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Kaksi mainosta

Muista täyttää Shemun kyselylomake: tarkoitus verrata suomalaisten
ja namibilaisten opettajien käsityksiä.
Geometria ja ohjelmointia -koulutus (6h). Suunnattu ohjelmointia
osaavielle opettajille jotka miettivät, miten ohjelmoinnilla voidaan
tukea matematiikan oppimista.

Turku: 24 & 31.10
Oulu: 14 & 16.11
Helsinki: 23 & 30.11

Ilmoittautumiset: riku.klen@utu.fi.



Lähtökohta

Matematiikan yo-kokeissa mitataan opetussuunnitelman mukaista
osaamista.
Opetussuunnitelman tulkinnassa nojaudutaan kokeenlaatioiden
ymmärrykseen matematiikan luonteesta sekä tutkimustuloksiin
matematiikan oppimisesta ja tulevaisuudessa tarvittavista taidoista
(vrt. Erno Lehtisen esitelmä).
Lähtökohta ei ole oppikirjat eikä se, mitä “tyypillisessä” lukiossa
tunneilla tehdään.
Tavoitteena on tehdä niin monipuolisia tehtäviä, että ei voi käyttää
“opettelen kaikki tehtävätyypitä”-strategiaa.



Matematiikan luonne

Matematiikka on tiede päättelystä, jossa uusi tieto johdetaan
yhdistelemällä aikaisempaa tietoa. Abstraktisti esitettynä:

Lause
A⇒ B

Todistus.
Oletetaan A. Koska A⇒ C , niin saadaan C . Koska C ⇒ B , niin saadaan
B , eli haluttu tulos.

Tutkimuksissa on osoitettu, että jo alakouluikäiset oppilaat pystyvät
päättelyyn, kun formaliteetin taso on sopiva. Esimerkiksi osoittamaan, että
kahden parittoman luvun summa on parillinen.



Matematiikan luonne

Sama väite voidaan todistaa eri tarkkuustasolla riippuen kontekstistä.
Ei ole olemassa absoluuttista mittaa päättelyn hyvyydelle, vaan keskeinen
kriteeri on, miten hyvin päättely vakuuttaa asiantuntevan lukijan/kuulijan.

Lause
A⇒ B

Todistus 1.
Oletetaan A. Koska A⇒ C , niin saadaan C . Koska C ⇒ B , niin saadaan
B , eli haluttu tulos.

Todistus 2.
Oletetaan A. Koska A⇒ C1, niin saadaan C1. Koska C1 ⇒ C2, niin
saadaan C2 [. . . ] Koska Cn ⇒ B , niin saadaan B , eli haluttu tulos.



Tutkimustietoa

Kilpatrick, Swafford and Findell (2001)

Esim. −2x2 + 3(x + 7) + 9 > 3(x + 7)− x2 (k2016, 2b).



Yksi seuraus

Hyvä matemaatikko on erittäin joustava lukiessaan matemaattista
tekstiä. Tämä koskee myös yo-kokeen sensoreita. Notaatio on väline
(kommunikaatioon), ei itsetarkoitus.
⇒ Ei kannata takertua notaatioon, vaan panostaa vastauksessa siihen,

että selittää omaa ajatteluaan.

Vektoriavaruuden määritelmä kirjasta jota käytän syventävällä kurssilla:

⇒ vektorin monta ilmenemismuotoa: v , v , ~v , v, . . .



Yksi seuraus

Hyvä matemaatikko on erittäin joustava lukiessaan matemaattista
tekstiä. Tämä koskee myös yo-kokeen sensoreita. Notaatio on väline
(kommunikaatioon), ei itsetarkoitus.
⇒ Ei kannata takertua notaatioon, vaan panostaa vastauksessa siihen,

että selittää omaa ajatteluaan.
Vektoriavaruuden määritelmä kirjasta jota käytän syventävällä kurssilla:

⇒ vektorin monta ilmenemismuotoa: v , v , ~v , v, . . .



Esimerkkitehtävistä

Sivulla digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/matematiikka/ on
julkaistu kymmenkunta matematiikan esimerkkitehtävää.
Esimerkkitehtävien tarkoituksena on näyttää mitä erityyppisiä tehtäviä
voisi alkuvaiheessa sähköisessa kokeessa esiintyä. Tämä ei tarkoita,
että joka kokeessa olisi vain uudentyyppisiä tehtäviä ja vanhat
tehtävät marginalisoituisivat.

digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/matematiikka/


A1

Alla olevissa kuvissa on piirretty kahden funktion kuvaajat. Funktiot on
muotoa ax+b

x+d ja A sin(πx
C ) + B , missä parametrit a, b, d , A, B ja C ovat

kokonaislukuja ja C > 0. Päättele parametrien arvot ja kirjaa ne
vastauslaatikoihin. Vastauksia ei tarvitse perustella. [· · · ]

Ratio: Graafisen esityksen globaali hahmottaminen. Yksinkertaisilla
vastauksilla voidaan testata syvällistä matemaattista osaamista.



