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Perspektywa diachroniczna w badaniach 
nad rozumieniem w matematyce — 
użyteczność i ograniczenia pojęcia

Znaczenie pojęć matematycznych można analizować z perspektywy syn
chronicznej, t.j. widzieć je w kontekście ich logicznych powiązań z innymi 
pojęciami, z uwzględnieniem ich zastosowań oraz miejsca, jakie zajmują we 
współczesnych teoriach matematycznych. Z takiego punktu widzenia można 
również spojrzeć na sposób pojmowania pojęć matematycznych przez uczniów: 
czyni się to zwykle poprzez odniesienie aktywności ucznia do znaczenia po
jęcia w wyżej opisanym sensie. Czasem jednak badania takie wsparte są per
spektywą diachroniczną. Znaczenie pojęcia matematycznego opisywane jest nie 
tylko poprzez sieć powiązań w obrębie teorii i zastosowań, lecz również na tle 
jego historycznego rozwoju, jego przeobrażeń w przeszłości oraz problemów, 
które stanowiły impuls do jego powstania. Uważa się, że historyczne znaczenia 
pojęcia wbudowane są niejako w jego obecny kształt, a studia epistemologiczne 
nie mogą obejść się bez ich ujawnienia. Z drugiej strony, perspektywa diachro
niczna w badaniach nad procesem rozumienia matematycznych pojęć przez 
jednostkę uwzględnia rozwój pojęć (w psychologicznym sensie tego słowa) w 
trakcie nabywania przez nią doświadczeń oraz dojrzałości umysłowej.

Powstaje zatem pytanie: czy perspektywa diachroniczna, w odniesieniu 
zarówno do znaczenia jak i rozumienia pojęć matematycznych, powinna być

Prezentowane tu badania były częściowo finansowane z funduszy FCAR # 9 3 - E R - 1 5 3 5  
oraz SSHRC # 4 10 -9 3 -0 7 0 0 . Tytu ł jest spolszczonym tytułem referatu, wygłoszonego na 
konferencji „Interakcja między historią i dydaktyką matematyki” , która odbyła się w Es
sen (Niemcy), w październiku 1992 roku. Tekst jest tłumaczeniem artykułu, który będzie 
opublikowany w książce pod redakcją M. Otte, H. N. Jahnke i N. Knoche.
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uważana za „lepszą,” od synchronicznej? Jeśli tak, to w jakim sensie i przy 
jakich założeniach dotyczących rozwoju inteligencji?

Z perspektywą diachroniczną w kształceniu matematycznym mamy do czy
nienia w kontekście dwóch, ściśle ze sobą związanych rodzajów pytań. Pierwsze 
— to problem wyboru zarówno „pojęć podstawowych” (Tietze, 1994) do na
uczania w szkole, jak i kontekstów, w ramach których nabierają one znaczenia. 
Właśnie badania dotyczące historycznego znaczenia pojęć jak i warunków ich 
powstania okazały się bardzo cenne. Badania epistemologiczne pojęć mate
matycznych pomagają również odpowiedzieć na innego typu pytanie: w jaki 
sposób można „sprowokować” ucznia do nauczenia się nowego pojęcia? Z pew
nością nie nastąpi to w przypadku, gdy dane pojęcie okazuje się zbyteczne, gdy 
nie jawi się jako narzędzie, bez którego nie można się obejść przy rozwiązy
waniu pewnych ważnych problemów. Studia historyczne rokują nadzieję na 
odkrycie kontekstów, w których podstawowe pojęcia matematyczne pojawiły 
się jako wynik pewnej teoretycznej konieczności. Każde pojęcie, w matema
tyce i nie tylko, posiada właściwą sobie dziedzinę zastosowań i sensu. Tak na 
przykład duże i skomplikowane operatory liniowe, a nie macierze 2 x 2  lub 
3 x 3 ,  stanowią właściwą dziedzinę dla problemów diagonalizacji i form kano
nicznych. Zbiory nieskończone są odpowiednim kontekstem dla pojęcia liczby 
kardynalnej, które traci sens w obszarze zbiorów skończonych, dla których 
porównania wystarczy po prostu liczenie.

Na gruncie tych pytań oraz metod historycznych, w oparciu o które szuka 
się na nie odpowiedzi, pojawiło się w dydaktyce matematyki pojęcie prze
szkody epistemologicznej. Przeszkody epistemologiczne zaznaczają historyczne 
przełomy, kiedy to dawne sposoby rozumienia okazują się nieekonomiczne i 
teoretyczna konieczność wymusza ich rewizję lub odrzucenie. Wskazują one 
także na te konteksty, w których proces uczenia się ma szansę realizacji jako 
konsekwencja potrzeby spojrzenia na konkretny problem z innej perspektywy.

Podobnie jak każde inne pojęcie, także i pojęcie przeszkody epistemolo
gicznej posiada właściwy sobie obszar zastosowań i sensu, który nie obejmuje 
ogółu zagadnień nauczania i uczenia się matematyki. Ograniczenia wynikają 
po części z odmienności podejść do tego zagadnienia historyków i epistemo- 
logów z jednej, a dydaktyków z drugiej strony. Szczególnie łatwo jest to do
strzec przyglądając się bliżej procesom uczenia się matematyki w ramach in
stytucji szkolnej. Zauważa to BalachefF (1986) przeciwstawiając sobie postawy 
matematyka i ucznia wobec dowodu matematycznego. Podczas gdy pierwszy 
próbuje znaleźć wyjście ze swojej niepewności, drugi stara się spełnić ocze
kiwania nauczyciela i rozwiązać praktyczny problem wywiązania się z obo
wiązków ucznia. Niniejszy artykuł w zasadniczej swojej części poświęcony jest 
problemom użyteczności i ograniczeń pojęcia przeszkody epistemologicznej dla
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wyjaśnienia trudności w nauczaniu i uczeniu się algebry liniowej. Na początku 
przedstawione zostanie szczegółowe objaśnienie istoty spojrzenia diachronicz- 
nego na znaczenie i rozumienie matematyki z punktu widzenia dydaktyka, na 
tle podejść historyka i epistemologa. Następnie znajdzie czytelnik nieco infor
macji dotyczących teorii rozwoju wiedzy, która stanowi podstawę omawianej 
koncepcji oraz wiąże się ściśle z pojęciem tem atyzacji. Teoria ta pochodzi od 
Piageta i Garcii (1989). Spojrzenie na wymiar kulturowy tego procesu dopro
wadzi do zrozumienia jaki poziom myślenia jest potrzebny do osiągnięcia takiej 
tematyzacji algebry liniowej, która była udziałem dziewiętnastego wieku. Jest 
to poziom strukturyzacji, uogólniania oraz unifikacji myśli matematycznej, 
który za Piagetem i Gardą nazywać będziemy nadpoziom em 2. Problemy 
stawiane na tym poziomie w naturalny sposób tworzą teoretyczną koniecz
ność powstania wielu pojęć algebry liniowej. Są one jednak poza zasięgiem 
możliwości i zainteresowań większości początkujących studentów. Pozostając 
na „inter”-poziomie matematycznego myślenia mają oni trudności z dostrzeże
niem sensu algebry liniowej jako teorii. Trudności te skontrastowane zostaną z 
problemami o innym rodowodzie. Niektóre występują w ramach analizowania 
sensu definicji, inne wiążą się z rozumieniem i przeprowadzaniem dowodów. 
Dowody nie są osobliwością algebry liniowej, niektóre jednak cechy dowodów 
algebraicznych mogą być zniechęcające dla studentów. Artykuł zamyka wy
łonienie jeszcze jednego źródła różnic w sposobie widzenia znaczenia historii 
przez epistemologa i dydaktyka, będącego jednocześnie źródłem problemów 
rozumienia w matematyce: chodzi mianowicie o transpozycję dydaktyczną. To 
doprowadzi nas do sformułowania postulatu konieczności badania tego procesu 
jako części historii dziedziny matematyki.

