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Kuva 1: Matematiikkaan liittyvänä voitaneen pitää
nimiväännöksiä suurista luvuista. (RS12, s. 9).
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Johdanto
Tutkielmassani käsittelen Aku Ankan välittämää matematiikkakuvaa teoriasidonnaisella
aineistoanalyysillä. Aineistonani ovat Aku Ankan, Roope-sedän ja Aku Ankan
taskukirjan vuosikerrat 2009.
Opiskelijan motivaatioon, oppimiseen ja menestykseen matematiikan opinnoissa
vaikuttaa hänen matematiikkakuvansa eli muun muassa tiedot, asenteet ja uskomukset
matematiikan luonteesta ja itsestä matematiikan oppijana. Matematiikkakuva
muodostuu oppilaalle eri vaikuttimista, joita ovat esimerkiksi omat kokemukset
matematiikan käyttäjänä, koti, koulu ja muu ympäristö – myös kirjallisuus ja
kirjallisuuden osana sarjakuvat.
Matematiikkakuvasta on tehty paljon tutkimusta. Sen sijaan sarjakuvien matematiikkaan
liittyvää tutkimusta ei tietääkseni ole lainkaan. Olen sarjakuvien innokas lukija. Halusin
tehdä sarjakuvaan liittyvää tutkimusta ja matematiikkakuva vaikutti otolliselta keinolta
löytää yhteys matematiikan didaktiikan ja sarjakuvien välillä. Millainen on siis Aku
Ankan matematiikkakuva?

Kirjallisuuskatsaus
Oppilaan matematiikkakuvalla on jopa huomattava osuus hänen opiskeluprosessissaan
ja opiskelumenestyksessä. [1] Matematiikkakuvaa muokkaavat niin omat kokemukset
kuin ympäröivät ihmiset ja yhteiskunta [3, s. 23], [4, s. 25].
Pehkosen [3] mukaan matematiikkakuva koostuu neljästä osittain päällekkäisistä
komponenteista:
1) uskomuksista matematiikasta
2) uskomuksista itsestään matematiikan oppijana ja sen käyttäjänä
3) uskomuksista matematiikan opettamisesta ja
4) uskomuksista matematiikan oppimisesta.
Esimerkkejä tällaisista uskomuksista on, että ”matematiikka on laskemista”, ”osaan
ratkaista matemaattisia ongelmia”, ”matematiikkaa täytyy opettaa eri tavalla kuin muita
aineita”, ”matematiikkaa opitaan laskemalla tehtäviä” ja ”oppiminen on kilpailua”.
Näitä voisi kutsua myös alakomponenteiksi kuten (1a) miten matematiikkaa kehitetään,
(1b) millainen oppiaine matematiikka on ja (2a) millainen on itsetuntoni. [3.]
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Matematiikka tieteenä voidaan nähdä sääntökokoelmana (”työkalupakkina”) tai
loogisena ja formaalina systeeminä. Toisaalta matematiikkaa voi ajatella prosessina,
jossa kukin luo oman matematiikkansa. Matematiikkaa voi lähestyä myös
soveltamisnäkökulmasta. [1, s. 186.] Eräs matematiikan kuvailu kertoo matematiikan
olevan looginen rakennelma, jossa käytetään formaalia kieltä ja omia symboleita.
Matematiikassa on myös erilaisia kalkyyleja (laskentoa). Kuvailu pitää matematiikkaa
on abstraktina ja eksaktina tieteenä, jossa voidaan nähdä myös esteettisiä piirteitä. [2.]
Pietilä [4] erittelee matematiikkakuvasta osa-alueet tunteet, tiedot, asenteet, uskomukset
ja käsitykset.
Tieto voidaan jakaa tietoon oppisisällöstä ja matematiikan opettamisesta (pedagoginen
tieto). Tieto matematiikan oppisisällöstä lisää opettajan kykyä käsitellä asioita
syvemmin. Tieto muiden aineiden sisällöstä lisää opettajan kykyä hakea sovelluksia eri
elämän alueilta. [4]. Tiedon ja uskomuksen ero on Pehkosen [1, s. 13–15] mukaan
ennen kaikkea se, että tieto on objektiivista kun taas uskomus subjektiivista.
