
Minitutkimus 

Opettajan ohjeet

Luokka-aste: yläaste

Oppiaine: matematiikka ja yhteiskuntaoppi 

Tarvikkeet: tehtävänannot monistettuina. Mahdollisuus käyttää internetiä  
tai saada vertailutiedot tulostettuina.

Oppitunti:

Idea:

Oppitunnin aiheena on minitutkimuksen teko. Oppilaat tekevät ryhmissä tutkimuksen valmiiksi annetuista aiheista 
(ks. alla). Oppilaat jaetaan kahdeksaan ryhmään, joissa kussakin tulisi olla suurin piirtein yhtä paljon oppilaita. 
Opettaja voi jakaa aiheet tai ryhmät voivat itse valita aihealueensa. Kunkin ryhmän on tarkoitus tutkia annettua 
ilmiötä luokassa ja verrata sitä aiempiin tutkimustuloksiin Internetissä sekä pohtia mahdollisia syitä tutkimustulosten 
eroavaisuuksiin.

Oppitunnin kulku:

Oppilaat jaetaan ensin ryhmiin ja aiheet jaetaan. Saatuaan aiheet oppilaille tulee antaa aikaa tutustua niihin. 
Aiheisiin tutustuttuaan ryhmäläiset jakaantuvat uusiin ryhmiin, joissa on jokaisesta alkuperäisestä ryhmästä 
vähintään yksi jäsen. Uusissa ryhmissä saadaan kerättyä tutkimustiedot omasta aiheesta muilta ryhmäläisiltä. Kun 
kaikki ryhmäläiset ovat saaneet kerättyä tarvitsemansa tiedot, ryhmät palaavat alkuperäisiin kokoonpanoihinsa. Nyt 
ryhmillä on muiden luokkalaisten vastaukset koskien omaa aihetta. Oppilaiden on muistettava kerätä tiedot myös 
oman alkuperäisen ryhmän jäseniltä.

Ryhmän tulee miettiä, miten kerätyt tulokset voitaisiin esittää havainnollisimmin tilastollisin keinoin. Voidaanko se 
tehdä parhaiten esimerkiksi taulukon tai pylväsdiagrammin avulla.  
(Lisää tietoa Tilastokoulussa: http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=sisalto&course_id=tkoulu_
tlkt&lesson_id=2&subject_id=1).  

Jos oppilailla on mahdollisuus käyttää Internetiä, voidaan tuloksia verrata aikaisempiin tutkimustuloksiin. Jos 
Internetin käyttömahdollisuutta ei ole, opettaja voi tulostaa kullekin ryhmälle verrattavat tulokset valmiiksi. 
Tehtävänannoissa on annettu Internet-osoitteet, joista tulokset löytyvät. Lopuksi ryhmät voivat esittää tuloksensa 
muulle luokalle.

Toinen tapa: 

Minitutkimuksen voi toteuttaa myös kotitehtävänä. Oppilaiden tehtävänä on tutkia annettua aihetta lähipiirissään. 
Jotta tuloksia voitaisiin vertailla yhdessä, aiheen tulisi olla sama kaikille. Aiheen valinnassa voi käyttää hyödyksi alla 
olevia tutkimusaiheita tai luokassa voidaan valita jokin muu oppilaita kiinnostava aihe.

Yhteystiedot: 
Tilastokeskus 
tilastokoulu@tilastokeskus.fi



Aiheita:

Liikuntaharrastukset

Selvittäkää, mitä liikuntaharrastuksia luokkalaisenne harrastavat. Kirjatkaa ne ylös ja tutkikaa, mitkä ovat niistä yleisimpiä. 
Verratkaa tuloksia oman ikäluokkanne eri liikuntalajien harrastamiseen. Pohtikaa, mistä mahdolliset erot tuloksissa voivat 
johtua. Miettikää, mikä on paras tapa esittää tulokset ja valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2013: http://www.doria.fi/handle/10024/95632
Tiedot löytyvät sivulta 531 taulukosta 565.

Liikunnan harrastaminen (15v–)

Selvittäkää, kuinka usein luokkalaisenne harrastavat liikuntaa. Selvittäkää erikseen, onko tyttöjen ja poikien liikunnan 
harrastamisella eroa. Käyttäkää tutkimuksessanne vastausvaihtoehtoja päivittäin, 4–6 kertaa viikossa, 2–3 kertaa 
viikossa, kerran viikossa, 2–3 kertaa kuukaudessa ja muutaman kerran vuodessa tai harvemmin. Verratkaa tuloksia 
vuoden 2012 tuloksiin vapaa-ajan liikunnan harrastamisesta iän ja sukupuolen mukaan. Pohtikaa, mistä mahdolliset 
erot voivat johtua. Miettikää, mikä on paras tapa esittää tulokset ja valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2013: http://www.doria.fi/handle/10024/95632
Tiedot löytyvät sivulta 508 taulukosta 534.

Internetin käyttö

Tutkikaa, miten usein ja mihin tarkoituksiin opiskelukaverinne käyttävät internettiä. Verratkaa tuloksianne vuoden 
2013 tuloksiin. Pohtikaa, mistä mahdolliset erot voivat johtua. Miettikää, mikä on paras tapa esittää tulokset ja 
valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.

http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_011_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_007_fi.html

Kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käyminen

Selvittäkää, miten usein opiskelukaverinne ovat käyneet kulttuuri- ja urheilutapahtumissa viimeisen vuoden aikana. 
Vaihtoehtoina on kolme kategoriaa:  
 
1. teatteri, konsertti, ooppera, baletti tai tanssinäytös  
2. museot tai taidenäyttelyt ja  
3. urheilukilpailut tai -tapahtumat 

Käyttäkää vastausvaihtoehtoja ei kertaakaan, 1–3 kertaa, 4–6 kertaa, 7–12 kertaa tai yli 12 kertaa vuodessa. 
Verratkaa tuloksianne vuonna 2006 saatuihin tuloksiin 25–64-vuotiaitten kulttuuri- ja urheilutapahtumissa 
käymiseen. Pohtikaa, mistä mahdolliset erot voivat johtua. Miettikää, mikä on paras tapa esittää tulokset ja 
valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.

http://www.stat.fi/til/ava/2010/02/ava_2010_02_2011-05-25_tie_001_fi.html

Peruskoululaisten kielivalinnat

Tutkikaa opiskelukavereidenne kielivalintoja. Ottakaa selvää, mitä kieliä opiskellaan ja millä tasolla (A, B1, B2). 
Verratkaa tuloksia vuoden 2010 peruskoulun oppilaiden kielivalintoihin. Pohtikaa, mistä mahdolliset erot voivat 
johtua. Miettikää, mikä on paras tapa esittää tulokset ja valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.

http://www.stat.fi/til/ava/2010/02/ava_2010_02_2011-05-25_tie_001_fi.html


