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Äärettömyyttä etsimässä 

Avainsanat: äärettömyys, fraktaali, mittaaminen, luovuus 

Luokkataso: 3.-5. lk, 6.-9. lk 

Välineet: paperia ja värikyniä sekä riippuen mukaan valittavista tehtävistä: väittely: 

tiimalasi tai muu ajanottokello, rantaviivan pituus: monisteet, valmiiksi sopivan mittaiset 

mittatikut, Kochin lumihiutale: paperia tai monisteet, kyniä, 

Kuvaus: Kuinka suuri on ääretön ja onko sitä olemassa? Tai voiko jokin olla äärettömän 

pieni? Tähän ohjeeseen on koostettu tehtäväkokonaisuus aiheesta äärettömyys. 

Tehtävistä voi valita ne, jotka soveltuvat ryhmälle parhaiten.  

 

Aiheeseen virittävä tehtävä   
  

Aloitetaan niin, että kaikki saavat paperin ja värikyniä. Tehtävänä on piirtää äärettömyys. 

Muuta ohjeistusta tai pohjustusta tehtävään ei anneta. Ideana on, että kaikki saavat piirtää 

sen, mitä ensin mieleen juolahtaa. Jos tehtävää pohjustetaan, on vaarana, että kaikki 

piirtävät pohjustuksen pohjalta jotain minkä olettavat oikeaksi vastaukseksi. Annetaan 

piirtoaikaa esim. 5-10 minuuttia. 

 

Pyydetään oppilaita esittelemään teoksiaan ja kertomaan miten teokset kuvaavat 
ääretöntä. Teosten kautta voi jutella erilaisista äärettömyyksistä. Joku ehkä piirtää spiraalin, 
jolloin voi kysyä kummassa päässä spiraalia on ääretön tai pohtia muuttuuko spiraalin 
sisäpuoli äärettömän pieneksi. Joku voi piirtää päättymättömän tien, ja voidaan huomata, 
että sehän on vähän sama kuin koordinaatistossa kun piirretään viiva ja nuoli ja ajatellaan 
että se jatkuu loputtoman pitkälle. Jne. Kuvien esittelyyn ja keskusteluun voi varata esim. 5-
10 minuuttia.  

 

Tehtäviä 
 

Seuraavista äärettömyyteen liittyvistä tehtävistä voi valita ne, jotka soveltuvat ryhmälle 

parhaiten: 

Väittely: Jaetaan luokka kahtia mielivaltaisesti, toiset ovat joukkue “Kyllä” ja toiset ovat 
joukkue “Ei”. Ohjaaja kertoo että nyt järjestetään väittely. Joukkue Kyllä väittää että “Kyllä, 
äärettömyys on olemassa”. Joukkue Ei väittää että “Ei, äärettömyyttä ei ole olemassa.” 
Joukkueille voi antaa hetken aikaa suunnitella argumentteja. Sen jälkeen ohjaaja antaa 
lyhyitä puheenvuoroja vuorotellen kummallekin joukkueelle. Puheaikaa voidaan mitata 
vaikka tiimalasilla ja voidaan pitää huolta siitä, että kaikki joukkueen jäsenet saavat 
suunvuoron. Väittelyn jälkeen voidaan ottaa luokassa äänestys siitä, mitä mieltä oppilaat 
oikeasti ovat kysymyksestä. Tähän voi varata aikaa 15-20 minuuttia. 



 
Hilbertin hotelli: Summamutikan materiaalipankista löytyy ohje nimeltä Kömpin 
kömmähdykset. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi lukemalla tarinan ja esittämällä 
kysymyksiä yhteiseen pohdintaan. Kysymyksiä voi pohtia myös ryhmissä. Jatkokysymyksiä 
voi esittää ja käydä läpi luokan innostuksen mukaan. Tähän tehtävään voi varata 10-20 
minuuttia. 
 
Rantaviivan pituus: Summamutikan materiaalipankista löytyy ohje nimeltä Rantaviivan 
pituus. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi palaamalla väittelyssä esitettyihin argumentteihin ja 
sitä kautta pohtimalla minkä pituinen vaikkapa Suomen rantaviiva on ja voidaanko tarkkaa 
pituutta laskea ja onko rantaviiva oikeasti ääretön. Voidaan toteuttaa tehtävän kuvan viivan 
mittaus eri pituisilla viivottimilla esim. ryhmissä niin että jokainen ryhmä saa eripituisen 
viivottimen. Tällöin on syytä varautua monistetuilla rantaviivakuvilla ja eri mittaisilla 
mittatikuilla. Tähän tehtävään voi varata esim. 15-20 minuuttia. 
 

Kochin lumihiutale: Summamutikan materiaalipankista löytyy ohje nimeltä Kochin 
lumihiutale. Jokaiselle jaetaan paperi (jossa niin halutessa voi olla pohjana daavidin tähti) ja 
ohjeistetaan, miten Kochin lumihiutale piirretään. Pohditaan yhdessä, kuinka monta pientä 
kolmiota milläkin tasolla saadaan piirtää. Jos kuviota jatkettaisiin loputtomiin, kuinka pieniä 
kolmioita joutuisi piirtämään. Pohditaan yhdessä, kuinka pitkä Kochin lumihiutaleen reuna 
on, kun kolmioita on piirretty tietty määrä. Kuinka pitkä reuna olisi, jos kuvion piirtämistä 
jatkettaisiin loputtomiin? Tähän tehtävään voi varata esim. 10-20 minuuttia.                                                 
   

https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2014/09/K%C3%B6mpin-k%C3%B6mm%C3%A4hdykset.pdf
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2014/09/K%C3%B6mpin-k%C3%B6mm%C3%A4hdykset.pdf
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rantaviivan-pituus/
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rantaviivan-pituus/
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kochin-lumihiutale/
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kochin-lumihiutale/

