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Joustavuutta luonnontieteiden opetukseen, 
oppimisympäristöihin ja oppiainerajoihin 
Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutushanke 
 

Materiaalin kuvaus: Opi suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan koululuokan ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä hyödyntävää monialaista STEAM -projektioppimista. Kurssilla käytetyt 

esimerkit perustuvat JYU:n OKL:n Checkpoint Leonardo (Network) -hankkeessa (r.jyu.fi/CPLN) 

kehitettyihin kuvataiteen, luonnontieteen ja matematiikan oppiainerajat ylittäviin oppimateriaaleihin. 

Niitä tutkiessa on hyvä pitää mielessä sekä oppilaan että opettajan näkökulmat. Kokeile myös oman  

oppimisprojektin suunnittelua keräämällä porukka kollegoistasi, ystävistäsi ja yhteisön jäsenistä. 

Hyödyntäkää myös alueesi resursseja. Ennen kaikkea, pitäkää hauskaa! 

Jos lataat täältä JoMa-kurssimateriaalia itsellesi lukemista ja itseopiskelua varten, niin kannattaa 

käydä myös kurkkaamassa kurssi kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisalustalta: 

https://www.flexibility.fi/events/joustavuutta-luonnontieteiden-opetukseen/ Kurssilla on ViLLE-

oppimisalustassa lisää materiaalia ja paljon mielenkiintoisia keskustelualueita. Kirjauduttuasi pääset 

myös katsomaan materiaaleja, joita ei ollut mahdollista sisällyttää tähän pdf-julkaisuun. Ja jos 

myöhemmin herääkin halu suorittaa kurssi kokonaan ja saada kurssitodistus, voit sen joustavasti 

tehdä 31.11.2023 mennessä. 

Materiaali on tuotettu osana Joustavaan matematiikkaan -hanketta (JoMa). JoMa on vuosina 2018–
2023 toiminut valtakunnallinen matematiikan opetuksen täydennyskoulutushanke 
varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Hankkeessa tuotettiin 19 
verkkokurssia. Kursseilla kehitettyä materiaalia löytyy täältä Avointen oppimateriaalien kirjastosta. 
Opetushallituksen rahoittaman hankkeen toteuttamiseen osallistuivat Turun yliopisto, Åbo Akademi, 
Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto. 

 

Materiaalin tekijät: Anssi Lindell, Antti Lehtinen, Kristof Fenyvesi sekä iso joukko Jyväskylän 

yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Erityiskiitos Jesse Liimataiselle osan kurssin 

videomateriaalien kuvauksesta ja editoinnista. 

Lisenssi: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 

Tarkastele käyttölupaa osoitteessa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi. 

Lisenssi koskee vain tätä teosta. Lisenssi ei koske tähän teokseen linkitettyä materiaalia. 
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1. TERVETULOA MUKAAN OPPIMAAN 
JOUSTAVAAN LUONTOON! 
 

Tämän kurssin kohderyhmä on perusasteen opettajat ja heidän yhteistyökumppaninsa erilaisissa 

oppimisympäristöissä. 

 

Kuva: Riippusilta on esimerkki aktiivisesta ja joustavasta matematiikan ja luonnontieteen 

oppimisesta. Painovoima ja siltaköysien tukivoimat aikaansaavat siltaprofiilin riippuvan muodon. 

Vaikka muotoa ei osaisikaan ilmaista matemaattisena mallina, sitä voi tutkia ripustamalla erimittaisia 

narunpätkiä eri etäisyyksille ja vaikka varjokuvien avulla. Tämän luonnollisen muodon harmoniaa ja 

estetiikkaa hyödynnetään mm. Kaukoidän perinteisten rakennusten kattokaarissa. 

Projektioppiminen ja luokkahuoneen ulkopuolisten 
oppimisympäristöjen liittäminen formaaliin oppimiseen 
 

Joustavuutta luonnontieteiden opetukseen, oppimisympäristöihin ja oppiainerajoihin -kurssilla 

tutkitaan matematiikan tekniikan ja luonnontieteen yhteyksiä muihin tieteenaloihin. Perinteisesti 

luonnontiede on koulussa yhdistetty lähinnä teknologian kehitykseen, nyt tarkastellaan 

matematiikkaa ja luonnonilmiöitä monialaisesti STEAM-oppimisen näkökulmista. STEAM tulee 

englanninkielen sanoista Science, Technology, Engineering, All ja Mathematics, ja tarkoittaa 

http://www.flexibility.fi/
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karkeasti ottaen luonnontiede- ja matematiikkapainotteista monialaista 

oppimista. All tarkoittaa tässä kaikkia muita oppiaineita, STEM –aineiden lisäksi.  

