
MATEMATIIKKA – VUOSILUOKAT 7-9

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään
matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään
matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen.
Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita
rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Konkretia ja toiminnallisuus
toimivat edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä,
sekä kielentämään annettuja tehtäviä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja
tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi
motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään
opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei
hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan
osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen
tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan
huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia
oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä
tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.



Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7-9

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja
ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin.
Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute
auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa.
Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua
kohtaan.

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä
niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen
rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja
viestintäteknologiaa. Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta.
Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita
ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan
arvioimiseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa
oppilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.



Laaja-alainen osaaminen matematiikassa vuosiluokilla 7-9

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Matematiikan tunneilla vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista tukeville
myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta,
työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja
opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä
ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan. Oppilaita kannustetaan
luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä sekä perustelemaan ajatuksiaan. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään
asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon
kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa
kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa
havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita
rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia
näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia
itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten
vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiintymis-,
yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan monipuolisesti.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Matematiikan opetuksen avulla oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa
elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja
kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista.
Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan



tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja
toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja
taloudesta huolehtimiseen.

Monilukutaito (L4)

Matematiikan tunneilla monilukutaitoisuuden syventämisen painopiste on analyyttisessä ja kriittisessä lukutaidossa. Oppilaiden
monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät esim. kuluttaja- ja talousosaamista käsitteleviin teksteihin sekä niiden
käyttöyhteyksiin. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten
edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä matemaattista ajattelua ja matemaattisia esittämistapoja
mm. taulukoiden ja diagrammien tulkinnassa ja laadinnassa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Matematiikan opetuksessa oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa
oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Opetuksen avulla pyritään laajentamaan oppilaiden
käsitystä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta. Oppilaat harjaantuvat esittämään matemaattista
ajatteluaan digitaalisina tuotoksina sekä itsenäisesti että yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana matematiikan opiskelua ja
oppilaita opastetaan hahmottamaan tieto- ja viestintäteknologian merkitystä ja mahdollisuuksia matematiikan opiskelussa sekä
riskejä globaalissa maailmassa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Matematiikan toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan
erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja annettuihin tehtäviin olosuhteiden muuttuessa.
Samalla opitaan tarttumaan matemaattisiin tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn ja ratkaisuprosessin mahdollisia
vaikeuksia, arvioimaan ratkaisuvaihtoehtojen oikeellisuutta sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään
työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat matematiikan tehtävillä tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn,
yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkitystä oman osaamisensa edistämisessä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)



Matematiikan opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä asioita ja yhteiskunnan kehittymistä
koskevia asioita kohtaan. Opetuksesta saadut kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista
yhteiskunnallisesti sekä erityisesti teknologisesti vastuulliseen toimintaan. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja
yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi.

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja
esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa
perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan
väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla
ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään
desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän
laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta
laskutoimituksissa.

S3 Algebra: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden
sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan
muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen
asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja
ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

S4 Funktiot: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja
vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden
nollakohtia.



S5 Geometria: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja puolisuoran
käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden
käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala. Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.

Vuosiluokka 7 - matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Opetuksen
tavoite

Sisältö-
alueet

Opetuksen tavoitteista
johdetut oppimisen
tavoitteet

Laaja-
alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohde

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1
vahvistaa
oppilaan
motivaatiota,
myönteistä
minäkuvaa
ja
itseluottamusta
matematiikan
oppijana

S1-S6 S1 Ajattelun
taidot ja
menetelmät:

- laskulausekkeen
kirjoittaminen ja
vaiheittainen
sieventäminen

- vastausten
perustelu

L1, L3, L5 Ei vaikuta
arvosanan
muodostami-
sen
perusteena.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.



- ohjelmoinnin
perusrakenteiden
käyttäminen
(muuttuja,
ehtolause,
toistolause)
osana
matematiikan
opiskelua

- ks. esim
eNorssin

Ohjelmointipolku 7-9

T2
kannustaa
oppilasta
ottamaan
vastuuta
matematiikan
oppimisesta
sekä yksin että
yhdessä toimien

S1-S6 L3, L7 Vastuunottami-
nen opiskelusta

Oppilas
kykenee
ohjattuna
aloittamaan
työskentelyn
ja
ylläpitämään
sitä.

Oppilas
työskentelee
osin
itsenäisesti ja
saattaa
työskentelyn
ohjattuna
loppuun.
Oppilas
osallistuu
ryhmän
toimintaan
vaihtelevasti.

Oppilas ottaa
vastuuta
omasta
oppimises-
taan ja
osallistuu
rakentavasti
ryhmän
toimintaa.

Oppilas ottaa
vastuuta
ryhmän
toiminnasta
ja pyrkii
kehittämään
koko ryhmän
osaamista.

Työskentelyn taidot

T3
ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
ymmärtämään
oppimiensa
asioiden välisiä
yhteyksiä

S1-S6 L1, L4 Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas
havaitsee
ohjattuna
opittavien
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
havaitsee
ja
kuvailee
oppimiensa
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
havaitsee
ja
kuvailee
oppimiensa
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
yhdistää
oppimiaan
asioita
ja
kuvailee,
mistä
opittujen
asioiden
yhteys johtuu.



T4
kannustaa
oppilasta
harjaantumaan
täsmälliseen
matemaattiseen
ilmaisuun
suullisesti ja
kirjallisesti

S1-S6 S2 Työskentelyn
taidot:

- laskujärjestys

- peruslaskutoimi-
tukset positiivisilla
ja negatiivisilla
kokonaisluvuilla

- peruslaskutoimi-
tukset
murtoluvuilla,
uutena kertominen
ja jakaminen
murtoluvulla

- peruslaskutoimi-
tukset
desimaaliluvuilla

- lukujen jaollisuus
ja alkutekijöihin
jakaminen

- tarkka arvo,
likiarvo ja
pyöristäminen

- potenssilaskenta
(eksponenttina
positiivinen
kokonaisluku),
luvun neliö ja
kuutio

L1, L2, L4,
L5

Matemaatti-
nen ilmaisu

Oppilas
ilmaisee
ohjattuna
matemaattista
ajatteluaan
jollain tavalla.

Oppilas
ilmaisee
matemaattista
ajatteluaan
joko suullisesti
tai kirjallisesti.

Oppilas
ilmaisee
matemaat-
tista
ajatteluaan
sekä
suullisesti
että
kirjallisesti.

Oppilas
ilmaisee
perustellen
matemaattist
a ajatteluaan.

T5
tukea oppilasta
loogista ja
luovaa ajattelua
vaativien
matemaattisten
tehtävien
ratkaisemisessa
ja siinä
tarvittavien
taitojen
kehittämisessä

S1-S6 L1, L3, L4,
L5, L6

Ongelman-
ratkaisutai-
dot

Oppilas
jäsentää
ohjattuna
ongelmia ja
ratkaisee osia
ongelmasta.

Oppilas osaa
poimia
annetusta
ongelmasta
matemaattisen
informaation ja
ratkaisee
ohjattuna
ongelmia.

Oppilas
jäsentää ja
ratkaisee
loogista ja
luovaa
ajattelua
vaativia
ongelmia.

Oppilas tutkii,
onko
olemassa
muita
ratkaisuvaih-
toehtoja.



