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Matematiikan osaaminen vahvaksi – Iloa opetukseen ja oppimiseen on koulumatematiikan
käsikirja opettajille, opiskelijoille ja vanhemmille. Sen sisällössä painottuvat peruskäsitteiden
ymmärryksen varmistaminen, monipuolinen välineiden käyttö ja erilaiset oppimisen apukeinot.
Kirja tarjoaa tarkan kuvauksen opetuksen kulusta: miten oppilaille puhutaan ja miten käsitteet
konkretisoidaan välineillä ja piirtämällä. Välineet ovat hyödyllisiä kaikille oppilaille, sillä niiden
avulla voidaan saada uusi näkökulma oppimiseen sekä syvennetään ymmärrystä. Kirja auttaa
hahmottamaan matematiikan opetuksen ja oppimisen peruslinjat sekä suunnittelemaan opetusta
oppilaiden lähtötason pohjalta eri aihepiireistä ja tuntikohtaisesti.
Tie matematiikan oppimiseen on ymmärtäminen.

Käsikirjaan pääset tutustumaan tarkemmin ELLI-kustantajan sivuilla:
https://ellinkauppa.fi/tuote/matematiikan-osaaminen-vahvaksi/

Käsikirjassa käsitellään osaamisen varmistamisen ja korjaavan opetuksen periaatteet ja ohjeet
eriyttävästä opetuksesta. Oppimisen tukena ja osaamisen varmistamisessa käytettävät junnaukset
ja kartoitukset ovat kopioitavissa erillisestä Materiaalikirjasta, jossa on lyhyet ohjeet oppilaille.
Tästä näkee miten molemmat kirjat liittyvät toisiinsa!

Ote Hannele Ikäheimon käsikirjasta

@ ELLI 2021

Alla on esimerkki oppimistavoitteista ja osaamisen valmistamisesta sekä
4.05 Matematiikan opetuksen tavoitteet ja opetustehtävät
luvun 1234 konkretisoimisesta.
Lukualue 100–9999 (ks. luku 9)
Perusta, jolle
Lukukäsite
rakentuu
lukualueella
100–9999
Oppimistavoitteet

Lukumäärän hahmottaminen, lukujen hajotelmat,
lukujen konkretisointi lukualueilla 0–100

Oppilas osaa
– näyttää luvut 100–9999 käsitteenmuodostusvälineillä
ja piirtämällä sekä kertoa, mitä luku tarkoittaa
5.40– Kymmenjärjestelmää
ja laskuja
lukea numeroin merkittyjä
lukujakonkretisoivat
100–9999 ja välineet
kirjoittaa kirjaimin lukuja 100–9999, jotka on merkitty
numeroin.

Osaamisen

Luokilla 3 ja 4

Oppimistavoitteet

Oppilas osaa näyttää ja kertoa, miten yhteen- ja
vähennyslaskut allekkain suoritetaan
– välineillä
– piirtämällä
– ilman konkretiaa.

(Lisätään yksi ykköskuutio.)
Sitten huomataan
luvun 429 jälkeen, että ykkösten kohdalle
varmistaminen
Lukukäsitejunnaus
on tullut 10 ykköstä, jotka pitää vaihtaa
kymppisauvaksi kymppien paikalle. Lukujonon
Kymppikartoitukset 1 ja 2
seuraava luku on 30, jossa nolla ilmoittaa, että ykkösiä ei ole yhtään. Viimeinen luku on
Perusta, jolle
Yhteen- ja
Lukukäsite 0–9999, yhteen- ja vähennyslaskut luku31.
alueella 0–100
vähennyslaskujen rakentuu
algoritmit
lukualueella
100–9999

Osaamisen
Luokalla 4
varmistaminen Opettajan laatimat tehtävät (ks. esimerkit 9.30a ja
9.30b)

Kymppikartoitukset 1 ja 2
Perusta, jolle
Kymmenellä
Lukukäsite 0–9999, kertolaskut ja jakolaskut lukurakentuu
alueella 0–100
kertominen ja
jakaminen sekä
OppimisOppilas osaa näyttää ja kertoa, miten
Kuva 5.40a.
Vasemmalla
kymmenjärjestelmävälineitä
jajaoikealla
luku 1234 esitettynä
kertoja
jakolastavoitteet
– lukuja kerrotaan
jaetaan
kymmenellä
Kuva 5.40a. Vasemmalla kymmenjärjestelmävälineitä
ja oikealla
luku 1234
paikka-alustalla
kymmenjärjestelmävälineillä.
kujen
algoritmit
käyttäen apuna välineitä ja piirroksia
esitettynä
paikka-alustalla kymmenjärjestelmävälineillä.
lukualueella
– kerto- ja jakolaskut suoritetaan allekkain välineillä,
100–9999
piirtämällä ja ilman konkretiaa.
Osaamisen
Luokalla 4
varmistaminen Opettajan laatimat tehtävät (ks. esimerkit 9.40a–b,
9.70a–b, 9.80a–b)