Teknologia-alojen yritykset, tutkimuslaitokset ja tiedekeskukset ovat luontevia matematiikan ja 

luonnontieteen oppimista tukevia kumppaneita. Kun otetaan mukaan myös humanististen ja taito- ja 

taidealojen oppiaineet, saadaan mahdollisten luokkahuoneen ulkopuolisten oppimisympäristöjen 

kirjoa laajennettua entisestään.  

Tällä kurssilla opitaan suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan koululuokan ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä hyödyntävää monialaista STEAM-projektioppimista. Kurssilla käytetyt 

esimerkit perustuvat JYU:n OKL:n Checkpoint Leonardo (Network) -hankkeessa (r.jyu.fi/CPLN) 

kehitettyihin kuvataiteen, luonnontieteen ja matematiikan oppiainerajat ylittäviin oppimateriaaleihin. 

Niitä tutkiessa on hyvä pitää mielessä sekä oppilaan että opettajan näkökulmat. Oppimistehtävänä 

suunnitellaan oma projektioppimisen kokonaisuus oppilaiden kanssa sekä reflektoidaan kokemuksia 

oppimisesta ja työstä. 

Kurssin osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen sinun tulisi 

• ymmärtää projektioppimisen olevan aktiivista opiskelua vuorovaikutuksessa paitsi 

koululuokassa, myös sen ulkopuolisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. 

• osata asettaa projektioppimiselle soveltuvia osaamistavoitteita, ohjata niiden oppimista ja 

arvioida niiden saavuttamista luotettavasti sekä oppilaita kannustavasti ja ohjaavasti. 

• osata laatia ja arvioida monialaisiin STEAM -kouluprojekteihin luokkatasoon soveltuvia, 

autenttisia ja oppilaita kiinnostavia projektia ohjaavia kysymyksiä ja ohjata oppilaita 

vastaamaan niihin eri tavoilla perustellen. 

• ymmärtää STEAM -tiedon monialaisen luonteen ja yhteydet erillisiin oppiaineisiin. 

• osata rakentaa monialaiseen STEAM -oppimiseen soveltuvia materiaaleja, 

oppimisympäristöjä ja oppijoiden yhteisöjä. 

Toteutus 

Kurssi jakaantuu kahteen osaan: 

A. Monialaisen (STEAM-) projektioppiminen piirteitä koulussa yleisesti  

B. A-osan oppien soveltaminen: oman projektioppimisen kokonaisuuden suunnittelu  

Ensiksi luodaan yleiskatsaus projektioppimisen yleisiin periaatteisiin sekä luonnontieteen, 

matematiikan ja taiteen yhteyksiin videoiden ja kirjallisen materiaalin kautta. Projektioppimisen ja 

STEAM-oppimisprojektien toteuttamista ja merkitystä käsitellään oppimistehtävien avulla. 

Lisämateriaalina opiskelija voi halutessaan ja tarvittaessa tutkia Jyväskylän yliopiston Harjun 

luontomuseon ja Opettajankoulutuslaitoksen yhteistyönä keväällä 2019 toteutettua “Harhaa vain” -

projektia. Siinä opettajaopiskelijat tutkivat illuusioita ja niiden syitä. Projektituotoksena he rakensivat 

näyttelyn ja tuottivat siihen liittyvän oppimateriaalin koululaisille. Lisämateriaalissa kuullaan myös 

opiskelijoiden ja muiden näyttelyprojektin asiantuntijoiden kokemuksia. Kurssin A osan päätteeksi 

tutkitaan malleja, joita voi hyödyntää oppimisprojektin suunnittelussa ja ohjauksessa. 

http://www.flexibility.fi/
http://r.jyu.fi/CPLN
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Lopuksi tehdään oppimistehtävä. Siinä suunnitellaan oma monialaisen 

oppimisen projektikokeilu jollaisen voisit toteuttaa yhdessä koulun oppilaiden kanssa. 

Kurssin sisällöt on suunniteltu loogisesti etenevään järjestykseen yleisistä asioista kohti yksilölliseen 

ja yksityiskohtaiseen oppimistehtävään, joten ne ovat kaikki tärkeitä ketjun osia ja ne kannattaa tehdä 

järjestyksessä. Välissä on linkkejä esimerkkimateriaaleihin oppimisen tueksi ja asioiden 

konkretisoimiseksi. 

