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Tavoitteet:  

 

Projektin tavoitteena on tutustua tilastollisiin tunnuslukuihin ja tilastojen havainnollistamiseen 

graafisesti. Lisäksi harjoitellaan Excelin ja Powerpointin/iMovien käyttöä.  

 

Kuvaus projektista: 

 

Projekti jakautuu ohjeistukseen ja ryhmien muodostukseen, aineiston keräykseen, aineiston 

analysointiin ja esityksiin. 

Ohjeistus ja ryhmien muodostaminen 

Opettaja jakaa luokan oppilaat kolmen hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä luokassa saa oman 

vastuulajinsa. Vastuulajit ovat: 60 m – juoksu, pituuspotku, koripallon pomputtelu, 100 m – juoksu, 

pituus, pallonheitto, pujottelu, kolmiloikka ja kuulantyöntö. Ryhmät jaetaan vastuulajiensa mukaan 

vielä suurempiin ryhmiin niin, että yhdellä suurryhmällä on kolme lajia. 

Suurryhmä 1  Suurryhmä 2  Suurryhmä 3  

60 m  100 m  Pujottelu  

Pituuspotku  Pituus  Kolmiloikka  

Koripallon pomputtelu  Pallonheitto  Kuulantyöntö  

 

Ryhmiin jakautumisen jälkeen opettaja kertoo tarkemmin projektista ja ohjeistaa aineiston 

keräämisen.  

 

 

Kohderyhmä: Luokat 7 - 9 

Esitiedot: Prosenttilaskenta 

Taustalla oleva matematiikka: Frekvenssi, suhteellinen frekvenssi, moodi, mediaani, keskiarvo, 

vaihteluvälin pituus, kuvaajien piirtäminen ja tulkinta 

Ajankäyttö: Yleisohjeistus projektiin, ryhmien muodostaminen ja ohjeistus aineiston 

keräämiseen: 45 min, aineiston keräys: 2 ∙ 45 min, mittaustulosten analysointi ja esitysten 

valmistelu: 4 ∙ 45 min, esitykset: 45 min 

Opetustilat: Oma luokka, yleisurheilukenttä, tietokoneluokka 
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Aineiston keräys 

Aineiston keräys tapahtuu mielellään yleisurheilukentällä. Ryhmät kokoontuvat oman vastuulajinsa 

suorituspaikalle. Ryhmien jokainen jäsen tekee kolme suoritusta vastuulajissaan muiden ryhmäläisten 

vastatessa ajanotosta/mittauksesta. Tämän jälkeen ryhmät vaihtavat lajipistettä seuraavaan oman 

suurryhmänsä lajipisteeseen. Toistamiseen ryhmien jokainen jäsen tekee kolme suoritusta muiden 

ryhmäläisten vastatessa ajanotosta/mittauksesta. Jälleen ryhmät vaihtavat lajipistettä viimeiseen 

oman suurryhmänsä lajipisteeseen ja ryhmien jokainen jäsen tekee kolme suoritusta muiden 

ryhmäläisten vastatessa ajanotosta/mittauksesta.  

Toisin sanoen kullakin suorituspaikalla on aina yksi ryhmä. Suoritukset pyritään tekemään 

mahdollisimman nopeasti. 

Analysointi 

Opettaja ohjeistaa aluksi ryhmät Excelin käyttöön. Jokainen ryhmä saa käyttöönsä kaikkien 

suurryhmänsä jäsenten tulokset vastuulajissaan.  Ryhmä syöttää aineistonsa Exceliin ja luokittelee sen 

järkevästi. Tämän jälkeen aineistosta lasketaan suhteelliset frekvenssit, tyyppiarvo, mediaani, 

keskiarvo ja vaihteluvälin pituus. Aineistoa havainnollistetaan kuvaajin. 

 

Esitykset 
 

Ryhmät esittelevät tuloksensa muulle luokalle joko PowerPointin tai iMovie-ohjelman avulla. 

 

Eriyttäminen: 

Oppilaat voidaan jakaa matemaattisilta taidoiltaan joko heterogeenisiin tai homogeenisiin ryhmiin. 

Mikäli ryhmät ovat heterogeenisiä, vahvemmat voivat auttaa heikompia matemaattisessa 

käsittelyssä. Projektit sisältävät myös paljon ei-matemaattisia osa-alueita. 

Arviointi: 

Projektia voidaan arvioida ryhmätyöskentelyn, lopputuotteiden ja esitysten perustella. Arviointia 

voidaan toteuttaa sekä ryhmä- että yksilötasolla. 

