
Opettajien ja oppilaiden kokemuksia 
projektityöskentelystä



Oppilaiden kokemuksia projektityöskentelystä 
matematiikassa hankkeen eri vaiheissa

Aineistoa on kerätty matematiikan
projektityöskentelystä kolmessa eri
vaiheessa. Kierros I toteutettiin
yläkouluissa 2015-2016, kierros II
2017 ja viimeinen kierros osana
StarT-kilpailua 2017. Kyselyyn vastasi
kierroksella I 201, kierroksella II 51 ja
StarT-kierroksella 80 oppilasta.



[Pidin] siitä että saimme 
itse suunnitella ja 

toteuttaa.

Oppilaiden positiivisia kokemuksia 
hankkeen projekteista

[Parasta oli, että] pääsi välillä 
ääneen ja esiintymään, 

pelkkä opettajan kuuntelu ja 
yksin hiljaa tehtävien 
tekeminen on tylsää.

Tykkäsin siitä, kun kaikki 
tekivät jotakin ja siitä tuli 
kokonaisuus. Minusta oli 

hyötyä muillekin.

Pidin siitä, että muiden 
töitä kuunnellessa oppi 
paljon matematiikasta.

[Parasta oli, että] aiheen sai 
päättää oman 

mielenkiinnon mukaan. 
Tiedon etsiminen oli 

mukavaa ja kaikki tiedot 
eivät löytyneet samalta 

sivulta 

[Parasta oli] 
kavereiden kanssa 

ratkaisujen 
miettiminen.

[Tykkäsin] kun kaikki oli 
mukana ja keskittyneenä 

projektin tekemisessä 

Projektit ovat paljon 
hauskempia, kuin normaalit 

matikantunnit



Oppilaiden kokemia haasteita 
hankkeen projekteissa

Tehtävien määrä oli 
normaaleihin tunteihin 

nähden paljon suurempi.

Siitä että työnjako ei 
mennyt ihan aina tasan

Sain vasta lopussa kiinni, 
että mistä työssä oli 

idea.

[En pitänyt] siitä, että me 
ei tehty paljon yhteistyötä 

eikä kukaan selittänyt 
toiselle, mitä tehdään.

Olisi ollut kivempi tehdä 
pitemmän aikaa 

yhtäjaksoisesti eikä 
45min kerrallaan

Välillä oli kiire.

En pidä projekteista 
koska niistä joutuu 

kantamaan myös paljon 
vastuuta kouluajan 

ulkopuolella.

Asiat olivat liian vaikeita 
eikä meitä oikein 

neuvottu.

Uusien asioiden teko, 
joita ei oltu käyty läpi, 

esim. kulmakerroin.



Opettajien positiivisia kokemuksia 
hankkeen projekteista

Oppilaat sai helposti mukaan 
projektiin. Yhdessä tehden 

kukaan ei jäänyt 
ulkopuoliseksi, kaikki olivat 

tavallaan samassa veneessä.

Matemaattiset 
lahjakkuuserot tasoittuivat 

selvästi. Myös heikot 
oppilaat pääsivät 

loistamaan jollain toisella 
osa-alueella halutessaan. 

Projektioppimisessa oli hienosti 
yhdistetty käytäntöä, teoriaa ja 

vierailu. Aion itsekin suunnitelma 
samalla mallilla seuraavia 

projektejani. 

Oppilaat aktiivisemmassa roolissa kuin 
"tavallisilla" tunneilla. Oppilaiden 

yhteistyötaidot yllättivät positiivisesti. 
Ilmapiiri leppoisa, mutta työtkin 

etenivät. 

Virkistävää 
opettajalle

Oppi eri juttuja 
kuin perinteisesti.

Ei voinut kopioida 
vain wikipediasta, 

vaan oppilaiden oli 
pakko ajatella.

Täydentää perinteistä oppimista 
erittäin hyvin. Aiempina vuosina 

olen käsitellyt Exceliä vähän 
irrallisena asiana mutta tällä tavalla 

se tuli oppilaille paljon 
mielenkiintoisemmin esille.



Haasteena voi olla vierailijan 
löytäminen. Itse pidän erityisen 

paljon virtuaalivierailijoista. 
Vierailijan aikataulun sovittaminen 

tunnin ajankohtaan on työlästä. 
Pitää osata kysyä vierailijaa ajoissa, 
koska monikaan ei pääse lyhyellä 

varoitusajalla.

Opettajien kokemia haasteita 
hankkeen projekteissa

Koulun toiminta oli suurin este 
yhden projektin valmistumiselle. 
Projektin jäsenet kuuluvat koulun 

pesäpallojoukkueeseen ja 
harjoitukset osuivat usein 

matikantunteihin ja projekti jäi 
siksi kesken.

Välillä avuntarvitsijoita oli 
20 yhtä aikaa, mutta tämä 
ei toisaalta ole mitenkään 

normaalista poikkeava 
tilanne. Ryhmät pystyivät 
neuvomaan myös toinen 

toisiaan.

Joidenkin ryhmien kanssa 
tietokoneohjelmien 

käyttötaidot voivat olla 
esteenä/vaikeutena työn 

tekemiselle.

Arviointi tulee olemaan 
iso haaste. On hyvin 

vaikea sanoa mikä on 
kunkin oppilaan osuus 

työstä. 

Suurin haaste oli koulussa 
huonosti toimiva langaton 

verkko.

Saada kaikki oppilaat 
innostumaan ja 

ottamaan vastuuta 
omasta oppimisestaan. 