Uskomukset ja käsitykset ohjaavat toimintaa. Jos opettaja esimerkiksi uskoo, että
parhaiten oppii laskemalla, on tulos se, että oppilaat laskevat tunneilla paljon. Jos hän
saa kuulla uuden uskomuksen, hänen toimintansa riippuu suhtautumisesta
uskomukseen. Hän hylkää uskomuksen, jos se ei ole ymmärrettävä. Jos se onkin
ymmärrettävä, hän hylkää sen, jos se ei ole uskottava. Viimeisessä vaiheessa hän hylkää
sen, jos se ei ole käyttökelpoinen. Pietilä kertoo esimerkin, jossa opettaja kuulee uuden
uskomuksen oppilaiden roolin aktivoimisesta. Tämä pitää sitä hyvänä ja kokeilee
tunnilla. Kokeilu tuottaa ensimmäisillä kerroilla epäjärjestystä, joten opettajasta voi
tuntua järkevältä hylätä uusi uskomus. [4, s. 49].
Asenteet voivat kehittyä toistuvan tunnereaktion seurauksena (esimerkiksi toistuvat
kielteiset kokemukset geometrian todistustehtävistä) tai niin, että olemassa oleva asenne
siirtyy vastaavanlaiseen kohteeseen (esimerkiksi oppilas liittää geometrisia
todistustehtäviä kohtaan tuntemansa asenteen algebrallisiin todistustehtäviin).
Oppilas arvioi onnistumisensa tai epäonnistumisensa syitä. Weinerin mallin mukaan
arvioon liittyy oppilaan käsitys syyn sijainnista (ulkoinen vai sisäinen syy),
pysyvyydestä ja kontrolloitavuudesta. Esimerkiksi kyky koetaan sisäiseksi, pysyväksi ja
kontrolloimattomaksi ja onni ulkoiseksi, muuttuvaksi ja kontrolloimattomaksi.
Käsitykset syistä liitetään tunteisiin kuten ylpeyteen, syyllisyyteen tai häpeään.
Esimerkiksi sisäisistä ja kontrolloimattomista epäonnistumisen syistä kuten
lahjattomuudesta tunnetaan häpeää ja kontrolloiduista sisäisistä syistä kuten
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ahkeruudesta koetaan tyytyväisyyttä. Jos oppilas kokee, että onnistuminen on sisäisten
syiden ansiota, onnistuminen voi rakentaa itseluottamusta ja vaikuttaa matematiikassa
menestymiseen. Oppilas, jolla on huono itseluottamus, saattaa taas esimerkiksi jättää
ongelmanratkaisutehtävän turhautuessaan jo alkuvaiheessa. [4, s. 59–61].

Aineisto ja menetelmä
Aineisto käsittää Sanoma Magazines Finlandin julkaiseman Aku Ankan ja Roope-sedän
vuosikerrat 2009 sekä kaksi Aku Ankan taskukirjaa (349 ja 352). Aineistossa on 53 Aku
Ankka -lehteä, joissa on 214 tarinaa ja 12 Roope-setä-lehteä, joissa on 102 tarinaa.
Taskukirjat sisältävät 17 tarinaa. Tanskalaisen Egmontin julkaiseman Aku Ankan sisältö
on kansainvälisempää kuin Roope-sedän ja Aku Ankan taskukirjan, joiden tarinat
kootaan enimmäkseen Italian ankkapiirtäjiltä.
Valitsin aineiston ensinnäkin siksi, että Aku Ankalla, Roope-sedällä ja Aku Ankan
taskukirjalla on suuret levikit (AA 320 000, RS 80 000 ja AATK 60 000 – 80 000
vuonna 2009) ja siten vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä. Toiseksi, lehden tarinat ovat
usein suhteellisen lähellä arkielämää. Kolmanneksi, aineisto on helposti saatavilla.
Aineiston rajasin uusimpiin sarjakuvalehtiin. Ensinnäkin on mielekkäämpää selvittää,
millaista matematiikkakuvaa Aku Ankka nykyisin antaa. Toiseksi Disney-tarinoiden
Inducs-tietokannasta ei saa haettua kaikkia matematiikkaan liittyviä tarinoita.
