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Johdanto

Matematiikan rooli muun muassa tieteissä, teknologiassa, taloudessa ja yrittäjyydes-
sä on nykypäivänä merkittävä [1]. Matematiikka ei ole tarpeellista vain sitä suoraan
ammatissaan tarvitseville, sillä muun muassa informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gian jatkuvasti kasvava merkitys koskettaa kaikkia [2]. Siksi jokaisen on tärkeää oma-
ta valmiudet sekä ymmärtää, hyödyntää että tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa
[1]. Sen lisäksi että matematiikan asema yhteiskunnassa on voimistumassa, tapahtuu
laskeminen yhä enenevissä määrin tietokoneella. Digitalisoituminen vaikuttaa sekä
tulevaisuuden ammattien vaatimuksiin että siihen, minkälaista matematiikkaa nämä
vaatimukset tulevat edellyttämään. [3]

Koulutuksen rooli muuttuviin taitovaatimuksiin vastaamisessa on merkittävä, joten
koska tarvittavan matematiikan luonne on muuttuvassa, on opetuksenkin muututtava
[3]. Yksi suurimmista puutteista matematiikan opettamisessa ja oppimisessa on se, että
monet opiskelijat opettelevat asioita ulkoa niiden sisältöä, loogista kieltä, rakennetta
tai käytännönyhteyksiä ymmärtämättä. Perinteisten opetusmenetelmien sijaan ope-
tuksessa tulisi käyttää enemmän kokeellisuuteen ja tutkivaan oppimiseen perustuvia
opetusmenetelmiä, ja myös teknologian käyttöä tulisi lisätä. [2]

Osaamiselle ja opetukselle asetettujen vaatimuksien muuttuminen edellyttää myös op-
pimateriaalien päivittämistä vaatimuksia vastaavalle tasolle. Oulun yliopiston Mate-
maattisten tieteiden tutkinto-ohjelman Avoin oppikirja -projektissa lähdettiin vastaa-
maan näihin haasteisiin. Projektin tarkoituksena oli toteuttaa kaikille avoin, verkossa
julkaistava oppimateriaali lukion lyhyen sekä pitkän matematiikan geometrian kurs-
seille MAB3 ja MAA3. Erityisesti oppimateriaalista haluttiin tehdä opiskelija- ja on-
gelmalähtöinen – sellainen, joka auttaa oppimaan oppijan omien oivallusten kautta.
Oppimateriaali perustuu uuteen, 1.8.2016 käyttöön otettuun lukion opetussuunnitel-
maan.

Projektiin osallistui seitsemän matematiikan aineenopettajaopiskelijaa, joista jokainen
vastasi oman osionsa toteutuksesta. Tämä Pro gradu -tutkielma sisältää yhtenevyyttä
ja yhdenmuotoisuutta käsittelevän oppimateriaalin osion. Kappale on jaettu kahteen
osaan, joista ensimmäisessä käsitellään yleisesti kuvioiden yhtenevyyttä ja yhdenmuo-
toisuutta, ja toisessa kolmioiden erityisiä yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseita.
Koska lyhyen ja pitkän matematiikan opetussuunnitelmat eivät tämän aiheen osal-
ta juurikaan eroa toisistaan, opetusmateriaalin sisältö on suunnattu sekä MAB3- että
MAA3-kursseille.

Ennen varsinaista oppimateriaalia tämä tutkielma sisältää oppimateriaalin tavoitteita
sekä perusteluja käsittelevät osiot, joissa esitellään koko oppikirjalle asetetut tavoitteet
sekä didaktiset tutkimukset, joihin oppimateriaalin suhteen tehdyt päätökset perus-
tuvat. Oppimateriaalille asetetut tavoitteet määräytyivät sekä lukion opetussuunni-
telman että projektiryhmän yhdessä päättämien yleisten tavoitteiden pohjalta. Yleiset
tavoitteet perustuvat pitkälti artikkelissa Habits of Mind: An Organizing Principle for
Mathematics Curricula käsiteltyihin malleihin, joita tukevat, koko oppikirjassa toistuvat
yhteiset tehtävätyypit poimittiin artikkelista Collaborative Learning in Mathematics.

Koko oppikirjaa koskevien perusteluiden jälkeen käsitellään tarkemmin yhtenevyyden
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ja yhdenmuotoisuuden oppimiseen liittyvää tutkimusta, joka on vaikuttanut tämän
oppimateriaalin osan suhteen tehtyihin valintoihin. Useissa tutkimuksissa käsitellään
aiheen oppimiseen liittyviä vaikeuksia sekä yleisiä harhakäsityksiä, joita tässä oppi-
kirjan osassa on pyritty välttämään erilaisten havainnointia ja perustelua painottavien
pohdintatehtävien avulla.

Tutkielma sisältää myös Opettajan oppaan, jossa esitellään ohjeellinen ajankäyttösuun-
nitelma, kappaleiden keskeisimmät tavoitteet sekä pohdintatehtävien tavoitteet, läpi-
käyntiohjeet ja ratkaisut. Lisäksi oppaassa annetaan joitain vinkkejä oppituntien toteu-
tukseen sekä opetuksen mahdollisesta eriyttämiseen.
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1 Oppimateriaalin tavoitteet

Tässä tutkielman osassa tarkastellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman määrää-
miä sekä projektiryhmän oppimateriaalille asettamia yleisiä tavoitteita. Lisäksi esite-
tään, miten nämä tavoitteet näkyvät itse oppimateriaalissa.

1.1 Lukion opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet

Opetushallitus päätti lukion uusista opetussuunnitelman perusteista lokakuussa 2015,
ja niiden pohjalta laadittu lukion opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Ope-
tussuunnitelmassa matematiikan opetuksen yleispäteviksi tehtäviksi asetetaan muun
muassa opiskelijoiden tutustuttaminen matemaattisen ajattelun malleihin, matemaat-
tisen kielen käyttämisen harjaannuttaminen sekä laskemisen, ilmiöiden mallintamisen
ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. [1]

Opetuksen lähtökohdat tulee valita opiskelijoita kiinnostavista aiheista ja ilmiöistä sekä
niihin liittyvistä ongelmista, ja opetuksessa tutkitaankin matematiikan yhteyksiä arkie-
lämään. Opetustilanteissa tulee käyttää vaihtelevia työtapoja, ja niiden tulee kannus-
taa opiskelijoita tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä
sekä perustelemaan niitä. Opiskelijoita tulee myös rohkaista ajattelua tukevien apu-
välineiden ja kuvien käyttämiseen, sekä tukea erilaisten matemaattisten esitystapojen
käyttämisen taitoa. [1, s.129]

Edellä luetellut tavoitteet on huomioitu myös tässä oppikirjan osassa. Työtavat on py-
ritty valitsemaan mahdollisimman monipuolisesti siten, että opetuksessa painotettai-
siin erityisesti opiskelijoiden omiin havaintoihin perustuvaa oivaltamista. Ehkä tärkein
opetukselle asetetuista tavoitteista tämän oppikirjan osan kannalta on kuitenkin opis-
kelijoiden ohjaaminen hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkitystä ja huo-
maamaan niiden yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin [1, s.129], sillä erityisesti kol-
mioiden yhdenmuotoisuudella on hyvin keskeinen rooli lähes kaikessa geometrisessa
ongelmanratkaisussa.

Opetussuunnitelmassa pitkän matematiikan MAA3 -kurssin tavoitteiksi on asetettu,
että opiskelija

• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä
kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa kä-
sitteleviä lauseita

• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden
ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokul-
maisen kolmion trigonometriaa

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geo-
metriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. [1, s.132]

Vastaavasti lyhyen matematiikan MAB3 -kurssin tavoitteina on, että opiskelija
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• harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geomet-
risista ominaisuuksista

• vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen tai-
tojaan

• osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geo-
metriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. [1, s.137]

Tavoitteista huomataan, että sekä pitkän että lyhyen matematiikan geometriassa opis-
kelijoiden tulee oppia käyttämään teknisiä apuvälineitä. Tämä johtuu osittain siitä, että
ylioppilastutkinto on sähköistynyt vaiheittain syksystä 2016 alkaen; viimeisenä säh-
köistyy matematiikan ylioppilaskoe keväällä 2019. Sähköinen ylioppilaskoe on edel-
leen kuusituntinen, ja se suoritetaan ylioppilaskokelaan henkilökohtaisella päätelait-
teella suljetussa ympäristössä. Vaikka vastauksia voikin edelleen hahmotella suttupa-
perille, tulee lopulliset vastaukset antaa sähköisessä muodossa, minkä vuoksi hyvä
teknisten työkalujen hallinta on tärkeää. [4] Erityisesti matematiikan ylioppilaskokees-
sa käytettäviä työkaluja ovat esimerkiksi vuorovaikutteinen matematiikkaohjelmisto
GeoGebra, matemaattisen tekstin kirjoittamiseen soveltuva 4f-vihko, sekä muun muas-
sa taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan soveltuva LibreOffice. [5] Teknisiä apuväli-
neitä käytettäessä on kuitenkin tärkeää myös arvioida niiden hyödyllisyyttä ja käytön
rajallisuutta. [1, s.129]

Tässä yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta käsittelevässä oppikirjan osassa teknisistä
apuvälineistä hyödynnetään erityisesti GeoGebraa, sillä kuten kappaleessa 2.3 myö-
hemmin todetaan, dynaamisten tietokoneohjelmien on esitetty tukevan geometrian
oppimista. GeoGebraa hyödynnetään erityisesti pohdintatehtävissä B.5 ja B.15, minkä
lisäksi sitä voidaan käyttää apuna myös pohdintatehtävissä B.13 ja B.14.

Sekä pitkällä että lyhyellä matematiikalla tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hah-
mottamaan ja kuvaamaan tasokuvioita sekä kolmiulotteisia kappaleita. Lisäksi heidän
tulisi oppia tekemään päätelmiä ja havaintoja tasokuvioiden ominaisuuksista, sekä
hyödyntämään niitä geometrisessa ongelmanratkaisussa. [1] Erityisesti geometriassa
taito piirtää ongelmaan liittyviä mallikuvia on todella oleellista, ja kuvaamisen har-
joittelu kehittää myös opiskelijoiden matemaattisen mallintamisen taitoja sekä ava-
ruudellista hahmotuskykyä. Geometrian hallintaa tarvitaan laajasti sekä eri aloilla et-
tä jokapäiväisessä elämässä, joten kappaleiden ominaisuuksien tunteminen on hyvin
oleellista.

Näin oppikirjan alkuosassa tarkastellaan vielä pelkkiä tasokuvioita. Kuitenkin myös
kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvä matemaattinen ongelmanratkaisu palautuu taso-
kuvioiden tarkasteluun, minkä vuoksi niiden hahmottaminen ja ominaisuuksien tunte-
minen on myös jatkon kannalta tärkeää. Tässä oppikirjan osassa lauseet ja määritelmät
pyritään mahdollisuuksien mukaan johtamaan opiskelijoiden omien havaintojen ja
päätelmien kautta. Esimerkiksi pohdintatehtävässä B.15 opiskelijat johdatetaan päätte-
lemään niin kutsutun kk-lauseen olemassaolo tutkimalla heidän itse konstruoimiensa
kolmioiden yhdenmuotoisuutta. Tasokuvioiden kuvaamista puolestaan harjoitellaan
lähes kaikissa tämän oppikirjan osan sisältämissä tehtävissä, sillä useimpien ongel-
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mien ratkaisemisessa lähdetään liikkeelle mallikuvan piirtämisestä.

1.2 Yleiset tavoitteet

Avoin oppikirja -projektiin osallistui seitsemän Oulun yliopiston matematiikan aineen-
opettajaopiskelijaa, joista jokainen vastasi oman osionsa toteutuksesta. Projekti kuiten-
kin aloitettiin pohtimalla yhteisesti oppikirjan aihetta, sekä kuinka aihe rajataan sopi-
vaksi oppikokonaisuudeksi. Kun aiheiden käsittelyjärjestys sekä jako projektiryhmän
kesken oli päätetty, pohdittiin vielä koko oppikirjaa koskevia yleisiä tavoitteita.

Koska lukion lyhyen matematiikan kurssin MAB3 ja pitkän matematiikan kurssin
MAA3 sisällöt ovat hyvin pitkälti yhtenevät, päädyttiin tässä oppikirjassa yhdistämään
näiden kurssien käsittely. Käsittelyjärjestystä pohtiessa kiinnitettiin erityisesti huomio-
ta siihen, miten pelkästään MAA3 -kurssille kuuluva sisältö erotetaan molemmille
kursseille sopivasta sisällöstä, ja kirjan viimeiseen kappaleeseen päädyttiin erottamaan
pelkästään pitkälle matematiikalle kuuluva avaruusgeometria. Tämän tutkielman kä-
sittelemä oppikirjan osio soveltuu sellaisenaan sekä MAB3- että MAA3-kursseille.

Oppikirjan yleisiksi tavoitteiksi asetettiin opiskelijoiden oman pohdinnan sekä peruste-
lujen korostaminen. Oppikirjan ei haluttu noudattavan perinteistä kaavaa, missä mate-
maattiset tulokset annetaan valmiina ja pahimmillaan ilman kunnollisia perusteluita.
Sen sijaan haluttiin luoda oppimateriaali, joka aktivoi opiskelijoiden omaa ajattelua,
ja jonka avulla opiskelijat voivat oppia omien oivallustensa kautta. Oppimateriaalin
haluttiin opettavan itse asiasisällön lisäksi pohtivaa ajattelua sekä käytettyjen mene-
telmien ja niiden avulla saatujen tulosten perustelemista. Tulosten perustelemisella
harjoitellaan matemaattista todistamista, mikä on tärkeä osa matematiikan oppimista,
sillä tulosten perustelu vahvistaa opitun asian ymmärtämistä. Koska matemaattinen
todistaminen perustuu määritelmiin, mutta opiskelijoita ei haluttu kannustaa ulkoao-
petteluun, pyrittiin oppikirjassa käsittelemään vain kaikkein välttämättömimmät mää-
ritelmät. Kuitenkin kaikki lauseet ja määritelmät pyrittiin johtamaan opiskelijoiden
oman pohdinnan tuloksena.