Cztery spojrzenia na badania historyczne w m ate
m atyce oraz ich użyteczność

Na konferencji w Essen zgromadzili się historycy oraz dydaktycy, a wśród 
tych ostatnich zarówno zainteresowani znalezieniem miejsca dla historii ma
tematyki w praktyce szkolnego nauczania tego przedmiotu, jak i zaintereso
wani stawianiem ogólniejszych pytań natury epistemologicznej w odniesieniu 
do matematyki oraz kształcenia matematycznego. Choć wszyscy zgodni byli 
co do użyteczności badań historycznych, dało się zauważyć cztery różne sta
nowiska, które w niniejszej pracy przedstawione zostaną w osobach Historyka, 
Epistemologa oraz dwóch dydaktyków: Dydaktyka I i Dydaktyka II.

Historyk to osoba zainteresowana przede wszystkim dokładnymi datami,

2 trans-level
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pytaniami o prekursorów, wpływy, szczegółowymi wykazami osiągnięć oraz ich 
istotności na tle ogólnego rozwoju teorii. Cokolwiek twierdzi, próbuje poprzeć 
faktualnymi dowodami: manuskryptami, drukami, oświadczeniami wiarygod
nych świadków, komentatorów, itp. Można by powiedzieć, że poszukuje on 
przyczyn matematycznych pojęć. Epistemolog natomiast usiłuje dotrzeć do 
ich przesłanek, lub mechanizmów ich rozwoju. Swoje rozumowanie opiera 
raczej o logiczne wnioskowanie aniżeli fakty, dostrzegając równocześnie histo
ryczne trendy myśli matematycznej. Nie są dla niego celem samym w sobie 
badania nad psychogenezą czy też historycznym pochodzeniem poszczególnych 
matematycznych treści; służą mu one jedynie jako poparcie ogólnych tez na 
temat mechanizmów rozwoju.

Stanowisko to nie jest bliskie żadnemu z Dydaktyków; tych obchodzi przede 
wszystkim rozumienie i nauczanie konkretnych pojęć matematycznych i proce
sów. Dylematy epistemologiczne związane chociażby z wyborem pomiędzy sta
nowiskiem racjonalisty a empiryka wobec źródeł wiedzy nie są tu bynajmniej w 
centrum zainteresowań, choć może on mieć wpływ na decyzje i postawy peda
gogiczne. Epistemolog zaś w rozstrzygnięciu właśnie tego problemu będzie do
strzegał zasadniczy cel swoich dociekań. Piaget i Garcia, na przykład, widzieli 
swój wkład w rozwój tego tematu w zwróceniu uwagi na fakt, że pojęcie ciała 
stałego jest raczej konstrukcją racjonalną a nie daną empiryczną. Poszukując 
ogólnych trendów w rozwoju myśli naukowej Epistemolog może nie dostrze
gać matematyka czy też studenta matematyki jako jednostki. W tym różni się 
nawet od Historyka. Uwzględniając pokrewieństwo pomiędzy psychogenezą a 
historią nauki poszukuje on wspólnych mechanizmów rozwoju, nie biorąc pod 
uwagę treści wiedzy, która niewątpliwie w każdym z przypadków jest różna .

Żaden z Dydaktyków nie może pozwolić sobie na pominięcie treści wie
dzy. To właśnie treść wiedzy jest przedmiotem zainteresowań dydaktyki, w 
odróżnieniu od ogólnych teorii pedagogicznych. Oczywiście owe „wspólne me
chanizmy” mogą stanowić teoretyczne podłoże rozważań oraz służyć w zakresie 
terminologii używanej do opisu wniosków dotyczących problemów rozumienia 
oraz podejmowania decyzji w nauczaniu. Nie są jednak nigdy ostatecznym 
celem prowadzonych badań.

Różnica między podejściem Dydaktyka I a Dydaktyka II wynika z ich 
różnych poglądów na rolę historii w nauczaniu matematyki. Dydaktyk I widzi 
zastosowanie historycznych idei matematycznych samych w sobie jako pomoc 
w projektowaniu procesów nauczania matematyki, dobieraniu odpowiednich 
kontekstów i przede wszystkim w docieraniu do istoty znaczenia pojęć mate
matycznych.

Dydaktyk II zgadza się z Dydaktykiem I w tym ostatnim punkcie, lecz 
bardziej niż bezpośrednim wprowadzaniem historii w ramach lekcji matema-
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tyki zainteresowany jest istotą rozumienia danego matematycznego pojęcia, 
metody czy teorii, i tym samym źródłem i charakterem napotykanych przez 
studentów trudności. Poszukuje warunków koniecznych rozum ienia m a
tem atyki, wśród których jako szczególnie ważne wyróżnia pokonanie prze
szkód epistemologicznych — koncepcji, przekonań oraz sposobów myślenia 
niewątpliwie sprawdzonych w pewnych kontekstach, lecz nieskutecznych lub 
nieekonomicznych w przypadku szerszej lub innej dziedziny problemów. Tutaj 
zastosowanie znajdują prace Historyka i Epistemologa: wskazują, gdzie szu
kać upartych przekonań, dogmatycznych założeń oraz upartych przyzwycza
jeń myśli, które jako ignes fatui niegdyś zaprowadziły matematyków w mroki 
stagnacji, a dzisiaj wiodą uczniów w labirynt „błędnych koncepcji”, „niepo
prawnych obrazów pojęć” i tym podobnych deformacji.(Bachelard, 1938; Sier
pińska, 1988).

