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Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset ovat vain 

 

Lisätietoja 
Opetusmateriaalissa olevat kokeet sisältyvät aiemmin julkaistuun kokoelmaan, joka on 
julkaistu verkossa nimellä: Experimente zum Funktionsbegriffserwerb, tekijänä Astrid 
Beckmann, ja julkaisijana Aulis, Köln/ Saksa (ks. kuva alapuolella). Materiaalissa olevat 
kokeet on testattu koulutilanteessa useissa eri luokissa ja niitä ovat kokeilleet eritasoiset 
oppilaat. Kokemuksemme osoittavat että erityisesti heikommin suoriutuvia kannattaa 
kannustaa ja heille järjestää hyvin määriteltyjä tehtäviä. Paremmin suoriutuvat voivat 
toimia myös avointen tehtävien kanssa. Joka tapauksessa: on tärkeää, että tehdyistä 
kokeista keskustellaan, niitä reflektoidaan ja osoitetaan niiden yhteydet sekä muodolliseen 
matematiikkaan että matematiikan ulkopuoliseen todellisuuteen. Science-Math ryhmän 
julkaisuihin kannattaa tutustua (ks. ScienceMath – verkkosivu).  
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tekijöiden omia, eikä komissio ole vastuussa mistään julkaisuun sisältyvien tietojen käytöstä. 
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