Hakusanalla ”math*” saa tulokseksi joitakin kymmeniä tarinoita mutta monissa
tietokannan tarinoissa ei ole kuvausta tai hakusanoja. Tietokannassa ei myöskään
kerrota, millainen viittaus matematiikkaan pitää olla, jotta tarina indeksoitaisiin
matematiikkaan liittyväksi. Kolmanneksi yksittäisten tarinoiden hankkiminen olisi
hyvin hankalaa.
Käytän analysoinnissani seuraavanlaista keräysmetodia:
• tarinassa esiintyy sana 'matematiikka', matemaattisia symboleita tai termejä
• tilanne, jossa matematiikkaa käytetään
• tarina tai tilanne liittyy matematiikan opetukseen tai oppimiseen
Samantyyppistä keräystapaa on käyttänyt mm. didaktikko Pablo Martinez Granadan
yliopiston kasvatustieteen laitokselta omaa sarjakuvakokoelmaa tehdessään. [5].
Matematiikkaa voisi kuitenkin löytää mistä vain. Esimerkiksi sarjakuvienkin maailma
on täynnä geometrisia muotoja. Rajaan aineistosta kohtaukset, joissa matematiikan
käyttö ei selvästi näy: vaikkapa osto- ja maksutapahtumat ilman näkyvää laskentaa tai
muut toiminnat ilman selvää yhteyttä matemaattiseen ajatteluun. Näin esimerkiksi tarina
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Kulmikkaat munat, jossa Vihoviimeisen rotankolon laki kieltää pyöreän muodon
(AA1, s. 91), jää käsittelyn ulkopuolelle.
Kerään tällaisia tapauksia (puhekupla, toiminta, kuva) ja teemoittelen ne niissä
esiintyvien piirteiden mukaisesti. Esimerkiksi jos tapauksessa tehdään laskutoimituksia
tai mainitaan laskeminen, piirre voisi olla ”laskento”. Menetelmä on tietysti osin
subjektiivinen ja tutkimuksen tekijän oma matematiikkakuva vaikuttaa keräykseen ja
tuloksiin. Tätä vaikutusta pyrin vähentämään sitomalla huomiot teoriaan.
Tuloksia tulkittaessa on myös huomioitava, että Aku Ankan tarinat eivät muodosta
kokonaisuutta: yhdessä tarinassa olevaa vararikkoa ei muissa tarinassa ole koskaan
ollutkaan. Samoin yksittäisen hahmon suhtautuminen matematiikkaan voi vaihdella
tarinoiden välillä paljonkin.

Tulokset
Matematiikka esiintyy jollakin tavalla 23 Aku Ankka -lehdessä, joka on noin kaksi
viidesosaa vuoden 53 lehdestä. 12 Roope-sedästä matematiikkaa on viidessä.
Molemmat Taskarit sisälsivät matematiikkaa. Erillisiä tapauksia eli matematiikkaan
liittyviä tilanteita, puhekuplia tai kuvia on reilut 70.
Usein tapaus on yksittäinen kohtaus, jossa matematiikkaa käytetään tai siihen viitataan
jollakin tavalla. Muutamassa tapauksessa matematiikka näkyy vain tuloksena:
esimerkiksi liikemiehen seinällä riippuvat pörssikurssikaaviot viittaavat siihen, että
liikemies tarvitsee matematiikkaa: kaavioiden tulkintaan tarvitaan matematiikan
ymmärrystä. Kolme tapausta liittyy kiinteästi tarinan juoneen.
Jaottelen tapaukset eri otsikoiden alle sen mukaan, miten niissä ilmenee tiedot,
uskomukset ja asenteet 1) matematiikasta, 2) itsestä matematiikan käyttäjänä ja
3) matematiikan oppimisesta.

Uskomukset matematiikasta tieteenä
Matematiikka on aineistossa hyvin usein laskentoa, kolmasosassa tapauksia. Tyypillisin
tilanne on rahaan liittyvä laskeminen: Aku löytää satasen ja pikaisen päässälaskun
jälkeen toteaa että rahaa jää kymppi jäljelle laskujen maksamisen jälkeen (AA13, s. 17).