Sekwencyjna teoria rozwoju wiedzy

Dydaktyk II, przekonany o użyteczności badań historycznych i epistemolo
gicznych, w sposób mniej lub bardziej jawny zakłada jako podstawę swoich 
rozważań teorię rozwoju wiedzy, traktującą wiedzę jako wynik pewnego nie
liniowego procesu. Liniowość rozwoju wiedzy, t.j. następowanie po sobie ko
lejnych stadiów, znaczyłaby bowiem, że badania nad historycznym rozwojem 
pojęć nie mają racji bytu. Badania takie mają sens jedynie wówczas, gdy 
przyjmuje się sekwencyjną teorię rozwoju wiedzy lub innymi słowy, przy 
założeniu, że „epistemologiczna istotność narzędzia pojęciowego nie jest nie
zależna od sposobu jego konstrukcji (Piaget i Garda, 1989, s. 1)”. Zdaniem 
Piageta i Garcii, „nawet najbardziej złożone konstrukcje zachowują częściowe 
powiązania ze swoimi najbardziej prymitywnymi formami (ibidem, s. 3)” a 
zatem pełne rozumienie tych złożonych konstrukcji nie jest możliwe bez ich 
analizy w początkowych stadiach rozwoju. Przyczyna tych powiązań leży w 
mechanizmach rozwoju wspólnych dla historii i psychogenezy: postępująca in
tegracja poprzez ciągle odnawiający się mechanizm iteracyjny, który przeplata 
nakładanie się nowych treści z reorganizacją struktur. Rozwój sekwencyjny 
oznacza, że każdy etap „jest jednocześnie wynikiem możliwości oferowanych 
przez etap poprzedni oraz warunkiem koniecznym etapu następnego. Co wię
cej, każdy etap zaczyna się reorganizacją, już na innym poziomie, zasadniczych 
treści etapu poprzedniego (ibidem, s. 1-2)”. Tak właśnie dokonuje się integra
cja treści w poziom wyższy. To również jest powodem, dla którego charakter 
pewnych powiązań w obrębie dzisiejszych teorii i pojęć „tłumaczy się ana
lizując wcześniejsze etapy rozwojowe”. Ten sekwencyjny porządek zobaczyć
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można chociażby na przykładzie przejścia od statycznego realizm u Gre
ków, opartego jedynie na stanach stałych (figurach i liczbach) do odkrycia 
przekształceń  algebraicznych i nieskończonościowych w wieku siedem
nastym, a dalej do ukształtow ania się s tru k tu r, charakterystycznych dla 
matematyki wieku dziewiętnastego (ibidem, s. 2). A zatem, na początku było 
tworzenie obiektów i opis własności. Potem — tworzenie języka (pojęcia, okre
ślenia, reprezentacje) dla badań przekształceń tych obiektów; odkrycie relacji 
między obiektami za pomocą tych przekształceń; badania nad własnościami 
przekształceń; klasyfikacja przekształceń; tworzenie języka do opisu ogólnych 
własności klas przekształceń, klas obiektów oraz klas przekształceń klas obiek
tów; unifikacja i uogólnianie wyników.

Każdy kolejny etap rozwoju teorii matematycznej tem atyzu je  operacje, 
narzędzia oraz procedury etapu poprzedniego. Tematyzacja ta przekształca 
narzędzia w przedmioty teoretycznych badań, lecz tym samym przekształca je 
również jako narzędzia. Z tej to przyczyny nie mówi się o rozwoju liniowym, ale 
raczej o nakładaniu się oraz dialektycznym wzajemnym oddziaływaniu dwóch 
różnych trybów myślenia (Douady, 1991).

K ulturowy wym iar procesu tem atyzacji w algebrze

Treści matematyczne podlegające tematyzacji oraz jej charakter nie są nieza
leżne od kultury społeczeństwa, w którym tematyzacja ta zachodzi. Zwraca na 
to uwagę Foucault (1973) w swoich badaniach nad przemianami językowymi w 
cywilizacji europejskiej od renesansu poprzez klasycyzm do czasów współcze
snych. Jego zdaniem trudno się dziwić wynalezieniu logiki symbolicznej przez 
Boole’a właśnie wtedy, gdy język stawał się przedmiotem badań naukowych.

Nadejście symboliki logicznej Boole’a było czymś absolutnie nieuniknio
nym, i to dokładnie w okresie przekształcania się języków w obiekty filo
logiczne, gdyż, mimo kilku powierzchownych podobieństw oraz technicz
nych analogii, problem polegał nie tyle na ukonstytuowaniu uniwersal
nego języka, jak to miało miejsce w epoce Klasycyzmu, co na wyrażeniu 
form i powiązań myśli poza językami w ogóle. A jako że język stawał się 
powoli przedmiotem nauki, należało pomyśleć raczej o czymś, co byłoby 
raczej symboliką aniżeli językiem, z tej racji przezroczystym dla myśli do
kładnie wtedy, gdy można sobie to uświadomić. (Foucalt, 1973, s. 297).

W badaniach Frege’go nad podstawami arytmetyki wyróżnić można po
dobne trendy zainteresowań, i w istocie stanowią one analizę językową doty
czącą struktury form syntaktycznych (na przykład takich jak „pojęcia rela
cyjne” typu „ma większą masę niż”) oraz ogólnych narzędzi tworzenia pojęć,
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jak relacja równoważności (Frege, 1884). W tym samym duchu myśliciele tacy 
jak Pierce rozważali istotę znaku i znaczenia. Tendencje te stwarzały korzystne 
warunki dla operacji zwanej obecnie w matematyce „arytmetyzacją analizy”.

Tematyzacja algebry była procesem, który niewątpliwie zapoczątkowały 
prace Viete’y, jednak w wieku dziewiętnastym, dzięki osiągnięciom matema
tyków takich jak Grassmann i Sylvester, algebra zaczęła mieć ambicję re 
prezentow ania form  i m etod myśli m atem atycznej poza jakąkolwiek 
specyficzną dziedziną m atem atyki (jest to parafraza słów Foucault’a). To 
z kolei wymagało powstania odpowiedniej symboliki, której konstrukcja ogra
niczona była koniecznością posiadania przez nią cech rachunku, gdyż algebra 
zachować miała swoją rolę jako metoda rozwiązywania dowolnych problemów. 
Właśnie tak: nie konkretnych problemów, ale problemów w ogóle. Już od cza
sów Viete’y algebra miała ambicje być metodologią w ogóle, nie zaś zbiorem 
przykładowych rozwiązań i wygodnych wskazówek. Konkretne zadania nie od
powiadają poziomowi, na którym pojęcia i metody algebry mogłyby wydać się 
potrzebne.

