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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä ja miten yksinkertaisimpiin 
monikulmioihin liittyviä käsitteitä esitellään peruskoulun alaluokkien matematiikan 
oppikirjasarjoissa. Tutkimusaineistona oli kolme matematiikan oppikirjasarjaa: Otavan 
kustantama Tuhattaituri, Tammen Matikkamatka ja WSOY:n Laskutaito. Lisäksi tutkittiin, 
miten nämä oppikirjat vastaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004. 
Tutkielmalla haluttiin selvittää, minkälaista kuvaa peruskoulun alaluokkien matematiikan 
oppikirjat välittävät geometriasta. Tutkielman päätutkimusongelmia olivat: 

 

1. Minkälaisia käsitetiedollisia käsitestruktuureita kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät 

käsitteet muodostavat perusopetuksen alaluokkien aikana matematiikan oppikirjoissa? 

2. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutuvat alaluokkien 

matematiikan oppikirjoissa geometrian osa-alueella? 

 

Tutkielma oli oppikirjatutkimus. Tutkimusotteena käytettiin kuvailevaa ja vertailevaa 
laadullista tutkimusta. Tutkielman oppikirja-analyysi toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin 
avulla. 

Yksinkertaisimpiin monikulmioihin liittyviä käsitteitä esitellään kaikissa 
oppikirjasarjoissa eri tavalla. Se saattaa vaikuttaa kuvaan, jonka oppilas sekä opettaja 
geometriasta muodostavat. Matematiikan oppikirjasarjat noudattivat kuitenkin 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004. 

Tulokset nostivat esiin ongelmia, jotka liittyvät opettajan, opetussuunnitelman, 
oppikirjan ja oppiaineen välisiin opetuksessa ja oppimisessa vallitseviin suhteisiin. 
Ratkaisuehdotuksissa nousi esiin faktapohjaisten oppikirjojen asema sekä opettajien ja 
opettajaopiskelijoiden oppiaineeseen liittyvän sisältötiedon vahvistaminen. 
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1 Johdanto 

Suomalaisten oppilaiden matematiikan osaaminen on kansainvälisissä vertailuissa kärkitasoa 

(TIMSS ja PISA). Tämä ei kuitenkaan vastaa täysin totuutta geometrian osalta. Useimmille 

oppilaille ja jopa opettajille on epäselvää, mitä geometria on. Geometria on tuhansia vuosia 

vanha tieteenhaara, jonka vaikutus matematiikkaan ja matematiikan oppikirjoihin on ollut ja 

on edelleen merkittävä. Vaikutus on yltänyt varhaisilta syntysijoiltaan Egyptistä ja Kreikasta 

Suomeen asti. Suomen osalta vaikutus on heikentynyt 1970-luvulla tapahtuneen peruskoulu-

uudistuksen myötä. Olen pyrkinyt vastaamaan tutkielmassani siihen, minkälainen tilanne 

uusimmissa matematiikan oppikirjoissa on. 

 

Joki (2002, 2004) on tutkinut geometriaa ja kannattaa vanhan geometrian piirteiden 

palauttamista nykyajan geometrian opiskeluun. Peruskoulussa tämä tarkoittaa 

havainnollisuuden ja todistamisajattelun alkeiden harjoittelun lisäämistä ja laskemisen 

vähentämistä. Joki ja monet muut tutkijat (esimerkiksi Lehtinen 2003; Malinen 2004; 

Kupari&Törnroos 2004) näkevät yhteyden kansainvälisissä vertailuissa huonon geometrian 

osaamisen ja vanhan geometrian katoamisen välillä. 

 

Toisen tärkeän lähtökohdan tutkimukselleni antoi tutkimustulokset oppikirjojen 

merkittävyydestä opetuksessa. Tulevana opettajana, ja myös oppikirjojen käyttäjänä, asia 

rupesi kiinnostamaan tutkijamieltäni. Erilaisten pohdintojen jälkeen, päätin tutkia 

matematiikan oppikirjojen ja geometrian välistä, erilaisissa teksteissä esiinnousevaa, 

pulmallista suhdetta. 

 

Tutkielmani näkökulma rakentuu oppimisen kokonaismallin pohjalle. Tämän mallin mukaan 

opettaja on vuorovaikutuksessa opetussuunnitelman, oppikirjan ja oppiaineen kanssa (Tynjälä 

1999). Painotan pohdinnoissani opettajan näkökulmaa. Varsinaisena tutkimusaineistona 

käytän peruskoulun alaluokkien matematiikan oppikirjoja kolmelta eri kustantajalta. 

Tarkastelen aineistoa sisällönanalyysin menetelmällä. Pyrin kuvailun ja vertailun avulla 

löytämään vastauksia tutkimusongelmiini ja kehittämään uusia kysymyksiä 

tutkimusongelmieni pohjalta. 

 

Oppikirjalla on merkittävä asema opetuksessa. Tämä aiheuttaa mielestäni epätasapainoa 

oppimisen kokonaismallissa esiintyvien tekijöiden välisissä suhteissa. Tutkielmassani 

pohdinkin, minkälaisia nämä suhteet ovat ja miten niitä voitaisiin tasapainottaa. Määrittelen 
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myös tarkemmin sen, mitä opettajan näkökulma, opetussuunnitelma, oppikirja ja oppiaine 

tutkielmani osalta tarkoittavat. 

 

Tutkimusongelmana tutkielmassani on, minkälaista kuvaa geometriasta opettaja välittää 

käyttäessään matematiikan oppikirjaa opetuksessaan. Tarkoituksenani on pohtia, minkälainen 

kuva oppilaalle ja opettajalle itselleen muodostuu geometriasta. Tarkemmissa oppikirja-

analyyseissani tarkastelen kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvää aineistoa sekä sitä, miten 

tämä aineisto vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2004). 
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2 Aikaisempia tutkimuksia 

Suomessa ei olla tehty paljon matematiikan oppikirjatutkimusta geometriasta. Geometrian 

aseman pohtimista oppikirjoissa on puitu enemmänkin erilaisissa lehdissä artikkeleiden ja 

puheenvuorojen muodoissa (katso Lehtinen 2003; Sorvali 2003; Kupari & Törnroos 2004). 

Niissä on esitelty euklidisen geometrian historiallista taustaa ja pohdittu geometrian asemaa 

oppikirjoissa. Edellisissä ja muissa lähteissä kirjoitetaan usein myös geometrian aseman 

romahtamisesta 1970-luvulla ja sen vaikutuksista esimerkiksi todistamisajattelun 

harjoittamiseen (katso Joki 2002, 2003; Räty-Záborszky 2002; Tossavainen 2003; Malinen 

2004). Seuraavassa esittelen kuitenkin muista oppiaineista tehtyjä oppikirjatutkimuksia, 

joiden katson liittyvän omiin tutkimusongelmiini. Oppimateriaalitutkimuksista tarkastelen 

pääosin niissä toteutettuja oppikirja-analyyseja. ”Geometrian oppimisen tutkimus” –

kappaleessa esittelen tutkielmani kannalta muita keskeisiä tutkimuksia, jotka eivät ole 

oppimateriaalitutkimuksia. 

2.1 Oppimateriaalitutkimus 

Esittelen aikaisempia oppimateriaalitutkimuksia käyttämällä runkona Viirin (2000) luokittelua 

oppikirjatutkimuksista. Tähän runkoon olen lisännyt muutamia tutkimuksia, josta mainitsen 

näiden tutkimusten tarkemman esittelyn yhteydessä. Luokitteluun kuulumattomia 

oppikirjatutkimuksia käsittelen otsikon ”Muut oppikirjatutkimukset” alla.  

 

Viiri (mt.) jakaa oppikirjatutkimukset kolmeen joukkoon: 1) luettavuustutkimukset, 2) 

pedagogiset tutkimukset ja 3) asiasisällön tutkimukset. Luettavuustutkimuksissa tarkastellaan 

esimerkiksi erilaisten termien määrää. Pedagogiset tutkimukset sen sijaan keskittyvät termien 

käsittelyjärjestykseen ja niiden liittymistä muuhun oppikirjan asiasisältöön. Asiasisällön 

tutkimuksissa näkökulmana on selvittää, onko oppikirjan teksti tieteellisesti hyväksyttävää 

(mt. 47–52.) Jaottelu ei ole kuitenkaan selvärajainen, sillä luettavuustutkimuksiin liittyvä 

tekstin sidosteisuus vaikuttaa osaltaan tekstissä esiintyvien termien käsittelyjärjestykseen, 

joka kuuluu pedagogisiin tutkimuksiin. Asiasisällön tutkimuksiin kuuluva tieteellinen tieto 

taas osaltaan vaikuttaa pedagogiseen näkökulmaan eli siihen, miten tiettyä asiaa tulisi opettaa. 

Tässä tutkielmassa käytetään osaltaan kaikkia kolmea edellä esiteltyä näkökulmaa. 
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Luettavuustutkimukset 

Karvonen (1995) analysoi tutkimuksessaan lukion biologian ja maantiedon oppikirjojen 

tekstien merkityksiä. Hänen mukaan oppikirjojen tarkastelussa on yhdellä tasolla kysymys 

sisällöistä eli miten ja millaiseksi oppiaineen sisältö kuvataan. Toisella tasolla on kysymys 

opetustilanteesta eli millaisena oppijan ja asioita opettavan asema on kirjoittunut tekstiin. (mt. 

46–47.) Oppikirjojen tekstit luonnollistavat käsityksiä siitä, että on olemassa objektiivista 

tietoa, jota voi esittää ilman taustoja, varauksetta. Oppijan rooli muodostuu passiiviseksi 

tiedon omaksujaksi ja toistajaksi. Onko kirjan opetustehtävän takia välttämätöntä esittää tieto 

ongelmattomana ja valmiina vai voisiko tietoa esittää eri tavalla? (mt. 216–219.) 

 

Ojala (1997) tutki, miten planetaarisia ilmiöitä esitetään peruskoulun ja lukion ympäristöopin 

ja maantieteen oppikirjoissa. Hän tarkasteli, minkälaista tietoa oppikirjat esittävät ja miten ne 

ottavat huomioon oppilaiden ennakkokäsitykset. Ojalan (mt.) tulokset olivat samansuuntaisia 

kuin Karvosella (1995). Tulosten mukaan oppikirjat eivät ota huomioon tieteellisen tiedon 

rakentumista, vaan esittävät tiedon valmiina. Kirjat eivät myöskään ota huomioon oppilaiden 

ennakkokäsityksiä eli eivät rinnasta oppilaan arkikäsitysten ja tieteellisen tiedon lähtökohtia 

keskenään. Tämä voi johtaa siihen, että valmiina annettu tieteellinen tieto voi oppilaasta 

tuntua järjenvastaiselta. (Ojala 1997, 96–99.) 

 

Julkusen (1989) tutkimusta ei esiintynyt Viirin (2000) oppikirjatutkimusten luokittelussa, 

mutta sijoitan sen luettavuustutkimuksiin. Julkunen (mt.) tutki eri aineiden oppikirjoissa 

esiintyviä käsitteitä. Matematiikan oppikirjoja ei ollut mukana tutkimuksessa. Hän tutki mitä, 

millaisia ja miten käsitteitä opetetaan. Tulokseksi hän muun muassa sai, että joidenkin 

alaluokkien oppikirjojen käsitemäärä on suuri. Tämä saattaa vaikeuttaa olennaisen löytämistä. 

Tulosten yhteydessä Julkunen pohti myös käsitteiden opettamista. Käsitteiden oppimisen 

kannalta hyvässä oppikirjassa käsitteiden määrä kasvaisi koulunkäynnin edetessä ja käsitteet 

määriteltäisiin, vaikka yksinkertaisestikin, heti alusta pitäen. Käsitteiden omaksumista 

saattaisi vaikeuttaa ylä- ja alakäsitesuhteiden vähäinen kuvaileminen. 

 

Pedagogiset tutkimukset 

Pedagogisten tutkimuksien yhteydessä Viiri (2000, 51–52) esittelee Meyerin (1991) 

näkemyksiä hyvästä oppikirjasta:  

 

”Hyvässä oppikirjassa tulisi Meyerin (mt.) mukaan asiat esittää kyseisen 

tieteenalan kannalta systemaattisesti (esim. syyn ja seurauksen suhteet), ajatusten 

olisi liityttävä loogisesti toisiinsa, kirjojen ei tulisi sisältää epäoleellista tietoa, 
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tulisi ottaa huomioon lukijan mahdolliset taustatiedot sekä kuvien tulisi olla 

selkeät, liittyä tekstiin ja olla merkitykseltään yksikäsitteiset.” 

 

Ahtinevan (2000) tutkimusta ei esiintynyt Viirin (2000) oppikirjatutkimusten luokittelussa, 

mutta sijoitan sen pedagogisiin oppikirjatutkimuksiin, sillä Ahtineva (mt.) pohti 

tutkimuksessaan, miten oppikirjan tietokäsitys aktivoi oppilasta. Tarkemmin eritellen hän 

tutki lukion kemian oppikirjan sisältämää tiedonkäsitystä ja sitä, toteutuuko siinä 

opetussuunnitelman lukion kemian ensimmäiselle kurssille asettamat vaatimukset. Hän 

tarkasteli tiedonkäsitystä muun muassa tiedon eheyden ja dynaamisuuden kautta. Analyysinsa 

perusteella Ahtineva (mt.) sai tulokseksi, että oppikirjan muodostama tietorakenne on varsin 

eheä. Tätä hän perusteli sillä, että kirjan sisältö pystyttiin esittämään käsitekartan avulla ja 

keskeiset käsitteet liittämään toisiinsa monilla eri tasoilla. 

 

Asiasisällön tutkimukset 

Viiri (2000), joka luokittelee oman tutkimuksensa asiasisällön tutkimukseksi, tutki 

peruskoulun ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoja sekä lukion fysiikan ja maantiedon 

oppikirjoja vuorovesi-ilmiöön liittyen. Oppikirja-analyysissa verrattiin kirjojen selitystä 

vuorovesi-ilmiöstä tieteelliseen selitykseen samasta ilmiöstä. Tutkimuksen mukaan oppikirjat 

esittävät tieteellisestä vuorovesiselityksestä poikkeavan mallin. Näin oppikirjat myös 

synnyttävät sekä vahvistavat oppilaille käsityksiä, jotka poikkeavat tieteellisestä 

näkemyksestä. Viirin (mt. 159–160) mielestä oppikirjoissa esitettävien asioiden tulisi olla 

sopusoinnussa tieteen tulosten kanssa. Hänen mukaan oppikirjojen tutkimuskenttää tulisi 

laajentaa asiasisällön oikeellisuuden ja relevanttisuuden tutkimiseen. Tämän tutkielman 

oppikirja-analyysissa kolmioiden ja nelikulmioiden muodostamia käsitestruktuureja verrattiin 

Joen (2004) ja Silfverbergin (1999) esittelemiin luokitteluihin. Vertailulla pyrittiin kuitenkin 

vain kuvailemaan käsitestruktuurien samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia suhteessa Joen (mt.) ja 

Silfverbergin (mt.) luokitteluihin, ei niinkään tarkastamaan käsitestruktuurien oikeellisuutta 

tieteelliseen tietoon nähden. 

 

Muut oppikirjatutkimukset 

Törnroos (2005, 34–35) erottaa oman tutkimuksensa aikaisemmin esittelemistäni 

tutkimuksista pohtimalla, mihin kysymyksiin ne vastaavat. Hänen mukaan muiden tekemät 

oppikirja-analyysit vastaavat kysymykseen miten ja hänen omansa kysymykseen mitä. 

Muiden tutkimuksissa selvitetään, miten tietyt asiat esitetään oppikirjoissa, kun taas 

Törnroosin tutkimuksessa tutkitaan ensijaisesti sitä, mitä sisältöjä matematiikan oppikirjoissa 

käsitellään. Toisena aikaisempien tutkimusten yhteisenä piirteenä hän mainitsee tekstisisällön 
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tutkimisen. Hänen mukaansa tämä ei ole luonteva lähestymistapa matematiikan oppikirjoja 

tutkittaessa. 

 

Törnroos (2005) tutki vuosiluokkien 5-7 matematiikan oppikirjojen sisältöjä osana 

yleisempää tutkimusongelmaa siitä, minkälaisia oppimismahdollisuuksia oppilailla on. 

Tulosten mukaan luokkien 5-7 aikana oppilaiden oppimismahdollisuuksissa on saattanut olla 

joiltakin osin huomattavia eroja, vaikka luokkien 5-6 matematiikan oppikirjat ovat tarjonneet 

hyvät mahdollisuudet saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. 

 

Perkkilä (2002) ja Heinonen (2005) ovat tutkineet oppikirjan merkitystä opetuksessa. Näitä 

tutkimuksia esittelen tarkemmin myöhemmin oppikirjan ja opettajan suhdetta käsittelevässä 

kappaleessa. Esittelen myöhemmin myös oppikirjan kuvitukseen liittyviä tutkimuksia. 

 

Räty-Záborszky (2006) tutki suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja oppikirjantekijöiden 

käsityksiä geometriasta sekä geometrian opettamisesta ja oppimisesta vuosiluokilla 1-6. 

Esittelen suomalaisiin opettajiin liittyviä tuloksia, sillä ne ovat olennaisia tämän tutkielman 

kannalta. Suomalaisten opettajien käsitykset painottuivat oppikirjoihin ja geometriaan 

oppikirjoissa. Tähän liittyen lainaan suoraan kyseisen tutkimuksen erästä keskeistä löydöstä: 

”Opettajien mukaan geometrialla ei ole merkittävää roolia ja painoarvoa oppikirjassa ja 

geometria on kaavamaista, mekaanista, muuttumatonta, pintapuolista ja 

laskemispainotteista” (mt. 238). Oppikirjoihin liittyvissä tuloksissa suomalaisten opettajien 

mukaan geometria ei ole jäsentynyttä, eteneminen koetaan ristiriitaiseksi ja käsitteistö 

puutteelliseksi. 

2.2 Geometrian oppimisen tutkimus 

Silfverberg (1999) tutki peruskoulun yläasteen oppilaiden geometrista käsitetietoa. 

Tutkimuksessaan Silfverberg loi hypoteettisen mallin geometrisen käsitetiedon 

kehittymisestä. Empiirisessä osassa hän testasi van Hielen hierarkkisten tasojen ja niistä 

kehittämänsä sovelluksen toimivuutta geometrisen ajattelun kehittymisen kuvaajina. Hän haki 

myös tietoa peruskoulun yläasteen oppilaiden geometrisen käsitiedon olemuksesta ja 

kehittymisestä. 

 

Tulostensa perusteella van Hielen tasot toimivat heikon hierarkkian mukaan. Oppilaan 

ajattelun etenemistä saattaa tapahtua useammalla tasolla yhtäaikaisesti, mutta kuitenkin niin, 
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että alemman tason ajattelu on kehityksessään edellä ylemmän tason ajattelua. Tulosten 

mukaan oppilaiden geometrinen käsitetieto ei vastannut van Hielen tason 3 mukaista ajattelua. 

Määrittelytaidot olivat heikompia ja tietorakenteet jäsentymättömämpiä kuin tällä tasolla on 

oletettu olevan. Silfverbergin (mt.) luoma geometrisen käsitetiedon hypoteettinen malli 

osoittautui toimivaksi tutkimuksen mittavälineiden kehittelemisessä ja tulosten tulkinnoissa. 

 

Jaakko Joki kehitteli väitöskirjassaan (2002) hahmottavaa materiaalia peruskoulun 

matematiikan opetukseen. Hahmottava materiaali sisälsi mahdollisimman vähän 

laskennallisuutta. Tutkimus käsitteli alkeisgeometrian hahmottamista. Joki on tiivistänyt 

väitöskirjastaan myös lukijaystävällisemmän version. Kirjassaan (2004) Joki painottuu 

edelleenkin hahmottavan geometrian esittelemiseen. Edellä mainituista Joen teoksista olen 

ottanut nelikulmioiden luokittelun mallin, jota käytän oppikirja-analyyseissani. 
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3 Viitekehys 

Seuraavassa esittelen tutkielmani teoreettista taustaa. Ensin esittelen sitä, miten opettaja on 

vuorovaikutuksessa opetussuunnitelman, oppikirjan ja asiasisällön kanssa. Tämän jälkeen 

tarkastelen oppikirjaa ja asiasisältöä itsessään. Asiasisältö tarkoittaa tässä yhteydessä 

geometriaa. Opetussuunnitelmaa käsittelen ensimmäisen kappaleen yhteydessä. Lopuksi käyn 

tarkemmin läpi, miten tutkimusongelmani ovat rakentuneet aikaisemmista 

oppimateriaalitutkimuksista ja viitekehyksessä esitellyistä muista tutkimuksista. 

3.1 Opettajan näkökulma 

Tynjälä (1999, 17) esittelee oppimisen kokonaismallin (kuvio 1), jossa opettaja kuuluu niihin 

taustatekijöihin, jotka muodostavat oppimisympäristön. Oppimisympäristöllä Tynjälä (mt.) 

tarkoittaa ympäristöä, jossa oppiminen tapahtuu. Vaikka oppimisen kokonaismallissa ei 

esiinny oppimateriaaleja, voidaan sen katsoa kuuluvan samaan oppimisympäristöön opettajan 

kanssa. Tällaista näkemystä tukevat tutkimukset (ks. Heinonen 2005, Perkkilä 2002), jotka 

osoittavat opettajien olevan melko oppikirjasidonnaisia. 

KUVIO 1. Oppimisen kokonaismalli (Tynjälä 1999, 17). 
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Tutkielmani tarkastelee matematiikan oppikirjoja opettajan näkökulmasta. Tynjälän (mt.) 

oppimisen kokonaismallin mukaan, opettaja on vuorovaikutuksessa oppikirjan, 

opetussuunnitelman ja oppiaineen, tässä tapauksessa matematiikan osa-alueen geometrian, 

kanssa. Tällaista näkökulmaa käytän myös tutkielmassani. Seuraavassa kuvaan opettajan 

suhdetta opetussuunnitelmaan ja oppikirjoihin. Opettajan ja opetussuunnitelman suhteen 

pohtimisen yhteydessä käsittelen rinnakkain hieman myös oppikirjaa ja opetussuunnitelmaa. 

Viimeiseksi pohdin lyhyesti opettajan oppiainetietämyksen tasoa ja sen tason merkittävyyttä 

oppikirjojen käytössä. 

3.1.1 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma on opetuksen perusta, jota opettaja on velvoitettu noudattamaan. Tämän 

tutkielman kirjoittamisajankohtana on voimassa Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2004 mukainen opetussuunnitelma, joka tuli ottaa käyttöön kaikilla luokka-

asteilla viimeistään syksyllä 2006. (Opetushallitus 2004.) 

 

Suunnitellessaan opetustaan opettajan tulee ottaa huomioon opetussuunnitelman tavoitteet ja 

sisällöt. Ahtee & Pehkonen (2000, 29) esittelevät tähän tarkoitukseen soveltuvan matriisin, 

jonka avulla tavoitteiden ja sisältöjen suhdetta voi tarkastella. Matriisin avulla voi tarkastella 

esimerkiksi mitä luokittelu tarkoittaa geometriassa (kuvio 2). Tässä tutkielmassa tutkin 

opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä tällaisen matriisin mukaisesti (liite 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Matematiikan opetuksen tavoitteet ja sisällöt suhteessa toisiinsa (Ahtee & 

Pehkonen 2000, 29). 
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Törnroos (2005, 16) esittelee tutkimuksessaan nelitasoisen opetussuunnitelmamallin (kuvio 

3)1. Nämä toisiinsa liittyvät, mutta myös eroteltavissa olevat opetussuunnitelman tasot, 

kuvaavat koulutusjärjestelmää tavoitteista tuloksiin asti. Jokainen taso liittyy tiettyyn 

kontekstiin ja jokaisella tasolla on tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimistuloksiin. 

KUVIO 3. Nelitasoisen opetussuunnitelman malli (Törnroos 2005, 16). 

 

Nelitasoisen opetussuunnitelmamallin tasoja ovat kirjoitettu, mahdollinen, toimeenpantu ja 

toteutunut opetussuunnitelma. Kirjoitetulla opetussuunnitelmalla tarkoitetaan 

koulutusjärjestelmän tasoa, johon kuuluvat valtakunnallinen sekä kunta- ja koulukohtainen 

opetussuunnitelma. Mahdollisella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan oppimateriaaleja, joita 

käytetään opetuksessa. Tämä taso syntyy oppimateriaalien tekijöiden kirjoitetun 

opetussuunnitelman tulkinnoista ja vaikuttaa osaltaan ohjaavasti seuraavaan tasoon eli 

toimeenpantuun opetussuunnitelmaan. Toimeenpannun opetussuunnitelman muodostumisessa 

opettaja toimii kirjoitetun ja mahdollisen opetussuunnitelman välittäjänä sekä mukauttajana 

koulun ja opetusryhmän tasolla. Toteutuneella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tuloksia, 

joihin kuuluvat oppilaiden koulutuksen aikana omaksumat tiedolliset ja taidolliset tulokset 

                                                

1 Kangasniemi 1989; Robitaille ym. 1993; Schmidt ym. 1997b; Raivola 2000; Kupari ym. 2001. 
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sekä arvot ja asenteet. (Törnroos 2005, 15–17.) Tässä tutkielmassa keskityn kirjoitettuun ja 

mahdolliseen opetussuunnitelmaan. 

