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Geometrian oppimisesta ja geometrisesta 
käsitteenmuodostuksesta

Koulugeometrian monet kasvot

¡ Euklidinen taso ja avaruusgeometria
l Mittausopillinen, havaintoon ja 

laskennallisiin menetelmiin perustuva 
näkökulma geometriaan

l Dynaamisen geometrian näkökulma
l Deduktiivinen taso- ja avaruusgeometria 

(määrittely, päättely ja todistaminen)
¡ Trigonometria
¡ Analyyttinen geometria
¡ Vektorilaskenta

Harry Silfverberg

Kolme (koulu)geometrian tulkintaa

G1. Konkreettien objektien geometria (mittausoppi)

Lähestymistapa nojaa siihen, että luonto on monissa suhteissa 
geometrisesti järjestynyt, ja geometriset suhteet ja käsitteet 
ikään kuin löydetään reaalitodellisuudesta. Geometriset 
totuudet perustellaan suorien havaintojen ja mittausten avulla. 
Opetuksen keskeisimpinä tavoitteina on geometristen 
muotojen hahmottaminen, muistaminen ja nimeäminen, 
suuruussuhteiden arviointi ja mittaaminen sekä laskeminen.

Harry Silfverberg

G2. Havainnoin perusteltu ideaalisten tasokuvioiden ja 
kappaleiden geometria

Geometriset käsitteet määritellään ja saavat periaatteessa 
merkityksensä määrittelyn kautta, mutta käsitteiden tulkinnallinen 
perusta on edelleen vahvasti havainnoissa. 

Geometriset totuudet, lauseet esitetään osana matemaattista 
systeemiä, mutta perustellaan tai paremminkin tehdään 
uskottaviksi konkreettisten havaintojen, kokeilujen ja mittausten 
kautta. Opetuksen keskeisimpinä tavoitteina on geometristen 
käsitteiden tarkastelu havaintoperustaisina matemaattisina 
objekteina, määrällisten riippuvuussuhteiden esittäminen kaavoina 
ja näiden soveltaminen geometrisissa ja käytännön konteksteissa.
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Peruskäsitteet ja perussuhteet oletetaan ja todetaan vastaavan 
intuitiotamme. Muut esille tulevat käsitteet määritellään 
peruskäsitteiden tai jo määriteltyjen käsitteiden avulla. Geometriset 
totuudet, lauseet todistetaan deduktiivisesti aiemmin perustellun tiedon 
avulla. Ymmärryksen rakentumisen kannalta keskeiseksi muodostuvat 
määrittelyn aseman ymmärtäminen matematiikassa, johdonmukaisen 
päättelyn ja perustelemisen taidot (todistaminen) sekä tiedon 
soveltaminen geometrisiin laskuihin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G3. Kvasiaksiomaattinen geometria 

Näkökulmat G1, G2 ja G3 rakentuvat toistensa päälle limittäin niin, 
että aiemmin sovellettu näkökulma jää aina seuraavan 
tulkintaperustaksi. (Silfverberg 1999, 95-97;  Houdement & 
Kuzniak 2003, 3-5; Parzysz 2003, 1-2). 

Näkökulmien G1 ja G2 limittäisyys konkretisoituu geometrisissa 
kuvioissa; yhtäältä ne voi tulkita piirroksiksi tai kuviksi sinänsä 
(näkökulma G1) ja toisaalta ”vain” representaatioiksi, malleiksi 
ideaalisista kuvioista ja kappaleista (näkökulma G2).

Geometrian ”työmääritelmä”

¡ …aritmetiikka ja algebra tarjoavat oppilaalle 
matemaattisia työkaluja lukumääräsuhtei-
den hahmottamiseen ja käsittelyyn. 
Vastaavasti geometria tarjoaa 
matemaattisia työvälineitä spatiaalisten, 
tilasuhteiden tajuamiseen ja niillä 
operointiin. (Silfverberg 2018,87).

Geometrian perusta on tilasuhteiden 
tajuamisessa

¡ Lajityypillinen, myötäsyntyinen spatiaalinen 
(avaruudellisen hahmottamisen) kyky) 

¡ Kehittyvät spatiaaliset (avaruudellisen 
hahmottamisen) taidot)
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Geometria on osa visuaalista 
kulttuuriamme

Lähde: Maalarilehti 5/89, Ornamenttien geometriaa

Vasta taito hahmottaa kokonaisuuden osia ja rakenteita 
mahdollistaa rakenteen (tarkan) uudelleen tuottamisen.