 

 

 

Tehtävä: Mieti, mistä aiheesta voisit toteuttaa projektin koulun oppilaiden kanssa, omassa 

ympäristössäsi. Pyri fokusoimaan mahdollisuuksien mukaan ajatuksesi tätä kontekstia silmällä 

pitäen jo heti kurssin A-osassa. Näin saat kurssin eri osista mahdollisimman yhtenäisen paketin. 

Pienillä paikkakunnilla koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen saattaa vaatia 

enemmän tai erilaista luovuutta kuin kaupungeissa. Tällöin kannattaa olla mukana oppilaiden 

vanhempia, harrastusten väkeä, luonto yms. informaalit ja non-formaalit ympäristöt. 

  

 ? 

http://www.flexibility.fi/


   

 

 Joustavaan Matematiikkaan  
 www.flexibility.fi   
 6 

2. MONIALAINEN PROJEKTIOPPIMINEN 
PERUSKOULUSSA 
 

Tässä osiossa opitaan, että projektioppiminen aktiivista monialaista tekemistä, johon kuuluu 

olennaisena lähtökohtana projektia ohjaava kysymys ja vastauksena siihen erilaisilla esitystavoilla 

ilmaistu projektituotos. Muita olennaisia piirteitä ovat luovuus, kriittinen ajattelu ja osallistujien 

roolitus erilaisiin tehtäviin. 

 

Johdanto projektioppimisen piirteisiin ja käsitteisiin 

 

 

Seuraa videoilta keskustelua projektioppimisen piirteistä ja tavoitteista. Pohdi keskusteluja 

seuraavia tehtävä. Jaa ajatuksiasi omassa viiteryhmässäsi. 

Projekti on laaja-alaista tekemistä 
Video: 

https://echo360.org.uk/media/e746fc7b-0e8d-4e27-8627-a31487196bcb/public 

 

Tehtävät  

 

 

 

 ? 

http://www.flexibility.fi/
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1) Anssi ja Antti määrittelivät projektioppimista asioiden oppimisena jonkun 

hankkeen sivutuotteena. Esimerkkeinä olivat sisustaminen ja aurinkoenergiajärjestelmän 

rakentaminen. Keksi yksi oppimisprojektin aihe, jossa voit soveltaa koululaisten kanssa 

matematiikkaa luonnontieteitä ja teknologiaa (STEM-oppiminen). Mieti mitä asioita sen yhteydessä 

voisi oppia. Voisiko oppimistavoitteisiin lisätä myös muiden oppiaineiden sisältöjä (STEAM-

oppiminen)? Minkä ja mitä? 

2) Kuvaile, mitä koululaiset tekevät opiskeltaessa edellisen tehtävän aihettasi. Mieti myös, kuinka 

sisäkkäisiä työtavat oikeasti ovat. Voiko esimerkiksi tekemällä oppiminen sisältää jotakin, mikä ei 

kuulu ongelmalähtöiseen oppimiseen tai muihin videon keskustelussa esilletulleisiin laaja-alaisiin 

työtapoihin. 

Projektia ohjaa kysymykset, joihin projektituotokset vastaavat 
Video 

https://echo360.org.uk/media/0e014cbd-4697-41ea-9b92-f0ded6176f3e/public  

Tehtävä 
 

 

 

 

3) Kehitä 1. tehtävän aiheeseesi yksi mahdollinen projektia ohjaava kysymys. Millaisten 

tutkimuskysymysten avulla voit lähestyä tätä projektia ohjaavaa pääkysymystäsi? Kirjaa mitä tyyppiä 

kukin tutkimuskysymyksesi on: kuvaileva, vertaileva vai syy-seuraus. Koita keksiä ainakin yksi 

tutkimuskysymys kaikkiin näihin kategorioihin. Mitä erilaisia tuotoksia (artefacts) oppimisessa 

syntyisi? Nimeä tuotokset: Esim. Havainnepiirros uudistetusta olohuoneesta, juliste eri väristen 

pintojen valonheijastamistehokkuudesta, jne. (sisustusprojekti) tai Näytelmä ”Emppu ja Temppu 

hyödyntävät auringon energiaa kesäretkellä”, Kartta auringon maahan säteilemästä vuotuisesta 

energiamäärästä eri kuukausina, jne. (aurinkojärjestelmän tutkiminen) 

 

Projektia tehdään erilaisissa paikoissa ja porukoissa 
 

Video 

https://echo360.org.uk/media/33fd2eb7-10d5-4b56-85c1-6e5ecc7af3dc/public  

Tehtävä 

 

 

 

4) Tehtävässä 3 olet kehittänyt projektia ohjaavan kysymyksen ja siihen liittyviä 

tutkimuskysymyksiä. Mitä niistä voisi ja kannattaisi tutkia koululuokan ulkopuolisissa ympäristöissä 

 ? 