Przeszkoda „nadpoziomowa” w rozumieniu algebry 
liniowej

Wspomniane wyżej fakty są przyczyną poważnych problemów, z jakimi spo
tyka się nauczanie algebry na wczesnym poziomie uniwersyteckim. Trudno 
przekonać studentów o teoretycznej potrzebie istnienia pojęć w obrębie teorii, 
gdyż cele tematyzacji języka matematyki są im zupełnie obce. Często przycho
dzą oni na studia już z pewnym doświadczeniem algebraicznym, lecz doświad
czenie to obejmuje zakres obiektów algebry liniowej „typu pierwszego”, t.j. 
macierzy, wektorów i przekształceń liniowych: potrafią rozwiązywać układy 
równań za pomocą eliminacji Gaussa, potrafią liczyć wyznaczniki, dodawać 
wektory, mnożyć je przez liczby, obliczać współrzędne obrazów w danym prze
kształceniu liniowym. Dostrzegają też niektóre związki między obiektami tego 
typu i umieją nimi operować. Posługując się językiem Piageta i Garcii można 
by powiedzieć, że studenci osiągnęli „międzyoperacyjny poziom” algebraicz
nego myślenia. Zaś już pierwsze zajęcia na kursach uniwersyteckich wymagają 
od studentów przejścia na poziom, w którym „obiektami podstawowymi są 
już nie pojedyncze wektory i macierze, ale ich klasy lub inaczej — obiekty 
„typu drugiego”: przestrzenie wektorowe oraz algebry operatorów liniowych. 
Zaczyna się aksjomatycznie definiować obiekty, które w gruncie rzeczy są teo
riami obiektów. Znane skądinąd obiekty tracą swoje namacalne kształty. Ma
cierz, rozumiana początkowo jako tablica wypełniona liczbami, staje się teraz
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„reprezentacją”: sama w sobie nic nie znacząc stanowi o treści innego przed
miotu — operatora liniowego, układu równań, przekształcenia pewnej bazy w 
inną itd. W pewnym sensie jest tu dowolność: każdy z liniowych operatorów 
można przedstawić na wiele różnych sposobów — problem polega na znalezie
niu tej z macierzy, która ma najprostszą postać. Algebra staje się językiem, a 
właściwie systemem języków, a od studenta oczekuje się swobody w przecho
dzeniu od języka operatorów liniowych do języka macierzy, od języka rzutów 
do języka przybliżeń itp.

Przeskok z R 3 do R n

Jeden z pierwszych kontekstów, które wymagają od studenta zmiany spo
sobu myślenia z poziomu pośredniego (międzyoperacyjnego) do nadpoziomu 
pojawia się w algebrze liniowej w momencie przejścia od geometrii płaszczy
zny i przestrzeni do R n. Od dawna w kształceniu matematycznym przejście 
to postrzegane było w związku z pewną „ideą fundamentalną”, a mianowi
cie „ogólną percepcją wzrokową”, co Tietze opisuje jako „przesuwanie pojęć 
geometrycznych oraz przenoszenie nazw’ namacalnej przestrzeni trójwymia
rowej do abstrakcyjej przestrzeni n-wymiarowej” (Tietze, 1994, s. 50). Opis 
ten nie oddaje sprawiedliwości ważnej różnicy jakościowej między przejściem z 
R 2 do R 3 a przejściem z R3 do R n. R n nie jest po prostu „kolejną przestrze
nią”; to nie tyle bardziej abstrakcyjny od poprzednich twór, lecz ogólna teo
ria wszystkich przestrzeni pewnego typu. Zrozumienie tego faktu wymaga nie 
tylko umiejętności uogólniania, lecz zarazem strukturalnej syntezy doświad
czeń w R 1, R 2 i R 3: wymaga właśnie tematyzacji tych doświadczeń.

Rozumienie tych faktów przez studentów nie jest wcale rzeczą oczywi
stą. Jeden z obserwowanych przez nas studentów był głęboko przekonany, że 
R n jest przestrzenią nieskończenie wymiarową, prawdopodobnie kojarząc ten 
symbol z treściami kursu analizy, gdzie n zazwyczaj reprezentowało zmienną 
dążącą do nieskończoności. W dalszej części artykułu studenta tego będziemy 
nazywać „Studentem C”. W artykule wystąpią jeszcze „Student A” i „Student 
B” oraz „Nauczyciel” . Będziemy używali we wszystkich przypadkach rodzaju 
męskiego jako najbardziej neutralnego. Faktyczna płeć tych osób nie jest dla 
prowadzonych tu rozważań istotna.

Student C był obserwowany podczas uczenia się algebry liniowej z podręcz
nika w obecności i przy pomocy „Nauczyciela” („tutora”). Zadaniem Nauczy
ciela było nie tylko odpowiadanie na pytania Studenta, ale także prowokowanie 
do wypowiedzi, uzasadnień, głośnego myślenia. Chodziło o ujawnienie możli
wie wielu fragmentów procesu uczenia się. Student C nigdy przedtem nie ze
tknął się z algebrą liniową. Obserwacja trwała cztery miesiące; po 5 godzinnych
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sesji w tygodniu. W użyciu były dwa podręczniki, chociaż pierwszy (i o nim 
będzie tylko mowa w niniejszym artykule) trudno nazwać podręcznikiem. Był 
to raczej zbiór przykładów i zadań uzupełniony skąpym opisem teoretycznym 
w postaci definicji i twierdzeń. W tekście nie było żadnych objaśnień ani dowo
dów. Tych oczekiwano w ramach dyskusji między studentem a nauczycielem. 
Książka adresowana była do studentów ekonomii. Pierwszy zalecony studen
towi do przeczytania rozdział zatytułowany był „Przestrzenie arytmetyczne”, 
t.j. kartezjańskie przestrzenie punktów reprezentowane przez skończone upo
rządkowane zbiory liczb rzeczywistych. W rozdziale tym wyróżniono cztery 
podrozdziały: pierwsze trzy dotyczyły odpowiednio geometrii jedno, dwu i 
trójwymiarowych „przestrzeni arytmetycznych”, oznaczonych przez R 1, R 2 i 
R 3. Ostatni podrozdział poświęcony był geometrii n-wymiarowej przestrzeni 
R n. Student z łatwością przeszedł przez pierwsze trzy podrozdziały i można 
było sądzić, że uczenie się nie znanych dotąd pojęć sprawia mu satysfakcję 
(na przykład równania parametryczne odcinka i prostej). Gdy napotkał na 
trudności w wyobrażaniu sobie wzajemnego położenia płaszczyzn i prostych w 
przestrzeni trójwymiarowej, z pudełka Kleenexów skonstruował model, który, 
jak się okazało, był bardzo użyteczny w komunikowaniu się z nauczycielem. 
Przejście do R n było tym bardziej bolesne.