 

Ahtee & Pehkonen (2000, 16–20) pitävät tärkeänä sitä, että opettaja tietäisi vastaukset 

kysymyksiin mitä, miksi ja miten opetetaan. He katsovat, että kirjoitettu opetussuunnitelma 

vastaa kysymykseen mitä. Syvällisempiä vastauksia samoihin kysymyksiin löytyy myös 

oppikirjoista, jotka he ymmärtävät kirjantekijöiden tulkinnoiksi opetussuunnitelmista. 

Samassa yhteydessä Ahtee & Pehkonen (mt.) painottavat, ettei opettajan tule sokeasti 

noudattaa oppikirjaa. Oppikirjan roolia he kuvaavat vertauskuvalla ”oppikirja on opettajan 

lapio.” Lapio auttaa ojan kaivamisessa, mutta ei määrää ojan paikkaa tai kuinka leveä ja syvä 

siitä tulee. Seuraavassa kappaleessa käsittelen oppikirjan merkitystä opetuksessa. 

3.1.2 Oppikirjan merkitys opetuksessa 

Viirin mukaan (2000, 44) oppikirjatarkastelu on merkityksellistä, sillä tutkimusten mukaan 

opettajat tukeutuvat opetuksessaan voimakkaasti oppikirjoihin. Tällaista kuvaa opettajan 

oppikirjakeskeisyydestä tukevat muun muassa Perkkilän (2002) ja Heinosen (2005) tekemät 

tutkimukset. Perkkilän (mt.) tutkimus käsitteli alkuopetuksen opettajien 

matematiikkauskomuksia ja matematiikan oppikirjan merkitystä heidän opetuksessa. 

Heinonen (mt.) tutki peruskoulun opettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja 

opetusmateriaalien merkityksestä opetuksessa. 

 

Perkkilän (2002, 2003) mukaan oppikirjalla ja opettajan oppaalla on varsin keskeinen asema 

matematiikan alkuopetuksessa. Opetuksessa luotettiin oppikirjan sisältöihin ja edettiin niiden 

mukaan. Opetus lähti oppikirjoista eikä niinkään matemaattisista sisällöistä. Tällainen 

oppikirjan läpikäyminen saattaa aiheuttaa kiirettä opetukseen ja hämärtää käsitteiden sekä 

niiden muodostaman kokonaisuuden oppimisen merkitystä. 

 

Heinosen (2005) tutkimuksessa tuli ilmi, että luokanopettajien mielestä peruskoulun luokkien 

1-6 matematiikan ja äidinkielen opetuksessa edetään eniten oppikirjan ehdoilla. 

Tutkimuksessa todetaan myös, että oppikirja on keskeinen väline opetuksessa, oppimisessa ja 

opiskelussa. Opetus etenee usein oppikirjan mukaisessa järjestyksessä ja noudattaa oppikirjan 

mukaisia sisältöjä. Vaikka opettaja ei etenisikään täysin oppikirjan mukaisesti, otetaan ideat 

tehtäviin oppi- ja tehtäväkirjoista tai opettajan oppaista. Yleisesti ottaen Heinonen (mt.) on 

kuitenkin sitä mieltä, että opetusta ei voida jaotella vain oppikirjasidonnaiseksi tai ei-

oppikirjasidonnaiseksi, sillä oppikirjan käyttö saattaa vaihdella eri oppiaineiden välillä. 
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Mikkilä (1992, 100) näkee, että oppikirjan liian orjallisessa noudattamisessa ongelmaksi 

muodostuu opetuksen suunnittelun ja toteutuksen jyrkkä erottaminen. Mikkilä (mt.) 

tarkoittanee näkemyksellään sitä, että oppikirjan mukaan edettäessä, ei välttämättä oteta 

huomioon oppilailta nousevia ongelmia. Toisin sanoen opetuksen toteutuksen yhteydessä 

nousevat ongelmat eivät muuta opetuksen suunnitelmia, jotka etenevät oppikirjan mukaisessa 

järjestyksessä. 

3.1.3 Opettaja ja asiasisältö 

Tutkielmassani tarkasteltavana oleva asiasisältö2 on geometriaa. Geometrian pitkä historia 

matematiikassa kuin myös suomalaisissa matematiikan oppikirjoissa ovat asioita, jotka 

nousevat esiin suomalaisissa geometriaan liittyvissä tutkimuksissa ja pohdinnoissa (katso 

”Aikaisempia tutkimuksia”). Geometriaa opettaessaan opettajan voisi olla hyvä tuntea edellä 

mainittuja geometrian asiasisältöön vaikuttavia asioita. Ahtee & Pehkonen (2000, 16) 

näkevätkin, että muun muassa ainetietämyksellinen taso tulisi opettajalla olla niin vankalla 

pohjalla, ettei hänen tarvitsisi seurata sokeasti käyttämäänsä oppikirjaa. Seuraavassa pyrin 

esittelemään, kuinka opetuksessa käytettävillä oppikirjoilla saattaa kuitenkin olla vaikutusta 

opettajan asiasisältötietoihin. 

 

Viiri (2000, 53) esittelee Shulmannin (1986, 1987) jaottelun opettajan tiedoista, jotka liittyvät 

opetukseen. Opettajan tieto jaetaan sisältötietoon, pedagogiseen sisältötietoon, yleiseen 

pedagogiseen sisältötietoon, opetussuunnitelmatietoon, tietoon oppilaista ja heidän 

ominaisuuksistaan, tietoon oppimiskonteksteista ja tietoon oppimisen tarkoituksesta, arvoista 

sekä filosofisista ja historiallisista arvoista. Tämän tutkielman opettajan näkökulmassa 

painotan sisältötietoa ja pedagogista sisältötietoa. 

 

Sisältötietoon kuuluu opettajan tieto opettamastaan aineesta. Tällaiseen sisältötietoon 

kuuluvat muun muassa tieto aineeseen kuuluvista käsitteistä ja niiden välisistä suhteista. 

Pedagogiseen sisältötietoon taas kuuluu oppiaineen opettamiseen liittyvä tieto. Tällaista tietoa 

ovat muun muassa ideoiden esitystavat ja havainnollistaminen, jotka muuttavat tieteellisen 

tiedon oppilaille ymmärrettävään muotoon. (Viiri 2000, 54.)  

 

                                                

2 Tulkitsen termien asiasisältö ja oppiaine tarkoittavan lähes samaa asiaa. Käytän termejä sen mukaan, miten 

niitä on käytetty lähdekirjallisuudessa. 
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Tutkimusten mukaan Suomessa oppikirjojen vaikutus opetuksessa on suuri (katso Perkkilä 

2002, Heinonen 2005), joten oppikirjojen voidaan katsoa vaikuttavan myös opettajan 

sisältötietoon ja pedagogiseen sisältötietoon. Ojala (1997) raportoi tutkimuksessaan tällaisesta 

vaikuttavuudesta. Hän havaitsi, että opettajaopiskelijoiden kouluaikanaan käyttämät kirjat 

ovat vaikuttaneet heidän käsityksiinsä ja selityksiinsä koskien planetaarisia ilmiöitä. 

Tutkielmani tarkoituksena onkin tutkia, mitä sisältötietoa ja miten tätä sisältötietoa 

matematiikan oppikirjoissa esitellään. Tarkemmat tutkimusongelmat esittelen myöhemmin 

niitä käsittelevässä kappaleessa. 

3.2 Oppikirja 

Lahdes (1997, 234) määrittelee oppimateriaaliksi tietolähteen, joka sisältää oppiainesta. 

Tällaisia tietolähteitä ovat muun muassa kuvat, kartat ja oppikirjat. Tutkielmassani tarkastelen 

oppikirjojen sanallista ja kuvallista esittämistapaa. Olen esitellyt aiemmin tekstisisältöä 

käsitteleviä tutkimuksia. Seuraavaksi käsittelen kuvalliseen esittämiseen liittyvää tutkimusta. 

3.2.1 Oppikirjan kuvitus 

Kallio (2005) on pohtinut kuvan ja sanan suhdetta tieteellisessä ajatteluperinteessä. Hänen 

mukaansa sana on muodostunut käsitteellisen ajattelun kulmakiveksi. Tämä näkökulma 

sisältää oletuksen siitä, että sanallinen esitys on ajatuksellisen kehityksen kannalta kuvallista 

merkittävämpi. Van Hielen geometristä ajattelua koskevan teorian mukaan (katso Silfverberg 

1999, 27–28) geometristen käsitteiden oppimisen kehitys etenee kuvallisesta esityksestä 

täsmällisempään sanalliseen esitykseen. Silfverberg (1999, 80–82) näkee, että geometriset 

käsitteet sisältävät ainutlaatuisen visuaalisen ja käsitteellisen komponentin jännitteen. Hänen 

mukaan visuaalisen ja käsitteellisen komponentin käyttämisessä täytyy huomioida oppilaiden 

kehitysvaiheet. Hän puhuu visuaalisen komponentin hyödyntämisestä käsitteellisen 

komponentin apuna niin, että visuaalisesta komponentista täytyy osata tarpeen vaatiessa 

irtautua. Tämä mielestäni viittaa käsitteellisen eli sanallisen esityksen olevan merkittävämpi 

kuin visuaalinen eli kuvallinen. Tässä tutkielmassa pohdin, miten kuvallinen esitys tukee 

sanallista esitystä. 

 

Hannus (1996) tutki oppikirjan kuvituksen vaikutusta 10-vuotiaiden oppimiseen sekä 

lahjakkaiden ja ei-lahjakkaiden eroja tiedon keräämisessä oppikirjojen erilaisilta aukeamilta. 

Lahjakkuuteen liittyviä tuloksia en tässä yhteydessä esittele. Muiden tulosten mukaan kuvitus 

tehosti tekstiaineksen oppimista, mutta vain rajallisesti. Kuvitus auttoi suppeiden faktojen 

muistamista ja edisti ymmärtämistä vain silloin, kun kuva, sisältö ja tehtävä olivat kiinteästi 
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yhteydessä. Tulosten mukaan kuvien tarkasteluun käytettiin huomattavan vähän aikaa, joka 

taas Hannuksen mukaan vähentää kuvitusten oppimisvaikutuksia. 

 

Tutkielmassani ei varsinaisesti analysoida kuvia, vaan tutkitaan minkälaisia käsitteiden välisiä 

suhteita erilaisilla sarakkeilla ja kuvioiden asetteluilla luodaan. Laukkasen (2006) mukaan 

katsoja voi käsittää samankaltaiset, esimerkiksi saman kehyksen sisään sijoitetut objektit 

omaksi ryhmäkseen, jossa kaikki objektit ovat tasa-arvoisia. Tässä työssä tulkitsen saman 

kehyksen sisään sijoitetut objektit rinnakkaiskäsitteiksi. Tutkielmassani käytän termiä sarake 

kehyksen sijaan. 

 

Hatva (2006) esittelee tietokirjan kuvituksen tehtäviä ja käyttämistapoja. Tärkeimpinä 

tehtävinä hän pitää ymmärtämisen helpottamista, muistiin painamista ja mieleen 

palauttamista. Hänen mukaan erilaisten esitysten, kuten kaavioiden, aukikoodaus tulisi 

varmistaa. Oppikirjoissa tämä voisi tarkoittaa sen varmistamista, että ymmärretään, miksi 

esimerkiksi sarakkeita kuvataan sisäkkäin. Hatva näkee myös, että erilaiset kokoavat ja 

yksinkertaistavat piirrokset vähentävät työmuistin taakkaa, kun käsiteltävää asiaa ei tarvitse 

erikseen kuvitella. Olennaisena kaikessa kuvituksessa, Hatvan mielestä, kuvan tehtävä ja 

toteutus tulisi olla tarkkaan harkittua. Harkintaa painottaa myös Mikkilä (1992, 109), jonka 

mielestä tulisi tarkkaan miettiä, minkälaisen kokonaisuuden tekstit ja kuvat yhdessä 

muodostavat. Hänen mielestään keskeisintä oppilaalle olisi ymmärtäminen, ei pelkästään 

muistaminen. 

3.2.2 Historiallinen näkökulma geometriaan oppikirjoissa 

Eukleides keräsi ja järjesteli vuoden 300 eKr. tienoilla 13 kirjaa sisältävän teoksen geometrian 

perusteista. Sen nimeksi tuli Stoikheia. Myöhemmin se sai nimekseen Elementa eli Alkeet. 

Eukleides käytti geometrisen tiedon järjestämisessä deduktiivista menetelmää, jota kutsuttiin 

vielä muutama vuosisata sitten geometriseksi menetelmäksi. Menetelmässä edetään tosiksi 

todistetuista tai selviöinä totena pidettävistä lauseista uusiin lauseisiin, jotka loogista ajattelua 

käyttäen todetaan edellisten lauseiden perusteella tosiksi. Muissakin tieteissä tätä menetelmää 

sovellettiin teoreettisesti pätevän todistuksen antajana. (Joki 2002, 1–4.) 

 

Alkeita käytettiin Suomessa geometrian oppikirjana sellaisenaan aina 1800-luvulle saakka. 

1800-luvun puolivälissä virinneet kasvatusopilliset näkemykset pitivät kuitenkin Alkeita 

abstraktisuudessaan sopimattomana opetettavaksi koulujen alimmilla asteilla. Käyttöön alkoi 

ilmestyä erilaisia geometrian oppikirjoja. Nämä tukeutuivat vielä kuitenkin enemmän tai 

vähemmän Alkeiden mukaiseen esitystapaan. (Nykänen 1945, 220–221; Sorvali 2003, 59–
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62.) Kalle Väisälä irtaantui oppikirjassaan Alkeiden aksiomaattisesta opetustavasta. Hän 

halusi muuttaa oppikirjoista varsinkin geometrian alun esittämistavan. Hän halusi ottaa myös 

paremmin huomioon oppilaiden psykologiset ja kehitystasoon liittyvät seikat. Hänen 

arvostettu geometrian oppikirjansa ilmestyi vuonna 1948. (Sorvali 2003, 59–62.) 

 

Suomessa opetettiin deduktiivista geometriaa aina 1970-luvulle saakka, jolloin se lopetettiin. 

Uudistusten myötä loogisen ajattelun harjoittaminen siirtyi joukko-opin harteille. Joukko-oppi 

hylättiin kuitenkin pian sen vaativuuden takia, mutta geometria ei entisenlaisenaan palannut. 

Suomalaisten oppilaiden huono menestyminen kansainvälisten vertailujen ja kilpailuiden 

geometrian osuuksilla on herättänyt jälleen kiinnostusta systeemaattista geometriaa kohtaan. 

(Joki 2002, 1–4.) 

 

1970-luvun matematiikan kouluopetuksen uudistamisen myötä välivaihe havainnollisen 

alkeismatematiikan ja abstraktisen aksiomaattisen ajattelun väliltä katosi. Tällaista 

välivaihemateriaalia, jolla systemaattista eli järjestelmällistä ajattelua koitettiin harjoittaa, 

edustivat esimerkiksi Niilo Kallion, Bruno Malmion ja Samuli Apajalahden keski- ja 

oppikouluja varten laatimat geometrian oppikirjat. Oppikirjat tasapainoilivat 

havainnollisuuden ja loogisen päättelyn välillä. Uudistuksen jälkeen peruskoulun ja lukion 

geometrian osuudet ovat olleet lähinnä kuvioiden luokittelua ja havaitsemista. (Tossavainen 

2003, 45–48.) 

3.3 Geometriasta 

Seuraavassa pyrin selvittämään tutkielmani ajatuksellista taustaa siitä, kuinka 

yksinkertaisimpien monikulmioiden luokittelu liittyy todistamisajattelun kehittämiseen. Ensin 

pohdin yleisesti geometrian olemusta ja sen merkitystä nykyaikaan. Tämän jälkeen esittelen 

aksiomaattisen ajattelun, geometristen käsitestruktuurien ja geometristen käsitteiden 

sanallisen ja kuvallisen luokittelun yhteyttä toisiinsa. Esittely etenee yleisestä 

yksityiskohtaiseen tietoon. Lopuksi käsittelen määritelmiä ja geometrista käsitetietoa, sillä ne 

liittyvät olennaisesti tämän tutkielman oppikirja–analyysin rajaukseen. Olen sisällyttänyt 

väliotsikot sisällysluetteloon, vaikka kappaleet saattavat olla suhteellisen lyhyitä. Halusin 

helpottaa näiden asioiden löytämistä tutkielmastani. 

 

Geometrian olemusta voi miettiä erilaisten geometriaan liitettyjen ominaisuuksien kautta. 

Eräitä perustavanlaatuisia ominaisuuksia ovat käytännönläheisyys ja ajattelun kehittäminen. 

Geometrian on katsottu syntyneen käytännöllisistä tarpeista, vaikka myös geometrian 
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harrastamista pelkästään älyllisyyden kehittämiseksi on harrastettu samoihin aikoihin (Malaty 

2003, 100). Käytännöllisyyden ominaisuudesta kertoo myös sana geometria, joka viittaa 

maahan ja mittaamiseen (Räty-Záborszky 2006, 51–52). Ajattelun kehittämiseen taas liittyy 

deduktiivinen ajattelu, jota korostettiin viisautta arvostavassa antiikin Kreikassa. Tällöin 

Eukleides kokosi Alkeet käyttäen deduktiivista metodia. (Joki 2002, 1.) Alkeita pidetään 

ensimmäisenä aksiomaattisesti järjestettynä tiedon alueena (CD –fakta 2005). 

 

Eukleideen teos pyrki rakentamaan täsmällisen geometrian kokonaisuuden, joka liittyi sen 

ajan maailmankuvan luomiseen. Nykyaikana Eukleideen geometrista järjestelmää pidetään 

vanhentuneena, mutta se tarjoaa aksioomineen käyttökelpoisen ja käytetyn mallin 

matemaattisten rakenteiden kokoamiseen. Tällainen klassista todistamista sisältävä malli on 

välittynyt kouluopetukseen juuri Alkeiden kautta. (Malinen 2004, 101–102.) 

3.3.1 Aksiomaattinen ajattelu 

Tossavaisen (2003, 45–48) mukaan aksiomaattinen ajattelu pohjaa tiettyihin aksioomiin, 

joista rakennetaan deduktiivisen menetelmän avulla järjestelmä. Hän puhuu aksiomaattisesta 

ajattelusta edellä mainitun Eukleideen kokoaman geometrisen järjestelmän yhteydessä. 

Tossavaisen mukaan aksiomaattista ajattelua tulisi opiskelijalle harjoittaa sellaisen 

matematiikan avulla, jonka opiskelija jollakin tasolla hallitsee joko laskennon tai 

havainnollisen päättelyn avulla. Euklidinen geometria tarjoaa tällaisen harjoittelukentän, jossa 

matematiikka on opiskelijoille havainnollisesti hahmottunut ja jossa tulevia päätelmiä tukee 

havainnollinen taso. Hilbertin esitystä euklidisesta geometriasta ei kuitenkaan sellaisenaan voi 

tarjota tällaiseksi harjoittelukentäksi sen epähavainnollisuuden ja aksioomien suuren 

lukumäärän vuoksi. Tossavainen (mt.) esittää, että harjoittelun perustaksi otettaisiin rajattu 

kokoelma todistamattomia lauseita, joiden pohjalta aksiomaattisen ajattelun alkeita 

lähdettäisiin harjoittelemaan. 

 

Samanlaista kvasiaksiomaattista lähestymistä koulugeometriaan ehdottaa Joki (2002, 2004). 

Hänen mukaan kvasiaksiomaattinen lähestyminen tarkoittaa sitä, että valitaan jokin 

todistamaton lause, esimerkiksi ”kolmion kulmien suuruuksien summa on 180º”, niin 

sanotuksi aksioomaksi. Tämän lauseen pohjalta lähdetään tutustumaan ja laajentamaan 

perustellun geometrian maailmaan. Hän vertaa kvasiaksiomaattista lähestymistapaa uimisen 

opettamiseen, jolloin uimaan opettelevaa lastakaan ei heti ensimmäiseksi viedä syvän päädyn 

pohjalle. (Joki 2002, 199 ja 2004, 113-116.) 
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3.3.2 Geometriset käsitestruktuurit 

Silfverberg (1999) esittelee Jonesin ja Bushin käyttämän termin käsitestruktuuri. Se 

muodostuu samaan aiheyhteyteen kuuluvista käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Myös 

Haapasalo (1994, 51) esittelee termin käsitestruktuuri, jota Bell ym. (1983) ovat käyttäneet. 

Heidän mukaan käsitestruktuuri muodostuu käsiteluokkaan kuuluvien tai kuulumattomien 

jäsenten ilmoittamisesta ja käsitteiden määrittelevien ominaisuuksien tai ehtojen 

esittelemisestä. Käsitestruktuureja opitaan euklidisen geometrian opiskelun myötä. 

Samanlaisia, mutta laajempia ja kehittyneempää ajattelua vaativia tietorakenteita, kutsutaan 

aksiomaattisiksi struktuureiksi. (Silfverberg 1999, 100–101.) 

 

Käsitestruktuureissa käsitteiden määritelmien ymmärtäminen on oppimisen kannalta 

keskeistä, sillä määritelmät määräävät käsitteiden väliset suhteet. Näiden suhteiden 

päättelemistä, käsitteiden määritelmiä vertaamalla, Silfverberg (1999, 99–101) kutsuu 

”lyhyeksi” deduktioksi. Esimerkiksi tasasivuisen kolmion tiedetään määritelmänsä perusteella 

toteuttavan aina kolmion edellyttämät ehdot, joten tasasivuinen kolmio on kolmion alakäsite. 

Lauseiden todistamisen yhteydessä käytettäviä monivaiheisia todistamisia Silfverberg (mt.) 

kutsuu ”pitkiksi” deduktioketjuiksi. Ymmärtääkseen ”pitkistä” deduktioketjuista muodostuvia 

aksiomaattisia struktuureita, täytyy kuitenkin tuntea todistusten perustana olevia, ”lyhyistä” 

deduktioista muodostuvia, käsitestruktuureita. 

3.3.3 Geometristen käsitteiden luokittelu 

Silfverbergin (1999, 85) mukaan geometristen objektien helpoimpana luokituksena voidaan 

pitää yhden ominaisuuden varassa tehtävää ryhmittelyä. Esimerkkinä hän mainitsee kulman 

nimeämisen astelukunsa perusteella teräväksi kulmaksi, suoraksi kulmaksi tai tylpäksi 

kulmaksi ja niin edelleen. Vastaavasti helppona luokituksena voi myös pitää yksinkertaisen 

ryhmittelyominaisuuden tarkistamista näköhavaintoon perustuen. Näistä hän mainitsee 

esimerkkinä teräväkulmaiset, suorakulmaiset ja tylppäkulmaiset kolmiot. Vaikeampina 

luokituksina Silverberg (mt.) pitää ryhmittelyjä, jotka perustuvat mutkikkaampien 

ominaisuusyhdistelmien tarkastamiseen. Esimerkkinä hän mainitsee nelikulmioiden 

luokittelun erinimisiksi nelikulmioiksi. 

 

Luokituksissa käsitteiden välille muodostuu usein ylä- ja alakäsitesuhteita, hierarkkisia 

suhteita. Näitä suhteita kuvatessaan Silfverberg (1999) käyttää termiä erikoistapaus. Voidaan 

esimerkiksi sanoa, että neliö ja suorakulmio ovat suunnikkaan erikoistapauksia. Oppilaan 

tulee ymmärtää luokitusten perustuvan ensisijaisesti käsitteiden määritelmiin, eikä visuaalisiin 
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mielikuviin käsitteistä. Näin oppilas kykenee perustelemaan ylä- ja alakäsitesuhteita muilla 

kuin ulkomuistinvaraisella faktatiedoilla. (mt. 85–86.) 

 

Haapasalo (1994) määrittelee tarkemmin käsitteiden välisiä hierarkkisia suhteita.3 Hänen 

mukaan yläkäsitteet syntyvät jätettäessä lähtökäsitteestä tiettyjä tuntomerkkejä pois. Alakäsite 

taas muodostuu otettaessa lähtökäsitteeseen lisää tuntomerkkejä. Yhteisen yläkäsitteen 

omaavat sivu- eli rinnakkaiskäsitteet4 eivät ole keskenään ylä- tai alakäsitesuhteessa. (mt. 53.) 

3.3.4 Käsitestruktuurien kuvallinen havainnollistaminen 

Käsitestruktuurit muodostuvat tietyistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista (Silfverberg 

1999, 100). Näitä asioita voidaan havainnollistaa erilaisilla käsitekaavioilla. Käsitekaaviot 

auttavat myös käsitestruktuurien muistamisessa ja niistä yhteenvetoja laadittaessa. 

Esimerkkeinä visuaalisista havainnollistamiskaavioista Silfverberg (mt. 86) mainitsee 

käsitteiden väliset sukupuut ja käsitehierarkkioiden yhteydessä olevat määritteleviä 

ominaisuuksia sisältävät listat, joista käy ilmi yläkäsitteiden ominaisuuksien periytyminen 

alakäsitteille. Haapasalo (1994, 54) käyttää termiä kaavakuvio esityksistä, joilla visuaalisesti 

havainnollistetaan käsitteiden välisiä suhteita. Kaavakuviot ovat esimerkkejä semanttisista 

verkoista. Esimerkkeinä hän esittelee käsitehilan, käsitepyramidin ja käsitekartan (kuvio 4). 