Geometrian opettamisen kulmakivet

¡ Geometrinen, spatiaalinen hahmotus ja sen 
harjaannuttaminen
l Mitä nähdään ja miten nähty tulkitaan

¡ Geometrinen käsitteenmuodostus
l Pitkä kehitysprosessi kuten lukukäsitteelläkin
l Harjaannuttaa päättelyn taitoihin

¡ Mittaaminen ja laskeminen
l Mittayksiköiden hahmottaminen
l Mittauksen idean ymmärtäminen
l Ei-mitattujen suureiden laskeminen 

mittaustuloksista (annetuista lukuarvoista)
¡ Elämänläheisyyden säilyttäminen

l Luonto, rakennukset, koneet, käsityöt, 
kuvataide…

l Toiminnallisuus
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Käsitteenmuodostuksen kolme 
pääreittiä

1. Prototyyppinen, tyypillisten 
esimerkkien kautta rakentuva 
käsitteenmuodostus

2. Kuvaileva, ominaisuuksiin 
keskittyvä käsitteenmuodostus

3. Määrittelyn ohjaama 
käsitteenmuodostus

Prototyyppinen, tyypillisten esimerkkien kautta 
rakentuva käsitteenmuodostus

¡ Luonnehdintoja:
l ”Suorakulmio on kuin luokan taulu.”
l ”Kolmio on kuin liikennemerkki” 
l ”Tähtimäinen kuvio…”

¡ Tyypillistä
l Käsite on se, millaisena se nähdään ja 

muistetaan
¡ Ilmenee molemmilla tasoilla

l Oppilaan ajattelussa ja selityksissä
l Opettajan käyttämissä luonnehdinnoissa

¡ Tarkastelun taso
l Tyypillisten esimerkkitapausten tunnistaminen 
l Käsitteen rajaus hyvinkin liukuvaa

Kuvaileva, ominaisuuksiin keskittyvä 
käsitteenmuodostus

¡ Luonnehdinta
l ”Suorakulmiossa on neljä sivua, neljä suoraa 

kulmaa, se voi olla myös ”pystyssä, sen ala 
lasketaan kertomalla pituus ja leveys,...”

¡ Tyypillistä
l Paljon yksittäisiä, suhteellisen irrallisia tietoja 

kuvioista, niiden osista ja ominaisuuksista
l Määrittely kertomalla kaiken, mitä tietää

¡ Tarkastelun taso
l Huomion kiinnittäminen kuvion muotoon, sen 

osiin ja ominaisuuksiin

Määrittelyn ohjaama käsitteenmuodostus

¡ Luonnehdinta
l ”Suorakulmio on nelikulmio, jonka kaikki kulmat 

ovat suoria”
¡ Tyypillistä

l Käsite on se, miksi se määritellään
l Käsitteeen rajaus tarkkaa

¡ Tarkastelun taso
l Kyetään tarkkaan tunnistukseen ja luokitteluun
l Hierarkkinen käsitteenmuodostus mahdollinen, 

käsitteiden väliset suhteet osataan päätellä siitä, 
miten käsitteet on määritelty  
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Harry Silfverberg

Käsitteenmuodostuksen  prototyyppieffektit
Mitkä kuvioista ovat kolmioita?

Harry Silfverberg

Spontaani hahmottaminen – vapaa luokittelu
Ryhmittele kuviot toistensa kaltaisiin kuvioihin eri tavoilla. 
Kerro myös, miksi kuviot kuuluvat samaan ryhmään.

9
10

8

7

65
4

3

1

2 Ryhmä 1:________________
Selitys:  _________________

Ryhmä 2:________________
Selitys:  _________________

Ryhmä 3:________________
Selitys:  _________________

jne.

Harry Silfverberg

Lajittele kengät

Leikkaa kengät irti. Liimaa ne 
paperille niin, että 
samankaltaiset kengät 
tulevat samaan ryhmään. 

Harry Silfverberg

Pakotettu luokittelu

Mitkä alla olevista kuvioista A - L ovat suorakulmioita?

Miten tyypillinen 4. luokan oppilas vastaa?

A B C D

E F G H

I J K L
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Harry Silfverberg

Mitkä alla olevista kuvioista A - L ovat 
suorakulmioita?
Miten tyypillinen 8. luokan oppilas vastaa?