 ? 

http://www.flexibility.fi/
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ja yhteisöissä? Tehtävässä 2 mietit, mitä koululaiset tekevät. Missä ja miten 

ja kenen kanssa? Mitä aikuiset tekevät? Mitä opettaja tekee? Rakenna kuvitteellinen oppijoiden 

yhteisö (johon kuuluu myös koululaisia, opettajia ja sinä itse), valitse sille sopiva projektia ohjaava 

kysymys ja roolita yhteisön jäsenet erilaisiin tehtäviin kysymykseen vastaamiseen vaadittaviin 

tehtäviin. 

Esim. 

Ohjaava kysymys: Miten voin hyödyntää päivänvaloa paremmin asunnossani? 

• Miten tehokkaasti materiaalit heijastavat valoa? materiaalitieteilijä yliopistolta, 

oppilasryhmä 1 

• Kuinka hyvin eri värit heijastavat valoa? taiteilija, oppilasryhmä 2 

• Mitä värejä silmä näkee parhaiten? optikko, oppilasryhmä 3 

• Miten auringon korkeus vaikuttaa erimuotoisten ikkunoiden läpäisypinta-

alaan? matematiikan opettaja, oppilasryhmä 4 

Tai: 

Ohjaava kysymys: Miten voimme pienentää sähkönkulutustamme? 

• Mitkä kodin laitteet kuluttavat eniten sähköä? sähköliikkeen asiantuntija, oppilasryhmä 1 

• Miten sähkölaitteet ovat muuttuneet ajan kuluessa? Mihin sähköä tarvitaan? isovanhemmat, 

oppilasryhmä 2 

• Miten ja mihin muualla käytetään/ei käytetä sähköä? kummiluokka Japanissa, oppilasryhmä  

Lisälukemista projektioppimisesta: 

• Krajcik, J. S., & Czerniak, C. M. (2014). Teaching science in elementary and middle school: 
A project-based approach. Routledge. 

• Tampereen yliopiston projektioppiminen matematiikassa -materiaali: 

https://www.lumate.fi/opettajille/#materiaali 

https://suomi.luma.fi/blogi/2015/03/11/projektioppiminen-lahtokohtana-ymparoiva-maailma/ 

https://suomi.luma.fi/blogi/2016/02/15/projekteja-ylakoulun-matematiikkaan 

• Liisa Lavonen, Anni Loukomies, Jenni Vartiainen & Päivi Palojoki (2022) Supporting 

Pupils’ scientific and engineering practices in everyday life contexts at the primary 

school level during a project-based learning unit in Finland, Education 3-13, 50:7, 918-

933, DOI: 10.1080/03004279.2021.1921823 

Tehtävät 
 

 

 

 

 ? 

http://www.flexibility.fi/
https://www.lumate.fi/opettajille/#materiaali
https://suomi.luma.fi/blogi/2015/03/11/projektioppiminen-lahtokohtana-ymparoiva-maailma/
https://suomi.luma.fi/blogi/2016/02/15/projekteja-ylakoulun-matematiikkaan
https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1921823
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5) Kokoa edellistä tehtävistä opppimisprojektisuunnitelma: Aihe, projektia 

ohjaava kysymys, tutkimuskysymykset, miten, missä ja kenen kanssa niihin etsitään vastauksia ja 

missä muodoissa vastaus esitetään. 

6) Arvioi suunnitelmasi vahvuuksia ja heikkouksia. Onko se mahdollista toteuttaa koulun ja 

ympäröivän yhteisön kanssa? Ketä muita voisit kutsua mukaan toteutukseen? Mitä koululaiset 

oppisivat? Miten opettaja hyötyisi? Miten ympäröivä yhteisö hyötyisi toteutuksesta? Miten kehittäisit 

ideaa arviointisi perusteella? 

 

Projektioppiminen on ilmiölähtöinen työtapa 
 

Lue artikkeli: Anssi Lindell, Anna-Leena Kähkönen, Antti Lehtinen, Antti Loikka & Ilkka Ratinen 

2020: Näkymätön näkyväksi – opettajaopiskelijoiden uskomuksia ja aikomuksia luonnontieteen ja 

kuvataiteen ilmiölähtöisestä oppimisprojektista. Teoksessa Ilmiömäistä! Ilmiöpohjainen 

lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Toim. Mirja Tarnanen ja Emma 

Kostiainen. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Uutta luova asiantuntijuus -hanke, 

Jyväskylä, s. 161-180. 

