jollekin toiselle 

yhdeksäsluokalle sama työ voi olla liian haastava. Haastavuutta on kuitenkin helppo säädellä 

kohderyhmälle sopivaksi jo pelkästään aikataulua muuttamalla. Vaihtoehtoisesti opettaja voi 

poistaa tai muuttaa jotain työvaiheita ja on kuitenkin aina paikalla auttamassa oppilaita tarvittaessa. 

Funktioprojekti sisältää paljon yhdeksäsluokan opetussuunnitelman sisältöihin kuuluvia 

matemaattisia asioita, joten työskentelyyn on vara käyttää koulussa useampiakin oppitunteja.  

 

 

 

Kuva 10: Kokeiluluokan oppilaiden suhtautuminen matematiikan opiskeluun (N=20) 
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Kuvassa 10 esitetään oppilaiden vastaukset heidän matematiikan opiskelun asennetta kuvaaviin 

kysymyksiin. Tuloksista nähdään, että suurin osa kokeiluluokan oppilaista pitää matematiikan 

opiskelusta ja kokee olevansa hyvä, sekä matematiikassa, että muissakin kouluaineissa. 

Oppilaiden hyvä asenne ja itseluottamus matematiikkaa kohtaan ovat varmasti osaltaan 

vaikuttaneet tuloksiin, joissa funktioprojekti näyttäytyy mielekkäänä ja motivoivana 

opiskelutapana. Toisessa luokassa, jossa oppilaiden yleinen asenne matematiikan opiskelua 

kohtaan on negatiivisempi, myös projektin mukainen työskentely voi sujua nihkeämmin.  

 



 

 

 

5. Pohdinta 

 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä yhdeksäsluokkalaiset 

ajattelevat projektioppimisesta matematiikan opetusmenetelmänä ja mitä haasteita 

opetusmenetelmän käytössä heidän kannaltaan on. Lisäksi selvitettiin opetuskokeilua varten 

luodun funktioprojektin toimivuutta yläkoulun matematiikan oppimateriaalina. 

 

 

5.1.Opetusmenetelmän mielekkyys, haastavuus ja tavoitteiden toteutuminen 

 

Opetuskokeilusta saadut tulokset osoittivat, että oppilaat pitivät projektityöskentelyä mieleisenä 

opetustapana. Oppilaskyselyn vastaajista enemmistö kertoi pitäneensä opetuskokeilun aikaisesta 

työskentelystä ja oppituntien havainnot vahvistivat tulosta. Mielekkyys projektia kohtaan todistui 

havainnoissa työrauhan säilymisenä ja oppilaiden oma-aloitteisena työskentelynä.  

 

Oppilaskyselyn tulosten mukaan enemmistö funktioprojektin aiheuttamista haasteista liittyi sen 

matemaattisiin sisältöihin. Havaintojen mukaan suurin osa kokeiluluokan oppilaista taas vaikutti 

oppivan kaikki projektissa tavoitellut matemaattiset sisällöt hyvin, mikä näkyi vaatimukset 

täyttävissä tuotoksissa ja oppilaiden työskentelyn aikaisissa keskusteluissa. Näistä ristiriitaisista 

tuloksista voidaan johtaa päätelmä, että suurin haaste projektioppimisen mukaisella opiskelulla 

yläkoulun oppilaille on usko omaan oppimiseensa. Konstruktivismiin perustuen 

projektioppiminen opetusmenetelmänä painottaa oppimisprosessia, jossa oppija rakentaa tiedon 

itse omien kokemustensa pohjalta (Pehkonen & Zimmermann, 1990). Kokeiluluokan oppilaat 

eivät olleet opiskelleet matematiikkaa aikaisemmin projektioppimisen menetelmällä, eivätkä näin 

osanneet täysin luottaa tietoon, joka oli heidän tottumuksistaan poiketen suurelta osin heidän 

itsensä konstruoimaa. Tutkimus osoitti, että projektioppimisen mukainen työskentely oli 

opettavaista, mutta luottaakseen oppimaansa peruskoulun oppilaat tarvitsevat lisää kokemusta 

konstruktivismiin perustuvista opetusmenetelmistä. 
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Opetuskokeilun havaintojen mukaan kaikki kokeiluluokan oppilastiimit selvisivät 

funktioprojektin mukaisesta työskentelystä ja saivat tuotoksensa valmiiksi annetussa ajassa. Työn 

vaatimustaso ei siis ollut oppilaille liian korkea, vaikka työskentely olikin välillä hyvin haastavaa.  