S3 Algebra:

- muuttujan käsite
ja lausekkeen
arvon laskeminen

- lausekkeiden
muodostaminen ja
sieventäminen

- lukujonojen
tutkiminen ja
muodostaminen

- aritmeettinen ja
geometrinen
lukujono

- yhtälön käsite

- ensimmäisen
asteen yhtälön
ratkaiseminen

S4 Funktiot:

- funktioihin liittyvät
asiat käsitellään
9. luokalla

T6
ohjata oppilasta
arvioimaan ja
kehittämään
matemaattisia
ratkaisujaan
sekä
tarkastelemaan
kriittisesti
tuloksen
mielekkyyttä

S1-S6 L1, L3, L4,
L6

Taito arvioida
ja kehittää
matemaattisia
ratkaisuja

Oppilas selittää
ohjattuna
tuottamansa
ratkaisun ja
pohtii ohjattuna
tuloksen
mielekkyyttä.

Oppilas
selittää
laatimansa
ratkaisun,
pohtii tuloksen
mielekkyyttä ja
arvioi
ohjattuna
ratkaisuaan.

Oppilas
tarkastelee
kriittisesti
matemaat-
tista
ratkaisuaan
ja tuloksen
mielekkyyttä

Oppilas arvioi
ja
tarvittaessa
kehittää
ratkaisuaan.

T7 rohkaista
oppilasta
soveltamaan
matematiikkaa
muissakin
oppiaineissa ja
ympäröivässä
yhteiskunnassa

S1-S6 L1 - L7 Matematiikan
soveltaminen

Oppilas
tunnistaa
matematiikan
käyttömahdolli-
suudet
ympärillään ja
tietää
ongelman
matemaattisen
muotoilun
tarpeellisuuden

Oppilas
soveltaa
matematiikkaa
muotoillen
ongelmia
matematiikan
kielelle
annettuja
esimerkkejä
noudattaen.

Oppilas
soveltaa
matematiik-
kaa eri
ympäristöissä
muotoillen
reaalimaail-
man
ongelmia
matematiikan
kielelle.

Oppilas
antaa
esimerkkejä,
kuinka
matematiik-
kaa
sovelletaan
yhteiskun-
nassa.

Oppilas
hyödyntää
matematii-
kan taitojaan
eri
tilanteissa.

T8
ohjata oppilasta
kehittämään
tiedonhallinta- ja
analysointitaitoja
an sekä opastaa
tiedon kriittiseen
tarkasteluun

S1, S4,
S6

L1, L4, L5 Oppilas antaa
esimerkkejä,
kuinka
matematiik-
kaa
sovelletaan
yhteiskunnas-
sa.

Oppilas osaa
vertailla
ohjattuna tietoa
matemaattisella
perusteella.

Oppilas
käsittelee ja
esittää tietoa
annetun
esimerkin
mukaisesti.

Oppilas
hankkii,
käsittelee ja
esittää tietoa
sekä pohtii
sen
uskottavuutta

Oppilas
soveltaa
tiedonhallinta
- ja
analysointi-
taitoja,
tulkitsee
tietoa sekä



Oppilas
hyödyntää
matematiikan
taitojaan eri
tilanteissa.

arvioi tiedon
luotetta-
vuutta.

T9
opastaa
oppilasta
soveltamaan
tieto- ja
viestintäteknolo-
giaa
matematiikan
opiskelussa
sekä ongelmien
ratkaisemisessa

S1 – S6 L5 Tieto- ja
viestintätek-
nologian
käyttö

Oppilas
tutustuu
matematiikan
oppimista
tukevaan
ohjelmistoon ja
käyttää sitä
ohjatusti.

Oppilas
käyttää
sopivaa
ohjelmistoa
omien
tuotosten
laatimiseen ja
matematiikan
opiskeluun.

Oppilas
käyttää tieto-
ja
viestintätek-
nologiaa
matemaattis-
ten
ongelmien
tarkastelemi-
seen ja
ratkaisemi-
seen.

Oppilas
soveltaa ja
yhdistää
tieto- ja
viestintätek-
nologiaa
tutkivassa
työskentelys-
sä.

Käsitteelliset ja
tiedonalakohtaiset
tavoitteet

S5 Geometria:

- piste, jana, suora
ja kulma

- viivan ja
puolisuoran
käsitteet

- kulmien ja
monikulmioiden
ominaisuuksia ja
luokittelua

- monikulmion piiri

T10
ohjata oppilasta
vahvistamaan
päättely- ja
päässälaskutai-
toa ja kannustaa
oppilasta
käyttämään
laskutaitoaan eri
tilanteissa

S1, S2 L1, L3, L4 Päättely- ja
laskutaito

Oppilas laskee
päässään
lyhyitä
laskutoimituk-
sia ja löytää
ohjattuna
matemaattisia
säännönmu-
kaisuuksia.

Oppilas
laskee
päässään
laskutoimituk-
sia ja löytää
matemaattisia
säännönmu-
kaisuuksia.

Oppilas
käyttää
aktiivisesti
päättely- ja
päässälasku-
taitoa.

Oppilas
laskee
päässään
monivaihei-
sia laskutoi-
mituksia ja
soveltaa
päättelyky-
kyään eri
tilanteissa.



- yhdenmuotoisuus
ja yhtenevyys

- geometrista
konstruointia ja
sen soveltamista
ongelmatehtävissä

- kehä-, keskus- ja
tangenttikulma
sekä Thaleen
lause

S6 Tietojen käsittely ja
tilastot sekä
todennäköisyys:

- Tietojen käsittely,
tilastot sekä
todennäköisyys
käsitellään
9. luokalla

T11
ohjata oppilasta
kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoi-
mituksia
rationaaliluvuilla

S2 L1, L4 Peruslasku-
toimitukset
rationaalilu-
vuilla

Oppilas laskee
samannimis-
ten,
positiivisten
murtolukujen
yhteen-
ja
vähennyslasku-
ja.

Oppilas kertoo
murtoluvun
kokonaislu-
vulla.

Oppilas
laskee
positiivisten
murtolukujen
yhteen-
ja
vähennyslas-
kuja.

Oppilas
kertoo
ja
jakaa
murtoluvun
kokonaisluvu-
la.

Oppilas
laskee
sujuvasti
peruslasku-
toimituksia
rationaalilu-
vuilla.

Oppilas
hyödyntää
rationaalilu-
kujen
peruslasku-t
oimituksia
ongelman-’ra
tkaisussa.

T14

ohjata oppilasta
ymmärtämään
tuntemattoman
käsite ja
kehittämään
yhtälönratkaisu-
taitojaan

S3, S4 L1, L4 Tuntemattom
an käsite ja
yhtälönratkai-
sutaidot

Oppilas
yhdistää
samanmuotoi-
sia termejä.

Oppilas
ratkaisee
ohjattuna
ensimmäisen
asteen
yhtälöitä ja
päättelee
ohjattuna
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön jonkin
ratkaisun.

Oppilas
sieventää
lausekkeita.

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruu-
den
säilymisen ja
ratkaisee
ensimmäisen
asteen
yhtälön
symbolisesti
ja vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön joko
päättelemällä
tai
symbolisesti.

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruu-
den käsitteen
ja ratkaisee
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön
symbolisesti.