A B C D

E F G H

I J K L

Harry Silfverberg

Mitkä alla olevista kuvioista A - L ovat suorakulmaisia 
kolmioita?

Miten tyypillinen 6. luokan oppilas vastaa?

A B C D

E F G H

I J K L

Harry Silfverberg

Onko alla oleva kuvio suorakulmio?
Miten tyypillinen 9. luokan oppilas 
vastaa ja mitä vastausta opettaja pitää 
oikeana?

1) Onko kuvio ABCD suorakulmio?

2) Onko kuvio ABCDE suorakulmio?

Harry Silfverberg

Piirrä ohjeiden mukaan
l jokin nelikulmio
l toinen nelikulmio, joka on oleellisesti erilainen 

kuin ensimmäinen nelikulmio, ja selitä, miksi 
se on erilainen

l kolmas nelikulmio, joka on oleellisesti erilainen 
kuin molemmat edelliset nelikulmiot, ja selitä, 
miksi se on erilainen

l neljäs nelikulmio, joka on oleellisesti erilainen 
kuin kaikki edelliset nelikulmiot, ja selitä, miksi 
se on erilainen

l jatka samalla periaatteella niin kauan kuin 
pystyt tuottamaan erilaisia kuvioita ja 
antamaan erilaisuudelle selityksen
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Tyypillistä geometriselle 
käsitteenmuodostukselle

¡ Luokkainkluusio ts. käsite on toisen 
käsitteen alakäsite (yläkäsite)
l Neliö on myös suorakulmio, suorakulmio 

on myös suunnikas jne. 
¡ Luokkainkluusion synnyttämät 

hierarkkiset käsitteistöt
¡ Luokkainkluusio (hierarkia) on usein 

visuaalisen ja prototyyppisen 
käsitteenmuodostuksen vastaista 
(vrt. karsinoiva luokittelu)

Harry Silfverberg

Pohdi, …
¡ Voiko tasakylkinen kolmio olla 

suorakulmainen?
¡ Onko suunnikas puolisuunnikas?
¡ Onko kolmio puolisuunnikas?
¡ Onko ympyrä ellipsi?

Miten kaikkiin edellä olevan tyyppisiin 
kysymyksiin voi vastata?
Riippuu siitä, miten käsitteet on määritelty?

Harry Silfverberg

Tehtävä:
Aseta esitetyt 
tietorakenteet 
olettamaasi 
yleisyysjärjestykseen 
erikseen viides- ja 
kahdeksasluokkalaisilla.

5-luokkalaiset:

8-luokkalaiset:

Harry Silfverberg

Määrittelytaidot
Testaa itse…
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Määritelmän ominaisuuksia

• Perustuu jo määriteltyihin käsitteisiin tai peruskäsitteisiin
• Rajaa määriteltävän käsitteen yksikäsitteisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti
• On sinänsä vapaavalintainen ja sallii vaihtoehtoisuuden
• On ekonominen – välttämättömät ja riittävät ehdot
• Ei sisällä ristiriitaisia ehtoja eikä johda ristiriitaan 

Oppilaille tyypillinen määrittelytaitojen kehityskulku`:

• Tyypillisten esimerkkien kuvailu esimerkiksi vertaamalla kaikille tuttuihin 
reaalimaailman muotoihin

• Listamäärittely: listataan kaikki mahdollinen, mitä käsitteestä tiedetään
• Sinänsä oikea määrittely, mutta määritelmän muoto epästandardi
• Oikein muotoiltu ja oikeasisältöinen määrittely, vaihtoehtoisuutta ei 

hahmoteta 
• Vaihtoehtoisuuden ymmärtäminen määrittelyssä  

Mason 1983:

Convince yourself - Convince a friend - Convince an enemy.

Varsinkin yhteistoiminnallisissa ryhmätyötilanteissa ja 
dynaamisen geometrian kokeellisessa työskentelyssä itse 
olen käyttänyt Masonin mallia seuraavasti:

1) Vakuutu itse (havaintojen monipuolinen testaus)
↓

2) Uskooko kaverisi? (esittely pienryhmälle)
↓

3) Uskooko kuka tahansa? (esittely luokalle ja opettajalle).