Oto początkowy fragment rozdziału poświęconego n-wymiarowej przestrze
ni arytmetycznej, który student C otrzymał do przeczytania:

„Arytmetyczną przestrzenią n-wymiarową nazywamy zbiór wszystkich u- 
porządkowanych układów (a?i, x2, ..., £„), takich, że każda z n liczb tego układu 
jest liczbą rzeczywistą:

R n = {(#1, x2, ..., xn) :x{ e R  dla i -  1,2,..., n}

Każdy uporządkowany układ (ari,a:2, ...,xn) nazywamy punktem przestrzeni 
n-wymiarowej, a liczby a:i,x2, ...,arn współrzędnymi tego punktu. Hiperpłasz- 
czyzną w R n nazywamy zbiór...” itd.

Po przeczytaniu definicji student zauważył: „To znaczy, że tu tych współ
rzędnych może być nieskończenie wiele ”. Nauczyciel zareagował pytaniem: 
„Nie, dlaczego, czy n nie jest po prostu jakąś liczbą”? Na co student odpowie
dział: „n nie jest limitowane...Nie, nie jest napisane...nie ma żadnego limitu, n 
na razie nie jest limitowany przez nic”. Przez dłuższą chwilę student uparcie 
utrzymywał swój pogląd co do nieograniczoności n. Dyskusja z nauczycielem 
prowadzona była w kontekście hiperpłaszczyzn, poprzez analizę tego, czym 
jest hiperpłaszczyzna, gdy n = 2, a czym, gdy n = 3. Student został popro
szony o napisanie równania hiperpłaszczyzny dla n = 2. Posłusznie zrobił to, 
otrzymując:

A\X\ + A2x2 + B = 0
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ale zdawał się sądzić, że jest to równanie jakiegoś obiektu w R n (przez n 
rozumiejąc nieskończoność), a nie w R 2, co go bardzo niepokoiło. Niżej za
mieszczony dialog pochodzi z rozmowy między nauczycielem a studentem C. 
Można wnosić, że student, gdy chodzi o wiedzę z zakresu przestrzeni 2- i 3- 
- wy miarowej, przechodził chwilowe zaćmienie, zupełnie zauroczony ogromem 
przestrzeni R n w swoim jej rozumieniu.

NAUCZYCIEL: No dobra, no i co to równanie określa w R2?
STUDENT C: W R2? Co masz na myśli? [...]
N: Nie rozpoznajesz?
C: No to jest taki zbiór, można powiedzieć, tak samo jak tu, ale to jest 
taki zbiór takich iks jeden iks dwa, które spełniają to równanie [...]
N: Cała płaszczyzna to jest ten zbiór, który spełnia to równanie?
C: To równanie? Czy to jest konkretne równanie?
N: Tak, to jest konkretne równanie.
C: No to jest jakaś...prosta, no.
N: O! Czyli hiperpłaszczyzna w R2 to jest prosta.
C: Jasne (ziewa).
N: No dlaczego, co tutaj jest dziwnego?
C: To nie jest dziwne, to jest po prostu trudne do zobrazowania, no.
N: Co? Prostą jest trudno zobrazować?
C: Prosta! Ja nie mówię o prostej, ja mówię o hiperpłaszczyźnie, która 
ma...o nieskończonej ilości elementów.
N: Prosta też ma nieskończoną ilość elementów.
C: Mówię o współrzędnych.
N: A nie, nie. To n na ogół nie jest nieskończoną liczbą, tylko liczbą skoń
czoną. [...] A powiedz mi co to by była ta hiperpłaszczyzna w przestrzeni 
trój wymiarowej ?
C: Ojej. Płaszczyzna, no. Zrozumiałem o co ci chodzi.
N: Rn jest po prostu ogółną teorią. Chodzi o to, że zamiast rozbijać rzecz 
na przypadki
C: Nie, po prostu, jeżeli mówię o przestrzeni n-wymiarowej, która ma 
więcej niż cztery wymiary, i tak dalej, to w pewnym sensie można przyj
mować, że tu mówimy o rzeczach, które albo jeszcze nie wiemy, że istnieją, 
albo po prostu nie istnieją i koniec [...] Po prostu wydaje mi się, kiedy 
mówię o przestrzeni n-wymiarowej, że mówię o rzeczach, które są zupe
łnie abstrakcyjne. To jest takie, nie wiem, to jest taka zabawa, to nie jest 
już poważne, to nie ma jakiegoś praktycznego użycia, życiowego.
N: Ja nie wiem, czy to jest bardziej abstrakcyjne. To jest na pewno bar
dziej ogólne.
C: No, ja wiem, to jest ogólne sformułowanie dla wszystkich przestrzeni, 
no.[...]

Mimo tej zgody, stwierdzenie, że R n jest ogólną teorią wszytkich prze
strzeni arytmetycznych pozostaje u Studenta C w sferze informacji werbalnej
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tylko (Gagne et al, 1992, s. 53); jest czymś, co on wie, ale nie myśli o tym w ten 
sposób. Jego wiedza i jego przekonania przez dłuższy czas pozostają rozbie
żne. Pojmowanie n jako nieskończonej liczby wymiarów uwidoczniło się jeszcze 
kilkakrotnie w trakcie dyskusji z nauczycielem. Nieco większe zrozumienie wy
kazywał student w późniejszym etapie sesji. Można to dostrzec w komentarzu, 
jakiego udzielił czytając dalszą część tekstu: „Hm, nic nowego. To jest w su
mie to samo wszystko, co przeczytaliśmy w poprzednich układach, tylko to 
jest ogólna postać tego wszystkiego, coś co można zaaplikować...zastosować 
dla wszystkich poprzednich przestrzeni” .

W momencie zetknięcia z problemami w postaci prostych zadań polega
jących na znalezieniu równania hiperpłaszczyzny, hipersfery lub innych obiek
tów w przestrzeniach 5-, 6- czy 7-wymiarowych wydawał się trochę zagubiony, 
nie mógł sobie tego wyobrazić. Pierwszy problem polegał na znalezieniu równa
nia hiperpłaszczyzny przechodzącej przez punkt P ( l ,2 ,3, —2,6) i prostopadłej 
do osi: (a) O X2, (b) 0X4. Student napisał ogólne równanie hiperpłaszczyzny 
w przestrzeńi 5-wymiarowej, narzekając na niemożliwość wyobrażenia sobie 
całej sytuacji i konieczność oparcia się wyłącznie o algebrę. Czuł się nawet 
jakby trochę oszukany przez język geometryczny używany do opisu rzeczy 
zupełnie abstrakcyjnych. Oto jedno z jego stwierdzeń: „Nie wiem, ja myślę 
graficznie zawsze. Dla mnie myślenie graficzne to jest tak jak ja myślę. Ja 
myślę obrazami i tutaj, to ja się czuję zagubiony. Musiałbym się przyjrzeć, 
przestudiować jeszcze raz od początku całą teorię, przyjrzeć się tym sprawom, 
wtedy mógłbym napisać ogólny jakiś wzór, w końcu może mi się uda konkret
nie to zrobić [...] Widzisz, problem z tym jest taki, że oni tu ciągle mówią 
o obrazkach, hiperpłaszczyznach, prostych, itd, a każą ci się tym zajmować 
wyłącznie algebraicznie”. Nauczyciel zaproponował studentowi wykorzystanie 
skonstruowanego modelu do rozwiązania podobnego problemu w przestrzeni 
trójwymiarowej, a następnie uogólnienie rozwiązania i powrót do przestrzeni 
pięci owy miarowej. To dało pożądane skutki; rozwiązując kolejne zadania stu
dent mówił już swobodnie o przestrzeniach wyższych wymiarów językiem geo- 
merii. Mimo to, w trakcie ogólnych rozważań wystąpiła znowu koncepcja R n 
jako przestrzeni nieskończenie wymiarowej. Po miesiącu studiowania rozdziału 
poświęconego przestrzeniom wektorowym to błędne myślenie zatarło się jed
nak niejako samoistnie. Student C nawet się do niego nie przyznawał mówiąc, 
że przez „nieskończoną liczbę współrzędnych” rozumiał fakt, iż „n może być 
jakąkolwiek liczbą”.
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W łączanie krańcowych przypadków do przypadku ogólnego: 
„Przesunąłem  się właśnie o zero”