Haastavuus aiheutti oppilaissa jonkin verran turhautumista ja hämmennystä, sekä oli syynä edellä 

esitettyyn oppimiseen luottamiseen. Vygostkyn sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen on 

kuitenkin tehokkainta juuri silloin, kun oppija työskentelee hieman hänelle liian haastavien 

tehtävien kanssa (Vygotsky, 1980). Siksi funktioprojektin haastavuus oli näin juuri 

tarkoituksenmukainen. Oppilaat eivät olisi selvinneet tehtävistä täysin omin avuin, mutta 

ratkaisivat suurimman osan ongelmista tiimeissä yhdessä opiskellessaan. Tarvittaessa myös 

opettaja ohjasi tiimien työskentelyä ja laajensi näin heidän lähikehityksen vyöhykettään.  

 

Opetusmenetelmän etuja ja haasteita käsittelevässä luvussa 2.6 esitettiin aikaisempien tutkimusten 

tuloksia, joiden mukaan opetusmenetelmän käyttöä rajoittavat tekijät liittyvät enimmäkseen 

opettajan työhön (Leino, 1993). Oppilaisiin liittyviä projektioppimista haastavia tekijöitä ei ole 

tutkittu paljon, mutta niiden ajatellaan kohdistuvan pääosin eri työskentelytapojen käyttöön (Viro, 

2014). Tässä tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat kuitenkin, etteivät erilaiset, oppilaille 

uudetkaan työskentelytavat rajoittaneet projektin mukaista työskentelyä. Opetuskokeilun 

havainnot näyttivät, että peruskoulun viimeisen vuosiluokan oppilaat kyllä selviävät 

projektioppimisen mukaisesta työskentelystä, vaikkeivat he olekaan kovin taitavia monissakaan 

työn vaatimissa tehtävissä ja työtavoissa. Tutkimus todisti, että tulevaa työelämää varten oppilaat 

tarvitsevat vielä paljon harjoittelua työskentelytapojen käytöstä, mikä onkin opetusmenetelmän 

päätarkoitus. Projektioppiminen vaatii monipuolista työtapojen käyttöä ja sen päätavoite on tukea 

oppilaita näiden taitojen kehittymisessä (Kuokkanen, 2001), (Larmer & Mergendoller, 2010). 

Opetuskokeiluun osallistuneet oppilaat tarvitsevat eniten harjoitusta ryhmätyö- ja ajankäytön 

suunnittelutaitoihin, mutta toisessa luokassa haasteet voivat olla toiset. Tutkimus näytti myös, että 

nuoret ovat rohkeita kokeilemaan ja oppivat uusia menetelmiä nopeasti yrittämällä ja toisten 

toimintaa seuraamalla. Näin voidaan olettaa, että projektioppimisen mukainen opetustapa vastaa 

tarkoitustaan ja täten kannustaa opettajia sen käyttämiseen opetuksessaan.  

 

Työelämätaitojen kehittämisen lisäksi projektioppimisen on opetusmenetelmänä tarkoitus luoda 

oppilaille mieluisia oppimisympäristöjä, joissa oppiminen yhdistetään oppilaiden tavalliseen 
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koulun ulkopuoliseen elämään (Leino, 1992). Näin oppilaille halutaan osoittaa oppiaineen 

merkitys arjessa (Larmer & Mergendoller, 2010), jonka ajatellaan parantavan 

opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia (Eteläpelto & Rausku-Puttonen, 1999). Opetuskokeilun 

oppituntien havainnoissa ilmeni, miten oppilaat liittivät projektin aiheitaan arkielämään ja 

vertasivat asioita aikaisempiin kokemuksiin, sekä lähtötietoihin. Matematiikka vaikutti saavan 

projektityöskentelyn avulla suuremman merkityksen kokeiluluokan oppilaiden ajatuksissa. 