Päässälaskujunnaukset 14–17

Seuraavalla sivulla on esimerkki desimaaliluvun käsitteen opetuksesta.
Taulukko jatkuu seuraavalle sivulle.
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Kuva 5.40b. Vasemmalla kymmenjärjestelmävälineiden ykköskuutio ja desimaaliosat ja oikealla luku 3,156 esitettynä paikka-alustalla kymmenjärjestelmävälineillä ja desimaaliosilla.

Suurten lukujen
käsitteen ja laskujen konkretisointi
sekä laskeminen
suurilla luvuilla
päässä ja allekkain

Perusta, jolle
rakentuu

Luonnollisten lukujen käsite

Oppimistavoitteet

Oppilas osaa
– näyttää suuret luvut isoilla kymmenjärjestelmävälineillä ja kertoa, mitä luvut tarkoittavat
–
lukea numeroin merkittyjä lukuja ja kirjoittaa kirjaimin
5.40 Kymmenjärjestelmää ja laskuja konkretisoivat välineet
luvut, jotka on merkitty numeroin
– näyttää laskut isoilla kymmenjärjestelmävälineillä ja
Alla on esimerkki oppimistavoitteista kertoa,
ja osaamisen
valmistamisesta
sekä
mitä laskut
tarkoittavat.
Osaamisen
Luokilla luvun
5 ja 6 29 jälkeen, että ykkösten kohdalle
luvun
3,156
(Lisätään
yksikonkretisoimisesta.
ykköskuutio.)
Sitten huomataan

varmistaminen
Lukukäsitejunnaus
5
on tullut 10 ykköstä, jotka
pitää vaihtaa
kymppisauvaksi kymppien
paikalle. Lukujonon
seuraava luku on 30, jossa nolla ilmoittaa,
että ykkösiä
ei ole
yhtään.
luku on
Opettajan
laatimat
tehtävät
(ks.Viimeinen
esimerkit 9.95a
ja 9.95b)
31.
Desimaaliluvut (ks. luku 10)

Desimaaliluvun
käsite

Perusta, jolle
rakentuu

Luonnollisten lukujen käsite

Oppimistavoitteet

Oppilas osaa
– näyttää desimaaliluvut kymmenjärjestelmävälineillä ja
desimaaliosilla ja piirtämällä sekä kertoa, mitä luvut
tarkoittavat
– lukea numeroin merkittyjä desimaalilukuja ja kirjoittaa
kirjaimin desimaaliluvut, jotka on merkitty numeroin.

Osaamisen
Luokalla 4
varmistaminen Lukukäsitejunnaus 6

Strategiajunnaus 3
Kuva 5.40a. Vasemmalla kymmenjärjestelmävälineitä
ja oikealla14–17
luku 1234 esitettynä
Päässälaskujunnaukset
paikka-alustalla kymmenjärjestelmävälineillä.
Kymppikartoitus 2
Laskujen konkretisointi desimaaliluvuilla päässä ja
allekkain laskien

Perusta, jolle
rakentuu

Desimaaliluvun käsite

Oppimistavoitteet

Oppilas osaa
– näyttää desimaalilukujen laskut kymmenjärjestelmävälineillä ja desimaaliosilla ja piirtämällä sekä kertoa,
mitä laskut tarkoittavat.

Osaamisen
Luokilla 4 ja 5
varmistaminen Kymppikartoitus 2

Desimaalilukujen
yhteys murto- ja
prosenttilukuihin

Perusta, jolle
rakentuu

Desimaaliluvun ja murtoluvun käsite

OppimisOppilas osaa muuttaa desimaaliluvun murtoluvuksi ja
tavoitteet
päinvastoin sekä muuttaa nämä molemmat prosenttiKuva 5.40b. Vasemmalla kymmenjärjestelmävälineiden ykköskuutio ja desimaaliosat ja oiluvuksi.
Kuva
5.40b.
Vasemmalla
kymmenjärjestelmävälineiden
ykköskuutio ja desimaaliosat
ja
kealla
luku 3,156
esitettynä
paikka-alustalla kymmenjärjestelmävälineillä
ja desimaaliosilla.
–
Muunnettavat
murtoluvut
ovat
sellaisia,
että
ne
oikealla luku 3,156 esitettynä paikka-alustalla kymmenjärjestelmävälineillä ja desimaaliosilla.
voidaan konkretisoida sekä välineillä että piirtämällä
(ks. 10.80, 10.85 ja 10.90).

