
Vinkkejä projektityöskentelyyn

Vinkit perustuvat hankkeen aikana kerättyihin käytännön kokemuksiin.



Projekti

Aihepiiri

• Oppilaita 
kiinnostava aihe

• Valinnanvapaus

• Sopivan 
matemaattinen

Vaikeustaso

• Opettaja 
viimeistelee 
ryhmälle sopivaksi

• Eriyttäminen 
ryhmäjaolla

• Porrastetut 
tavoitteet

Ohjeistus

• Selkeät ja riittävän 
lyhyet kirjalliset 
ohjeet

• Auta alkuun

• Paneudu 
huolellisesti 
etukäteen



Oppilaan toiminnan tukeminen

Työelämätaidot

• Suljetummista ongelmista 
kohti avoimempia

• Tukitoimet: 
ajankäyttösuunnitelma, 
roolijako, opetusvideot, 
vertaisarviointi

• ”Harjoitus tekee mestarin”

Motivaatio

• Oppilaille merkityksellinen 
aihe

• Riittävä valinnanvapaus

• Selkeät tavoitteet ja 
välitavoitteet

Matematiikan oppiminen

• Panostaminen 
projektitöiden esityksiin

• Kielentämisen harjoittelu

• Palaute

• Keskustelu siitä, mitä 
kaikkea matematiikka voi 
olla

• Oppimisentarkistustehtävät 
(välikokeet)



Opettajan toiminta

Ohjaus

• Opettajasta ohjaajaksi

• Suljetummista ongelmista 
kohti avoimempia 
ongelmia

• ”Harjoitus tekee 
mestarin”

Arviointi

• Monipuolinen arviointi

• Arviointikriteerit oppilaille 
tiedoksi etukäteen

• Sama arvosteluasteikko 
kuin kokeissa



Koulutoiminnan puitteet

Aikataulut

• Uusi OPS (monialaiset 
kokonaisuudet)

• OPS:n mukaista matematiikkaa 
projektiin

• Projektin tarkka suunnittelu 
etukäteen

• Riittävästi pelivaraa loppuun

Yhteistyötahot

• Ajoissa yhteyttä

• Hyödynnä valmiit verkostot: 
My TecH, LUMA-keskukset

Opettajaresurssit

• Mahdollisuus avustajaan?

• Useamman luokan yhteinen 
projekti => molempien 
luokkien opettajat ohjaamassa

• Opettajayhteistyö 
oppiainerajojen yli

• Vertaisopetus

Tilat

• Hyödynnä koulun käytäviä, 
ulkotiloja, tyhjiä luokkia, 
aulatiloja

Tekniset resurssit

• Järkevien välineiden valinta 
mahdollisuuksien mukaan 
(pöytäkone, läppäri, tabletti)



Konkreettisia vinkkejä



Tavoitteet

Mieti projektin tavoitteet etukäteen:
• Mitä asiasisältöjä tulee oppia (eri oppiaineissa)?
• Mitä työelämätaitoja tulee oppia?
Ryhmätyöskentely- ja kommunikointitaidot?

Tutkimustaidot?
Ajattelutaidot?





Roolijako

• Jaa ryhmissä jokaiselle oppilaalle oma rooli.
 Vältytään ”vapaamatkustajista”.

 Harjoitellaan työn jakamista.

 Harjoitellaan toimimista työelämässä, jossa usein eri ihmisillä on erilaiset 
roolit projektissa.

 Vaikka kaikki voivat tehdä kaikkea, vastuu on aina yhdellä.

Projektipäällikkö
 Vastuu aikatauluista

Tiedonhakuvastaava
 Huolehtii, että tavoitteissa 

vaaditut tiedot löytyvät.

Tekstivastaava
 Huolehtii, että tulokset esitetään 

siististi ja ymmärrettävästi.

Matematiikkavastaava
 Tarkistaa laskujen oikeellisuuden.



Ryhmäjakovinkkejä

Homogeeniset ryhmät (matemaattiset taidot)
• Edistyneemmille ryhmille haastavampia aihepiirejä tai lisätehtäviä projektin 

aihepiiriin liittyen.
• Heikompien ryhmien tuotosten vaatimuksia voi keventää. 

Heterogeeniset ryhmät
• Taitavammat voivat neuvoa heikompia ja syventää samalla omaa 

osaamistaan.
• Monet projektit sisältävät paljon osioita, joissa tarvitaan myös muita taitoja 

kuin matemaattisia taitoja. Tällöin matemaattisesti heikommat voivat saada 
onnistumisen kokemuksia myös matematiikan tunneilla. Heillä on 
mahdollisuus päästä neuvomaan matemaattisesti lahjakkaampia oppilaita.