Tässä tutkielmassa käytän käsitekarttamaisia kaavioita kuvaamaan oppikirjasarjoissa 

esiteltyjen kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien käsitteiden välisiä sanallisia ja kuvallisia 

suhteita. Näin pyrin selkeyttämään oppikirja-analyysin tulosten tulkintaa sekä omaa 

tulkintaani käsitteiden välisistä suhteista. Oppikirja-analyysin tuloksiin liittyvien 

käsitekarttamaisten kaavioiden tulkintaohjeet raportoin tarkemmin kappaleen ”Oppikirja-

analyysin tulokset” alussa. 

                                                

3 Haapasalo (1994) ei varsinaisesti käytä termiä hierarkkinen käsitteiden välisiä suhteita kuvatessaan. 

4 Tutkielmassani käytän termiä rinnakkaiskäsite. 
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KUVIO 4. Esimerkkejä semanttisista esityksistä (Haapasalo 1994, 54). 

3.3.5 Määritelmistä 

 

Määritelmät ovat eräs geometrian opetuksen peruspilareista. Olen ottanut eri aikojen 

kirjoista yhden esimerkin määritelmistä, nelikulmiotyyppien luokittelun (Joki 2002, 4). 

 

Joki näkee, sitaattia tulkiten, määritelmien olevan perustavanlaatuisen tärkeitä geometrian 

opetuksessa. Myös Silfverberg (1999, 99–101) painottaa määritelmien ymmärtämisen 

tärkeyttä käsitestruktuurien oppimisen yhteydessä. Käsitestruktuurit taas osaltaan luovat 

pohjaa deduktiivisen geometrian oppimiselle. Joki ja Silfverberg näkevät määritelmien olevan 

tärkeitä geometrian opiskelussa, mutta se herättää kysymyksiä määritelmistä itsestään: Mikä 

on määritelmä? Minkälaisia niiden tulisi olla? Onko hyvän määritelmän muodostamiselle 

olemassa valmista kaavaa? 
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CD-fakta –tietosanakirjan (2005) mukaan määritelmän avulla määrätään tietty käsite 

käyttämällä hyväksi tunnettuja käsitteitä. Samanlaista näkemystä esittää Joki (2002, 90), 

jonka mukaan geometrian käsitteitä määritellään aikaisemmin esiteltyjen käsitteiden avulla. 

Hänen mukaan tapana on kuitenkin käyttää mahdollisimman vähän aikaisempaa käsitteistöä 

uutta käsitettä määriteltäessä. Nykänen (1945, 27) esittelee määritelmät Euklidisen 

geometrisen järjestelmän kielellisen ilmaisun osana. Tässä järjestelmässä määritelmät 

tutustavat tutkittaviin käsitteisiin, esittelevät niiden sisällyksen sekä selittävät käytettyjen 

sanontatapojen merkityksen. Silfverberg (1999, 98–99) kuvaa erilaisia tapoja määritellä 

käsite. Hänen mukaansa alkeellinen tapa määritellä käsite on sanakirjamaisesti luetella kaikki 

sen tiedetyt ominaisuudet. Silfverberg puhuu myös matemaattisen määrittelyn ideasta, joka 

sisältää määrittelyn lyhyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksen. Tällöin kaikista 

käsitteen määrittelevistä ominaisuuksista otetaan mukaan vain tarkoituksenmukaisimmat 

ominaisuudet. Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitettaneen tässä yhteydessä sitä, että otetaan 

mukaan minimimäärä ehtoja, joilla käsite tulee määritellyksi. 

  

Määritelmän tulisi siis esitellä käsite aikaisempien käsitteiden avulla, mutta kuitenkin 

mahdollisimman lyhyesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tässä tutkielmassa tarkastelen käsitteiden 

määrittelevien ominaisuuksien johdonmukaisuutta ja ristiriidattomuutta sekä määritelmien 

sanallista sidosteisuutta. En tarkastele, minkälaisia määrittelytapoja eri oppikirjasarjoissa 

käytetään, vaan pyrin tutkimaan minkälaisia käsitetiedollisia rakenteita kolmioihin ja 

nelikulmioihin liittyvät käsitteet muodostavat perusopetuksen alaluokkien aikana 

matematiikan oppikirjoissa. 

3.3.6 Geometrinen käsitetieto 

Tässä tutkielmassa en käsittele yleisesti käsitteen määritelmää sen monitahoisuuden vuoksi. 

Määrittelyn vaikeus tulee vastaan jo alkumetreillä, koska käsite itsessään on käsite, joka tulisi 

määritellä. Esittelen kuitenkin näkemyksen geometrisesta käsitetiedosta, johon tutkielmassa 

käytettävän aineiston rajaus osittain pohjautuu. 

 

Tämä tutkielma tukeutuu Silfverbergin (1999) näkemykseen geometrisesta käsitetiedosta. Hän 

yhdistää geometrisen käsitetiedon Hiebertin & Lefevren (1986) jäsennykseen matemaattisesta 

tietämyksestä. Tällainen tietämys koostuu käsite- ja menetelmätiedosta. Käsitetiedolle on 

tyypillistä linkittyneisyys ja se koostuu geometristen käsitteiden merkityksistä sekä niiden 

välisiä yhteyksiä koskevista tiedoista. Esimerkiksi minkälaisia ominaisuuksia kolmiolla on ja 

minkälaisen rakenteen kolmioihin liittyvä tietokokonaisuus muodostaa. Menetelmätieto 

viittaa erilaisten toimintojen ja taitojen oppimiseen. Geometriassa tämä tarkoittaa esimerkiksi 
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laskusääntöjen käyttöä pinta-alojen määrittämisessä tai erilaisten kuvioiden piirtämiseen 

liittyviä sopimuksia. (Silfverberg 1999, 65, 79.) 

3.4 Yksinkertaisimpien monikulmioiden luokittelu 

Seuraavassa esittelen kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä luokitteluja, joita käytän 

oppikirja–analyysieni pohjana. 

3.4.1 Kolmioiden luokittelu 

Tässä tutkielmassa tutkin erilaisten kolmioiden välisiä suhteita käyttäen Silfverbergin (1999, 

179) esittelemää sanallista ja kuvallista jaottelua, jolla hän tutki yläluokalla olevien oppilaiden 

kolmiokäsitteisiin liittyvien tietorakennekokonaisuuksien osaamista (kuvio 5). Jaottelun 

mukaan erilaisilla kolmioilla on seuraavanlaisia suhteita: 

 

A: Terävä-, suora- ja tylppäkulmaisuus ovat toisensa poissulkevia ominaisuuksia. 

B: Tasasivuinen kolmio on teräväkulmainen eikä suora- tai tylppäkulmainen. 

C: Tasasivuinen kolmio on tasakylkinen. 

D: Tasakylkinen kolmio voi olla terävä-, suora- tai tylppäkulmainen. 

(mt. 178.) 

 

Kolmioiden jaottelun voi nähdä liittyvän aikaisemmin käsittelemiini käsitestruktuureihin, 

käsitteiden luokitteluihin ja niiden kuvalliseen havainnollistamiseen. 

 

KUVIO 5. Kolmiokäsitteisiin liittyvä tietorakennekokonaisuus (Silfverberg 1999, 179). 

Teräväkulmainen 

kolmio 

 

 

 

 

Suorakulmainen 

kolmio 

Tylppäkulmainen 

kolmio 

T a s a k y l k i n e n  k o l m i o 

Tasasivuinen kolmio 
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3.4.2 Nelikulmioiden luokittelu 

Seuraavassa esittelen tarkemmin Jaakko Joen näkemystä nelikulmioiden käsittelemisestä 

perusopetuksessa. Joen (2004, 78–80) esityksen voi nähdä liittyvän edellä käsittelemiini 

käsitestruktuureihin, käsitteiden luokitteluihin ja niiden kuvalliseen havainnollistamiseen. 

 

Joen (mt.) mukaan hyvää harjoitusta määritelmien parissa antaa tason nelikulmioiden joukko. 

Hän painottaa, että nelikulmioiden luokittelun yhteenvedon tulee tukea oppilaan 

käsitteenmuodostusta. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaan tulee tietää esimerkiksi 

suunnikkaiden ja puolisuunnikkaiden olevan nelikulmioiden erikoistapauksia. (mt. 78–80.) 

Myös Silfverberg (1999, 85–86) käyttää termiä erikoistapaus. Hänen mukaan tällainen 

käsitteiden välisten erikoissuhteiden päättely tulee ensisijaisesti perustua käsitteiden 

määritelmiin. 

 

Koska Joen (2004, 78–79) esimerkki nelikulmioiden luokitteluista on merkittävä tutkielmani 

kannalta, esittelen määritelmät sellaisenaan, kuin ne ovat hänen kirjassa: 

 

1. Kaikilla nelikulmioilla on neljä sivua. Eräät näistä ovat erityisiä nelikulmioita. 

Niillä on tunnusmerkin ”neljä sivua” lisäksi tunnusmerkki ”yksi pari 

yhdensuuntaisia sivuja”. Nämä nelikulmiot ovat puolisuunnikkaita. 

2. Eräät näistä ovat erityisiä puolisuunnikkaita. Niillä kummatkin vastakkaiset 

sivuparit ovat toistensa kanssa yhdensuuntaisia. Nämä puolisuunnikkaat ovat 

suunnikkaita. 

3. Eräät näistä ovat erityisiä suunnikkaita. Niillä on neljä suoraa kulmaa. Nämä 

suunnikkaat ovat suorakulmioita. 

4. Eräät näistä ovat erityisiä suorakulmioista. Niillä on neljä yhtä pitkää sivua. 

Nämä suorakulmiot ovat neliöitä 
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KUVIO 6. Nelikulmioiden luokittelukuvio (Joki 2004, 79). 

 

Joki (mt. 79–80) esittelee määritelmien yhteydessä kuvion, jolla voi havainnollistaa 

käsitteiden välisiä suhteita (kuvio 6). Hänen mukaan sen tulee tukea käsitteiden välisten 

erikoissuhteiden muodostamista. Kuviosta voidaan esimerkiksi lukea, että ”jokainen neliö on 

myös suorakulmio tai että on olemassa suorakulmio, joka ei ole neliö.” Yllä olevassa kuviossa 

käytettyjä sisäkkäisiä laatikoita, joilla luokitellaan käsitteitä, kutsun tämän tutkielman 

oppikirja-analyysin tulosten yhteydessä sisäkkäisiksi sarakkeiksi. Sisäkkäisten sarakkeiden 

yhteyttä käsitteiden välisiin suhteisiin olen selventänyt kappaleessa ”Kokoava katsaus 

aikaisempiin tutkimuksiin ja viitekehykseen.” 

 

Nelikulmioiden luokitteluun liittyen Joki (mt. 79) nostaa esille Suomessa esiintyvän 

puolisuunnikkaan määrittelyn ongelman. Hänen mielestään vanha karsinoiva luokittelu saisi 

väistyä ja puolisuunnikkaan määritelmän tulisi sietää myös toinen yhdensuuntainen sivupari. 

Karsinoivassa luokittelussa, käsitteiden hierarkkisten suhteiden näkökulmasta ajateltuna, 

puolisuunnikkas ja suunnikas olisivat rinnakkaiskäsitteitä. 

3.5 Kokoava katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja viitekehykseen 

Seuraavassa kokoan aikaisempien tutkimusten ja viitekehyksen pohjalta näkökulmia, joita 

käytän tutkielmani oppikirja-analyyseissa ja niistä tehtävissä tulkinnoissa. Esitän kuinka 

tutkimusongelmani ovat syntyneet. 

 



24 

Tämän tutkielman opettajan näkökulmasta katsottuna opettaja on vuorovaikutuksessa 

oppikirjan, opetussuunnitelman ja opetettavan oppiaineen kanssa. Tältä pohjalta pohdin 

tutkielmassani, minkälaista kuvaa geometriasta opettaja antaa, tukeutuessaan oppikirjaan 

opetuksessaan. Toisaalta pohdin myös hieman, minkälainen kuva geometriasta opettajalle 

itselleen saattaa muodostua oppikirjojen pohjalta. Näihin pohdintoihin pyrin hakemaan 

vastausta tutkimalla oppikirjoissa esiintyviä kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä 

käsitetiedollisia käsitestruktuureita. Tutkin myös, miten opetussuunnitelman tavoitteet ja 

sisällöt näkyvät oppikirjoissa rajaamallani geometrian alueella. 

 

Oppikirja-analyysin rajauksessa käytän Silfverbergin (1999) näkemyksen mukaista 

geometrisen käsitetiedon näkökulmaa (katso ”Geometrinen käsitetieto”). Vaikka 

tutkielmassani tarkastelen pelkästään geometrista käsitetietoa, tulisi käsite- ja 

menetelmätiedon olla keskenään tasapainossa. Jos ne eivät ole tasapainossa, saattaa oppilaalle 

tulla tunne, että hän ymmärtää matematiikkaa, mutta ei osaa ratkaista ongelmaa toiminnan 

tasolla. Toisaalta oppilas voi myös saada laskuista oikeita vastauksia ymmärtämättä 

kuitenkaan mitä on laskenut. (mt. 65.) 

 

Joki (2002, 2004) painottaa, että geometrian ei tulisi painottua pelkkään laskemiseen, mitä 

geometrian opiskelussa on viime vuosikymmeninä painotettu. Toisin sanoen menetelmätieto 

on ollut korostuneemmin esillä. Tämän vuoksi pidin kiinnostavana tarkastella tutkielmassani 

käsitetiedon esiintymistä alaluokkien matematiikan oppikirjoissa. Joen (2004) esimerkki 

nelikulmioiden luokittelusta alaluokilla antoi kehykset tällaiselle tarkastelulle. Pidin 

luontevana liittää mukaan kolmioiden tutkimisen, koska yhdessä nämä käsitteet muodostavat 

keskeisen osan tasogeometrian kokonaisuudesta. 

 

Joen (2002, 2004) mukaan varsinkin alaluokilla geometrian opiskelun tulisi olla hahmottavaa 

ja luoda pohjaa todistamisajattelulle. Tässä tutkielmassa yksinkertaisimpien monikulmioiden 

luokittelu nähdään osana todistamisajattelun kehittämisen ensiaskeleita. Monen muun tutkijan 

tavoin (katso Räty-Záborszky 2002; Malinen 2004; Tossavainen 2003) myös Joki (2003) 

näkee, että 1970-luvulla tapahtuneen geometrian aseman romahtamisen myötä, 

todistamisajattelun harjoittaminen on kadonnut geometriasta. Hänen mukaan tämä saattaa 

vaikuttaa suomalaisten oppilaiden huonoon menestymiseen kansainvälisissä 

vertailututkimuksissa geometrian osalta. 

 

Kupari & Törnroos (2004, 144–145) raportoivat TIMSS 1999 –tutkimuksen tuloksia, joissa 

suomalaisilla ilmeni puutteita muun muassa geometrian käsitteellisessä osaamisessa. 



25 

Tällaisella käsitteellisellä osaamisella tarkoitettiin esimerkiksi käsitteiden ominaispiirteitä, 

yhteyksiä, säännönmukaisuuksia ja yleistämistä. He esittelevät myös PISA 2000 –

tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan muun muassa geometrisen kuvion tunnistaminen 

sanallisen kuvailun perusteella osattiin Suomessa heikommin kuin OECD-maissa ja muissa 

Pohjoismaissa keskimäärin (mt. 151). 

 

Vaikka tutkielmani tarkastelee oppikirjoja eikä oppilaiden ajattelua, johon esittelemäni 

käsitetieto pohjautuu, pidin näkökulmaani oppikirjoihin perusteltuna. Tutkimusten mukaan 

oppikirjojen vaikutus opetukseen on merkittävä (Perkkilä 2002, Heinonen 2005). Tällöin 

oppikirjat, jotka kuuluvat Törnroosin (2005) esittelemään mahdollisen opetussuunnitelman 

tasoon, ohjaavat voimakkaasti opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Edellä esittelemieni asioiden 

pohjalta muodostuu tutkimusongelma 1. Erittelen myöhemmin tarkemmin, miten 

tutkimusongelman 1. alakohdat ovat syntyneet. 

 

Koska opettajan täytyy noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

(Opetushallitus 2004), tulee mahdollisen opetussuunnitelman noudattaa kirjoitettua 

opetussuunnitelmaa. Tässä tutkielmassa pyrinkin selvittämään, miten kirjoitetun 

opetussuunnitelman eli perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 geometrian 

tavoitteet ja sisällöt toteutuvat mahdollisessa opetussuunnitelmassa eli matematiikan 

oppikirjoissa geometrian osalta. Tämä liittyy tutkimusongelmaan 2.1 ja 2.2. 

 

Silfverbergin (1999) esimerkki kolmioiden ja Joen (2004) esimerkki nelikulmioiden 

luokittelusta painottavat käsitteiden sisäkkäisyyttä. Tällaista sisäkkäisyyttä tarkastelin 

kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien käsitteiden sanallisesta ja kuvallisesta luokittelusta. 

Molempien luokittelutapojen yhteydessä käytin ala-, ylä- ja rinnakkaiskäsite –termejä 

kuvatessani käsitteiden välisiä suhteita. Tulosten yhteydessä muodostin käsitteiden välisistä 

suhteista käsitekarttamaisia kaavioita havainnollistaakseni sanallista ja kuvallista luokittelua. 

 

Aiemmat oppikirjatutkimukset ovat painottuneet tekstisisällön tarkasteluun. Törnroosin 

(2005) mukaan tällainen tarkastelutapa ei ole luonteva matematiikan oppikirjoja tutkittaessa. 

Mielestäni tekstinsisällön tutkiminen tutkielmassani on kuitenkin luontevaa, sillä tutkimani 

käsitteiden määritelmät ja niiden väliset suhteet muodostuvat suurelta osin tekstin kautta. 

Tutkimusongelmat 1.1 ja 1.2 tarkastelevat käsitteiden sanallisia esityksiä. 

 

Tutkimusongelma 1.1 tarkastelee minkälaisia käsitestruktuureja oppikirjoissa muodostetaan.  

Haapasalon (1994, 51) mukaan käsitestruktuurit muodostuvat käsitteiden määrittelevien 
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ominaisuuksien tai ehtojen esittelemisestä ja käsiteluokkaan kuuluvien tai kuulumattomien 

jäsenien ilmoittamisesta. Tarkastelin mitä käsitteitä oppikirjoissa esitellään. Tutkin myös 

miten johdonmukaisesti käsitteiden määritteleviä ominaisuuksia käytetään.  

 

Tutkimusongelma 1.2 käsittelee käsitteiden sanallista sidosteisuutta. Ahtinevan (2000, 37) 

mukaan tiedon sidosteisuudella tarkoitetaan tiedon esittämistapaa, joka etenee 

johdonmukaisesti ja rakentaa asioiden merkitysverkostoa. Tutkimani sanallinen sidosteisuus 

muodostuu tutkielmassani esitetyn geometrisen olemuksen pohjalta (katso ”Geometriasta”), 

joka painottaa käsitteiden määritelmien kautta syntyviä käsitteiden välisiä suhteita. Sanallisen 

sidosteisuuden yhteydessä tarkastelin käsitteiden määrittelemistä toisien käsitteiden 

nimitysten avulla, erikoistapausten tai luokitteluperusteiden mainintaa ja määrittelevien 

ominaisuuksien ristiriidattomuutta. Määrittelevien ominaisuuksien tarkasteleminen menee 

osittain päällekkäin tutkimusongelman 1.1 kanssa. 

 

Tutkimusongelma 1.3 tarkastelee, miten kuvallinen luokittelu tukee sanallista luokittelua. En 

tarkastellut vastaavatko yksittäiset mallikuvat niille annettua nimitystä. Tarkastelin sitä, miten 

tietyiksi käsitteiksi nimetyt mallikuvat olivat luokiteltu suhteessa toisiin käsitteisiin. 

Oppikirja-analyysin tuloksissa kuvaan käsitteiden välisiä suhteita termeillä rinnakkainen 

asettelu, rinnakkainen sarake ja sisäkkäinen sarake. Rinnakkaisessa asettelussa tulkitsin, että 

käsitteet ovat heikosti rinnakkaiskäsitesuhteessa keskenään (kuvio 7). Käsitteiden ollessa 

rinnakkaisissa sarakkeissa tulkitsin, että käsitteet ovat selvästi rinnakkaiskäsitteitä (kuvio 8). 

Sisäkkäiset sarakkeet tarkoittivat tulkintani mukaan sitä, että käsite, joka oli esitelty toisen 

käsitteen sisällä, oli tämän toisen käsitteen alakäsite (kuvio 9). Aiempien kuvaan liittyvien 

tutkimusten valossa kuvallisen esityksen merkittävyys ei ole niin suuri kuin sanallisen. 

Yhdessä näiden kahden luokittelutavan tulee kuitenkin muodostaa eheä kokonaisuus. 
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KUVIO 7. Rinnakkainen asettelu (Sintonen ym. 2004, 88). 

 

            

KUVIO 8. Rinnakkaiset sarakkeet (Sintonen ym. 2002, 50). 

 

                

KUVIO 9. Sisäkkäiset sarakkeet (Putkonen ym. 2002, 117). 
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4 Tutkimusongelmat 

Tutkimuskohteena minulla on vuosiluokkien 1–6 matematiikan oppilaan oppikirjat. 

Tarkastelen kolmen eri kustantajan matematiikan oppikirjasarjoja, joita ovat Tuhattaituri 

(Otava), Matikkamatka (Tammi) ja Laskutaito (WSOY). Tarkemmat lähdetiedot esittelen 

lähdeluettelossa. 

 

Tutkimukseni pääongelmina ovat, minkälaista kuvaa opettaja välittää geometriasta, 

käyttäessään vuosiluokkien 1–6 matematiikan oppikirjoja ja minkälainen kuva opettajalle 

itselleen saattaa muodostua käyttäessään oppikirjoja. Tarkasteltavakseni olen valinnut 

yksinkertaisimpiin monikulmioihin eli kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät sanalliset ja 

kuvalliset luokittelut. Tällaisien eri kolmioiden ja nelikulmioiden muodostamien rakenteiden 

osaaminen on keskeistä alaluokkien geometrian opetuksessa. Kuvailen ja vertailen eri 

matematiikan oppikirjasarjoja ja pohdin, miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet 

ja sisällöt toteutuvat oppikirjoissa. 

 

Tutkimusongelmani ovat: 

1. Minkälaisia käsitetiedollisia käsitestruktuureita kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät 

käsitteet muodostavat perusopetuksen alaluokkien aikana matematiikan oppikirjoissa? 

1.1. Mitä kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä ja minkälaisia käsitteiden välisiä 

suhteita matematiikan oppikirjoissa esitellään? 

1.2. Minkälaista sanallista sidosteisuutta kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien 

käsitteiden luokitteluissa esiintyy? 

1.3. Miten käsitteiden kuvallinen luokittelu tukee sanallista luokittelua? 

2. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutuvat alaluokkien 

matematiikan oppikirjoissa geometrian osa-alueella? 

2.1. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat? 

2.2. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman sisällöt toteutuvat? 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Seuraavassa kuvailen tutkimusotettani ja käyttämääni tutkimusmenetelmää. Tämän jälkeen 

esittelen tutkimusasetelmani muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Lopuksi raportoin, 

miten suoritin oppikirja-analyysini rajauksen. 

5.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä 

Tutkielmani on kvalitatiivista kuvailevaa tutkimusta. Pyrin kuvailemaan tutkimuskohdettani 

ja nostamaan siitä esiin tutkimusongelmieni kannalta keskeisiä piirteitä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 130.) Tutkielmani on myös vertailevaa tutkimusta, sillä vertailen kolmea 

peruskoulun alaluokkien matematiikan oppikirjasarjaa keskenään. Mäkelän (1990) mukaan 

”ei ole ajattelua ilman vertailua, mutta vertaileminen voi tähdätä yhtäläisyyksien tai 

erilaisuuksien havaitsemiseen.” Tässä tutkielmassa tähtään niin yhtäläisyyksien kuin 

erilaisuuksien havaitsemiseen. 

  

Alasuutarin (1994, 22–23) mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus voidaan erottaa 

toisistaan, mutta todellisuudessa ne sisältävät paljon samoja periaatteita ja niitä käytetään 

toisiaan täydentävinä tutkimustapoina. Yhteisinä periaatteina ovat pyrkimys loogiseen 

todisteluun ja objektiivisuus havaintoaineiston tulkinnoissa. Alasuutarin (mt. 30–35) mukaan 

laadullisessa5 analyysissa on kyse havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. 

Havaintojen pelkistämisessä aineistosta tarkastellaan tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. 

Arvoituksen ratkaisemisessa tuotetuista johtolangoista ja käytettävissä olevista vihjeistä 

muodostetaan rakennekokonaisuus6. Kappaleessa ”Oppikirja-analyysin rajaus” esittelen, 

mitkä ovat tutkielmani tarkastelunäkökulman kannalta olennaisia asioita eli minkälaisia 

rajauksia olen tehnyt oppikirja-analyysia suorittaessani. Arvoituksen ratkaisemisessa haen 

vastauksia päätutkimusongelmiini (katso ”Tutkimusongelmat”). 

 

Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysia, koska se sopii kirjoitettujen sisältöjen 

analysointiin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Sisällönanalyysi on laaja käsite, jota tulkitsen 

Tuomen & Sarajärven (mt.) näkökulman mukaan. Sisällönanalyysia voi Tuomen & 

                                                

5 Alasuutari (1994) käyttää termejä kvalitatiivinen ja laadullinen synonyymimaisesti. Mukailen tekstissäni hänen 

käyttötapaansa termien suhteen. 