Aku Ankassa matematiikan käyttöön usein liittyy erilaisia työvälineitä. Yleisimmät
työvälineet ovat laskin, kynä ja paperi (tai liitu ja taulu). Esimerkiksi pormestarina
1 Merkintä AA1 viittaa Aku Ankan numeroon 1/2009. RS1 tarkoittaa Roope-setää 1/2009. Inducksissa näiden lehtien
linkit ovat http://coa.inducks.org/issue.php?c=fi/AA2009-01 ja http://coa.inducks.org/issue.php?c=fi/RS2009-01.
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toimivan Akun apulainen laskee laskimella, etteivät kaupungin varat riitä Akun
veropolitiikan takia (AA10, s. 10) ja Aku käyttää laskuja maksaessaan laskinta (AA2, s. 23).
Pellellä taas on käytössä supertietokone mutta tällä kertaa lasku on koneelle liian
vaativa ja kone hajoaa (AA20, s. 19). Erikoisempi käyttötarkoitus on Karhukoplalla, jolla
rikossuunnitelmia tehdessä on harppi työpöydällä (AA3, s. 29). Lukujärjestyksen
kuvituksessa (AA37) käytetään kulmaviivainta ja laskinta. Jousiammuntatiedemies pitää
kädessään kulmaviivainta, kun luennoi nuolen lentoradasta kirjansa ”Trigonometriaa
tähtääjille” pohjalta (AA39, s. 4). Myös Roope tarvitsee työssään laskinta (AA13, s. 6–7;
RS12, s. 9.).

Kuva 2: Pelle johtaa kaavaa (AA20, s. 20).
Matematiikan luonne eksaktina tieteenä näkyy tarinassa, jossa Pelle tekee kaavan, jolla
voi ennakoida ennakoimatonta (Kuva 2). Pelle saa tarkalleen selville, mihin ja milloin
Aku päätyy pillastuneilla suihkumoottorikengillään. Pelle kuitenkin menettää kaavan,
kun tunnollinen siivooja pyyhkii taulun, jossa kaava oli. 2 Logiikkaa kaavan johto ei
näytä sisältävän eikä taululla näy peruslaskutoimituksia monimutkaisempaa
matematiikkaa (AA20, s. 15). Näkökulma virheettömyyteen saadaan myös tarinassa, jossa
jousiammuntaprofessorin matemaattiset metodit eivät toimikaan. Kun Aku ampuu
nuolilla tuomareita, jousiampujaproffa toteaa mietteliäänä: ”Laskukaavassa täytyi olla
virhe...” (AA36, s. 14).
Matematiikka on aina työväline johonkin muuhun. Poikkeuksena oli yksi tapaus, jossa
matematiikan harjoittamisen tarkoitus oli kehittää analyyttistä päättelykykyä
(AATK349, s. 39). Eniten matematiikka näkyy liiketoiminnassa ja taloudessa. Muidenkin
liikemiesten kuin Roope Ankan seinillä on kaavioita myyntitiedoista. Näitä tapauksia

2 Mielenkiintoinen vertailukohta on sarjakuvassa Logicomix, joka kertoo Bertrand Russellin elämästä. Siinä Russellin
muistiinpanot lentävät taivaan tuuliin, mutta Russell ei ole huolissaan: hän voi koska vain kirjoittaa asiat uudestaan,
sillä ajattelutyö on jo tehty eikä papereiden menettämisellä siten ole merkitystä. Pelle tosin teki ajattelutyön
mietintämyssyn vaikutuksen alaisena eikä siksi voi normaalilla aivotoiminnallaan saavuttaa samaa tasoa.
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oli laskennon jälkeen toiseksi eniten. Useimmiten kaaviot ovat taustakoristeita mutta
joissakin tapauksissa niitä myös luetaan (RS10, s. 77; RS12, s. 26).
Tekniikassa matematiikka esiintyy keksijä-Pellen kautta. Lähes poikkeuksetta Pellen
työhuoneen lattioilla ja pöydillä lojuu papereita, joissa on matemaattisia kaavoja tai
kaavioita (esim. AA20, s. 15; AA22, s. 28; AATK349, s. 155).