Myślenie nadpoziomowe w algebrze liniowej jest w zasadniczo strukturalne. 
Znaczy to między innymi, że przypadki krańcowe nie są rozważane oddzielnie, 
lecz w kontekście ogólnej teorii. Jest to czymś zupełnie obcym w myśleniu 
potocznym i może być trudne do przełknięcia dla początkujących. Nie zwy
kliśmy kwadratu nazywać prostokątem, choć pod względem matematycznym 
rzeczywiście nim jest. Prostokąt w mowie codziennej nie może mieć wszyst
kich boków sobie równych. Figur izometrycznych nie nazywa się podobnymi. 
Wektor zerowy ma w algebrze liniowej ustalone znaczenie, ale może się wydać 
czymś niedorzecznym dla studenta, który pojęcie wektora łączy z translacją. 
Miało to miejsce w przypadku studenta C:

C: Jeżeli wszystkie współrzędne wektora są równe zero, to czy taki wek
tor, można powiedzieć że istnieje? Można napisać go algebraicznie. Czy 
możesz przedstawić go graficznie?
N: Jako punkt. W początku układu.
C: Tak, no, rzeczywiście. Ale to już nie jest... Czy punkt i wektor to może 
być to samo? Czy punkt może być uznany za wektor? [...] Gdyby jedna ze 
współrzędnych była już równa 1, na przykład... to już nie...nie możnaby.
To jest też przejście.
N: Co to jest „przejście”?
C: To też jest przesunięcie, no nie, wektor? Jeżeli jedna z tych współrzęd
nych jest inna niż zero, to to już jest zwyczajne przesunięcie o jeden w 
jakimś kierunku, prawda?
N: Tak.
C: Czyli praktycznie poza zero, zero, zero, wektor jako punkt nie istnieje.
N: Nie, zero, zero, zero to jest przesunięcie, które niczego nie zmienia.
C: To jest brak przesunięcia. Tak jakby... Przesunąłem się właśnie o zero, 
ha ha!

W języku codziennym nie mówi się o zależności jednej rzeczy, ale w algebrze 
liniowej jeden wektor może być zależny lub niezależny, w zależności od tego, czy 
jest zerem czy nie; w istocie nie mówimy o zależności między wektorami, ale o 
liniowo zależnych lub niezależnych zbiorach wektorów. Przyswojenie sobie tego 
faktu było dla studenta C doświadczeniem interesującym, choć nieco bolesnym. 
W pewnym momencie zdecydowanie oświadczył, że dwa wektory nie mogą być 
liniowo zależne. Zapytany, dlaczego, przedstawił następującą argumentację:

C: Nie! Niemożliwe, niemożliwe! Nie! [...] Nie. Wiesz dlaczego? [...] Dla
tego, że...ponieważ...Posłuchaj: [czyta twierdzenie] „Układ wektorów jest 
liniowo zależny wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z wektorów jest liniową 
kombinacją pozostałych”. Tak? To trzeba przynajmniej trzy, tak?
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N: Nie, kombinacja liniowa może być jednego wektora.
C: Jak to może być kombinacja liniowa jednego wektora?
N: No jeżeli n równa się jeden.
C: To jest tylko lambda jeden a jeden.
N: Tak, i drugi jest równy...
C: Czy to jest kombinacja liniowa?! Nie, to jest moim zdaniem iloczyn 
wektora przez liczbę.
N: Tak to się nazywa w tym przypadku [...].

Trudność dotycząca systemu reprezentacji w algebrze liniowej

Rozumienie reprezentacji macierzowej operatorów liniowych jest niezbędne dla 
rozumienia postaci kanonicznych. Mimo to, duży odsetek studentów ma pro
blemy z ich interpretacją.

Algebra liniowa jako całość to tworzenie i studiowanie języka matematyki; 
ale jednocześnie, od wewnątrz, tworzy ona i manipuluje różnymi językami do 
opisywania tych samych obiektów. Jest tak w przypadku równoległych języ
ków operatorów liniowych, podprzestrzeni niezmienniczych, jąder odwzoro
wań, itp. z jednej strony, a macierzy, bloków i przestrzeni rozwiązań układów 
równań jednorodnych z drugiej. Przeprowadzone badania (Hillel, Sierpińska, 
1994) prowadzą do wniosku, że studenci osiągnąwszy poziom pośredni w za
kresie obiektów algebraicznych takich, jak macierze i operatory liniowe, są 
zupełnie początkujący w zakresie języka, jaki stosują do opisu. Grupie 29 
studentów, którzy zaliczyli pierwszy semestr kursu algebry liniowej na Uni
wersytecie Concordia w Montrealu postawiono następujące pytanie: „Przypu
śćmy, że macierz A := macierz ([1,2,3], [3,4,5], [6,7,8]) odpowiadająca bazie 
{[1,1,1], [2,1,0], [0,5,6]} reprezentuje operator T  na R3 . Znajdź T([l, 1,1]).”

Zaledwie troje studentów odpowiedziało na to pytanie poprawnie. Te i po
dobne pytania sprawiały trudności, nawet w specjalnie pod tym kątem skon
struowanym kursie: około jedna trzecia studentów nie radziła sobie z nimi aż 
do końca semestru.

Logistyka liczbowa3: przeszkoda związana z pojęciem zmiennej

Jak wspomniano wcześniej, algebra liniowa wprowadza specyficzny symbolizm, 
notację, która ma swym zasięgiem objąć relacje i operacje w ich najbardziej 
ogólnej formie. Umiejętność posługiwania się tą symboliką oraz rozumienie jej 
znaczenia wymaga znowu myślenia nadpoziomowego, tym razem w odniesieniu 
do zmiennych.