6 Alasuutari (1994) lainaa termiä rakennekokonaisuus Heikki Ranvallilta (1965). 
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Sarajärven (mt.) mukaan tarkastella kolmesta näkökulmasta. Ensiksikin sisällönanalyysi 

käsitteenä voi sisältää niin sisällönanalyysia kuin sisällön erittelyäkin. Sisällönanalyysissa 

dokumenttien sisältöä pyritään kuvaamaan sanallisesti, kun taas sisällön erittelyssä tekstin 

sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti. Toiseksi aineiston analyysia voi tehdä aineistolähtöisesti, 

teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisen analyysitavan voi rinnastaa 

induktiiviseen ja teorialähtöisen deduktiivisen päättelytapaan. Kolmantena näkökulmana voi 

pohtia metodologian merkitystä tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden kannalta. 

(Tuomi & Sarajärvi mt. 109–110.) Tämän tutkielman aineiston analysoinnissa käytin osittain 

aineistolähtöistä ja osittain teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

 

Tuomen & Sarajärven (mt. 110–117) mukaan aineistolähtöisessä ja teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissa edetään periaatteessa samalla tavalla: 1) aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden luominen. Aineistolähtöisessä tavassa abstrahointi tapahtuu aineistolähtöisesti, kun 

taas teoriaohjaavassa tavassa käsitteet tuodaan esiin valmiina ja jo ennestään tiedettyinä. 

Tutkielmani oppikirja-analyysin aikana aineistolähtöinen ja teorialähtöinen tapa vuorottelivat. 

 

Seuraavassa esittelen, miten sisällönanalyysin eri vaiheet ovat rakentuneet tutkielmani 

kappaleisiin. Aineston redusointi eli pelkistäminen liittyy ”Oppikirja-analyysin rajaus” ja 

”Oppikirja-analyysin tulokset” kappaleisiin. Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä 

vertailin poikittaisesti eri oppikirjasarjoja keskenään etsien samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia teoreettisen viitekehyksen luoman jaottelun pohjalta. Näin loin ja ryhmittelin 

erilaisia ominaisuuksia kuvaamaan oppikirjasarjoja. Tähän liittyvät kappaleet ”Vertailua 

oppikirjasarjojen välillä”, ”Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen toteutuminen” ja 

osittain myös ”Pitkittäistarkastelunomaista yhteenvetoa tuloksista.” Abstrahoinnissa eli 

teoreettisten käsitteiden luonnissa tarkastelin aiempia tuloksia pitkittäisesti oppikirjasarjoittain 

ja loin tuloksia kuvaavia rakennekokonaisuuksia, jotka antoivat vastauksen 

päätutkimusongelmiini. Rakennekokonaisuuksien luominen liittyy Alasuutarin (1994) 

laadullisen analyysin yhteydessä mainitsemaan arvoituksen ratkaisemiseen. Näitä 

rakennekokonaisuuksia esittelen kappaleessa ”Pitkittäistarkastelunomaista yhteenvetoa 

tuloksista.” 

5.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimusaiheeni on jatkumoa keväällä 2005 tekemälleni proseminaarityölle. 

Proseminaarityön tapaan tutkin matematiikan oppimateriaalien geometrian osa-alueita. Erona 
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aikaisempaan, oppikirjasarjojen määrä kasvoi yhdestä kolmeen ja tarkasteltava alue hieman 

muuttui. Oppikirjasarjojen määrän kasvu mahdollisti vertailun oppikirjasarjojen välillä. 

 

Tulevana opettajana minua kiinnosti, mitä oppikirjat sisältävät ja miten opettajan pitäisi niihin 

suhtautua. Minulta kuitenkin puuttui asiasta kokemuksen tuoma näkemys. Oman 

näkökulmani kehittämiseen sopivan tilaisuuden antoi talvella 2005 Hämeenlinnan 

opettajankoulutuslaitoksella käynnistynyt Matematiikan Oppimateriaalin Tutkimushanke eli 

MOT –hanke. Pääsin hankkeeseen mukaan ja keväällä 2006 aloitin tekemään pro gradu –

tutkielmaani. 

 

Tutkimusasetelmani kehittyi ja täsmentyi koko pro gradu –tutkielman työstämisen ajan. Pyrin 

luomaan kokonaiskuvaa aiheestani lukemalla kirjallisuutta laajemmalta alueelta, kuin 

varsinainen tutkimusasetelmani rajaus edelsi. Huomasin, että suomenkielistä 

oppimateriaalitutkimusta matematiikasta geometrian osa-alueelta ei ole paljoa. Tämän vuoksi 

tarkasteltavan alueen rajaukset oli muodostettava aika paljon omaan harkintaani tukeutuen. 

5.3 Oppikirja-analyysin rajaus 

Tutkimuskohteenani olivat matematiikan oppilaan kirjat. Rajasin tarkasteluni geometrian osa-

alueeseen. Tutkimusten mukaan (katso ”Oppikirjan merkitys opetuksessa”) oppikirjojen 

vaikutus opetukseen on suuri, joten ne muodostavat merkittävän osan oppilaiden 

tiedonlähteistä. Opettajana on hyvä tietää, minkälaisia tietoja ja tiedon esittämistapoja kirjat 

sisältävät. Seuraavassa raportoin, miten oppikirjojen rajaaminen käytännössä eteni. 

Aikaisemmassa kappaleessa ”Kokoava katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja viitekehykseen” 

käsittelen tarkemmin minkälaisia sisällöllisiä asioita rajaamaltani alueelta tarkastelin. Lopuksi 

esittelen, miten rajasin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2004) 

tarkastellessani sen tavoitteita ja sisältöjä. 

 

Viirin (2000, 51) mukaan matematiikan oppikirja rakentuu tyypillisesti teoria, esimerkki ja 

harjoitus –osista. Alustavan aineistoon tutustumisen jälkeen totesin rakenteen 

samanlaisuuden. Teoria –osa sijaitsi pääosin sivun alussa ja sisälsi tietyn opetettavan asian. 

Teoria –osaa seurasi useimmiten tehtävät (kuvio 10). Oppikirjojen välillä oli eroja 

lisätehtävien, eriyttävien ja muiden kertaavien osioiden suhteen. Näihin osioihin en 

tutkielmassani keskittynyt. Tutkielmani tarkasteli vain teoria –osia, jotka löytyivät 

perusaukeamilta. Perusaukemilla tarkoitan aukeamia, jotka rakentuivat teoriasta, esimerkeistä 

ja harjoituksista. 
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KUVIO 10. Esimerkki teoria –osasta (Asikainen ym. 2003, 170–171). 

 

Päätin rajata tarkasteluni teoria –osiin, sillä ne esittelevät opettavan aineksen. Tutkielmani 

tarkastelee, mitä ja miten opetettavaa ainesta esitellään. Kävin läpi teoria –osat ja merkitsin 

ne, jotka liittyivät sanallisesti kolmioihin tai nelikulmioihin. Sisällytin rajaukseen myös 

tasokuvioihin ja monikulmioihin liittyvät teoria –osat, jos niissä käsiteltiin kolmioita tai 

nelikulmioita. Huomasin, että teoria, esimerkki ja tehtävä –osat eivät aina olleet täysin selvästi 

eroteltavissa.7 Tarkastelun ulkopuolelle jätin sivut, jotka eivät teoria –osan sisältönsä, siihen 

liittyvän otsikkonsa tai tavoitteidensa puolesta liittynyt hakemiini käsitteisiin. 

 

Kirjasin mahdollisimman tarkasti, mitä tekstiä teoria –osat sisälsivät ja minkälaisista 

elementeistä ne muodostuivat (liite 2). Jaoin elementit kolmeen ryhmään: sanallinen, 

kuvallinen ja symbolinen. Tässä vaiheessa minun piti miettiä, mikä olisi olennaista 

tutkimusongelmieni kannalta, sillä aineisto oli tässä vaiheessa vielä liian laaja. Aineistosta 

nousi esiin erilaisia kiinnostavia asioita, joista valitsin oman mielenkiinnon ja siihen 

mennessä lukemani tieteellisen kirjallisuuden pohjalta tässä tutkielmassa tutkittavan 

                                                

7 Tässä tutkielmassa tästä eteenpäin käytän termiä teoria –osa, vaikka se sisältäisi osittain myös esimerkki ja/tai 

tehtävä –osia. 
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aihealueen. Tässä yhteydessä ja myöhemmissä vastaavissa valintatilanteissa 

tutkimusongelmat tarkentuivat lopulliseen muotoonsa.  

 

Sisällytin tuloksiin oppikirjoista suoria sanallisia lainauksia käsitteiden määritelmistä ja 

esimerkkejä kuvallisista esityksistä sekä sivunumerot, miltä sivuilta olin määritelmät ja 

kuvalliset esitykset valinnut. Näin jokainen lukija voi arvioida oppikirja-analyysini rajausta ja 

tulkintojeni laatua, joka taas parantaa tutkielmani luotettavuutta. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2004) tutkin matematiikan 

osa-alueen, geometrian, tavoitteita ja sisältöjä. Sisällytin tutkielmaani kohdat, joissa mainittiin 

jotain kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvistä käsitteistä, luokittelusta, käsitteistä omana 

terminään ja todistamisesta. Tutkielmaani valitut kohdat löytyvät liitteestä 1. 
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6 Oppikirja-analyysin tulokset 

Seuraavassa raportoin oppikirja-analyysin tuloksia. Etenen oppikirjasarjoittain aloittaen 

Tuhattaiturista, jonka jälkeen tulee Matikkamatka. Viimeisenä raportoin Laskutaito –

oppikirjasarjan tulokset. Järjestys on sattumanvaraisesti valittu. Käsitellen tulokset ensin 

vuosiluokittain erikseen jokaisen oppikirjasarjan kohdalta. Jaottelen tulokset Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) nivelkohtien mukaisesti. Jokaisen 

vuosiluokan yhteydessä esittelen käsitteiden välisiä sanallisia ja kuvallisia suhteita kuvaavat 

käsitekartat. Näiden tarkastelujen jälkeen vertailen oppikirjasarjoja poikittaisesti 

vuosiluokittain edeten. Tarkastelen tuloksia tutkimusongelmien 1.1, 1.2 ja 1.3 näkökulmista. 

Tämän jälkeen tutkin, miten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (mt.) tavoitteet 

ja sisällöt toteutuvat oppikirjasarjoissa. Etenen opetussuunnitelman nivelkohtien mukaisesti. 

Lopuksi kokoan aikaisempia tuloksia ja tarkastelen niitä jokaisen oppikirjasarjan osalta 

erikseen pitkittäisesti. Oppikirja-analyysin tuloksissa suorat lainaukset ovat merkitty 

kursiivilla. 

 

Oppikirjaviitteissä olen käyttänyt seuraavanlaisia lyhenteitä: Tuhattaituri (TT), Matikkamatka 

(MM) ja Laskutaito (LT). Jokaisen lyhenteen perään olen merkinnyt vuosiluokan numeron. 

Esimerkiksi, kun olen viitannut Tuhattaiturin ensimmäiseen vuosiluokkaan, olen käyttänyt 

lyhennettä (TT1). Sivunumeron olen merkinnyt kirjasarjan lyhenteen ja vuosiluokan perään: 

esim. (TT1, 154). Sivunumerot ovat oppilaan kirjan sivunumeroita. 

 

Sanallisia ja kuvallisia suhteita havainnollistavissa kuvioissa olen käyttänyt seuraavanlaisia 

lyhenteitä: Tek = teräväkulmainen kolmio, Suk = suorakulmainen kolmio, Tyk = 

tylppäkulmainen kolmio, Tak = tasakylkinen kolmio, Tas = tasasivuinen kolmio, Ei Tak Kol 

= ei tasakylkinen kolmio, Nek = nelikulmio, Sun = suunnikas, Psun = puolisuunnikas, Suk = 

suorakulmio ja Nel = neliö. 

 

Käsitteiden sanallisia ja kuvallisia suhteita havainnollistavissa käsitekartoissa 

rinnakkaiskäsitesuhteen olen merkinnyt vaakasuoralla viivalla. Ylä- ja alakäsitesuhteen olen 

merkinnyt pystysuoralla tai vinolla viivalla. Yläkäsite on merkitty alakäsitteen yläpuolelle. 

 

Käsitteiden sanallisia suhteita havainnollistavissa käsitekartoissa käsitteiden välisiä suhteita 

kuvaavat viivat ovat eheitä, jos käsitteiden välinen suhde on selvä. Suhteen selvyys tarkoittaa 

sitä, että käsitteen sanallisissa esityksissä mainitaan toisen käsitteen nimitys ja/tai 
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erikoistapaus. Viiva on katkoviivainen silloin, jos käsitteiden välinen suhde on heikko. 

Suhteen heikkous tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käsite esiintyy vain yläkäsiteotsikon alla 

(kuvio 11). Tuloksissa on raportoitu tarkemmin, miksi käsitteiden välistä suhdetta on merkitty 

katkoviivalla. Kuvallisia suhteita havainnollistavissa käsitekartoissa viiva on merkitty 

katkoviivalla, kun kuvallisessa esityksessä on käytetty rinnakkaista asettelua. Jos kuvallisessa 

esityksessä on käytetty rinnakkaisia tai sisäkkäisiä sarakkeita, viiva on eheä. 

 

                    

KUVIO 11. Käsitteiden kolmio ja nelikulmio esiintyminen yläkäsiteotsikon ”Tasokuviot” alla 

(Haapaniemi ym. 2004, 154). 

6.1 Tuhattaituri –oppikirjasarjan tuloksia 

6.1.1 Vuosiluokat 1-2 

Ensimmäisellä vuosiluokalla sivulla 154 (TT1) esitellään sanallisesti käsitteet nelikulmio ja 

kolmio. Ensimmäistä kertaa oppikirjassa mainitut käsitteet kolmio ja nelikulmio esitellään 

otsikkotasolla tasokuvioiksi. Mallikuvien avulla havainnollistetaan näiden käsitteiden 

määritteleviä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat sivu, kärkipiste ja kulma. Kolmio ja 

nelikulmio esitetään kuvallisesti rinnakkaiskäsitteinä. 
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         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

KUVIO 12. Vuosiluokka 1. 

 

Toisella vuosiluokalla kolmion määritteleviä ominaisuuksia käydään mallikuvan avulla läpi 

monikulmion nimeämisen yhteydessä sekä tarkennetaan sanallista luokittelua nelikulmioiden 

osalta. Kolmiota määrittelevissä ominaisuuksissa erona ensimmäiseen vuosiluokkaan on, että 

sivua nimitetään janaksi (TT2, 80). Sivulla 76 (TT2) nelikulmio määritellään sanallisesti 

monikulmioksi. Määrittelyssä esiintyy ensimmäisellä vuosiluokalla esitetyt sivu, kärkipiste ja 

kulma: ”Kun monikulmiossa on neljä kulmaa, neljä kärkipistettä ja neljä sivua, se on 

nelikulmio.” Luokittelu tarkentuu sivulla 84 (TT2), jolla suorakulmio ja neliö määritellään 

sanallisesti nelikulmioon kuuluviksi: ”Suorakulmio ja neliö ovat nelikulmioita.” 

Suorakulmion määritelmän mukaan sen kaikki kulmat ovat suoria kulmia. Neliön määritelmä 

muodostuu suorakulmion määritelmästä, johon on lisätty tuntomerkkejä: ”Neliön kaikki 

kulmat ovat suoria kulmia ja kaikki sivut yhtä pitkiä. Neliö on suorakulmio.” Tämä viittaa 

siihen, että suorakulmio on neliön yläkäsite. Kuvallisessa luokituksessa käytetään 

rinnakkaisia sarakkeita, jotka eivät viittaa siihen, että neliö olisi suorakulmion alakäsite, vaan 

rinnakkaiskäsite (kuvio 14). 

 

         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Vuosiluokka 2 

 

• sivu, kärkipiste, kulma 

Tasokuvio 

Kolmio Nelikulmio Kolmio Nelikulmio 

• sivu/jana 

Monikulmio 

Kolmio Nelikulmio 

Suorakulmio Neliö 

• Monikulmio 

• sivu, kärkipiste, 
kulma 

Suorakulmio 
• Nelikulmio 

• kulma 

Neliö 
• Nelikulmio, Suorakulmio 

• sivu, kulma 

Kolmio Nelikulmio 
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KUVIO 14. Suorakulmio ja neliö rinnakkaisissa sarakkeissa (Haapaniemi ym. 2004, 84). 

6.1.2 Vuosiluokat 3-5 

Kolmannella vuosiluokalla kolmiot ja nelikulmiot luokitellaan sanallisesti otsikkotasolla 

monikulmioiksi. Kuvallisessa luokittelussa käytetään rinnakkaista asettelua. Monikulmio 

määritellään muodostuvan sivuista ja kulmista (TT3, 166). Myös kolmio ja nelikulmio 

määritellään. Määrittelyissä käytetään aikaisempien vuosiluokkien tapaan sivuja, kärkipisteitä 

ja kulmia (TT3, 170, 174). Sanallinen luokittelu haarautuu kolmioiden ja nelikulmioiden 

osalta. Sivulla 170 (TT3) kolmiot luokitellaan teräväkulmaisiksi, tylppäkulmaisiksi ja 

suorakulmaisiksi kolmioiksi. Kolmioiden sisältämät kulmat määrittävät, mistä kolmiosta on 

kyse. Määritelmissä selitetään myös tietyn kulman suuruutta suhteessa suoraankulmaan. 

Teräväkulmaisen kolmion määritelmän mukaan, sen kaikki kulmat ovat teräviä eli pienempiä 

kuin suorakulma. Suorakulmaisen kolmion määritelmän mukaan, siinä on yksi suorakulma ja 

muut kulmat ovat teräviä. Tylppäkulmaisen kolmion määritelmän mukaan sen yksi kulma on 

tylppä eli suurempi kuin suorakulma ja muut kulmat ovat teräviä. Kuvallisessa luokittelussa 

on ristiriita. Siinä käytetty rinnakkainen asettelu ei sovi kuvaamaan sanallista luokittelua, sillä 

kolmio on terävä-, suora- ja tylppäkulmaisen kolmion yläkäsite (kuvio 15). 
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KUVIO 15. Kolmioiden rinnakkainen asettelu (Asikainen 2003, 170). 
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Kuvallinen 

 

      

 

 

 

 

KUVIO 16. Vuosiluokka 3 

 

Sivulla 174 (TT3) luokitellaan nelikulmioita. Suorakulmio ja neliö määritellään 

nelikulmioihin kuuluviksi: ”Suorakulmio ja neliö ovat nelikulmioita.” Suorakulmio 

määritellään, kuten toisella vuosiluokallakin sivulla 84 (TT2), suorien kulmien kautta: 

”Suorakulmio on nelikulmio, jossa neljä suoraa kulmaa. Vastakkaiset sivut ovat yhtä pitkät.” 

Lisänä toisen vuosiluokan määrittelyyn on tullut vastakkaisten sivujen pituuden 

mainitseminen ja tarkennus siitä, että suoria kulmia on neljä kappaletta. Neliö määritellään 

toisen vuosiluokan tapaan (TT2, 84) suorakulmioksi: ”Neliö on suorakulmio, jonka kaikki 

sivut ovat yhtä pitkät.” Neliön määrittelyssä kolmannella vuosiluokalla ei erikseen mainita 

suoria kulmia. Puolisuunnikkaasta esittävän mallikuvan yhteydessä, jonka kärjet ovat 

merkitty isoilla kirjaimilla, määritellään, että nelikulmio ABCD ei ole suorakulmio. Sanallisen 

määrittelyn yhteydessä olevilla mallikuvilla käytetään rinnakkaista asettelua, vaikka 

sanallisesti neliö on suorakulmion alakäsite. Sama kuvallisen ja sanallisen luokittelun ristiriita 

esiintyi myös toisella vuosiluokalla sivulla 84 (TT2). Omassa sarakkeessa olevassa 

nelikulmioiden kuvallisessa luokittelussa muut nelikulmiot ja suorakulmiot ovat nelikulmiot –

käsitteen ja neliöt ovat suorakulmiot –käsitteen alakäsitteitä. Tämä kuvallinen luokittelu taas 

tukee sanallista luokittelua (kuvio 17). 

 

Suorakulmio Neliö 

Tek Suk Tyk Nelikulmio 

Muut nelikulmiot Suorakulmio 

Neliö 

TAI  

Kolmio 

Nelikulmio 
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KUVIO 17. Nelikulmioiden luokittelua (Asikainen ym. 2003, 174). 

 

Neljäs vuosiluokka ei kolmioiden osalta eroa paljoa kolmannesta vuosiluokasta. Kolmioiden 

luokittelussa terävä-, tylppä- ja suorakulmaisiin suorakulmaa käytetään määrittävänä 

ominaisuutena samalla tavalla kuin kolmannella vuosiluokalla (TT4, 188). Määritelmien 

mukaan teräväkulmaisessa kolmiossa kaikki kulmat ovat pienempiä kuin suorakulma, 

suorakulmaisessa kolmiossa yksi kulma on suorakulma ja tylppäkulmaisessa kolmiossa yksi 

kulma on suurempi kuin suorakulma. Kuvallisena apuna luokittelussa käytetään rinnakkaisia 

sarakkeita, jotka jakavat edellä mainittuihin käsitteisiin liittyvät mallikuvat omiin 

sarakkeisiinsa. Tämä sopii sanalliseen luokitteluun. 
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         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

KUVIO 18. Vuosiluokka 4 

 

Sivulla 192 (TT4) nelikulmioiden luokittelu hieman täsmentyy. Luokiteltavia kuvioita ovat 

nelikulmio, suunnikas, suorakulmio ja neliö. Määritelmissä edellisen käsitteen ominaisuudet 

sisältyvät seuraavan käsitteen määritelmään. Nelikulmiossa määritellään olevan neljä kulmaa 

ja neljä sivua. Suunnikas määritellään olevan nelikulmio, jonka vastakkaiset sivut ovat yhtä 

pitkät ja yhdensuuntaiset. Suorakulmio määritellään olevan suunnikas, jonka kaikki kulmat 

ovat suorakulmia. Neliö määritellään olevan suorakulmio, jonka kaikki sivut ovat yhtä pitkät. 

Suurimpana erona sanallisessa luokittelussa kolmanteen vuosiluokkaan verrattuna on 

suunnikas –käsitteen mukaan tuleminen. Suunnikas on ottanut määritelmäänsä kolmannen 

vuosiluokan suorakulmion määritelmästä vastakkaisten sivujen yhtä pitkäisyyden. Lisäksi 

suunnikkaan määritelmässä on maininta vastakkaisten sivujen yhdensuuntaisuudesta. 

Luokittelua, jossa edellisen käsitteen määritelmä sisältyy seuraavaan, havainnollistetaan myös 

käsitteiden otsikoinnissa. Edellinen otsikko jää näkyviin aina seuraavan otsikon yläpuolelle. 

Esimerkiksi suorakulmio –otsikon yläpuolella näkyy otsikot suunnikas ja nelikulmio. 

Määritelmät ovat numeroitu järjestyksessä yhdestä neljään numero –symboleilla niin, että 

nelikulmio on ykkönen ja neliö nelonen. Vaikka kuvallisessa luokittelussa käytetään 

rinnakkaista asettelua, ei tämän sivun vaihtoehtoinen luokittelun havainnollistamistapa ole 

välttämättä ristiriidassa sanallisen luokittelun kanssa (kuvio 19). 
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KUVIO 19. Nelikulmioiden luokittelun vaihtoehtoinen havainnollistamistapa (Asikainen ym. 

2004, 192). 

 

Viidennellä vuosiluokalla luokitellaan kolmioita ja nelikulmioita. Ne luokitellaan 

otsikkotasolla monikulmioiksi ja määritellään kulman sekä sivun avulla (TT5, 116). 

Kuvallisessa luokittelussa käytetään rinnakkaista asettelua. Uutena asiana tarkempien 

luokittelujen määrittelyissä on kulmien ilmoittaminen asteina. Määritelmissä painotetaan 

muutenkin kulmien osuutta määrittävinä ominaisuuksina. Esimerkiksi neliön määritelmässä 

mainitaan kaikkien kulmien suorakulmaisuus, jota ominaisuutta käytettiin neliön 

määrittämisessä viimeksi toisella vuosiluokalla. Sivulla 120 (TT5) kolmioita luokitellaan 

terävä-, tylppä- ja suorakulmaisiin sekä tasakylkisiin ja –sivuisiin kolmioihin. Terävä-, tylppä- 

ja suorakulmaisten kolmioiden sanallinen määrittely pohjautuu kolmannen ja neljännen 

vuosiluokan määritelmiin. Määritelmän mukaan teräväkulmaisessa kolmiossa kaikki kulmat 

ovat teräviä eli alle 90º. Suorakulmaisessa kolmiossa on suorakulma 90º, kaksi muuta kulmaa 

ovat teräviä. Tylppäkulmaisessa kolmiossa yksi kulma on tylppä eli yli 90º, kaksi muuta 

kulmaa ovat teräviä. Tasakylkisten ja –sivuisten kolmioiden luokittelussa yhtä pitkien sivujen 

ja yhtä suurien kulmien ilmeneminen toimivat määrittäjinä. Määritelmän mukaan 

tasakylkisessä kolmiossa on kaksi tai kolme yhtä pitkää sivua ja kaksi tai kolme yhtä suurta 

kulmaa. Tasasivuisessa kolmiossa kaikki sivut ovat yhtä pitkät ja kaikki kulmat ovat 60º. 