Kokeiluluokan yhdeksäsluokkalaisilla motivaatio työskentelyä kohtaan säilyi koko projektin ajan 

ja sen syinä nähtiin jo mainitun oppimisen merkityksellisyyden lisäksi aiheiden todelliseen 

elämään linkittyminen, työn haastavuus ja vastuu. Myös työstä suoriutuminen eli 

funktioprojektissa mahdollisimman hyvän tuotoksen aikaansaaminen näytti motivoivan oppilaita.  

 

Yhtenä suurena opetusmenetelmän haasteena, joka kohdistuu niin oppilaisiin kuin opettajaankin, 

löydettiin opetuskokeilun avulla opetuksen eriyttäminen. Matemaattisesti taitavat ja hyvät 

työskentelytaidot omaavat oppilaat selviytyivät töistä muita nopeammin, joten heille olisi ollut 

hyvä olla muita enemmän haastetta, jolloin myös he olisivat työskennelleet kokoaikaisesti 

Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeellä. Matemaattisesti heikoimpien oppilaiden työskentelyyn 

osallistuminen ja oppiminen taas osoittautuivat vaihtelevan eri tiimeissä. Jotkut oppilaat saattoivat 

hyötyä projektioppimisen monipuolisuudesta ja saattoivat käyttää työskentelyssä taitoja, jotka 

parhaiten osasivat ja pääsivät näin projektin mukaisella työskentelyllä osallistumaan tunnin 

kulkuun tavallista oppituntia enemmän. Toisille taas tiimityöhön osallistuminen oli vaikeaa tai he 

antoivat tarkoituksella toisten tiimin jäsenten tehdä töitä puolestaan. Ilman testaamista on vaikea 

sanoa, ehtivätkö matemaattisesti heikoimmat oppilaat oppia projektin aikana sen matemaattisia 

sisältöjä. 

 

Lisäksi opetuskokeilu osoitti, että funktioprojektin mukaisen työskentelyn aikana oppilaat 

käyttivät tavallista kouluopetusta monipuolisemmin kaikkia kahdeksaa Zimmermannin 

aktiviteettia. Opetuskokeilussa työskentely eteni funktioprojektin ohjeiden mukaisesti, mutta 

tuloksista voidaan tehdä yleistys, että projektioppiminen opetusmenetelmänä sisältää yleisesti 

paljon näiden toimintojen käyttöä. Monen aktiviteetin käyttö sisältyy luvussa 2.4 esitettyihin 

projektioppimisen määritelmiin, jolloin opetusmenetelmä painottaa aina näitä toimintoja. 

Zimmermannin aktiviteettien monipuolisella tukemisen on todettu parantavan oppimista ja 
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ajattelutaitojen kehittymistä (Haapasalo, 2013), joten tulos projektioppimisen ja Zimmermannin 

aktiviteettien yhteydestä puhuu opetusmenetelmän puolesta.  

 

 

5.2.Funktioprojekti opetusmateriaalina 

 

Opetuskokeilun pohjana käytettiin funktioprojektia, joka tulosten mukaan oli projektioppimisen 

määritelmien mukainen ja toimi yhdeksäsluokkalaisten funktioiden opiskelun menetelmänä.  

Funktioprojektin oppilasohjeet olivat havaintojen mukaisesti riittävän selkeät mahdollistamaan 

oppilastiimien itsenäisen työskentelyn ja yksi opettaja viittä tiimiä kohden riitti työskentelyn 

ohjaukseen hyvin.  

 

Opetuskokeilun perusteella suunnittelemani funktioprojekti sopii yläkoulun matematiikan 

opetuksen materiaaliksi, mutta ohjeisiin tein tulosten mukaan muutaman korjauksen. Opettajan 

ohjeisiin vaihdoin tiimikoon ehdotukseksi kolme oppilasta, sillä opetuskokeilussa näytti, ettei 

kaikille neljälle oppilaalle välttämättä riitä tarpeeksi tekemistä ja työnjako isossa ryhmässä on 

oppilaille vaikeaa. Muistiinpanopohja koettiin kokeiluluokassa ylimääräiseksi eivätkä oppilaat 

ymmärtäneet sen merkitystä. Säilytän pohjan kuitenkin projektin materiaaleissa, koska opettaja 

voi helposti valita haluaako käyttää sitä opiskelun tukena vai ei. Toisen korjauksen tein suorien 

piirtely – työvaiheeseen, jossa oppilaita pyydettiin alkuperäisissä ohjeissa piirtämään oman 

funktion lisäksi muitakin suoria ja tutkimaan kertoimien vaikutuksia. Oppilaat eivät kuitenkaan 

opetuskokeilun mukaan vaikuttaneet innostuvan projektin ulkopuolisista tehtävistä, joten poistin 

vaiheen kokonaan lopullisista projektipankkiin lähetettävistä materiaaleista.  

