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tarkoituksena on tarkastella miten hyvin antiikin Kreikan matematiikan merkitys ilmenee tämän päivän
koulujen opetuksessa ja mitä kouluista valmistuneet ihmiset siitä tietävät.
Tutkielman ensimmäisessä osiossa esitellään antiikin Kreikan suurimpia matemaatikoita. Tutkielmassa
aloitetaan Thaleesta ja Pythagoraasta sekä Pythagoralaisesta matematiikasta. Sen jälkeen esitellään
Platonin Akatemia ja Zenonin paradoksit. Sen jälkeen siirrytään tutkimaan Eukleideen Alkeita, Arkhimedesta
sekä Apolloniosta. Ensimmäisen osion lopuksi tutustutaan vielä Diofantokseen, Pappokseen ja antiikin
Kreikan matematiikan päätökseen.
Tutkielman toinen osio koostuu suurelta osin kenttätutkimuksesta. Siinä tutkitaan antiikin Kreikan
matematiikan esiintymistä matematiikan Kuutio-kirjasarjassa. Sen lisäksi esitellään kyselytutkimuksen
tuloksia. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien käsityksiä antiikin Kreikan matematiikasta, miten tärkeänä he
pitävät antiikin Kreikan matematiikkaa tämän päivän matematiikan kannalta ja miten hyvin he muistivat
Pythagoraan lauseen. Lisäksi kyselyssä kysyttiin kuvien käytöstä opetuksessa sekä miten vastaajat itse
parantaisivat matematiikan opetusta.
Kyselyyn vastanneiden mielestä antiikin Kreikan matematiikka on ollut ainakin tärkeä pohja tämän päivän
matematiikalle. Monet uskoivat kreikkalaisten laskeneen monimutkaisia laskuja, mutta heillä ei ollut mitään
konkreettista kuvaa antiikin Kreikan matematiikasta. Monet toivoivat, että opetuksessa käytettäisiin
enemmän kuvia ja asiat selitettäisiin selvästi vaihe vaiheelta. Opetettavat asiat tulisi myös jotenkin liittää
oppilaille mieleisiin asioihin.
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1.Johdanto
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella antiikin Kreikan suurimpia matemaatikoita ja heidän
tutkimuksiaan sekä niiden merkitystä tämän päivän matematiikan kannalta. Tutkielman toisena
tarkoituksena on tarkastella miten hyvin antiikin Kreikan matematiikan merkitys ilmenee tämän
päivän koulujen opetuksessa ja mitä kouluista valmistuneet ihmiset siitä tietävät.

Tutkielmassa on kaksi osiota. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan antiikin Kreikan matematiikkaa
ja antiikin suurimpia matemaatikoita ja heidän keskeisiä tuloksiaan. Tutkielmassa aloitetaan
Thaleesta ja Pythagoraasta sekä Pythagoralaisesta matematiikasta. Sen jälkeen esitellään Platonin
Akatemia ja Zenonin paradoksit. Sen jälkeen siirrytään tutkimaan Eukleideen Alkeita,
Arkhimedesta sekä Apolloniosta. Ensimmäisen osion lopuksi tutustutaan vielä Diofantokseen,
Pappokseen ja antiikin Kreikan matematiikan päätökseen.

Tutkielman toinen osio koostuu suurelta osin kenttätutkimuksesta. Tarkastelin, miten antiikin
Kreikan matematiikka ilmenee Kuutio-kirjasarjassa. Tämän lisäksi tein kyselytutkimusta
peruskoulusta valmistuneilta ihmisiltä, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä
vastaajilla oli antiikin Kreikan matematiikasta ja miten tärkeänä he sitä pitävät tänä päivänä.
Halusin myös saada vastaajilta mielipiteitä, miten matematiikan opetusta voisi parantaa.
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1.1.Antiikin Kreikan matematiikan alku
Tässä tutkielmassa käsitellään antiikin Kreikan matematiikkaa. Antiikin Kreikan matematiikasta
puhuttaessa ei rajoituta maantieteellisesti pelkästään Kreikkaan, vaan siihen kuuluu myös
hellenistinen maailma, eli Etelä-Italia, Sisilia, Vähä-Aasia ja Egypti. Antiikin Kreikan matematiikka
kattaa noin tuhannen vuoden ajan alkaen noin puoli vuosituhatta ennen ajanlaskumme alkua ja
päättyen noin puoli vuosituhatta ajanlaskumme alkamisen jälkeen. Kreikan tärkeys matematiikan
historiassa näkyy hyvin matemaattisten termien kreikkalaisessa alkuperästä. (Lehtinen 2000, s. 16)
Monet varhaiset kreikkalaiset matemaatikot matkustivat muinaisiin oppineisuuden keskuksiin ja
saivat oppia Egyptissä ja Kaksoisvirranmaassa (Boyer 1994, s. 80).

Antiikin kreikkalaisten suhtautuminen matematiikkaan erosi aikaisemmista. Heille ei riittänyt vain
laskea vastauksia ongelmiin, vaan he halusivat todistaa, että vastaus oli oikea. Kreikkalaisille oli
ominaista väitellä, joten heillä oli suuri tarve myös todistaa väittämänsä oikeiksi ja yleisesti
päteviksi. Tästä todennäköisesti sai alkunsa tarve todistaa matemaattisia väittämiä. Heidän
kaupunkivaltioissa asioista oltiin tottuneita päättelemään loogisin perustein. Loogisia päättelyitä
voitiin käyttää matemaattisien väittämien todistamisessa. Kreikkalaiset tekivät jatkuvasti kauppaa
muiden maiden ja sivilisaatioiden kanssa, joten he altistuivat hyvin erilaisille näkemyksille.
Kreikkalaiset alkoivat pohtia vastuksia monenlaisiin kysymyksiin. (Katz 2009, s. 33)
Babylonialaiset ja egyptiläiset olivat käyttäneet matematiikkaa pääasiassa vain työkaluna
käytännöllisten ongelmien ratkaisuun. Kreikkalaiset halusivat tutkia matematiikkaa ja selvittää,
miksi asiat toimivat tietyllä tavalla. (Burton 2011, s. 83)
Antiikin matematiikka voidaan jakaa kolmeen aikakauteen, jotka ovat klassinen (n. 500 eKr – 338
eKr), hellenistinen (338 eKr – 30 eKr) ja roomalainen periodi (30 eKr – 395 jKr) (Stén 2021, s. 24).
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1.2.Thales
Ensimmäinen nimeltä tunnettu matemaatikko oli Thales Miletolainen. Thales oli Kreikan
seitsemästä viisaasta ensimmäinen ja hänestä on useita legendoja. Hänen kerrotaan ennustaneen
auringonpimennyksen tai hankkineen suuren omaisuuden kaappaamalla oliivinpuristimet, kun
oliivisadosta näytti tulevan runsas, mutta näiden kertomusten todenperäisyydet ovat kuitenkin
epäiltävät. Thales on kuitenkin historian ensimmäinen henkilö, jonka sanotaan keksineen
matemaattisia asioita. (Boyer 1994, s. 81-83)

Thaleen sanotaan todistaneen viisi teoreemaa, jotka ovat:
1.Tasakylkisen kolmion kantakulmat ovat yhtä suuret.
2.Ristikulmat ovat yhtä suuret.
3.Kaksi kolmiota, joilla on yhtä suuret kaksi kulmaa ja niiden välinen sivu, ovat yhtenevät.
4.Ympyrän jokainen halkaisija jakaa ympyrän kahteen yhtä suureen osaan.
5.Puoliympyrän kaaren sisältämä kulma on suora.
Ei ole kuitenkaan selvää, miten Thales todisti nämä teoreemat. (Lehtinen 2000, s. 17-18)

Thaleen kerrotaan saaneen oppia egyptiläisiltä geometriasta ja babylonialaisilta astronomiasta.
Legendan mukaan Thaleen merkittävin teko Egyptissä oli Kheopsin pyramidin korkeuden
päätteleminen sen varjojen perusteella. Thaleen kerrotaan iskeneen sauvansa maahan samaan
kohtaan kuin pyramidin varjo ulottui luoden kaksi yhdenmuotoista kolmiota, joista hän pystyi
pyramidin ja sauvan varjojen pituuksien avulla päätellä pyramidin ja sauvan korkeuksien suhteen.
Thales siis päätteli pyramidin ja sauvan varjojen pituuksien suhteen olevan sama kuin pyramidin ja
sauvan korkeuksien

ℎ
ℎ′

𝑠

= , missä h oli pyramidin korkeus, h’ sauvan korkeus, s pyramidin varjon
𝑠′

pituus mitattuna pyramidin keskustasta ja s’ sauvan varjon pituus. Thales tiesi jo sauvansa
korkeuden ja pyramidin pituuden, joten hänen täytyi enää mitata sekä pyramidin varjo että sauvan
varjo. Pyramidin leveys oli 230 metriä ja hänen sauvansa oli noin 1,8 metriä. Thales mittasi
pyramidin varjon pituudeksi 104,2 metriä ja sauvansa varjon pituudeksi 2,7 metriä. (kuva 1)
Näiden arvojen avulla Thales pystyi laskemaan pyramidin korkeuden:
ℎ=

𝑠ℎ′ (115 + 104,2) ∗ 1,8 2
=
= ∗ 219,2 = 146
𝑠′
2,7
3

Eli Kheopsin pyramidin korkeus oli noin 146 metriä. (Burton 2011, s. 86-88)
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Kuva 1

Thaleen kerrotaan myös osanneen määrittää kuinka kaukana alus oli satamasta käyttämällä
yhdenmuotoisia kolmioita. Thaleen opeista ei ole mitään kirjallisia lähteitä, mutta hänen
saavutuksensa geometrian parissa ovat hyvin merkittävät geometrian kehityksen kannalta. Jotkut
lähteet kertovat hänen olleen Pythagoraan opettaja. (Burton 2011, s. 88-90)

Thaleen lause, eli puoliympyrän kaaren sisältämä kulma on suora, kuuluu peruskoulun
matematiikan oppimäärään ja siihen tutustuminen on erikseen merkitty Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014, s. 376). Myös kaikki muut Thaleen teoreemat
opetetaan peruskoulussa.
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2.Pythagoras ja pythagoralainen matematiikka

2.1.Pythagoras
Pythagoraan perustamalla koulukunnalla on ollut suuri merkitys matematiikan kehityksen kannalta.
Pythagoralaiset ovat mahdollisesti ottaneet sanan ”matematiikka” käyttöön. Pythagoralaisten
kerrotaan käyttäneen opetussuunnitelmaa, jossa geometria, aritmetiikka, astronomia ja musiikki
olivat keskeisessä asemassa. Ainejako on ollut merkittävässä asemassa ensimmäisten yliopistojen
opetussuunnitelmaa muodostettaessa keskiajalla. Pythagoras tai hänen oppilaansa eivät jättäneet
kirjallisia lähteitä, sillä heidän käytäntönään oli siirtää tietoa suullisesti. (Lehtinen 2000, s. 18)

Pythagoraan koulukunnan tunnuksena oli viisikanta eli pentagrammi. Siinä pythagoralaisia kiehtoi
se, että jos aloitettiin säännöllisestä monikulmiosta ABCDE ja siihen piirrettiin viisi lävistäjää, ne
leikkaisvat pisteissä A’B’C’D’E’, jotka muodostivat toisen säännöllisen viisikulmion (kuva 2).
Tarkastelemalla kuviota huomaa sen sisältävän useita yhdenmuotoisia kolmioita. Ehkä
hämmästyttävintä on havaita, kuinka pisteet A’B’C’D’E’ jakavat lävistäjät erisuuriin osiin siten,
että koko lävistäjän suhde suurempaan osaan on sama kuin suuremman osan suhde pienempään
osaan. Tämä jako tultiin tuntemaan nimellä kultainen leikkaus. (Boyer 1994, s. 86-88)

Kuva 2

Pythagoraan opetuksia on vaikea erottaa hänen oppilaidensa opetuksista, sillä monet hänen
oppilaistaan käyttivät opettajansa nimeä vahvistaakseen väitteidensä uskottavuutta. (Britannica
2020a)
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2.2.Pythagoraan lause
Pythagoraan lauseesta ei tiedetä varmasti, onko kyseessä Pythagoraan itse
kehittämä lause, vai onko kyseessä hänen oppilaidensa myöhemmin
kehittämä lause. Mahdollisesti alkuperäinen Pythagoraan lauseen todistus
on hyödyntää yhdenmuotoisia kolmioita, jotka syntyvät, kun hypotenuusaa
c vastaan piirretään korkeus h. Tällöin x on kateetin a projektio
hypotenuusalla ja y on kateetin b projektio hypotenuusalla (kuva 3).
Hyödyntämällä kolmioiden yhdenmuotoisuutta saadaan yhtälö
𝑐 =𝑥+𝑦 =

𝑎2
𝑐

+

𝑏2
𝑐

.