1.2.1 Habits of Mind -tavoitteet

Cuoco, Goldberg ja Mark (1996) pohtivat artikkelissaan Habits of Mind: An Organizing
Principle for Mathematics Curricula matematiikan opetuksen tulevaisuutta. Artikkelin
mukaan opetuksessa ei tulisi niinkään korostaa matemaattisten tulosten opettelua,
vaan tärkeämpää olisi opettaa tulokset kehittäneiden matemaatikkojen käyttämiä on-
gelmanratkaisutapoja eli mielen tottumuksia ("habits of mind"). Tätä tavoitetta perustel-
laan sillä, että nykyiset opiskelijat tulevat valmistuttuaan kohtaamaan ongelmia, joita
ei ole vielä edes olemassa. Pelkkä valmiiden tulosten opettelu ei siis riitä, vaan opis-
kelijoille tulee tarjota sellaiset työkalut, että he voivat käyttää, ymmärtää sekä jopa
luoda täysin uutta matematiikkaa. Artikkelissa käsitellään mielen tottumusten näkö-
kulmasta rakennettua matematiikan opetussuunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan
tämä tavoite, sekä antamaan opiskelijoille kokemusta todellisesta matemaattisesta tut-
kimuksesta. Yleisenä tavoitteena on, että opiskelijat näkisivät matematiikan keinona
selvittää ongelmia, eikä pelkkänä yhtälöiden ratkomisena. [6]
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Projektiryhmä valitsi kolme artikkelissa käsiteltyä mielen tottumusta oppikirjan yhtei-
siksi tavoitteiksi: opiskelijoiden tulisi olla kuvailijoita ("describers"), kokeilijoita ("expe-
rimenters") sekä säännönmukaisuuksien etsijöitä ("pattern sniffers"). Valitut tavoitteet
toimivat yleisenä ohjenuorana esimerkiksi sille, miten oppisisältöä käsiteltiin ja min-
kälaisia tehtäviä oppikirjaan valittiin.

Kuvailijoita

Yhdeksi oppikirjan tärkeimmistä tavoitteista valittiin artikkelissa esitetty väite, jonka
mukaan "opiskelijoiden tulisi olla kuvailijoita". Matematiikkaa voi usein kuulla kutsut-
tavan universaaliksi kieleksi, sillä matematiikka koostuu hyvin pitkälti yleisesti käy-
tössä olevista rakenteista ja symboleista, joiden avulla voidaan luoda uusia käsitteitä ja
kuvailuja. Opiskelijoiden tulisikin harjaantua käyttämään tätä yhteistä matemaattista
kieltä, sillä kyky kuvailla tekemäänsä on todella tärkeä osa itse asian ymmärtämistä.
Opiskelijoiden tulisi harjaantua kirjoittamaan ylös omia ajatuksiaan, tuloksiaan ja pe-
rusteluitaan, sekä kyetä vakuuttamaan toiset saamiensa tulosten oikeellisuudesta. [6,
s.379]

Kuvailua harjoitellaan esimerkiksi parityönä suoritettavassa pohdintatehtävässä B.13,
jossa opiskelijoiden tulee perustella toisilleen, miksi annettu väite on joko tosi tai epä-
tosi. Pohdintatehtävässä B.5 opiskelijoiden tulee puolestaan tutkia ja kuvailla yhden-
muotoisuuskuvausten ja kuvioiden ominaisuuksien välisiä suhteita. Tavoitteena on,
että joutuessaan pukemaan havaintonsa sanoiksi opiskelijat todella ymmärtäisivät yh-
denmuotoisuuskuvausten vaikutuksia, eivätkä hahmottaisi niitä pelkästään toiminnal-
lisessa mielessä.

Kokeilijoita

Toisen artikkelista poimitun tavoitteen mukaan "opiskelijoiden tulisi olla kokeilijoi-
ta". Vaikka kokeileminen on keskeinen osa matemaattista tutkimusta, sitä ei juurikaan
harjoitella matematiikan oppitunneilla. Kohdatessaan ongelman opiskelijoiden tulisi
ryhtyä saman tien rohkeasti kokeilemaan esimerkiksi aiemmin toimivaksi todettuja rat-
kaisumenetelmiä. Tärkeää olisi oppia suorittamaan myös ajatuskokeita, jotta opiskelijat
kykenisivät perustelemaan tuloksiaan kirjoittamatta mitään ylös. Kokeilun kautta saa-
tujen tulosten suhteen tulee kuitenkin oppia olemaan hieman skeptinen, ja harjaantua
arvioimaan kriittisesti tulosten luotettavuutta. [6, s.378-379]

Tämän tavoitteen toteutumiseen tähdätään esimerkiksi GeoGebra-avusteisissa pohdin-
tatehtävissä B.5, B.14 ja B.15, joissa opiskelijoille annetaan jokin tutkimustehtävä, minkä
jälkeen he pääsevät itse suorittamaan kokeiluja tiettyjen rajoitusten puitteissa. Lisäksi
pohdintatehtävä B.5 auttaa opiskelijoita yhdenmuotoisuuskuvausten visualisoinnissa,
mikä mahdollisesti helpottaa heitä myöhemmin ajatuskokeiluiden suorittamisessa.
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Säännönmukaisuuksien etsijöitä

Kolmannen valitun tavoitteen mukaan "opiskelijoiden tulisi olla säännönmukaisuuk-
sien etsijöitä". Opiskelijoiden tulisi toimia eräänlaisina rikosetsivinä, jotka pyrkivät
löytämään ratkaisun etsimällä toistuvia kaavoja. [6, s.378]

Säännönmukaisuuksia tutkitaan esimerkiksi pohdintatehtävissä B.5 ja B.15. Ensim-
mäisessä opiskelijat johdatellaan havaitsemaan yhdenmuotoisten kuvioiden vastinkul-
mien yhtäsuuruus sekä vastinsivujen verrannollisuus, ja toisessa puolestaan kk-lauseen
riittävyys kolmioiden yhdenmuotoisuutta osoitettaessa. Kaikki nämä ovat säännönmu-
kaisuuksia, jotka toistuvat kuvion muodosta riippumatta. Myös malli- ja harjoitusteh-
tävissä opiskelijat ohjataan etsimään tiettyjä säännönmukaisuuksia, kuten yhdenmuo-
toisia kolmioita, jotka auttavat ongelman ratkaisussa.

1.2.2 Yhteiset tehtävätyypit

Yhteisten tavoitteiden lisäksi projektiryhmä valitsi kolme tehtävätyyppiä, joiden halut-
tiin toistuvan koko oppikirjassa perinteisten tehtävätyyppien rinnalla. Tehtävätyypit
poimittiin Swanin (2006) artikkelista Collaborative Learning in Mathematics siten, että
ne sopivat yhteen myös Habits of Mind -tavoitteiden kanssa. Jokainen tehtävätyyppi
ei kuitenkaan esiinny kaikissa oppikirjan osissa, vaan kunkin aiheen kohdalla poh-
dittiin erikseen, mitkä tehtävätyypit tukevat parhaiten juuri kyseisen asian oppimista.
Oppimateriaali sisältää sekä tunnilla tehtäviä pohdintatehtäviä että kotitehtäväksi tar-
koitettuja harjoitustehtäviä.

Ensimmäiseksi tehtävätyypiksi valikoitui luokittelu, jonka tarkoituksena on sekä antaa
opiskelijoiden keksiä itse omia luokittelutapojaan että hyödyntää valmiita luokituksia.
Siten opiskelijat oppivat esimerkiksi tunnistamaan kuvioiden ominaisuuksia ja kehit-
tävät myös taitojaan kuvailijoina. [7] Tämän tutkielman oppimateriaali ei sisällä suora-
naisia luokittelutehtäviä, mutta esimerkiksi harjoitustehtävässä 2 opiskelijat pohtivat,
ovatko muun muassa kaikki neliöt tai ympyrät keskenään yhdenmuotoisia, jolloin he
pääsevät hyödyntämään sekä tasokuvioiden että yhdenmuotoisuuden määritelmiä.

Toisessa valitussa tehtävätyypissä opiskelijoita kehotetaan arvioimaan, onko jokin väite
totta aina, joskus vai ei koskaan, sekä perustelemaan vastauksensa. Opiskelijat voivat
perustella vastauksiaan esimerkein sekä vastaesimerkein, ja heitä voidaan kannustaa
pohtimaan, millaisilla muutoksilla väitteestä saataisiin sellainen, joka on aina totta. So-
pivalla kysymysasettelulla tehtävätyyppi soveltuu loistavasti yleisten virhekäsitysten
korjaamiseen. Opettajan rooliksi jää opiskelijoiden kannustaminen ja haastaminen –
on tärkeää, että opiskelijat saavat pohtia itse ilman liiallista ohjailua. [7] Tämän teh-
tävätyypin mukainen on esimerkiksi pohdintatehtävä B.13, jossa opiskelijat pohtivat
ja perustelevat väitteitä parityöskentelynä. Arvioimista esiintyy lisäksi harjoitusteh-
tävässä 2 sekä lisätehtävässä 12, joskaan harjoituksen 2 tehtävänantoa ei ole puettu
suoranaisiksi väitteiksi.

Kolmantena tehtävätyyppinä haluttiin painottaa ajattelutapojen ja tulosten analysointia.
Tehtävänä voi tällöin olla esimerkiksi erilaisten ratkaisustrategioiden vertailu ja niis-
tä keskusteleminen, mikä monipuolistaa opiskelijoiden kykyä käyttää matematiikkaa.
Kun opiskelijat huomaavat, ettei ratkaisuun pääsemiseksi ole olemassa vain yhtä oi-
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keaa tapaa, yrittävät he ratkaista hankalaltakin tuntuvia tehtäviä entistä rohkeammin.
Tehtävänä voi olla myös etsiä ja korjata virheet jostakin valmiiksi annetusta tehtävän
ratkaisusta, mikä soveltuu myöskin yleisten virhekäsitysten korjaamiseen. Pitkien pe-
rusteluketjujen kirjoittamista voidaan puolestaan harjoitella pyytämällä opiskelijoita
järjestelemään valmiiksi annetut ratkaisuvaiheet oikeaan järjestykseen. Tarkoituksena
on, että opiskelijat ymmärtäisivät ratkaisun piilevän logiikan ja rakenteen. [7]

Kolmannen tehtävätyypin mukainen on esimerkiksi pohdintatehtävä B.12, jossa opis-
kelijoiden tehtävänä on miettiä, miksi esitetyt tavat ratkaista kuvioiden yhdenmuotoi-
suussuhde sekä kahden sivun pituudet on virheellinen. Esitetyt ratkaisut ovat selvästi
vääriä, mikä toimii esimerkkinä siitä, että usein saadun vastauksen oikeellisuutta voi-
daan lähteä arvioimaan pohtimalla, vaikuttaako vastaus ylipäätään järkevältä. Opiske-
lijoita pyydetään lisäksi korjaamaan ratkaisu sekä keksimään muita mahdollisia ratkai-
sutapoja. Tällöin opiskelijat huomaavat, että vaikka kyseisten ongelmien ratkaisussa
on noudatettava tiettyjä sääntöjä, voi saman tehtävän silti ratkaista monella tavalla.

Opiskelijoiden on tärkeää ymmärtää, ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa käyttää matema-
tiikkaa. Se vahvistaa heidän itseluottamustaan sekä rohkeuttaan ongelmanratkojina.
Lisäksi he huomaavat, ettei valmiiden ratkaisumallien ulkoaopettelu ole tarpeellista
tai mielekästäkään, vaan heidän oma tapansa voi olla jopa parempi.
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2 Oppimateriaalin perustelu

Tämän tutkielman oppimateriaali koostuu kahdesta kappaleesta, jotka ovat Kuvioiden
yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus sekä Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus.
Tässä luvussa esitetään aiempiin didaktisiin tutkimuksiin pohjautuvat perustelut ky-
seisten kappaleiden sisällön suhteen tehdyille päätöksille. Oppimateriaali on tutkiel-
man lopussa liitteellä B.

Koko tämän tutkielman käsittelemä oppimateriaalin osa on todella tiivis aihekoko-
naisuus, ja kappaleet sisältävät yhteensäkin vain muutaman määritelmän ja lauseen,
jotka hyvin pitkälti täydentävät toisiaan. Koska lisäksi lähes kaikki tarkastellut tutki-
mukset liittyvät vahvasti koko oppimateriaaliin, perusteluja ei ole jaettu yksittäisten
kappaleiden tai lauseiden opettamiseen käytettyjen menetelmien mukaan.

Aluksi alaluvussa 2.1 perustellaan tämän oppimateriaalin osan aiheen sijoittumista op-
pikirjassa sekä osion sisäistä asioiden käsittelyjärjestystä. Seuraavassa alaluvussa 2.2
tarkastellaan oppijan geometrisen ajattelun kehittymistä ja oppimisprosessin vaiheita
van Hielen mallin [8] pohjalta, sekä esitetään, kuinka tällä oppimateriaalilla pyritään tu-
kemaan kyseistä kehitystä. Alaluvussa 2.3 esitetään perustelut oppimateriaalissa käy-
tetyille lähestymistavoille sekä dynaamisen GeoGebra-ohjelmiston käytölle useissa op-
pikirjan sisältämissä pohdintatehtävissä. Yhdenmuotoisuuskuvausten oppimiseen liit-
tyviä vaikeuksia ja harhakäsityksiä käsitellään alaluvussa 2.4, minkä lisäksi esitetään,
miten näihin haasteisiin on tässä oppimateriaalissa pyritty vastaamaan. Viimeisenä
alaluvussa 2.5 esitetään perustelut tähän oppimateriaalin osaan valituille harjoitusteh-
täville. Oppimateriaalin sisältämien pohdintatehtävien ja esimerkkien tarkemmat ku-
vaukset ja tavoitteet löytyvät Opettajan oppaasta, joka on tutkielman lopussa liitteellä
A.

2.1 Käsittelyjärjestys

Tutkimukset osoittavat, että yhdenmuotoisuuskuvauksia on hyvä käsitellä ennen siir-
tymistä deduktiiviseen geometriaan. Yhdenmuotoisuuskuvausten hallitseminen kehit-
tää oppilaiden visuaalisen mallintamisen taitoja, jotka puolestaan usein auttavat oppi-
laita ratkaisemaan geometrisia ongelmia tehokkaammin. [9, s.717] Tässä oppikirjassa
yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta päädyttiin käsittelemään oppikirjan kolmannessa
osiossa suorakulmaisten kolmioiden geometriaa sekä geometrisia suureita käsittele-
vien kappaleiden jälkeen. Tämän osion käsittely haluttiin sijoittaa mahdollisimman
aikaiseen vaiheeseen, mutta kuitenkin siten, että kaikki tarvittavat pohjatiedot määri-
teltiin oppikirjan aiemmissa kappaleissa.

Useissa matematiikan oppikirjoissa tämän oppikirjan osan aihepiiri on jaettu yhtene-
vyyttä ja yhdenmuotoisuutta käsitteleviin kappaleisiin. Yleensä yhtenevyyttä käsitel-
lään melko lyhyesti, ja molemmissa osissa keskitytään pitkälti kolmioiden yhtenevyys-
ja yhdenmuotoisuuslauseisiin. [10][11][12][13] Myös tämä oppikirjan osio on jaet-
tu kahteen osaan, joskin siten, että ensimmäisessä käsitellään yleisesti tasokuvioita
koskevia yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuskuvauksia, ja toisessa kolmioiden erityisiä
yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseita. Tällä jaottelulla halusin tehdä selkeän eron
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kaikille monikulmioille ja pelkästään kolmioille pätevien lauseiden ja määritelmien vä-
lille. Useimmissa perinteisissä oppikirjoissa esimerkit käsittelevät lähinnä kolmioita sil-
loinkin, kun määritelmä pätee myös muille monikulmioille. Tällöin saattaa muodostua
kuva, että yhdenmuotoisuutta esiintyy pelkästään kolmioilla, minkä lisäksi olisi turhan
helppoa tyytyä opettelemaan pelkästään kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseet ulkoa
yhdenmuotoisuuskuvausten syvällisemmän ymmärtämisen sijaan. Alakappaleessa 2.4
käsitellään laajemmin yhdenmuotoisuuteen liittyviä oppimisvaikeuksia, joiden pohjal-
ta koin tärkeäksi, että yhdenmuotoisuuskuvauksia käsitellään aluksi yleisesti omassa
osiossaan.

Yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta käsittelevän oppikirjan osion läpikäyntiin on va-
rattu kaksi 75 minuutin oppituntia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin seuraa-
vissa alakappaleissa tarkastelluissa tutkimuksissa yhdenmuotoisuuskuvausten opet-
tamiseen käytettyä aika [14][15]. Yhdenmuotoisuuskuvauksia on kuitenkin opetettu
suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti läpi peruskoulun, joten opiskelijoilla pi-
täisi olla jo MAB3- ja MAA3-kursseille tullessa melko hyvät pohjatiedot sekä käsitys
yhdenmuotoisuudesta [16, s.376]. Yhdenmuotoisuuskuvausten opettelua ei siis tarvit-
se aloittaa alusta, vaan opetuksen pääpainona voidaan pitää täsmällisiä määritelmiä,
perusteluja sekä oikeaa terminologiaa.

Jotta oppitunnille jäisi enemmän aikaa uuden asian oppimiselle pohdintatehtävien
avulla, voi ensimmäisellä, kuvioiden yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta käsittelevällä
oppitunnilla hyödyntää flipped classroom -opetusmuotoa. Käänteisellä luokkahuoneella
tarkoitetaan sitä, että opiskelijoille annetaan ennen oppitunnille tulemista tehtäväk-
si tutustua itsenäisesti seuraavan tunnin aiheeseen, jolloin oppitunnille jää enemmän
aikaa erilaisille oppimisaktiviteeteille sekä yksilölliselle ohjaukselle. [17] Tässä tapauk-
sessa kotitehtäväksi voi antaa yhtenevyyden sekä yhdenmuotoisuuden määritelmiin
tutustumisen esimerkiksi tämän oppikirjan osion määritelmien avulla. Toki tehtäväksi
voi antaa myös pohdintatehtävän B.5 GeoGebra-sovellukseen tutustumisen, joskin var-
sinaisiin pohdintakysymyksiin vastaaminen on syytä jättää oppitunnille, sillä tehtävä
voi monimuotoisuudessaan vaatia paljonkin opettajan ja opiskelijan välistä vuorovai-
kutusta sekä opettajan tarjoamaa ohjausta.

2.2 Vaiheittainen oppiminen

2.2.1 Geometrisen ajattelun kehittymisen tasot

Dina van Hiele-Geldolfin ja Pierre van Hielen vuonna 1957 julkaistuista tohtorin väi-
töskirjoista syntyneen van Hielen mallin mukaan geometrisen ajattelun kehittyminen
voidaan jakaa viiteen tasoon, jotka ovat visualisointi ("visualization"), analysointi ("ana-
lysis"), epämuodollinen päättely ("informal deduction"), muodollinen päättely ("formal
dedection") ja täsmällisyys ("rigor"). Mallin mukaan opiskelijat siirtyvät järjestyksessä
tasolta toiselle sopivien harjoitusten avulla, joskin vain harvat lopulta yltävät viimeisel-
le tasolle. [8] Vaikka malli keskittyykin yleisesti geometriaan, on se todella hyödyllinen
myös yhdenmuotoisuuteen liittyvää geometriaa tarkasteltaessa [19, s.28].

Crowley (1987) esittää artikkelissaan The van Hiele model of the Development of Geometric
Thought yleiskatsauksen van Hielen mallista sekä mallin soveltamisesta luokkahuo-
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neessa. Alla on esitetty yhteenveto kullekin tasolle ominaisista piirteistä. [8]

• Visualisointi: Geometriset kuviot ja kappaleet nähdään itsenäisinä kokonaisuuk-
sina. Opiskelijat tunnistavat kuviot niiden ulkonäön eivätkä osien tai ominaisuuk-
sien perusteella. Opiskelijat esimerkiksi tunnistavat suorakulmion, mutteivät sitä,
että sen kulmat ovat suoria ja vastakkaiset sivut yhdensuuntaiset.

• Analysointi: Havainnoinnin ja kokeilun kautta opiskelijat alkavat huomaa-
maan kuvioiden ominaisuuksia, joiden avulla käsitteellistetään niiden luokit-
telua. Opiskelijat tunnistavat kuviot niiden ominaisuuksien perusteella, mutta he
eivät vielä kykene perustelemaan ominaisuuksien välisiä suhteita. Myöskään eri
kuvioiden välisten ominaisuuksien suhteita ei vertailla, vaan ne nähdään erillisi-
nä.

• Epämuodollinen päättely: Opiskelijat kykenevät osoittamaan sekä kuvion sisäis-
ten että eri kuvioiden välisten ominaisuuksien välisiä suhteita. He osaavat pää-
tellä kuvioiden ominaisuuksia, tunnistavat kuvioiden luokituksia ja ymmärtävät
niiden määritelmät. He kykenevät tuottamaan ja seuraamaan epämuodollisia pe-
rusteluita, mutta eivät täysin sisäistä niitä kokonaisuutena tai käsitä, mikä rooli
aksioomilla on perustelussa. Päättelyyn yhdistetään usein empiirisesti saatuja
tuloksia.

• Muodollinen päättely: Opiskelijat ymmärtävät päättelyn merkityksen geomet-
risten teorioiden osoittamisessa aksiomaattisessa järjestelmässä, sekä näkevät esi-
merkiksi määrittelemättömien termien, aksioomien, määritelmien ja todistusten
suhteet ja roolit. Opiskelijat kykenevät rakentamaan todistuksia, eivätkä pelkäs-
tään muista niitä ulkoa.

• Täsmällisyys: Opiskelijat näkevät geometrian abstraktina, ja kykenevät työsken-
telemään erilaisissa aksiomaattisissa järjestelmissä. [8, s.2-3]

Lukion geometrian kurssille tullessa opiskelijoiden ymmärryksen yhtenevyydestä ja
yhdenmuotoisuudesta tulisi olla vähintäänkin toisella eli analyyttisellä tasolla, sillä eri-
tyisesti tasokuvioiden ominaisuuksiin tutustuminen kuuluu perusopetuksen opetus-
suunnitelmaan [16, s.376]. Tässä oppikirjan osassa ymmärrystä pyritään ainakin osit-
tain kehittämään muodollisen päättelyn tasolle saakka. Oppikirja käsittelee Euklidista
geometriaa, joten viimeiselle tasolle ei tällä kurssilla tai ylipäätään lukion oppimäärässä
pyritä. Muodollisen päättelyn taso puolestaan vastaa yhtä oppikirjalle asetettua yleis-
tä tavoitetta, eli määritelmiin perustuvien matemaattisten perustelujen korostamista.
Esimerkiksi pohdintatehtävässä B.19 todistetaan Pythagoraan lause aiemmin johdetun
kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseen avulla. Oikeastaan lähes kaikissa tämän oppikir-
jan osan sisältämissä pohdinta- ja harjoitustehtävissä opiskelijoita erikseen pyydetään
antamaan riittävät perustelut ratkaisuilleen.

2.2.2 Oppimisprosessin vaiheet

Miten opiskelijoiden geometrisen ymmärtämisen kehittymistä sitten voidaan tukea?
Van Hielejen mukaan tasojen läpi edistyminen riippuu enemmän saadusta ohjeistuk-
sesta kuin oppijan iästä. He jakoivat myös oppimisprosessin viiteen vaiheeseen, jotka

14



ovat tutkiminen ("inquiry"), ohjattu orientoituminen ("directed orientation"), selittämi-
nen ("explication"), vapaa orientoituminen ("free orientation") sekä integraatio ("integra-
tion"). [8, s.4-6] Myös tässä oppimateriaalin osassa oppiminen etenee näiden vaiheiden
mukaisesti.

Ensimmäinen pohdintatehtävä B.5 yhdistää oppimisprosessin kaksi ensimmäistä vai-
hetta: opiskelijat sekä tutustuvat että tekevät havaintoja kuvioiden yhdenmuotoisuu-
desta, minkä lisäksi he pääsevät tutkimaan yhdenmuotoisuuskuvausten ominaisuuk-
sia tarkkaan harkitun materiaalin avulla. Pohdintatehtävässä käytettävä GeoGebra-
sovellus sekä tutkimuskysymykset on suunniteltu siten, että opiskelijoiden huomio
kiinnittyisi oleellisiin asioihin.

Pohdintatehtävä B.13 puolestaan vastaa selittämisvaihetta, jossa opiskelijat keskuste-
levat keskenään aiemmissa harjoituksissa heränneistä havainnoista ja näkemyksistä.
Opettajan tehtävänä on lähinnä auttaa opiskelijoita käyttämään oikeaa ja täsmällistä
matemaattista kieltä.

Oppimisprosessin neljännessä vaiheessa opiskelijat kohtaavat monipuolisempia ja mo-
nivaiheisempia tehtäviä, jotka on mahdollista ratkaista monella tavalla, sekä avoimia
tehtäviä. Tällainen on esimerkiksi pohdintatehtävä B.14, jossa opiskelijoiden tehtävänä
on miettiä, mitä ehtoja kolmioiden yhtenevyyden osoittamiseksi vähintäänkin tarvi-
taan. Pohdinnan kysymysasettelu on jätetty avoimeksi, jotta se jättäisi tilaa opiskelijoi-
den omalle ajattelulle. Myös Pythagoraan lauseen todistustehtävä B.19 on sekä avoin
että monivaiheinen.

Viimeisessä oppimisprosessin vaiheessa opiskelijat kertaavat oppimaansa sekä muo-
dostavat yhteenvetoja, mikä toteutuu jokaisen oppikirjan kappaleen lopussa olevilla
harjoitustehtävillä, sillä harjoitusten yksi keskeisimpiä tarkoituksia on juurikin kerrata
pohdintatehtävien avulla opittua asiaa.

2.3 Käytetyt lähestymistavat ja opetusmenetelmät

2.3.1 Visuaalinen ja analyyttinen lähestymistapa

Yhdenmuotoisuuteen liittyvässä geometriassa kehotetaan käyttämään sekä visuaalista
että analyyttistä lähestymistapaa, ja se tarjoaa kontekstin algebran ja geometrian yh-
distämiselle. Bansilalin ja Naidoon (2012) tutkimukseen perustuvassa artikkelissa Lear-
ners Engaging with Transformation Geometry tarkastellaan opiskelijoiden visuaalisten ja
analyyttisten strategioiden käyttöä yhdenmuotoisuuksiin liittyvissä ongelmanratkai-
sutehtävissä. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka molempien toimintatapojen käyttö
on olennainen osa syvemmän ymmärtämisen kehittymistä, suurin osa opiskelijoista
käytti pelkästään analyyttista mallia. [19]

Visuaalinen lähestymistapa kannustaa opiskelijoita suorittamaan tutkimuksia sekä löy-
tämään määritelmiä konkreettisten manipulointien, mallien ja diagrammien avulla.
Visuaalisia strategioita voidaan kuitenkin tukea analyyttisellä lähestymistavalla, jol-
le tunnusomaisia ovat yleiset säännöt ja kaavat. Näiden valmiiden kaavojen vuoksi
analyyttinen lähestymistapa vaikuttikin olevan opiskelijoiden suosiossa. Analyyttis-
ten tekniikoiden onnistunut ja sujuva käyttö kuitenkin edellyttää, että opiskelijat en-

15



sinnäkin tuntevan säännöt, ymmärtävät niissä käytetyn algebran tarkoituksen sekä
kykenevät soveltamaan näitä sääntöjä. [19, s.27-28]

Tämän tutkielman oppimateriaali sisältää vain muutaman lauseen, ja ne johdetaan
opiskelijoiden oman pohdinnan kautta visuaalista lähestymistapaa hyödyntäen. Yksi-
kään lause tai määritelmä ei myöskään sisällä laskukaavoja, joten jotta aiheeseen liitty-
vien ongelmien ratkaiseminen olisi mahdollista, opiskelijoiden tulee todella ymmärtää
tekemäänsä.

Visualisointi on van Hielen mallin mukaan geometrisen ajattelun kehittymisen ensim-
mäinen taso, eikä tasojen yli hyppiminen ole mallin mukaan mahdollista [8, s.4]. Siispä
analyyttiselle tasolle pääseminen edellyttää, että ensimmäisen tason taidot ovat hal-
linnassa. Opiskelijoiden on esimerkiksi osattava tunnistaa ja ymmärtää kolmioiden
ominaisuudet kyetäkseen suorittamaan niihin kohdistuvia yhdenmuotoisuuskuvauk-
sia. [19, s.28-29] Mikäli kuvioiden ominaisuudet eivät ole tuttuja, ei yhdenmuotoisten
kuvioidenkaan tunnistaminen onnistu, eikä yhdenmuotoisuuden hyödyntäminen on-
gelmanratkaisussa ole silloin mahdollista. Tästä syystä esimerkiksi kolmioita, kulmia
ja suoria käsittelevät oppimateriaalin kappaleet sijoittuivat tämän tutkielman aiheiden
edelle.

Vastaavasti myös yhdenmuotoisuuskuvausten vaikutukset ja ominaisuudet tulee tun-
tea ennen kuin yhdenmuotoisuutta voidaan hyödyntää ongelmanratkaisussa. Siksi
monikulmioiden yhdenmuotoisuuskuvauksia graafisesti käsittelevän pohdintatehtä-
vän B.5 huolellinen suorittaminen ja läpikäyminen onkin todella tärkeää.

Visualisointia ratkaisustrategiana ei myöskään tulisi sekoittaa visuaalisiin taitoihin. Vi-
suaalisilla taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi kykyä nähdä mielessään, millainen kuva
saadaan, kun alkukuvaa käännetään 90◦ jonkin pisteen suhteen. Sen sijaan visuaalises-
sa lähestymistavassa visuaalisia taitoja voidaan hyödyntää myös ylemmillä ajattelun
tasoilla. [19, s.29]

2.3.2 Toimintatapojen vuorotteleminen

Tutkimuksen mukaan on tärkeää ymmärtää, miten opiskelijat yhdistelevät visuaalista
ja analyyttistä lähestymistapaa. Sen sijaan että tukeuduttaisiin vain jompaankumpaan,
tulisi tapahtua toimintatapojen välistä vuorottelua. Kuitenkin tutkimukseen osallistu-
neista 40 opiskelijasta vain yksi kykeni sujuvasti vaihtelemaan visuaalisen ja analyyt-
tisen toimintatavan välillä. Tämä yksi opiskelija osoitti kuitenkin omaavansa syvälli-
semmän ymmärryksen yhtenevyyskuvauksista. [19, s.31-38]

Tässä oppikirjan osassa opiskelijoita kannustetaankin sekä visuaalisen että analyytti-
sen lähestymistavan yhtäaikaiseen käyttöön päättelyssä. Yleisesti tehtävien ratkaisus-
sa lähdetään liikkeelle joko annetun visuaalisen esityksen tarkastelusta (esimerkiksi
pohdintatehtävässä B.12 tai harjoitustehtävässä 1) tai oman mallikuvan piirtämises-
tä (esimerkiksi pohdintatehtävässä B.19). Visuaalisen lähestymisen jälkeen seuraa ana-
lyyttinen vaihe, useimmiten yhtenevyyden tai yhdenmuotoisuuden osoittaminen. Tätä
seuraa jälleen visuaalinen vaihe, jossa kuvia tarkastellaan tietäen, mitkä osat ovat kes-
kenään yhteneviä tai yhdenmuotoisia. Seuraavassa analyyttisessä vaiheessa voidaan-
kin usein jo esimerkiksi muodostaa verranto, jonka avulla tehtävä saadaan ratkaistua.
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Visuaalisen ja analyyttisen toimintatavan vuorottelua esiintyykin kaikissa oppimateri-
aalin sisältämissä harjoitustehtävissä.