 

Eritasoisten oppilaiden eriyttäminen näyttäytyi opetuskokeilussa melko haastavaksi, sillä sitä ei 

ollut mietitty tarpeeksi ennen projektitöiden alkua. Kokeilu osoitti, että oppilaiden eriyttäminen on 

hyvä suunnitella jo ennen töiden aloittamista oppilaille sopivaksi, sillä päästyään työskentelyn 

alkuun oppilaat eivät enää innostuneet mahdollisista opettajan tarjoamista lisätehtävistä. Lisään 

opettajan ohjeisiin maininnan tästä, sekä muutamia valmiita eriyttämisohjeita.  
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5.3. Zimmermannin aktiviteetit projektioppimisessa 

 

Tutkimuksessa tehty opetuskokeilu osoitti, että funktioprojektin mukaisen työskentelyn aikana 

oppilaat käyttivät tavallista kouluopetusta monipuolisemmin kaikkia kahdeksaa Zimmermannin 

aktiviteettia. Opetuskokeilussa työskentely eteni funktioprojektin ohjeiden mukaisesti, mutta 

tuloksista voidaan tehdä yleistys, että projektioppiminen opetusmenetelmänä sisältää yleisesti 

paljon näiden toimintojen käyttöä. Monen aktiviteetin käyttö sisältyy luvussa 2.4 esitettyihin 

projektioppimisen määritelmiin, jolloin opetusmenetelmä painottaa aina näitä toimintoja. 

Zimmermannin aktiviteettien monipuolisella tukemisen on todettu parantavan oppimista ja 

ajattelutaitojen kehittymistä (Haapasalo, 2013), joten tulos projektioppimisen ja Zimmermannin 

aktiviteettien yhteydestä puhuu opetusmenetelmän puolesta.  

 

 

5.4. Tulosten luotettavuus ja jatkotutkimusideoita 

 

Tutkimuksesta saadut tulokset perustuvat aikaisempien tutkimusten ja opetuskokeilun perusteella 

tehtyihin päätelmiin. Opetuskokeiluun osallistui yksi peruskoulun yhdeksäsluokka, jossa oli 20 

oppilasta. Tutkimuksen tuloksina käytetyt havainnot saatiin siten vain yhden luokan oppilaiden 

toiminnasta ja oppilaskyselyn vastauksia oli samat 20. Pienen tutkittavien määrän vuoksi 

tutkimuksen tulokset eivät sellaisenaan ole täysin yleistettävissä koskemaan kaikkia 

peruskoululaisia. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava erityisesti kokeiluun osallistuneiden 

oppilaiden tavallista korkeampi matematiikan kouluarvosanojen taso ja hyvä asenne aineen 

opiskelua kohtaan. Erilaiset oppilaat eivät välttämättä kiinnostuisi projektista kokeiluluokan 

oppilaiden tavalla, joka vaikuttaisi suoraan työskentelyn motivaatioon, suoriutumiseen ja 

oppimiseen. Toimintatutkimuksena tutkija itse toimi opetuskokeilun havainnoijana ja tulosten 

analysoijana, jolloin tutkijan subjektiivisuus vaikuttaa jonkin verran tuloksiin, vaikka vaikutusta 

pyrittiinkin tutkimuksessa välttämään mahdollisimman paljon.  