Kertomalla molemmat puolet termillä c, saadaan
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2
eli Pythagoraan lause. On mahdollista, että Pythagoras on päätynyt lauseeseensa tarkastellessaan
kolmiota, jonka sivut ovat 3, 4 ja 5 ja havaitessaan kyseisen kolmion olevan suorakulmainen
Pythagoras on saattanut lähteä soveltamaan sitä yhdenmuotoisiin kolmioihin. (Lehtinen 2000, s. 2021)

Jotkut tutkijat uskovat myös kuvan 4 selityksen olevan mahdollisesti alkuperäinen todistus
Pythagoraan lauseelle. Vasemmanpuoleisessa laatikossa on neljä samanlaista kolmiota ja neliöt a2 ja
b2. Neliöt a2 ja b2 edustavat kolmioiden kateetteja. Oikeanpuoleisessa laatikossa on samat neljä
kolmiota, mutta ne on aseteltu uudelleen muodostamaan keskelle neliön c2, jonka jokaisen sivun
pituus on kolmioiden hypotenuusa c. Koska kolmiot ovat molemmissa laatikoissa samoja, myös
neliöiden a2 ja b2 täytyy yhdessä olla yhtä suuria kuin neliön c2. Tällöin siis a2+b2=c2. (Britannica
2020b)

Kuva 4

7

On myös mahdollista, että Pythagoras havaitsi Pythagoraan lauseen konkreettisesti egyptiläisillä
rakennustyömailla. Rakennustyömailla oli tapana solmia köyteen solmut kolmen, neljän ja viiden
yksikön kohdille ja jos köysi jännitettiin kolmen kepin ympärille siten, että solmut olivat keppien
kohdalla, köysi muodosti suorakulmaisen kolmion. (Bellos 2011, s. 84-85)

Pythagoraan lauseelle on useita todistuksia, jotka kaikki pitävät paikkansa, mutta alkuperäisestä
Pythagoraan tai hänen oppilaidensa käyttämästä todistuksesta ei voida olla varmoja, sillä siitä ei ole
mitään kirjallisia lähteitä. Kaikki tieto pythagoralaisista ja heidän tuloksistaan on saatu
myöhemmiltä kommentaattoreilta kuten Platonilta.

Pythagoraan lause on yksi tärkeimmistä peruskoulun trigonometriassa opetettavista asioista.
Kuitenkin sen todistaminen jätetään usein vähemmälle. Pythagoraan lause kuuluu Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014, s. 376). Sen käyttöä opetellaan ja harjoitellaan sekä
peruskoulussa että lukiossa ja lisäksi Pythagoraan lauseen sovelluksia opetellaan paljon.
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2.3.Pythagoralainen matematiikka
Pythagoralaiset luokittelivat luvut parillisiin ja parittomiin lukuihin. Pythagoralaiset luokittelivat
luvut myös alkuluvuiksi ja yhdistetyiksi luvuiksi. (Lehtinen 2000, s. 19) Pythagoralaiset kuvasivat
numeroita pisteiden tai pienten kivien avulla. Tällä tavoin Pythagoralaiset saivat todistettua, että jos
kiviä oli parillinen määrä, ne pystyi jakamaan janalla kahteen osaan siten, että janan molemmilla
puolilla oli saman verran kiviä. Jos samaa yritti kiville, joita oli pariton määrä, siitä jäi aina yksi kivi
yli. (Katz 2009, s. 37)

Pythagoralaiset kehittivät kuviolukujen teoriaa, jonka pohjana toimivat kivistä tehdyt
muodostelmat. Kuviolukuihin kuuluivat kolmioluvut 1, 3, 6, ..., neliöluvut 1, 4, 9, ...,
viisikulmioluvut 1, 5, 12, ... ja lisäksi pitkänomaiset luvut 2, 6, 12, 20, ... (kuva 5).
(Lehtinen 2000, s. 19) Laskentoa tarkoittava sana calculus tulee latinan kielestä, jossa calculus
tarkoittaa pikkukiviä (Bellos 2011, s.80).

Kuva 5: Kuvassa ensimmäiset kolme kolmiolukua, neliölukua ja viisikulmiolukua.

Pythagoralaiset muodostivat teorian, jonka mukaan parillisen luvun neliö on myös parillinen, kun
taas parittoman luvun neliö on pariton. Pythagoralaiset huomasivat myös, että jos peräkkäisiä
parittomia lukuja laskee yhteen, saadaan peräkkäisten lukujen neliöitä. Esimerkiksi
1 + 3 = 4 = 22 , 1 + 3 + 5 = 9 = 32 ja 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42 . (Katz 2009, s. 37) Tämä
voidaan yleistää muotoon 1 + 3 + 5+. . . +(2𝑛 − 1) = 𝑛2 (Lehtinen 2000, s. 20). Lisätyt parittomat
luvut muodostivat L-kirjaimen muodon ja tätä muodostelmaa kutsuttiin gnomoniksi (Katz 2009, s.
37).
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Pythagoras kehitteli verrantojen teoriaa. Pythagoras oppi keskiarvoista Kaksoisvirranmaassa ja
yleisti oppimaansa ja liitti siihen uutta. Pythagoras kehitteli kymmenen keskiarvoihin liittyvää
yhtälöä, joista kolme tunnetuinta ovat aritmeettinen, geometrinen ja harmoninen keskiarvo.
Yhtälöissä b on lukujen a ja b keskiarvo ja a˂c.
Aritmeettinen keskiarvo: 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 − 𝑎 eli 𝑎 =
𝑏

𝑏+𝑐
2

𝑎

Geometrinen keskiarvo: 𝑎 = 𝑐 eli 𝑎 = √𝑏𝑐
Harmoninen keskiarvo:

𝑎−𝑐
𝑏

=

𝑐−𝑎
𝑐

2𝑏𝑐

eli 𝑎 = 𝑏+𝑐

(Boyer 1994, s. 95-96)

Pythagoralaiset tunsivat myös kultaisen leikkauksen. Kultaisessa leikkauksessa jana jaetaan kahteen
osaan siten, että lyhyemmän osan suhde pidempään on yhtä suuri kuin pidemmän osan suhde koko
𝑎

𝑥

janaan. Kultaisesta leikkauksesta saadaan yhtälö 𝑥 = 𝑎−𝑥, jonka ratkaisuksi saadaan
𝑎

𝑥 = 2 (√5 − 1) ≈ 𝑎 ∗ 0,618. Janojen pituuksien suhde kultaisessa leikkauksessa on siis 1: 0,618.
(Stén 2021, s. 51) Kultainen leikkaus esiintyy monessa paikassa luonnossa.

Pythagoraan kerrotaan myös kävelleen pajan ohi ja kuullessaan vasaran kalketta hän huomasi, että
kalkkeen korkeus vaihteli alasimien painojen mukaan. Pythagoras alkoi tutkia värähtelevän äänen
korkeuden ja kielen pituuden välistä suhdetta ja huomasi, että jos kielen pituus lyhennetään
puoleen, se kuulostaa samalta kuin alkuperäinen, mutta on oktaavin (kreik. diapason) korkeampi.
Muita harmonisia ääniä löytyy, jos kieli jaetaan suhteissa 3:2, 4:3 jne. (Bellos 2011, s.81)

Pythagoralaisessa matematiikassa pohjana oli ajatus, jonka mukaan kaikki ilmiöt voidaan selittää
kokonaislukujen ja niiden suhteiden ominaisuuksien avulla. Matemaattinen yhteisö kuitenkin
järkyttyi, kun keksittiin, että kokonaisluvut ja niiden suhteet eivät riitä edes yksinkertaisten
geometristen perusominaisuuksien selittämiseen. (Boyer 1994, s. 118) Esimerkiksi neliön sivu ja
lävistäjä eivät voi olla yhteismitallisia ja tästä esimerkkinä voisi pitää luvun √2 irrationaalisuutta.
(Lehtinen 2000, s. 21) Jos neliön sivun pituus on 1, sen lävistäjä on √2, jota ei voi ilmoittaa kahden
kokonaisluvun suhteena. Tämä voidaan myös todistaa yleispätevästi.
𝑑

Olkoon neliön sivu s ja lävistäjä d. Oletetaan niiden olevan yhteismitalliset, eli suhde 𝑠 on
𝑝

rationaalinen ja yhtä suuri kuin kokonaislukujen p ja q suhde 𝑞, joka on supistettu murtoluku.
(Boyer 1994, s. 118-119)
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Pythagoraan lauseen mukaan
𝑑2 = 𝑠 2 + 𝑠 2
𝑑 2 = 2𝑠 2
𝑑2
=2
𝑠2
Oletuksemme mukaan

𝑑
𝑠

𝑝

= 𝑞, joten
𝑝2
=2
𝑞2
𝑝2 = 2𝑞 2
𝑝

Tämän mukaan luku p on siis parillinen. Jotta 𝑞 olisi supistettu murtoluku, luvun q on oltava
pariton. Koska luku p on parillinen, se voidaan merkitä 𝑝 = 2𝑟. Tällöin
4𝑟 2 = 2𝑞 2
𝑞 2 = 2𝑟 2

eli luku q on parillinen. Olemme kuitenkin jo todistaneet luvun q parittomaksi eikä luku voi olla
samaan aikaan parillinen ja pariton, joten d ja s eivät voi olla yhteismitallisia. (Boyer 1994, s. 118119)
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3.Platon ja Zenon
3.1.Platonin Akatemia
Platon perusti Akatemian noin vuonna 385 eKr. Akatemiaan kerääntyi opiskelijoita ympäri
Kreikkaa opiskelemaan matematiikkaa ja filosofiaa. Matematiikan opetus Akatemiassa koostui
viidestä aineesta: aritmetiikasta, tasogeometriasta, avaruusgeometriasta, astronomiasta ja musiikista.
Platonin Akatemian tarkoituksena oli kouluttaa tulevia hallitsijoita. Matematiikan tehtävä oli
johdattaa mielet yleisiin ja ikuisiin totuuksiin. Platonin mielestä tulevien hallitsijoiden tuli käyttää
matematiikkaa mielen kohottamiseen ja totuuksien löytämiseen eikä keskittyä materialistisiin
asioihin. Platonin mielestä myöskään tasogeometriaa ei kuulunut käyttää mihinkään käytännölliseen
vaan tiedon ja totuuden etsimiseen. Platon vältti mekaanista mittaamista ja laskemista ja halusi sen
sijaan opiskelijoiden tutkivan geometriaa mielellään, sillä esimerkiksi piirretty ympyrä vain
kuvastaa ideaalista ympyrää. Platon halusi myös tutkia ja opettaa tasogeometriaa sen vaikeuksista
huolimatta. Avaruusgeometria puolestaan oli tarpeellista astronomiassa. Platon erotti
taivaankappaleet fyysisinä kappaleina ja ideaalisina kuvioina kuten ympyröinä. Platonin mukaan
taivaankappaleita ei pitäisi tutkia fyysisinä kappaleina vaan ideaalisina asioina. Samoin myös
musiikissa opiskelijoiden pitäisi keskittyä erilaisten sointujen matematiikkaan eikä vain keskittyä
oikeisiin soittimiin. (Katz 2009, s. 41-42)

Platon myös väitti säännöllisten monitahokkaiden kuvaavan klassisia alkuaineita. Heksaedri eli
kuutio kuvasi maata, tetraedri kuvasi tulta, oktaedri ilmaa, ikosaedri vettä ja dodekaedria käytettiin
taivaiden järjestämisessä. Muita säännöllisiä monikulmioita ei ole olemassa (Stén 2021, s. 40).