Tehtävä 
 

 

 

 

7) Tee tehtävä Artikkelissa sivulla 177-179 sinulle sopivassa roolissa.  

Lisälukemista monialaisesta ja ilmiöoppimisesta 

• “Projektioppimisen mallin kehittäminen kuvataiteen ja ympäristöopin monialaiseen 
ohjaamiseen”. Artikkeli liittyy vuoden 2017 “Muuttuva energia” -projektiin. Osallistu 
keskusteluun muiden kurssilaisten kanssa monialaisen STEAM -projektioppimisen 
vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista. 

• Clapp, E. P., & Jimenez, R. L. (2016). Implementing STEAM in maker-centered learning. 
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(4), 481. 

• Goldman, K., Yalowitz, S., & Wilcox, E. (2016) The impact of arts-based innovation training 
on the creative thinking skills, collaborative behaviors and innovation outcomes of 
adolescents and adults. (Tutkimusraportti). Herndon, VA: Audience Viewpoints Consulting. 

• McGarry, K. (2019). Stronger Together: Making STEAM Partnerships. CIRCE MAGAZINE: 
STEAM EDITION, 92. 

• Miller, A. I. (2012). Insghts of genius: Imagery and creativity in science and art. Springer 
Science & Business Media. 

• Seife, C., & Varteva, R. (2000). Nollan elämäkerta. WSOY. 
• Checkpoint Leonardo Network 

  

 ? 

http://www.flexibility.fi/
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68034/Ilmio%25CC%2588ma%25CC%2588ista%25CC%2588_web_v2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68034/Ilmio%25CC%2588ma%25CC%2588ista%25CC%2588_web_v2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journal.fi/fmsera/article/view/60945/27032
https://journal.fi/fmsera/article/view/60945/27032
https://www.researchgate.net/profile/Kemal_Yurumezoglu/publication/330688554_FEATURING_Art_and_Science_in_a_Transdisciplinary_Curriculum_CIRCE_MAGAZINE_STEAM_EDITION/links/5c4f687d299bf12be3ea291b/FEATURING-Art-and-Science-in-a-Transdisciplinary-Curriculum-CIRCE-MAGAZINE-STEAM-EDITION.pdf#page=92
http://r.jyu.fi/CPLN
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3. OPETTAJAOPISKELIJOIDEN 
TUOTTAMAA STEAM-MATERIAALIA JA AJATUKSIA 
STEAM-OPPIMISESTA 
 

Tässä osiossa pääset tutkimaan Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja 

testaamia STEAM-projektioppimisen aktiviteetteja ja tuotoksia.  

 

 

Kuva: Oppilaita tutkimassa kolmiulotteisten kappaleiden kaksiulotteisia projektioita. Projektiot eri 

kulmista erotetaan eri suunnista kohdistettujen värivalojen avulla. Projisoitavat esineet ja 

kokonaisuudet ovat oppilaiden itsensä suunnittelemia ja rakentamia. 

Harhaa vain -näyttelyn tuottaminen Harjun luontomuseolle 
 

Esimerkki projektituotoksesta: Opiskelijoiden tuottama Harhaa vain -näyttely Harjun luontomuseolla 

Jyväskylässä. Myös tämän esittelyvideon tuottaminen näyttelyn markkinointiin oli osa 

oppimisprojektia. 

https://echo360.org.uk/media/8506f442-e0bc-49a8-a5b4-786d243e2872/public  

Harhaa vain -oppimisprojekti toteutettiin keväällä 2019 Jyväskylän yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksen (OKL) luokanopettajakoulutuksen ympäristöopin pedagogiikan (3 op) ja 

kuvataiteen pedagogiikan (2 op) yhdistettynä soveltavina opintoina. Projektissa tuotettiin STEAM –

projektioppimisen materiaaleja alakoululaisille. Oppimisyhteisö koostui OKL:n ohjaajista Anssi 

Lindell (luonnontiede) ja Antti Lokka (kuvataide), Harjun luontomuseon intendentistä Tanja Koskela 

ja museomestari Tauri Kankaanpäästä, OKL:n luokanopettajaopiskelijaryhmästä (pääaineina sekä 

http://www.flexibility.fi/
https://echo360.org.uk/media/8506f442-e0bc-49a8-a5b4-786d243e2872/public
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kasvatustiede että erityispedagogiikka) sekä heidän valitsemistaan 

oppijaryhmistä, joiden kanssa suunniteltuja materiaaleja testattiin. Oppimisympäristöinä toimivat 

OKL:n luonnontieteen laboratorio, kuvataiteen luokka ja Harjun luontomuseo Jyväskylässä. Lisäksi 

opiskelijat saattoivat valita materiaaleihinsa virtuaalisia oppimisympäristöjä. 