 

Vaikka tutkimuksen osallistujaryhmä oli melko pieni, eikä kaikkien peruskoulun oppilaiden voida 

olettaa toimivan heidän kanssaan samalla tavoin, voidaan joitakin tutkimuksen tuloksia pitää 

luotettavina jo tämän yksittäisen tutkimuksen perusteella. Työskentelytaitojen puutteet eivät 
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ainakaan aina estä oppilaiden projektioppimisen mukaista työskentelyä, sillä kokeiluluokka selvisi 

projekteistaan ilman hyviä työskentelytaitoja. Tulos, että oppilaat pitivät työskentelytapaa 

mielekkäänä, ei tietenkään ole yleistettävissä koskemaan jokaista yksittäistä peruskoulun oppilasta, 

mutta antaa suuntaa oppilaiden ajatuksista. Lisäksi yhdellä kokeilulla saatiin riittävästi tietoa 

funktioprojektin toimivuudesta ja sitä voidaan opetuskokeilun tulosten mukaan suositella myös 

muiden matematiikan aineenopettajien käyttöön.  

 

Jos tutkimuskysymyksiä haluaisi tarkastella luotettavammin, aiheesta tulisi tehdä useampia 

tutkimuksia. Samaa funktioprojekti voisi kokeilla eri luokissa ja muunnelluilla ohjeistuksilla, 

jolloin tulosten yleistettävyys paranisi ja saataisiin tietoa erilaisten ohjeistusten vaikutuksista. 

Projektioppimishankkeen toinen yhdyshenkilö Elina Viro on tekemässä aiheesta parhaillaan 

tutkimusta, johon myös tämän tutkimuksen tulokset sisältyvät. Pro gradu – tutkielman laajuuteen 

sopivaksi tämä työ rajattiin koskemaan pelkästään oppilaiden näkökulmaa opetusmenetelmästä ja 

opetuskokeilu toteutettiin vain yhdessä kokeiluluokassa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat 

tärkeitä opetuksen kehittämisen kannalta, sillä niiden perusteella voidaan todistaa 

opetusmenetelmän opettavaisuutta ja näyttää, ettei mikään tekijä oppilaiden näkökulmasta estä 

menetelmän käyttöä matematiikan opetuksessa. Muista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista voidaan 

löytää perusteluja tämän tutkimuksen tuloksille ja useiden tutkimuksen tuloksia yhdistämällä 

saada monipuolisempaa näkökulmaa asiasta. 

 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, jolloin sen tarkoituksena oli tilanteen tutkimisen 

lisäksi vaikuttaa siinä mukana olevan ryhmän käyttäytymiseen (Suojanen, 1992). Tekemällä tämän 

tutkimuksen halusin, sekä saada tietoa opetusmenetelmän soveltuvuudesta peruskoulun 

matematiikan opetukseen, että lisätä sen käyttöä tuomalla menetelmää esille. Luulen, että 

opetuskokeilun seurauksena sen toteutuspaikaksi valikoituneen tavallisen suomalaisen 

peruskoulun matematiikan opettajat saivat lisää tietoa nykyaikaisesta opetusmenetelmästä. 

Opettajat vaikuttivat myös innostuvan sen käytöstä ja kertoivat ainakin odottavan innolla, millaisia 

muita projektiohjeita loppuvuonna julkaistavasta projektipankista tulee löytymään. Eniten 

tutkimus vaikutti varmasti kuitenkin omaan toimintaani. Tulevana opettajana koin saavani 

arvokasta tietoa opetusmenetelmästä, sekä opettavaista kokemusta projektitöiden suunnittelusta. 

Opetuskokeilua varten suunnittelemani funktioprojektin jälkeen uusien opetukseen soveltuvien 
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projektien suunnittelu tuntuu helpommalta ja uskon, että tulen tulevassa työssäni suunnittelemaan 

itse uusia projekteja oppilaiden opiskelun tueksi. Tämän tutkimuksen myötä haluan suositella 

opetusmenetelmän käyttöä kaikille peruskoulun matematiikan opettajille!  
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Liite A 

PROJEKTINA FUNKTIOT - OHJEISTUS OPETTAJALLE  

 

Kohderyhmä: 9. luokka  

Esitiedot: Koordinaatisto  

Taustalla oleva matematiikka: Riippuvuus, riippuvuuden esittäminen muuttujien avulla, funktion käsite, 
yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon, lineaarinen 
funktio, suoran yhtälö  

Ajankäyttö: Varsinainen projekti 6 *45 min, tuotosten esittely 1-2 * 45 min riippuen tiimien määrästä  

Opetustilat: Oma luokka / tietokoneluokka  

Tarvittavat työvälineet: Tietokone, internet-yhteys tiedonhakuun, Geogebra tai muu ohjelma kuvaajien 
piirtämiseen  

 

Tavoitteet:  

Projektityöskentely tutustuttaa oppilaat funktioihin. Tavoitteena on ymmärtää funktion käsite ja oppia 
ratkaisemaan erilaisia funktioihin liittyviä ongelmia oppilaille tuttujen arkipäivän aiheiden avulla.  