Kolmioiden kuvallisessa luokittelussa käytetään rinnakkaista asettelua. Niin sanallinen kuin 
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kuvallinen luokittelu havainnollistavat epäselvästi sen, että tällä sivulla käsitellään yhtäaikaa 

kolmioiden kahta eri luokittelutapaa. Ne ovat kulmien mukaan ja sivujen mukaan 

luokitteleminen. Herää kysymys, olisiko edellä mainittujen kolmioiden välisiä suhteita 

selkeämpi opettaa luokittelemalla ne ensin erikseen kulmien ja erikseen sivujen mukaan, 

jonka jälkeen vasta pohdittaisiin kulmien ja sivujen mukaan luokiteltujen kolmioiden välisiä 

suhteita. Lisäksi sivujen mukaan tapahtuvassa kuvallisessa luokittelussa ei havainnollisteta 

sitä, että tasakylkinen kolmio on terävä-, suora- ja tylppäkulmaisen kolmion alakäsite ja 

tasasivuisen kolmion yläkäsite. Tämä on ristiriidassa sanallisen luokittelun kanssa (kuvio 20). 

 

                  

KUVIO 20. Kolmioiden luokittelua (Asikainen ym. 2005, 120). 

 

Sivulla 92 (TT5) monikulmio, kolmio, suunnikas, ja suorakulmio esitellään otsikkotasolla 

kuvioina. Niistä muodostuu toistensa rinnakkaiskäsitteet8, koska niillä on sama yläkäsite 

(kuvio 21). Sanallisesti monikulmio esitellään kuvion osana eli kuviona, jolla on tiettyjä 

lisäominaisuuksia: ”Kuvioista voidaan usein mitata ja laskea pituuksia, kuten janan pituus, 

monikulmion sivun pituus ja piiri tai ympyrän säde.” Näin monikulmion voi tulkita kuvion 

alakäsitteeksi. 

 

                                                

8 Kuvion 22 sanallisen luokittelun osuuteen en merkinnyt näiden käsitteiden välille vaakasuoraa katkoviivaa, 

ettei kuviosta tulisi liian epäselvä. 
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KUVIO 21. Kuvioiden esittelyä (Asikainen ym. 2005, 92). 

 

Monikulmion, kolmion, suunnikkaan ja suorakulmion kuvaaminen rinnakkaiskäsitteinä on 

ristiriidassa sivulla 116 (TT5) olevien kolmion ja nelikulmion sekä sivulla 124 (TT5) olevien 

nelikulmioiden luokitteluiden kanssa. Esimerkiksi suunnikkaan ja suorakulmion 

muodostuminen toistensa rinnakkaiskäsitteiksi on ristiriidassa samalla vuosiluokalla 

esiteltyjen suunnikkaan ja suorakulmion tarkempien sanallisten määrittelyjen kanssa. 

Kuvallisesti sivun 92 (TT5) aiemmin mainitut käsitteet esitellään rinnakkaiskäsitteinä, joka on 

ristiriidassa sivujen 116 (TT5) ja 124 (TT5) sanallisten luokittelujen kanssa, mutta ei 92 

(TT5) sivulla olevan sanallisen luokittelun kanssa.  
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    Sanallinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Kuvallinen 

      

 

 

 

KUVIO 22. Vuosiluokka 5 

 

Sivulla 124 (TT5) luokitellaan nelikulmioita. Luokiteltavina kuvioina ovat nelikulmio, 

suunnikas, suorakulmio ja neliö. Käsitteiden nimitykset sidotaan toisiinsa sanallisesti. 

Esimerkiksi neliötä määriteltäessä mainitaan, että neliö on nelikulmio, suunnikas ja 

suorakulmio. Oppikirjan mukaan nelikulmiolla on neljä sivua ja neljä kulmaa. Suunnikas 

määritellään nelikulmioksi, jonka vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset, vastakkaiset sivut 

ovat yhtä pitkät ja vastakkaiset kulmat ovat yhtä suuret. Suorakulmio määritellään 

nelikulmioksi ja suunnikkaaksi, jonka kaikki kulmat ovat suorakulmia eli 90º. Neliö 

määritellään nelikulmioksi, suunnikkaaksi ja suorakulmioksi, jonka kaikki sivut ovat yhtä 

pitkät ja kaikki kulmat ovat suorakulmia eli 90º. Samalla tavalla kuin neljännellä 

vuosiluokalla, vaikka kuvallisessa luokittelussa käytetään rinnakkaista asettelua, ei tämän 
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sivun vaihtoehtoinen kuvallisen luokittelun havainnollistamistapa ole välttämättä ristiriidassa 

sanallisen luokittelun kanssa. 

6.1.3 Vuosiluokka 6 

Kuudennella vuosiluokalla ei käsitellä kolmioihin tai nelikulmioihin liittyvien käsitteiden 

käsitetiedon luokittelemista. 

6.2 Matikkamatka –oppikirjasarjan tuloksia 

6.2.1 Vuosiluokat 1-2 

Ensimmäisellä vuosiluokalla luokitellaan kolmioita ja nelikulmioita niiden kuvallisen muodon 

perusteella. Niistä esitellään kuvallisesti runsaasti erilaisia mallikuvia. Käsitteitä ei määritellä 

sanallisesti nimitystä tarkemmin. Kolmiosta käytetään myös nimitystä kolmikulmio, joka 

saattaa antaa vihjettä kolmion ominaisuuksista. Kolmio ja nelikulmio luokitellaan 

otsikkotasolla tasokuvioihin kuuluviksi. (MM1, 104.) Kuvallisessa luokittelussa käytetään 

rinnakkaisia sarakkeita, jotka sopivat sanalliseen luokitteluun. 

 

         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

KUVIO 23. Vuosiluokka 1 

 

Toisella vuosiluokalla kolmio ja nelikulmio esitellään ensimmäisen vuosiluokan tapaan 

otsikoinnin tasolla tasokuvioina (MM2, 76). Sivulla 77 (MM2) määritellään tarkemmin 

kolmiota ja nelikulmiota. Määrittely tapahtuu käsitteiden kärkipisteiden, sivujen ja kulmien 

lukumäärän mukaan. Määritelmän mukaan kolmiossa on kolme kärkipistettä, kolme sivua ja 

kolme kulmaa. Nelikulmion määritelmän mukaan siinä on neljä kärkipistettä, neljä sivua ja 

neljä kulmaa. Toisen vuosiluokan aikana kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelussa 

käytetään rinnakkaista asettelua ja rinnakkaisia sarakkeita, joten kuvallisesti ne sopivat 

sanalliseen luokitteluun. 

 

Tasokuvio 

Kolmio  Nelikulmio Kolmio Nelikulmio 
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         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

KUVIO 24. Vuosiluokka 2 

6.2.2 Vuosiluokat 3-5 

Kolmannella vuosiluokalla kolmio ja nelikulmio määritellään monikulmioiksi, joissa on 

toisella vuosiluokalla esitetyt ominaisuudet. Kolmannella vuosiluokalla myös kolmion ja 

nelikulmion luokittelu haarautuu. Sivulla 115 (MM3) kolmioista esitellään suorakulmainen 

kolmio, jonka mainitaan olevan kolmion erikoistapaus. Suorakulmaista kolmiota määritellään 

kahden sivun kohtisuoruudella. Määritelmän mukaan, jos kolmion kaksi sivua ovat 

kohtisuorassa toisiaan vastaan, kolmio on suorakulmainen. Kolmioita ei luokitella 

kuvallisesti muiden kuvioiden kanssa, mutta mallikuvat esitellään sivuilla 114 ja 115 (MM3). 

Tämä ei ole ristiriidassa sanallisen luokittelun kanssa. 
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Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 25. Vuosiluokka 3 

 

Sivulla 117 (MM3) määritellään suorakulmio ja neliö. Suorakulmion määritelmässä sanotaan, 

että jos nelikulmion kaikki kulmat ovat suoria, nelikulmio on suorakulmio. Neliön 

määritelmässä sanotaan, että jos nelikulmion kaikki kulmat ovat suoria kulmia ja sivut yhtä 

pitkät, nelikulmio on neliö. Sekä suorakulmio että neliö määritellään olevan nelikulmion 

erikoistapauksia. Neliö määritellään olevan suorakulmion erikoistapaus. Kuvallisessa 

luokittelussa käytetään sisäkkäisiä sarakkeita, joiden mukaan suorakulmiot ovat neliöiden 

yläkäsite. Tämä sopii mielestäni sanallisten  määritelmien muodostamaan luokitteluun, vaikka 

nelikulmiot -saraketta ei olekaan mukana kuvallisessa luokituksessa (kuvio 26). Nelikulmiota 

kuitenkin esitellään saman aukeaman aiemmalla sivulla, joka saattaa auttaa hahmottamaan 

nelikulmion, suorakulmion ja neliön muodostaman sanallisen ja kuvallisen luokittelun 

rakennetta. Saman vuosiluokan kolmion ja suorakulmaisen kolmion kuvalliseen luokitteluun 

pätevät samat perustelut. 

 

 

KUVIO 26. Nelikulmioiden luokittelua (Putkonen ym. 2002, 117). 

Kolmio 

Suorakulmainen kolmio 
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Neljännellä vuosiluokalla kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelun sanalliset määritelmät 

eivät muutu. Kuvallinen luokittelu muuttuu hieman. Kolmioiden ja nelikulmioiden välisessä 

kuvallisessa luokittelussa käytetään rinnakkaisia sarakkeita ja rinnakkaista asettelua (MM4, 

112, 114). Tarkemmissa luokitteluissa kolmiot ovat tulleet yläkäsitteeksi suorakulmaisille 

kolmioille ja nelikulmiot ovat tulleet yläkäsitteeksi suorakulmioille ja neliöille. Suorakulmio 

on esitelty yläkäsitteenä neliölle samalla tavalla kuin kolmannella vuosiluokalla. Kuvallisen 

luokittelun muuttuminen saattaa johtua siitä, että kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvä 

luokittelu on tiivistetty samalle sivulle (kuvio 27). 

 

                   

KUVIO 27. Kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelua (Putkonen 2003, 114). 

 

Neljännellä vuosiluokalla kerrataan kolmannen vuosiluokan asiaa. Kuvassa 9 esittelen 

pelkästään kuvallisen luokittelun neljännen vuosiluokan osalta, sillä sanallinen luokittelu on 

samanlainen kuin kolmannella vuosiluokalla. 
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           Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 28. Vuosiluokka 4 

 

Viidennellä vuosiluokalla kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelu tarkentuu. Molempien 

käsitteiden luokittelujen yhteydessä mainitaan ensimmäistä kertaa luokitteluperuste. Sivulla 

224 (MM5) luokitellaan kolmioita kulmien mukaan ja esitellään tasakylkinen ja –sivuinen 

kolmio. Kolmioiden luokittelussa mainitaan, että kolmiot voidaan luokitella kulmien 

suuruuden mukaan. Teräväkulmaiseksi kolmioksi määritellään kolmio, jossa kaikki kulmat 

ovat teräviä. Tylppäkulmaiseksi kolmioksi määritellään kolmio, jossa yksi kulma on tylppä. 

Suorakulmaiseksi kolmioksi määritellään kolmio, jossa yksi kulma on suora. Määrittelyt 

jättävät avoimeksi sen, minkälaisia kolmioiden muut kulmat ovat, jos esimerkiksi yksi kulma 

on suora. 

 

Kulmien mukaan luokiteltujen kolmioiden kuvallisessa luokittelussa käytetään vierekkäisiä 

sarakkeita. Tämä sopii mielestäni sanalliseen luokitteluun, jossa teräväkulmaiset, 

tylppäkulmaiset ja suorakulmaiset kolmiot ovat toistensa rinnakkaiskäsitteitä, koska niillä on 

sama yläkäsite, kolmiot. Samalla sivulla tasakylkiseksi kolmioksi määritellään kolmio, jolla 

on vähintään kaksi yhtäpitkää sivua ja vähintään kaksi yhtäsuurta kulmaa. Tasasivuiseksi 

kolmioksi määritellään kolmio, jolla on kaikki sivut ja kaikki kulmat yhtä suuria. Tasakylkisen 

ja –sivuisen kolmion mallikuvat ovat erillään, eivätkä tue käsitteiden sanallisten määritelmien 

mukaista luokittelua. Vaikka sanallinen ja kuvallinen luokittelu ovat tässä yhteydessä 

ristiriidassa keskenään, se ei mielestäni ole tulkittavissa epäkohdaksi. Sivun asettelusta voi 

päätellä, että kolmioiden luokittelu sivujen mukaan ei ole sivun pääasia ja että sitä halutaan 

käydä vain esittelynomaisesti läpi (kuvio 29). Esittelynomaisuuden päättelen myös siitä, että 

asiaa käydään tarkemmin läpi omalla sivullaan kuudennella vuosiluokalla (213, MM6). 
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Kolmio Nelikulmio 
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KUVIO 29. Kolmioiden luokittelua (Hänninen 2004, 224). 
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        Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 30. Vuosiluokka 5 

 

Sivulla 226 (MM5) luokitellaan nelikulmioita. Sivulla mainitaan, että nelikulmiot luokitellaan 

sivujen ja kulmien perusteella. Uusina käsitteinä luokitukseen tulevat mukaan puolisuunnikas 

ja suunnikas. Määrittelyjen mukaan nelikulmiossa on neljä sivua, neljä kulmaa, 

puolisuunnikkaassa kaksi vastakkaista sivua ovat yhdensuuntaiset, suunnikkaassa vastakkaiset 

sivut ovat yhdensuuntaiset, suorakulmiossa kaikki kulmat ovat suoria ja neliössä kaikki sivut 

ovat yhtä pitkiä sekä kulmat suoria. Uudet käsitteet, puolisuunnikas ja suunnikas, eivät 

tavallaan ota muilta ennestään määritellyiltä käsitteiltä määritteleviä ominaisuuksia. Ne 

sijoittuvat nelikulmioiden luokitteluun omilla määrittelevillä ominaisuuksillaan. Tämä 

mielestäni pitää luokittelun rakenteen selkeänä. Määritelmistä on osittain jäänyt pois, 

neljänteen vuosiluokkaan verrattuna, sanallinen sidosteisuus. Esimerkiksi neliön 

määritelmissä ei enää mainita neliön olevan nelikulmio tai sitä, että neliö on nelikulmion ja 

suorakulmion erikoistapaus. Sivun käsitteet sidotaan nelikulmioiksi vain luokitteluperusteessa 

ja otsikkotasolla. Luokitteluperuste ja otsikot auttavat kuitenkin muodostamaan määritelmien 

avulla käsitteiden välisen hierarkkian. Kuvallisessa luokittelussa ylä- ja alakäsite suhteita 

havainnollistetaan. Siinä käytetään sisäkkäisiä sarakkeita, joiden sisäpuolella määrittelytkin 

ovat. Kuvallisen luokittelun mukaan neliöt ovat suorakulmioiden alakäsitteitä, jotka ovat 

suunnikkaiden alakäsitteitä. Suunnikkaat taas ovat puolisuunnikkaiden alakäsitteitä, jotka 

puolestaan ovat nelikulmioiden alakäsitteitä. Aiempien vuosiluokkien luokitteluiden 

perusteella voisi ajatella, että kirjan tekijät haluavat käsitteiden välisten yhteyksien 

muodostuvan kuvallisen luokittelun kaltaiseksi, vaikka sanallinen luokittelu ei sitä selkeällä 

tavalla muodosta (kuvio 31). 
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KUVIO 31. Nelikulmioiden luokittelua (Hänninen 2004, 226). 

6.2.3 Vuosiluokka 6 

Kuudennella vuosiluokalla luokitellaan kolmioita ja nelikulmioita. Kolmioiden luokittelussa 

tarkennetaan viidennellä vuosiluokalla esittelynomaisesti läpikäytyä sivujen mukaan 

luokittelua. Kolmioiden luokitteluperusteet tulevat ilmi luokittelujen yhteydessä olevista 

otsikoista. Kolmioiden luokittelu kulmien mukaan käydään läpi samalla tavalla kuin 

viidennellä vuosiluokalla. Sivulla 213 (MM6) luokitellaan kolmioita niiden sivujen mukaan. 

Kolmiot ovat luokiteltu kolmioihin, tasakylkisiin kolmioihin ja tasasivuisiin kolmioihin. 

Kolmiot, omana luokiteltavana ryhmänään, määritellään kolmioina, jotka eivät ole 

tasakylkisiä. Ei tasakylkisillä kolmioilla käytetty nimitys, kolmiot, aiheuttaa ristiriitaa 

sanallisessa luokittelussa. Tasakylkinen kolmio määritellään kolmiona, jossa on ainakin kaksi 

yhtä pitkää sivua. Tasasivuinen kolmio määritellään kolmiona, jossa on kaikki sivut yhtä 

pitkät. Kolmioiden kuvallisessa luokittelussa käytetään sisäkkäisiä sarakkeita. Tasasivuiset 

kolmiot –sarake on tasakylkiset kolmiot -sarakkeen sisällä, joka puolestaan on kolmiot -

sarakkeen sisällä. Kuvallinen luokittelu viittaisi siihen, että kolmiot, jotka eivät ole 

tasakylkisiä, olisivat tasakylkisten ja tasasivuisten kolmioiden yläkäsite. Sanallinen 

määritelmä kuitenkin sulkee ei tasakylkiset kolmiot pois tasakylkisten kolmioiden joukosta. 

Sanallisessa ja kuvallisessa luokittelussa on ristiriita (kuvio 32). 
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KUVIO 32. Kolmioiden luokittelua sivujen mukaan (Lilli ym. 2005, 213). 
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KUVIO 33. Vuosiluokka 6 
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Sivulla 214 (MM6) luokitellaan nelikulmioita. Luokittelu tapahtuu samalla tavalla kuin 

viidennen vuosiluokan oppikirjassa. Erona viidenteen vuosiluokkaan, kuudennella 

vuosiluokalla luokittelun yhteydessä ei todeta, että nelikulmiot luokitellaan sivujen ja kulmien 

perusteella. Tämä saattaa heikentää käsitteiden välisen hierarkkisuuden tajuamista. Vaikka 

luokitteluperuste puuttuu, sivun käsitteet sidotaan nelikulmioiksi otsikkotasolla.  

6.3 Laskutaito –oppikirjasarjan tuloksia 

6.3.1 Vuosiluokat 1-2 

Ensimmäisellä vuosiluokalla kolmioista ja nelikulmioista esitellään niiden nimitykset 

kuvallisen luokittelutehtävän yhteydessä (kuvio 34) (LT1, 68). Sivulla 67 (LT1) kolmio ja 

nelikulmio esitellään otsikkotasolla tasokuvioiksi. Kuvallisessa luokittelussa käytetään 

rinnakkaista asettelua ja rinnakkaisia sarakkeita. 

 

                                

KUVIO 34. Ympyrän, kolmion ja nelikulmion luokitteutehtävä (Rikala ym. 2002, 68). 
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         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

KUVIO 35. Vuosiluokka 1 

 

Toisella vuosiluokalla monikulmion yhteydessä määritellään tarkemmin kolmio ja nelikulmio 

(LT2, 50). Ne sidotaan otsikkotasolla monikulmioiksi. Sanallisen luokittelun määrittävänä 

ominaisuutena käytetään kulmaa. Kolmion määritelmässä sanotaan, että kolmiossa on kolme 

kulmaa. Nelikulmion määritelmässä sanotaan, että nelikulmiossa on neljä kulmaa. Sivu –

käsitteen käyttämistä kolmion tai nelikulmion määrittelevänä ominaisuutena voi tulkita 

samalla sivulla olevan monikulmion määritelmän kautta, jonka mukaan monikulmio on 

suljettu kuvio, jonka sivut ovat suoria. Toisaalta sanallinen sidosteisuus käsitteiden välillä on 

heikkoa, joten monikulmion määrittelevän ominaisuuden, sivun, yhteys kolmion ja 

nelikulmion määritteleväksi ominaisuudeksi saattaa jäädä heikoksi. Nelikulmioihin liittyvistä 

mallikuvista yksi nimetään neliöksi. Tulkitsen, että kuvallisen luokittelun kautta neliö 

muodostuu alakäsitteeksi nelikulmiolle, koska se sijaitsee nelikulmio –sarakkeen sisäpuolella. 

Muuten kolmioiden ja nelikulmioiden välisessä kuvallisessa luokittelussa käytetään 

rinnakkaisia sarakkeita (kuvio 36). 

 

            

KUVIO 36. Kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelua (Sintonen 2002, 50). 
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         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

 

KUVIO 37. Vuosiluokka 2 

6.3.2 Vuosiluokat 3-5 

Kolmannella vuosiluokalla luokitellaan vain nelikulmioita. Sivulla 94 (LT3) nelikulmioista 

määritellään suunnikas, suorakulmio, neliö ja puolisuunnikas. Kuvallisessa luokittelussa 

nelikulmioille ei ole varsinaisesti nimetty omaa saraketta (kuvio 38). Kuvallisessa 

luokittelussa neliö muodostuu alakäsitteeksi suorakulmiolle. Suorakulmio muodostuu 

alakäsitteeksi suunnikkaalle. Puolisuunnikas sen sijaan muodostuu rinnakkaiskäsitteeksi 

suunnikaalle. Sanallinen luokittelu noudattaa samaa linjaa kuin kuvallinen luokittelu. Lisäksi 

nelikulmiot muodostuvat yläkäsitteeksi sivun muille käsitteille. Vaikka nelikulmiota ei tällä 

sivulla erikseen määritellä, se mainitaan puolisuunnikkaan ja suunnikkaan määritelmissä 

yläkäsitteenä. Nelikulmiot mainitaan myös otsikkotasolla. Suunnikaan määritelmässä 

sanotaan, että suunnikas on nelikulmio, jonka molemmat sivut ovat yhdensuuntaiset. 

Suorakulmion määritelmässä suorakulmio on suunnikas, jonka kaikki kulmat ovat suoria. 

Neliö määritellään niin, että neliö on suorakulmio, jonka kaikki sivut ovat yhtä pitkät. 

Puolisuunnikkaan määritelmässä puolisuunnikas on nelikulmio, jossa vain toiset vastakkaiset 

sivut ovat yhdensuuntaiset. Sivulla 97 (LT3) lisätään suunnikkaan määritelmään maininta, että 

suunnikkaan vastakkaiset sivut ovat yhtä pitkät. 

 

Kolmio  Nelikulmio Kolmio Nelikulmio 

Monikulmio  

• kulma • kulma 

Neliö  

• sivu 

Neliö  



58 

                                                  

KUVIO 38. Nelikulmioiden luokittelua (Salonen 2003, 94). 
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KUVIO 39. Vuosiluokka 3 
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Neljännellä vuosiluokalla luokitellaan kolmioita, joiden luokittelu haarautuu ensimmäistä 

kertaa alaluokkien aikana. Samalla vuosiluokalla luokitellaan myös nelikulmioita. Sivulla 86 

(LT4), otsikolla erilaisia kolmioita, kolmioita luokitellaan niiden kulmien perusteella 

teräväkulmaisiksi, suorakulmaisiksi ja tylppäkulmaisiksi kolmioiksi. Teräväkulmaisen 

kolmion määritelmässä sanotaan, että sen kaikki kulmat ovat teräviä. Suorakulmaisen kolmion 

määritelmässä sanotaan, että sen yksi kulma on suora. Tylppäkulmaisen kolmion 

määritelmässä sanotaan, että sen yksi kulma on tylppä. Määritelmät jättävät avoimeksi sen, 

minkälaisia käsitteiden muut kulmat ovat, jos esimerkiksi yksi kulma on tylppä. Kolmioiden 

luokittelun kuvallisessa havainnollistamisessa käytetään rinnakkaisia sarakkeita, jotka sopivat 

sanalliseen luokitteluun.  

 

         Sanallinen       Kuvallinen 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

KUVIO 40. Vuosiluokka 4 

 

Sivulla 88 (LT4) luokitellaan nelikulmioita otsikolla muistathan, joka viittaa asian 

kertausmaiseen käsittelemiseen. Sanallisessa luokittelussa käytetäänkin samoja 

puolisuunnikkaan, suunnikkaan, suorakulmion ja neliön määritelmiä kuin kolmannella 

vuosiluokalla. Lauserakenteita on vain muuteltu. Suunnikkaan määritelmässä on myös 

tavallaan yhdistetty aiemman vuosiluokan määritelmät: ”Nelikulmio, jossa molemmat 

vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset, on suunnikas.” Kuvallisessa luokittelussa käytetään 
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rinnakkaista asettelua, joka on ristiriidassa sanallisen luokituksen kanssa, joka muodostaa 

samanlaisen luokittelun rakenteen kuin kolmannella vuosiluokalla (kuvio 41). 

 

 

KUVIO 41. Nelikulmioiden luokittelua (Sintonen 2004, 88). 

 

Viidennellä vuosiluokalla ei käsitellä kolmioihin tai nelikulmioihin liittyvien käsitteiden 

käsitetiedon luokittelemista. 

6.3.3 Vuosiluokka 6 

Kuudennella vuosiluokalla ei käsitellä kolmioihin tai nelikulmioihin liittyvien käsitteiden 

käsitetiedon luokittelemista. 

