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Kohderyhmä: Peruskoulun 7. luokka, oppitunnille tai matematiikkakerhoon

Esitiedot: Alakoulun matematiikka

Oppitunnin kesto: 45-60 min

Oppimistavoitteet: Oppitunnin jälkeen opiskelija ymmärtää paremmin rationaalilukuja.

Muut tavoitteet: Avoimiin ongelmiin tutustuminen matematiikan avulla, matemaattisen ajattelutavan
kehittäminen, vaihtoehtoiset ratkaisutavat, äärettömyyden käsite.

Sisältö: Kokonaisluvut, jaollisuus, rationaaliluvut, äärettömyys.

Toteutus:

Oppitunti koostuu alla olevien kolmen tehtävän ratkaisemisesta ja läpikäynnistä.

Välineet, tehtävä 1:
Kolmen hengen ryhmät
17 kynää/ryhmä ja ylimääräisiä kyniä
paperia

Opettajalle: Tehtävässä on tarkoituksena tutkia lukujen jaollisuutta ja murtolukujen suuruutta. Ks. tar-
kempi kuvaus tehtävän ajatuksesta ja kehyskertomus tehtävään Matematiikkalehti Solmun numerosta
1/2018:
https://matematiikkalehtisolmu.fi/2018/1/merimies.pdf

Tehtävä 1:
Jaa kynät ryhmässäsi seuraavalla tavalla ryhmän jäsenten kesken katkaisematta kyniä.

Ensimmäinen oppilas: 1/3 kynistä
Toinen oppilas: 1/2 kynistä
Kolmas oppilas: 1/9 kynistä

Vihje: Opettajalta voi lainata lisää kyniä maksimissaan kolme, mutta ne täytyy palauttaa takaisin ennen
kuin kerrotte ratkaisunne tehtävään.

Läpikäynti:
Onnistuneessa työskentelyssä päästään tilanteeseen, missä huomataan ettei kynien jakaminen mene tasan
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Hakemalla yhden kynän lisää, kynät pystytään jakamaan oppilaiden kesken tasan seuraavalla tavalla

Ensimmäinen oppilas: 6 kynää
Toinen oppilas: 9 kynää
Kolmas oppilas: 2 kynää

Tämä ei kuitenkaan noudata alkuperäistä tehtävänantoa, sillä kynien määrä ei vastaa alkuperäisiä ehtoja
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Yksi kynä tarvitaan lainaan, koska luku 17 ei ole jaollinen millään muulla positiivisella kokonaisluvulla
kuin itsellään ja luvulla 1. Luku 18 sen sijaan on jaollinen kaikilla tehtävänannon luvuilla 2, 6 ja 9.

Keksittekö muita vastaavia lukuja, jotka eivät ole jaollisia millään muulla positiivisella kokonaisluvuilla
kuin itsellään ja luvulla 1?

Tehtävä 2: Keksikää ryhmän kanssa mahdollisimman suuri lukua 1 pienempi murtoluku.

Läpikäynti:
Vertaillaan mikä ryhmä on tehnyt suurimman luvun. Keksitäänkö yhdessä vielä suurempaa lukua?

Opettajalle: Tarkoituksena on havainnollistaa, että pystymme aina kirjoittamaan isomman luvun, jo-
ka kuitenkin on pienempi kuin luku 1, jolloin pystymme kirjoittamaan äärettömän määrän lukuja.

Tehtävä 3:
Vertailkaa kokonaislukujen ja murtolukujen määrää.

Vihje 1: Kirjoita kokonaislukuja murtolukuina.

Vihje 2: Voisiko luvut laittaa jonkinlaiseen järjestykseen?

Vihje 3: Näytä kuva, jossa koordinaatistoon on pisteet laitettu ks. kuva 1 (ei murtolukuina, ei nuo-
lia).

Vihje 4: Näytä kuva 1.
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Kuva 1. Vihje 4

Läpikäynti: Oppilasryhmät esittävät vuorotellen oman ratkaisunsa vertailusta. Pohtikaa yhdessä ryh-
män esittämän näkemyksen perusteluita.

Opettaja käy läpi oppilaille seuraavia asioita:

Milloin kaksi äärellistä lukujoukkoa ovat yhtä suuret? (Ks. kuva 2.)

Kuva 2. Kahden eri joukon lukujen välillä pitää olla yksi yhteen vastaavuus.

Milloin kaksi ääretöntä joukkoa ovat ”yhtä suuret” eli niiden välille voidaan muodostaa yksi yhteen vas-
taavuus? Äärettömien joukkojen kohdalla joukkojen ”kokojen” vertailuissa puhutaan mahtavuuksista.
(Ks. kuva 3.)

Kuva 3. Kolmosta suurempien kokonaislukujen joukko on yhtä mahtava nollaa suu-
rempien kokonaislukujen joukon kanssa.
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Lähteet:
Kaikki kuvat Anne-Maria Ernvall-Hytösen Integraalipäivien esityksestä: Transkendenttisuus ja irratio-
naalisuus 23.4.2022.
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