 

Kuvaus projektista:  

Projektin päämääränä on tuottaa vapaavalintaisella tavalla esitys ryhmän omasta funktiosta. Esityksestä 
tulee löytyä määrätyt asiat.  

Lisäksi opettaja voi halutessaan antaa oppilaille muita tehtäviä aiheesta esimerkiksi kotitehtäviksi.  

 

Varsinainen projekti:  

Opettaja jakaa luokan noin kolmen hengen tiimeihin. Tiimit valitsevat annetuista aiheista mieleisensä 
niin, että kaikilla tiimeillä on eri aihe.  
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Tiimit tutustuvat omaan aiheeseensa ja laativat ajankäyttösuunnitelman annetun pohjan avulla. 
Oppilaat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti ja muodostavat omasta aiheestaan funktion, piirtävät 
sen kuvaajan, ja etsivät omasta funktiostaan pyydettyjä ominaisuuksia. Jokainen tiimi valmistaa omasta  

funktiostaan haluamansa esityksen, jossa tulee olla esiteltynä määrätyt asiat. Esitys voi olla Powerpoint-
esitys, posteri, video tai vaikka näytelmä. Muut tiimit antavat esityksistä vertaispalautetta.  

Opettaja kannustaa oppilaita etsimään tietoa käytössä olevista lähteistä, ratkaisemaan ongelmia tiiminä 
ja kysymään ohjeita ensin kavereilta. Opettaja auttaa vasta tarvittaessa ja pyrkii ohjaamaan tiimejä 
itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn.  

 

Aiheita:  

1. Salamaniskun etäisyys 
2. Sukeltajaan kohdistuva paine 
3. Hiusten pituus, kun hiuksilla oletetaan olevan jokin lähtöpituus ja kasvu oletetaan tasaiseksi. 
4. Palvelunumeroon soittamisen hinta 
5. Irtokarkkipussin hinta 
6. Kartalla oleva matka todellisuudessa (vapaavalintaiselta kartalta)  
7. Jäljellä oleva matka ajan kuluessa, kun kuljetaan vakionopeudella.  
8. Kuinka pitkän matkan mopolla pääsee, kun tankkaa tietyllä summalla (oletuksena vakiokulutus)? 
9. Saatujen pikkuleipien määrä samalla reseptillä, kun käytettävissä on eri määrä voita. 

 

Esityksessä tulee ainakin olla: 

 Aihe   

 Funktion lauseke (Lisäksi voitte kertoa, miten muodostitte lausekkeen.)   

 Sanallinen selitys, mitä funktio tarkoittaa ja miten se toimii? Mikä on funktion muuttuja?  

 Funktion kuvaaja   

 Funktion jyrkkyys eli kulmakerroin. Onko funktio nouseva tai laskeva?   

 Arvojoukko   

 Määrittelyjoukko   

 Funktion arvo jossakin pisteessä, sekä laskemalla, että kuvaajasta. Mitä tämä piste kertoo?  

 Funktion nollakohdat laskemalla ja kuvaajasta, jos mahdollista. Mitä tämä tarkoittaa?   

 

Opettajajohtoisempi osuus: Tiimit esittelevät tuotoksensa muulle luokalle opettajan osoittamana 

ajankohtana. Esityksistä keskustellaan ja tiimejä kannustetaan antamaan vertaispalautetta muiden 

tiimien töistä.  
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Eriyttäminen: Opettajan kannattaa miettiä eriyttämisen tarve etukäteen ja antaa mahdolliset eriyttävät 

tehtävät oppilaille heti projektin alkaessa. Nopeimmille tiimeille jälkikäteen annettavat tehtävät eivät 

motivoi oppilaita yhtä paljon kun projektiohjeisiin liitetyt tehtävät.  