Sovelluksia: 

Mikäli aineistoa halutaan enemmän yhtä ryhmää kohden, useampi luokka voi osallistua projektiin 

samanaikaisesti. Tällöin ryhmät voivat hyödyntää myös muiden keräämää aineistoa. Aineistonkeruu 

urheilukentällä voidaan toteuttaa joko luokittain eri aikoihin tai niin, että useampi luokka tekee 

mittauksia kentällä samanaikaisesti. Tällöin eri luokkien ryhmät voivat tehdä yhteistyötä lajipisteissä. 
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Mikäli luokassa on vähemmän oppilaita, voidaan lajejakin ottaa vähemmän. Suurryhmiä voidaan 

myös muodostaa vain kaksi tai yksi, jolloin ryhmät saavat enemmän aineistoa ja voivat osallistua 

useampiin lajeihin. 

Aineistonkeruuvaiheessa saatujen tulosten yhteyteen voidaan merkitä suorittajan sukupuoli, jolloin 

voidaan verrata tyttöjen ja poikien tuloksia. 
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Tilastoja yleisurheillen 

 

 

 

Opettaja jakaa luokan oppilaat noin kolmen henkilön ryhmiin. 

Työohjeet: 

1. Valitkaa oma vastuulajinne seuraavasta listasta. Jokaisella ryhmällä tulee olla oma lajinsa. 

 

Vastuulajit 

60 m juoksu 

Pituuspotku 

Koripallon pomputtelu 

100 m juoksu 

Pituus 

Pallonheitto 

Pujottelu 

Kolmiloikka 

Kuulantyöntö 

 

2. Muodostakaa suurryhmät seuraavan jaon mukaisesti. 

Suurryhmä 1  Suurryhmä 2  Suurryhmä 3  

60 m  100 m  Pujottelu  

Pituuspotku  Pituus  Kolmiloikka  

Koripallon pomputtelu  Pallonheitto  Kuulantyöntö  

 

3. Aineiston kerääminen yleisurheilukentällä 

a. Ryhmät kokoontuvat oman vastuulajinsa suorituspaikalle. 

b. Ryhmien jokainen jäsen tekee kolme suoritusta vastuulajissaan muiden ryhmäläisten 

vastatessa ajanotosta/mittauksesta.  

c. Ryhmät vaihtavat lajipistettä seuraavaan oman suurryhmänsä 

lajipisteeseen. Toistamiseen ryhmien jokainen jäsen tekee kolme suoritusta muiden 

ryhmäläisten vastatessa ajanotosta/mittauksesta. 

d. Ryhmät vaihtavat lajipistettä viimeiseen oman suurryhmänsä lajipisteeseen ja ryhmien 

jokainen jäsen tekee kolme suoritusta muiden ryhmäläisten vastatessa 

ajanotosta/mittauksesta. 

Millainen mehupurkki on halvin valmistaa? Voisiko kaupan 

mehupurkki olla muodoltaan pallo? Entä lieriö? 
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Toisin sanoen kullakin suorituspaikalla on kerralla vain yksi ryhmä. 

Ohjeistus toimintaan suorituspaikoilla: 

1. 60 m -juoksu  

 Juoksusuoritukset toteutetaan niin, että kerralla juoksee yksi oppilas. 

 Yksi oppilas toimii lähettäjänä.  

 Yksi oppilas mittaa aikaa sekuntikellolla ja toimii kirjurina.  

 Rooleja vaihdetaan niin, että kaikki juoksevat kolme kertaa.  
 

2. Pituuspotku  

 Jokainen oppilas potkaisee palloa kolme kertaa vasemmalla jalalla ja kolme 
kertaa oikealla jalalla. 

 Yksi oppilas toimii kirjurina ja mittaajan avustajana. 

 Yksi oppilas toimii mittaajana. Potkun pituudella tarkoitetaan etäisyyttä 
lähtöpisteestä pisteeseen, jossa pallo osuu maahan.  

 

3. Koripallon pomputtelu  

 Jokainen oppilas pomputtaa koripalloa merkkikartion ympäri noin 20–30 m 
matkan.  

 Yksi oppilas toimii kirjurina.  

 Yksi oppilas mittaa sekuntikellolla aikaa.  

 Rooleja vaihdetaan niin, että kaikki kuljettavat palloa kolme kertaa.  
 

4. 100 m -juoksu  

 Juoksusuoritukset toteutetaan niin, että kerralla juoksee yksi oppilas. 

 Rooleja vaihdetaan niin, että kaikki juoksevat kolme kertaa.  

 Yksi oppilas toimii lähettäjänä.  

 Yksi oppilas mittaa aikaa sekuntikellolla ja toimii kirjurina.  
 

5. Pituus 

 Jokainen oppilas hyppää pituutta kolme kertaa.  

 Yksi oppilas toimii mittaajana.  