Vaikka molempien toimintatapojen välisellä vuorottelulla ei välttämättä olekaan oleel-
lista roolia matemaattisessa perustelussa tai todistamisessa, on se hyvin tärkeää ymmär-
ryksen kehittymisen kannalta. Tutkimuksen mukaan olisikin hyvä, että tällaiset aktivi-
teetit olisivat osana jo siinä pohdinnassa, jonka avulla opiskelijat alun perin huomaa-
vat säännöt. Siten myöhemmin sääntöjä soveltaessaan opiskelijat todella ymmärtävät
tekemäänsä. Lisäksi opiskelijat kykenevät mahdollisesti soveltamaan samankaltaista
päättelyä myös silloin, jos he unohtavat varsinaiset säännöt eivätkä pysty käyttämään
niitä ratkaisutapana. [19, s.37-38]

Oikeastaan jokainen tämän oppikirjan osan sisältämä pohdintatehtävä on ratkaista-
vissa visuaalista lähestymistapaa käyttäen, ja useimmat tehtävänannot ohjaavatkin
sen käyttöön: esimerkiksi pohdintatehtävässä B.15 kolmioiden yhdenmuotoisuuslause
johdetaan visuaalista strategiaa käyttäen. Pohdintatehtävän B.14 alussa puolestaan esi-
tetään, miten kolmioiden yhtenevyyden osoittamiseksi vaadittavia ehtoja voidaan tar-
kastella visuaalisesti, mutta kuitenkin siten, että todistusta tuetaan koko ajan myös
algebrallisella esitystavalla. Tehtävänannossa osoitetaan, ettei yhden vastinsivuparin
yhtäsuuruuden tunteminen riitä, ja opiskelijoiden tehtäväksi jää pohtia muita tarvit-
tavia ehtoja, jolloin he pääsevät harjoittelemaan sekä visuaalisen että analyyttisen toi-
mintatavan käyttöä päättelyssä.

2.3.3 Tekniset apuvälineet

Erityisesti koska tämä oppimateriaali on tarkoitettu geometrian opetukseen, on visu-
aalisuus todella vahvasti näkyvissä koko oppikirjassa. Tässä oppimateriaalin osassa
halusin tuoda perinteisistä matematiikan oppikirjoista tuttujen staattisten kuvien rin-
nalle myös pohdintatehtävän B.5 tapaista interaktiivista oppimateriaalia. GeoGebran
kaltaisten dynaamisten tietokoneohjelmien käytön tutkivassa matematiikassa on esi-
tetty tukevan oppimista, sillä niiden avulla opiskelijat voivat esimerkiksi itse tutkia,
miten jonkin pisteen raahaaminen muuttaa kuvion ominaisuuksia [18, s.7]. Siinä missä
perinteinen opetus perustuu toistoille ja harjoittelulle, tutkivassa matematiikassa ko-
rostetaan opiskelijoiden osallistumista matemaattiseen ongelmanratkaisuun [14, s.364].
GeoGebran käyttö helpottaa yhdenmuotoisuuskuvausten visualisointia, joka puoles-
taan kehittää opiskelijoiden avaruudellista hahmotuskykyä.

Myös dynaamisia tietokoneohjelmia käyttäessä on kuitenkin syytä muistaa kiinnittää
huomiota tekemisen mielekkyyteen. Teknisiä apuvälineitä ei tule käyttää vain koska
niiden harjoittelu mainitaan opetussuunnitelman asettamissa tavoitteissa, vaan niiden
tulisi aina tukea itse matematiikan oppimista. Turhan tarkkojen ohjeiden noudattami-
sen sijaan tehtävien tulisi antaa tilaa opiskelijoiden omalle ajattelulle, mutta kuitenkin
siten, että opiskelijoiden tutkittavaksi annetaan selkeitä matemaattisia ongelmia [18,
s.7]. GeoGebran avulla voidaan luoda tiettyjä rajoitteita noudattavia konstruktioita,
minkä jälkeen opiskelijat voivat vapaasti tutkia omien olettamuksiensa paikkansapitä-
vyyttä, sekä etsiä säännönmukaisuuksia [14, s.365].

Pohdintatehtävässä B.5 opiskelijoille on pyritty antamaan selkeitä tutkimustehtäviä
asettamatta kuitenkaan liian tarkkoja ja ohjailevia kysymyksiä. Kyseisessä pohdin-
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tatehtävässä opiskelijat pääsevät tutkimaan yhdenmuotoisuuskuvausten vaikutusta
monikulmioihin ja niiden ominaisuuksiin valmiin GeoGebra-sovelluksen avulla. Kos-
ka sovellus on rakennettu toimimaan tiettyjen rajoitteiden puitteissa, voivat opiskelijat
käyttää sitä vapaasti omiin tutkimuksiinsa. Lisäohjeilla opettaja voi kuitenkin tarpeen
mukaan ohjailla opiskelijoiden huomiota oleellisiin asioihin.

Pohdintatehtävässä B.15 puolestaan opiskelijoille annetaan tehtäväksi konstruoida itse
kolmioita, joilla on kaksi yhtä suurta kulmaa. Tehtävänanto on selkeä, mutta antaa ti-
laa opiskelijoiden omalle tutkimukselle. Pohdinnan tarkoituksena on saada opiskelijat
huomaamaan, että riippumatta valituista kulmien suuruudesta kolmiot ovat yhden-
muotoiset aina, jos niillä on kaksi yhtä suurta vastinkulmaa.

Teknologia-avusteisessa opetuksessa on lisäksi tärkeää tiedostaa tietokoneohjelmien
mahdolliset negatiiviset vaikutukset oppimiseen. Jos esimerkiksi kuvan muuttami-
nen tapahtuu merkittyjä pisteitä raahaamalla, saattaa opiskelijoille syntyä käsitys, että
yhdenmuotoisuuskuvausten lähtöjoukko koostuu ainoastaan kyseisistä pisteistä koko
tason sijaan [15, s.70]. Muun muassa tätä ongelmaa tarkastellaan seuraavaksi.

2.4 Yhdenmuotoisuuskuvausten ymmärtämisen haasteet

Tutkimukset osoittavat, että opiskelijoilla on vaikeuksia ymmärtää yhdenmuotoisuus-
kuvauksien suorittamiseen ja tunnistamiseen liittyviä käsitteitä ja variaatioita. Useim-
mat opiskelijat ymmärtävät yhdenmuotoisuuskuvaukset toiminnallisessa, mutta eivät
käsitteellisessä mielessä. Tämä johtunee siitä, että yhdenmuotoisuuskuvauksia harjoi-
tellaan perinteisesti piirrosten ja erilaisten toiminnallisten tehtävien kautta, jolloin opis-
kelijat oppivat näkemään yhdenmuotoisuuskuvaukset lähinnä kuvioihin kohdistuvina
liikkeinä. [14, s.366-369] Esimerkiksi peruskoulussa oppilaat ovat saattaneet oppia sym-
metriaa konkreettisesti taittelemalla paperista leikattuja kuvioita. Jatkon kannalta olisi
kuitenkin oleellista saada opiskelijat näkemään yhdenmuotoisuuskuvaukset ennem-
min funktioina, jotta niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi soveltavien geometristen
ongelmien ratkaisemisessa.

2.4.1 Lähtöjoukon merkitys

Hollebrands (2003) käsittelee kattavasti opiskelijoiden yhdenmuotoisuuskuvausten
ymmärtämisen kehittymistä teknologia-avusteisella matematiikan kurssilla artikke-
lissaan High School Students’ Understanding of Geometric Transformations in the Context
of a Technological Environment. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti sitä, miten opiske-
lijat ymmärtävät yhdenmuotoisuuskuvausten lähtöjoukon, miten he ymmärtävät nii-
den muuttujat ja parametrit, sekä miten he ymmärtävät yhdenmuotoisuuskuvausten
vaikutuksen kuvien suhteisiin ja ominaisuuksiin. [15, s.61]

Tutkimuksessa havaittiin, että käsitys lähtöjoukosta vaikutti oleellisesti opiskelijoiden
ymmärrykseen yhdenmuotoisuuskuvausten kiintopisteistä sekä yhdenmuotoisuusku-
vauksista funktioina. [15, s.70] Yhdenmuotoisuuskuvausten lähtöjoukkona on todel-
lisuudessa kaikki tason pisteet, eivätkä vain ne, jotka on merkitty kuvassa näkyviin
tai jotka ovat tarkastelun kohteena. Tutkimuksen alussa opiskelijat kuitenkin käsit-
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tivät lähtöjoukon muodostuvan vain kuvaan merkityistä tai alkukuvaan kuuluvista
pisteistä. Esimerkiksi peilauksessa suoran suhteen kaikki peilaussuoran pisteet pysy-
vät muuttumattomina, mutta mikäli peilattavan kuvion sivu ei ollut peilaussuoralla, ei
opiskelijoiden mielestä yksikään piste säilynyt muuttumattomana. Jos taas sivu oli suo-
ralla, muuttumattomina saatettiin pitää vain merkittyjä pisteitä, tai näiden pisteiden
väliin jäävällä suoran osuudella olevia pisteitä. [15, s.61-64] Opiskelijat eivät siis kä-
sittäneet yhdenmuotoisuuskuvauksia koko tasoa kuvaavina funktioina, vaan kuvioon
kohdistuvina muutoksina.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että koska tietokoneohjelmassa opiskelijoiden tuli en-
sin valita objekti ja sitten yhdenmuotoisuuskuvaus, opiskelijoille jäi helposti käsitys,
että yhdenmuotoisuuskuvaus koskee vain tiettyä objektia koko tason sijaan. Opis-
kelijat, jotka kokivat lähtöjoukon koostuvan vain merkityistä pisteistä, näkivät myös
yhdenmuotoisuuskuvausten muuttujat muuttumattomina. Esimerkiksi pisteen A raa-
haaminen ei heidän mielestään tuottanut uutta muuttuja/arvo -paria, sillä pisteen nimi
pysyi samana. [15, s.64-65]

GeoGebra-avusteisessa monikulmioiden yhdenmuotoisuutta tutkivassa pohdintateh-
tävässä B.5 sekä alkukuvan että kuvan tasokoordinaattiakselien suunnat on merkitty
näkyviin, jotta opiskelijoiden olisi helpompaa visualisoida yhdenmuotoisuuskuvauk-
set koko avaruuden muunnoksia. Tällöin esimerkiksi nähdään, että 180◦ kierrossa ku-
van koordinaattiakselit ovat yhdensuuntaiset mutta vastakkaissuuntaiset alkukuvan
koordinaattiakselien kanssa, toisin sanoen kuvan koordinaatisto on kuvan monikul-
mion tavoin ylösalaisin alkukuvaan verrattuna.

Kun opiskelijat ymmärtävät yhdenmuotoisuuskuvausten vaikuttavan koko tasoon
pelkkien näkyvien osien sijaan, kykenevät he soveltamaan niitä paremmin ongelman-
ratkaisussa. Tarkastellaan esimerkiksi alla olevan kuvan kaltaista tilannetta, jossa tie-
detään, että kolmiot ovat yhdenmuotoiset ja niiden yhdenmuotoisuussuhde on 2 : 3.
Tehtävänä on selvittää sivun x pituus. Opiskelijat kuitenkin hallitsevat tässä vaiheessa
vasta suorakulmaisten kolmioiden trigonometrian, joten pelkästään kuvassa esitettyjen
tietojen perusteella ongelman ratkaisu ei onnistu. Kolmio voidaan kuitenkin jakaa kor-
keusjanan avulla kahteen suorakulmaiseen kolmioon. Koska skaalaus vaikuttaa koko
tasoon ja kolmioiden tiedetään olevan yhdenmuotoiset, löytyy alkukuvaan piirretylle
korkeusjanalle vastinjana skaalatusta kolmiosta. Koska myös näiden vastinjanojen suh-
de on yhtä suuri kuin yhdenmuotoisuussuhde, on ongelma näillä tiedoilla mahdollista
ratkaista suorakulmaisen kolmion trigonometriaa hyödyntäen.

Mikäli opiskelijat eivät ymmärrä yhdenmuotoisuuskuvausten vaikuttavan koko ta-
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soon, ei tällaisten soveltamista vaativien ongelmien ratkaiseminen onnistu, tai aina-
kaan kaikkien ratkaisuvaiheiden perusteluita ei täysin ymmärretä.

2.4.2 Yhdenmuotoisuuskuvausten suhteet ja ominaisuudet

Opiskelijoiden olisi tärkeää ymmärtää myös yhdenmuotoisuuskuvausten parametrien
suhde alkukuvan ja kuvan pisteisiin, sekä mitkä kuvien ominaisuudet ja suhteet säi-
lyvät yhdenmuotoisuuskuvauksissa ennallaan. Lisäksi opiskelijoiden tulisi osata mää-
rittää, säilyvätkö janojen pituudet, kulmien suuruudet, pinta-alat ja kuvassa esiintyvät
suhteet muuttumattomina yhdenmuotoisuuskuvauksissa. [15, s.65]

Tutkimuksen mukaan opiskelijat osasivat kyllä kuvailla yhdenmuotoisuuskuvausten
vaikutusta johonkin geometriseen kappaleeseen, mutta heillä oli vaikeuksia määrittää,
miten ne vaikuttavat kappaleiden ominaisuuksiin. He esimerkiksi ymmärsivät, että tie-
tyssä siirrossa vastinosien etäisyys on vakio ja vastinjanojen kulmakertoimet ovat yhtä
suuret. Peilauksessa puolestaan alkukuva ja kuva ovat yhtä kaukana peilaussuorasta,
minkä lisäksi peilaussuora on vastinpisteitä yhdistävien suorien kohtisuora puolittaja.
Sen sijaan opiskelijoilla oli vaikeuksia selittää, mitä ominaisuuksien säilyminen yhden-
muotoisuuskuvauksissa tarkoittaa, sekä perustella miksi jotkin ominaisuudet säilyvät.
Esimerkiksi siirron tapauksessa osa opiskelijoista perusteli yhdensuuntaisten suorien
kuvautumista yhdensuuntaisiksi sillä, että kuvan suorat ovat yhdensuuntaiset alkuku-
van suorien kanssa, sen sijaan että olisivat tarkastelleet siirrolla saadun kuvan suorien
keskinäistä yhdensuuntaisuutta. Yhdenmuotoisuuskuvauksissa säilyviä ominaisuuk-
sia määrittäessä kuuluisikin ensin tutkia alkukuvassa esiintyviä suhteita, ja määrittää
sitten, esiintyvätkö nämä suhteet myös kuvauksella saadussa kuvassa. [15, s.65-67]

Pohdintatehtävä B.13 on suunniteltu juurikin näiden havaintojen pohjalta. Tehtävässä
esitetään väitteitä siitä, miten yhdenmuotoisuuskuvaukset vaikuttavat kuvioiden omi-
naisuuksiin sekä kuvauksen, alkukuvan ja kuvan välisiin suhteisiin. Opiskelijoiden
tehtävänä on perustella, miksi väite on tosi tai epätosi. Tehtävää läpikäydessä opet-
tajalla on siten mahdollisuus varmistaa, että opiskelijat sekä ymmärtävät että osaavat
perustella ominaisuuksien ja suhteiden säilymisen.