Platonin Akatemian kuuluisin oppilas oli Aristoteles. Aristoteles uskoi loogisen päättelyn
perustuvan syllogismeihin. Syllogismissa tietyistä todeksi todetuista asioista johdetaan tietty
johtopäätös. (Katz 2009, s. 43) Esimerkkinä ”kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, Sokrates on ihminen,
joten Sokrates on kuolevainen” (Stén 2021, s. 43). Aristoteles erotteli ”numeron” ja ”suuruuden”
toisistaan. Aristoteles halusi myös kumota Zenonin paradoksit. (Katz 2009, s. 45)
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3.2.Zenonin paradoksit
Zenon esitti neljä paradoksia liikkeen käsitettä vastaan: ”dikotomia”, Akhilleus ja kilpikonna,
”nuoli” sekä ”stadion”. ”Dikotomiassa” halutaan kulkea paikasta 0 paikkaan 1, mutta päästäkseen
paikkaan 1, on mentävä ensin puoleenväliin. Sen jälkeen matkaa on vielä jäljellä ½, josta puolet on
¼, josta puolet on ⅛ ja niin edelleen. Koska jäljellä olevan matkan voi aina puolittaa, päästäkseen
paikkaan 1 olisi kuljettava äärettömän monen pisteen ohi. Koska äärellisessä ajassa ei voi kulkea
äärettömän monen pisteen ohi, liike ei ole mahdollista. (Lehtinen 2000, s. 25)
Akhilleuksen ja kilpikonnan tapauksessa ajatellaan Akhilleuksen juoksevan kilpaa kilpikonnan
kanssa. Akhilleus juoksee kymmenen kertaa kilpikonnaa hitaampaa, mutta lähtee sata metriä
taaempaa juoksemaan kilpikonnaan verrattuna. Tavoittaakseen kilpikonnan Akhilleuksen on ensin
päästävä samaan kohtaan, kuin mistä kilpikonna lähti liikkeelle. Saavuttaessaan kilpikonnan
lähtöpaikan, kilpikonna on edennyt kymmenen metrin matkan, joka Akhilleuksen pitää taas juosta.
Akhilleuksen juostessa kymmenen metrin matkan kilpikonna on edennyt metrin matkan, joka
Akhilleuksen pitää taas juosta. Akhilleus ei siis koskaan voi saada kilpikonnaa kiinni, sillä
kilpikonna on häntä aina kymmenesosan edellä. (Lehtinen 2000, s. 25)

Ammuttu nuoli on puolestaan jokaisella ajanhetkellä paikallaan tietyssä paikassa. Koska nuoli on
paikallaan jokaisena ajanhetkenä, se ei voi liikkua. (Lehtinen 2000, s. 25)
”Stadionissa” puolestaan oletetaan olevan kolme riviä esineitä stadionissa (kuva 6). Oletetaan
kappaleiden A pysyvän paikoillaan, kun taas kappaleet B liikkuvat oikealle yhden pykälän ja
kappaleet C vasemmalle yhden pykälän (kuva 7). Tällöin kappaleet B ja C siirtyvät kappaleiden A
suhteen lyhimmässä mahdollisessa ajassa yhden pykälän, mutta toisiinsa nähden ne siirtyvät kaksi
pykälää. Tällöin on siis pakko olla olemassa vielä lyhyempiä hetkiä. (Lehtinen 2000, s. 25)
”Dikotomian” ja Akhilleuksen mukaan liike on mahdotonta, jos oletetaan olevan mahdollista jakaa
aika ja avaruus äärettömän pieniin osiin, kun taas ”nuolen” ja ”stadionin” mukaan liike on
mahdotonta, jos oletetaan ajan ja avaruuden jakamisen päättyvän tiettyihin jakamattomiin osiin
(Boyer 1994, s. 122-124).
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Kuva 6

Kuva 7

Aristoteles halusi kumota Zenonin paradoksit. Aristoteles hyväksyi sekä ”dikotomian” että
Akhilleuksen ja kilpikonnan tapauksessa, että sekä ajan että etäisyyden voi jakaa äärettömiin kahtia.
Aristotelesta se ei kuitenkaan haitannut, sillä hän uskoi että kappale voi kulkea äärettömän monen
välin yli äärellisessä ajassa, vaikka kappale ei voi äärellisessä ajassa koskea äärettömän montaa
kappaletta. Kuitenkin sekä ”dikotomiassa” että Akhilleuksen ja kilpikonnan tapauksessa vastauksen
voi laskea matemaattisesti. (Katz 2009, s. 45-46)
”Nuolessa” oletetaan, että jos aika koostuu hetkistä, joita ei voi jakaa enää lyhyempiin hetkiin, niin
nuoli on jokaisessa sellaisessa hetkessä paikoillaan eikä siten voi ikinä liikkua. Aristoteleen mukaan
puolestaan ei ole olemassakaan hetkiä, joita ei voi jakaa lyhyempiin osiin. Lisäksi liike voidaan
määritellä vain tietyltä ajanjaksolta. Aristoteles uskoi ratkaisseensa myös ”stadionin” sillä, ettei ole
olemassakaan hetkiä, joita ei voi jakaa lyhyempiin osiin. Aristoteleen väitöksistä huolimatta
Zenonin paradoksit aiheuttavat yhä tänäkin päivänä suurta keskustelua. (Katz 2009, s. 46-47)
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4.Hellenistinen periodi
4.1.Eukleideen Alkeet
Maailman ensimmäisen yliopiston Museionin ensimmäinen matematiikan edustaja oli Eukleides
Aleksandrialainen (Lehtinen 2000, s. 27-28). Eukleides kirjoitti kaikkien aikojen menestyneimmän
matemaattisen oppikirjan Elementa eli Alkeet. Eukleides teki noin tusinan tutkielmaa, jotka
käsittelivät monenlaisia aiheita, mutta näistä on hävinnyt yli puolet. Eukleideen työt ovat kuitenkin
vanhimmat tähän päivään säilyneet matemaattiset tutkielmat antiikin Kreikasta. (Boyer 1994, s.
155-156)

Eukleides ei matemaatikkona ollut kovin innovatiivinen, mutta hän oli taitava esittämään
matemaattisia ilmiöitä. Alkeiden tarkoitus ei ollutkaan luoda uutta matematiikkaa, vaan se oli
puhtaasti oppikirja, jonka tarkoituksena oli opettaa antiikin Kreikan matematiikan perusasiat. Se ei
ole maailman ensimmäinen matematiikan oppikirja, mutta se osoittautui kaikkia muita
matemaattisia oppikirjoja paremmaksi, sillä Alkeet on ainoa tähän päivään säilynyt matematiikan
oppikirja antiikin Kreikan ajoilta. Alkeet sisältää aritmetiikan, geometrian ja joitakin algebran
peruslaskusääntöjä. Alkeet koostuu kolmestatoista kirjasta, joista ensimmäiset kuusi käsittelevät
tasogeometriaa, seuraavat kolme lukuteoriaa, seuraava yhteismitattomuutta ja viimeiset kolme
pääasiassa avaruusgeometriaa. (Boyer 1994, s.160-161)

Alkeet sisältää 465 lausetta. Eukleides käytti ainoastaan kynää, viivainta ilman mittamerkintöjä ja
harppia, minkä vuoksi niitä on käytetty kouluissa matematiikan perusvälineinä jo vuosisatoja.
(Bellos 2011, s. 90) Toisin kuin tämän päivän oppikirjoissa, Alkeissa ei ole yhtään esimerkkiä,
opittavia asioita ei motivoida millään tavoin, kirjoissa ei ole mitään valaisevia kommentteja eikä
niissä lasketa yhtään mitään. Alkeissa kappaleita vain vertaillaan keskenään, mutta niille ei lasketa
pinta-aloja tai kulmien suuruuksia. Alkeet sisältää vain ja ainoastaan määritelmiä, aksioomia,
teoreemoja ja todistuksia. (Katz 2009, s. 51-52) Nykymittapuun mukaan Alkeet ei ole pedagogisesti
onnistunut, vaan suorastaan vaikealukuinen.

Alkeiden I kirja esittää viisi postulaattia.
1.On mahdollista piirtää suora mistä hyvänsä pisteestä mihin hyvänsä pisteeseen.
2.On mahdollista jatkaa janaa jatkuvasti suoraksi.
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3.On mahdollista piirtää ympyrä, jonka keskipiste on mikä hyvänsä ja keskipisteen ja kehän
etäisyys mikä hyvänsä.
4.Kaikki suorat kulmat ovat keskenään yhtä suuria.
5.Jos suora, joka leikkaa kaksi muuta suoraa, synnyttää samalle puolelle itseään kaksi sisäpuolista
leikkauskulmaa, jotka ovat yhteensä vähemmän kuin kaksi suoraa kulmaa, niin suorat, jos niitä
rajatta jatketaan, kohtaavat toisensa sillä puolen kolmatta suoraa, missä ovat kaksi mainittua
kulmaa, jotka ovat yhteensä vähemmän kuin kaksi suoraa kulmaa. (Lehtinen 2000, s. 27-28)
Nämä postulaatit ovat hyvin keskeisessä asemassa myös nykyisessä geometriassa ja varsinkin
geometrian opetuksessa.

Alkeiden I kirja esittää myös viisi aksioomaa.
1.Asiat, jotka ovat samat kuin jokin asia, ovat myös keskenään samat.
2.Jos yhtä suuriin lisätään yhtä suuret, niin kokonaisuudet ovat yhtä suuret.
3.Jos yhtä suurista vähennetään yhtä suuret, niin jäännökset ovat yhtä suuret.
4.Asiat, jotka yhtyvät toisiinsa, ovat myös yhtä suuret.
5.Kokonaisuus on suurempi kuin sen osa. (Lehtinen 2000, s. 28)
Ensimmäisen kirjan postulaattien ja aksioomien oletukset ovat vajaavaisia, mutta sinä aikana
riitävän hyvät. (Boyer 1994, s. 164-165)
Alkeiden I kirjassa annetaan myös joukko määritelmiä. Siinä määritellään käsite suora kulma,
yhdensuuntaiset suorat ja ympyrä ja lisäksi siinä esitellään muun muassa yhtenevyyslause,
kantakulmalause ja Pythagoraan lause. (Thompson 1991, s. 93) Kirjan I perimmäinen tarkoitus on
todistaa Pythagoraan lause ja kaikki kirjassa tehtävät todistukset johtavat siihen lopputulokseen
(Katz 2009, s. 53).

Alkeiden II kirja sisältää neljätoista lausetta ja osoittaa muun muassa kuinka annettu suorakulmio
voidaan muuttaa saman kokoiseksi neliöksi (Thompson 1991, s. 94). Kirja II sisältää myös
monisanaisia tapoja ilmaista laskusäännöt
(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ja 𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏).
Kirjassa II on myös osittelulain 𝑎(𝑏 + 𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 geometrinen muoto. Antiikin
geometrinen algebra ei ollut ehkä täydellistä, mutta se toimi silti erittäin hyvin. Jos vertaa Alkeiden
II kirjaa tämän päivän koulukirjoihin, siinä on esitetty todistuksia huomattavasti enemmän. Siinä
todistettiin paljon lauseita kuvien avulla. Tämän päivän oppilaiden täytyy oppia ratkaisemaan
esimerkiksi toisen asteen yhtälö ratkaisukaavan avulla, mutta antiikin Kreikassa tällaiset ongelmat
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ratkaistiin piirtämällä monimutkaisia kuvia. Tästä ehkä herää kysymys, kumman aikakauden
oppilaat ymmärsivät kyseiset asiat paremmin? (Boyer 1994, s. 167-168)

Kirjassa II on myös esitelty alkeellinen versio kultaisesta leikkauksesta. Lisäksi siinä on esitelty
kosinilauseen geometrinen muotoilu. (Boyer 1994, s. 170-171)

Kirjat III ja IV käsittelevät ympyrän geometriaa ja ne muistuttavat nykypäivän geometrian
oppikirjojen ympyrään liittyvien teoreemojen esityksiä (Boyer 1994, s. 172). Kirjassa III on
esimerkiksi kehäkulmalause. Kirjassa IV on 16 lausetta, jotka käsittelevät monikulmion sisään ja
ympäri piirrettyjä ympyröitä ja kuvaavat säännöllisen viisikulmion muodostamisen. (Thompson
1991, s. 94)

Kirja V käsittelee verrantoja ja se sisältää yhteen-, vähennys- ja kertolaskun osittelulakeja sekä
kertolaskun liitäntälain (𝑎𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏𝑐). Kirja VI hyödyntää kirjassa V kehitettyä verrannon teoriaa
monikulmioihin liittyviin suhteisiin. (Boyer 1994, s. 172-174)

Kirjat VII, VIII ja IX ovat omistettu lukuteorialle. Kun antiikin Kreikassa puhuttiin luvuista,
tarkoitettiin yksinomaan luonnollisia lukuja eli positiivisia kokonaislukuja. (Boyer 1994, s. 174)
Luvut miellettiin (janojen) pituuksiksi. Kirjassa VII Eukleides määrittelee käsitteet yksikkö ja luku
määrittelemällä luvun yksiköiden monikerraksi. Tämän mukaan ensimmäinen luku olisi 2, sillä sen
voi ilmoittaa muodossa 2 ∗ 1. Kirjassa VII määritellään myös käsitteet suhde, jaollisuus, pariton,
parillinen ja alkuluku. (Thompson 1991, s. 94) Kirjassa VII käytetyt todistukset ovat erilaisia kuin
tänä päivänä käytetyt, sillä se kuvasi lukuja janoilla ja käytti janalle merkintää AB (Boyer 1994, s.
174-175). Kirja VIII sisältää geometrista sarjaa koskevia lauseita ja neliöiden ja kuutioiden
ominaisuuksia (Boyer 1994, s. 175).