6.4 Vertailua oppikirjasarjojen välillä 

6.4.1 Käsitestruktuurien muodostuminen 

Seuraavassa raportoin, mitä käsitteitä oppikirjoissa esitellään. Käsittelen myös sitä, miten 

johdonmukaisesti käsitteiden määritteleviä ominaisuuksia käytetään. Olen koonnut taulukon 

(taulukko 1), jonka pyrkii havainnollistamaan käsitestruktuurien muodostumiseen liittyviä 

tuloksia. Taulukossa kirjain O tarkoittaa, että käsite esitelty ja kirjain X, että käsite on 

määritelty. 
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TAULUKKO 1. Esitetyt ja määritetyt käsitteet. 
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L

T
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6 

Tasokuvio O      O O     O      

Kuvio     O              

Monikulmio  O X  O    O O    X     

Nelikulmio X X X X X  O X X X X X O X X O   

Puolisuunnikas           X X   X X   

Suunnikas    X X      X X   X X   

Suorakulmio  X X X X    X X X X   X X   

Neliö  X X X X    X X X X  O X X   

Nelikulmio ABCD   X                

Kolmio X X X O X  O X X X O O O X  O   

Teräväkulmainen 

kolmio 
  X X X      X X    X   

Suorakulmainen 

kolmio 
  X X X    X X X X    X   

Tylppäkulmainen 

kolmio 
  X X X      X X    X   

Tasakylkinen 

kolmio 
    X      X X       

Tasasivuinen 

kolmio 
    X      X X       

Ei tasakylkinen 

kolmio 
           X       

 

Vuosiluokat 1-2 

Ensimmäinen ja toinen vuosiluokka tuntuisivat keskittyvän kolmion ja nelikulmion 

määrittelyyn ja niihin liittyvien yksinkertaisten käsitesuhteiden käsittelyyn. Ensimmäisen 

vuosiluokan aikana Tuhattaiturin kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät käsitestruktuurit 

näyttävät kehittyvän muihin kirjasarjoihin verraten eniten. Kehittyneemmällä en tässä 

yhteydessä tarkoita parempaa, vaan sitä, että käsitestruktuureihin liittyvät luokittelut ovat 

edenneet pisimmälle verrattaessa sitä muiden oppikirjasarjojen vuosiluokittain tapahtuvaan 

etenemiseen. Kehittymisestä kertoo kolmion ja nelikulmion määrittelevien ominaisuuksien 

esitteleminen ensimmäisellä vuosiluokalla sekä nelikulmioiden luokittelun haarautuminen 
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suorakulmioon ja neliöön toisella vuosiluokalla. Myös Laskutaidon toisella vuosiluokalla 

esitellään neliö, jota ei kuitenkaan määritellä. Tulkitsen, että Tuhattaiturin nelikulmioiden 

luokittelu on tällöin kehittyneempi, koska siinä sekä suorakulmio että neliö ovat määritelty. 

 

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan aikana Tuhattaiturissa ja Matikkamatkassa kolmio ja 

nelikulmio määritellään sivun, kärkipisteen ja kulman kautta. Laskutaidossa samat käsitteet 

määritellään vain kulman kautta, koska laskutaidon monikulmion määritelmässä mainitun 

sivun yhteys kolmion ja nelikulmion määritteleväksi ominaisuudeksi vaikuttaa heikolta. 

Uusien käsitteiden väliset suhteet rakentuvat aikaisemmin esiteltyjen käsitteiden 

määritelmistä (katso kappale ”Määritelmistä”) eli tässä tapauksessa kolmion ja nelikulmion 

määritelmistä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna, kirjasarjojen käsitestruktuurien 

rakentuminen eroaa jo ensimmäisen ja toisen vuosiluokan aikana. 

 

Eroa oppikirjasarjojen välillä löytyy myös kolmion ja nelikulmion yläkäsitteen suhteen. 

Kaikissa oppikirjasarjoissa ensimmäisellä vuosiluokalla yläkäsitteenä esitellään tasokuvio. 

Toisella vuosiluokalla Tuhattaiturin yläkäsite on muuttunut tasokuviosta monikulmioksi. 

Myös Laskutaidossa esitellään yläkäsitteenä monikulmio. Laskutaito on ainoa oppikirjasarja, 

jossa yläkäsite määritellään. Matikkamatkan yläkäsite, tasokuvio, ei muutu ensimmäiseen 

vuosiluokkaan verrattaessa. 

 

Vuosiluokat 3-5 

Kolmannella vuosiluokalla eroja kolmioiden ja nelikulmioiden luokitteluissa alkaa näkyä 

selkeämmin ensimmäisiin luokkiin verrattuna. Laskutaidossa painotutaan nelikulmioihin, sillä 

kolmioita ei käsitellä ollenkaan. Tuhattaiturissa ja Matikkamatkassa kolmioita ja nelikulmiota 

käsitellään monikulmioina. Tätä suhdetta ei myöskään mainita Laskutaidossa nelikulmioiden 

osalta. Kirjasarjoissa kolmioiden ja nelikulmioiden tarkemmat käsiterakenteet ovat kaikki 

erilaisia. Seuraavassa esittelen, miten kirjasarjat eroavat toisistaan. 

 

Kolmiot jakaantuvat Tuhattaiturissa terävä-, suora- ja tylppäkulmaisiksi kolmioiksi. 

Matikkamatkassa kolmiot jakaantuvat vain suorakulmaisiksi kolmioiksi ja Laskutaidossa ei 

kolmioita käsitellä vielä ollenkaan. 

 

Nelikulmioiden osalta Laskutaidossa esitellään puolisuunnikas, suunnikas, suorakulmio ja 

neliö, joista puolisuunnikas ja suunnikas määritellään rinnakkaiskäsitteiksi. Tuhattaiturin 

luokittelu on samantyylinen kuin Laskutaidossa. Erona Laskutaitoon on, että Tuhattaiturissa 
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ei esitellä vielä puolisuunnikasta eikä suunnikasta. Tuhattaiturissa esitellään tosin nelikulmio 

ABCD, josta määritellään, että se ei ole suorakulmio. Tulkitsen, että tässä yhteydessä 

pohjustetaan paikkaa myöhemmin tarkemmin määriteltävälle käsitteelle. Joen (2004) 

mainitsema puolisuunnikkaan määritelmän ongelma ei saa ainakaan vielä ratkaisua 

Tuhattaiturin osalta. Matikkamatkassa nelikulmiot jakaantuvat suorakulmioihin ja neliöihin. 

 

Kolmion ja nelikulmion yläkäsitteenä Tuhattaiturissa ja Matikkamatkassa esitellään 

monikulmio. Tuhattaiturissa monikulmio määritellään, Matikkamatkassa ei. Laskutaidossa 

yläkäsitettä ei esiinny lainkaan. 

 

Alemmilla vuosiluokilla esitetyt kolmion ja nelikulmion määrittelevät ominaisuudet, joita 

ovat kulma, sivu ja kärkipiste, esitellään samanlaisina Matikkamatkassa ja Tuhattaiturissa. 

Näihin aiempiin ominaisuuksiin pohjautuen kolmioiden ja nelikulmioiden tarkemmissa 

luokitteluissa määrittelevinä ominaisuuksina käytetään sivua tai kulmaa. Laskutaidossa 

nelikulmiota ei määritellä ollenkaan kolmannella luokalla. Tällöin opeteltaessa nelikulmiohin 

liittyvää luokittelua, on muisteltava nelikulmion toisen vuosiluokan määritelmää. 

Matikkamatkalla ja Tuhattaiturilla on tähän liittyen ehkä kertaavampi käsittelytapa. 

 

Edellä mainittuja eroja kirjasarjojen välillä ei välttämättä tule nähdä huonoina tai hyvinä 

asioina. Sisältöjen erilaisuutta voisi tarkastella Törnroosin (2005) esittelemän mahdollisen 

opetussuunnitelman näkökulmasta. Tässä yhteydessä voi siis kysyä, minkälaisia asioita 

oppilaalla on ollut mahdollisuus oppia tästä aiheesta kolmen ensimmäisen kouluvuoden 

aikana. Opetussuunnitelmassa oppimisen tavoitteita tarkastellaan toisen, viidennen ja 

yhdeksännen vuoden jälkeen, joiden toteutumista käsittelen myöhemmin tässä tutkielmassa. 

 

Tuhattaituri näyttäisi olevan vielä käsitestruktuureihin liittyvissä luokitteluissa muita 

kirjasarjoja edellä, vaikka Laskutaidossa esitelläänkin pisimmälle edistynyt nelikulmioiden 

luokittelu. Koska Laskutaidosta kolmannelta vuosiluokalta puuttuu kolmioiden käsittely 

kokonaan, tulkitsen, että Tuhattaituri on kehityksessään pidemmällä. 

 

Neljännellä vuosiluokalla Matikkamatkassa kerrataan kolmannen vuosiluokan asioita. 

Sanalliset luokittelut pysyvät samanlaisina, kuvallisten hieman täsmentyessä. Tuhattaiturissa 

kolmioiden luokittelu ei myöskään kehity, vaan käsitteiden määritelmät yksinkertaistuvat. 

Nelikulmioiden luokittelussa uutena käsitteenä esitellään suunnikas. Luokittelusta on samalla 

poistunut nelikulmio ABCD. Voisi tulkita, että kolmannella vuosiluokalla esitellyn 

nelikulmion ABCD tilalle on tullut suunnikas. Puolisuunnikkaan määrittelyn ongelman (katso 



64 

Joki 2004) näkökulmasta katsottuna, Tuhattaituri ei määrittele puolisuunnikasta ollenkaan, 

ainakaan vielä tässä vaiheessa. 

 

Laskutaidossa luokitellaan kolmioita, ensimmäistä kertaa alaluokkien aikana, tarkemmin. 

Kolmioita luokitellaan teräväkulmaisiksi, suorakulmaisiksi ja tylppäkulmaisiksi kolmioiksi. 

Tässä yhteydessä kolmiota ei määritellä, joka määriteltiin viimeksi toisella vuosiluokalla. 

Myöskään nelikulmiota ei määritellä, jonka luokittelu on tällä luokalla kertauksenomaista. 

Myös Tuhattaiturissa jätetään kolmio määrittelemättä. Voi olla, että käsitteiden oletetaan 

olevan jo aikaisemmilta vuosiluokilta tuttuja, ja sen takia niitä ei määritellä. 

 

Matikkamatka, ainoana oppikirjasarjana tällä vuosiluokalla, esittelee kolmion ja nelikulmion 

yläkäsitteen. Matikkamatkassa kolmio ja nelikulmio määritellään monikulmioksi, vaikka 

monikulmiota ei missään vaiheessa kolmioiden tai nelikulmioiden yhteydessä erikseen 

tarkasti määritellä. Matikkamatkassa ei määritelty tasokuviota ensimmäisen ja toisen 

vuosiluokan aikana, eikä monikulmiota kolmannen ja neljännen vuosiluokan aikana. Herää 

kysymyksiä siitä, milloin kolmion ja nelikulmion yläkäsite tulisi määritellä vai onko se 

ollenkaan tarpeen. Koulussa opetettavan geometrian kokonaisrakenteen kannalta, joka 

pohjautuu Euklideksen luomaan järjestykseen (katso ”Geometriasta”), kolmion ja nelikulmion 

yläkäsitteen määrittelemättä jättäminen saattaa epäselventää tämän kokonaisrakenteen 

muodostumista. 

 

Viidennellä vuosiluokalla Laskutaidossa ei kolmion ja nelikulmion käsitietoon liittyvää 

luokittelua esiinny lainkaan. Luokittelua ei esiinny myöskään kuudennella vuosiluokalla. 

Tilannetta voi tarkastella aikaisemmin mainitsemani Törnroosin (2005) mahdollisen 

opetussuunnitelman pohjalta. Laskutaidossa ei peruskoulun alaluokkien aikana käsitellä 

ollenkaan tasakylkisiä ja tasasivuisia kolmioita, jotka esitellään Tuhattaiturissa ja 

Matikkamatkassa viidennellä vuosiluokalla. 

 

Matikkamatkassa viidennellä vuosiluokalla kolmioiden luokittelut tarkentuvat. Kolmiot 

luokitellaan teräväkulmaisiin, tylppäkulmaisiin ja suorakulmaisiin kolmioihin. Tämä tapahtuu 

myöhemmin kuin muissa kirjasarjoissa. Samassa yhteydessä esitellään myös tasakylkinen ja –

sivuinen kolmio. Myös Tuhattaiturissa kolmioita luokitellaan niiden sivujen mukaan, vaikka 

luokitteluperuste jää epäselväksi. Myös Matikkamatkan kolmioiden luokitteluissa sivujen 

mukaan luokitteleminen jää vielä epäselväksi. Tässä yhteydessä voi pohtia, olisiko 

johdonmukaisempaa ensin esitellä kummatkin luokittelutavat erikseen ja vasta sitten miettiä 
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niiden yhteyksiä vai onko kirjoissa käytetty tapa johdonmukaisempi. Matikkamatkassa 

erotellaan kuitenkin selvemmin kolmioiden luokittelu kulmien mukaan. 

 

Matikkamatkan nelikulmioiden luokittelu tarkentuu myös. Siihen lisätään puolisuunnikas ja 

suunnikas. Ne sijoittuvat alakäsitteiksi nelikulmioille ja yläkäsitteiksi suorakulmioille. 

Puolisuunnikas luokitellaan suunnikkaan yläkäsitteeksi. Tällaisessa luokittelussa 

puolisuunnikasta ei eroteta muista nelikulmioista. Tällainen luokittelutapa tukee Joen (2002, 

2004) näkemystä puolisuunnikkaan määritelmästä. Luokittelutapa eroaa kuitenkin muiden 

kirjasarjojen tavasta luokitella puolisuunnikas. Laskutaidossa suunnikas ja puolisuunnikas 

määritellään rinnakkaiskäsitteiksi, kun taas Tuhattaiturissa puolisuunnikasta ei määritellä 

ollenkaan. 

 

Matikkamatkan puolisuunnikkaan ja suunnikkaan määritelmät sulautuvat selkeästi alemmilla 

luokilla muodostettuun nelikulmioiden rakenteeseen. Ne eivät ota aikaisemmilta käsitteiltä 

määritteleviä ominaisuuksia, toisin kuin Tuhattaiturin neljännen luokan suunnikkaan 

määritelmän yhteydessä otettiin. Matikkamatkan tapa tuntuu ehkä selkeämmältä ja 

johdonmukaisemmalta. 

 

Tuhattaiturissa esitellään kolmion ja nelikulmion yläkäsitteenä monikulmio. Sanallisessa 

luokituksessa on ristiriitoja, koska monikulmion, kolmion, suunnikkaan ja suorakulmion 

yläkäsitteeksi on esitelty kuviot. Tämä aiheuttaa ristiriitaa esimerkiksi nelikulmioon liittyvien 

käsitteiden välisissä suhteissa. Tutkielmani oppikirja-analyysin tulosten tulkintanäkökulmasta 

katsottuna, esimerkiksi otsikoinit olisi selkeyttänyt edellä mainittujen käsitteiden suhteita. 

 

Alempiin vuosiluokkiin verrattuna Tuhattaiturin käsitteiden määritelmien johdonmukaisuus 

tuntuu hieman sekavalta. Viidennellä luokalla käsitteiden määritelmiin tulee mukaan asteiden 

käyttäminen kulmien suuruuksia määriteltäessä. Tämän seikan painottaminen kolmioihin ja 

nelikulmioihin liittyvien käsitteiden määrittelyissä aiheuttaa määrittelevien ominaisuuksien 

runsautta. Herää kysymys, tarvitsisiko esimerkiksi neliön määritelmässä mainita uudestaan 

kulmien suorakulmaisuutta, koska neliö on jo samassa yhteydessä määritelty suorakulmioksi. 

 

Tuhattaiturin kuudennella vuosiluokalla ei enää luokitella kolmion tai nelikulmion 

käsitetietoon liittyvää luokittelua. Matikkamatkan kuudennella vuosiluokalla luokitellaan 

kolmioita ja nelikulmioita pääosin samalla tavalla kuin viidennellä vuosiluokalla. Kolmioiden 

luokittelua sivujen mukaan käsitellään tarkemmin. Tämän luokittelun mukainen kolmioiden 

määritelmä aiheuttaa ristiriitoja käsitteiden välisiin suhteisiin. 
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6.4.2 Sanallinen sidosteisuus 

Seuraavassa raportoin, minkälaista sanallista sidosteisuutta oppikirjasarjoissa esiintyy. 

Tarkastelen sitä, miten käsitteitä määritellään toisien käsitteiden nimitysten avulla, 

käytetäänkö erikoistapausten tai luokitteluperusteiden mainintaa ja ovatko määrittelevät 

ominaisuudet ristiriidattomia. Määrittelevien ominaisuuksien tarkasteleminen menee osittain 

päällekkäin edellisen kappaleen kanssa, joka käsittelee käsitestruktuurien muodostumista. 

 

Vuosiluokat 1-2 

Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla tekstin sidosteisuuden esiintyminen on vähäistä. Tämä 

johtuu määriteltävien käsitteiden vähyydestä. Tuhattaiturissa nelikulmioiden luokittelun 

yhteydessä toisella vuosiluokalla sanallista sidosteisuutta kuitenkin esiintyy. Määriteltävä 

käsite sidotaan johdonmukaisesti edeltävään käsitteeseen nimeämällä käsite edelliseksi 

käsitteeksi. Nelikulmioon liittyvien käsitteiden muut ominaisuudet ovat myös ristiriidattomia 

keskenään. 

 

Vuosiluokat 3-5  

Kolmannella vuosiluokalla kaikissa oppikirjasarjoissa esiintyy sanallista sidosteisuutta. 

Käsitteitä nimetään edellisiksi käsitteiksi, jotka muodostavat käsitteiden välisiä suhteita. 

Matikkamatkassa käytetään lisäksi erikoistapausten mainintaa kolmioiden ja nelikulmioiden 

luokittelujen yhteydessä. Esimerkiksi suorakulmio määritellään olevan nelikulmion 

erikoistapaus. Tällaisten erikoissuhteiden tulee Silfverbergin (1999, 85–86) mukaan 

ensisijaisesti perustua juuri käsitteiden määritelmiin. 

 

Kolmioiden nimitykset sinällään sisältävät sanallista sidosteisuutta ja muodostavat käsitteiden 

välisiä suhteita. Tuhattaiturissa kolmio osaltaan muodostuu yläkäsitteeksi terävä-, suora- ja 

tylppäkulmaiselle kolmiolle niiden nimityksen sisältämän kolmio –sanan takia. Tässä 

yhteydessä myös erilaisille kolmioille annetut määrittelevät ominaisuudet muodostavat edellä 

mainittujen käsitteiden välisiä suhteita. Tuhattaiturin ja Matikkamatkan kolmioiden 

luokitteluissa ei ole ristiriitoja.  

 

Tuhattaiturin suorakulmion ja neliön määritelmissä tapahtuu muutoksia toiseen vuosiluokkaan 

nähden. Suorakulmion määritelmään lisätään ominaisuuksia ja neliön määritelmästä 

vähennetään. Tämä saattaa johdonmukaisuuden näkökulmasta olla hieman sekavaa. Toisaalta 

määritelmät eivät ole ristiriidassa nelikulmioiden luokittelun kanssa ja saattavat auttaa 

miettimään määrittelevien ominaisuuksien vaihtelevuutta.  
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Neljännellä vuosiluokalla oppikirjasarjoissa esiintyy kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelun 

yhteydessä kolmannen vuosiluokan mukaista sanallista sidosteisuutta. Oppikirjasarjojen 

välillä kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien käsitteiden määrittelevät ominaisuudet ovat 

erilaisia, mutta itsessään ristiriidattomia. Tuhattaiturin käsitteiden määrittelevien 

ominaisuuksien vaihtelu verrattuna edellisiin vuosiluokkiin jatkuu myös tällä vuosiluokalla. 

 

Tuhattaiturin uusi käsite suunnikas sijoittuu alakäsitteeksi nelikulmiolle ja yläkäsitteeksi 

suorakulmiolle, jonka yhteydessä suunnikkaan määritelmä ottaa osan kolmannen vuosiluokan 

suorakulmion määritelmästä. Suorakulmion määritelmä muuttuu toisen vuosiluokan 

kaltaiseksi. Voi miettiä, miten tällainen määritelmien vaihtelu vaikuttaa johdonmukaisuuteen. 

Edelleen määritelmät eivät ole kuitenkaan ristiriitaisia keskenään. 

 

Viidennellä vuosiluokalla sanallisessa sidosteisuudessa tapahtuu muutoksia. Matikkamatkassa 

edellisen käsitteen nimeäminen jää osittain ja erikoistapausten maininta kokonaan pois. 

Matikkamatkassa otetaan kuitenkin luokitteluperusteen mainitseminen käyttöön. Käsitteiden 

määrittelevät ominaisuudet ovat Matikkamatkassa ristiriidattomia. Tuhattaiturissa 

yläkäsitteenä esitelty kuvio –käsite aiheuttaa ristiriitaa kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien 

käsitteiden välisiin suhteisiin ja sitä kautta näiden käsitteiden sanalliseen sidosteisuuteen. 

Tuhattaiturin käsitteiden määrittelevät ominaisuudet kokevat myös muutoksia. 

 

Tuhattaiturin kuvio –käsitteen käyttämisessä yläkäsitteenä monikulmiolle, kolmiolle, 

suunnikkaalle ja suorakulmiolle ei olisi ristiriitaa, jos oletettaisiin, että aikaisempien 

vuosiluokkien kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät tarkemmat luokittelut osattaisiin. Tässä 

yhteydessä esimerkiksi kuvioiden tarkempi otsikointi ja selkeämpi kuvallinen luokittelu 

saattaisi auttaa havainnollistamaan kuvio –käsitteen alakäsitteinä esiteltyjen käsitteiden välisiä 

keskinäisiä suhteita. 

 

Matikkamatkan luokittelujen yhteydessä mainitaan niiden luokitteluperuste. Tämä sitoo 

käsitteitä tietyiksi kokonaisuuksiksi ja saattaa auttaa ymmärtämään määritelmien merkitystä 

tällaisten kokonaisuuksien syntymisissä. Luokitteluperustetta ei mainita vielä tasakylkisten ja 

–sivuisten kolmioiden yhteydessä. Niiden määrittelevinä ominaisuuksina mainitaan kulma ja 

sivu, joten määrittelevät ominaisuudetkaan eivät tue sivujen mukaista luokittelua. 

 

Matikkamatkan nelikulmioiden luokittelussa edellisen käsitteen ja erikoistapausten 

mainitseminen on jäänyt pois. Tämä heikentää ylä- ja alakäsitesuhteiden syntyä käsitteiden 

välille, vaikka luokitteluperusteen mainitseminen sitoo käsitteet määritelmiensä kautta 
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nelikulmioihin. Sanallinen sitominen olisi voinut auttaa ymmärtämään selkeämmin 

kehittynyttä luokittelua, johon on lisätty puolisuunnikas ja suunnikas. Tosin tässä yhteydessä 

kuvallisen luokittelun osuus tuntuu painotetulta, joka saattaa vaikuttaa sanallisen sitomisen 

karsimiseen. 

 

Kuudennella vuosiluokalla Matikkamatkan nelikulmioiden luokittelusta on jätetty 

luokitteperusteen mainitseminen pois. Tämä saattaa heikentää entisestään käsitteiden välistä 

sanallista sidosteisuutta. Suhteiden rakentuminen on oikeastaan kokonaan kuvallisen 

luokittelun ja aiemmin käsitellyn tiedon varassa. Kolmioissa kulmien ja sivujen mukaan 

luokitteleminen erottuu selvemmin viidenteen vuosiluokkaan nähden. 

 

Kolmioiden yhteydessä mainitaan luokitteluperuste. Se mainitaan nyt myös sivujen mukaan 

luokiteltavien kolmioiden yhteydessä. Näiden kolmioiden määritelmistä on myös jätetty 

kulmien mainitseminen pois, joka vahvistaa tätä luokittelutapaa. Samassa luokittelussa on 

kuitenkin ristiriita. Kolmioita, jotka eivät ole tasakylkisiä, nimitetään kolmioiksi. 

Aikaisempien luokkien kolmion määritelmään tullut lisäominaisuus rajaa tasakylkiset kolmiot 

pois. Tällöin käsitteen voisi katsoa olevan aiempien vuosiluokkien mukaan määritellyn 

kolmion alakäsite. Hämäävää tällöin on kuitenkin se, että alakäsitteen nimitys ei eroa 

yläkäsitteen nimityksestä, koska molempia nimitetään kolmioiksi. 

6.4.3 Sanallisen ja kuvallisen esityksen yhteensopivuus 

Seuraavassa tarkastelen, minkälaisen kokonaisuuden sanallinen ja kuvallinen luokittelu 

muodostaa. Käsittelen pääasiassa sanallisen ja kuvallisen luokittelun ristiriidattomuutta ja 

ristiriitaisuutta. 