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilla oli taustalla ympäristöopin projektioppimisesta yksi luento 

ja siihen liittyvä harjoituskerta. 

Opintokokonaisuuden yleisen infon, aikataulujen, osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien 

ilmoittamisen jälkeen projektiryhmän kanssa keskusteltiin monialaisesta oppimisesta ja erityisesti 

STEAM –oppimisesta perusasteen opetussuunnitelmissa ja koulun käytännössä; erilaisista 

monialaisista oppimisympäristöistä ja oppijoiden yhteisöistä ja autenttisista oppilaslähtöisistä aiheista 

joita voi tutkia aktiivistesti koulutyössä. Tämän alustuksen jälkeen osallistujille määriteltiin 

oppimistehtävä: 

Suunnitelkaa ja testatkaa Harjun luontomuseolle Illuusioita esittelevä Harhaa vain –näyttely, sekä 

siihen liittyvä oppimateriaali, joka soveltuu alakoulun 3-6 luokkien opetukseen. 

8 oppitunnin mittainen (2 h Taidemuseolla) 

• Ainakin luonnontiedettä ja kuvataidetta integroiva (STEAM=Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) tutkivan oppimisen tai projektioppimisen monialainen 

oppimiskokonaisuus (MOK), joka 

• Aktivoi oppilaita 

• Huomioi erilaiset oppijat 

• Hyödyntää luokan ulkopuolisia oppijoiden yhteisöjä ja oppimisympäristöjä 

• On perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 mukainen 

• Perustuu moderniin oppimisen tutkimukseen 

Tuotoksena toimivat kaikki tarvittavat oppimateriaalit kuten kirjalliset, fyysiset tai digitaaliset 

opettajanohjeineen ja perusteluineen. 

Seuraavaksi opiskelijat (28 opiskelijaa) tutkivat illuusioita eri tiedonhankintamenetelmillä, 

esittelivät löydöksiään toisilleen ja jakaantuvat omien kiinnostustensa perusteella seitsemään 

alaryhmään. Nämä ryhmät suunnittelivat kukin yhden pisteen Harhaa vain -näyttelyyn. Näyttelyn 

rakentamisessa konsultoitiin aktiivisesti museon henkilökuntaa. Avajaisten jälkeen näyttely oli 

avoinna yleisölle noin kolmen kuukauden ajan, jona aikana opiskelijat kävivät ohjaamassa 

museovierailun yhdelle valitsemalleen oppijaryhmälle. 

Näyttelyn ja näyttelyopastuksen havaintojen perusteella opiskelijat laativat yllä mainitun kahdeksan 

oppitunnin mittaisen oppimateriaalin, joka hyödynsi museonäyttelyä. Lopuksi opiskelijat arvioivat 

toistensa tuotoksia annettujen kriteerien perusteella ja itse- ja vertaisarvioivat omaa toimintaansa 

ryhmän muihin jäseniin peilaten. 

Kaksi esimerkkiä laadituista oppimateriaaleista: 

1. Näkeminen ja näkyminen 

drive.google.com/file/d/1q3RJ3X1muJB2Ox3ayj94NhyuiRuJzwvZ/view?usp=sharing  

http://www.flexibility.fi/
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2. Optiset harhat 

drive.google.com/file/d/1_zQP67FEP0FJnHMkw6ymDtm45k8Tcr5q/view?usp=sharing  

Opiskelijoiden haastatteluja projektityöskentelystä: 

Videot: 

https://echo360.org.uk/media/b04e0b56-3eaf-4ce0-b527-c1734c857aed/public 

https://echo360.org.uk/media/35ad5466-8719-40ac-be12-59a08eb66111/public 

https://echo360.org.uk/media/2525f512-a967-45fc-a48e-5198a3c177b3/public 

Museon Intendentti Tanja Koskelan ajatuksia Harhaa vain -projektista: 

Video: 

https://echo360.org.uk/media/1a1f1da7-5649-4455-aff2-d8fa8e1b05dc/public  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden tuottama opas  
 

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella toimivan Integraatioryhmän 

(https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/integraatio)  opiskelijoiden opinnoissaan tuottama Opas 

luokkahuoneen ulkopuolisten ympäristöjen hyödyntämiseen monialaisessa aktiivisessa 

oppimisessa ja non-formaalin oppimisen liittämisestä luokassa tapahtuvaan opetussuunnitelmiin 

perustuvaan oppimiseen. 