Kirjassa IX osoitetaan aritmetiikan peruslause, jonka mukaan jokainen yhtä suurempi luonnollinen
luku voidaan kirjoittaa alkulukujen tulona. Kirjassa IX esitellään myös täydellisen luvun määritelmä
ja Kirja IX sisältää myös todistuksen, jonka mukaan annettua alkulukua kohti löytyy aina suurempi
alkuluku. (Thompson 1991, s. 34 & 94 & 399) Eukleideen todistus on epäsuora ja menee näin:
”Olkoon P kaikkein alkulukujen tulo, joka oletetaan äärelliseksi luvuksi. Tutkitaan nyt seuraavaa
lukua 𝑁 = 𝑃 + 1. Luku N ei voi olla alkuluku, sillä se olisi ristiriidassa oletuksen kanssa, että P on
kaikkien alkulukujen tulo. Niinpä N on jaollinen jollain luvulla p. Mutta p ei voi olla mikään luvun
P alkutekijöistä, sillä silloin sen täytyisi olla luvun 1 tekijä. Siksi luvun p on oltava erilainen
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alkuluku kuin tulossa P olevat, joten oletus, että P on kaikkien alkulukujen summa on väärä.”
(Boyer 1994, s. 176).

Kirja X keskittyy yhteismitattomien janojen systemaattiseen luokitteluun ja sitä pidetään Alkeiden
vaikeimpana kirjana. Nykytermein sanoisimme kirjan X käsittelevän muotoa 𝑎 ± √𝑏, √𝑎 ± √𝑏,
√𝑎 ± √𝑏 ja √√𝑎 ± √𝑏 olevia irrationaalilukuja, joissa a ja b ovat rationaalilukuja. Kirja X sisältää
enemmän lauseita kuin mikään muu Alkeet-kirja. Sen sisältämät 115 lausetta käsittelevät nykyisten
irrationaalilukujen geometrisia vastineita. Kirja XI käsittelee avaruusgeometriaa. Eukleideen
määritelmän mukaan kolmiuloitteisella kappaleella on pituus, leveys ja syvyys. (Boyer 1994, s.177179) Lisäksi siinä lasketaan pyramidin tilavuus ja käytetään tyhjennysmenetelmää, jota voisi pitää
modernin raja-arvon käsitteen edeltäjänä (Thompson, 1991, s. 95 & 399).

Kirja XII sisältää kahdeksantoista lausetta, jotka liittyvät kuvioiden mittaukseen ekshaustio- eli
tyhjennysmenetelmällä. Ekshaustiomenetelmässä annetusta suureesta vähennetään vähintään sen
puolikas ja jäljelle jääneestä osasta taas vähintään sen puolikas, jolloin lopulta päädytään
suureeseen, joka on pienempi kuin mikä tahansa samankaltainen suure. Integraalilaskenta perustuu
ekshaustiomenetelmään. Viimeinen kirja eli kirja XIII käsittelee viiden säännöllisen monitahokkaan
ominaisuuksia. Siinä esimerkiksi esitellään ympyrän sisään piirretyn monitahokkaan särmän
suhteen ympyrän halkaisijaan jokaiselle monitahokkaalle. Kirjan viimeisen lauseen mukaan ei ole
muita säännöllisiä monitahokkaita kuin tetraedri, oktaedri, heksaedri, ikosaedri ja dodekaedri eli
Platonin kappaleet. (Boyer 1994, s. 179-180)

Eukleideen todistus sille, että Platonin kappaleita ei voi olla enempää kuin viisi perustuu siihen, että
jotta monikulmioista voitaisiin muodostaa kolmiulotteinen kappale, tarvitaan aina piste, jossa kolme
sivua kohtaa toisensa eli niin sanottu kulmapiste. Tetraedri muodostuu, kun kolme tasasivuista
kolmiota yhdistetään kulmapisteestä. Kun liitetään neljä, saadaan pyramidi, joka ei kuitenkaan ole
Platonin kappale, mutta jos pyramidin alle liitetään toinen käännetty pyramidi, saadaan oktaedri,
joka puolestaan on Platonin kappale. Viidestä tasasivuisesta kolmiosta saadaan ikosaedrin alku,
mutta kuudesta saadaan vain litteä paperi, joten tasasivuisista kolmioista ei voi saada aikaan
enempää Platonin kappaleita. Jos taas liittää kolme neliötä kulmapisteestä, saadaan kuutio. Neljästä
neliöstä syntyy taas vain litteä paperi, joten neliöistä ei voi saada aikaiseksi enempää Platonin
kappaleita. Kolme viisikulmiota tuottaa kulmapisteen, joka on dodekaedrin alku, kun taas neljää
viisikulmiota ei voi enää liittää. Kolme kuusikulmiota ovat yhdistettyinä litteänä tasossa, joten
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kuusikulmioista tai niitä suuremmista säännöllisistä monikulmioista ei voi muodostaa enempää
Platonin kappaleita, sillä kuusikulmioita suurempia säännöllisiä monikulmioita ei voi liittää
kulmapisteistä. Niinpä on olemassa vain viisi mahdollisa Platonin kappaletta. (Bellis 2011, s. 9394)

Alkeita käytettiin kouluopetuksessa keskeisessä osassa 1800-luvulle asti. Suomessa siitä muokattiin
helpompia ja käytäntöön suuntautuvia versioita. (Lehtinen 2000, s.28)

Eukleideen töistä on säilynyt yhteensä viisi: Alkeet eli Elementa, Data, Kuvioiden jakamisesta,
Fenomena ja Optiikka. Data on mahdollisesti kirjoitettu käytettäväksi Alkeiden kuuden
ensimmäisen kirjan rinnalla, kuten nykypäivän oppikirjojen rinnalla käytetään taulukkokirjaa. Se
sisältää useita lauseita, jotka liittyvät suureiden suhteisiin. Esimerkiksi jos kaksi suuretta a ja b
tunnetaan, tunnetaan myös niiden suhde. Toisena esimerkkinä on, että jos tunnetun nelikulmion ala
AB piirretään janalle AC, jonka pituus myös tunnetaan, ja jos lisäksi ala BC on se osuus, jolla AB
jää vajaaksi annetusta alasta AD, nelikulmion BC mitat tunnetaan. Kuvioiden jakamisesta käsittelee
nimensä mukaisesti erilaisten tasokuvioiden jakamista osiin. Fenomena on tähtitieteilijöiden
käyttämän pallogeometrian kuvaus. Optiikassa käsitellään perspektiivejä. Sen eräs tavoite on
osoittaa, että esine ei välttämättä aina ole sen kokoinen kuin miltä se näyttää. (Boyer 1994, s. 157159)

Alkeet on varhaisin kreikkalaisten matemaatikkojen tähän päivään asti säilynyt teos. Sen lisäksi se
on myös kaikkein merkityksellisin antiikin kreikkalaisten kirjoittama matemaattinen teos. Alkeet
kirjoitettiin noin 300 eKr, minkä jälkeen sitä on jäljennetty ja kopioitu uudelleen ja uudelleen.
Vaikka tämä aiheutti virheitä ja muunnelmia, Alkeista on onnistuttu luomaan melko hyvä kuva
Eukleideen alkuperäisen version sisällöstä. (Boyer 1994, s. 181)
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Eukleides kehitti kuuluisan algoritmin kahden alkion a ja b suurimman yhteisen tekijän
löytämiseksi (Thompson 1991, s. 92). Määritetään esimerkiksi lukujen a=3142 ja b=1112 suurin
yhteinen tekijä käyttämällä Eukleideen algoritmia.
3142 = 2 ∗ 1112 + 918
1112 = 1 ∗ 918 + 194
918 = 4 ∗ 194 + 142
194 = 1 ∗ 142 + 52
142 = 2 ∗ 52 + 38
52 = 1 ∗ 38 + 14
38 = 2 ∗ 14 + 10
14 = 1 ∗ 10 + 4
10 = 2 ∗ 4 + 2
4=2∗2

Eli syt(3142, 1112) on siis 2.
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4.2.Arkhimedes
Eräs muinaisen Kreikan tunnetuista matemaatikoista oli Arkhimedes Syrakusalainen. Arkhimedes
edisti matematiikkaa paljon Eukleideen ajoista. Arkhimedeen kerrotaan nuorempana keksineen
Niilin laaksossa ”Arkhimedeen ruuvin” veden nostamiseen. Arkhimedeen ruuvi on ruuvikierre, joka
nostaa vettä ylöspäin kiertämällä sitä akselin ympärillä. Arkhimedeen ruuvia käytetään yhä tänäkin
päivänä. Arkhimedes kykeni ratkaisemaan sekä käytännönläheisiä ongelmia että monimutkaisia
matemaattisia pohdintoja. Arkhimedes kehitti myös vipuja ja taljoja, joilla saatiin jopa suuria
laivoja liikkeelle, sekä tehokkaita aseita suojellakseen kotiaan roomalaisten hyökkäykseltä.
(Dunham 1990, s. 84-87)

Arkhimedes keksi niin sanotun vipulain, jonka mukaan vivulla olevat kaksi kappaletta ovat
tasapainossa, jos kappaleiden etäisyydet vivun tukipisteestä ovat kääntäen verrannollisia
kappaleiden painoihin. Arkhimedeen mukaan tukipisteen suhteen symmetriset kappaleet ovat
tasapainossa. Arkhimedestä voisi jopa pitää matemaattisen fysiikan perustajana, sillä hän keksi
myös hydrostaattisen periaatteen. Arkhimedeen mukaan nestettä painavampi kappale uppoaa veteen
ja sen syvyys määräytyy sen painon perusteella. Kappaleen syrjäyttämän nestemäärän paino on yhtä
suuri kuin kappaleen paino. Arkhimedeen kerrotaan nousseen ylös kylvystään huutaen ”Heureka”
keksiessään hydrostaattisen periaatteen. Arkhimedes väitti myös osaavansa kirjoittaa luvun, joka on
suurempi kuin maailmankaikkeuden täyttämiseen tarvittavien hiekanjyvien määrä. Arkhimedes teki
useita päätelmiä ja laskelmia maailmankaikkeuden koosta ja päätteli näihin laskelmiin perustuen
silloisen tunnetun maailmankaikkeuden kokoisen pallon täyttämiseen tarvittavan korkeintaan 1063
hiekanjyvästä. Arkhimedes kuvasi tämän luvun kymmeneksi miljoonaksi kahdeksannen
kertaluokan luvuksi. (Boyer 1994, s. 184-189) Vipulakia opetetaan sekä peruskoulun että lukion
fysiikan tunneilla ja hydrostaattista periaatetta opetetaan lukion fysiikassa.

Arkhimedes pääsi egyptiläisiä ja babylonialaisia lähemmäs ympyrän kehän ja halkaisijan suhteen
likiarvon määrityksessä. Arkhimedes piirsi ympyrän sisään säännöllisiä monikulmioita, joiden
sivujen lukumäärä kaksinkertaistui aina lukuun 96 asti, ja laski niiden piirien pituuksia. Hän
määritteli jonon Pn, pn, P2n, p2n, P4n, p4n,..., jossa Pn ovat ympyrän ympäri piirrettyjen n-kulmaisten
monikulmioiden piirit ja pn ovat ympyrän sisään piirrettyjen monikulmioiden piirit. Arkhimedes
2𝑝𝑛 𝑃𝑛

lähti laskemaan lukuja kaavoilla 𝑃2𝑛 = (𝑝

𝑛 +𝑃𝑛 )

ja 𝑝2𝑛 = √𝑝𝑛 𝑃𝑛 . Laskemalla arvoja lukuun 96 asti

Arkhimedes määritteli luvun 𝜋 arvon välille 310
< 𝜋 < 310
. (Boyer 1994, s. 190-191) Arkhimedes
71
70
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ei tuntenut piitä sellaisenaan, mutta hän ymmärsi, että sama luku sitoi ympyrän piirin ja pinta-alan
toisiinsa, ja hän todisti asian ”reductio in absurdum” menetelmällä. Arkhimedeen mukaan
4

paraabelin pinta-ala on 3 sen sisälle piirretyn kolmion pinta-alasta (Katz 2009, s. 104).
Yksi Arkhimedeen merkittävimmistä teoksista oli Pallosta ja lieriöstä. Teoksessa hän määritteli
pallon ja muiden kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja. Arkhimedes määritti suoran ympyrälieriön
vaipan alan olevan 𝐴𝑣 = 2𝜋𝑟ℎ. Arkhimedes käytti pallon pinta-alan määrittämiseen
ekshaustiomenetelmää ja määritti pallon pinta-alan olevan neljä kertaa niin suuri kuin pallon
suurimman sisältämän ympyrän. Suurin ympyrä tarkoittaa tässä tapauksessa ympyrää, joka on
ympyrän keskellä, jonka pinta-ala siis on 𝜋𝑟 2. Tästä pallon pinta-alaksi saadaan 𝐴 = 4𝜋𝑟 2 .
Arkhimedes todisti pallon pinta-alan olevan neljä kertaa suurimman ympyrän pinta-alan
todistamalla, että pallon pinta-ala ei voinut olla yli neljä kertaa ympyrän ala eikä myöskään alle
neljä kertaa ympyrän ala. Pallon pinta-alan jälkeen Arkhimedes määritti pallon tilavuuden olevan
neljä kertaa niin suuri kuin kartion, jonka pohja on yhtä suuri kuin pallon suurin sisältämä ympyrä
ja jonka korkeus on yhtä suuri kuin ympyrän säde. Tällaisen kartion tilavuus on
1