Päättely ja todistaminen

Geometrisen ajattelun yleispiirteet eri 
van Hielen tasoilla

Taso 1 (visualisoinnin taso)
• Tällä perustasolla kuvioita käsitellään kokonaisuuksina ja 

visuaaliseen havaintomaailmaan kuuluvina. Kuvioiden 
tunnistaminen, nimeäminen, lajittelu, vertailu, kuvailu yms. 
suoritetaan kuvion visuaalisen kokonaishahmon eikä kuvion 
ominaisuuksien perusteella. Geometristen peruskuvioiden 
tavanomaiset esimerkkitapaukset osataan tunnistaa ja nimetä. 
Peruskuvioiden malliesimerkit osataan visualisoida ja piirtää.

Taso 2 (ominaisuuksien analysoinnin taso)
• Toisella van Hielen tasolla kuviot tulkitaan ominaisuuksiensa 

´kantajiksi´. Tällä tasolla kuvioita tarkastellaan niiden 
ominaisuuksien näkökulmasta. Ominaisuuksien keskinäisiin 
loogisiin riippuvuussuhteisiin ei kiinnitetä huomiota. Kuvioita 
osataan analysoida ja verrata keskenään ominaisuuksien avulla 
eikä pelkän visuaalisen samankaltaisuuden tai erilaisuuden 
perusteella.

Taso 3 (ominaisuuksien järjestämisen taso)
• Tällä tasolla kuvioiden ominaisuuksilla on loogisten suhteiden 

luomaa sisäistä järjestystä. Deduktiota pystytään seuraamaan ja 
käyttämään hyväksi lyhyissä päättelyissä. Määritelmiä osataan 
muotoilla ja kuvioiden määrittelevistä ominaisuuksista 
tunnistetaan riittävät ja välttämättömät ominaisuudet. 
Määritteleviä ominaisuuksia osataan käyttää hyödyksi 
tutkittaessa sisältyykö kuvioluokka toiseen vaiko ei.

Taso 4 (formaalin päättelyn taso)
• Päättelyn tasolla systemaattisen, deduktiivisen geometrian 

edellyttämä ajattelutapa hallitaan. Tällä tasolla kyetään 
annetusta tiedosta päättelemään seurauksia ja todistamaan 
geometrisia lauseita itsenäisesti. Probleeman annetut tiedot ja 
osoitettavaksi edellytetyt tiedot osataan erottaa toisistaan. 
Määritelmän, aksiomin ja lauseen välinen ero samoin kuin 
lauseen ja sen käänteislauseen sekä ehtojen välttämättömyyden 
ja riittävyyden ero ymmärretään.

Taso 5 (aksiomisysteemin ymmärtämisen taso)
• Ylimmällä van Hielen tasolla pystytään vertailemaan eri 

geometrioita keskenään tarkastelemalla niiden eroja ja 
yhtäläisyyksiä aksiomaattisina järjestelminä.
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Kehityspolkuja oppijan geometrisessa 
käsitteenmuodostuksessa

Ulkoa 
muistetut 
hierarkiat

Hierarkioiden 
yhteys määritelmiin

ymmärretään 

Prototyyppinen, 
karsinoiva 
luokittelu

Luokkainkluusion 
välttäminen

Matemaattisesti
korrekti

määrittely

Määritelmän muodon 
tunteminen

Välttämättömät ja
riittävät ehdot
Ekonomisuus

Vaihtoehtoisuus

Listamääritelmät
Kerrotaan 

valikoimatta 
kaikki tunnetut 

faktat

Ostensiivinen 
määrittely

Esimerkkien 
näyttäminen

Siirtymistä näiden 
käsitteellistämisen tasojen välillä 
pitää myös 
harjoitella/harjoituttaa. 

Taito ei synny itsestään!

Prototyyppinen, kuvaileva ja määrittelyn 
ohjaama käsitteenmuodostus

a)
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b)

Määrittelyn taidot ja käsitteiden täsmentyminen

Esimerkki 1. 
Kuvien avulla voit 
päätellä, millaisia 
ominaisuuksia 
kaksikoksi
kutsutulla kuviolla 
on. Muodosta niiden 
perusteella 
kaksikon 
määritelmä. 
Vertailkaa luokassa 
annettuja 
määritelmiä. Mikä 
ehdotetuista 
määritelmistä on 
paras ja miksi?

Määrittelyn taidot ja käsitteiden täsmentyminen