Kymmenjärjestelmäleimasimet
Osaamisen

Luokilla 5 ja 6
varmistaminen
Neljässä erillisessä leimasimessa
on kuvat
kymmenjärjestelmävälineistä:
ykköskuutio,
Lukukäsitejunnaus
7
kymppisauva, satalevy ja tuhatkuutio. Leimasimia painetaan mustetyynyyn, mikä jälkeen
painetaan paperille lukujen mallikuvia, jotka vastaavat piirrettyjä mallikuvia. Tämä nopeuttaa lukujen konkretisointia kuvatasolla. Lisäksi piirtäminen voi monelle oppilaalle
olla tosi vaikeaa ja hidasta. Kuvassa 5.40c on paperille painettu luvun 1234 mallikuva.
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rahoja tauluun, mutta jos käytössä on dokumenttikamera tai jokin älytaulun tapainen,
opetusrahojen näyttäminen onnistuu helposti. Myöhemmin uusia laskuja tehdään yhdessä niin, että myös oppilailla on opetusrahoja ja vihot, joihin laskut kirjoitetaan.
Seuraavassa vaiheessa numeroin merkityt laskut tehdään allekkainlaskuina (esimerkki
9.80b).
Käsikirja
tarjoaa
tarkan
kuvauksen
opetuksen kulusta:
miten oppilaille
puhutaan
Jakolaskut
tehdään
myös
kymmenjärjestelmävälineillä
(esimerkki
9.80c).
Tarinapaperit
ovat
erityisen hyödyllisiä
jakolaskujen
ymmärtämisessä (kuvat 9.80a ja
ja miten
käsitteet
konkretisoidaan
välineillä
ja piirtämällä.
9.80b).

Esimerkki 9.80a. Taulutyöskentely laskuista 246 € : 2 ja 132 € : 2
Esimerkissä
kuvataan
ositusjakolaskun
konkretisoiminen
opetusrahoilla niin, että opettaEsimerkki
9.80a.
Taulutyöskentely
laskusta
246 € : 2
ja näyttää laskun
taululla.
Tärkeää on,
ettei näytetä valmista
kuvaa janiin,
laskua,
ratkaiEsimerkissä
kuvataan
ositusjakolaskun
konkretisoiminen
opetusrahoilla
että josta
opettaja
näyttää
su
näkyy,
vaan
prosessi
näkyy
ja
kuuluu
oppilaille
vaiheittain.
Ensimmäisessä
tehtävässä
laskun taululla. Tärkeää on, ettei näytetä valmista kuvaa ja laskua, josta ratkaisu näkyy, vaan
246 euroa
jaetaan
kahdelle
ja toisessa
132 Tässä
euroatehtävässä
jaetaan kahdelle.
prosessi
näkyy
ja kuuluu
oppilaille
vaiheittain.
246 euroa jaetaan kahdelle.
Keskustelun
kulkukulku
 Keskustelun
Tehtävä
Lasku
246246
€:€
2:2
Tehtävä1.1.
Lasku

246€ : 2

246 € : 2

S

K

Y

100€

10€

10€

100€

10€

10€

S

100€

K

10€

Y

– Tämä on helppo jakolasku, kun kerron
siitä tarinan: 246 euroa jaetaan sinulle ja
minulle tasan.
– Lasku sanotaan matematiikan kielellä
246 euroa jaetaan tasan kahdelle.
– Tässä näkyvät rahat ja yläpuolelle kirjoitan lukuyksiköiden lyhenteet S, K ja Y.
– Jakaminen aloitetaan suurimmasta lukuyksiköstä eli sadoista.

10€

– Kun sadat jaetaan kahdelle, niin kummallekin tulee yksi sadan euron seteli.
9 Kymmenjärjestelmän hallinta vahvaksi – sadoista–miljooniin
Piirrän viivan tähän satojen väliin.
100€

10€

S

10€

K

Y

100€

10€

10€

100€

10€

10€

– Kun kympit jaetaan kahdelle, niin kummallekin tulee kaksi 10 euron seteliä.
– Jatkan viivaa nyt kymppien väliin.
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S

K

341

Y

100€

10€

10€

100€

10€

10€

246 € : 2 = 123 €

– Kun ykköset jaetaan, niin kummallekin
tulee kolme euron kolikkoa.
– Jatkan viivaa edelleen ykkösten väliin.
– Viivan yläpuolella ovat sinulle kuuluvat
rahat ja alapuolella minulle tulevat rahat.
– Kumpikin saa 123 euroa.
Laskuna 246 € : 2 = 123 €.

Tehtävä 2. Lasku 132 € : 2
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– Nyt tehdään toinen lasku, jossa sinulle ja