Oppilas
käyttää
sujuvasti
tuntematonta
yhtälön
muodostami-
sessa ja
hyödyntää
yhtälönrat-
kaisun taitoja
ongelmanrat-
kaisussa.



T16
tukea oppilasta
ymmärtämään
geometrian
käsitteitä ja
niiden välisiä
yhteyksiä

S5 L1, L4, L5 Geometrian
käsitteiden ja
niiden
välisten
yhteyksien
hahmottamin
en

Oppilas
tunnistaa ja
nimeää kulmia
ja
monikulmioita
ja laskee
ohjattuna niihin
liittyviä laskuja.

Oppilas piirtää
suoran suhteen
symmetrisiä
kuvioita.

Oppilas piirtää
pisteen
suhteen
symmetrisiä
kuvioita.

Oppilas löytää
vastinosat
yhdenmuotoi-
sista
kuvioista,
käyttää
verrantoa ja
osaa
määrittää
mittakaavan.

Oppilas
hyödyntää
perustellen
geometrian
peruskäsittei-
siin ja
yhdenmuo-
toisuuteen
liittyviä
ominaisuuk-
sia.

Oppilas
käyttää
verrantoa ja
ymmärtää
mittakaavan
käsitteen.

Oppilas
käyttää
yhdenmuo-
toisuutta ja
verrantoa
ongelman-
ratkaisussa.



T17
ohjata oppilasta
ymmärtämään ja
hyödyntämään
suorakulmaiseen
kolmioon ja
ympyrään
liittyviä
ominaisuuksia

S5 L1, L4, L5 Suorakulmais
en kolmion ja
ympyrän
ominaisuuk-
sien
hahmottami-
nen

Oppilas laskee
hypotenuusan
pituuden
käyttämällä
Pythagoraan
lausetta.

Oppilas osaa
tutkia kolmion
suorakulmai-
suutta.

Oppilas
tunnistaa
ympyrään
liittyviä
käsitteitä ja
laskee
ohjattuna
ympyrän kehän
pituuden.

Oppilas
ratkaisee
suorakulmai-
sen kolmion
sivun pituuden
Pythagoraan
lauseella ja
löytää kulmalle
viereisen ja
vastaisen
kateetin ja
hypotenuusan
sekä tietää,
miten ne
liittyvät
trigonometri-
siin funktioihin.

Oppilas laskee
ympyrän
kehän
pituuden.

Oppilas
ratkaisee
annetusta
suorakulmai-
sesta
kolmiosta
kulmien
suuruudet ja
sivujen
pituudet.

Oppilas
ymmärtää
kehäkulman ja
keskuskulman
käsitteet sekä
laskee
keskuskulmaa
vastaavan
kaaren
pituuden.

Oppilas
käyttää
Pythagoraan
lausetta ja
sen
käänteislau-
setta sekä
trigonomet-
riaa
ongelman-
ratkaisussa.



T18
kannustaa
oppilasta
kehittämään
taitoaan laskea
pinta-aloja ja
tilavuuksia

S5 L1, L4 Pinta-alojen
ja
tilavuuksien
laskutaito

Oppilas
muuntaa
yleisimmin
käytettyjä
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas osaa
laskea
suorakulmion
pinta-alan ja
suorakulmai-
sen särmiön
tilavuuden.

Oppilas
muuntaa
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas
laskee
yleisimpien
tasokuvioiden
pinta-alat ja
kappaleiden
tilavuudet.

Oppilas
käyttää
pinta-ala- ja
tilavuusyk-
siköiden
muunnoksia.

Oppilas
laskee
yksittäisen
tasokuvion
pinta-alan ja
kappaleen
tilavuuden
sekä vaipan
pinta-alan.

Oppilas
laskee
keskuskul-
maa
vastaavan
sektorin
pinta-alan.

Oppilas
laskee
moniosaisen
tasokuvion
pinta-alan,
kappaleen
tilavuuden ja
vaipan
pinta-alan
sekä
hyödyntää
osaamistaan
ongelman-
ratkaisussa.



T20
ohjata oppilasta
kehittämään
algoritmista
ajatteluaan sekä
taitojaan
soveltaa
matematiikkaa ja
ohjelmointia
ongelmien
ratkaisemiseen

S1 L1, L4, L5,
L6

Algoritminen
ajattelu ja
ohjelmointi-
taidot

Oppilas
tunnistaa
yksinkertaisen
algoritmin
askeleet ja
testaa
ohjattuna
valmiita
ohjelmia.

Oppilas
käyttää ehto-
ja toistoraken-
netta
ohjelmoinnis-
sa sekä
testaa ja
tulkitsee
ohjelmia.

Oppilas
soveltaa
algoritmisen
ajattelun
periaatteita ja
ohjelmoi
pieniä
ohjelmia.

Oppilas
hyödyntää
ohjelmointia
ongelmien
ratkaisussa.

Oppilas
muokkaa ja
kehittää
ohjelmaa.

Vuosiluokka 8 - matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Opetuksen
tavoite

Sisältö-
alueet

Opetuksen tavoitteista
johdetut oppimisen
tavoitteet

Laaja-
alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohde

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1
vahvistaa
oppilaan
motivaatiota,
myönteistä
minäkuvaa
ja
itseluottamusta
matematiikan
oppijana

S1-S6 S1 Ajattelun taidot
ja menetelmät:

- ohjelmoinnin
perusrakenteiden
käyttäminen
(muuttuja,
ehtolause,
toistolause) osana
matematiikan
opiskelua

- ks. esim eNorssin
Ohjelmointipolku 7-9

L1, L3, L5 Ei vaikuta
arvosanan
muodostami-
sen
perusteena.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.



T2 kannustaa
oppilasta
ottamaan
vastuuta
matematiikan
oppimisesta
sekä yksin että
yhdessä toimien

S1-S6 L3, L7 Vastuunotta-
minen
opiskelusta

Oppilas
kykenee
ohjattuna
aloittamaan
työskentelyn ja
ylläpitämään
sitä.

Oppilas
työskentelee
osin
itsenäisesti ja
saattaa
työskentelyn
ohjattuna
loppuun.
Oppilas
osallistuu
ryhmän
toimintaan
vaihtelevasti.

Oppilas ottaa
vastuuta
omasta
oppimises-
taan ja
osallistuu
rakentavasti
ryhmän
toimintaa.

Oppilas ottaa
vastuuta
ryhmän
toiminnasta
ja pyrkii
kehittämään
koko ryhmän
osaamista.

Työskentelyn
taidot

S2 Työskentelyn taidot

- prosentin käsite

- prosenttiosuuden
laskeminen

- muuttunut arvo

- perusarvo

- muutos- ja
vertailuprosentti

- potenssilaskenta
(eksponenttina
kokonaisluku)

- kymmenpotenssit
ja yhteys
kymmenjärjestelm
ään

T3
ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
ymmärtämään
oppimiensa
asioiden välisiä
yhteyksiä

S1-S6 L1, L4 Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas
havaitsee
ohjattuna
opittavien
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
havaitsee
ja
kuvailee
oppimiensa
asioiden välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
havaitsee
ja
kuvailee
oppimiensa
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
yhdistää
oppimiaan
asioita
ja
kuvailee,
mistä
opittujen
asioiden
yhteys
johtuu.

