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Aktiviteetin nimi  

Taustatietoa 

Otsikko: 

Lyhyt kuvaus: 

Kuinka tämä oppitunti liittyy STEAM-opetukseen: Kuvaile lyhyesti, mitä tieteeseen, teknologiaan, 

tekniikkaan, taiteeseen ja matematiikkaan liittyvää oppilaat tekevät. 

Avainsanat:  

Ikäluokka: (esim. 10-12,12-14) 

Oppituntien määrä: (esim. 1 oppitunti) 

Oppimistavoitteet: 

Yhteys tieteen suuriin pääajatuksiin: 
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1. Pohjan luonti 

 

Tämän vaiheen tarkoituksena on herätellä oppilaiden kiinnostusta ja uteliaisuutta käsittelyssä olevaa 

ongelmaa, kysymystä tai aihetta kohtaan. Tässä vaiheessa käsiteltävä aihe esitellään ongelmallisesta 

tilanteesta kertomisen kautta. Yritä johdattaa oppilaat aiheen pariin yhdistämällä se johonkin 

sellaiseen, mikä on oppilaille jo valmiiksi tuttua, mikä on läsnä heidän arjessaan tai mikä on heille 

tärkeää. Tee johdannosta mahdollisimman vuorovaikutteinen. 

• Vaiheen kuvaus: esim. opettajan ja oppilaiden roolit vaiheen aikana 

• Työkalut/materiaalit: esim YouTube-video (linkki) 

 

2. Aiemman tiedon muistelu 

 

Kannusta oppilaitasi tunnistamaan kaikki jo tietämänsä käsitteet, jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 

aiheeseen, ja löytämään keskenään olennaisia yhteyksiä niiden väliltä. Hyödynnä taiteen työkaluja 

(esim. henkilökohtaista maantiedettä, aivoriihitauluja yms.) helpottaaksesi tätä prosessia ja 

antaaksesi oppilaiden kertoa tiedostaan ja mielipiteistään vuorovaikutteisella ja luovalla tavalla. 

Käykää läpi, mitä he jo tietävät tai ajattelavat esiin nousevista ajatuksista. Muistuta heitä aiemmista 

oppitunneista, joilla opittiin aiheeseen olennaisia asioita. Pyydä heitä yhdistämään pääkäsitteet 

muihin olennaisiin aihealueisiin. 

• Vaiheen kuvaus: esim. opettajan ja oppilaiden roolit vaiheen aikana 

• Työkalut/materiaalit: esim tätä vaihessa varten tehty oppilaan työarkki 

 

3. Ennusteiden tekeminen ja kysymysten kysyminen 

 

Tässä vaiheessa keskitytään siihen, että oppilaat ymmärtävät käsiteltävän ongelman ja saavat 

käsityksen siitä, miten heidän tulisi alkaa etsiä siihen ratkaisua. Pyydä oppilaitasi muodostamaan 

kysymyksiä, joita he aikovat tutkia, ja tekemään lopputuloksesta alustavia ennustuksia, hypoteeseja 

tai molempia. Asetettujen kysymysten tulisi keskittyä siihen, miten ongelmaa voidaan tutkia. 

Oppilaiden hypoteesien ja ennusteiden tulisi liittyä heidän asettamiinsa kysymyksiin. 

• Vaiheen kuvaus:  

• Työkalut/materiaalit: 

 

 

4. Selvitystyön tai tutkimuksen valmistelu 

 

Tässä vaiheessa oppilaat tekevät suunnitelman käsiteltävän asian tutkimisesta. Oppilaiden tulisi tehdä 

suunnitelma, jonka avulla he pystyvät vastaamaan kysymyksiinsä. Suunnitelma voi pitää sisällään 
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tutkimuksen, jonka aikana he keräävät aineistoa tai tekevät havaintoja (tai molemmat). Suunnitelmaa 

tehdessään heidän tulisi tunnistaa siihen liittyvien muuttujien tyypit (esim. numeeriset, kategoriset), 

muuttujien mittayksiköt ja ne matemaattiset työkalut ja menetelmät, joita he tarvitsevat aineiston 

keruuseen ja analysointiin. Tutkimuksen sijaan tämä vaihe voi myös koostua tiedonkeruusta tai 

mahdollisten ratkaisujen tunnistamisesta. 

• Vaiheen kuvaus:  

• Työkalut/materiaalit: 

5. Tutkimus ja datan keruu     

 

Tässä vaiheessa oppilaat tutkivat käsiteltävää kysymyksen ja/tai testaavat mahdollisia vastauksia 

(esim. mallin kehittäminen) käyttämällä matemaattilisa työkaluja ja menetelmiä, jotka he valitsivat 

edellisessä vaiheessa. Varmista, että oppilaat pitävät jatkuvasti mielessään käsiteltävän 

kysymyksen ja sen, miksi jokainen tutkimuksen askel tehdään. Heillä täytyy olla selkeä käsitys siitä, 

miten tutkimus, heidän asettamansa kysymykset ja laatimansa hypoteesit liittyvät toisiinsa. 

• Vaiheen kuvaus:  

• Työkalut/materiaalit: 

 

6. Datan työstäminen ja päätelmien tekeminen 

 

Aineisto voi olla mittauksia, kuvia havainnoista, tietoa verkkolähteistä tai käsinkirjoitettuja 

havaintoja. Aineiston analyysi voi pitää sisällään laskuja, kuvaajia, taulukoita ja 

säännönmukaisuuksien tunnistamista, tai yksinkertaisesti tiedon löytämistä kuvista. Kun oppilaat 

ovat käsitelleet aineistonsa, on aika tulkita sitä ja vetää johtopäätöksiä. Tämän tekemiseksi heidän 

tulee aina pitää mielessä lähtöpiste: mikä on se kysymys, johon he etsivät vastausta. 

• Vaiheen kuvaus:  

• Työkalut/materiaalit: 

 

7. Löytöjen kommunikointi ja katsaus 

 

Tässä vaiheessa oppilaat jakavat tutkimuksensa vaiheet, menetelmät ja tulokset muiden kanssa 

(luokkatovereiden, koulun, yhteisön tms.). Tässä esitellään koko tutkimusprosessi tai sen jokin osa, ja 

siitä keskustellaan. Lisäksi luokkatoverit antavat esitetystä tutkimuksesta ja tuloksista kommentteja ja 

palautetta. On monia taiteen keinoja, joita oppilaat voivat käyttää tutkimuksensa esittelyyn, 

esimerkiksi video, näytelmä, taideteos tms. Esittelyjen aikana voit myös kertoa tekniikasta ja 

sovelluksista, jotka on kehitetty vastaamaan niihin ongelmiin, joihin oppilaat törmäsivät 

tutkimuskierron aikana, tai jotka perustuvat siihen tietoon, jonka oppilaat saivat tutkimuksestaan. 

• Vaiheen kuvaus:  

• Työkalut/materiaalit: 