1

1

4

𝑉 = 3 𝜋𝑟 2 ℎ = 3 𝜋𝑟 2 𝑟 = 3 𝜋𝑟 3. Kertomalla tämän neljällä saadaan siis pallon tilavuus eli 𝑉 = 3 𝜋𝑟 3 .
(Dunham 1990, s. 99-103)

Määritettyään pallon pinta-alan ja tilavuuden Arkhimedes määritti pallon ympärillä olevan lieriön
pinta-alan ja tilavuuden suhteen palloon. Pallon ympärillä olevan lieriön pohjan säde on sama kuin
pallon ja lieriön korkeus on kaksi kertaa pallon säde. Lieriön kokonaispinta-ala koostuu pohjasta,
kannesta ja vaipasta, joten
𝐴𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖ö = 2𝜋𝑟ℎ + 𝜋𝑟 2 + 𝜋𝑟 2 = 2𝜋𝑟(2𝑟) + 2𝜋𝑟 2 = 6𝜋𝑟 2 =

3
3
(4𝜋𝑟 2 ) = 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜
2
2

eli lieriön pinta-ala on puolet suurempi kuin pallon. Lieriön tilavuus on puolestaan
3 4
3
𝑉𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖ö = 𝜋𝑟 2 ℎ = 𝜋𝑟 2 (2𝑟) = 2𝜋𝑟 3 = ( 𝜋𝑟 3 ) = 𝑉𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜
2 3
2
eli myös lieriön tilavuus on puolet suurempi kuin pallon. Siis sekä lieriön pinta-ala että tilavuus
ovat puolet suuremmat kuin sen sisällä olevan pallon. Arkhimedeen sanotaan pyytäneen, että hänen
hautansa ylle laitettaisiin lieriö, jonka sisällä olisi pallo ja tämä toive myös ilmeisimmin toteutui.
(Dunham 1990, s. 104-105)
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4.3.Apollonios
Kolmas antiikin Kreikan matematiikan hellenistisen periodin suurista matemaatikoista Eukleideen
ja Arkhimedeen rinnalla oli Apollos Pergeläinen. Kuitenkin suurin osa hänen töistään on hävinnyt.
Useiden Apollonioksen teosten nimet ja osa sisällöstä tunnetaan siitä huolimattakin. Hänen
teoksiinsa kuuluu Janojen erottamisesta, Alan erottamisesta, Annetuissa suhteessa leikkaamisesta,
Tangenteista, Siirroista sekä Tasourista. Janojen erottamisesta käsittelee tyyppiä 𝑎𝑥 − 𝑥 2 = 𝑏𝑐
olevan toisen asteen yhtälön ratkaisemista, mikä tarkoittaa, että janalle sovitetaan suorakulmiota,
jonka koko on toisen suorakulmion ja neliön erotus. Alan erottamisesta-kirjan keskeinen ongelma
on samanlainen, mutta siinä ratkaistaan geometrisesti muotoa 𝑎𝑥 + 𝑥 2 = 𝑏𝑐 oleva toisen asteen
yhtälö. Annetuissa suhteessa leikkaamisesta käsittelee ongelmaa, jossa suoralla on neljä pistettä A,
B, C ja D ja tehtävänä on määrittää viides piste P siten, että janojen AP ja CP muodostama
suorakulmio on annetussa suhteessa janojen BP ja DP muodostamaan suorakulmioon. (Boyer 1994,
s. 211-214)

Tangenteista-kirjan ongelmana on, että on annettu kolme kuviota, joista kukin voi olla joko piste,
suora tai ympyrä ja tehtävänä on piirtää ympyrä, joka sivuaa niistä jokaista. Tasourista puolestaan
käsittelee kahta uraa, jonka toisen määritelmä on ”Niiden pisteiden ura, joiden kahdesta kiinteästä
pisteestä laskettujen etäisyyksien neliöiden erotus on vakio, on pisteitä yhdistävän janan normaali”
ja toisen on ”Niiden pisteiden ura, joiden kahdesta kiinteästä pisteestä laskettujen etäisyyksien
suhde on vakio, on ympyrä”. (Boyer 1994, s.213-214)

Apollonios kehitteli myös paljon kartioiden teoriaa. Kartioleikkauksia esiteltiin Apollonioksen
teoksessa Konika eli Kartioleikkauksista. Apollonios todisti, ettei kartion tarvitse olla suora vaan se
voi myös olla vino. Apollonioksen määritelmä ympyräkartiosta on samanlainen kuin tänäkin
päivänä käytettävä eli ”Jos mielivaltaisen, pisteen kautta kulkevan suoran annetaan pyörähtää
ympyrän kehän, joka ei ole pisteen kanssa samassa tasossa, jokaisen pisteen kautta, suora piirtää
kaksoiskartion pinnan”. Apollonios nimesi termit ellipsi ja hyperbeli. Näitä sanoja oli käytetty
aiemminkin, mutta Apollonios antoi niille niiden tänä päivänä tunnetut merkitykset. (Boyer 1994,
s.216-219) Apollonioksen mukaan ellipsi, paraabeli ja hyperbeli saadaan leikkaamalla kartion pinta
tasolla, joka ei kulje kartion kärkien kautta. Ellipsi saadaan, jos taso leikkaa yhden vaippapinnan
kaikkia emäviivoja. Paraabeli saadaan, jos taso leikkaa yhtä vaippapintaa ja on yhdensuuntainen
yhden emäviivan kanssa. Hyperbeli taas saadaan, jos taso leikkaa kahta vaippapintaa. Kartion
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emäviivalla tarkoitetaan jokaista kartion janaa, joka yhdistää kartion kärjen kannan rajakäyrän
pisteeseen. (Thompson 1991, s. 184-185)

Apollonios ei ollut ainoastaan matemaatikko, vaan hän oli myös kuuluisa tähtitieteilijä (Boyer 1994,
s. 215). Apollonios lähti liikkeelle siitä, että Aurinko ei kiertänyt Maapalloa vakionopeudella.
Antiikin Kreikkalaiset olivat päätelleet tämän siitä, että vuodenajat eivät olleet yhtä pitkiä.
Apollonios ehdotti vastaukseksi ongelmaan sitä, että piste, jonka ympärillä Aurinko kiertää
elliptisellä radalla, ei ollut Maapallon keskellä. (Katz 2009, s. 140) Myöhemmin Apollonios kehitti
kaksi mallia, joista ensimmäinen oli episyklinen malli, jossa Aurinko A liikkui tasaisesti pienellä
ympyrällä, jonka keskipiste puolestaan liikkui tasaisesti pitkin suuremman ympyrän kehää, jonka
keskipiste on Maapallo E. Toinen malli oli eksentrinen malli, jossa Aurinko A liikkui tasaisella
nopeudella pitkin suuren ympyrän kehää, jonka keskipiste D liikkui pitkin pientä ympyrää, jonka
keskipiste oli Maapallo E (kuva 8). Apollonios yhdisti nämä mallit, sillä jos AC=DE, nämä kaksi
mallia vastaavat toisiaan. (Boyer 1994, s. 215-216)

Kuva 8
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4.4.Kolme suurta ongelmaa
Antiikin Kreikassa tunnettiin kolme klassista ongelmaa tai kolme suurta ongelmaa. Ne olivat
kulman jako kolmeen yhtä suureen osaan, kuution kahdentaminen ja ympyrän neliöinti. Mikään
näistä ongelmista ei ratkea viivaimen ja harpin avulla. Näistä ensimmäinen, kulman jako kolmeen
yhtä suureen osaan, tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että mielivaltaista kulmaa ei voida jakaa
kolmeen yhtä suureen osaan asteikottoman viivaimen ja harpin avulla. Suora kulma voidaan jakaa
kolmeen osaan, mutta esimerkiksi 60 asteen kulmaa ei voida jakaa. Tämä ongelma on kuitenkin
ratkaistavissa Arkhimedeen spiraalilla, jonka yhtälö napakoordinaatistossa on 𝑟 = 𝑎𝜃. Kulman
jakaminen kolmeen yhtä suureen osaan Arkhimedeen spiraalin avulla ei kuitenkaan onnistu
pelkästään harpin ja viivaimen avulla, joten se ei ole euklidinen konstruktio. (Thompson 1991, s.
195 & 217)

Toinen klassisista ongelmista oli kuution kahdennus, jossa kuution tilavuus pitäisi kasvattaa
kaksinkertaiseksi. Oletetaan, että kuution tilavuus on aluksi 1 ja merkitään kuution sivun pituutta
muuttujalla x. Jotta kuutio kahdentuisi, pitäisi ratkaista yhtälö 𝑥 3 − 2 = 0. Tälle yhtälölle ei
kuitenkaan ole rationaaliluku ratkaisuja, joten yhtälöä ei voi ratkaista viivaimen ja harpin avulla.
Kolmas klassinen ongelma oli ympyrän neliöinti, jossa harpin ja viivaimen avulla pitäisi piirtää
neliö, jonka pinta-ala on yhtä suuri kuin jonkin annetun ympyrän ala. Jos valitsemme ympyrän,
jonka säde on 1, sen pinta-alaksi tulee 𝜋. Jotta neliön ala olisi yhtä suuri, tulisi ratkaista √𝜋. Tämä
ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä 𝜋 on transkendenttinen luku. (Thompson 1991, s. 224 & 425)
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5.Antiikin Kreikan matematiikan päätös
Antiikin Kreikan matematiikka kesti noin tuhannen vuoden ajan. Eukleideen, Arkhimedeen ja
Apollonioksen ajan jälkeen seurasi taantuma, jolloin matemaattiset innovaatiot vähenivät. Se
kääntyi nousuksi vielä noin sadaksi vuodeksi vuosina 250-350 jKr. Tänä aikana Diofantos kirjoitti
teoksensa Arithmetica, joka koostui kolmestatoista kirjasta, joista kuitenkin vain kuusi on säilynyt
tähän päivään. (Boyer 1994, s. 258-261) Aluksi Diofantos esitteli kokonaisen osat ja julkaisi
3

1

murtolukukäsitteensä esimerkiksi 4 = 3 ∗ 4. Diofantos viittasi käsitteisiin osoittaja ja nimittäjä.
Diofantoksella oli myös merkit potensseille 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑥 4 ja niin edelleen. (Thompson 1991, s. 70-71)

Diofantosta voidaan pitää symbolisen algebran isänä. Diofantos ratkaisi yhtälöitä tuntemattomien
avulla, vaikka hänen tapansa poikkesi hieman nykypäiväisestä tavasta. Diofantoksen merkinnöillä
esimerkiksi lauseke 2𝑥 4 + 3𝑥 3 − 4𝑥 2 + 5𝑥 − 6 tulee muotoon SS C3x 5M S4 u6. Diofantoksen
merkintöjen avulla kreikkalainen algebra ei rajoittunut enää vain kolmeen ensimmäiseen potenssiin.
Hän ei merkinnyt tuntemattomia kirjaimilla x ja y, vaan esimerkiksi jos hän halusi löytää kaksi
lukua, joiden summa oli 20, hän ilmaisi niitä (tämän päivän merkinnöin) suureilla 10 + 𝑥 ja 10 − 𝑥.
Diofantos ratkaisi aina yhtälöille yhden tarkan vastauksen, vaikka yhtälöillä olisi saattanutkin olla
äärettömän monta ratkaisua. Diofantoksen tutkielmilla oli suuri merkitys keskiajan algebrassa sekä
tämän päivän trigonometriassa. Diofantoksella oli myös suuri vaikutus moderniin lukuteoriaan.
(Boyer 1994, s. 265-268)

Diofantoksen elämästä on esitetty arvoitus 400- tai 500-luvulta peräisin olevassa
ongelmakokoelmassa ”Kreikkalainen antologia”, joka menee näin: ”Jumala salli hänen olla pojan
kuudenneksen elämästään ja lisättyään tähän kahdestoistaosan, Hän verhosi pojan posket untuviin;
Hän lahjoitti pojalle avioliiton valon seitsemäsosan kuluttua, ja viisi vuotta heidän avioliittonsa
jälkeen Hän antoi hänelle pojan. Voi myöhäissyntyistä lapsiparkaa! Kun hän oli saavuttanut puolet
isänsä iästä, kylmä Kohtalo otti hänet. Lohdutettuaan murhettaan tällä lukuja käsittelevällä tieteellä
neljän vuoden ajan hän päätti elämänsä” (Boyer 1994, s. 261).
𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

Tästä arvoituksesta saadaan aikaan yhtälö 𝑥 = 6 + 12 + 7 + 5 + 2 + 4, jonka ratkaisuksi saadaan
x=84. Arvoituksen mukaan Diofantos eli siis 84-vuotiaaksi.