 

Eriyttämisvinkkejä: 

 

Jos tiimit ovat taidoiltaan homogeenisia, voi opettaja valita taitavimmille tiimeille aiheista 

haastavimman. Lisäksi matemaattisesti taitavia oppilaita voi kannustaa syventämään oman funktionsa 

käsittelyä lisäämällä projektiohjeisiin syventäviä tehtäviä. 

 

Jos tiimit ovat heterogeenisia, taitavammat oppilaat voivat neuvoa heikompia tiimin sisällä. 

Projektityöskentelyssä tarvitaan monenlaisia taitoja, joten myös matemaattisesti heikoimmat oppilaat 

voivat kokea onnistumisia toisissa työvaiheissa ja toimia välillä neuvonantajana.  

 

Arviointi: Projektityöskentelyn päätavoitteena on luoda tuotos, joten tiimien aikaansaamat esitykset 

arvioidaan. Lisäksi opettaja arvioi oppilaiden työskentelyä tiimeissä. Arviointi kerrotaan oppilaille 

työskentelyn alkaessa. Työskentelyn ja tuotoksen arviointi voi vastata esimerkiksi välikokeen arvosanaa. 

 

 

Liitteet: 

 Oppilaan ohjeet 

 Ajankäyttösuunnitelman pohja 

 Ohjeet geogebralla piirtämiseen 

 Muistiinpanot funktioista -monisteen pohja 
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Liite B 

PROJEKTINA FUNKTIOT - OHJEISTUS OPPILAILLE  

Opettaja jakaa luokan noin kolmen hengen tiimeihin. Tiimien tehtävänä on tehdä omasta 

aiheestaan esitys muille alla annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 

Projekti  

 Valitkaa aihe alla olevasta listasta. 

 Lukekaa työohjeet huolella läpi.  

 Tehkää tiiminne ajankäyttösuunnitelma annetun pohjan avulla. Näyttäkää valmis                            

 suunnitelma opettajalle. 

 Miettikää, mihin alatte tuotostanne suunnittelemaan ja miten se olisi koko tiimin 

 luettavissa. (Pilvipalvelu, sähköpostin liitteenä kaikille, muistitikulla, vihoissa?) 

 Edetkää työssänne ohjeiden mukaisesti ja valmistelkaa aiheestanne esitys. 

 Täydentäkää samalla muistiinpanomonistetta. 

 Viimeisellä tunnilla tuotokset esitellään muulle luokalle.  
 

Työohjeet 

1. Muodostakaa omasta aiheestanne funktio.  
o Mistä funktionne arvo riippuu? (Eli mikä on funktion muuttuja?) 

o Tarvittavia tietoja voitte etsiä internetistä tai haluamistanne muista lähteistä. Ilmoittakaa 

esityksessänne, mistä olette tiedot löytäneet.  

o Näyttäkää funktion lauseke opettajalle.  

2. Mitä funktionne käytännössä tarkoittaa? Miten funktionne toimii? 

3. Piirtäkää funktion kuvaaja Geogebralla. Käytä apuna Geogebra-ohjetta. 

4. Tutkikaa funktiotanne.  
o Millaisia arvoja funktio saa? (arvojoukko) 

o Millaisia arvoja muuttuja voi saada? (määrittelyjoukko) 

o Vaikuttaako määrittelyjoukko piirtämäänne kuvaajaan? 

5. Onko funktio nouseva tai laskeva? Selvittäkää funktion kulmakerroin. 

6. Selvittäkää funktion arvo jossakin pisteessä, sekä laskemalla, että kuvaajasta.  
o Mitä tämä piste kertoo teille? Selitä pisteen merkitys sanallisesti. 

7. Leikkaako funktionne x-akselin? (nollakohta)  
o Ratkaiskaa nollakohta sekä kuvaajasta, että laskemalla. 

8. Mitkä ovat funktion pienin ja suurin arvo?  

9. Tehkää esitys omasta funktiostanne. Esitys voi olla Powerpoint-esitys, video, posteri tai 

vaikka näytelmä, kunhan kaikki alla mainitut asiat tulevat ilmi.  