T4
kannustaa
oppilasta
harjaantumaan
täsmälliseen
matemaattiseen
ilmaisuun

S1-S6 L1, L2, L4,
L5

Matemaatti-
nen ilmaisu

Oppilas
ilmaisee
ohjattuna
matemaattista
ajatteluaan
jollain tavalla.

Oppilas
ilmaisee
matemaattista
ajatteluaan joko
suullisesti tai
kirjallisesti.

Oppilas
ilmaisee
matemaattis-
ta
ajatteluaan
sekä
suullisesti

Oppilas
ilmaisee
perustellen
matemaattis-
ta
ajatteluaan.



- lukualueen
laajentaminen
reaalilukuihin

- neliöjuuren käsite
ja käyttäminen
laskutoimituksissa

- tarkan arvon ja
likiarvon ero ja
pyöristäminen

S3 Algebra:
- potenssilausek-

keiden
sieventäminen

- polynomin käsite
sekä yhteen-,
vähennys- ja
kertolaskut

- polynomilausek-
keen arvon
laskeminen

- ensimmäisen
asteen ja
vaillinaisen toisen
asteen yhtälön
muodostaminen ja
ratkaiseminen

suullisesti ja
kirjallisesti

että
kirjallisesti.

T5
tukea oppilasta
loogista ja
luovaa ajattelua
vaativien
matemaattisten
tehtävien
ratkaisemisessa
ja siinä
tarvittavien
taitojen
kehittämisessä

S1-S6 L1, L3, L4,
L5, L6

Ongelman-
ratkaisutai-
dot

Oppilas
jäsentää
ohjattuna
ongelmia ja
ratkaisee osia
ongelmasta.

Oppilas osaa
poimia
annetusta
ongelmasta
matemaattisen
informaation ja
ratkaisee
ohjattuna
ongelmia.

Oppilas
jäsentää ja
ratkaisee
loogista ja
luovaa
ajattelua
vaativia
ongelmia.

Oppilas tutkii,
onko
olemassa
muita
ratkaisuvaiht
oehtoja.

T6
ohjata oppilasta
arvioimaan ja
kehittämään
matemaattisia
ratkaisujaan
sekä
tarkastelemaan
kriittisesti
tuloksen
mielekkyyttä

S1-S6 L1, L3, L4,
L6

Taito arvioida
ja kehittää
matemaattisia
ratkaisuja

Oppilas selittää
ohjattuna
tuottamansa
ratkaisun ja
pohtii ohjattuna
tuloksen
mielekkyyttä.

Oppilas selittää
laatimansa
ratkaisun, pohtii
tuloksen
mielekkyyttä ja
arvioi ohjattuna
ratkaisuaan.

Oppilas
tarkastelee
kriittisesti
matemaattis-
ta
ratkaisuaan
ja tuloksen
mielekkyyttä.

Oppilas arvioi
ja
tarvittaessa
kehittää
ratkaisuaan.

T7
rohkaista
oppilasta
soveltamaan
matematiikkaa
muissakin
oppiaineissa ja
ympäröivässä
yhteis-
kunnassa

S1-S6 L1 - L7 Matematiikan
soveltaminen

Oppilas
tunnistaa
matematiikan
käyttömahdolli
suudet
ympärillään ja
tietää
ongelman
matemaattisen
muotoilun
tarpeellisuu-
den.

Oppilas
soveltaa
matematiikkaa
muotoillen
ongelmia
matematiikan
kielelle
annettuja
esimerkkejä
noudattaen.

Oppilas
soveltaa
matematiik-
kaa eri
ympäristöis-
sä muotoillen
reaalimaail-
man
ongelmia
matematii-
kan kielelle.

Oppilas
antaa
esimerkkejä,
kuinka
matematiik-
kaa
sovelletaan
yhteiskun-
nassa.



Oppilas
hyödyntää
matematiikan
taitojaan eri
tilanteissa.

T8
ohjata oppilasta
kehittämään
tiedonhallinta- ja
analysointitaitoja
an sekä opastaa
tiedon kriittiseen
tarkasteluun

S1, S4,
S6

- ensimmäisen
asteen epäyhtälö
ja sen
ratkaiseminen

- suhteen käsite

- verranto

S4 Funktiot:
- funktioihin liittyvät

asiat käsitellään
- 9. luokalla

S5 Geometria:
- Pythagoraan

lause ja sen
käänteislause

- monikulmioiden
piirit ja pinta-alat

- ympyrän pinta-ala,
kehän ja kaaren
pituus sekä
sektorin pinta-ala -
pinta-alayksiköt ja

L1, L4, L5 Oppilas
antaa
esimerkkejä,
kuinka
matematiik-
kaa
sovelletaan
yhteiskun-
nassa.

Oppilas
hyödyntää
matematiikan
taitojaan eri
tilanteissa.

Oppilas osaa
vertailla
ohjattuna
tietoa
matemaattisel-
la perusteella.

Oppilas
käsittelee ja
esittää tietoa
annetun
esimerkin
mukaisesti.

Oppilas
hankkii,
käsittelee ja
esittää tietoa
sekä pohtii
sen uskotta-
vuutta.

Oppilas
soveltaa
tiedonhallinta
- ja
analysointi-
taitoja,
tulkitsee
tietoa sekä
arvioi tiedon
luotetta-
vuutta.

T9
opastaa
oppilasta
soveltamaan
tieto- ja
viestintäteknolo-
giaa
matematiikan
opiskelussa
sekä ongelmien
ratkaisemisessa

S1-S6 L5 Tieto- ja
viestintätekn
ologian
käyttö

Oppilas
tutustuu
matematiikan
oppimista
tukevaan
ohjelmistoon ja
käyttää sitä
ohjatusti.

Oppilas
käyttää
sopivaa
ohjelmistoa
omien
tuotosten
laatimiseen ja
matematiikan
opiskeluun.

Oppilas
käyttää tieto-
ja
viestintätekn
ologiaa
matemaattis-
ten
ongelmien
tarkastelemi
seen ja
ratkaisemise
en.

Oppilas
soveltaa ja
yhdistää
tieto- ja
viestintätek-
nologiaa
tutkivassa
työskentelys-
sä.



yksikönmuunnoks
et

S6 Tietojen käsittely ja
tilastot sekä
todennäköisyys:

- Tietojen käsittely,
tilastot sekä
todennäköisyys
käsitellään 9.
luokalla

Käsitteelliset ja
tiedonalakohtai
set tavoitteet

T10
ohjata oppilasta
vahvistamaan
päättely- ja
päässälaskutaito
a ja kannustaa
oppilasta
käyttämään
laskutaitoaan eri
tilanteissa

S1, S2 L1, L3, L4 Päättely- ja
laskutaito

Oppilas laskee
päässään
lyhyitä
laskutoimituk-
sia ja löytää
ohjattuna
matemaattisia
säännönmu-
kaisuuksia.

Oppilas laskee
päässään
laskutoimituk-
sia ja löytää
matemaattisia
säännönmukai-
suuksia.

Oppilas
käyttää
aktiivisesti
päättely- ja
päässälas-
kutaitoa.

Oppilas
laskee
päässään
monivaihei-
sia
laskutoimi-
tuksia ja
soveltaa
päättelyky-
kyään eri
tilanteissa.