3 Logistice numerosa
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Jednak nie wszyscy studenci biorący udział w zajęciach z algebry liniowej 
są w stanie rozumować na tym poziomie. Niektórym przeszkadza tzw. logi
styka liczbowa — określone stanowisko wobec używania literowych symboli 
w algebrze, w odróżnieniu od logistyki rodzajow ej,4 tak charakterystycznej 
np. dla algebry Viete’a (Sierpińska, 1994). Na logistykę liczbową składa się 
stosowanie raczej lokalnych i chwilowych oznaczeń celem rozwiązania konkret
nego problemu aniżeli globalnej, konwencjonalnej notacji; używanie liczebni
ków jako zmiennych lub kodów miejsc w macierzy; wykorzystywanie tej samej 
litery do oznaczania różnych wartości w tym samym równaniu; itp.

Jeden z obserwowanych studentów (w niniejszej pracy nazwany Studen
tem A) w taki oto sposób zapisał niewiadomą macierz o wymiarach 2 na 3:

11 12 13
21 22 23

„11” oznacza tu to, co zazwyczaj zapisywane jest jako „an ”. Poszukując tej 
macierzy zbudował trzy identyczne układy równań: x + 2y = 0 ,3 #  -f 6y = 0, 
które rozwiązywał oddzielnie. Sensowną jego zdaniem rzeczą było zapisanie 
tego samego równania trzykrotnie, gdyż za każdym razem x i y oznaczały 
inne liczby. Inne ćwiczenie, polegające na określeniu, czy zbiór W  = {(a,6,c) : 
a = b = c} jest podprzestrzenią przestrzeni R 3, rozwiązywał w następujący 
sposób:

(5.5.5)
(5.5.5)
(10,10,10)
Powyższy zapis rozumiany był przez studenta jako dowód faktu, że W 

jest zbiorem domkniętym ze względu na dodawanie. Cyfry zostały tu użyte 
jako zmienne: „5” miało oznaczać dowolną liczbę. Bardziej szczegółową analizę 
trudności tego studenta znajdzie czytelnik w (Sierpińska, 1994).

O co chodzi w algebrze liniowej?

Przeszkoda poziomu nadoperacyjnego jest szczególnie złośliwa, ponieważ nie 
uniemożliwiając studentowi zaliczenia kursu pozostawia go z poczuciem braku 
sensu tego, czego się nauczył. Studenci niższych lat równolegle z kursem alge
bry liniowej odbywają kurs rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu 
zmiennych (Calculus). Porównując obydwa przedmioty często narzekają na 
abstrakcyjność pierwszego w porównaniu z drugim. Rachunek uważany jest 
za łatwiejszy do zrozumienia niż algebra. Przyczyną tego jest fakt, iż mimo 
operowania funkcjami wielu zmiennych oraz całkami wielokrotnymi, rozumo
wania analityczne utrzymywane są na poziomie między operacyjnym czy mię-

4 Logistice speciosa
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dzyobiektowym. Dopiero zaawansowany kurs analizy na drugim lub trzecim 
roku można porównać z podstawowym kursem algebry liniowej.

Oto fragment wywiadu ze Studentem B (nazwanym „Raf’ w Sierpińska, 
1994) na temat trudności algebry liniowej:

STUDENT B: W rachunku wszystko można sobie wyobrazić... To nie jest 
łatwiejsze, ale po prostu bardziej zrozumiałe. Nie twierdzę, że nie lubię 
algebry liniowej. Ja jej raczej nie rozumiem. Zaliczyłem oba kursy, ale to 
nie znaczy, że to rozumiem. Wiem, jak rozwiązywać pewne zadania, na 
przykład te dotyczące iloczynów skalarnych... Nawet to lubię... Ale do tej 
pory nigdy nie miałem odczucia, że rozumiem, o co naprawdę chodzi w 
algebrze liniowej... Nie widzę sensu. Wszyscy mówią, że to takie ważne, 
a ja nadal nie wiem, dlaczego. Nadal nic nie rozumiem. Teraz być może 
mam pewien obraz na przykład przestrzeni wektorowej, ale w ciągu ubie
głego semestru nie miałem pojęcia, co to jest... Co ją tak wyróżnia wśród 
innych przestrzeni?
ROZMÓWCA: No, a co jest w niej takiego szczególnego?
STUDENT B: Och, to te aksjomaty, których trzeba się trzymać, żeby 
pozostać w przestrzeni wektorowej... To właśnie sobie uświadomiłem. To 
po prostu inny sposób operowania wektorami, a w szczególności macie
rzami, w kontekście innych aksjomatów, dokładnie ośmiu, dotyczących 
dodawania i mnożenia. Stosowanie się do tych ośmiu reguł daje pewność 
„przebywania” w obrębie przestrzeni wektorowej. [...] Często nauczyciele 
[...] pokazują nam rzeczy, które nie są zbyt trudne, ale po prostu zbyt od 
nas odległe, bo my ciągle siedzimy w macierzach, dodajemy je, liczymy 
wyznaczniki, wartości własne i wektory własne... Myślę, że to by było 
bardzo pomocne, żeby zrozumieć, czym są naprawdę macierze, czym jest 
macierz podobna i jak ją znaleźć wykorzystując macierz przejścia. Ko
nieczną rzeczą jest uświadomienie sobie ważności macierzy diagonalnych.
Ale to przychodzi dopiero na koniec: ’Ach, więc to dlatego zajmujemy się 
tą diagonalizacją.’ Podobnie fakt, że jest wiele różnych sposobów diagona
lizacji macierzy. Ale w momencie, gdy to się robi na wykładzie, człowiek 
nie ma pojęcia o co chodzi. Tak przynajmniej było w moim przypadku.

