
Oppijat – oppijalähtöiset verkko-oppimistyökalut, Jyväskylä

Tiivistelmä:
Kehittämistyötä on tehty oppijalähtöisen, elinikäistä ja informaalia oppimista tukevan sähköisen  
toimintaympäristön mallintamiseksi (Kts. alla oleva kuvio). Erityisenä painopisteenä on ollut  
perusopetuksen ja lukion oppijoiden tarpeista lähtevien, PLE-ajatukseen (Personal Learning  
Enviroment) pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen ja verkkotyötapojen kehittäminen.  
Kehittämistoiminta jakautui kolmeen rinnakkain etenevään työpakettiin, jotka olivat Oma tila,  
Pedagoginen yhteisöpalvelu ja Oppijalähtöisten toimintamallien kehittäminen. Aineistoa  
kehitystyöhön kertyi neljästä pilotoinnista, joissa verkko-oppimisympäristön pedagogisia  
mahdollisuuksia kokeiltiin käytännössä.  Kehittämishankkeen työn pohjalta syntyy hyvien  
käytäntöjen lisäksi verkko-oppimisympäristöjen kehittämistyötä yleisesti hyödyttävä kuvaus  
oppijalähtöisestä verkko-oppimisympäristöstä. Hankkeessa kehitetyt opetusteknologiset ratkaisut  
oppimisalustoineen ovat käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä. Kts.https://peda.net 

https://peda.net/


OPPIAINE matematiikka

KUVAT
Mab5 -kurssilaisten tekemiä graafeja



LAITTEET 
-tietokone

OHJELMISTOT 
-Exel-taulukkolaskentaohjelma
-Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö

OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa; oppimisen laajentaminen 
reaalimaailman ja lähiympäristön ilmiöihin, tutustuminen työelämässäkin keskeiseen työvälineeseen
tekemällä oppimisen periaatteella
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, informaation lukutaito, tvt-
taidot, paikallinen kansalaisuus

HYVÄ KÄYTÄNNE

Tutustutaan tilastotieteeseen Exel-harjoitusten avulla

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
toiminnalliset opetusmenetelmät

  avainsanat:     lukiokurssi, tilastotiede, verkko-oppimisympäristö, verkkotehtävät, Exel-
        taulukkolaskenta, graafit

Lukion lyhyen matematiikan tilastomatematiikan kurssilla (Mab5) opiskelijat oppivat tuottamalla 
tilastoja ja kuvaajia itsenäisesti Exel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Harjoittelu antaa valmiuksia 
tilastollisten  taulukoiden  ja  graafien  informaation  tulkitsemiseen.  Mielenkiintoa  harjoituksiin 
saadaan, jos graafien tekemisen pohjana käytetään netistä saatavilla olevia oman kunnan tilastoja tai 
oppilas  etsii  itse  kiinnostavan  tilaston  Tilastokeskuksen  nettisivuilta.  Tehtävän  toteuttamisessa 
voidaan hyödyntää oppilaitoksen käytössä olevaa verkko-oppimisympäristöä ja oppimisalustoja.

Tehokasta  työskentelyä  varten jokaisen oppilaan  käytössä  tulee  olla  Exel-ohjelmalla  varustettu 
tietokone,  mutta  työskentely  kahden  tai  kolmen  opiskelijan  pienryhmässäkin  on  mahdollista. 
Tehtävän suorittamista varten opettajan tulee antaa opiskelijoiden käyttöön tarkat kirjalliset ohjeet 
harjoituksen  läpiviemisestä.   Ohjeet  on  syytä  olla  saatavailla  myös  oppilaitoksen  sähköisessä 
oppimisympäristössä.  Tehtäviä  tehdessä  tulee  kuitenkin  koko  ajan  olla  mahdollisuus  kysyä 
epäselviä asioita opettajalta, joten luokkahuonetyöskentely on hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi neljän 
tehtävän harjoituksen tekemiseen tarvitaan n. neljän oppitunnin pituinen aika. 

Opiskelijat tutustuvat laadittuihin ohjeisiin Exel-taulukkolaskentaohjelman käytöstä harjoituksessa 
ja  tekevät  tehtävänannon  mukaiset  harjoitukset  joko  itsenäisesti  tai  pienryhmässä  opettajan 
ohjauksessa.  Oppilaat tallentavat itse valitsemistaan tilastoista laatimansa graafit kuvatiedostoina 
(esim.  jpg)  tietokoneelleen  ja  lataavat  ne  sieltä  kurssin  nettisivulle  hyödyttämään 
kanssaopiskelijoita ja oppimisen arviointia.

Opiskelijapalautteissa harjoitusten tekeminen on koettu mukavaksi ja sen on arvioitu lisäävän taitoa 
lukea kuvaajia ja tulkita niiden informaatiota jatkossa.

Valmiita  tehtävänantoja  kannattanee  kysellä  käyttöönsä  oppilailla  Exel-harjoituksia  teettäneiltä 
matematiikanopettajakollegoilta.