T11
ohjata oppilasta
kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoimit
uksia
rationaaliluvuilla

S2 L1, L4 Peruslaskutoi
mitukset
rationaaliluvui
lla

Oppilas laskee
samannimis-
ten, positiivis-
ten
murtolukujen
yhteen- ja
vähennyslas-
kuja.  

Oppilas kertoo
murtoluvun
kokonaislu-
vulla. 

Oppilas laskee
positiivisten
murtolukujen
yhteen- ja
vähennyslasku-
ja.  

Oppilas kertoo
ja jakaa
murtoluvun
kokonaislu-
vulla. 

Oppilas
laskee
sujuvasti
peruslasku-
toimituksia
rationaalilu-
vuilla.

Oppilas
hyödyntää
rationaalilu-
kujen
peruslasku-
toimituksia
ongelman-
ratkaisussa.  

T12
tukea oppilasta
laajentamaan
lukukäsitteen
ymmärtämistä
reaalilukuihin

S2 L1, L4 Lukukäsite Oppilas
sijoittaa
annetun
desimaaliluvun
lukusuoralle.

Oppilas
tunnistaa

Oppilas
kuvailee,
millaisia lukuja
on eri
lukujoukoissa
ja sijoittaa
niitä lukusuo-
ralle.

Oppilas
tunnistaa
rationaalilu-
vun ja
irrationaali-
luvun eron.

Oppilas
ymmärtää
tarkan arvon
ja likiarvon
eron sekä
määrittää
lukujen



tilanteet, jolloin
tarvitaan
pyöristämistä.

Oppilas
pyöristää luvun
annettuun
tarkkuuteen.

Oppilas
pyöristää
luvun
oikeaan
tarkkuuteen.

suuruusjärjes
tyksen.

T13
tukea oppilasta
laajentamaan
ymmärrystään
prosenttilasken-
nasta

S2, S6 L1, L3, L6 Prosentin
käsite ja
prosenttilas-
kenta

Oppilas
selittää, päätte-
lee tai laskee
prosenttiosuu-
den ja
prosenttiluvun
osoittaman
määrän.

Oppilas laskee
prosenttiosuu-
den,
prosenttiluvun
osoittaman
määrän
kokonaisuudes-
ta sekä
muutoksen
suuruuden ja
muutoksen
prosentteina.

Oppilas osaa
käyttää
prosenttilas-
kennan eri
menetelmiä.

Oppilas
ymmärtää
prosentin ja
prosenttiyksi
kön välisen
eron.

Oppilas
tekee
suhteellista
vertailua ja
hyödyntää
prosenttilas-
kentaa eri
tilanteissa. 

T14
ohjata oppilasta
ymmärtämään
tuntemattoman
käsite ja
kehittämään
yhtälönratkaisutai-
tojaan

S3, S4 L1, L4 Tuntemattom
an käsite ja
yhtälönrat-
kaisutaidot

Oppilas
yhdistää
samanmuotoi-
sia termejä.

Oppilas ratkai-
see ohjattuna
ensimmäisen
asteen yhtälöitä
ja päättelee
ohjattuna
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön jonkin
ratkaisun. 

Oppilas
sieventää
lausekkeita.

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruuden
säilymisen ja
ratkaisee
ensimmäisen
asteen yhtälön
symbolisesti ja
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön joko
päättelemällä

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruu-
den käsitteen
ja ratkaisee
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön
symbolisesti.

Oppilas
käyttää
sujuvasti
tuntematon-
ta yhtälön
muodosta-
misessa ja
hyödyntää
yhtälönrat-
kaisun
taitoja
ongelman-
ratkaisussa. 
 



tai
symbolisesti. 

T16
tukea oppilasta
ymmärtämään
geometrian
käsitteitä ja niiden
välisiä yhteyksiä

S5 L1, L4, L5 Geometrian
käsitteiden ja
niiden
välisten
yhteyksien
hahmottami-

nen

Oppilas
tunnistaa ja
nimeää kulmia
ja monikulmioita
ja laskee
ohjattuna niihin
liittyviä laskuja.

Oppilas piirtää
suoran suhteen
symmetrisiä
kuvioita. 

Oppilas piirtää
pisteen suhteen
symmetrisiä
kuvioita.

Oppilas löytää
vastinosat
yhdenmuotoi-
sista kuvioista,
käyttää
verrantoa ja
osaa määrittää
mittakaavan. 

Oppilas
hyödyntää
perustellen
geometrian
peruskäsit-
teisiin ja
yhdenmuo-
toisuuteen
liittyviä
ominaisuuk-
sia.

Oppilas
käyttää
verrantoa
ja ymmärtää
mittakaavan
käsitteen.

Oppilas
käyttää
yhdenmuo-
toisuutta ja
verrantoa
ongelman-
ratkaisussa. 

T17
ohjata oppilasta
ymmärtämään ja
hyödyntämään
suorakulmaiseen
kolmioon ja
ympyrään liittyviä
ominaisuuksia

S5 L1, L4, L5 Suorakulmai-
sen kolmion
ja ympyrän
ominaisuuk-
sien
hahmottami-
nen

Oppilas laskee
hypotenuusan
pituuden
käyttämällä
Pythagoraan
lausetta.

Oppilas osaa
tutkia kolmion
suorakulmai-
suutta.

Oppilas
tunnistaa
ympyrään

Oppilas
ratkaisee
suorakulmaisen
kolmion sivun
pituuden
Pythagoraan
lauseella ja
löytää kulmalle
viereisen ja
vastaisen
kateetin ja
hypotenuusan
sekä tietää,
miten ne liittyvät

Oppilas
ratkaisee
annetusta
suorakulmai-
sesta
kolmiosta
kulmien
suuruudet ja
sivujen
pituudet.

Oppilas
ymmärtää
kehäkulman
ja keskuskul-

Oppilas
käyttää
Pythagoraan
lausetta ja
sen
käänteislau-
setta sekä
trigonomet-
riaa
ongelman-
ratkaisussa. 



liittyviä käsitteitä
ja laskee
ohjattuna
ympyrän kehän
pituuden.

trigonometrisiin
funktioihin.

Oppilas laskee
ympyrän kehän
pituuden.

man käsitteet
sekä laskee
keskuskul-
maa
vastaavan
kaaren
pituuden.

T18
kannustaa
oppilasta
kehittämään
taitoaan laskea
pinta-aloja ja
tilavuuksia

S5 L1, L4 Pinta-alojen
ja
tilavuuksien
laskutaito

Oppilas
muuntaa
yleisimmin
käytettyjä
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas osaa
laskea
suorakulmion
pinta-alan ja
suorakulmaisen
särmiön
tilavuuden.

Oppilas
muuntaa
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas laskee
yleisimpien
tasokuvioiden
pinta-alat ja
kappaleiden
tilavuudet. 

Oppilas
käyttää
pinta-ala- ja
tilavuusyksi-
köiden
muunnoksia.

Oppilas
laskee
yksittäisen
tasokuvion
pinta-alan ja
kappaleen
tilavuuden
sekä vaipan
pinta-alan.

Oppilas
laskee
keskuskul-
maa
vastaavan
sektorin
pinta-alan.

Oppilas
laskee
moniosaisen
tasokuvion
pinta-alan,
kappaleen
tilavuuden ja
vaipan
pinta-alan
sekä
hyödyntää
osaamistaan
ongelman-
ratkaisussa.