2.5 Oppikirjaan valitut harjoitustehtävät

Monissa olemassa olevissa matematiikan oppikirjoissa tämän aihealueen harjoitusteh-
tävät ovat keskenään hyvin samankaltaisia, osittain jopa täysin samoja, ja ne käsittelevät
paljolti mittakaavamuunnoksia sekä kolmioiden yhtenevyyslauseiden sekä kk-lauseen
käyttöä. Sanallisia tehtäviä on paljon, ja useiden tehtävien ratkaisussa lähdetään liik-
keelle yhtenevien tai yhdenmuotoisten suorakulmioiden etsimisestä. [10][11][12][13]
Tämä johtuu todennäköisesti pitkälti siitä, että useimmissa oppikirjoissa aihe käsitel-
lään yhtä aikaisessa vaiheessa kuin tässäkin oppimateriaalissa, jolloin opiskelijat eivät
vielä tunne esimerkiksi sini- ja kosinilauseita. Kuitenkin monissa avaruusgeometrian-
kin ongelmissa ratkaisu löytyy suorakulmaisten kolmioiden avulla, joten suorakul-
maisten kolmioiden yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä on hyödyllistä harjoitella.

Oppikirjan käsittelyjärjestyksestä ja painotuksesta riippuen varsinaisiin yhdenmuotoi-
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suuskuvauksiin liittyviä tehtäviä saattaa olla vain muutama, ja loput harjoitustehtävät
käsittelevät mittakaavan neliötä ja kuutiota [11]. Tämän oppimateriaalin osalta mitta-
kaavan käsittely rajattiin yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta seuraavaan oppikirjan
osioon, jossa tarkastellaan myös yhdenmuotoisten kuvioiden pinta-alojen suhdetta.
Tällä rajauksella haluttiin antaa riittävästi tilaa varsinaisten yhdenmuotoisuuskuvaus-
ten käsittelylle ja myös muiden ominaisuuksien tarkastelulle.

Koska oppimateriaalin haluttiin harjaannuttavan opiskelijoiden kykyä perustella teke-
määnsä sekä saamiaan ratkaisuja, tukevat myös tähän oppimateriaalin osaan valitut
harjoitustehtävät tätä tavoitetta. Yhtenevyyteen ja yhdenmuotoisuuteen liittyvissä har-
joitustehtävissä perustelua tulee melko luonnostaankin, sillä lauseiden hyödyntäminen
edellyttää, että kuvioiden yhtenevyys tai yhdenmuotoisuus on ensin osoitettu. Tehtä-
vissä on myös suoranaisia osoitustehtäviä, joissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan
matemaattista todistamista.

Harjoituksiin on valittu myös useampi sanallinen tehtävä, jotta opiskelijat saisivat mah-
dollisimman paljon esimerkkejä siitä, kuinka yhtenevyydestä ja yhdenmuotoisuudesta
voi olla hyötyä arkielämässä. Arkielämän yhteyksien tutkiminen on yksi opetussuun-
nitelmassa mainituista opetuksen lähtökohdista, ja konkreettiset esimerkit myös mo-
tivoivat opiskelijaa. Lisäksi sanalliset tehtävät kehittävät opiskelijoiden mallintamisen
taitoja, sillä ennen varsinaisen lausekkeen muodostamista opiskelijoiden tulee luoda
konkreettinen kuva siitä, mitä tehtävän kuvaamassa tilanteessa oikeastaan tapahtuu.
Tilannemallin luomista vaativat sanalliset tehtävät tarjoavat myös mahdollisuuden
harjoittaa kriittistä ajattelua ja tulosten järkevyyden arviointia. [20]

Haastavampien ongelmien ratkaiseminen kuitenkin edellyttää perusasioiden hallintaa,
minkä vuoksi harjoitustehtäviin on valittu myös jokunen perinteisempi tehtävätyyppi.
Kuitenkin myös perustehtävissä opiskelijoiden halutaan perustelevan vastauksensa,
jotta pelkkä määritelmien, lauseiden ja mallitehtävien ulkoaopettelu ei riittäisi.

Kuhunkin kappaleeseen valittiin vain noin viisi tehtävää sillä ajatuksella, että opiske-
lijoiden tulisi tehdä jokainen näistä harjoituksista. Koska tehtäviä on vain vähän, on
jokaisen harjoitustehtävän tarkoitus tarkkaan harkittu. Oppimateriaalin lopusta löy-
tyy lisäksi muutama lisätehtävä. Tarkastellaan seuraavaksi valittuja harjoitustehtäviä
kappalekohtaisesti.

2.5.1 Kuvoiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Ensimmäisen kappaleen harjoitustehtävissä on tarkoituksena harjoitella yhtenevyys-
ja yhdenmuotoisuuskuvauksien suorittamista, vastinosien tunnistamista sekä ominai-
suuksien säilymisen osoittamista.

Harjoitustehtävässä 1 harjoitellaan vastinsivujen- ja kulmien löytämistä sekä yhden-
muotoisuussuhteen määrittämistä. Tehtävä on perinteisin tämän oppikirjan osan har-
joituksista, mutta kuten todettu, myös perusasioiden hallinta on tärkeää ja välttämä-
töntä ennen haastavampiin tehtäviin siirtymistä.

Harjoitustehtävässä 2 pohditaan ja perustellaan, ovatko esimerkiksi kaikki neliöt tai
kaikki suunnikkaat keskenään yhdenmuotoisia. Tavoitteena on, että opiskelijat joutui-
sivat todella pohtimaan yhdenmuotoisuuden määritelmää ja yhdenmuotoisuuslauset-
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ta, sekä kertaamaan eri tasokuvioiden määritelmät. Seuraavassa harjoitustehtävässä 3
määritelmiä ja lauseita sovelletaan käytännössä laskemista vaativien tehtävien ratkai-
suun.

Harjoitustehtävässä 4 opiskelijat harjoittelevat yhtenevyyskuvausten suorittamista, se-
kä tarkastelevat kuvausten vaikutusta kolmion ominaisuuksien säilymiseen. Tehtä-
vä perustuu osittain aiemmin käsiteltyyn Basilalin ja Naidoon (2012) tutkimukseen
[19, s.31-37]. Tehtävässä annetaan kolmion kärkipisteiden koordinaatit, ja opiskelijoita
pyydetään ratkaisemaan ja piirtämään annetulla yhdenmuotoisuuskuvauksella saa-
tava kuva ilman teknisiä apuvälineitä. Lopuksi heidän tulee pohtia, ovatko kolmiot
tasakylkisiä. Tutkimuksessa opiskelijat olivat tottuneet käyttämään valmiita kaavoja
suorittaakseen yhdenmuotoisuuskuvauksia, ja he ajattelivat kaikilla kolmioilla olevan
eri ominaisuudet – jopa siten, että yhdellä yhtenevyyskuvauksella saatua kuvaa pidet-
tiin tasakylkisenä, mutta toisella kuvauksella saatua taas ei [19, s.31-37].

Teknisten apuvälineiden käyttöä tehtävässä 4 ei sallita siksi, että opiskelijat joutuisi-
vat itse pohtimaan, minne kuva milläkin kuvauksella sijoittuu. Tässä oppimateriaalis-
sa määritelmät on johdettu visuaalista lähestymistapaa hyödyntäen, eikä esimerkiksi
yhdenmuotoisuuskuvausten vaikutukselle pisteiden koordinaatteihin ole annettu val-
miita muunnoskaavoja. Opiskelijoilla tulisi kuitenkin olla valmiudet ratkaista tehtävä
pohdintatehtävistä tutuilla päättelytavoilla. Myös ominaisuuksien säilymistä on tar-
kasteltu jo pohdintatehtävässä B.13.

Harjoitustehtävä 5 on sanallinen tehtävä. Tässä harjoitustehtävässä täytyy ensinnäkin
huomata, ettei kehys ja siihen tuleva juliste ole keskenään yhdenmuotoisia. Seuraa-
vaksi tulee miettiä, jääkö kehykseen tyhjää tilaa leveys- vai korkeussuunnassa, jotta
yhdenmuotoisuussuhde tulee lasketuksi oikein. Vasta sitten voidaan laskea julisteen
koko sekä se, paljonko kehykseen jää tyhjää tilaa.

Myös harjoitustehtävä 6 on sanallinen. Tehtävä vaatii tarkkuutta yksikköjen kanssa,
sillä tehtävänannossa esiintyy neljä eri pituuden yksikköä. Lisäksi tehtävänannossa
kerrotaan, kuinka monta millimetriä yksi tuuma on, mutta tuumien muuttaminen
senttimetreiksi ei ole todellisuudessa tarpeellista. Harjoituksessa nähdään siis myös se,
että lukemalla tehtävänanto tarkasti ja sieventämällä yhtälöä mahdollisimman paljon
ennen vakioiden laskemista säästytään monesti suureltakin vaivalta.

2.5.2 Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Kolmioiden yhtenevyyttä ja yhdenmuotoisuutta koskevissa harjoitustehtävissä pää-
asiana on harjoitella opittujen lauseiden hyödyntämistä, sillä muita tämän oppimate-
riaalin osan aiheita on harjoiteltu jo edellisen kappaleen harjoitustehtävissä.

Harjoitustehtävässä 7 harjoitellaan kolmioiden yhtenevyyden osoittamista pohdinnal-
la johdettujen yhtenevyyslauseiden avulla. Jotta tehtävä ei olisi täysin ratkaistavissa
suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja kk-lauseen avulla, suoraa kulmaa ei ole
merkitty näkyviin kaikkiin kolmioihin. Kuitenkin kolmion K osat on tarkoitus aluksi
ratkaista, minkä jälkeen yhtenevyyttä on mahdollista tarkastella yhtenevyyslauseiden
avulla.

Harjoitustehtävä 8 on sanallinen tehtävä, jossa tarkastellaan valokuvaamista neulan-
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reikäkameralla. Kameran toimintaa mallintava kolmiulotteinen kuva on esitetty tehtä-
vänannon yhteydessä, mutta opiskelijoiden tehtäväksi jää muuttaa malli tasoon. Kol-
mioiden yhdenmuotoisuus voidaan osoittaa ristikulmien ja samankohtaisten kulmien
avulla, minkä jälkeen tehtävä ratkeaa vastinsivujen verrannosta.

Harjoitustehtävässä 9 tulee selvittää, kuinka suuri neliö mahtuu sellaisen kolmion si-
sään, jonka kannan pituus on 10 ja korkeus on 6. Tehtävä on ratkaistavissa pelkästään
näillä tiedoilla, eikä esimerkiksi kolmion kulmia tarvitse tuntea. Tällaisessa tehtäväs-
sä oikea mallintaminen sekä kuvioiden ja kulmien ominaisuuksien tunteminen on
tärkeää, jonka jälkeen tehtävän haastavin osuus lieneekin muodostuvien kolmioiden
yhdenmuotoisuuden osoittaminen.

Kappaleen toinen soveltava sanallinen tehtävä on harjoitustehtävä 10, joka edellyttää
tehtävänannon huolellista läpikäymistä sekä tilanteen mallintamista. Tilanteen piirtä-
misenkään jälkeen ei kuitenkaan ole välttämättä suoraan nähtävissä, minkä kolmioi-
den yhdenmuotoisuutta ratkaisun löytämiseksi tulisi tarkastella. Yhdenmuotoisuus
voidaan osoittaa kk-lauseen avulla, minkä jälkeen tehtävä ratkeaa vastinsivujen ver-
rannollisuuden avulla.

Harjoitustehtävässä 11 kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseita käytetään apuna osoit-
tamaan muita lauseita. Samankaltaista todistamista harjoiteltiin jo pohdintatehtävässä
B.19, mutta ratkaisuissa on myös huomattavia eroja, minkä vuoksi harjoittelu on miele-
kästä. Esimerkiksi b)-kohdassa sovelletaan pohdintatehtävässä B.14 johdettuja kolmioi-
den yhtenevyyslauseita vastaavia yhdenmuotoisuuslauseita, jolloin ehto vastinsivujen
yhtäsuuruudesta korvataan ehdolla vastinsivujen verrannollisuudesta.

2.5.3 Lisätehtävät

Lisäharjoitustehtävä 12 toimii samalla periaatteella kuin pohdintatehtävä B.13. Tehtä-
vässä annetaan siis yhtenevyyskuvauksiin liittyviä väitteitä, ja tehtävänä on perustella,
miksi väitteet ovat tosia tai epätosia. Harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa opis-
kelijoiden käsitystä yhtenevyyskuvausten vaikutuksesta kuvioiden ominaisuuksiin ja
orientaatioon.

Tehtävässä 13 tulee ratkaista janan a tarkka arvo kuvasta, jossa suorakulmion sisässä
on kolme suorakulmaista kolmiota, joista kaksi on keskenään yhdenmuotoisia. Tehtä-
vän ratkaiseminen ei ole varsinaisesti hankalaa, mutta se vaatii hieman hoksaamista.
Suorakulmion lyhyen sivun pituus saadaan ratkaistua Pythagoraan lauseen avulla,
minkä jälkeen janan pituus saadaan ratkaistua kahden muun kolmion vastinsivujen
verrannon avulla.

Tehtävä 14 on vanha ylioppilastehtävä, joka poikkeaa monista muista sanallisista tehtä-
vistä sillä, että tehtävässä tarkastellaan pituuden lisäksi nopeutta. Tehtävää mallintaes-
sa tulee siis huomata, että esimerkiksi yhden sekunnin kuluttua henkilö on 2 metrin
päässä ja pään varjo 2 + x metrin päässä katulampusta.
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A Opettajan opas

Opettajan oppaaseen on koottu ohjeellinen ajankäyttösuunnitelma sekä kappaleiden
keskeisimmät tavoitteet. Lisäksi oppaassa esitellään pohdintatehtävien ja esimerkkien
tavoitteet sekä annetaan vinkkejä pohdintatehtävien läpikäymiseen. Yleisesti pohdin-
tatehtävien tarkoituksena on toimia johdantona oppitunnin aiheeseen tai vahvistaa ja
syventää jo opiskellun asian ymmärtämistä. Opettajan oppaasta löytyy lisäksi ratkai-
suohjeet oppimateriaalin harjoitusten haastavimpiin osoitustehtäviin.