A2

Laske ja sievennä seuraavat lausekkeet. Kirjoita pelkkä vastaus annettuun
vastauslaatikkoon. Voit käyttää ˆ-merkkia potenssia varten.

1 (a + b)3 − (a − b)3

2 D(sin(x2))

3
∫ 1
0 ex dx

Ratio: Perinteinen tehtävä, välivaiheet paperille, nopea vastaus.



A3

1 Missä pisteessä suora x − 5y = 4 leikkaa y-akselin?
2 Ratkaise yhtälö 4x3 = 48. Anna tarkka arvo ja kolmidesimaalinen

likiarvo.
3 Ratkaise yhtälö 2 · 3x = 162.

Ratio: Perinteinen tehtävä, perinteinen vastaus. Rivejä kopioimalla voi
sähköinen järjestelmä joskus myös säästää aikaa.



B1

Kiintopisteiteroinnilla tarkoitetaan kiintopisteyhtälön f (x) = x
ratkaisemista seuraavalla tavalla. Valitaan alkuarvaus x0 ja lasketaan sen
avulla x1 = f (x0), x2 = f (x1) = f (f (x0)), x3 = f (x2) = f (f (f (x0))) jne.
Näin saadaan lukujono (xn), jonka raja-arvo

a = lim
n→∞

xn

on usein, muttei aina, kiintopisteyhtälön ratkaisu, ts. f (a) = a. [· · · ]

Ratio: Tavallinen numeerinen tehtävä, hyödyntää tietokoneen laskennallisia
ominausuuksia.



B2

Leena haluaa tutkia kolmannen asteen polynomeja. Hän muodostaa
polynomin ax3 + bx2 + cx + d kertoimet a, b, c ja d heittämällä noppaa.
Millä todennäköisyydellä hänen polynominsa on kasvava? Jos hän
muodostaa samalla tavalla 5 polynomia, niin millä todennäköisyydellä
mikään niistä ei ole kasvava?
Voit käyttää hahmottamisen apuna oheista Geogebra-tiedostoa
(dynaaminen_esimerkki.ggb), mutta pelkkä kokeilu ei riitä perusteluksi.

Ratio: Tietokoneen tuoma lisäarvo simulaation kautta. Empiirinen
perustelu ei kuitenkaan kelpaa matematiikassa.



B3

Då staden Vasa på 1850-talet brann ner och skulle flyttas ritade
stadsarkitekten Carl Axel Setterberg upp raka esplanader som stod
vinkelrätt mot varandra. I den bifogade bilden vasa.jpg är stadens
centrum inplacerad i ett xy -koordinatsystem. Den gamla järnvägen är
central i uppgiften: järnvägskurvan är färgad grå och avgränsar stadens
centrum norrut. [· · · ]

Ratio: Uuden OPS:n mukaista käyrän sovittamista. Osittain työkalun
käytön testaamista.



B4

Lataa seuraavat pisteet taulukkolaskentaohjelmaan (pisteparit.cvs).
Määritä keskeisimmät tunnusluvut: minimi, maksimi ja keskiarvo. Piirrä
pisteparvi ja sovita siihen regressiosuora. Mikä on suoran kulmakerroin?
Mikä on todennäköinen muuttujan y arvo, kun x = 4,3?

Ratio: Uuden OPS:n mukainen tehtävä. Tietokone mahdollistaa suurten
aineistojen käyttöä. Osittain työkalun käytön testaamista.



AB1

Katso video https://youtu.be/CAkMUdeB06o.
1 Mitä matemaattista lausetta videolla demonstroidaan? Kerro

sanallisesti, mitä lauseeseen liittyviä matemaattisia seikkoja videolta
käy ilmi.

2 Selitä, miksi kyseinen empiirinen koe ei muodosta lauseelle
matemaattisesti pätevää todistusta.

Ratio: Videoa pitää “matematisoida”. Matemaattinen osaaminen pitää
osata sanallistaa. Sanallinen vastaus helpompi syöttää tietokoneelle.

https://youtu.be/CAkMUdeB06o


AB2

Alla on 14 laatikkoa jotka sisältävät lauseen, tai lauseen osan.
1 Valitse ja järjestele raahamalla osa laatikoista tähän niin, että ne

muodostavat seuraavan väitteen todistuksen: Jos n on pariton luku,
niin n2 on pariton luku.

2 Valitse ja järjestele raahamalla osa laatikoista tähän niin, että ne
muodostavat seuraavan väitteen todistuksen: Jos n2 on pariton
luku, niin n on pariton luku.

Kaikkia laatikoita ei välttämättä tarvitse käyttää. [· · · ]

Ratio: Eri vastausformaatti joka soveltuu tietokoneella tehtäväksi
(nopeus). Päättelyn konstruoiminen



Yhteenveto

GeoGebralla ja (MAB) taulukkolaskennalla pärjää pitkälle.
Paperi lienee hyödyllinen ratkaisun hahmottamisvaiheessa jatkossakin.
Opiskelijan ajanhallinta ja omien vahvuuksien/heikkouksien
tunnistaminen korostuu entisestään. (Vastaa hyvin työelämän
vaatimuksia.)