T20
ohjata oppilasta
kehittämään
algoritmista
ajatteluaan sekä
taitojaan soveltaa
matematiikkaa ja
ohjelmointia
ongelmien
ratkaisemiseen

S1 L1, L4, L5,
L6

Algoritminen
ajattelu ja
ohjelmointi-
taidot

Oppilas
tunnistaa
yksinkertaisen
algoritmin
askeleet ja
testaa ohjattuna
valmiita
ohjelmia.

Oppilas käyttää
ehto- ja
toistorakennetta
ohjelmoinnissa
sekä testaa ja
tulkitsee
ohjelmia.

Oppilas
soveltaa
algoritmisen
ajattelun
periaatteita ja
ohjelmoi
pieniä
ohjelmia.

Oppilas
hyödyntää
ohjelmointia
ongelmien
ratkaisussa.

Oppilas
muokkaa ja
kehittää
ohjelmaa.

Vuosiluokka 9 - matematiikan tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Opetuksen
tavoite

Sisältö-
alueet

Opetuksen tavoitteista
johdetut oppimisen
tavoitteet

Laaja-alai-
nen
osaaminen

Arvioinnin
kohde

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
9

Merkitys, arvot ja
asenteet
T1
vahvistaa
oppilaan
motivaatiota,
myönteistä
minäkuvaa ja
itseluottamusta
matematiikan
oppijana

S1-S6 S1 Ajattelun taidot ja
menetelmät:

- ohjelmien
tekeminen
graafisessa tai
tekstipohjaisessa
ohjelmaympäris-
tössä

- ks. esim
eNorssin
Ohjelmointipolku
7-9

L1, L3, L5 Ei vaikuta
arvosanan
muodostami-
sen
perusteena.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.



S2 Työskentelyn taidot:

- kerrataan 7.- ja
8.luokkien S2
sisällöt

S3 Algebra:

- yhtälöparin
käsite

- yhtälöparin
ratkaiseminen
graafisesti ja
algebrallisesti

- yhtälöparin
käyttö ongel-
manratkaisussa

T2
kannustaa
oppilasta
ottamaan
vastuuta
matematiikan
oppimisesta sekä
yksin että
yhdessä toimien

S1-S6 L3, L7 Vastuunotta
minen
opiskelusta

Oppilas
kykenee
ohjattuna
aloittamaan
työskentelyn ja
ylläpitämään
sitä.

Oppilas
työskentelee
osin
itsenäisesti ja
saattaa
työskentelyn
ohjattuna
loppuun.
Oppilas
osallistuu
ryhmän
toimintaan
vaihtelevasti.

Oppilas ottaa
vastuuta
omasta
oppimises-
taan ja
osallistuu
rakentavasti
ryhmän
toimintaan.

Oppilas
ottaa
vastuuta
ryhmän
toiminnasta
ja pyrkii
kehittämään
koko
ryhmän
osaamista.

Työskentelyn
taidot

S4 Funktiot:

- funktio
- suoran ja

paraabelin
piirtäminen

- kulmakertoimen
ja vakiotermin
käsitteet

- kuvaajien
tulkinta, esim.
funktion
kasvaminen ja
väheneminen

- nollakohdat
- riippuvuuksien

kuvaaminen
graafisesti ja
algebrallisesti

T3
ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
ymmärtämään
oppimiensa
asioiden välisiä
yhteyksiä

S1-S6 L1, L4 Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas
havaitsee
ohjattuna
opittavien
asioiden välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
havaitsee ja
kuvailee
oppimiensa
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
löytää ja
selittää
perustellen
oppimiensa
asioiden
välisiä
yhteyksiä.

Oppilas
yhdistää
oppimiaan
asioita ja
kuvailee,
mistä
opittujen
asioiden
yhteys
johtuu.

T4
kannustaa
oppilasta
harjaantumaan
täsmälliseen
matemaattiseen
ilmaisuun

S1-S6 L1, L2, L4,
L5

Matemaat-
tinen ilmaisu

Oppilas
ilmaisee
ohjattuna
matemaattista
ajatteluaan
jollakin tavalla.

Oppilas
ilmaisee
matemaattista
ajatteluaan
joko suullisesti
tai kirjallisesti.

Oppilas
ilmaisee
matemaattis-
ta ajatteluaan
sekä
suullisesti

Oppilas
ilmaisee
perustellen
matemaat-
tista
ajatteluaan.



- suoraan ja
kääntäen
verrannollisuus

S5 Geometria:

- kolmiulotteisten
kappaleiden
luokitteleminen

- tilavuusyksiköt ja
yksikönmuun-
nokset

- särmiön, pallon,
lieriön ja kartion
pinta-alat ja
tilavuudet

- trigonometriset
funktiot

S6 Tietojen käsittely ja
tilastot sekä
todennäköisyys:

- erilaisten
diagrammien
tulkinta ja
tuottaminen

- keskiarvo,
tyyppiarvo ja
mediaani

- frekvenssi ja
suhteellinen
frekvenssi

- hajonta
- todennäköisyys-l

askenta

suullisesti ja
kirjallisesti

että
kirjallisesti.

T5
tukea oppilasta
loogista ja luovaa
ajattelua vaativien
matemaattisten
tehtävien
ratkaisemisessa
ja siinä
tarvittavien
taitojen
kehittämisessä

S1-S6 L1, L3, L4,
L5, L6

Ongelman-
ratkaisutai-
dot

Oppilas
jäsentää
ohjattuna
ongelmia ja
ratkaisee osia
ongelmasta. 

Oppilas osaa
poimia
annetusta
ongelmasta
matemaatti-
sen
informaation ja
ratkaisee
ohjattuna
ongelmia.

Oppilas
jäsentää ja
ratkaisee
loogista ja
luovaa
ajattelua
vaativia
ongelmia. 

Oppilas
tutkii, onko
olemassa
muita
ratkaisu-
vaihtoehto-
ja.

T6
ohjata oppilasta
arvioimaan ja
kehittämään
matemaattisia
ratkaisujaan sekä
tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä

S1-S6 L1, L3, L4,
L6

Taito
arvioida ja
kehittää
matemaatti-
sia ratkaisuja

Oppilas selittää
ohjattuna
tuottamansa
ratkaisun ja
pohtii ohjattuna
tuloksen
mielekkyyttä.

Oppilas
selittää
laatimansa
ratkaisun,
pohtii tuloksen
mielekkyyttä ja
arvioi
ohjattuna
ratkaisuaan.

Oppilas
tarkastelee
kriittisesti
matemaattis-
ta
ratkaisuaan
ja tuloksen
mielekkyyttä.

Oppilas
arvioi ja
tarvittaessa
kehittää
ratkaisuaan.

T7
rohkaista
oppilasta
soveltamaan
matematiikkaa
muissakin
oppiaineissa ja
ympäröivässä
yhteiskunnassa

S1-S6 L1 - L7 Matematii-
kan sovelta-
minen

Oppilas
tunnistaa
matematiikan
käyttömahdol-
lisuudet
ympärillään ja
tietää
ongelman
matemaatti-
sen muotoilun
tarpeellisuu-
den.

Oppilas
soveltaa
matematiikkaa
muotoillen
ongelmia
matematiikan
kielelle
annettuja
esimerkkejä
noudattaen.