A.1 Tuntijako

Alla on esitetty ohjeellinen esitys ajankäytön jakautumiselle.

• 1 × 75 min Kuvioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

• 1 × 75 min Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

A.2 Kuvioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Tässä kappaleessa tutustutaan yleisesti kuvioiden yhtenevyyteen ja yhdenmuotoisuu-
teen. Kappaleen keskeisimpinä tavoitteina on, että opiskelija

• oppii yhtenevyyden, yhdenmuotoisuuden ja vastinosien määritelmät

• ymmärtää, mitä yhtenevyyskuvaukset ovat ja miten ne vaikuttavat kuvioiden
ominaisuuksiin

• oppii yhdenmuotoisuuslauseen

• oppii muodostamaan yhdenmuotoisuussuhteen, sekä tutustuu verrannon muo-
dostamiseen myös toisella tavalla.

Kappale sisältää melko aikaa vieviä pohdintatehtäviä, joten oppitunnille kannattaa
harkita flipped classroom -opetusmuotoa. Käänteisessä opetuksessa opiskelijoille voi
antaa edellisellä tunnilla kotitehtäväksi tutustua yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden
määritelmiin esimerkiksi tämän oppikirjan avulla. Tehtävän pitäisi olla melko helppo,
sillä määritelmät ovat opiskelijoille tuttuja jo peruskoulusta, ja näin oppitunnille jää
enemmän aikaa aiheen syvällisempään tarkasteluun.

Esimerkki B.4

Tässä esimerkissä esitellään vastinosien etsimistä yhdenmuotoisista kuvioista. Esi-
merkkiä läpikäydessä voi huomauttaa, että jos esimerkiksi pisteiden A ja C välille
piirrettäisiin yhdysjana AD, myös tällä yhdysjanalle löytyy toisesta kuviosta vastin-
jana A′D′. Koko tason kuvautumista tarkastellaan kuitenkin paremmin seuraavissa
pohdintatehtävissä.
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Pohdintatehtävä B.5

Pohdintatehtävän tavoitteena on toimia yhdenmuotoisuuslauseen johdantona. Lisäksi
tehtävä tutustuttaa opiskelijat yhdenmuotoisuuskuvauksiin sekä siihen, miten para-
metrien muuttaminen vaikuttaa saatuun kuvaan. Tehtävässä käsitellään yhdenmuo-
toisuuskuvauksia hyvin kattavasti, joten siihen kannattaa varata reilusti aikaa.

Tasokoordinaatiston huomioiminen voi olla haastavaa, mutta tavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtäisi yhdenmuotoisuuskuvausten vaikuttavan koko avaruuteen, eikä pel-
kästään tarkasteltavaan kuvioon.

Tehtävää voi helposti eriyttää opettajan antaman ohjeistuksen avulla. Opiskelijoiden
voi antaa tutkia ja pohtia tehtävää täysin itsenäisesti, tai heille voi esittää lisäkysymyk-
siä, jotka johdattavat kiinnittämään huomiota oleellisiin asioihin. Tällaisia kysymyksiä
ovat esimerkiksi "miten kiertokeskuksen siirtäminen vaikuttaa alkuperäisen kuvion,
kiertokeskuksen ja kuvan välisiin etäisyyksiin?", tai "millä välillä liukusäätimen arvon
tulee skaalauksessa olla, jotta kuva on alkukuvan pienennös?"

Alle on kerätty joitain keskeisiä ajatuksia, joita pohdintatehtävän olisi tarkoitus herät-
tää. Oleellisinta on, että kohdat (d)-(f) tehdään huolella, sillä ne toimivat yhdenmuo-
toisuuslauseen perusteluna.

• Peilaussuoran ja kiertokeskuksen siirtäminen siirtää myös kuvan paikkaa si-
ten, että kuvan pisteet ovat aina yhtä suurella etäisyydellä peilaussuoras-
ta/kiertokeskuksesta kuin niiden alkukuvassa olevat vastinpisteet (voidaan ha-
vainnoida laskemalla ruutuja).

• Yhdenmuotoisuuskuvaukset vaikuttavat koko tasokoordinaatistoon. Peilaukses-
sa x′y′-koordinaatisto on xy-koordinaatiston peilikuva. Kierrossa kuvan x′y′-
koordinaatisto saadaan kiertämällä alkukuvan xy-koordinaatistoa kiertokeskuk-
sen suhteen kiertokulman verran. Skaalauksessa puolestaan venytys tai puristus
vaikuttaa koko koordinaatistoon.

• Kierrossa liukusäätimen arvo kertoo, kuinka monta astetta alkukuvaa tulee kiertää
kiertokeskuksen suhteen, jotta se asettuisi kuvan päälle. Esimerkiksi arvolla 180◦

kuva on alkukuvaan nähden ylösalaisin, kun taas arvoilla 0◦ ja 360◦ alkukuva
kuvautuu itsekseen, eli kyseessä on identiteettikuvaus.

• Skaalauksessa liukusäätimen arvon ollessa > 1 kuva on alkukuvan suurennos,
arvolla 1 kuva on yhtenevä alkukuvan kanssa ja välillä ]0, 1[ kuva on alkukuvan
pienennös.

• Kohdissa (d)-(f) huomataan, että yhdenmuotoisten nelikulmioiden vastinkulmat
ovat yhtä suuret ja vastinjanojen suhde vakio.

Esimerkki B.9

Tässä esimerkissä esitetään, kuinka monikulmioiden yhdenmuotoisuus voidaan osoit-
taa, jos jokaiselle kulmalle löytyy toisesta kuviosta yhtä suuri vastinkulma, ja jos kaik-
kien vastinjanojen suhde on vakio. Esimerkin tarkoituksena on näyttää, miten vastin-
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sivujen suhde, vastinkulmien yhtäsuuruus ja niistä seuraava kuvioiden yhdenmuotoi-
suus merkitään.

Mallitehtävä B.10

Tämä mallitehtävä toimii esimerkkinä siitä, miten kuvioiden yhdenmuotoisuutta voi-
daan hyödyntää geometrisessa ongelmanratkaisussa. Tehtävä käsittelee kultaista leik-
kausta, jota hyödynnetään laajalti muun muassa taiteessa ja arkkitehtuurissa, joten
mallitehtävä toimii myös yhtenä käytännön esimerkkinä matematiikan roolista yhteis-
kunnassa. Lisäksi tässä tehtävässä yhdenmuotoinen kuvio löytyy alkuperäisen kuvion
sisältä sen sijaan, että tarkasteltaisiin kahta irrallista yhdenmuotoista kuviota, mikä
herättää opiskelijat huomaamaan, että myös samasta kuviosta voi rajata yhdenmuotoi-
sia osia. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti seuraavassa, kolmioiden yhdenmuotoisuutta
käsittelevässä kappaleessa.

Pohdintatehtävä B.12

Tässä tehtävässä opiskelijat pohtivat, miksi esitetty yhdenmuotoisuussuhteen sekä si-
vujen pituuksien ratkaisutapa on virheellinen. Tarkoituksena on ymmärtää, ettei ole
täysin yhdentekevää, minkä sivujen suhdetta milloinkin tarkastellaan. Yhdenmuotoi-
suussuhde on nimenomaan eri kuvioissa olevien vastinsivujen suhde, ja myös sivun
pituuksien verrannollisuus pätee vain vastinsivujen tapauksessa. Sen sijaan ei ole mer-
kitystä, mitkä vastinsivuparit valitaan, tai muodostetaanko verrannossa pituuksien
suhde eri kuvioista vai samasta kuviosta.

Jotta opiskelijat huomaisivat, että oikeitakin ratkaisutapoja on useita, pyydetään poh-
dintatehtävässä väärän ratkaisun korjaamisen lisäksi keksimään muita ratkaisutapoja.
Tämä toimii myös eriyttämiskeinona, sillä nopeimmat opiskelijat voivat koittaa keksiä
useampiakin ratkaisutapoja. Opiskelijoita voi myös kehottaa vertailemaan tuloksiaan
keskenään, jolloin he saavat esimerkkejä mahdollisimman monesta eri tavasta ratkaista
sama tehtävä.

Alla on esitetty pohdintatehtävän ratkaisu. Ratkaisussa ei kuitenkaan ole esitetty kaik-
kia oikeita ratkaisutapoja.

Ratkaisu: Yhdenmuotoisuussuhde on ratkaistu laskemalla sivun CB suhde joko sivuun
A′B′ tai A′D′, joista kumpikaan ei ole sivun CB vastinsivu. Yhdenmuotoisuussuhde
saadaan esimerkiksi sivujen CB ja C′B′ suhteesta

k =
1, 5
2, 1
≈ 0, 71.

Sivun a ratkaisussa on verrattu sivujen AB ja B′C′ suhdetta sivujen BC ja A′B′ (tai A′D′)
suhteeseen. Ratkaisussa esiintyy siis vastinsivuparit, mutta verranto on muodostettu
väärin. Oikea verranto eri kuvioiden sivujen suhteelle olisi siis esimerkiksi

AB
A′B′

=
BC

B′C′
⇔

a
3, 5

=
1, 5
2, 1
⇔ a =

1, 5
2, 1
· 3, 5 ≈ 2, 5 (cm)
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tai
a

3, 5
=

2, 5
3, 5
⇔ a = 2, 5 (cm).

Toinen tapa olisi muodostaa verranto saman kuvion sivujen suhteelle, esimerkiksi

AB
BC

=
A′B′

B′C′
⇔ a =

3, 5
2, 1
· 1, 5 ≈ 2, 5 (cm)

tai
a

2, 5
=

3, 5
3, 5
⇔ a = 2, 5 (cm).

Sivun c′ ratkaisussa vastinsivu on oikein, mutta kertoimena käytetty yhdenmuotoi-
suussuhde väärä. Koska nyt ratkaistaan kuvan sivun pituutta, tulee kertoimena olla
kuvan sivun pituuden suhde alkukuvassa olevan vastinsivun pituuteen, eikä toisin-
päin. Siis esimerkiksi

c′ =
2, 1
1, 5
· 1, 8 ≈ 2, 5 (cm).

Pohdintatehtävä B.13

Pohdinnan tarkoituksena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä siitä, miten yhden-
muotoisuuskuvaukset vaikuttavat kuvioiden ominaisuuksiin, suhteisiin ja niiden säi-
lymiseen. Koska tehtävä on parityö, pääsevät opiskelijat lisäksi harjaannuttamaan tai-
tojaan vastausten perustelemisessa, sekä harjoittelemaan matemaattisen kielen käyttöä.
Tehtävä on tärkeä käydä lopuksi yhdessä läpi, jotta opiskelijoille ei jää väärinkäsityksiä.

Tehtävässä voi käyttää apuna pohdintatehtävän B.5 GeoGebra-sovellusta.

Vastaus:

a) Epätosi. Pisteiden välinen etäisyys muuttuu siten, että skaalatun kuvan pisteiden
välinen etäisyys saadaan kertomalla alkukuvassa olevien vastinpisteiden etäisyys
yhdenmuotoisuussuhteella.

b) Epätosi. Kuvion muoto ja siten myös kuviossa olevien yhdensuuntaisten suo-
rien yhdensuuntaisuus säilyy kaikissa yhdenmuotoisuuskuvauksissa, siis myös
kierrossa.

c) Epätosi. Kiertokeskus on kiintopiste, eli se kuvautuu kierrolla itsekseen. Lisäksi
kiertokulman ollessa 0◦ tai 360◦ kaikki tason pisteet kuvautuvat itsekseen, eli
kyseessä on identiteettikuvaus.

d) Tosi. Vastinosat ovat yhtä kaukana peilaussuorasta, joten jos vastinosien välille
piirretään yhdysjana, kulkee peilaussuora yhdysjanan keskipisteen kautta.
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A.3 Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Tässä kappaleessa tutustutaan kolmioiden erityisiin yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuus-
lauseisiin. Kappaleen keskeisimpinä tavoitteina on, että opiskelija

• ymmärtää, mihin kolmioiden yhtenevyyslauseet perustuvat

• tutustuu kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseeseen (kk) ja oppii hyödyntämään
lausetta erilaisissa sovellustehtävissä.

Pohdintatehtävä B.14

Pohdintatehtävässä tarkastellaan, mitä ehtoja tarvitaan osoittamaan kolmioiden yhte-
nevyys. Tavoitteena on, etteivät opiskelijat opettelisi kolmioiden eri yhtenevyyslauseita
(sss, ssk, sks...) ulkoa, vaan todella ymmärtäisivät, mihin kyseiset lauseet perustuvat.

Tutkimuskysymys on asetettu todella avoimeksi, jotta se haastaisi opiskelijoita omaan
pohdintaan. Ennen pohdintatehtävää kuitenkin mainitaan, että kolmioiden yhtene-
vyyden osoittamiseksi riittää tarkastella kolmea vastinosaa, joista ainakin yksi on sivu,
minkä lisäksi opettaja voi ohjata tutkimusta esimerkiksi seuraavilla lisäkysymyksillä:

• Kuinka monen vastinsivun tulee olla yhtä pitkiä, jotta kolmiot ovat yhtenevät?
Yksi ei riitä, mutta riittääkö kaksi? Entä kolme?

• Jos kahden vastinsivun yhtäsuuruus ei riitä, niin kuinka monen vastinkulman
tulee lisäksi olla yhtä suuria?

• Onko väliä, mitkä vastinkulmat ovat yhtä suuret?

Myös tämän pohdintatehtävän ratkaisussa on suositeltavaa käyttää GeoGebran kaltai-
sia teknisiä apuvälineitä, sillä ne helpottavat ongelman sekä ratkaisun hahmottamista.
Apuna voi kuitenkin halutessaan käyttää perinteisempiäkin apuvälineitä, kuten harp-
pia.

Ratkaisu:

Kaikki vastinsivut ovat yhtä pitkät. Oletetaan,
että a = a′, b = b′ ja c = c′.

Tasossa on vain kaksi pistettä C′ ja C′′, jot-
ka ovat etäisyydellä b = b′ pisteestä B = B′

ja etäisyydellä c = c′ pisteestä A = A′. Pei-
laamalla piste C′′ sivun a = a′ suhteen saa-
daan C′ = C′′. Siis ehdosta a = a′, b = b′

ja c = c′ seuraa, että C = C′ = C′′ ja siis
∆ABC � ∆A′B′C′.
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Kahdet vastinsivut ovat yhtä pitkät ja vastinsi-
vujen väliset kulmat yhtä suuret. Oletetaan, että
a = a′ ja b = b′. Oletetaan lisäksi, että sivu-
jen a ja b väliin jäävä kulma β on yhtä suuri
kuin sivujen a′ ja b′ väliin jäävä kulma β′, siis
β = β′.

Koska pisteet C ja C′ ovat sivun a = a′ sa-
malla puolella, ehdosta β = β′ seuraa, että
myös sivut b ja b′ ovat samalla suoralla. Si-
ten ehdosta b = b′ seuraa, että C = C′ ja siis
∆ABC � ∆A′B′C′.