Toinen roomalaisen periodin aikana vaikuttaneista matemaatikoista oli Pappos. Hän laati tutkielman
nimeltä Kokoelma, joka piti sisällään esimerkiksi Eukleideen, Arkhimedeen, Apollonioksen ja
26

Ptolemaioksen lauseiden todistusten vaihtoehtoja ja niitä koskevia lemmoja. Kokoelma oli hyvin
tärkeä kreikkalaisen matematiikan säilymisen kannalta ja se sisälsi useita uusia keksintöjä ja
yleistyksiä. Kokoelma sisälsi kahdeksan kirjaa, mutta niistä ensimmäinen sekä toisen alku ovat
hävinneet. Kolmas kirja käsittelee geometriaa ja antiikin kolmea suurta ongelmaa. Neljännessä
kirjassa Pappos erittelee, että avaruusongelmia ratkoessa ei tule käyttää viivallisia uria ja kappaleita
eikä viivallisia uria tule käyttää taso-ongelmissa. Neljäs kirja sisältää myös muun muossa
Pythagoraan lauseen yleistyksen ja laajentaa Arkhimedeen teoreemoja. (Boyer 1994, s. 268-272)

Kokoelman viides kirja on kiinnittänyt ihmisten huomiota herättämällä kysymyksen mehiläisten
ajattelukyvystä. Pappos osoitti kirjassa, että vaikka monikulmioiden piiri olisi sama, monikulmion
ala on sitä suurempi, mitä enemmän kulmia sillä on. Siksi Pappos myös totesi mehiläisten omaavan
jonkinlaista matemaattista päättelykykyä, sillä ne rakentavat kennonsa kuusikulmaisiksi
nelikulmioiden tai kolmioiden sijaan. Kirja käsittelee muutenkin yhtä suuria piirejä sisältäviä
ongelmia. Kuudes ja seitsemäs kirja sisältävät pääasiassa matematiikan soveltamista tähtitieteeseen,
optiikkaan ja mekaniikkaan. Seitsemäs kirja sisältää myös analyysin perusteet. Kirjassa Pappos
kertoo analyysin olevan ”menetelmä, jossa etsittyä asiaa pidetään annettuna ja sen seurausten kautta
päädytään järjestelmällisesti asiaan, jota pidetään synteesin tuloksena”. Pappoksen mukaan analyysi
oli siis käänteinen ratkaisu, josta syntyy ketju, jota seuraamalla päinvastaisessa järjestyksessä
saadaan pätevä todistus. (Boyer 1994, s. 273-275)

Vuonna 529 Itä-Rooman keisari Justinianus sulki Ateenan Platonin Akatemian ajatellen Akatemian
pakanaoppien ja muidenkin Ateenan filosofien koulukuntien uhkaavan puhdasoppista kristinuskoa.
Filosofit kääntyivät itään etsimään suotuista oppiympäristöä. Vuosi 529 oli siten antiikin
matematiikan päätös Euroopassa. Matemaatikot levisivät Lähi- ja Kaukoidän maihin jatkaen
oppejaan niissä. (Boyer 1994, s. 281-282)
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6.Antiikin Kreikan matematiikan näkyminen tämän päivän kouluissa
Oppilaiden kanssa käymistäni keskusteluista ja kuulemistani asioista on jäänyt sellainen tunne, että
nuorten suhtautuminen ja käsitykset antiikin Kreikan matematiikasta ovat hyvin vaihtelevia. Osa
tuntuu arvostavan sitä, että kreikkalaiset osasivat laskea niin hienosti ja keksivät paljon asioita, kun
taas monet ovat vihaisia kreikkalaisille, sillä oppilaiden pitää nyt opetella näitä Kreikassa keksittyjä
asioita. Myös oppilaiden tietämys antiikin matematiikasta on melko vähäistä. Monet oppilaat ehkä
tietävät, että matematiikkaa kehiteltiin paljon Kreikassa, mutta eivät tiedä täsmälleen mitä, kun taas
monet eivät tiedä antiikin Kreikan matematiikasta yhtään mitään. Monet esimerkiksi osaavat
Pythagoraan lauseen ja tietävät myös sen nimen, mutta eivät tiedä Pythagoraan olleen kreikkalainen
tai että milloin kyseinen lause on keksitty. Vain harva oppilas tuntuu ymmärtävän, miten
merkityksellistä antiikin Kreikan matematiikka on matematiikan historian kannalta. Monille
oppilaille tulee antiikin Kreikasta ensimmäisenä mieleen esimerkiksi hienot patsaat tai heidän
filosofiansa vaikka matematiikka oli myös hyvin keskeisessä osassa Kreikan kulttuurissa.

Aloin tarkastella yhtä matematiikan peruskoulun kirjasarjaa ja valitsin tarkasteluun Kuutiokirjasarjan. Tarkastelin kirjasarjan seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoja. Luin
kaikki kirjat läpi etsien esimerkkejä ja mainintoja antiikin Kreikan matematiikasta. Lisäksi luin
kirjasarjaan kuuluvat opettajan materiaalit. Kuutio-kirjasarjassa opetetaan paljon antiikin Kreikasta
peräisin olevaa matematiikkaa, mutta sen ei mainita olevan peräisin antiikin Kreikasta. Tällaiset
asiat jätetään opettajan vastuulle. Kirjoissa puhutaan kreikkalaisista aakkosista. Kuutio 7 sivulla 102
puhutaan kolmion merkillisistä pisteistä, mutta kreikkalaisia ei mainita lainkaan. Kirjassa opetetaan
piirtämään kulmia ja kuvioita harpin ja viivaimen avulla. Sivulla 130 puhutaan alkuluvuista ja
opetukseen liittyväksi materiaaliksi mainitaan Erastostheneen seula. Sivulla 132 opetetaan
laskemaan suurinta yhteistä tekijää, mutta kirjassa ei opeteta Eukleideen algoritmia, joka olisi
minun mielestäni hyvä tapa opettaa suurimman tekijän laskeminen. Sen sijaan kirjassa opetetussa
tavassa luvut jaetaan alkutekijöihin. Kirjan esimerkki menee näin:

Mikä on lukujen 18 ja 60 suurin yhteinen tekijä?
Jaetaan luku 18 alkutekijöihin: 18 = 2 ∗ 3 ∗ 3
Jaetaan luku 60 alkutekijöihin: 60 = 2 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 5
Lukujen 18 ja 60 yhteiset alkutekijät: 2 ja 3
Suurin yhteinen tekijä on 2 ∗ 3 = 6.
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Kirjan käyttämä tapa jätti ainakin omasta kokemuksestani oppilaille paljon kysymyksiä.

Eukleideen algoritmilla tehtävä olisi puolestaan ratkennut näin:
60 = 3 ∗ 18 + 6
18 = 3 ∗ 6

Eli syt(60, 18) on 6. Eukleideen algoritmi olisi minusta kätevä tapa opettaa suurimman yhteisen
tekijän laskeminen ja samalla oppilaille voisi opettaa hieman Eukleideen matematiikasta.

Kuutio 8-kirjan sivulla 80 käsitellään kolmion pinta-alan laskemista ja kyseisen sivun opettajan
materiaaleissa suositellaan mainitsemaan myös Heronin lause. Sivulla 82 opetetaan Pythagoraan
lause ja sivulla kerrotaan Pythagoraan olleen kreikkalainen matemaatikko ja filosofi. Opettajan
materiaaleissa kehotetaan kertomaan hieman taustatietoa Pythagoraasta, mikä on hyvä, sillä
Pythagoraan lauseen opettaminen olisi hyvä hetki opettaa myös hieman matematiikan historiasta.
Sivulla 92 opetetaan ympyrän kehästä, halkaisijasta ja piistä. Samalla sivulla kerrotaan myös kuinka
Arkhimedesta pidetään suurimpana Kreikan matemaatikoista ja kuinka hän osoitti piin arvon olevan
10

10

lukujen 3 70 ja 3 71 välillä. Opettajan materiaaleissa on myös paljon lisätietoa piin historiasta.
Kuutio 9-kirjan sivulla 66 mainitaan kreikkalainen matemaatikko Hipparchus, joka laati
ensimmäisen matemaattisen taulukon. Opettajan materiaaleissa puhutaan myös Ptolemaioksesta.
Sivulta 88 alkaen aletaan käydä läpi erilaisia avaruuskappaleita ja oppitunnin materiaaliksi on
merkitty moniste Platonin kappaleista. Sivulla 104 käsitellään palloa ja opettajan materiaaleissa
kehotetaan kertomaan, kuinka Arkhimedes laski ensimmäisenä pallon pinta-alan ja tilavuuden.
Sivulla 114 käsitellään matemaattista päättelyä ja sivulla mainitaan myös Aristoteles, joka tutki
erilaisia matemaattisia päättelyjä. Kyseisessä kappaleessa myös pitää perustella väittämiä todeksi
eikä vain laskea erilaisia laskuja.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kohdassa S1 mainitaan, että tutustutaan
todistamisen perusteisiin. Antiikin Kreikassa todistaminen oli suuressa osassa. Kohdassa S5 on
erikseen mainittu sekä Pythagoraan lause että Thaleen lause. Näitä lauseita pidetään siis erityisen
tärkeinä. (POPS 2014, s. 375-376)
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Suuri ero Platonin oppien ja tämän päivän opetuksen välillä on, että Platon painotti tiedon ja
totuuden etsimistä ja hän halusi välttää mekaanista mittaamista ja laskemista. Tämän päivän
kouluissa suuri osa opetuksesta perustuu mittaamiseen ja laskemiseen. Zenonin paradokseista ei
puhuta peruskoulun tai lukion matematiikan oppikirjoissa, mutta ne ovat otettu puheeksi ainakin
omilla lukion filosofian tunneilla.

Jos vertaa Alkeita tämän päivän oppikirjoihin, niin Alkeissa todistettiin paljon enemmän asioita.
Antiikin Kreikassa oli ehkä tärkeämpää todistaa, miksi jokin matemaattinen ilmiö pitää paikkansa,
kun taas tänä päivänä pidetään tärkeämpänä sitä, että oppilas osaa laskea mahdollisimman paljon
erilaisia laskuja.
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7.Kyselytutkimus
Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat
Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vastaajien yleisiä näkemyksiä antiikin Kreikan
matematiikasta, miten he oppivat parhaiten sekä miten he muuttaisivat matematiikan opetusta.
Halusin saada tietää, millaisia ajatuksia antiikin Kreikka tuo vastaajilla mieleen ja miten tärkeänä he
pitävät sitä tänä päivänä. Halusin myös saada selville, miten hyvin heille on jäänyt koulussa
opetettu matematiikka mieleen ja miten matemaattisissa taidoissa olevia puutteita olisi saanut
heidän mielestään korjattua.

Tutkimusaineiston keruu
Keräsin tutkimusaineiston kyselytutkimuksen avulla. Tein kyselyn Google driveen ja jaoin sitä
perheenjäsenilleni ja ystävilleni. He saivat vastata kysymyksiin avoimesti. En antanut vastaajille
ohjeita kyselyä varten, mutta neuvoin heitä, jos heille tuli kysyttävää. Keräsin kyselyyn vastauksia
marraskuussa 2021. (Liite 1)

Tutkimuksen kohdejoukko
Tutkimukseeni vastasivat perheenjäseneni ja ystäväni. Tähän kuului ihmisiä ikäväliltä 17-60 vuotta.
Vastaajilla oli hyvinkin erilaisia koulutustaustoja. Ainoana kriteerinäni oli, että vastaaja oli käynyt
peruskoulun. En erotellut vastauksia vastaajan sukupuolen, iän tai koulutustason perusteella, sillä
näillä seikoilla ei ollut mielestäni merkitystä tutkimukseni kannalta. Halusin kaikkien vastausten
olevan tasa-arvoisia ja halusin vastauksia mahdollisimman erilaisilta ihmisiltä, jotta saisin
mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ihmisten käsityksistä ja ajatuksista sekä antiikin
Kreikan että tämän päivän matematiikasta. Halusin pitää kyselyn peruskoulusta valmistuneille, sillä
halusin tietää, millainen vastaajieni suhtautuminen matematiikkaan on peruskoulun jälkeen.
Ajattelin myös, että peruskoulusta valmistuneet osaisivat paremmin kertoa matematiikan opetuksen
puutteista ja millaista apua he olisivat tarvinneet matematiikan opetuksessa.