Oppilas
soveltaa
matematiik-
kaa eri
ympäristöissä
muotoillen
reaalimaail-
man
ongelmia
matematiikan
kielelle. 

Oppilas
antaa
esimerkke-
jä, kuinka
matematiik-
kaa
sovelletaan
yhteiskun-
nassa.

Oppilas
hyödyntää
matematii-
kan



taitojaan eri
tilanteissa.

T8
ohjata oppilasta
kehittämään
tiedonhallinta- ja
analysointitaito-
jaan sekä opastaa
tiedon kriittiseen
tarkasteluun

S1, S4,
S6

L1, L4, L5 Tiedon
analysointi ja
kriittinen
tarkastelu

Oppilas
osaa vertailla
ohjattuna tietoa
matemaattisella
perusteella.

Oppilas
käsittelee ja
esittää tietoa
annetun
esimerkin
mukaisesti.

Oppilas
hankkii,
käsittelee ja
esittää tietoa
sekä pohtii
sen
uskottavuutta.

Oppilas
soveltaa
tiedonhallin-
ta- ja analy-
sointitaitoja,
tulkitsee
tietoa sekä
arvioi tiedon
luotettavuut-
ta.

T9
opastaa oppilasta
soveltamaan
tieto- ja
viestintäteknolo-
giaa matematii-
kan opiskelussa
sekä ongelmien
ratkaisemisessa

S1 – S6 L5 Tieto- ja
viestintätek-
nologian
käyttö

Oppilas
tutustuu mate-
matiikan
oppimista
tukevaan
ohjelmistoon ja
käyttää sitä
ohjatusti.

Oppilas
käyttää
sopivaa
ohjelmistoa
omien
tuotosten
laatimiseen ja
matematiikan
opiskeluun.

Oppilas
käyttää tieto-
ja viestintä-
teknologiaa
matemaattis-
ten
ongelmien
tarkastele-
miseen ja
ratkaisemi-
seen.

Oppilas
soveltaa ja
yhdistää
tieto- ja
viestintätek-
nologiaa
tutkivassa
työskente-
lyssä.

Käsitteelliset ja
tiedonalakohtais
et tavoitteet

T10
ohjata oppilasta
vahvistamaan
päättely- ja
päässälaskutaitoa
ja kannustaa
oppilasta

S1, S2 L1, L3, L4 Päättely- ja
laskutaito

Oppilas laskee
päässään
lyhyitä
laskutoimituk-
sia ja löytää
ohjattuna
matemaattisia

Oppilas laskee
päässään
laskutoimituk-
sia ja löytää
matemaattisia
säännönmu-
kaisuuksia.

Oppilas
käyttää
aktiivisesti
päättely- ja
päässälasku-
taitoa.

Oppilas
laskee
päässään
monivaihei-
sia lasku-
toimituksia
ja soveltaa



käyttämään
laskutaitoaan eri
tilanteissa

säännönmukai-
suuksia.

päättelyky-
kyään eri
tilanteissa.

T11
ohjata oppilasta
kehittämään
kykyään laskea
peruslaskutoimi-
tuksia
rationaaliluvuilla

S2 L1, L4 Peruslasku-
toimitukset
rationaali-
luvuilla

Oppilas laskee
samannimisten,
 positiivisten
murtolukujen
yhteen- ja
vähennyslas-
kuja.  

Oppilas kertoo
murtoluvun
kokonaisluvul-
la. 

Oppilas laskee
positiivisten
murtolukujen
yhteen- ja
vähennyslas-
kuja.  

Oppilas kertoo
ja jakaa
murtoluvun
kokonaisluvul-
la. 

Oppilas
laskee
sujuvasti
peruslasku-
toimituksia
rationaalilu-
vuilla.

Oppilas
hyödyntää
rationaalilu-
kujen
peruslasku-
toimituksia
ongelman-
ratkaisussa. 
 

T12
tukea oppilasta
laajentamaan
lukukäsitteen
ymmärtämistä
reaalilukuihin

S2 L1, L4 Lukukäsite Oppilas
sijoittaa
annetun
desimaaliluvun
lukusuoralle.

Oppilas
tunnistaa
tilanteet, jolloin
tarvitaan
pyöristämistä.

Oppilas
kuvailee,
millaisia lukuja
on eri
lukujoukoissa
ja sijoittaa
niitä lukusuo-
ralle.

Oppilas
pyöristää luvun
annettuun
tarkkuuteen.

Oppilas
tunnistaa
rationaalilu-
vun ja
irrationaalilu-
vun eron.

Oppilas
pyöristää
luvun oikeaan
tarkkuuteen.

Oppilas
ymmärtää
tarkan arvon
ja likiarvon
eron sekä
määrittää
lukujen
suuruusjär-
jestyksen.



T13
tukea oppilasta
laajentamaan
ymmärrystään
prosenttilasken-
nasta

S2, S6 L1, L3, L6 Prosentin
käsite ja
prosenttilas-
kenta

Oppilas
selittää, päät-
telee tai laskee
prosenttiosuu-
den ja
prosenttiluvun
osoittaman
määrän.

Oppilas
laskee
prosenttio-
suuden,
prosenttiluvun
osoittaman
määrän
kokonaisuu-
desta sekä
muutoksen
suuruuden ja
muutoksen
prosentteina.

Oppilas osaa
käyttää
prosenttilas-
kennan eri
menetelmiä.

Oppilas
ymmärtää
prosentin ja
prosenttiyksi-
kön välisen
eron.

Oppilas
tekee
suhteellista
vertailua ja
hyödyntää
prosenttilas
kentaa eri
tilanteissa. 

T14
ohjata oppilasta
ymmärtämään
tuntemattoman
käsite ja
kehittämään
yhtälönratkaisu-
taitojaan

S3, S4 L1, L4 Tuntemat-
toman
käsite ja
yhtälönrat-
kaisutaidot

Oppilas
yhdistää
samanmuotoi-
sia termejä.

Oppilas ratkai-
see ohjattuna
ensimmäisen
asteen
yhtälöitä ja
päättelee
ohjattuna
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön jonkin
ratkaisun. 

Oppilas
sieventää
lausekkeita.

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruu-
den
säilymisen ja
ratkaisee
ensimmäisen
asteen
yhtälön
symbolisesti
ja vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön joko
päättelemällä
tai
symbolisesti. 

Oppilas
ymmärtää
yhtäsuuruu-
den käsitteen
ja ratkaisee
vaillinaisen
toisen asteen
yhtälön
symbolisesti.

Oppilas
käyttää
sujuvasti
tuntema-
tonta
yhtälön
muodosta-
misessa ja
hyödyntää
yhtälönrat-
kaisun
taitoja
ongelman-
ratkaisus-
sa.  



T15
ohjata oppilasta
ymmärtämään
muuttujan
käsite ja
tutustuttaa
funktion
käsitteeseen.
Ohjata oppilasta
harjoittelemaan
funktion kuvaajan
tulkitsemista ja
tuottamista

S3, S4 L1, L4, L5 Muuttujan ja
funktion
käsitteet se-
kä kuvaajien
tulkitsemi-
nen ja
tuottaminen

Oppilas laskee
lausekkeen
arvon ja lukee
leikkauspistei-
den
koordinaatteja.