Kahdet vastinsivut ovat yhtä pitkät ja näistä si-
vuista toisten vastaiset kulmat yhtä suuret sekä
samaa tyyppiä. Oletetaan, että a = a′ ja b = b′.
Oletetaan lisäksi, että sivujen b ja b′ vastaisil-
le kulmille pätee α = α′.

Ehdosta α = α′ seuraa, että pisteiden C ja C′

on oltava suoralla s. Nyt on kuitenkin ole-
massa kaksi suoran pistettä, jotka ovat etäi-
syydellä b = b′ pisteestä B = B′. Jotta olisi
C = C′ ja siten ∆ABC � ∆A′B′C′, tulee siis
lisäksi vaatia, että kulmat β ja β′ ovat samaa
tyyppiä eli tylppiä, suoria tai teräviä.

Yhdet vastinsivut ovat yhtä pitkät ja kahdet vas-
tinkulmat yhtä suuret. Oletetaan, että a = a′.
Jotta olisi ∆ABC � ∆A′B′C′, täytyy kolmioil-
la olla lisäksi kaksi yhtä suurta vastinkul-
maa. Tarkasteltavana voi olla mitkä tahansa
kaksi vastinkulmaa, sillä kolmion kulmien
summa on 180◦, joten myös kolmannet kul-
mat ovat yhtä suuret.

Oletetaan esimerkiksi, että α = α′ ja β = β′.
Nyt kulmiin liittyvät puolisuorat leikkaavat
yhdessä pisteessä, joten C = C′ ja ∆ABC �
∆A′B′C′.

Pohdinnan lopuksi on koottu yhteenveto kolmioiden yhtenevyyslauseista. Näiden
lauseiden ulkoaopettelu ei kuitenkaan ole kovin mielekästä, eikä opiskelijoita kannata
siihen kannustaa. Tärkeämpää olisi omaksua pohdinnassa käytetyt toimintatavat, jol-
loin lauseiden sisältöä pystyy hyödyntämään silloinkin, jos varsinainen sääntö pääsee
unohtumaan.
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Pohdintatehtävä B.15

Pohdinta toimii johdantona kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseelle. Opiskelijoille an-
netaan vapaat kädet tarkastella mitä tahansa kahta kolmiota, joilla on kaksi yhtä suurta
kulmaa. GeoGebran avulla opiskelijat voivat helposti tarkastella vastinkulmien suu-
ruutta ja vastinjanojen suhdetta siitäkin huolimatta, ettei heillä ole vielä tarvittavia
tietoja kaikkien kolmion osien laskennalliseen ratkaisemiseen.

Vastaus: Piirretyt kolmiot ovat yhdenmuotoiset aina, kun ne on konstruoitu annetun
ohjeen mukaisesti. Huomataan siis, että kolmiot ovat yhdenmuotoiset, jos niillä on
kaksi yhtä suurta vastinkulmaa.

Mallitehtävä B.17

Mallitehtävässä havainnollistetaan kk-lauseen hyödyntämistä sanallisen tehtävän rat-
kaisussa. Erityisesti opiskelijoille näytetään, miten kk-lauseeseen viitataan. Lisäksi tar-
koituksena on näyttää, että kolmioiden yhdenmuotoisuutta voi kätevästi hyödyntää
myös sellaisissa käytäntöön liittyvissä ongelmanratkaisutehtävissä, joissa se ei ennen
mallikuvan piirtämistä välttämättä ole ilmeistä.

Mallitehtävä B.18

Tämä mallitehtävä toimii puolestaan mallina monivaiheisesta todistustehtävästä, jos-
sa myöskin viitataan kk-lauseeseen useamman kerran. Todistustehtäviä on lisää sekä
pohdintatehtävänä että harjoituksina, joten opiskelijoille on hyvä näyttää ensin mallia
siitä, mitä vaiheita yhdenmuotoisuutta hyödyntävän matemaattisen todistuksen tulisi
sisältää.

Pohdintatehtävä B.19

Tässä pohdintatehtävässä opiskelijat pääsevät soveltamaan aiemmin oppimaansa tu-
tun Pythagoraan lauseen todistamisessa. Opiskelijat ovat mahdollisesti jo kohdanneet
muita Pythagoraan lauseen todistuksia, joten pohdinta toimii myös yhtenä esimerkkinä
siitä, miten samaan ongelmaan on olemassa useita oikeita ratkaisuja.

Todistuksessa kehotetaan lähtemään liikkeelle mallitehtävän B.18 tuloksesta, joten siinä
voidaan käyttää vastaavanlaista mallikuvaa.

Ratkaisu:

Todistus. Tarkastellaan alla esitetyn mallikuvan suorakulmaista kolmiota ABC, jonka
hypotenuusalle on piirretty korkeusjana AD.
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Koska kk-lauseen nojalla ∆ABC ∼ ∆DAC, kolmion ABC lyhyen kateetin suhde hypo-
tenuusaan on yhtä suuri kuin kolmion DAC lyhyen kateetin suhde hypotenuusaan,
siis a

c
=

e
a
⇔ a2 = ce.

Toisaalta koska ∆ABC ∼ ∆DBA (kk), saadaan vastaavasti

b
c
=

d
b
⇔ b2 = cd.

Täten saadaan
a2 + b2 = ce + cd = c(e + d) = c · c = c2.

�

Harjoitustehtävä 11

Tässä harjoitustehtävässä todistetaan kaksi kolmioihin liittyvää lausetta kolmioiden
yhdenmuotoisuuslauseiden avulla.

a)-kohdassa tulee osoittaa, että esimerkiksi viereisen mallikuvan
tapauksessa AD : DB = CE : EB, kun tiedetään, että AC ||DE.
Kolmioiden ABC ja DBE yhdenmuotoisuus voidaan osoittaa kk-
lauseen avulla, minkä jälkeen voidaan osoittaa, että AB : DB =
CB : EB⇒ AD : DB = CE : EB.

b)-kohta on hieman edellistä haastavampi. Tehtävässä tulee osoit-
taa, että esimerkiksi viereisen mallikuvan tapauksessa AB ||DE ja
DE = 1

2AB. Kolmioiden ABC ja DEC yhdenmuotoisuus voidaan
osoittaa sks-lauseen avulla, eli osoittamalla kahden vastinsivupa-
rin verrannollisuus (DC : AC = EC : BC = 1 : 2) ja niiden välisten
kulmien yhtäsuuruus (kulma �C yhteinen), minkä jälkeen väitteet
voidaan osoittaa todeksi yhdenmuotoisuutta hyödyntäen.
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B Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

B.1 Kuvioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Määritelmä B.1 Kuviot K ja K’ ovat yhtenevät, jos ne saadaan toisistaan yhdellä tai
useammalla yhtenevyyskuvauksella: siirtämällä, kiertämällä tai peilaamalla. Yhtene-
vyyttä merkitään �.

Yhtenevät kuviot ovat siis samanmuotoiset ja samankokoiset.

Määritelmä B.2 Kuviot K ja K’ ovat yhdenmuotoiset, jos ne saadaan toisistaan yhdel-
lä tai useammalla yhdenmuotoisuuskuvauksella: siirtämällä, kiertämällä, peilaamalla
tai skaalaamalla. Yhdenmuotoisuutta merkitään ∼.

Yhdenmuotoiset kuviot ovat samanmuotoiset, mutta ne eivät välttämättä ole saman-
kokoiset.kokoiset.

Määritelmä B.3 Osia, joiksi alkuperäisen kuvion osat kulkeutuvat yhdenmuotoi-
suuskuvauksilla, kutsutaan vastinosiksi. Näitä ovat vastinpiste, vastinjana ja vastin-
kulma.

Esimerkki B.4 Yllä olevat nelikulmiot ABCD ja A′B′C′D′ ovat yhdenmuotoiset, siis
ABCD ∼ A′B′C′D′. Esimerkiksi pisteen A vastinpiste on A′ ja pisteen C vastinpiste
C′. Sivun AB vastinjana on A′B′ ja lävistäjän BD vastinjana B′D′. Kulman CBA
vastinkulma on kulma C′B′A′ ja kulman ADC vastinkulma on kulma A′D′C′.
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Lisätietoa: Skaalauksesta käytetään myös nimitystä homotetia. Vastaavasti pisteestä,
jonka suhteen skaalaus tapahtuu, käytetään nimitystä homotetiakeskus.

Pohdinta B.5 Tutki monikulmioon kohdistuvia yhdenmuotoisuuskuvauksia
GeoGebra-sovelluksen avulla. Alkuperäisen kuvion muotoa voi muuttaa liikut-
tamalla monikulmion kärkipisteitä. Lisäksi peilaussuoraa sekä kiertokeskusta voi-
daan muuttaa punaisia pisteitä liikuttamalla.

a) Peilaus: Pohdi miten peilaussuoran liikuttaminen vaikuttaa saatuun kuvaan
sekä tasokoordinaatistoon, jossa kuva sijaitsee.

b) Kierto: Pohdi miten liukusäätimen arvo ja kiertokeskuksen liikuttaminen vai-
kuttavat saatuun kuvaan ja tasokoordinaatistoon.

c) Skaalaus: Pohdi miten liukusäätimen arvo vaikuttaa saatuun kuvaan ja taso-
koordinaatistoon.

d) Laita kulmien suuruudet näkyviin ja tarkastele vastinkulmien suuruuksia eri
yhdenmuotoisuuskuvauksien tapauksessa. Mitä huomaat?

e) Laita sivujen pituuden näkyviin ja tarkastele vastinsivujen suhdetta eri yh-
denmuotoisuuskuvauksien tapauksessa. Mitä huomaat?

f) Muuta kuvioita ja toista kohdat (d) ja (e) muutamille erilaisille monikulmioille.
Mitä voit päätellä yhdenmuotoisten kuvioiden vastinkulmista ja vastinsivujen
suhteesta?
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Lause B.6 Yhdenmuotoisten kuvioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinja-
nojen suhde on vakio.

Määritelmä B.7 Yhdenmuotoisten kuvioiden vastinjanojen pituuksien suhdetta
kutsutaan yhdenmuotoisuussuhteeksi k.

Yhdenmuotoisuuslause B.6 pätee myös toiseen suuntaan. Jos kahden kuvion kaikki
vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinjanojen suhde vakio, niin kuviot ovat yhden-
muotoiset.

Lause B.8 Kuviot ovat yhdenmuotoiset, jos niiden vastinkulmat ovat yhtä suuret
ja vastinjanojen suhde on vakio.

Esimerkki B.9 Tarkastellaan monikulmioita K ja K′. Kuvio K′ on saatu kertomalla
kuvion K sivujen pituudet kertoimella k.

Nyt monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinjanojen suhde vakio,
joten monikulmiot ovat yhdenmuotoiset.

α = α′, β = β′, δ = δ′ ja γ = γ′

a′

a
=

b′

b
=

c′

c
=

d′

d
= k = vakio

K ∼ K′.
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Mallitehtävä B.10 Kultainen leikkaus eli kultainen suhde on muun muassa kuva-
taiteessa ja arkkitehtuurissa paljon käytet-
ty suhde, jota tutkivat ensimmäisenä jo an-
tiikin Kreikan matemaatikot. Suorakulmio-
ta, josta voidaan erottaa lyhyemmän sivun
suuntaisesti neliö siten, että jäljelle jäävä
pienempi suorakulmio on yhdenmuotoinen
alkuperäisen suorakulmion kanssa, kutsu-
taan kultaiseksi suorakulmioksi.

a) Jos kultaisen suorakulmion pidemmän sivun pituus on 1, niin kuinka pitkä
sen lyhyempi sivu on?

b) Ateenan Akropolis-kukkulalla sijaitsevan Parthenonin temppelin pääty on
kultainen suorakulmio. Temppelin päädyn leveys on noin 30 metriä. Kuinka
korkea pääty on?

Ratkaisu: a) Olkoon kultaisen suorakulmion lyhyemmän sivun pituus x. Kun
suorakulmiosta erotetaan lyhyemmän sivun suuntaisesti neliö, pienemmän
suorakulmion lyhyen sivun pituudeksi saadaan 1 − x ja pidemmän sivun
pituudeksi x.

Koska suorakulmiot ovat yhdenmuotoiset, niin alkuperäisen suorakulmion
lyhyemmän ja pidemmän sivun pituuksien suhde on yhtä suuri kuin niiden
vastinsivujen pituuksien suhde pienemmässä suorakulmiossa.

x
1
=

1 − x
x

Kerrotaan ristiin.

x2 = 1 − x

x2 + x − 1 = 0 Ratkaistaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla.

x =
−1 ±

√
12 − 4 · 1 · (−1)

2 · 1 =
−1 ±

√
1 + 4

2
=
−1 ±

√
5

2

x =
−1 +

√
5

2
≈ 0, 618 tai x =

−1 −
√

5
2

≈ −1, 618.
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Vain positiivinen juuri kelpaa sivun pituudeksi, joten kun pidemmän sivun
pituus on 1, lyhyemmän sivun pituus on

−1 +
√

5
2

≈ 0, 618.

Kultaisen suorakulmion pidemmän sivun jako noudattaa kultaista leikkausta:
lyhyemmän osan pituuden suhde pidempään on yhtä suuri kuin pidemmän
osan pituuden suhde koko sivun pituuteen.

b) a-kohdan perusteella lyhyemmän sivun pituus on noin 61, 8% pidemmän
sivun pituudesta. Siis jos temppelin leveys on 30 m, niin sen korkeus on
0, 618 · 30 m = 18, 54 ≈ 19 m.

Vastaus: a)
−1 +

√
5

2
≈ 0, 618. b) 19 m.

Huomautus: Yhdenmuotoisten kuvioiden verrantoyhtälö voidaan muodostaa
myös toisella tavalla. Koska yhdenmuotoisten kuvioiden vastinjanojen suhde on
vakio, saadaan yhtälö

a′

a
=

b′

b
| kerrotaan ristiin

ab′ = a′b | : bb′

a
b

=
a′

b′

Saman kuvion kahden janan pituuksien suhde on siis yhtä suuri kuin niiden toisessa
kuviossa olevien vastinjanojen pituuksien suhde.
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Pohdinta B.12 Kuviot ABCD ja A′B′C′D′ ovat yhdenmuotoiset. Alla on esitetty eräs
yritys ratkaista kuvioiden yhdenmuotoisuussuhde sekä puuttuvien sivujen pituu-
det. Miksi ratkaisu ei ole oikein? Korjaa ratkaisu. Keksitkö muita ratkaisutapoja?

Ratkaisuyritys: Ratkaistaan yh-
denmuotoisuussuhde muodos-
tamalla verranto eri kuvioiden si-
vujen välille

k =
1, 5
3, 5
≈ 0, 43.

Sivun a pituudeksi saadaan

a
2, 1
=

1, 5
3, 5

a =
1, 5
3, 5
· 2, 1 ≈ 0, 90 (cm).

Sivun c′ pituudeksi saadaan

c′ =
1, 5
3, 5
· 1, 8 ≈ 0, 77 (cm).

Pohdinta B.13 Paritehtävä.