10. Antakaa kannustavaa palautetta muiden tiimien esityksistä.  
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Aiheita: 

1. Salamaniskun etäisyys  

2. Sukeltajaan kohdistuva paine  

3. Hiusten pituus, kun hiuksilla on jokin lähtöpituus ja niiden kasvu oletetaan tasaiseksi.  

4. Palvelunumeroon soittamisen hinta  

5. Irtokarkkipussin hinta  

6. Kartalla oleva matka todellisuudessa (vapaavalintaiselta kartalta)  

7. Jäljellä oleva matka ajan kuluessa, kun kuljetaan vakionopeudella.  

8. Kuinka pitkän matkan mopolla pääsee, kun tankkaa tietyllä summalla (oletuksena 

vakiokulutus)?  

9. Saatujen pikkuleipien määrä samalla reseptillä, kun käytettävissä on eri määrä voita.  
 

 

 

Esityksessä tulee olla ainakin:  

o Aihe  

o Funktion lauseke (Lisäksi voitte kertoa, miten muodostitte lausekkeen.)  

o Sanallinen selitys, mitä funktio tarkoittaa ja miten se toimii? Mikä on funktion 

 muuttuja? 

o Funktion kuvaaja  

o Funktion jyrkkyys eli kulmakerroin. Onko funktio nouseva tai laskeva?  

o Arvojoukko  

o Määrittelyjoukko  

o Funktion arvo jossakin pisteessä, sekä laskemalla, että kuvaajasta. Mitä tämä piste 

 kertoo? 

o Funktion nollakohdat laskemalla ja kuvaajasta, jos mahdollista. Mitä tämä tarkoittaa?  
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Liite C 

Aihe:                                                                                                                                 

Tiimi:                                                                                                                                

 

 

AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA: 

Teillä on käytössä 6 oppituntia. Miettikää, mitä teette milloinkin, jotta saatte tuotoksen ajoissa 

valmiiksi? Kuka tekee mitäkin? Voitte tehdä työtä myös oppituntien ulkopuolella. 

 

tunti päivä Mitä tehdään? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.& 8.   Esitykset 

 

Vinkkinä työvaiheita: 

 funktion keksiminen 

 kuvaajan piirtäminen geogebralla 

 suoran yhtälön opiskeleminen 

 kuvaajan tulkinta (jyrkkyys, arvojoukko, määrittelyjoukko) 

 funktion arvo pisteessä 

 funktion nollakohta 

 suurin ja pienin arvo 

 esityksen suunnittelu ja toteutus 
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Liite D 

GEOGEBRAOHJE FUNKTION PIIRTÄMISEEN JA TALLENTAMISEEN 

 

1. Avaa Geogebra-ohjelma. 

2. Kirjoita ikkunan alareunassa näkyvään syöttökenttään funktion lauseke. 

3. Paina enter, jolloin ohjelma piirtää funktion kuvaajan. Minkä pisteiden kautta suora kulkee? 

4. Muokkaa kuvaajaa oikeaa hiiren painiketta painamalla löytyvillä ominaisuuksilla. 

5. Väritä vasemmalla hiiren painikkeella ala, jonka haluat kopioida kuvaksi.  

6. Valitse Tiedosto > Vie > Piirtoalue kuvana (png,eps)… ja tallenna kuva haluamaasi kansioon. 

7. Käytä kuvaa esityksessä. 

 

Voit vaihtaa kuvaajan ja suoran värejä ja tyylejä.  
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Liite E 

FUNKTIOT - MUISTIINPANOT 
Täydennä itsellesi muistiinpanot funktioista projektia tehdessäsi. 
 
 
Funktio: 
Kuvaa kahden suureen säännönmukaista riippuvuutta. 
 
 
Funktion kuvaajan piirtäminen: 
 
 
 
Määrittelyjoukko: 
 
 
 
Arvojoukko: 
 
 
 
Funktion arvo pisteessä: 

 Kuvaajasta: 

 
 

 Laskemalla: 

 
 
 
Funktion nollakohdat: 

 Kuvaajasta: 

 
 
 

 Laskemalla: 

 
 
Suoran yhtälö: 
 
 
 
Suoran kulmakerroin: 
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Liite F 
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