
Luokan tyypillinen oppilas

 
Ohjeistus opettajalle:
Luokka-aste: 1.–3. luokka

Oppiaineet: Matematiikka, kuvaamataito

Tarvikkeet: Taulukko tulostettuna opettajalle, värikyniä, paperia piirtämiseen, mittanauha

Oppitunnin kulku: 

Tarkoituksena on selvittää, millainen on oman luokan tyypillisin oppilas. Määritetään tyypillisen oppilaan, sukupuoli, 
pituus, syntymäkuukausi, sisarusten lukumäärä, silmien väri, harrastukset ja kotieläin. Oppilaat piirtävät saatujen 
tietojen perusteella luokkansa tyypillisen oppilaan ja sen viereen kuvan itsestänsä. Mikäli useampi luokka tekee 
tehtävän, voidaan tarkastella, onko eri luokkien tyypillisissä oppilaissa eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Tyypillisen oppilaan määrittäminen:

Yleiset ohjeet: 
Opettaja merkitsee tulokset valmiiseen taulukkoon tai taululle piirrettyyn taulukkoon. Jos jotakin oppilaan 
ominaisuutta ei pystytä määrittämään yksiselitteisesti, ominaisuudella voi olla useampi vaihtoehto. Jos esimerkiksi 
nimet Anna ja Minna esiintyvät kumpikin 2 kertaa ja mikään muu nimi ei esiinny useammin kuin kerran, tyypillisen 
oppilaan nimi voi olla sekä Anna että Minna. Opettaja voi keksiä myös itse lisää ominaisuuksia, joilla tyypillistä 
oppilasta määritellään.

Nimi: 
Tyypillisen oppilaan nimi määräytyy sen perusteella, mitä nimeä luokalla esiintyy eniten. Jos luokalla ei esiinny mitään 
nimeä useammin kuin kerran, voidaan määrittää, millä kirjaimella nimet useimmin alkavat. Opettaja pohtii yhdessä 
oppilaiden kanssa, mikä tyypillisen oppilaan nimeksi tulee. 

Sukupuoli: 
Tyypillisen oppilaan sukupuoli määräytyy sen perusteella, kumpia luokassa on enemmän, tyttöjä vai poikia. Opettaja 
laskee yhdessä oppilaiden kanssa tyttöjen ja poikien lukumäärän.

Pituus:  
Laitetaan oppilaat seisomaan pituusjärjestykseen. Oppilaat voivat ensin itse yrittää mennä oikeaan järjestykseen, 
jonka jälkeen opettaja tarkistaa järjestyksen. Opettaja määrittää pituusjärjestyksessä olevista oppilaista 
keskimmäisen ja mittaa oppilaan pituuden. Tämä on tyypillisen oppilaan pituus. 

Yhteystiedot: 
Tilastokeskus 
tilastokoulu@tilastokeskus.fi



Syntymäkuukausi: 
Opettaja luettelee kuukaudet ja pyytää oppilaita viittaamaan oman syntymäkuukautensa kohdalla. Se kuukausi, 
jossa on syntynyt eniten oppilaita, on tyypillisen oppilaan syntymäkuukausi. 

Sisarukset: 
Opettaja pyytää oppilaita viittaamaan, kun he kuulevat omien sisarustensa lukumäärän. Tyypillisen oppilaan 
sisarukset määräytyvät sen perusteella, mitä sisarusten lukumäärää esiintyy eniten.

Silmien väri: 
Opettaja pyytää oppilaita viittaamaan, kun he kuulevat omien silmiensä värin. Tyypillisen oppilaan silmien väri 
määräytyy sen perusteella, mitä silmien väriä esiintyy eniten.

Harrastukset: 
Opettaja pyytää oppilaita kertomaan, mitä harrastuksia he harrastavat, ja merkitse ne ylös. Opettaja täydentää 
taulukkoon harrastuksia sitä mukaan, kun oppilaat niitä kertovat. Jos oppilas sanoo esimerkiksi jalkapallon 
pelaaminen, opettaja voi joko piirtää jalkapallon kuvan tai kirjoittaa sanan jalkapallo taulukkoon. Tyypillisen oppilaan 
harrastukset määräytyvät sen perusteella, mitä oppilaat eniten harrastavat.

Eläinlajit: 
Opettaja pyytää oppilaita kertomaan, mitä eläimiä heillä on ja merkitse ne ylös. Tyypillisen oppilaan kotieläin 
määräytyy sen perusteella, mitä eläintä esiintyy eniten.



Luokan tyypillinen oppilas

Nimi: _______________________________________________________

syntymäkuukausi:

T H M H T K H E S L M J

Lukumäärä

sukupuoli:

Tyttö Poika

Lukumäärä

Pituus: ____________cm

sisarukset:

0 1 2 3 4 5 6 Muu

Lukumäärä

silmien väri:

Sininen Vihreä Ruskea

Lukumäärä



kotieläin:

Kotieläin Lukumäärä

harrastus:

Harrastus Lukumäärä