Pohdi ovatko seuraavat väitteet tosia vai epätosia. Ensimmäinen parista vastaa
väitteisiin (a) ja (b), toinen väitteisiin (c) ja (d). Kun molemmat ovat vastanneet
väitteisiin, vakuuttakaa toisenne siitä, että vastauksenne on oikein.

a) Kuvion pisteiden välinen etäisyys säilyy skaalauksessa muuttumattomana.

b) Kuviossa olevien yhdensuuntaisten suorien yhdensuuntaisuus ei säily kier-
rossa.

c) Kierrossa yksikään tason pisteistä ei kuvaudu itsekseen.

d) Peilaussuora kulkee vastinosia yhdistävien, peilaussuoraa vastaan kohtisuo-
rien yhdysjanojen keskipisteiden kautta (ts. peilaussuora on vastinosien yh-
dysjanojen keskinormaali).

(Vinkki: Käytä apuna pohdintatehtävän B.5 GeoGebra-sovellusta.)
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Harjoitukset

1. Nelikulmio EFGH on saatu nelikulmiosta ABCD pienentämällä ja peilaamalla sitten
suoran suhteen.

a) Mitkä ovat nelikulmion ABCD sivujen DC ja BC vastinsivut nelikulmiossa
EFGH?

b) Mitkä ovat nelikulmion ABCD kulmien A ja C vastinkulmat nelikulmiossa
EFGH?

c) Mikä on nelikulmioiden ABCD ja EFGH yhdenmuotoisuussuhde?

2. Pohdi ovatko

a) kaikki neliöt

b) kaikki suorakulmiot

c) kaikki suunnikkaat

d) kaikki ympyrät

keskenään yhdenmuotoisia. Perustele vastauksesi.

3. Nelikulmiot ABCD ja A′B′C′D′ ovat yhdenmuotoiset.Nelikulmiot ABCD ja A B C D ovat yhdenmuotoiset.
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a) Millä yhdenmuotoisuuskuvauksilla nelikulmiot ABCD ja A′B′C′D′ saadaan toi-
sistaan?

b) Laske sivun BC pituus.

c) Kuinka suuri kulma D′C′B′ on?

d) Nelikulmion ABCD sivut AB ja DC ovat yhdensuuntaiset. Osoita, että myös
niiden nelikulmiossa A′B′C′D′ olevat vastinsivut ovat yhdensuuntaiset.

4. Pisteet (−2, 1), (−4, 1) ja (−3, 4) ovat erään kolmion kärkipisteet. Ratkaise saatavan
kuvan kärkipisteiden koordinaatit ja piirrä kuva ilman teknisiä apuvälineitä, kun

a) alkukuva peilataan x-akselin suhteen

b) alkukuvaa siirretään 3 ruutua oikealle ja 5 ruutua alas

c) alkukuvaa kierretään 90◦ myötäpäivään origon suhteen.

Pohdi lopuksi, ovatko kolmiot tasakylkisiä tai tasasivuisia.

5. Anna haluaa teettää 13, 5 cm leveästä ja 9, 0 cm korkeasta valokuvasta mahdol-
lisimman suuren julisteen, jonka tulee kuitenkin mahtua 50 cm leveään ja 30 cm
korkeaan kehykseen.

(a) Laske suurimman kehykseen mahtuvan julisteen koko.

(b) Kuinka paljon tyhjää tilaa julisteen ja kehyksen väliin jää?

6. Television kuvaruudun kokoa ilmaiseva mittaluku on ruudun lävistäjän pituus.
Vertti haluaa ostaa 42 tuuman laajakuvatelevisionsa tilalle uuden, 50 tuuman tele-
vision, jonka kuvaruutu on yhdenmuotoinen vanhan television kuvaruudun kans-
sa. Hän mittasi vanhan television ruudun leveydeksi 92, 2 cm. Mahtuuko uusi te-
levisio seinälle kahden 1, 1 m päässä toisistaan olevan kirjahyllyn väliin?

Yksi tuuma on 25, 40 mm.
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B.2 Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

Kolmioiden yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden tunteminen on hyvin olennainen
osa geometriaa, sillä useat geometrian ongelmat palautuvat kolmioiden tarkasteluun.

Kolmioiden yhtenevyyslauseet

Monikulmioiden yhtenevyyttä osoittaessa täytyy tutkia kuvioiden kaikkia vastinsivuja
ja -kulmia, mutta kolmioiden tapauksessa tämä ei ole tarpeellista. Kolmioiden yhtene-
vyyden osoittamiseksi riittää, että tarkastellaan kolmea vastinosaa, joista ainakin yksi
on sivu.

Pohdinta B.14 Tarkastellaan kolmioita ABC ja A′B′C′, joilla on ainakin yhdet yhtä
pitkät vastinsivut a = a′.

Piste A voidaan kuvata siirrolla pisteeksi A′. Koska a = a′, piste B kuvautuu pisteeksi
B′ kiertämällä kolmiota ABC pisteen A′ suhteen. Kun kolmio ABC peilataan sivun
a = a′ suhteen, saadaan pisteet C ja C′ yhtenevän sivun samalle puolelle.

Selvästi ∆ABC � ∆A′B′C′, jos myös piste C kuvautuu pisteeksi C′, eli jos C = C′.
Ehto a = a′ ei siis riitä. Mitä lisätietoa tarvitaan, jotta C = C’?

(Vinkki: Käytä apunasi esimerkiksi ruutupaperia ja harppia, tai teknisiä apuvälineitä
kuten GeoGebraa.)
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Yhteenveto:

• Jos kaikki kolmion K sivut ovat yhtä pitkiä kuin kolmion K′ sivut, kolmiot
ovat yhtenevät. (sss)

• Jos kolmioilla K ja K′ on kaksi yhtä pitkää sivua ja näiden sivujen väliset
kulmat ovat yhtä suuret, kolmiot ovat yhtenevät. (sks)

• Jos kolmioilla K ja K′ on kaksi yhtä pitkää sivua ja näistä sivuista toisten
vastaiset kulmat ovat yhtä suuret, kolmiot ovat yhtenevät, jos lisäksi toisten
yhtä pitkien sivujen vastaiset kulmat ovat samaa tyyppiä (teräviä, tylppiä tai
suoria). (ssk)

• Jos kolmioilla K ja K′ on kaksi yhtä suurta kulmaa ja yksi yhtä pitkä sivu,
kolmiot ovat yhtenevät. (ksk, kks)

Huomautus: Kolmioille voidaan esittää myös yhtenevyyslauseita vastaavat yh-
denmuotoisuuslauseet. Tällöin vaatimus vastinsivujen yhtäsuuruudesta korvataan
ehdolla, että vastinsivut ovat verrannolliset, eli vastinsivujen suhde on vakio.

Kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseet

Pohdinta B.15

(a) Piirrä GeoGebran avulla kaksi kolmiota, joilla on kaksi yhtä suurta kulmaa.
Tutki lauseen B.6 avulla, ovatko piirtämäsi kolmiot yhdenmuotoiset.

(b) Toista edellinen kohta siten, että muutat kulmien suuruutta.

Vertailkaa saamianne tuloksia ensin pareittain ja sitten koko ryhmän kesken. Mitä
huomaatte?

Yleisimmin käytetyssä kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseessa tarkastellaan pelkäs-
tään kolmioiden kulmia.

Lause B.16 Kolmiot ovat yhdenmuotoiset, jos niillä on kaksi yhtä suurta vastin-
kulmaa.
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Huomautus: Kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseeseen B.16 viitataan usein lyhen-
teellä kk eli kaksi kulmaa.

Lause B.16 on tärkein kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseista, sillä kuten myöhem-
min huomataan, suora- ja vinokulmaisten kolmioiden trigonometrian avulla kolmion
kaikki kulmat saadaan selville aina, kun kolmiosta tunnetaan ainakin kolme osaa. Li-
säksi lausetta B.16 voidaan hyödyntää monien taso- ja avaruusgeometrian ongelmien
ratkaisemisessa sekä muiden lauseiden todistamisessa.

Mallitehtävä B.17 Sami suunnittelee uivansa joen poikki, mutta ennen sitä hän ha-
luaa selvittää joen leveyden. Lähtöpaikakseen hän valitsee rannalla olevan laiturin
ja kiintopisteeksi vastarannalla sijaitsevan männyn. Hän kävelee rantaa pitkin 6 m,
kunnes näkee männyn kohtisuorassa vastarannalla. Seuraavaksi hän kävelee koh-
tisuoraan rannasta poispäin 42 m, ja vielä 18 m rannan suuntaisesti, kunnes näkee
laiturin ja vastarannalla olevan männyn samalla linjalla. Kuinka leveä joki on?

Ratkaisu: Kolmioilla ABC ja EDC on yhteinen
kulma ^C, minkä lisäksi molemmissa kol-
mioissa on suora kulma ^B = ^D = 90◦, joten
∆ABC ∼ ∆EDC (kk).

Koska yhdenmuotoisten kuvioiden vastinsi-
vujen suhde on vakio, saadaan

CD
CB

=
ED
AB

x
x + 42

=
6

18

x
x + 42

=
1
3

3x = x + 42

2x = 42

x = 21.

Vastaus: Joki on 21 m leveä.
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Mallitehtävä B.18 Osoita, että suorakulmaisen kolmion hypotenuusaa vastaan
piirretty korkeusjana jakaa kolmion kahdeksi keskenään yhdenmuotoiseksi kol-
mioksi, jotka ovat yhdenmuotoisia myös alkuperäisen kolmion kanssa.

Todistus.

1. Kolmioilla ABC ja ADB on yhteinen kulma β. Lisäksi molemmissa kolmioissa
on suorat kulmat �BAC ja �ADB, joten ∆ABC ∼ ∆ADB. (kk)

2. Kolmioissa ABC ja CAD on yhteinen kulma γ. Lisäksi molemmissa kolmioissa
on suorat kulmat �BAC ja �CDA, joten ∆ABC ∼ ∆CAD. (kk)

3. Kolmioissa ADB ja CAD on molemmissa suorat kulmat �ADB ja �CDA. Lisäksi

γ = 90◦ − β = �DAB,

joten ∆ADB ∼ ∆CAD. (kk)

Siis koska kaikilla kolmella kolmiolla on kaksi yhtä suurta kulmaa kahden muun
kolmion kanssa, kolmiot ovat yhdenmuotoiset kk-lauseen nojalla. �

Pohdinta B.19 Todista Pythagoraan lause yhdenmuotoisuuden avulla.

(Vinkki: Lähde liikkeelle mallitehtävän B.18 tuloksesta.)
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Harjoitukset

7. Tutki ovatko kolmiot A, B, C ja D yhteneviä kolmiot K kanssa. Perustele vastauksesi.

8. Ensimmäiset kamerat olivat niin sanottuja neulanreikäkameroita, joissa valonsä-
teet tulivat kameraan pienen raon kautta, ja kuva valottui kameran takaseinällä
olevalle lasilevylle.

Kaapo on 180 cm pitkä, ja häntä kuvataan neulanreikäkameralla, jossa lasilevyn
etäisyys raosta on 25 cm.
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a) Kuinka korkea Kaapo on valokuvassa, kun hän seisoo 4, 5 metrin etäisyydellä
kamerasta?

b) Kuinka kaukana kamerasta Kaapo voi seistä, jotta hänen kuvansa mahtuu lasi-
levylle, jonka korkeus on 16 cm?

9. Kolmion korkeus on 6 ja kannan pituus 10. Selvitä suurimman kolmion sisään
mahtuvan neliön sivun pituus.

10. Vartiointitorni on 15 metriä korkea. 40 metrin päässä tornista sijaitsee 3, 0 metriä
korkea muuri. Voiko tornista nähdä 170 cm pitkän henkilön, joka seisoo 4, 0 metriä
muurin takana?

11. a) Osoita, että kolmion kahta sivua leikkaava ja kolmannen sivun kanssa yhden-
suuntainen suora jakaa leikkaamansa sivut verrannollisiin osiin. Toisin sanoen
osoita, että kyseinen suora jakaa leikkaamansa sivut samassa suhteessa.

b) Osoita, että kolmion kahden sivun keskipisteiden yhdysjana on yhdensuuntai-
nen kolmannen sivun kanssa ja pituudeltaan puolet siitä.

Lisätehtävät

12. Onko väite tosi vai epätosi? Perustele vastauksesi. Voit käyttää apuna teknisiä
apuvälineitä.

(a) Peilauksessa yksikään tason pisteistä ei pysy muuttumattomana.

(b) Peilauksella x-akselin suhteen ja 180◦kierrolla origon suhteen saadaan eri kuva.

(c) Jos tehtävän 5 kolmiota K ensin siirretään 6 ruutua oikealle ja 5 ruutua alas ja
sitten peilataan y-akselin suhteen, saadaan sama kuva, kuin jos peilaaminen
suoritettaisiin ensin ja siirtäminen toisena.

13. Ratkaise janan a pituus.

14. Katulamppu on 5 m korkean pylvään päässä. Henkilö, jonka pituus on 160 cm,
etääntyy pylväästä 2 m/s. Millä nopeudella henkilön pään varjo etääntyy pylvääs-
tä? [S90/ 10b]
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Vastaukset

Kuvioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

1. a) GH ja EH.

b) �F ja �H.

c)
4
5
= 0.8.

2. a) Ovat.

b) Eivät ole.

c) Eivät ole.

d) Ovat.

3. a) Ensin suurentamalla ja sitten kiertämällä myötäpäivään (noin 90◦).

b) 2, 27 cm.

c) 120◦.

d) Osoita. (Vinkki: Sovella suorien yhdensuuntaisuuslausetta.)

4.

Kaikki kolmiot ovat tasakylkisiä, mutta eivät tasasivuisia.
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5. a) Juliste on 30 cm leveä ja 45 cm korkea.

b) Tyhjää tilaa jää 2, 5 cm molemmille sivuille.

6. Ei mahdu. (Uuden television kuvaruutu on 110, 6 cm leveä, joten etenkin mah-
dolliset reunat mukaan lukien televisio on liian leveä. Huomaa, että tuumia ei
välttämättä tarvitse muuttaa senttimetreiksi.)

Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus

7. ∆K � ∆A (ssk), ∆K � ∆C (ksk) ja ∆K � ∆D (sks).

8. a) 10 cm.

b) Vähintään 2, 8 metrin etäisyydellä.

9. 33
4 = 3, 75. (Tehtävän luvuilla ei ole yksikköjä, eli ne eivät ole mittalukuja vaan

tarkkoja arvoja. Siksi myös vastaus tulee antaa tarkkana arvona.)

10. Ei voida. (Tornista voitaisiin havaita 180 cm pitkä henkilö.)

11. a) Osoita. (Vinkki: Sovella suorien yhdensuuntaisuuslausetta.)

b) Osoita. (Vinkki: Sovella kolmioiden yhtenevyyslauseita vastaavia yhdenmuotoi-
suuslauseita. Muista, että kolmioiden yhdenmuotoisuutta osoitettaessa vaati-
mus vastinsivujen yhtäsuuruudesta korvataan ehdolla, että vastinsivujen suhde
on vakio.)

Lisätehtävät

12. a) Epätosi.

b) Tosi.

c) Epätosi.

13. 15
2 = 7, 5.

14. 2, 9 m/s.
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