Aineistosta löytyi yksi esimerkki laskuvirheestä, jollaista olen nähnyt yläkoulun
oppilailla. Koulun liitutaululla oli laskutoimitus ”3 + 4 = 7 / 2 = 3'” [lopun peittää käsi,
todennäköisesti käden takana olisi numero 5] (AA37, s. 10). Heittomerkki viittaa
Espanjaan, jossa sitä käytetään joskus käsinkirjoituksessa desimaalierottimena. Sarjan
on piirtänyt espanjalainen Rodrigues.

Hahmot matemaatikkoina
Kun Pellelle on jokin helppoa, hän saattaa sanoa, että se ja se on ”helppoa kuin
lineaarialgebra” (AA1, s. 7). Toisella kertaa hän on niin uupunut, että hyvä kun jaksaa
”algoritmeja räknätä” (AA8, s. 23). Kolmannessa Pellen matematiikantaitoihin liittyvässä
tapauksessa tämä kehittää mietintämyssyn avulla kaavan, jolla voi ennakoida
ennakoimatonta (AA20, s. 20). Pellellä myös lojuu lattioilla ja pöydillä papereita, joissa
on matemaattisia symboleita ja kaavoja (AA20, s. 15; AA22, s. 28; AA47, s. 31). Ilmiselvästi
hän käyttää matematiikkaa työssään.
Muille hahmoille matematiikka on arkisempaa laskemista. Roope ja muut liikemiehet
tarvitsevat sitä liiketoimissaan. Varsinkin Roope (Kuva 3) mutta myös Aku ja
ankanpojat osaavat päässälaskun. (AA7, s. 24; RS5, s. 15). Akun taidoissa on tosin
puutteita. Hän ei osaa muodostaa
laskutoimitusta vaan ”peruskoulun aikaisella
laskupäällään” kirjoittaa seinäilmoitukseen:
”X = Y, 5 = 1, 10 000 = 50, 100 000 = 500,
1 000 000 = 5 000” jne. ja laskee näin
saavansa 100 miljoonasta postimerkistä 500
000 euroa rahaa. Ankanpojat toteavat
kyllästyneenä: ”Aikuiset ovat tyhmiä! Mitä
korkeampi pylväs, sitä himmeämpi lamppu.
Aku-sedällä se lienee jo sammunut.” Kuva 3: Roopen rahahuolia (AA7, s. 24).
(AATK352, s. 232–233).

Asenteesta matematiikkaa kohtaan on joitakin tilanteita. Akulla matematiikkaan liittyy
ahdistusta ja pelkoa: se on ”yhtä karvasta kuin koulussa” eivätkä ”numerot ole olleet
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koskaan hänen vahva puolensa”. (AA36, s. 8). Yhdessä tarinassa Aku osoittaa, ettei pidä
matematiikkaa tärkeimpänä kouluaineena. Alussa hän koheltaa kotitöissä. Ankanpojat
ovat tulossa koulusta välttävän todistuksen kanssa – muut aineet ovat 5 tai 6 mutta
kotitalous on 10. Aku ei kuitenkaan välitä muista numeroista vaan on pojista ylpeä ja
kehuu heitä. (AA14, minisarja C). Akun asennetta valaisee myös tilanne, jossa hänelle
annetaan ”analyyttista päättelykykyä kehittäviä tehtäviä”. Aku huokaisee voipuneena,
että ”ne kehittävät myös ennenkuulumattoman päänsäryn”. (AATK349, s. 39).
Roopen mielestä matematiikka on tärkeää. Eräässä tarinassa (AA39, s. 33) Roope ja
ankanpojat etsivät Roopen vanhaa koulutodistusta. Se on arvatenkin kehno, sillä kun
todistus löytyy, Roope polttaa sen ennen kuin ankanpojat ehtivät nähdä numeroita.