Luotettavuus
Kyselyyni vastasi yhteensä 30 ihmistä. Vastaajien määrä ei ole suuri, joten vastaukset eivät
välttämättä reflektoi kovin hyvin esimerkiksi koko Suomen väestön vastauksia. Kuitenkin koska
kyselyyn vastasi henkilöitä hyvin erilaisilta elämän poluilta, sain hyvin monipuolisia vastauksia,
jotka antavat hyvää yleiskuvaa. Vastaajat vastasivat kaikkiin kysymyksiin rehellisesti ilman ulkoisia
apuvälineitä.
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Analysoin kaikkia vastauksia huolella saadakseni hyvän kokonaiskuvan vastauksista. Kokosin
jokaisen kysymyksen vastauksista alkuun muutaman kategorian, johon kaikki kysymykseen tulleet
vastaukset voitaisiin luokitella. Tein näistä kategorioista kuvaajat, jotka laitoin aina analyysin
alkuun.
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Kysymys 1.Millaisia mielikuvia antiikin Kreikan matematiikka herättää sinussa?

Valitsin tämän kysymyksen ensimmäiseksi kysymykseksi, koska halusin selvittää yleisesti,
millaisia mielikuvia antiikin Kreikan matematiikka herättää ihmisissä. Halusin saada yleiskuvan
ihmisten käsityksistä antiikin Kreikan matematiikasta. Vaikka kysymyksessä ei tarvinnut mitään
oikeaa tietoa vaan ihan omat käsitykset riittivät, monet kommentoivat, että heille tuli tunne, että
heidän olisi pitänyt tietää jotain asiasta tai että olisin testannut heidän tietämystään aiheesta, vaikka
se ei ollut tarkoitukseni.

1.Millaisia mielikuvia antiikin Kreikan matematiikka herättää
sinussa?

6
10

Lause/kaava/symboli
Varhaista matematiikkaa
Jotain huvittavaa, omituista,
mutta silti nerokasta
Jotain muuta

11

3

Luokittelin kaikki vastaukset neljään kategoriaan. Näistä ensimmäinen oli ”Lause/kaava/symboli”,
johon kuului kaikki vastaukset, jotka viittasivat johonkin tiettyyn lauseeseen tai kaavan (esimerkiksi
Pythagoraan lauseeseen), tai sitten jonkinlaisiin symboleihin. Toinen kategoria oli ”Varhaista
matematiikkaa”, johon kuuluivat vastaukset, jotka sanoivat antiikin Kreikan matematiikan olevan
varhaista matematiikkaa. Kolmas kategoria oli hieman erilainen ja nimesin sen erään vastauksen
mukaan. Se oli ”Jotain huvittava, omituista, mutta silti nerokasta” ja tähän kategoriaan kuuluivat
kaikki vastaukset, jotka puhuivat ”omituisista vanhoista ukoista pohtimassa asioita” tai vastauksia,
jotka sanoivat antiikin Kreikan matematiikan olleen hyvin nerokasta niin varhaiseksi
matematiikaksi. Viimeinen kategoria oli vain ”Jotain muuta”, johon kuului loput vastaukset, joita en
saanut luokiteltua mihinkään näistä kolmesta muusta kategoriasta.
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Tunnettuja lauseita ja kaavoja, joita nousi vastauksissa esiin, olivat Pythagoraan lause sekä
Arkhimedeen laki. Lisäksi kolmelle vastanneelle oli tullut erityisesti geometria mieleen. Symbolit
nousivat vahvasti esille outojen ja pitkien kaavojen muodossa.
Osalle heräsi paljon hienoja ja hieman outojakin mielikuvia. Muutamia esimerkkejä olivat:
”Huvittavia, silti omalla simppelillä tavalla nerokkaita”, ”Vanhoja miehiä toogat päällä hihkumassa
Heureka!”, ”Haastavia – parrakkaat miehet pohtimassa kummallisin symbolein kummallisia
ajatuksia” sekä ”Herää mielikuva pohdiskelevasta ja viisaasta joukosta, joka löytää pohdinnan ja
pohdintansa testauksen tuloksena matematiikan lainalaisuuksia”.
Monilla oli myös käsitys, että antiikin kreikkalaiset olivat erittäin viisaita, sillä he olivat osanneet
pohtia kehittyneitä asioita jo silloin.

Yleisesti voisi sanoa, että vastaajieni mielestä antiikin kreikkalaiset olivat hyvin viisaita ja pohtivat
suuria mysteerejä ehkä jopa hieman erikoisin keinoin.
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Kysymys 2. Miten tärkeää uskot antiikin Kreikan matematiikan olevan tämän päivän matematiikan
kannalta?

Valitsin tämän kysymyksen, koska halusin selvittää, kuinka tärkeänä vastaajani pitävät antiikin
Kreikan matematiikkaa tänä päivänä. Halusin tietää, uskovatko he sen olevan erittäin tärkeää vielä
tänäkin päivänä vai uskovatko he sen olevan vain entisten aikojen jäänne. Oletukseni oli, että
enemmistö vastaajista uskoisi antiikin Kreikan matematiikan olleen erittäin tärkeää tämän päivän
matematiikan kehityksen kannalta ja ainakin toivoin suurimman osan ymmärtävän, että suuri osa
tänäkin päivänä opetettavista matemaattisista aiheista sai alkunsa Kreikassa.

2.Miten tärkeää uskot antiikin Kreikan matematiikan
olevan tämän päivän matematiikan kannalta?
12

11

11

10
8
6
4

3

3

Ei kovin tärkeää

Ei tietoa

2
2
0
Erittäin tärkeää

Tärkeä pohja

Jonkin verran
tärkeää

Tähän kysymykseen oli helpompi koota yleiskatsaus, sillä valtaosa vastauksista oli hyvin selviä.
Kolmestakymmenestä vastaajasta yksitoista piti antiikin Kreikan matematiikkaa erittäin tärkeänä
tämän päivän matematiikan kannalta ja yksitoista oli sitä mieltä, että antiikin Kreikan matematiikka
oli ainakin tärkeä pohja tämän päivän matematiikalle. Kaksi uskoi, että antiikin matematiikalla oli
jonkin verran vaikutusta tämän päivän matematiikkaan, kolme ei pitänyt antiikin matematiikkaa
lainkaan tärkeänä tämän päivän matematiikalle ja kolmella ei yksinkertaisesti ollut mitään
aavistustakaan asiasta.

Suurin osa vastaajista ymmärsi antiikin Kreikan matematiikan olleen hyvin tärkeää tämän päivän
matematiikan kannalta. Hyvin monilla oli käsitys, että pohja suurimmalle osalle tämän päivän
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matematiikasta on peräisin antiikin Kreikasta. Antiikin Kreikan matematiikkaa kutsutaan niin
sanotuksi matematiikan ”peruskiveksi”. Yksi vastaus sanoi, kuinka jo antiikin Kreikassa osattiin
rakentaa kestäviä rakennelmia ja on ratkottu vaikeita pulmia. Lisäksi samat lainalaisuudet ja
fysiikan lait pätevät edelleen ja samoilla laskuopeilla mennään tänäkin päivänä.
Kolme vastaajaa eivät uskoneet antiikin Kreikan matematiikan olevan tärkeää tänä päivänä, mutta
näistäkin vastauksista ainakin yksi perustui ainoastaan siihen, että vastaaja itse ei ollut koskaan
kuullut mitään antiikin Kreikan matematiikasta.

Suurin osa vastaajista piti siis antiikin Kreikan matematiikkaa joko hyvin tärkeänä tämän päivän
matematiikan kannalta tai tärkeänä pohjana, jonka varaan nykyinen matematiikka on rakentunut.
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Kysymys 3.Mikä on Pythagoraan lause?

Valitsin tämän kysymyksen, sillä halusin selvittää, kuinka hyvin Pythagoraan lause muistetaan. Se
on ainakin omasta mielestäni yksi keskeisimmistä peruskoulussa opetettavista geometrian lauseista
ja sen käyttöä harjoitellaan paljon sekä peruskoulussa että lukiossa. Se myös vaikuttaa olevan yksi
ainoista matemaattisista lauseista, jonka nimen monet muistavat, joten halusin selvittää, kuinka
hyvin Pythagoraan lausetta muistetaan koulun jälkeen.

3.Mikä on Pythagoraan lause?
Kateetti toiseen plus kateetti
toiseen on hypotenuusa toiseen
7

8

a^2+b^2=c^2

Jotain kolmioihin liittyvää

Jotain matematiikkaa

4

7
Ei tietoa

4

Sain kysymykseen viidenlaisia vastauksia. Kolmestakymmenestä vastaajasta neljätoista tiesi, mitä
Pythagoraan lause tarkoittaa eli noin puolet vastaajista tiesivät ja puolet eivät tienneet Pythagoraan
lausetta. Heistä, jotka tiesivät Pythagoraan lauseen, puolet selittivät sen sanallisesti jonkinlaisella
variaatiolla selityksestä ”kateetti toiseen plus kateetti toiseen on hypotenuusa toiseen”. Toiset puolet
selittivät sen kaavan avulla 𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2 . Näistä kaavan avulla annettuista vastauksista ei
kuitenkaan voi olla aivan varma, että osasivatko he todella Pythagoraan lauseen vai muistivatko he
vain kaavan ulkoa, mutta eivät välttämättä enää muista, mitä se tarkoittaa.

Vastaajista kuusitoista ei muistanut tai tiennyt Pythagoraan lausetta. Neljä muisti sen liittyvän
jotenkin kolmioihin, mutta ei muistanut tarkalleen miten. Toiset neljä vastasivat sen olevan jotain
matematiikkaan liittyvää. Loput kahdeksan vastasivat aivan rehellisesti, että he eivät
yksinkertaisesti vain yhtään tienneet, mikä Pythagoraan lause on tai mitä se tarkoittaa.
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Mikäli olisin kysynyt vastaajien koulutustaustaa, se olisi varmasti heijastunut tässä kysymykysessä.
Oletan, että vähemmän koulutetut vastaajat tiesivät Pythagoraan heikommin kuin korkeakoulutetut.
Lisäksi vastaajan ikä saattaa vaikuttaa paljon, sillä nuoremmat vastaajat muistavat melko
todennäköisesti Pythagoraan lauseen paremmin kuin vanhemmat.
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Kysymys 4. Pidätkö siitä, jos matemaattisia asioita opetetaan kuvien avulla? Auttaako se sinua
oppimaan asiat paremmin?

Valitsin tämän kysymyksen, sillä halusin selvittää, kuinka tärkeää kuvien käyttö on matematiikan
opetuksessa. Antiikin Kreikassa käytettiin paljon kuvia ja asioita todistettiin hyvin paljon kuvien
avulla, kun taas tämän päivän oppikirjat suosivat enemmän vain kaavojen käyttöä. Minua on
mietityttänyt, kuinka paljon ihmiset pitäisivät kuvien käytöstä opetuksessa ja auttaisivatko kuvat
kuinka paljon heitä oppimaan. Se minun oli tarkoitus tämän kysymyksen avulla selvittää.

4.Pidätkö siitä, jos matemaattisia asioita opetetaan
kuvien avulla? Auttaako se sinua oppimaan asiat
paremmin?
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10
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Kyllä todella paljon

Kyllä

Jonkin verran

En

Tähänkin kysymykseen vastaukset oli helppo järjestää neljään kategoriaan: ”Kyllä todella paljon”,
”Kyllä”, ”Jonkin verran” ja ”En”. Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että kuvat auttavat heitä
oppimaan paremmin. Kymmenen vastaajaa sanoi, että kuvat auttavat heitä oppimaan todella paljon
ja kolmetoista oli sitä mieltä, että kuvat auttavat heitä oppimaan asiat paremmin. Monet vastasivat,
että kuvat auttavat asioiden hahmottamisessa ja konkretisoinnissa ja että he tajusivat monet asiat
vasta nähdessään ne kuvissa tai jopa käsin askarreltuina. Neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että kuvat
auttavat jonkin verran. Näissä vastauksissa yleisimmin sanottiin, että kuvat auttavat tietyissä
asioissa, mutta jossain asioissa ne puolestaan ovat hyödyttömiä. Kolme vastaajaa olivat kuvien
käyttöä vastaan. Heidän mielestään ihan vain kynällä ja paperilla laskeminen on paras tapa oppia.
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Kun suuri enemmistö vastaajista piti kuvien käyttöä hyödyllisenä, voisi miettiä, miten kuvia voisi
käyttää enemmän matematiikan opetuksessa. Itse ainakin aion käyttää paljon kuvia opetuksessa,
mutta kuvien käyttöä opetuksessa voisi lähteä tarkemminkin tutkimaan. Kuvien avulla olisi myös
hyvä todistaa matemaattisia ilmiöitä, sillä matemaattisia todistuksia muutenkin on melko vähän
peruskoulussa. Jopa oppikirjat lähtevät usein liikkeelle siitä, että uusi kaava vain lyödään pöytään
eikä sen paikkansapitävyyttä lähdetä todistelemaan. Todistukset jätetään useimmiten vain opettajan
vastuulle, eivätkä läheskään kaikki opettajat todista kaikkia opettamiaan asioita.
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Kysymys 5. Miten muuttaisit matematiikan opetusta tänä päivänä? Miten itse opit parhaiten?