E
R
I
Y
T
T
Ä
M
I
N
E
N



Projektien mahduttaminen lukuvuoden aikatauluihin

OPS ei sisällä pelkkiä oppiainesisältöjä 
vaan myös taitoja, kuten 

yhteistyötaidot, tiedonhaku- ja 
käsittelytaidot, ongelmanratkaisukyky, 
monilukutaito ja tietotekniset taidot. 
Näitä taitoja tulee harjoitella kaikissa 
oppiaineissa samalla kun opiskellaan 
oppineen sisältöjä, joten on sallittua 

käyttää niihin myös aikaa.

Projekteissa läpikäytävää 
matematiikkaa ei tarvitse käydä 

uudelleen läpi opettajajohtoisesti 
ja projektityöskentelyä voidaan 

hyödyntää muuhunkin kuin 
kertaamiseen.



Opettajasta projektin ohjaajaksi - mikä muuttuu?

Kaavio: Mukaillen Buck Institute for Education –
järjestön opetuskäytäntöjen mallia.

Opettajan suhde 
opetustilanteen hallintaan

• Projekteissa voi herätä 
kysymyksiä, jotka ovat 
opettajan 
asiantuntemuksen 
ulkopuolella.

• ”Kaaoksen” hyväksyminen

• Tilan antaminen oppilaille

Opettajan suhde 
opiskeltavaan substanssiin

• Opettaja ei siirrä 
opiskelijan päähän 
tietoa, vaan hän ohjaa 
oppilaat ottamaan 
tietyistä asioista selvää 
itse.

• Omalla 
substanssiosaamisellaan 
opettaja osaa auttaa 
oppilaita kohdentamaan 
tiedonhakunsa 
olennaisiin asioihin.

Opettajan

suhde oppilaisiin 

• Oppimiskumppani

• Asiantuntijuuden 
jakaminen

• Yhteinen 
tiedonhankintaprosessi 
oppilaiden kanssa

Oppilaiden suhde toisiinsa

• Rakennetaan yhteistä 
ymmärrystä

• Vastuu ryhmän 
tavoitteiden 
saavuttamisesta



Projektityöskentelyn arviointi

Muista kertoa projektin 
tavoitteista ja arvioinnista 
selkeästi projektin alussa!

Projektityö kannattaa arvioida 
samalla asteikolla kuin koe, jotta 

oppilaat ymmärtävät projektityön 
merkityksen myös arvosanaa 

annettaessa.



Kuka arvioi?

•Oppilas (itsearviointi)

• Luokkakaverit (vertaisarviointi)

•Opettaja(t)



Opettajan arvioinnin kohteena muun muassa

•Ryhmätyöskentely

•Motivaatio

•Aikataulu

•Oppimispäiväkirja

• Lopputuotos

• Esitys

• (Testi/koe)

Kerta 1 Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5

Kalle

Liisa

Mikko

Emma

Lauren

Aitug

Erin

Siiri

Veeti

Tuntityöskentely

Tuntityöskentely



Vertaisarviointi

• Työskentelyprosessin arviointi
 Samassa ryhmässä työskennelleet oppilaat arvioivat 

projektin lopussa toistensa työskentelyä. Kuka teki 
mitäkin?

• Tuotoksen arviointi
 Muut ryhmät antavat palautetta. Ymmärtävätkö he 

sisällön? 

Hyödynnä sähköisiä 
työkaluja tarvittaessa



Menestyksen resepti

1. Mieti projektin tavoitteet (asiasisällöt, työelämätaidot).

2. Aloita suljetummalla projektiohjeistuksella ja projektitaitojen karttuessa siirry 
avoimempiin ongelmiin.

3. Kerro oppilaille tavoitteet ja arviointikriteerit projektin aluksi.

4. Anna oppilaille riittävästi tilaa toteuttaa itseään.

5. Ohjaa, organisoi ja toimi asiantuntijana.
6. Vaadi oppilaita kirjoittamaan omat tuloksensa niin, että he itse ja kaikki 

luokkatoverit ymmärtävät ne.

7. Panosta esityksiin, sillä kyseessä on oppimistilanne.

8. Muista, että tärkeintä on itse oppimisprosessi, ei lopputuotos.
9. Tarkoituksena ei ole opettaa koko peruskoulun matematiikkaa projektien kautta 

vaan myös muita opetusmuotoja tarvitaan!