Lopuksi Roope pitää esitelmää koulussa ja mainitsee, että ”laskento on tärkeää
liiketoimissa”. Toinen esimerkki Roopen arvostuksesta matematiikkaa kohtaan on
tarina, jonka lopussa kiero intialainen ruhtinas menettää kaiken. Roope lohduttaa:
”Sinulle jää yhä rajaton määrä muinaisen hindukulttuurin tärkeintä perintöä” – ja
piirtää maahan nollan. (AA52+53, s. 42).

Matematiikan oppimisesta

Kuva 4: Professori panee Akun opiskelemaan matematiikkaa (AA36, s. 8).
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Aineistossa oli kolme tarinaa, jotka voi liittää matematiikan oppimiseen. Aku Ankka
pyrkii astronautiksi ja pääsykokeita varten pitäisi nopeasti oppia älykkääksi.
(AA30, s. 7 ja 14). Pelle kehittää sopivan laitteen, joka kuitenkin muuttaa älykkääksi Akun
talossa asuvan hiiren. Aku testaa hänen älykkyyttään laskutoimituksella: ”No, paljonko
on 1289 kerrottuna 8,2:lla?” Myös älykkyystesti on pelkkiä laskuja hankalilla luvuilla.
Aku läpäisee kokeen hiiren avulla.
Toisessa tarinassa Akun pitää jousiammuntataitojaan parantaakseen ”oppia ulkoa”
derivaattoja, kolmannen asteen yhtälöitä ja paraabeleja. Hän lukee rankasti ja vaikka
ankanpojat epäilevät Akun kykyjä, pystyy tämä muutaman päivän päästä laskemaan
”lentokulman vaikutuksen gravitaatiokiihtyvyyteen”. (AA36, s. 8). Matematiikan
opetusmenetelmiä Aku Ankassa on aineiston vähyyden vuoksi mahdoton arvioida, mutta
edellä kerrotun ulkoa oppimisen lisäksi toisessa tarinassa Akulle annetaan vino pino
tehtäviä, ja antaja toteaa: ”Nämä loogis-matemaattiset tehtävät kehittävät analyyttista
päättelykykyä.” (AATK349, s. 39).
Kolmas tarina kertoo Roopen, Akun ja ankanpoikien matkasta Intiaan etsimään
muinaista aarretta. Pojat lukevat käsikirjasta Intian historiaa ja pitävät muinaisia
intialaisia nokkelina, sillä nämä kehittivät matematiikkaa, arabialaiset luvut ja nollan.
(AA52+53, s. 22).
Usein, kun tarinoissa esiintyy koulu, on tunnin aiheena matematiikka.
Koulumatematiikka näkyy kahdessa tarinassa (AA37, s. 10, AA39, s. 33) ja lukujärjestyksen
kuvituksessa (AA33, liite). Eräässä tarinassa (AA18, s. 3 ja 12) ankanpojat pänttäävät
äidinkielen termistöä ja toisessa tunnin aiheena on biologia (RS4, s. 54).

Yhteenveto ja johtopäätökset
Matematiikka näkyy Aku Ankan (ja Roope-sedän) sivuilla toisaalta harvoin mutta
toisaalta näyttäisi esiintyvän useammin kuin monet muut kouluaineet kuten biologia,
vieraat kielet tai äidinkieli.
Usein Aku Ankan matematiikka on laskemista ja apuvälineenä käytetään laskinta.
Aineistosta välittyy matematiikasta kuva enimmäkseen talouden ja tekniikan
työkalutieteenä. Systeeminäkökulmaa ei löydy lainkaan: Pellen kaavanteossa ei näy
loogisia päättelyitä. Myöskään prosessinäkökulmaa en aineistosta havainnut.
Roope arvostaa matematiikkaa, sillä sitä tarvitaan liiketoiminnassa. Aku Ankan
asenteesta matematiikkaan kertoo aineistossa tarina, jossa Aku pelästyy ja muistelee,
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kuinka karvasta matematiikka koulussa oli ja tarina, jossa Aku toteaa, että tehtävien
tekeminen tuottaa päänsäryn. Sekä Aku, Roope että ankanpojat osaavat laskea päässään.