Tämä kysymys ei suoranaisesti liity antiikin Kreikan matematiikkaan tai sen näkymiseen tämän
päivän kouluissa, mutta valitsin sen silti, koska aihe kiinnostaa minua. Halusin saada selville, mitä
mieltä ihmiset ovat tämän hetkisestä matematiikan opetuksesta ja miten he itse oppivat parhaiten.
Ajattelin, että tämän kysymyksen avulla minusta voisi kehittyä parempi opettaja. Tähän
kysymykseen tulivatkin laajimmat ja monipuolisimmat vastaukset, kuten olin arvellutkin.

5.Miten muuttaisit matematiikan opetusta tänä päivänä? Miten
itse opit parhaiten?
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0
Enemmän
Opetustapojen laajennus
arkielämän/konkreettisia
esimerkkejä

Tietynlainen opettaja

Tehtävät läpi vaihe
vaiheelta

En tiedä

Lajittelin taas kaikki vastaukset viiteen kategoriaan. Kaikkein eniten vastauksissa tuli ilmi, että
ihmiset haluaisivat enemmän konkreettisia esimerkkejä matematiikan käytöstä arkielämässä. Monet
sanoivat, että ovat tarvinneet matematiikkaa monissa asioissa myöhemmässä elämässä, mutta eivät
olleet kuunnelleet tunnilla, joten he eivät enää muistaneet kyseisiä asioita. Siksi monet sanoivat, että
olisi hyvä opettaa, missä kyseisiä asioita voi tarvita arkielämässä, jotta niihin osaa varautua. Se
tekisi myös opetuksen kuuntelusta mielekkäämpää, sillä monille pelkät kaavat ovat tylsää
kuunneltavaa, eivätkä he lainkaan keskity kuuntelemaan tai oppimaan kyseisiä asioita. Jos he
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kuulisivat, missä kaikkialla näitä kaavoja voi myöhemmin käyttää, se voisi motivoida heitä
keskittymään aivan toisella tavalla.

Hyvänä esimerkkinä tuli myös, että opetettavat asiat pitäisi pyrkiä liittämään oppilaille
mielekkäisiin asioihin. Niitä voisi kokeilla liittää asioihin, joita he kokevat tai näkevät ympärillään
päivittäin tai jotenkin muuten ottaa oppilaita mukaan opetukseen. Yhden vastauksen mukaan
alakouluikäiset oppilaat rakastavat sitä, jos matemaattisissa tehtävissä käytetään heidän nimiään tai
he saavat itse päättää mitä tehtävässä lasketaan. Pelkästään se, että oppilaat saisivat itse päättää
tehtävässä käytettäviä lukuja, voisi auttaa heitä keskittymään. Siitä tulisi myös enemmän tunne, että
kaikki esimerkit eivät ole vain valmiista materiaalista otettuja.

Toiseksi eniten vastaajat halusivat opetustapojen laajentamista. Tästä tuli useita esimerkkejä. Yksi
esimerkki oli, että geometriassa sen sijaan, että aina opetetaan laskemaan esimerkiksi ympyrälieriön
säteen avulla sen pinta-alaa, niin voisi välillä opettaa sen käänteisesti eli säteen sijasta voitaisiin
tietää vaipan mitat ja niiden avulla pitäisi ratkaista ympyräkartion säde. Toinen esimerkki oli
tietotekniikan hyödyntäminen ja oppilaita kiinnostavien projektitöiden tekeminen. Oppilaat voisivat
tehdä tietokoneilla kuvaajia haluamistaan aiheista ja harjoitella siten tietokoneen käyttöä,
tiedonhankintaa ja kuvaajien käyttöä. Kolmas esimerkki oli rytmikäs puhe. Opettajan tulisi
rytmittää puheensa hyvin, jotta sitä olisi mieluisaa kuunnella. Neljäntenä esimerkkinä oli, että
oppiaineiden ei pitäisi olla erillisiä vaan yksi iso kokonaisuus. Kouluihin pitäisi saada enemmän
oppiaineiden rajojen ylittäviä tehtäviä, jotka kestävät usean eri aineen oppitunnin verran. Eräs
vastaus mainitsi myös video- ja lautapelit, sillä useissa peleissä tarvitaan matemaattisia taitoja.

Toivottiin myös, että opetusta voitaisiin enemmän räätälöidä oppilaalle sopivammaksi. Opetuksen
pitäisi olla oppilaalle sopivaa tahdiltaan, tavoiltaan ja tyyleiltään. Jos oppilas oppii paremmin
kuvien avulla, tulisi visuaalista opetusta hyödyntää enemmän. Lisäksi pienestäkin runsas
kehuminen voi olla ratkaiseva tekijä oppimisessa. Kyseinen vastaaja sanoi oppivansa parhaiten
siten, ettei opettaja pidä mitään itsestäänselvyytenä, vaan kaikki selitetään yksityiskohtaisesti auki.

Yksi tarkeä asia, joka tuli myös ilmi eräästä vastauksesta, oli että jokaisella oppitunnilla pitäisi
jäädä riittävästi aikaa oppilaille laskea tehtäviä opettajan avustuksella, sillä monilla oppitunneilla
voi käydä niin, että tunnin lopusta jää vain kymmenen tai viisitoista minuuttia tehtävien tekemiseen
ja loput jäävät kotiin. Tällaisissa tilanteissa oppilailla on vain hyvin vähän aikaa kysyä opettajalta
neuvoa, jos eivät osaa jotain tehtävää ja vaikeat tehtävät voivat jäädä yksin kotona tehtäviksi.
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Yhtenä ongelmana tässä on myös se, että monet oppilaat päättävät vain jättää tehtävät tekemättä
kotona. Opettajan pitäisi aina varmistaa, ettei koko oppitunti kulu pelkästään aiheiden selittämiseen,
sillä monille oppilaille opettajan tuki on elintärkeää. Monille jää pitkistä opetussessioista vain vähän
mieleen ja opetusta voisi yrittää rytmittää paremmin. Muutamat toivoivat myös enemmän
tukiopetusta tai enemmän henkilökohtaista opetusta. Erillinen erityisopettaja tai apulaisopettaja
voisi auttaa tässä. Lisäksi oppituntien pitäisi olla joustavampia eikä niin tarkasti kellotettuja.

Viisi vastaajaa olisivat halunneet enemmän sitä, että opettaja selittäisi laskut vaihe vaiheelta
taululla. Myös toivottiin, että otettaisiin ihan kirjasta esimerkkitehtäviä ja näytettäisiin
konkreettisesti, miten sellainen lasketaan. Tässä voisi juuri käyttää yhtenä metodina, että oppilaat
saisivat päättää luvut, joilla lasketaan ja sitten katsotaan, miten tehtävä ratkeaisi. Tietenkään
kaikkiin tehtävätyyppeihin tämä ei sovi, sillä esimerkiksi monista yhtälöistä voisi tulla yhtälöitä,
joilla ei ole ratkaisuja.

Kaksi vastaajaa painottivat tietynlaisen opettajan merkitystä. He sanoivat, miten mukava ja
kannustava opettaja auttaa oppimaan. Toinen vastaajista mainitsi myös, miten opettajien palkan
korottaminen voisi lisätä opettajien opetusmotivaatiota.

Loput kuusi vastaajaa eivät osanneet sanoa mitään tiettyä tapaa parantaa opetusta. Suurin osa heistä
oli tyytyväisiä saamaansa opetukseen eivätkä muuttaisi mitään. He pitivät niin sanotusta
”perinteisestä opetuksesta” ja oppivat sillä hyvin. Monet heistä sanoivat toiston olevan paras tapa
oppia matematiikkaa ja he oppivat ihan vain laskemalla tehtäviä uudestaan ja uudestaan.

Sain tähän kysymykseen paljon hienoja vastauksia ja oli hyvin mielenkiintoista lukea ja analysoida
niitä. Mielestäni on tärkeää tietää mahdollisimman monenlaisesta oppimistyylistä, jotta voin oppia
paremmin opettamaan erilaiset asiat mahdollisimman monelle.
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7.1.Kyselyn johtopäätökset

Yleisesti tuntuu, että suurin osa vastaajista ymmärsi, että antiikin Kreikan matematiikka on hyvin
keskeistä ja tärkeää tämän päivän matematiikan kannalta. Vastauksista jäänyt yleiskuva oli, että
kreikkalaiset tutkivat outoja ja monimutkaisia asioita, joista tämän päivän matematiikka on
johdettu. Silti hyvin harvalla on minkäänlaista konkreettista kuvaa siitä, mitä antiikin Kreikan
matematiikka piti sisällään. Noin puolet vastaajista tiesivät Pythagoraan lauseen ja monet tiesivät
kreikkalaisten olleen taitavia geometriassa, mutta mitään muuta tarkempaa tietoa vastauksista ei
ilmennyt. Oppilaille voisi yrittää opettaa matematiikan historiaa mikäli oppitunneilla tulee siihen
sopiva hetki. Siten oppilaille voisi ehkä jäädä antiikin Kreikan matematiikasta mieleen muutakin
kuin vain stereotyyppinen kuva. Ainoat nimeltä tunnetut antiikin matemaatikot olivat Pythagoras ja
Arkhimedes.

Sain myös kyselystä paljon vinkkejä matematiikan opetuksen parantamiseen. Kuvien käyttö ja
asioiden tarkka selittäminen vaihe vaiheelta olivat monien mielestä hyvin tärkeitä. Myös oppilaat
tulisi ottaa mahdollisimman hyvin opetuksessa huomioon. Opettajan apu voi olla monille hyvin
tärkeää oppimisen kannalta ja siksi ajankäytön miettiminen on tärkeää. Kuitenkaan oppitunnit eivät
saa olla liian kaavamaisia, sillä muuten oppilaiden keskittymiskyky heikkenee. Oppilaille pitäisi
painottaa, missä he tulevat kyseisiä asioita tarvitsemaan ja miten ne liittyvät heidän elämäänsä.

Positiivisena asiana huomasin, että kaikki ottivat kyselyn tosissaan, enkä saanut lähes yhtään
vastausta, jossa olisi pelkästään vitsailtu.
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8.Johtopäätökset
Antiikin Kreikan matematiikalla on hyvin suuri merkitys tämän päivän matematiikan kannalta.
Antiikin Kreikan matematiikka lähti liikkeelle Thaleesta ja Pythagoraan koulukunnan opit näkyvät
yhä vahvoina tämänkin päivän kouluissa. Pythagoraan lause on jäänyt monille mieleen antiikin
Kreikan matematiikasta. Zenonin paradokseista löytyy hyvä yhteys matematiikan ja filosofian
välille. Arkhimedes puolestaan tutki sekä matematiikkaa että fysiikkaa. Eukleideen Alkeiden avulla
antiikin matemaattinen tietämys on säilynyt tähän päivään asti. Kuitenkin vaikka antiikin Kreikan
matematiikalla on suuri merkitys tämän päivän matematiikan kannalta, sitä ei välttämättä tuoda
kouluissa kunnolla esille. Ainoastaan Pythagoraan ja Arkhimedeen nimi elää ihmisten mielessä
suurelta osin Pythagoraan lauseen ja Arkhimedeen lain vuoksi.

Koulujen matematiikan opetuksessa voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota myös matematiikan
historian opetukseen. On tärkeää tietää, mistä kouluissa opetettavat asiat ovat peräisin. Monille
oppilaille tulee koulussa vain käsitys, että he laskevat laskuja, joista he eivät ymmärrä mitään tai
eivät ymmärrä, miksi kyseisiä laskuja lasketaan. Jos oppilaille opetettaisiin myös matematiikan
historiaa ja sitä, miksi kyseisiä laskuja on alunperin kehitelty ja mihin tarkoitukseen, se voisi auttaa
oppilaita löytämään syyn laskea niitä.

Antiikin Kreikassa oli myös hyvin yleistä piirtää tehtävistä kuvia ja monet todistukset perustuivat
kuviin. Myös tämän päivän opetuksessa voitaisiin lähteä opetuksessa liikkeelle kuvien avulla.
Monet sanoivat kuvien auttavan heitä asioiden oppimisessa. Kreikasta voisi myös ottaa mallia
tämän päivän opetukseen asioiden todistamisen kautta. Oppilaille olisi hyvä näyttää vaihe vaiheelta,
miksi tietyt kaavat ovat juuri sellaisia kuin ne ovat ja miksi asiat toimivat juuri sillä tavalla kuin ne
toimivat.

Antiikin Kreikan matematiikan tärkeyttä tämän päivän matematiikan kannalta ei pidä vähätellä ja
kaikkien tulisi tietää siitä edes pääpiirteitä. Siksi olisi tärkeää, että kouluissa opetettaisiin, mistä
asiat ovat peräisin, jotta oppilaat ymmärtäisivät, miten tähän pisteeseen on päädytty.
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