Oppilas
tunnistaa
nousevan ja
laskevan
suoran
yhtälöstä.

Oppilas piirtää
ohjattuna
ensimmäisen
asteen funktion
kuvaajan
koordinaatis-
toon.

Oppilas
sijoittaa
muuttujan
paikalle
lukuarvoja ja
saatuja
pisteitä
koordinaatis-
toon.

Oppilas
piirtää
ensimmäisen
asteen
funktion
kuvaajan ja
ratkaisee
ohjattuna
yhtälöparin
graafisesti tai
algebrallisesti.

Oppilas
ymmärtää
muuttujan ja
funktion
käsitteet sekä
osaa piirtää
funktion
kuvaajia.

Oppilas
ratkaisee
annetun
yhtälöparin
graafisesti ja
algebrallises-
ti.

Oppilas
käyttää
yhtälöparia
ongelman-
ratkaisussa
ja
ymmärtää
yhtälönrat-
kaisun
geometri-
sen
merkityk-
sen.

Oppilas
osaa tulkita
kuvaajia
monipuolis
esti.

T16
tukea oppilasta
ymmärtämään
geometrian
käsitteitä ja
niiden välisiä
yhteyksiä

S5 L1, L4, L5 Geometrian
käsitteiden
ja niiden
välisten
yhteyksien
hahmot-
taminen

Oppilas
tunnistaa ja
nimeää kulmia
ja
monikulmioita
ja laskee
ohjattuna niihin
liittyviä laskuja.

Oppilas piirtää
suoran suhteen
symmetrisiä
kuvioita. 

Oppilas
piirtää pisteen
suhteen
symmetrisiä
kuvioita.

Oppilas löytää
vastinosat
yhdenmuotoi-
sista
kuvioista,
käyttää
verrantoa ja
osaa

Oppilas
hyödyntää
perustellen
geometrian
peruskäsit-
teisiin ja
yhdenmuotoi-
suuteen
liittyviä
ominaisuuk-
sia.

Oppilas
käyttää
verrantoa

Oppilas
käyttää
yhdenmuo-
toisuutta ja
verrantoa
ongelman-
ratkaisus-
sa. 



määrittää
mittakaavan. 

ja ymmärtää
mittakaavan
käsitteen.

T17
ohjata oppilasta
ymmärtämään ja
hyödyntämään
suorakulmaiseen
kolmioon ja
ympyrään liittyviä
ominaisuuksia

S5 L1, L4, L5 Suorakulmai
sen kolmion
ja ympyrän
ominaisuuk-
sien
hahmottami
nen

Oppilas laskee
hypotenuusan
pituuden
käyttämällä
Pythagoraan
lausetta.

Oppilas osaa
tutkia kolmion
suorakulmai-
suutta.

Oppilas
tunnistaa
ympyrään
liittyviä
käsitteitä ja
laskee
ohjattuna

Oppilas
ratkaisee
suorakulmais
en kolmion
sivun
pituuden
Pythagoraan
lauseella ja
löytää
kulmalle
viereisen ja
vastaisen
kateetin ja
hypotenuusan
sekä tietää,
miten ne
liittyvät
trigonometri-
siin
funktioihin.

Oppilas
ratkaisee
annetusta
suorakulmai-
sesta
kolmiosta
kulmien
suuruudet ja
sivujen
pituudet.

Oppilas
ymmärtää
kehäkulman
ja keskuskul-
man käsitteet
sekä laskee
keskuskul-
maa
vastaavan
kaaren
pituuden.

Oppilas
käyttää
Pythago-
raan
lausetta ja
sen
käänteis-
lausetta
sekä
trigonomet-
riaa
ongelman-
ratkaisus-
sa.

T18
kannustaa
oppilasta
kehittämään
taitoaan laskea
pinta-aloja ja
tilavuuksia

S5 L1, L4 Pinta-alojen
ja
tilavuuksien
laskutaito

Oppilas
muuntaa
yleisimmin
käytettyjä
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas
muuntaa
pinta-alan ja
tilavuuden
yksiköitä.

Oppilas
laskee
yleisimpien

Oppilas
käyttää
pinta-ala- ja
tilavuusyksi-
köiden
muunnoksia.

Oppilas
laskee

Oppilas
laskee
moniosai-
sen
tasokuvion
pinta-alan,
kappaleen
tilavuuden
ja vaipan



Oppilas osaa
laskea
suorakulmion
pinta-alan ja
suorakulmai-
sen särmiön
tilavuuden.

tasokuvioiden
pinta-alat ja
kappaleiden
tilavuudet. 

yksittäisen
tasokuvion
pinta-alan ja
kappaleen
tilavuuden
sekä vaipan
pinta-alan.

Oppilas
laskee
keskuskul-
maa
vastaavan
sektorin
pinta-alan.

pinta-alan
sekä
hyödyntää
osaamis-
taan
ongelman-
ratkaisus-
sa.

T19
ohjata oppilasta
määrittämään
tilastollisia
tunnuslukuja ja
laskemaan
todennäköisyyk-
siä

S6 L3, L4, L5 Tilastolliset
tunnusluvut
ja
todennäköi-
syyslasken-
ta

Oppilas lukee
tiedon pylväs-,
viiva- ja
ympyrädia-
grammista
sekä
taulukosta.

Oppilas laskee
keskiarvon ja
määrittää
ohjattuna
tyyppiarvon ja
mediaanin.

Oppilas
päättelee
ohjattuna
klassisia
todennäköi-
syyksiä. 

Oppilas osaa
esittää tiedon
sopivalla
diagrammilla
tai taulukolla.

Oppilas
laskee
tavallisimpia
keskilukuja,
määrittää
vaihteluvälin
ja osaa
ohjattuna
kertoa
tutkimustulok-
sista ja
johtopäätök-
sistä.

Oppilas
hallitsee
keskeiset
tilastolliset
tunnusluvut.

Oppilas osaa
toteuttaa
pienen
tutkimuksen,
jossa
hyödyntää
tilastolasken-
taa.

Oppilas
määrittää
klassisia ja
tilastollisia
todennäköi-
syyksiä.

Oppilas
havainnoi
ja vertailee
tutkimuksia
tilastollisia
tunnusluku-
ja hyödyn-
täen.

Oppilas
käyttää
todennä-
köisyyslas-
kentaa
ongelman-
ratkaisus-
sa.



Oppilas
laskee
klassisia
todennäköi-
syyksiä.

T20
ohjata oppilasta
kehittämään
algoritmista
ajatteluaan sekä
taitojaan soveltaa
matematiikkaa ja
ohjelmointia
ongelmien
ratkaisemiseen

S1 L1, L4, L5,
L6

Algoritminen
ajattelu ja
ohjelmointi-
taidot

Oppilas
tunnistaa
yksinkertaisen
algoritmin
askeleet ja
testaa
ohjattuna
valmiita
ohjelmia.

Oppilas
käyttää ehto-
ja toistoraken-
netta
ohjelmoinnis-
sa sekä
testaa ja
tulkitsee
ohjelmia.

Oppilas
soveltaa
algoritmisen
ajattelun
periaatteita ja
ohjelmoi
pieniä
ohjelmia.

Oppilas
hyödyntää
ohjelmoin-
tia
ongelmien
ratkaisus-
sa.

Oppilas
muokkaa ja
kehittää
ohjelmaa.