Pelle on kuitenkin aineiston ainoa hahmo, jota voisi kuvata matemaatikoksi. Hän osaa
vaativaakin matematiikkaa ja on siitä innostunut (myös Roope on innoissaan
laskiessaan, mutta todennäköisesti enemmän fantastriljoonien kuin matematiikan
vuoksi).
Pelle kykenee kaavojen soveltamisen lisäksi myös johtamaan uusia kaavoja. Vaikka
Pelle ei ole varsinaisesti matemaatikko vaan keksijä ja yleisnero, hänen nerouttaan
saatetaan alleviivata sillä, että matematiikka on hänelle helppoa. Matematiikan
kehittäjät ovat Aku Ankassa neroja kuten Pelle tai ”nokkelia” kuten muinaiset intialaiset.
Matematiikkaa opitaan aineiston tarinoissa joko kovasti lukemalla kuten Aku yhdessä
tarinassa tai olemalla älykäs – oli älykkyys Pellen keksinnöllä hankittua niin kuin
tarinan hiirellä tai hahmolle ominaista kuten Pellellä itsellään.
Sarjakuvissa esiintyvästä matematiikasta en löytänyt tutkimuksia. Pitkän matematiikan
opiskelijoille tekemässään kyselyssä Joutsenlahti [1, s. ] sai kuitenkin vastaavanlaisia
tuloksia eräistä kysymyksistä. Matematiikan opiskelijat pitävät matematiikkaa
sääntökokoelmana, josta voi napata sovellettavan säännön. Tämä vastannee Aku Ankan
kuvaa matematiikasta työkaluna. Matematiikan logiikka ei sen sijaan näy Aku Ankassa.
Kyselyn opiskelijoiden mukaan matematiikkaa opitaan ymmärtämällä matematiikan
loogista rakennelmaa. Tässä aineistossa matematiikan oppiminen tapahtuu
mielikuvituksellisten keksintöjen avulla tai yhdessä tapauksessa oppimalla ulkoa tiettyjä
kaavoja.
Kyselyyn vastanneiden mielestä sukupuolten välillä ei ole ero matematiikan
osaamisessa. Tässä aineistossa jokainen matematiikka käyttävä hahmo on miespuolinen.
Aku Ankan maailma on toisaalta ainakin päähenkilöiden osalta muutenkin
miesvaltainen. Pitkän matematiikan opiskelijoiden mielestä matematiikasta on hyötyä
jokapäiväisessä elämässä. Aku Ankassa taas matematiikkaa näkyy vain joka viidennessä
lehdessä.
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Lisätutkimuksen tarve
Tässä tutkimuksessa on aineistona vuoden 2009 vuosikertoja. Aku Ankkaa alettiin
julkaista Suomessa vuonna 1952. Sinä aikana yhteiskunta on teknistynyt ja
matematiikan merkitys ei ole ainakaan vähentynyt. Miten Aku Ankan matematiikkakuva
on muuttunut vuosien varrella?
Joissakin havainnoissa tapahtui saturaatiota, mutta toisista kuten Akun
matematiikkataidoista on vain pari tapausta. On todennäköistä, että aineistoa
laajentamalla (lukemalla useampia lehtiä) saisi lisää näkökulmia. Esimerkiksi kaikkien
alojen tohtoriin Taavi Ankkaan (Kuva 5) ei liittynyt aineiston tarinoissa yhtään
matemaattista tilannetta. Aineistosta puuttui kokonaan Pikku-Pelle, Hessun nero
veljenpoika, joka jalkapallopeleissäkin saattaa soveltaa tutkimustensa tuloksia.

Kuva 5: Taavi Ankka yrittää täyttää veroilmoitusta
(AA15/1965).
Mielenkiintoinen kysymys olisi myös, millaisia eroja matematiikkakuvassa on
julkaisujen välillä. Esimerkiksi hahmokokoonpanossa on eroja: Taavi Ankka ei esiinny
Aku Ankan tarinoissa vuonna 2009 kertaakaan ja Kroisos Pennonen kerran.
Didaktisesti mielenkiintoisinta olisi tutkia, miten sarjakuvien lukijat itse kokevat
sarjakuvien matematiikan. Mitä vaikutteita he saavat lehdistä? Muuttavatko julkaisut
heidän matematiikkakuvaansa?
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