Linkki oppaaseen: 

https://seafile.utu.fi/f/59596c33726d412888f6/ 

 

Kuva: Tekemällä oppii, mutta pelkkään puuhasteluun kannattaa liittää systemaattisia kokeita, 

joiden löydöksiä kannattaa esitellä formaalisti useilla erilaisilla tavoilla. 

http://www.flexibility.fi/
https://echo360.org.uk/media/b04e0b56-3eaf-4ce0-b527-c1734c857aed/public
https://echo360.org.uk/media/35ad5466-8719-40ac-be12-59a08eb66111/public
https://echo360.org.uk/media/2525f512-a967-45fc-a48e-5198a3c177b3/public
https://echo360.org.uk/media/1a1f1da7-5649-4455-aff2-d8fa8e1b05dc/public
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/integraatio
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseafile.utu.fi%2Ff%2F59596c33726d412888f6%2F&data=05%7C01%7Canssi.e.lindell%40jyu.fi%7Cfab8e0a4d8f54ca61bbf08dad6a1d8b9%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C638058288814982585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OrDi1wU2FUoQvREdarrEHW448vOR5kSDuAoAb7gyhAU%3D&reserved=0


   

 

 Joustavaan Matematiikkaan  
 www.flexibility.fi   
 13 

4. PROJEKTIN SUUNNITTELUMALLI 
 

Tässä osassa esitellään malli, jonka avulla ryhmäsi voi suunnitella omia oppimisprojekteja 

 

Kuva: Kuvio (tekijänä Anna-Leena Kähkönen, JYU / OKL) esittelee mallin oppimisprojektin 

kulusta. Käytämme tätä kuvaajaa esittelemään projektioppimista työtapana. 

Oppimisprojektin kulku 
 

Oppimisprojektin kulku noudattelee pitkälti Deweyn (1938) ja Dienesin (1960) kokemuksen ja 

abstraktin käsitteenmuodostumisen malleja. Deweyn mukaan oppiminen on nykyisten 

ennakkokäsitysten jatkuvaa kehittymistä kohti vallalla olevaa tieteellistä käsitystä. 

Oppimisympäristöt tulee laatia sellaisiksi, että vuorovaikutus siinä on muutokselle mahdollisimman 

edullinen. Kouluikäisten oppimiselle edulliseen ympäristöön kuuluu mahdollisuus tehdä ja kokeilla. 

Dienesin mukaan pelkkä puuhastelu ei kuitenkaan riitä, vaan sen pitää johtaa systemaattisiin 

kokeisiin, jotka paljastavat muuttujien välisiä suhteita. Lisäksi nämä suhteet pitää esittää ja 

havainnollistaa useilla rinnakkaisilla esitystavoilla. 

Oppimisprojektissa tulee siis avata projektiryhmän ennakkokäsityksiä projektia ohjaavan 

kysymyksen aihepiiristä, tarjota mahdollisuus tehdä systemaattisia kokeita sekä esittää 

projektituotoksena kokeiden tuloksia erilaisilla rinnakkaisilla tavoilla.   

Katsotaan ensin yllä olevan kuvion vasenta laitaa. Projektia ohjaava kysymys (tai tehtävä) ohjaa 

nimensä mukaisesti koko projektia - kaikkia toimia tulee pohtia siinä valossa, että miten ne edistävät 

vastaamista tähän kysymykseen. Ohjaava kysymys on yleensä autenttinen monialainen ongelma, joka 

muovautuu oppilaiden kysymyksistä ja ihmetyksen aiheista. Projektia ohjaavan kysymyksen voi 

http://www.flexibility.fi/
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kirjoittaa projektin ajaksi kissankokoisilla kirjaimilla projektitilan seinälle, 

jossa sitä voi koputtaa karttakepillä aina, kun työskentely meinaa rönsytä sivuraiteille, ja muissa 

vastaavissa tilanteissa.  