 

Vuosiluokat 1-2  

Kuvallinen luokittelu on pääosin ristiriidatonta sanallisen luokittelun kanssa. En pidä 

ristiriitaisena sitä, että Tuhattaiturin nelikulmion kuvallisessa luokittelussa esitetään vain 

suorakulmion ja neliön välinen suhde, vaikka sanallisessa luokittelussa suorakulmio ja neliö 

ovat nelikulmion alakäsitteitä. Tämän tutkielman näkökulma painottaa sanallisten 

määritelmien mukaista luokittelua enemmän kuin kuvallisen luokittelun. Sanallisen ja 

kuvallisen luokittelun tulee olla kuitenkin ristiriidatonta keskenään ja muodostaa eheä 

kokonaisuus (vertaa esimerkiksi ”Oppikirjan kuvitus” –kappale). Samassa nelikulmion 

luokittelun yhteydessä on ristiriitaista se, että suorakulmio ja neliö esitellään kuvallisesti 

rinnakkaiskäsitteinä, vaikka sanallinen luokittelu esittelee suorakulmion neliön yläkäsitteenä. 
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Edellisen kappaleen perusteella kuvallinen esitys näyttäisi yksinkertaistavan sanallista 

luokittelua, mitä enemmän sanallista luokittelua esiintyy. Tämä näyttäisi toimivan kuitenkin 

myös toisin päin. Kuvallinen luokittelu saattaa esittää käsitteiden välisiä suhteita 

monipuolisemmin, mitä vähemmän sanallista luokittelua esiintyy. Esimerkiksi Laskutaidon ja 

Matikkamatkan ensimmäisellä vuosiluokalla kolmion ja nelikulmion sanallinen sidosteisuus 

määrittelee käsitteet heikkoon rinnakkaiskäsitesuhteeseen. Samoissa yhteyksissä kuvallinen 

luokittelu esittelee käsitteet rinnakkaiskäsitteinä. Asiaa voi ajatella sanallisen ja kuvallisen 

esitysten painottumisena. Ensimmäisillä vuosiluokilla kuvallinen luokittelu näyttäisi 

painottuvan enemmän, mikä on oppilaiden kehitystason kannalta luontevaa. Tätä tukee myös 

van Hielen teoria geometristen käsitteiden oppimisen kehittymisestä, jossa kehitys etenee 

kuvallisesta esityksestä sanalliseen esitykseen (Silfverberg 1999, 27–28). 

 

Vuosiluokat 3–5 

Kolmannella vuosiluokalla oppikirjasarjojen käsitestruktuurit ovat kasvaneet käsitteiden ja 

tekstin määrien osalta. Myös sanallinen sidosteisuus on osittain tätä kautta kasvanut. Tällä 

vuosiluokalla on nähtävissä edellisten vuosiluokkien mukainen kehitys. Sanallisen luokittelun 

lisääntyessä, kuvallinen luokittelu yksinkertaistuu.  

 

Laskutaidon ja Matikkamatkan sanallinen ja kuvallinen luokittelu on ristiriidatonta, kun taas 

Tuhattaiturin nelikulmioiden kuvallista luokittelua käytetään toisen vuosiluokan tapaan 

ristiriitaisesti sanalliseen luokitteluun nähden. Tuhattaiturissa esitetään kuitenkin 

vaihtoehtoinen kuvallisen luokittelun tapa, joka ei ole ristiriidassa sanallisen luokittelun 

kanssa. Tuhattaiturin kolmioiden luokittelu on myös ristiriidassa sanallisen luokittelun kanssa. 

Kysymykseen tulee alempien vuosiluokkien yhteydessä herännyt ajatus kuvallisen ja 

sanallisen luokittelun painottumisesta ja yhteydestä. Tarvitseeko kuvallisen 

havainnollistuksen aina toteuttaa sanallista määrittelyä tai luokittelua? Hannuksen (1996) 

mukaan kuvitus tehostaa teksiaineksen oppimista vain rajallisesti. Hänen mukaan kuva toimii 

tehokkaimmin silloin, kun se on kiinteässä yhteydessä sisällön ja annetun tehtävän kanssa. 

Tämä näkemys tukee sitä, että sanallisen ja kuvallisen esityksen tulee muodostaa eheä 

kokonaisuus. 

 

Neljännellä vuosiluokalla Laskutaidon nelikulmioiden kuvallinen luokittelu on ristiriidassa 

sanallisen luokittelun kanssa. Kuvallisen luokittelun mukaan puolisuunnikas, suunnikas, 

suorakulmio ja neliö ovat rinnakkaiskäsitteitä, vaikka sanallisesti ne ovat määritelty toistensa 

ylä- ja alakäsitteiksi. Samoin Tuhattaiturissa erilaisia nelikulmioita luokitellaan kuvallisesti 

rinnakkaiskäsitteinä, mutta samalla esitetään myös vaihtoehtoinen sanallisen luokittelun 

mukainen kuvallinen luokittelu. 
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Viidennellä vuosiluokalla Matikkamatkan nelikulmioiden yhteydessä olevan kuvallisen 

luokittelun mukaan voisi tulkita, että vaikka sanallista sitomista käsitteiden välillä ei ole, 

määriteltävä käsite sisältää edellisen käsitteen määriteltävät ominaisuudet. Näin muodostuisi 

luokittelun sisäkkäinen rakenne nelikulmioiden osalta. Matikkamatkan luokittelu on 

kuvallisesti painottunut. Herää kysymys, miten tehokkaasti kuvallisesti painottuneesta 

esityksestä voi oppia. Tämän tutkielman näkökulman mukaan kuvallisen esityksen tulisi tukea 

sanallista luokittelua ja muodostaa sen kanssa eheä kokonaisuus. Tulkintani mukaan, 

viidennen vuosiluokan nelikulmioiden luokittelun kuvallinen esitys pyrkii korvaamaan 

sanallisen sidosteisuuden vajavaisuudet. Perustelen tulkintaani sillä, että alemmilla 

vuosiluokilla erilaisten nelikulmioiden sanallinen luokittelu on muodostanut käsitteiden 

välille selviä ylä- ja alakäsitesuhteita. Tämän vuosiluokan kuvallisessa luokittelussa 

käsitteiden väliset ylä- ja alakäsitesuhteet esitetään myös selvästi. Toisaalta tällä vuosiluokalla 

esitellään uusia käsitteitä, joiden sanallinen luokittelu jää heikoksi. Näiden käsitteiden, joita 

ovat puolisuunnikas ja suunnikas, muodostamien suhteiden omaksuminen painottuu tällöin 

kuvalliseen esitykseen. Tämä voi vaikuttaa nelikulmioihin liittyvän käsitestruktuurin 

oppimiseen heikentävästi, sillä Silfverbergin (1999) mukaan käsitestruktuurin oppiminen 

perustuu käsitteiden määritelmiin. 

 

Tuhattaiturin viidennellä vuosiluokalla kuvioiden esittelyn yhteydessä monikulmio, kolmio, 

suunnikas ja suorakulmio muodostuvat rinnakkaiskäsitteiksi, joka on vastoin samalla 

vuosiluokalla tapahtuvaa sanallista luokittelua. On kuitenkin mahdollista, että sanallisen 

luokittelun merkitys on nähty suurempana kuin kuvallisen. Tällöin ristiriita tässä yhteydessä 

ei olisi niin merkittävä. Kolmioiden kuvallisessa havainnollistamisessa on ristiriitoja 

sanallisen luokittelun kanssa. Kuvallinen havainnollistaminen ei tue sanallista määrittelyä 

siinä, että tasasivuinen kolmio olisi tasakylkisen kolmion alakäsite. Matikkamatkassa ei 

tasakylkisen ja –sivuisen kolmion välistä suhdetta myöskään tueta kuvallisesti. 

 

Matikkamatkan kuudennen vuosiluokan kolmioiden sivujen mukaan luokittelun mukainen 

kolmioiden määritelmä on ristiriidassa siihen liittyvän kuvallisen luokittelun kanssa. 

Kuvallisessa luokittelussa kolmio, joka ei ole tasakylkinen, on esitetty tasakylkisen ja –

sivuisen kolmion yläkäsitteenä, jota sanallinen luokittelu ei kuitenkaan mahdollista. Samalla 

vuosiluokalla oleva nelikulmioiden luokittelu on edelleen painottunut kuvalliseen esitykseen. 

6.5 Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen toteutuminen 

Seuraavassa tarkastelen edellä raportoitujen tulosten perusteella, kuinka perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaiset geometrian tavoitteet ja sisällöt ovat 
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toteutuneet tutkimissani matematiikan oppikirjoissa. Tarkastelujeni yhteydessä käytän 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 lyhennettä POPS. 

 

POPS:n mukaan vuosiluokilla 1–2 painotutaan tasokuvioiden perusmuotojen, kuten kolmion 

ja nelikulmion, tunnistamiseen ja nimeämiseen. Oppilaan tulee tuntea geometristen 

peruskäsitteiden, kuten kulman, yhteyden yksinkertaisiin tasokuvioihin. Lisäksi käsitteiden 

muodostusprosessissa tulee käyttää kirjoitettua kieltä. (Opetushallitus 2004.) 

 

Edellisen kappaleen mukaiset tavoitteet ja sisällöt toteutuvat oppikirjasarjoissa hyvin. 

Tuhattaiturin muita nopeampi eteneminen vuosiluokilla 1–2 vaikuttaisi myös olevan POPS:n 

mukaista. Tuhattaiturin nelikulmioiden luokittelua voi pitää tavallaan esimerkkinä POPS:n 

tavoitteista, joissa oppilaan tulee ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita ja osata 

luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan (Opetushallitus 2004). 

 

Vuosiluokilla 3–5 POPS:ssa painotetaan selvemmin käsitteiden ymmärtämistä ja niiden 

muodostaman rakenteen oppimista. POPS:n mukaan oppilaan tulee tutkia ja luokitella 

erilaisia monikulmioita. Oppilaan tulee myös tuntea tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa 

rakennetta. (Opetushallitus 2004.) 

 

Oppikirjasarjoissa kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelu kehittyy, joka on POPS:n 

mukaista. Laskutaidon osalta POPS:n tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista tulee ehkä tutkia 

tarkemmin. Laskutaidossa vuosiluokkien 3–5 aikana kolmioita ja nelikulmioita ei luokitella 

monikulmioiksi, niitä ei määritellä, eikä niitä enää esitellä viidennellä vuosiluokalla 

ollenkaan. Tällaiset seikat saattavat vaikuttaa tasokuvioiden muodostaman rakenteen 

oppimiseen, joka mainitaan POPS:n viidennen luokan hyvän osaamisen kriteereissä. Muissa 

kirjasarjoissa edellä mainitut seikat toteutuvat. 

 

Vuosiluokilla 6–9 POPS:n mukaan opetuksessa tulee käsitellä kolmioihin ja nelikulmioihn 

liittyviä käsitteitä. Oppilaan tulee osata soveltaa yhdenmuotoisuutta, yhtenevyyttä ja 

symmetrisyyttä kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa. Ajattelun taitoja 

ja menetelmiä tulee harjoittaa muun muassa luokittelulla. (Opetushallitus 2004.) 

 

Kuudennella vuosiluokalla Matikkamatkassa ainoana kirjasarjana käsitellään vielä kolmioiden 

ja nelikulmioiden luokittelua, joka on POPS:n mukaista. Muissa kirjasarjoissa tällaista 

luokittelua ei enää esiinny. Tällöin erilaisten kolmioiden ja nelikulmioiden muodostamat 
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käsitestruktuurit ja niissä esiintyvien käsitteiden määritelmät tulee osata muistinvaraisesti 

sovellettaessa tietoja uusiin osa-alueisiin. Tässä yhteydessä voi pohtia, minkälaiset 

mahdollisuudet näiden tietojen oppimiseen on eri kirjasarjoissa alemmilla vuosiluokilla 

annettu. 

6.6 Pitkittäistarkastelunomaista yhteenvetoa tuloksista 

Seuraavassa kokoan aikaisempia oppikirja-analyysin tuloksia ja koitan vastata kahteen 

päätutkimuskysymykseen (katso ”Tutkimusongelmat”). Tarkastelen tuloksia pitkittäisesti 

jokaisen oppikirjasarjan osalta erikseen. 

6.6.1 Tuhattaituri 

Tuhattaituri vaikuttaisi etenevän kolmioiden ja nelikulmioiden käsitestruktuureiden 

esittelemisessä ripeimmin. Vertaillessani oppikirjasarjojen etenemistahtia olen kiinnittänyt 

huomiota siihen, kuinka paljon kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä ja niiden 

välisiä suhteita on vuosiluokittain esitelty. Tuhattaiturin eteneminen tapahtuu kuitenkin 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 (Opetushallitus 2004) mukaisesti. 

Käsitteiden määrittelevien ominaisuuksien käytössä esiintyy kuitenkin epäjohdonmukaisuutta. 

Esimerkiksi suorakulmion määrittelevissä ominaisuuksissa käytetään toisella vuosiluokalla 

kulmaa, kolmannella kulmaa ja sivua, neljännellä taas pelkkää kulmaa ja viidennellä pelkkää 

kulmaa, jolloin kulman yhteydessä käytetään astemerkintöjä. Määritelmän tulisi olla 

mahdollisimman lyhyt ja tarkoituksenmukainen (katso ”Määritelmistä”). Tällöin voidaan 

miettiä, miten helppoa tai vaikeaa vaatimusten mukaista määritelmää suorakulmiosta on 

muodostaa Tuhattaiturissa peruskoulun alaluokkien aikana esiteltyjen määritelmien 

perusteella. Toisena esimerkkinä määritelmien lyhyyden ja tarkoituksemukaisuuden 

toteutumisesta voi tarkastella viidennen vuosiluokan suunnikkaan määritelmää. 

 

Kolmioihin ja nelikulmiohin liittyvän käsitetiedon luokitteleminen loppuu Tuhattaiturissa 

viidennen vuosiluokan jälkeen. Tällöin kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä täytyy 

kuudennella vuosiluokalla opiskella muistinvaraisesti. Näitä käsitteitä tulee Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) mukaan opiskella vuosiluokilla 6–9. 

Tässä yhteydessä voikin pohtia Törnroosin (2005) esittelemän mahdollisen 

opetussuunnitelman mukaisesti, mitä aiemmilla vuosiluokilla on ollut mahdollisuus oppia. 

Ajatuskulkua jatkaen, onko aiemmilla vuosiluokilla esitelty tarvittavat käsitetiedolliset tiedot 

ylempien vuosiluokkien vaatimuksiin nähden. 
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Verraten Joen (2004) esittelemään nelikulmioiden luokitteluun ja Silfverbergin (1999) 

esittelemään kolmioiden jaotteluun, käsitestruktuurit ja käsitteiden suhteiden rakentuminen 

tuntuisivat toteutuvan Tuhattaiturissa kohtuullisen hyvin. Tästä kertoo se, mitä käsitteitä on 

esitelty ja minkälaista sanallista sidosteisuutta Tuhattaiturin määritelmissä on esiintynyt. 

Tämän tutkielman näkökulman mukaan juuri sanallinen esitys on merkittävämpi 

käsitestruktuurien rakentamisessa kuin kuvallinen. 

 

Eroina Joen ja Silfverbergin luokitteluihin on puolisuunnikkaan määritelmän puuttuminen ja 

kuvallisen luokittelun muodostama kokonaisuus sanallisen luokittelun kanssa. Tuhattaituri 

tuntuisi painottuvan luokitteluissaan sanalliseen esitykseen enemmän kuin kuvalliseen. 

Esimerkiksi sisäkkäisiä sarakkeita ei käytetty ollenkaan kuvattaessa kolmioihin ja 

nelikulmioihin liittyvien käsitteiden välisiä suhteita. Kuvallisessa ja sanallisessa luokittelussa 

ilmeni myös ristiriitoja. Toisaalta Tuhattaiturissa käytettiin joissakin yhteyksissä 

vaihtoehtoisia kuvallisen luokittelemisen keinoja, jotka saattoivat edistää käsitestruktuurien 

ymmärtämistä. Hannuksen (1996) mukaan kuvallinen esitys saattaa edistää ymmärtämistä 

silloin, kun se on tiiviissä yhteydessä sisällön kanssa. Tämä toteutui Tuhattaiturissa 

vaihtelevasti. 

6.6.2 Matikkamatka 

Matikkamatkan käsitestruktuurien rakentuminen näyttäisi etenevän hitaimmin ja eniten 

kerraten. Se menee kuitenkin pisimmälle kolmioiden ja nelikulmioiden luokitteluissa sekä 

jatkaa ainoana oppikirjasarjana käsitetiedon luokittelun esittelemistä myös kuudennella 

vuosiluokalla. Se, että kolmioiden ja nelikulmioiden yläkäsitteitä ei määritellä ollenkaan 

peruskoulun alaluokilla, saattaa hämärtää kolmioiden ja nelikulmioiden suhteita muihin 

peruskoulun alaluokilla opetettaviin geometrisiin käsitteisiin. Matikkamatkan kolmioihin ja 

nelikulmioihin liittyvät käsitestruktuurit ovat kuitenkin POPS:n (Opetushallitus 2004) 

mukaisia. 

 

Matikkamatkassa käytetään peruskoulun alaluokkien aikana johdonmukaisesti käsitteiden 

määritteleviä ominaisuuksia. Sanallisessa sidosteisuudessa käytetään myös erikoistapausten ja 

luokitteluperusteiden mainintaa. Nämä asiat rakentavat käsitestruktuuria, jossa käsitteiden 

väliset sanalliset suhteet ovat selviä. Nelikulmioiden osalta sanallinen sidosteisuus vähenee 

viidenneltä vuosiluokalta lähtien. Samalla vuosiluokalla uusina käsitteinä esitellään 

puolisuunnikas ja suunnikas. Sanallisen sidosteisuuden väheneminen saattaa heikentää 

kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvän käsitestruktuurin muodostumista, sillä Silfverbergin 

(1999) mukaan määritelmät määräävät käsitestruktuurien käsitteiden väliset suhteet. 

Puolisuunnikkaan ja suunnikkaan sijoittuminen nelikulmioihin liittyvään käsitestruktuuriin 
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jää sanallisesti heikoksi, vaikka kuvallisesti niiden suhteet muihin käsitteisiin esitellään 

selvällä tavalla. 

 

Matikkamatka käyttää kuvallisessa luokittelussa sisäkkäisiä sarakkeita. Tällöin käsitteiden 

väliset suhteet muodostuvat selviksi. Matikkamatkan kuvallinen luokittelu painottuu 

erityisesti viidenneltä vuosiluokalta lähtien, jolloin sanallinen luokittelu vähenee 

nelikulmioiden osalta. Kuvallinen luokittelu on pääosin ristiriidatonta sanallisen luokittelun 

kanssa peruskoulun alaluokkien aikana. 

 

Matikkamatkan kolmioihin ja nelikulmiohin liittyvä luokittelu on sanallisesti ja kuvallisesti 

lähellä Joen (2004) ja Silfverbergin (1999) esittelemiä kolmioiden ja nelikulmioiden 

luokitteluja. Puolisuunnikkaan määritelmä on Joen (2004) näkemyksen mukainen. 

Matikkamatkan puolisuunnikkaan määrittely ei sulje pois mahdollisuutta toisesta 

yhdensuuntaisesta sivuparista. 

6.6.3 Laskutaito 

Laskutaidon peruskoulun alaluokkien aikana esittelemä kolmioiden ja nelikulmioiden 

käsitetietoon liittyvä käsitestruktuuri on muihin oppikirjasarjoihin verrattuna ehkä 

pelkistetyin. Pelkistetyimmällä tarkoitan ensinnäkin sitä, että kolmioiden luokitteluissa ei 

edetä niin pitkälle kuin muissa oppikirjasarjoissa. Toisaalta tämä ei ole POPS:n 

(Opetushallitus 2004) vastaista, sillä niissä ei tarkemmin määritellä, mitä kolmioiden ja 

nelikulmioiden alakäsitteitä tulisi määritellä. Laskutaito on mielestäni pelkistetyin toisekseen 

sen takia, ettei kolmioiden ja nelikulmioiden käsitetietoon liittyviä käsitestruktuureja käsitellä 

enää viidennellä eikä kuudennella vuosiluokalla. Törnroosin (2005) esittelemän mahdollisen 

opetussuunnitelman näkökulmasta tarkasteltuna Laskutaidon ratkaisu saattaa vaikeuttaa 

POPS:n (Opetushallitus 2004) viidennen luokan hyvän osaamisen kriteerien toteutumista. 

Niissä mainitaan, että oppilaan tulee tuntea tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa 

rakennetta. 

 

Laskutaidon pelkistetystä esittämistavasta kertova kolmas seikka on mielestäni se, että kolmio 

ja nelikulmio määritellään vain toisella vuosiluokalla. Tämä seikka saattaa myös vaikeuttaa 

viidennen luokan hyvän osaamisen kriteereiden täyttymistä tasokuvioiden rakenteen osalta. 

 

Laskutaidon pelkistetty esittämistapa näkyy myös käsitteiden määrittelevissä 

ominaisuuksissa. Matemaattisten määritelmien (katso ”Määritelmistä”) lyhyyden ja 
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tarkoituksenmukaisuuden vaatimus toteutuu pääosin hyvin. Määrittelevien ominaisuuksien 

käyttö on pääosin myös johdonmukaista. 

 

Kolmioiden ja nelikulmioiden tarkemmissa sanallisissa luokitteluissa käsitteiden väliset 

suhteet muodostuvat selviksi, sillä Laskutaidossa käytetään sanallista sidosteisuutta. Myös 

kuvallisessa luokittelussa käsitteiden väliset suhteet muodostuvat selviksi. Kuvallinen 

luokittelu on pääosin ristiriidatonta sanallisen luokittelun kanssa. Nämä kaksi luokittelutapaa 

muodostavat eheän kokonaisuuden, jossa kuvallinen tukee sanallista luokittelua. Kahden 

ensimmäisen vuosiluokan aikana käsitteiden luokittelu on hieman kuvallisesti painottunutta. 

Poikkeuksen suhteiden selvyyteen ja kuvallisen sekä sanallisen luokittelun 

ristiriidattomuuteen tekee neljännen vuosiluokan nelikulmioiden kuvallinen luokittelu. 

 

Laskutaidon käsitestruktuurit noudattavat pääosin Silfverbergin (1999) ja Joen (2004) 

esittelemiä kolmioiden ja nelikulmioiden luokitteluja, vaikka eroja löytyy myös. Ensinnäkin 

Laskutaito ei käsittele tasakylkisiä eikä tasasivuisia kolmioita. Toisekseen puolisuunnikkaan 

määritelmä eroaa Joen (2004) esittelemästä määritelmästä. 
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7 Tutkimuksen arviointia 

Tutkielmani tarkoituksena oli kuvailla matematiikan oppikirjoista tutkimusongelmieni 

kannalta keskeisiä piirteitä ja vertailla niissä ilmeneviä yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. 

Keskeisiä piirteitä kuvatessani painotin pitkittäistä tarkastelutapaa ja tehdessäni vertailua 

oppikirjasarjojen välillä, painotin poikittaista tarkastelutapaa. Erilaisilla tarkastelutavoilla 

pyrin lähestymään ainestoani eri näkökulmista ja siten parantamaan tutkielmani 

luotettavuutta. Tutkielman tarkoitus toteutui mielestäni hyvin. Seuraavassa esittelen 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökulmia ja arvioin tutkielmani luotettavuutta. 

Lopuksi käsittelen vielä aineiston rajaamiseen liittyviä ongelmakohtia. 

 

Tutkielmani on kvalitatiivista tutkimusta, jossa tutkimusmenetelmänä on käytetty 

sisällönanalyysia. Tynjälän (1991) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen piiristä ei voida löytää 

yhtä yhtenäistä käsitystä tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaessa kyse on pohjimmiltaan kuitenkin totuuden kysymyksen 

tarkastelusta, pohtii Tynjälä (mt). Voidaan kysyä, sopiiko käyttämäni tutkimusmenetelmä 

kuvaamaan totuudenmukaisesti aineistoinani olevia matematiikan oppikirjoja. Vaikka en 

käsittele totuuden luonnetta tässä yhteydessä sen tarkemmin9, katson, että 

tutkimusmenetelmäni on perusteltu. Eskolan & Suorannan (1998, 15) mukaan laadullisella 

aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään tekstimuodossa olevaa aineistoa. Esimerkkeinä 

ovat kirjallinen ja kuvallinen aineisto. Tuomen & Sarajärven (2002) mukaan sisällönanalyysi 

sopii kirjoitettujen sisältöjen analysointiin.  

 

Hirsjärven ym. (2004) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksen 

toteuttamisen tarkka selostus. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiston tuottamiseen ja tulosten 

tulkintaan liittyvät seikat kerrotaan selvästi ja totuudenmukaisesti. Tämän tutkielman 

aineiston tuottamisesta olen kertonut kappaleessa ”Tutkimuksen toteutus”. Tulosten tulkinnan 

luotettavuutta olen parantanut seuraavassa esittelemilläni seikoilla, joiden avulla lukija voi 

kriittisesti arvioida tulkintojeni totuudenmukaisuutta. Ensinnäkin olen liittänyt oppikirja-

analyysin tuloksiin suorat lainaukset kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvien käsitteiden 

määritelmistä. Samaan yhteyteen olen liittänyt viitteet oppikirjoihin, joiden avulla lukija voi 

halutessaan itse tarkistaa lainauksieni virheettömyyden. Olen skannannut tuloksien yhteyteen 

myös kuvallista informaatiota tarkastelemastani aineistosta. Käyttämääni aineistoa ei ole 

mahdotonta saada käsiinsä, ainakaan tämän tutkielman tekohetkellä. 