 Yksi oppilas toimii kirjurina ja mittaajan avustajana. 
 

 

6. Pallonheitto  

 Jokainen oppilas heittää palloa kolme kertaa oikealla kädellä ja kolme kertaa 
vasemmalla kädellä.  

 Yksi oppilas toimii mittaajana.   

 Yksi oppilas toimii kirjurina ja mittaajan avustajana.  
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7. Pujottelu  

 Jokainen oppilas pujottelee jalkapallolla merkkikartioista muodostetun 
radan kolme kertaa läpi.  

 Yksi oppilas toimii kirjurina.  

 Yksi oppilas mittaa aikaa sekuntikellolla.  
 

8. Kolmiloikka  

 Jokainen oppilas tekee kolme suoritusta.  

 Yksi oppilas toimii mittaajana.  

 Yksi oppilas toimii kirjurina ja mittaajan avustajana. 

 

9. Kuula  

 Jokainen oppilas työntää kuulaa kolmesti.  

 Yksi oppilas toimii mittaajana. 

 Yksi oppilas toimii kirjurina ja mittaajan avustajana 

4. Aineiston analysointi 

Jokainen ryhmä saa käyttöönsä kaikkien suurryhmänsä jäsenten tulokset vastuulajissaan.   

a. Syöttäkää saamanne aineisto Exceliin.  
b. Luokitelkaa aineistonne järkevästi.  

 
Esimerkki luokittelusta. 
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c. Laskekaa suhteelliset frekvenssit, tyyppiarvo, mediaani, keskiarvo ja vaihteluvälin pituus.  
d. Havainnollistakaa aineistoanne kuvaajan avulla. 

 
Ohjeistus ryhmittäin: 

1. 60 m -juoksu  

 Juoksuaikojen keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla 

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun sama matka juostaan 
kolmesti? Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  
 

2. Pituuspotku  

 Potkujen pituuksien keskiarvo ja vaihteluvälin pituus kummallakin jalalla  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani kummallekin jalalle  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla eri jaloilla 

 Verratkaa tuloksia eri jaloilla.  
 

3. Koripallon pomputtelu  

 Aikojen keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla 
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 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun sama suoritus tehdään 
kolmesti? Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  

 

4. 100 m -juoksu  

 Juoksuaikojen keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla  

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun sama matka juostaan kolmesti? 
Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  
 

5. Pituus  

 Hyppyjen pituuksien keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla 

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun hypätään kolmesti? 
Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  

 

6. Pallonheitto  

 Heittopituuksien keskiarvo ja vaihteluvälin pituus eri käsillä  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani eri käsillä  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla eri käsillä 

 Verratkaa tuloksia eri käsillä.  
 

7. Pujottelu  

 Aikojen keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla  

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun sama suoritus tehdään kolmesti? 
Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  
 

8. Kolmiloikka  

 Hyppyjen pituuksien keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla  

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun hypätään kolmesti? 
Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla.  
 

9. Kuula  

 Työntöpituuksien keskiarvo ja vaihteluvälin pituus  

 Luokitellun aineiston moodi ja mediaani  

 Luokitellun aineiston havainnollistaminen esim. pylväskuviolla 

 Mitä tapahtuu yksittäisen oppilaan suorituksille, kun työnnetään kolmesti? 
Havainnollistakaa esim. viivakuvaajalla. 
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5. Esitykset 
 

 Esitelkää muulle luokalle oma tutkimuksenne. 

 Esityksissä on ainakin oltava: 
o Mitä tutkitaan? 

o Kuinka aineisto kerättiin? 

o Tehdyt taulukot. 

o Mikäli taulukkoon on laskettu moodi/mediaani/keskiarvo/vaihteluvälin pituus, 

tulee selittää, mitä edellä mainituilla tilastollisilla tunnusluvuilla tarkoitetaan. Mitä 

ne käytännössä tarkoittavat tässä aineistossa?   

o Tehdyt kuvaajat 

o Johtopäätöksiä 
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Mallit ryhmien aineistonkeruulomakkeista 

Kuula, kolmiloikka, pituus   

Oppilas  Työnnön/hypyn pituus (m) Työnnön/hypyn pituus (m) Työnnön/hypyn pituus (m) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10       

 

Pallonheitto, pituuspotku   

Oppilas  Suoritusaika (s) Suoritusaika (s) Suoritusaika (s) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10       
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60 m, 100 m, koripallon pomputtelu, 
pujottelu 

    

Oppilas  Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) oikealla 

Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) oikealla 

Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) oikealla 

Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) 
vasemmalla 

Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) 
vasemmalla 

Työnnön/ 
hypyn pituus 
(m) 
vasemmalla 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10           

 

 