Projekti käynnistyy oppilaiden ennakkotietojen ja -käsitysten kartoituksella - mitä he jo tietävät tai 

olettavat ohjaavan kysymyksen aihepiiristä? Tämä auttaa projektin suunnittelussa yleisesti ja myös 

mahdollistaa projektin suuntaamisen korjaamaan virhekäsityksiä ja täyttämään tiedoissa olevia 

aukkoja. Tiedon tarpeen hahmottaminen lisää motivaatiota ja kiinnostusta oppimista kohtaan. 

Opettaja voi auttaa huomaamaan, ovatko ennakkotiedot yksipuolisia tai vain omaan kokemukseen 

perustuvaa, jolloin tavoitteena on löytää muita näkökulmia uudenlaisen näytön kautta. Kun 

ennakkotietoa on koottu ja tiedon tarvetta on rajattu, on hyvä asettaa kysymys: millä tavoin uutta 

tietoa voidaan hankkia? 

Tiedon tarpeen rajaus tapahtuu ”puuhastelemalla” aiheen parissa. Konkreettisten ”Mitä tapahtuu 

jos…” -manipulaatioiden lisäksi kannattaa lukea, katsella, kuunnella ja keskustella ohjaavan 

kysymyksen aiheesta. 

Kuten aiemmin pohdittiin, projektia ohjaavan kysymyksen lisäksi on hyödyllistä määritellä muutama 

tarkempi tutkimuskysymys. Oppilasryhmän voi esim. jakaa alaryhmiin näiden tutkimuskysymysten 

avulla siten, että jokainen alaryhmä ottaa systemaattisesti tutkittavakseen yhden 

tutkimuskysymyksen. Tutkiminen voi tässä tapauksessa tarkoittaa monia eri asioita - käytännön 

kokeita, asiantuntijoiden haastatteluja, jonkin laitteen tai mallin rakentamista, tai vaikka tiedonhakua 

verkosta. Tärkeää on löytää projektia ohjaavaan kysymykseen liittyvien muuttujien väliset 

systemaattiset rakenteet.  

Tutkimusten tulokset yhdistettynä auttavat oppilaita vastaamaan ensin erillisiin tutkimuskysymyksiin 

ja lopulta itse projektia ohjaavaan kysymykseen. Tämä vastaus ei ole koskaan kyllä tai ei! Se on 

joukko erilaisia rinnakkaisia esityksiä, joiden avulla pohditaan ja ennustetaan syitä ja seurauksia. 

Lopuksi projektiin osallistuneet tahot reflektoivat tekemistään: saavutettiinko tavoite (vastaus 

projektia ohjaavaan kysymykseen), mikä onnistui, mikä ei, mitä opimme, mitä tekisimme ensi 

kerralla toisin? 

Kuvan oikeassa laidassa oleva muoto esittää oppijoiden yhteisön rakentumista projektin aikana. 

Projektin alussa mukana on usein vain koulun sisäisiä toimijoita, sillä suunnittelun on hyvä lähteä 

oppilaiden tarpeista. Yhtä hyvin kuitenkin oppimisprojekti voi lähteä liikkeelle yhteisöstä: projektia 

ohjaava kysymys voi syntyä koululla vierailevan asiantuntijan esityksestä. Projektin edetessä mukaan 

voi tulla koulun ulkopuolisia toimijoita, kuten yrityksiä, järjestöjä tai muita asiantuntijoita. 

Koulun ulkopuoliset toimijat tuovat mukanaan monesti myös koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä. Esimerkiksi tähtitieteen asiantuntija voi kutsua oppilasryhmän 

tähtitornivierailulle. Oppijoiden yhteisöjen ja oppimisympäristöjen hyödyntämisessä kannattaa 

hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Näin esimerkiksi kansainväliset kummiluokat voivat toimia 

oppijoiden yhteisöinä. Oppimisympäristö voi olla myös kokonaan virtuaalinen. Tästä on hyvä 

esimerkki, lukuisten muiden joukossa, Hyytiälän metsäntutkimusaseman Hiilipuu-sivusto: 

http://www.hiilipuu.fi/fi. 

  

http://www.flexibility.fi/
http://www.hiilipuu.fi/fi
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5. OPPIMISPROJEKTIN SUUNNITTELU 
 

 

Nyt olet päässyt siihen vaiheeseen, että sinulla on hallussasi välineet monialaisen oppimisprojektin 

suunnittelemiseen ja voit päästää luovuutesi irti ja suunnitella ja testata projektioppimista omista 

intresseistäsi ja viiteryhmistäsi lähtien! 

 

http://www.flexibility.fi/