                                                

9 Totuuden luonteeseen liittyen katso Tynjälä 1991. 
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Mäkelä (1990) esittelee kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteita. Hänen mukaan analyysia 

arvioitaessa on syytä pohtia seuraavia seikkoja: aineiston merkittävyyttä ja yhteiskunnallista 

tai kulttuurista paikkaa, aineiston riittävyyttä, analyysin kattavuutta sekä analyysin 

arvioitavuutta ja toistettavuutta. Aineiston merkittävyydellä Mäkelä (mt.) tarkoittaa sitä, että 

tutkija pystyy perustelemaan, miksi hänen aineistonsa on analysoimisen arvoinen. Aineiston 

riittävyyden yhteydessä Mäkelä (mt.) puhuu aineiston kyllääntymisestä. Tällöin aineiston 

kerääminen voidaan lopettaa, kun se ei tuota enää uusia piirteitä10. Mäkelän (mt.) mukaan 

aineiston riittävyydessä on tärkeää, että kerätty aineisto olisi riittävän monipuolista 

kuvaamaan tutkittavaa asiaa. Tähän auttaa hyvä tuntuma tutkittavasta aiheesta jo ennen 

aineiston keräämistä. Aineiston hallittavuuden ja määrän miettiminen etukäteen, auttaa 

Mäkelän (mt.) mukaan analyysin kattavuutta arvioitaessa. Jos aineisto on liian laaja, saattaa 

tutkija perustaa tulkintansa selailusta syntyviin vaikutelmiin ja satunnaisiin poimintoihin. 

Mielestäni edellä mainittu tutkittavan aiheen tunteminen, auttaa myös aineiston 

hallittavuudessa. 

 

Perkkilän (2002, 2003) ja Heinosen (2005) mukaan oppikirjoilla on merkittävä asema 

opetuksessa. Tällöin pohdittaessa Mäkelän (1990) mainitsemaa aineiston merkittävyyttä, 

voidaan todeta, että oppimateriaalien tutkiminen on merkittävää erilaisten opetukseen 

liittyvien pohdintojen ja tutkimusten kannalta. Tarkastelukohteen geometriaan rajaamisen 

merkittävyys on perusteltavissa eri tutkijoiden näkemyksillä geometrian tilasta tänä päivänä 

(katso Joki 2002, 2003; Lehtinen 2003; Malinen 2004; Kupari & Törnroos 2004). 

 

Proseminaarityöni oli oppikirjatutkimusta, jossa rajasin tarkasteluni geometrian osa-alueelle. 

Tämän ansiosta tunsin tutkittavaa aihetta jo entuudestaan, kun aloitin tekemään pro gradu –

työtäni. Mäkelän (1990) mukaan aiheen tunteminen entuudestaan parantaa aineiston 

riittävyyttä arvioitaessa. Mielestäni aiheen tunteminen parantaa välillisesti myös Mäkelän 

(mt.) mainitsemaa analyysin kattavuutta pohdittaessa. 

 

Makelän (mt.) mukaan arvioitavuus tarkoittaa sitä, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan 

päättelyä ja saa edellytykset hyväksyä tai riitauttaa tutkijan tulkinnat. Toistettavuudella 

tarkoitetaan sitä, että lukija pystyy pääsemään samoihin tuloksiin soveltamalla tutkijan 

luokittelu- ja tulkintasääntöjä. Tällöin luokittelu- ja tulkintasääntöjen tulee olla yksiselitteisiä. 

Mielestäni Mäkelän (mt.) esittelemät termit, arvioitavuus ja toistettavuus, liittyvät Hirsjärven 

ym. (2004) näkemykseen tutkimuksen toteuttamisen tarkasta selostuksesta. Tutkimuksen 

                                                

10 Aineiston kyllääntymisen yhteydessä Mäkelä on viitannut Straussiin (1988). 
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toteuttamisen tarkan selostamisen avulla lukija pääsee arvioimaan tutkijan päätelmiä ja 

soveltamaan tutkijan muodostamia luokittelu- ja tulkintasääntöjä. Sitä, miten tutkimuksen 

toteuttamisen tarkka selostaminen ilmenee tutkielmassani, olen käsitellyt tämän kappaleen 

(”Tutkimuksen arviointia”) alkupuolella.  

 

Aineiston rajaaminen ei ollut täysin ongelmatonta. Aineiston tarkastelu piti rajata suhteellisen 

yksityiskohtaisen tiedon tutkimiseen, ettei aineistosta tulisi liian laaja. Tämä seikka saattaa 

heikentää tutkielman merkittävyyttä. Esimerkiksi geometrisen menetelmällisen tiedon 

mukaan ottaminen tarkasteluihin ja sen esiintymisen vertailemista käsitteellisen tiedon kanssa 

kvantitatiivisin menetelmin, olisi saattanut lisätä tutkielman merkittävyyttä. Toisena 

ongelmana aineiston rajaamisessa oli analyysiyksiköiden luominen. Suomenkielistä 

oppikirjatutkimusta geometriasta on suhteellisen vähän, kuten on kuvaan liittyvää 

oppikirjatutkimustakin. Nämä seikat vaikeuttivat pohdintaa siitä, mitä asioita tuli ottaa 

mukaan rajaukseen ja miten merkittäviä asioita valitut asiat olivat. Teorian avulla sain 

kuitenkin lopulta tehtyä perusteluja rajauksia. Toivottavasti tekemäni rajaukset antavat ideoita 

ja apua samanlaisia asioita pohtiville, jotka tutkivat geometrian osa-aluetta tai kuvallisia 

esityksiä oppikirjoista. 
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8 Loppupäätelmät 

Seuraavassa esittelen päätutkimusongelmani11 ja niihin liittyvät keskeiset tulokset. Niiden 

yhteydessä pohdin, miten merkittäviä tulokseni ovat, miten tulokset liittyvät tutkielmani 

taustalla olevaan laajempaan teoreettiseen kehykseen, mitä lisätutkimusta voisi tehdä sekä 

minkälaisia ratkaisuehdotuksia tulosten pohjalta tulkitsemaani tilanteeseen voisi löytyä. 

 

Päätutkimusongelmat: 

1. Minkälaisia käsitetiedollisia käsitestruktuureita kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät 

käsitteet muodostavat perusopetuksen alaluokkien aikana matematiikan oppikirjoissa? 

2. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutuvat alaluokkien 

matematiikan oppikirjoissa geometrian osa-alueella? 

 

Matematiikan oppikirjasarjojen muodostamat kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät 

käsitetiedolliset käsitestruktuurit ovat kaikki Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(Opetushallitus 2004) mukaisia, mutta keskenään erilaisia. Eroja esiintyy etenemistahdissa, 

esitellyissä käsitteissä, niiden määrittelevien ominaisuuksien käytössä, sanallisessa 

sidosteisuudessa sekä sanallisen ja kuvallisen esityksen painotuksissa. Opettajan 

näkökulmasta ajatellen voikin kysyä, muodostuvatko tällaiset erot merkittäviksi sen kannalta, 

minkälaista kuvaa geometriasta opettaja välittää tai minkälainen kuva opettajalle itselleen 

muodostuu geometriasta käyttäessään tiettyä oppikirjasarjaa. Seuraavassa tarkastelen 

lähemmin matematiikan oppikirjasarjojen keskeisten erojen merkittävyyttä. 

 

Ensimmäinen keskeinen ero oppikirjasarjojen välillä liittyy puolisuunnikkaan määritelmään. 

Matematiikan oppikirjasarjoissa puolisuunnikkaan määritelmä esitellään jokaisessa 

oppikirjasarjassa eri tavalla. Jos eri opettajat käyttävät jokainen eri oppikirjasarjaa, kuka 

opettaa silloin oikein. Mielestäni kysymys oikeellisuudesta on oleellinen. Jos geometrinen 

käsitestruktuuri tai aksiomaattinen struktuuri rakentuu tietylle puolisuunnikkaan 

määritelmälle, vaatii toisenlaiseen puolisuunnikkaan määritelmään perustuvan 

käsitestruktuurin tai aksiomaattisen struktuurin omaksuminen viidennen van Hielen tason 

ajattelua12. Tämän tason ei ole kuitenkaan katsottu liittyvän kouluikäisten lasten geometrisen 

                                                

11 Tarkemmat tutkimusongelmat löytyvät kappaleesta ”Tutkimusongelmat.” 

12 van Hielen tason kuvaukset katso Silfverberg 1999, 28. 
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ajattelun tutkimiseen sen abstraktisuuden vuoksi (Silfverberg 1999, 35). Oppikirjasarja saattaa 

oppilaalla kuitenkin vaihtua kouluvuosien aikana. Tällöin olisi ehkä hyvä, että eri 

oppikirjasarjoissa opetettaisiin asiasisällöllisesti samoja asioita. Viiri (2000, 159–160) 

näkeekin, että oppikirjojen tutkimuskenttää tulisi laajentaa asiasisällön oikeellisuuden ja 

relevanttisuuden tutkimiseen. Edellä esitelty tulos tukee Viirin (mt.) näkemystä. 

 

Toinen keskeinen ero matematiikan oppikirjasarjojen välillä on geometrisen käsitetiedon 

esiintymisen määrä. Kahdessa oppikirjasarjassa kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvän 

käsitetiedon luokitteleminen loppuu jo ennen kuudetta vuosiluokkaa. Ensinnäkin tämä saattaa 

vaikuttaa heikentävästi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 

toteutumista13. Toiseksi, todistamisajattelun kehittäminen saattaa vaikeutua. Tässä 

tutkielmassa varovaisesti oletetaan14, että yksinkertaisimpien monikulmioiden luokitteleminen 

luo pohjaa todistamisajattelun kehittämiselle. Kolmanneksi, käsitetiedon loppuminen saattaa 

aiheuttaa epätasapainon geometrisen käsitetiedon ja menetelmätiedon välille. Tällöin 

menetelmätiedon painottuessa, voi tulla tunne, että osaa ratkaista ongelmia mutta ei ymmärrä 

matematiikkaa (Silfverberg 1999, 65). 

 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan saada selkeää vastausta käsitteellisen ja menetelmällisen 

geometrisen tiedon tasapainosta oppikirjasarjoissa, sillä tämä tutkielma tarkasteli vain 

geometrista käsitetietoa. Menetelmällisen puolen painottumisesta matematiikan oppikirjoissa 

geometrian osa-alueella on kuitenkin viitteitä. Räty-Záborszkyn (2006, 238) tutkimuksen 

keskeisen löydöksen mukaan, suomalaiset opettajat kokevat geometrian olevan oppikirjoissa 

laskemispainotteista. Myös Joen (2002, 2004) näkemyksen mukaan, geometrian opiskelussa 

on viime vuosikymmeninä painotettu laskemista. Hänen mielestä (2003) todistamisajattelun 

harjoittamisen puuttuminen saattaa vaikuttaa suomalaisten oppilaiden huonoon 

menestymiseen kansainvälisissä vertailututkimuksissa geometrian osalta. 

 

Käsitteellisen puolen heikko asema näkyy kansainvälisten vertailututkimusten tuloksissa. 

TIMSS 1999 –tutkimuksessa suomalaisten käsitteellinen osaaminen geometriassa oli 

puutteellista (Kupari & Törnroos 2004). Käsitteelliseen osaamiseen kuului esimerkiksi 

käsitteiden ominaispiirteiden ja yhteyksien tunnistaminen, säännönmukaisuuksien 

                                                

13 Tarkemmat kuvaukset POPS:n toteutumisesta katso kappale ”Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen 

toteutuminen.” 

14 Oletus pohjautuu tarkempaan selvitykseen yksinkertaisimpien monikulmioiden ja todistamisajattelun 

yhteydestä, joka esitellään kappaleessa ”Geometriasta.” 
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havaitseminen ja yleistäminen. Kupari & Törnroos (mt.) pohtivat, että tuloksiin on voinut 

vaikuttaa muun muassa se, millä luokkatasolla tutkimukseen liittyvien tehtävien sisältöjä on 

käsitelty. TIMSS 1999 –tutkimuksella mitattiin seitsemäsluokkalaisten osaamista. Tällöin 

tutkielmani tulos siitä, että kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvän käsitteellisen tiedon 

käsittely loppuu joissakin matematiikan oppikirjasarjoissa vuotta tai kahta vuotta ennen 

seitsemättä luokkaa, saa mielestäni merkittävyyttä. 

 

Kolmas merkittävä ero tarkastelemieni oppikirjasarjojen välillä liittyy sanallisen ja kuvallisen 

esityksen painotuksiin. Ratkaisevaksi nousee kysymys, mikä merkitys sanallisella ja 

kuvallisella luokituksella on. Tutkielmani näkökulman mukaan15 sanallisen esityksen tulee 

tukea sanallista esitystä. Sanallisen ja kuvallisen esityksen tulee myös muodostaa eheä 

kokonaisuus. Jos matematiikan oppikirja on sanallisesti painottunut, se saattaa edistää 

oppimista paremmin, kuin jos se olisi kuvallisesti painottunut. Vaikka tulos on hieman 

tulkinnallinen, katson sen olevan merkittävä. Se nostaa esille oppimisen kannalta olennaisen 

asian, jota on matematiikan oppikirjoista tutkittu suhteellisen vähän. Sanallisten ja kuvallisten 

esitysten painotukset kaipaisivat mielestäni lisätutkimusta. Tämä voisi antaa opettajille ja 

muille matematiikan oppikirjojen kanssa työskenteleville uusia näkökulmia ja työkaluja, joilla 

voisi tulkita ja kehittää oppikirjoja. 

 

Tutkielmani tulosten perusteella, opettajan asema suhteessa opetussuunnitelmaan, oppikirjaan 

ja asiasisältöön saattaa muodostua hankalaksi. Esimerkiksi oppikirjasarjaa valitessaan, 

opettajalle saattaa muodostua valintatilanne oppikirjasarjojen, jotka kaikki täyttävät 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) tavoitteet ja sisällöt, 

välillä. Ne saattavat sisältää kuitenkin keskenään merkittäviä eroja sen suhteen, minkälaista 

kuvaa ne välittävät geometriasta. Tällöin opettajan asiasisällön tuntemus saattaa auttaa 

valinnassa. Opettajan ammattitaidosta suhteessa oppikirjaan puhuvat myös Ahtee & Pehkonen 

(2000). Heidän mukaan opettajan ei tulisi sokeasti noudattaa oppikirjaa. Oppikirjan tulisi olla 

opettajan lapio. Se auttaisi ojan kaivamisessa, mutta ei määräisi sen ominaisuuksia tai 

paikkaa. 

 

Tutkielmani näkökulmasta tämä tarkoittaa geometriaan liittyvän asiasisällön hallitsemista. 

Mihin tämä ammattitaito geometrian osalta käytännössä perustuu? Oppikirjoilla on 

opetuksessa lähes opetussuunnitelman mukainen rooli. Opettajan omana kouluaikanaan 

käyttämät oppikirjat ovat saattaneet vaikuttaa opettajan käsityksiin opetettavasta asiasisällöstä 

                                                

15 Katso kappale ”Oppikirjan kuvitus.” 
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(katso Ojala 1997) ja opettajalla itsellään ei välttämättä ole selkeätä kuvaa siitä, mitä 

geometria on (katso Malaty 1997, 117). Tilannetta voisi verrata kärjitetysti Tynjälän (1999, 

17) oppimisen kokonaismalliin, jossa opettaja on vuorovaikutuksessa oppikirjan, 

opetussuunnitelman ja oppiaineen kanssa. Tässä tilanteessa opettaja käyttää oppikirjaa 

tietolähteenään ja opetussuunnitelmanaan. Pitäisikö opetussuunnitelmaan rajata tarkemmin 

käsiteltäviä sisältöjä vai tulisiko oppimateriaalikustantajien tehdä enemmän yhteistyötä 

merkittävien erojen välttämiseksi asiasisällöissä ja niiden havainnollistamisessa? 

 

Törnroos (2005, 226) puhuu faktapohjaisten oppikirjojen puolesta. Hänen mukaan opettajan 

ammattitaidolle siirtyy suuri vastuu opettaa oppilaille tulevaisuudessa tarvittavat tiedot ja 

taidot, jos niitä ei oppikirjassa esitetä (mt). Toisaalta, jos oppikirja esittää tiedot valmiiksi 

pureskeltuina, saattaa oppilaasta tulla passiivinen tiedon omaksuja ja toistaja (Karvonen 1995, 

216–219). Ojala (1997, 96–99) näkee, että jos tieto esitetään oppikirjoissa valmiina, eikä oteta 

huomioon oppilaan arkikäsityksiä, tieto saattaa tuntua oppilaasta järjenvastaiselta. 

 

Perkkilä (2002, 174) esittää ratkaisuehdotuksia luokanopettajaopiskelijoille tilanteeseen, jossa 

he joutuvat turvautumaan oppikirjaan vajavaisten, opetettavaan aineeseen liittyvien, 

sisältötietojensa vuoksi. Perkkilän (mt., 174) mukaan luokanopettajaopiskelijoiden tulisi itse 

päästä tekemään matematiikkaa sekä arvioimaan ja keskustelemaan matematiikan 

oppikirjojen käsite- ja tehtävärakenteista. Näin opiskelija näkisi ja ymmärtäisi asioita lapsen 

näkökulmasta sekä oppisi kiinnittämään huomiota oppikirjojen rakenteiden yhtenäisyyteen ja 

siihen, miten oppikirjat vastaavat opetussuunnitelman henkeä. Lapio ei enää ohjaisi kaivajaa, 

vaan kaivaja päättäisi, mistä ja miten kaivaisi. 
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10 Liitteet 

Liite 1: POPS:n tavoitteet ja sisällöt 

 
 Sisällöt 1-2 

•
 ka
ksiulotteisten ja 
kolmiulotteisten 
muotojen 
tunnistaminen, 
selostaminen ja 
nimeäminen 

 

Geometria 

• tuntee 
perusmuodot 
tasokuvioista, muun 
muassa nelikulmio, 
kolmio, sekä tietää 
geometrian peruskäsitteet: 
piste, jana, murtoviiva, 
puolisuora, suora ja 
kulma, ja niiden yhteyden 
yksinkertaisimpiin 
tasokuvioihin 

 

 

Tavoitteet 1-2 

• saa monipuolisia kokemuksia 
eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; 
käsitteiden muodostusprosessissa keskeisiä 
ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, 
symbolit  

 

   

• oppilas ymmärtää käsitteiden 
muodostavan rakenteita 

 

   

Hyvä osaaminen 2. 

Ajattelun ja työskentelyn taidot: 

Osaa luokitella asioita eri ominaisuuksien 
mukaan 

 

   

 Sisällöt 3-5 

•
 eri
laisten 
monikulmioiden 
tutkiminen ja 
luokittelu 

 

• kuvioiden 
ja kappaleiden 
geometristen 
ominaisuuksien 
tutkiminen 

 

Geometria 

• osaa muodostaa 
kuvioita annettuja ohjeita 
noudattaen; hän pystyy 
havaitsemaan yksinkertaisten 
geometristen kuvioiden 
ominaisuuksia sekä tuntee 
tasokuvioiden käsitteiden 
muodostamaa rakennetta 

 

Tavoitteet 3-5 

• oppii tutkien ja havainnoiden 
muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja 
käsitejärjestelmiä 

 

   



88 

• oppii käyttämään matemaattisia 
käsitteitä 

 

   

Hyvä osaaminen 5. 

Ajattelun ja työskentelyn taidot: 

• osaa ryhmitellä tai luokitella 
annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella 
sekä osaa etsiä yhteistä ominaisuutta; hän 
osaa erottaa laadullisen ja määrällisen 
ominaisuuden; hän osaa kuvata asia- ja 
esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia 
väitteitä  

 

   

• osoittaa matematiikkaan 
liittyvien käsitteiden ymmärtämistä 
käyttämällä niitä ongelman ratkaisuissa ja 
esittämällä niitä monipuolisesti kuvilla tai 
sanoilla 

 

   

 Sisällöt 
geometria 6-9 

•
 ko
lmioihin ja 
nelikulmioihin 
liittyviä 
käsitteitä 

 

Geometria 

• tunnistaa eri 
geometriset muodot ja 
tuntee niiden 
ominaisuudet 

• löytää 
yhdenmuotoisia ja 
yhteneviä sekä 
symmetrisiä kuvioita ja 
pystyy soveltamaan tätä 
taitoa kolmioiden ja 
nelikulmioiden 
ominaisuuksien 
tutkimisessa 

 

Sisällöt 6-9 

Ajattelun taidot ja menetelmät: 

• loogista ajattelua 
vaativia toimintoja, kuten 
luokittelua, vertailua, 
järjestämistä, mittaamista, 
rakentamista, mallintamista, 
sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä sekä niiden esittämistä 

• todistamisen 
pohjustaminen: perustellut 
arvaukset ja kokeilut, 
systemaattinen yritys-
erehdysmenetelmä, vääräksi 
osoittaminen, suora todistus 

 

Tavoitteet 6-9 

• ymmärtämään matemaattisten 
käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä 
näkemään matematiikan ja reaalimaailman 
välisiä yhteyksiä 

 

   

Hyvä 8. 

Ajattelun taidot ja menetelmät: 

• osaa päätellä yksinkertaisten 
väitelauseiden totuusarvon 
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Liite 2: Esimerkki eri elementtien kirjaamisesta op pikirja-analyysin 
rajauksen yhteydessä 

 

TT 3.-5. TT 3b.   TT 4b.  TT 5b.       

SIVU: 166 170 174 186 188 192 196 116 120 124 131 136 140 144 175 

Valkoinen X X X X X X X X X X X X X X X 

Vaaleansininen                

Vaaleanruskea                

Oranssi                

Turkoosi                

Kuvallista X X X X X X X X X X X X X X X 

Sanallista X X X X X X X X X X X X X X X 

Yläpalkki:                

Punainen     X X X     X X X X 

Keltainen X X X X    X X X X     

Tehtäviä 2/3 2/3 1/2 2/3 2/3 1/2 2/3 1/2 1/2 1/3  1/5 1/2 1/3  

Muuta           1/2    1/2 

KEHYS:                

Koko korkeus 1/3 1/3 1/2 1/3 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2 2/3 1 4/5 1/2 2/3 1 

Koko leveys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1/2 

Täyttö                

• Sivun väri                

• Vihreä                

• Vaaleansinis. X X X X X X X X X X X X X X X 

• Vaaleankelt.                

• Keltainen                

• Ruskea                

• Valkoinen                

Ääriviivat:                

Siniset X X X X X X X X X X  X X X  

Mustat                

Vihreät                

Punaiset                

Ruskeat                

Tummanvihreät                

Tummansiniset                

Muu rajaus                
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TEKSTI:                

Mustalla X X X X X X X X X X X X X X X 

Vihreällä                

Valkoisella                

Violetilla                

Punaisella                

Tummansinis.                

KUVA:                

KUVIO: (kpl) (3) 4 14 2 3 4 5 4 6 4 9 6 4 4 3 

KOLMIOT                

Teräväkulmainen  2   1   1 1  1     

• Tasakylkinen         1  1     

• Tasasivuinen (1)        1  1     

Tylppäkulmainen   1   1    1  1   2 1 

• Tasakylkinen         1       

Suorakulmainen   1   1    1  1     

• Tasakylkinen                

NELIKULMIOT                

Nuoli   2   1          

Nelikulmio   1     1        

Puolisuunnikas   1    1   1 1     

Suunnikas   1   1 1   1 1  3 2 1 

Suorakulmio   4 2  1 2   1 1 3 1  1 

Neliö (1)  5   1 1   1 1 3    

Muita kuvioita (1)       2        

TÄYTTÖVÄRI                

Punainen  1 1   1 1   1 2     

Keltainen  1 1  1 1 1 2 6 1  2 2   

Sininen   2  1 1 1   1 3     

Harmaa                

Vaaleansininen                

Vaaleanruskea   3             

Vaaleanpunainen                

Vaaleankeltainen                

Tummansininen                

Oranssi  1         2 2    

Vihreä  1 3   1 1   1 2 2  2 3 
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Valkoinen       1         

Ruskea   2  1           

Lila   2             

Useita värejä (2)   2         2 2  

ÄÄRIVIIVAT                

Vihreät        2        

Punaiset (1)        5   5 4 2  

Siniset (1)               

Tummansiniset          1 3     

Tummanharmaat  4 14 2   1         

Tummankeltaiset          1      

Tummanvihreät          1 2 1  2 3 

Tummanpunaiset          1 2     

Tummanoranssit           2     

Valkoiset                

Mustat     3 4 4  1       

Useita värejä                

ASENTO                

Kärjellään (1) 4 2  2 1          

Sivullaan (1)  5   1 1  2 2 4 3    

• Pisimmällä   6 2  2 4 2 3 2 3 3 4 4 3 

• Lyhyimmällä   1  1    1  2     

SUHTEET 

ELEMENTTEIHIN 
               

KEHYS                

Samoissa 

kehyksissä 
(2) 4 14 2 3 4 5 2 6 4 9 6 4 4 3 

• Eri 
sarakkeissa   

3 2 

2 1 
  

1 1 

1 
   1       

Eri kehyksissä                

• Eri 
sarakkeissa                

Samanvärisellä 

taustalla koko 

sivun kanssa 

 4 11 2 3           

TEKSTI                

Sanallisesti                

• Mainittu (2) 4 14 2 3 4 5 2 6 4 9 4 4 4 3 
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• Ei mainittu            2    

KUVION OSIEN 

NIMEÄMINEN 
               

Symboleilla         3   6 4 3 3 

vastapäivään  1 1  3  4 2        

myötäpäivään                

• Mainittu       4 2        

• Ei mainittu  1 1  3           

Sanallisesti  1          1 2 2  

Kulmamerkit  1 3  3    3 4 2     

• Ei kaikissa 
kulmissa  2       2  1  2 3 2 

Ruudutus    2   1     2    

Muut merkinnät  1           4 4 2 

MUU KUVA:                

Jakson 

otsikkokuva 
               

Hahmon kuva 1  1 1     1       

Liikennemerkki (3)               

Lammasaitaus                

Kaava    X   X X X   X X X X 

Havaintonuoli   3          1   

Kulmarep.kuva                

Liitutaulu                

 


