
Tutoriaalinen oppimisympäristö 

lyhyen matematiikan 

opiskeluun

SALLA KOSKINEN, TERO KOSKINEN, MIIA ANTTILA, SEPPO PUKONEN

TURUN KLASSILLINEN LUKIO



Tausta

 Lukioteko-hankkeen myötä tietokoneavusteisuutta lisättiin MAY1-kurssille 

yhteistyössä Turun yliopiston ViLLE-tiimin kanssa

 Tavoitteena kannustaa opiskelijoita luonnontieteiden opiskeluun sekä 

aikaisessa vaiheessa tunnistaa mahdolliset matematiikan 

oppimisvaikeuksista kärsivät

 Tarjotaan tukea kurssien läpäisemiseksi

 Kurssien 2-6 tekemiseen haettiin rahoitus Opetushallitukselta

 Mukana kehitystyössä Turun klassillinen lukio ja Salon lukio



Matematiikan kurssit ViLLEssä

 ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty sähköinen oppimisympäristö

 Alusta itsenäistä työskentelyä varten

 Oppimisympäristöön on laadittu kolmelle ensimmäiselle lyhyen 

matematiikan kurssille (MAY1, MAB2, MAB3) niiden sisältöihin perustuvat 

kurssit, jotka koostuvat kunkin kurssin aiheisiin ja käsitteisiin liittyvistä

 kierroksista

 tutoriaaleista ja

 demoista

 Lisäksi mahdollisuus vertaisarviointiin



Harjoituskierroksilla perusteet haltuun

 Kierrosten tarkoitus vahvistaa 
matematiikan perustaitoja

 Järjestelmä antaa välittömästi 
palautetta sekä ohjaa 
tehtävän tekemisessä

 Palaute voi riippua opiskelijan 
vastauksesta

 Lisäksi motivointia 
luonnontieteiden opiskeluun 
mm. videoiden muodossa 
(MAY1)



Ohjaava palaute





Tutoriaalit itsenäiseen opiskeluun





Demokierroksilla yhteistyötä

 Opiskelijat merkitsivät ViLLEen tekemänsä tehtävät

 Demotunnin alussa jokainen tunnistautuu sähköisellä tunnistuslätkällä

 Järjestelmä muodostaa ryhmät, joissa tehtävistä voidaan keskustella



Oppimisanalytiikka opettajan tukena
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Opiskelijoiden ahkeruus





Tutkimustuloksia (MAY1)

 MAY1-kurssin aikana tutkittiin, miten ViLLE-tehtävillä oli vaikutusta 

matematiikan opiskeluun ja siihen suhtautumiseen

 Pitkän/lyhyen valinta ei eroja: ViLLE-tehtäviä tehneet muuttivat valintoja 

enemmän pitkän matematiikan suuntaan (p=0,398)

 Yleisasenne matematiikkaa kohtaan laski molemmissa ryhmissä, mutta 

ViLLE-tehtäviä tehneillä huomattavasti vähemmän (p=0,035)

 Taitotason muutos ViLLE-tehtäviä tehneillä noin 14 prosenttiyksikköä 

parempi kuin kontrolliryhmällä (p=0,000)

 Itsevarmuuden kehitys vaikutti olevan noin kolme prosenttiyksikköä 

parempi (p=0,070)



Opiskelijoiden kommentteja

 Oli hyvä kun käytiin tehtäviä yhdessä läpi opettajan kanssa/Ville- ja demotehtävistä en 
nauttinut 

 Ville-ja demotehtävien tekeminen auttoi minua oppimaan. Välillä kuitenkin oli liikaa ville-
,demo- ja kotitehtäviä samaan aikaan. 

 Pidin kurssilla käytössä olleesta Ville-ohjelmasta. Siinä oli hyvää se, että samalla kun teki 
tehtäviä ja joku meni väärin, sai apuamiten se ratkaistaan ja siinä oppi samalla. Demo-
tehtävien tarkoitusta en ihan kunnolla ymmärtänyt, että miksi kymmenen tehtävää piti 
tehdä samaksi kerraksi.

 Opetus ei ollut liian sekavaa vaan asiat ymmärsi helposti. ViLLEn käyttäminen hämmensi 
ja ViLLEn tutoriaalien tekeminen ei ollut minulle hyvä tapa opiskella. Muuten kaikki oli 
mielestäni okei.

 Kurssilla pidin selkeästä opetuksesta, jota todellakin tarvitsinkin, koska matematiikan 
laskeminen tietokoneella oli minulle ihan uusi juttu. Tykkäsin myös tehdä Ville-tehtäviä, 
vaikka ne välillä pätkivätkin tai toimivat vähän huonosti. En keksi oikeastaan mitään, mitä 
olisi kannattanut tehdä toisin.



Tulevaisuus

 ViLLE käyttöön kaikille lyhyen matematiikan kursseille

 Erilaisia toteutuksia

 MAB2: Perusteiden hallintaa

 MAB3: Avaruudellista hahmottamista, vertaisarviointia

 ”Kaikille käyttöön”