Warto zauważyć, że student wspomina o powodzeniu w rozwiązywaniu zadań 
i pozytywnych wynikach testów. Jednak te zadania nie przekonały go o teo
retycznej potrzebie powstania algebry liniowej. Nie mogło być inaczej. Były 
to przecież proste ćwiczenia na zastosowanie, obliczenia, ilustracje, a nie pro
blemy, które stawały u podłoża tworzenia nowych teorii. Ćwiczenia, z jakimi 
stykają się studenci, nie wymagają stosowania zaawansowanej symboliki. Wy
muszają to nauczyciele pod pretekstem, że jest to sedno przedmiotu zwanego 
algebrą liniową. Studentowi, w którego przekonaniu istotą matematycznych 
problemów jest ich rozwiązanie, niełatwo będzie spełnić wymagania stawiane 
w trakcie kursu tego przedmiotu.
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Oczywiście, jest wielu studentów, którzy przyznają, że nie samo rozwią
zanie, ale uczenie się odpowiedniej teorii jest tym, do czego mają prowadzić 
dawane im zadania. Godzą się na skomplikowany system oznaczeń wprowa
dzany w trakcie rozwiązywania prostych ćwiczeń rozumiejąc, że w ten sposób 
pracują nad opanowaniem notacji. Można się jednak zastanawiać nad dydak
tyczną wartością uczenia przedmiotu w taki właśnie sposób: stawiając ograni
czenia horyzontom myśli, każąc rozwiązywać ćwiczenia wątpliwej przydatności 
w sposób jak najmniej ekonomiczny, a na wytłumaczenie właściwego znaczenia 
teorii każąc czekać jeszcze bardzo długo. „W dalszej części kursu matematyki 
zobaczycie, jak ważna jest algebra liniowa” — oto wypowiedź jednego z pro
fesorów przytoczona przez Studenta B. Jak przywrócić sens algebry liniowej 
w jej nauczaniu? Faktem jest, że uświadomienie konieczności istnienia alge
bry liniowej jako teorii przez wdrażanie studentów do aktywności uogólniania 
i strukturyzacji dziedziny matematycznych doświadczeń jest na granicy ich 
możliwości. Jednak na bardziej wewnętrznym poziomie przydatność pewnych 
fragmentów teorii może być uświadomiona nawet studentom jeszcze początku
jącym, przekonując ich o sensie uczenia się jej. Dla przykładu, szukanie postaci 
kanonicznych Jordana operatora na przestrzeni trójwymiarowej może wydać 
się studentom typowo szkolnym problemem, pozbawionym jakichkolwiek teo
retycznych odniesień; ale badanie operatorów liniowych na więcej-wymiaro
wych przestrzeniach wektorowych może nasunąć pomysł podziału struktury 
operatora na mniejsze, łatwiejsze w operowaniu elementy.

Niektórzy dydaktycy matematyki zalecają uczenie zastosowań algebry li
niowej w celu przywrócenia pojęciom znaczeń. Warunkiem sukcesu na tej dro
dze jest jednak znajomość bardzo wyszukanych pojęć. Trywialność elementar
nych przykładów zastosowań może zniechęcić studentów nawet bardziej aniżeli 
abstrakcyjne podejście teoretyczne.

W książce, z której uczył się Student C, aż roiło się od przykładów zastoso
wań. Pierwsze z nich były jednak zupełnie bezużyteczne, jeśli nie wręcz szko
dliwe dla motywacji. Przykłady, które ilustrowały dodawanie wektorów oraz 
mnożenie ich przez skalar dobrane zostały na podstawie przypuszczalnego za
interesowania studentów ekonomii, dotyczyły więc tabel produkcji, rocznego 
przyrostu itp. Oczywiście, na pytania stawiane w tych przykładach można 
było odpowiedzieć za pomocą podstawowych operacji arytmetycznych; wekto
rowa interpretacja wiersza tablicy wcale nie przyspieszyła rozwiązania, a wręcz 
przeciwnie — znacznie je opóźniła. Student C skomentował to w następujący 
sposób:

C: Nawet ekonomista nie będzie używał tego wektora, bo to jest kompli
kowanie spraw, jeżeli on to musi jeszcze nazywać wektorem jakimś, itd.
On to po prostu zwyczajnie policzy sobie, jeden przez drugi szybko, bo
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to w sumie i tak musi zrobić, nie będzie pisał tych, tych nawiasów itd. 
tylko będzie miał swoją tabliczkę, prawda, że to pszenica, a tu ziemniaki, 
ile chcemy, obok tony, jakie kupiono, pomnoży jedno przez drugie i po
tem zsumuje na końcu tabeli, [...] Po co, to jest to samo co robiliśmy 
w młodszych klasach [...] Ja bym chciał dostać chociaż jeden przykład 
jednego zadania, w którym bez wektorów nie mógłbym się obejść. Wtedy 
uznałbym, że to ma jakiś sens. Ja jestem człowiek praktyczny, obrazkowy 
i w ogóle nad rzeczami, które nie bardzo... Chyba że to może bawić. No 
nie? Ale jeżeli... To nie bawi. Wiesz dlaczego? Bo to jest... To by było 
zabawne, gdyby człowiek specjalnie się zajmował tym, zabawy algebra
iczne można robić, różne obliczenia...
N: Gdyby był matematykiem po prostu.
C: Nie, można być matematykiem, no, mogę być matematykiem spokoj
nie, mogę się bawić w algebrę, ale jeżeli algebra jest naginana do rze
czywistości — bo to jest naginanie algebry do rzeczywistości — to już 
przestaje być zabawne, bo tutaj, zamiast pobawić się po prostu, na licz
bach, tak jak to normalnie powinno się robić, każą ci to...znaleźć jakiś 
związek z rzeczywistością, mimo, że tu rzeczywistości nie ma. Nie ma 
żadnego związku, no.

Pewną wartość przykładu na zastosowanie Student C uznał dopiero w mo
mencie, gdy. zetknął się z naprawdę dużymi zbiorami danych, których macie
rzowa reprezentacja pozwoliła na znalezienie rozwiązania w postaci iloczynu 
macierzy. „To jest całkiem niegłupi problem — zauważył — można by go 
wykorzystać w biznesie”.

H.N. Jahnke w swojej pracy na temat wpływów kulturowych na histo
rię matematycznego kształcenia w Niemczech w dziewiętnastym wieku robi 
wzmiankę o trendzie, który propagował uczenie w szkole raczej teoretycznych 
aniżeli bardziej bezpośrednich zastosowań matematyki. Przez „teoretyczne za
stosowania” rozumiano, na przykład, rachunek prawdopodobieństwa oraz „na
uki techniczne zamiast geometrii” . Duch tej idei nadal błąka się po dzisiejszych 
ścieżkach edukacji matematycznej, a już z pewnością na poziomie uniwersy
teckim. Być może algebrę liniową uważa się za swego rodzaju „teoretyczne 
zastosowanie”. Ma ona rozwijać u studentów zdolność matematycznego my
ślenia oraz „zorientować ich w rozumieniu i rozwiązywaniu skomplikowanych 
problemów z zakresu zastosowań”; ale przecież nie musi czy nawet nie może być 
jedynie serią przykładowych zastosowań. Jednak na gruncie praktyki szkolnej 
pomysł ten sprowadza się często do zestawienia objaśniającego tekstu czy
sto teoretycznego z jednej strony, zaś z drugiej — przykładów ilustrujących 
zastosowanie, które nie są niczym innym jak zastosowaniem nowo poznanej 
terminologii algebraicznej (wektory, macierze, iloczyn wektorowy itp.) do na
zwania skądinąd dobrze znanych pojęć, obiektów czy relacji.

W argumentacji zarówno Studenta C jak i Studenta B można zauważyć su-
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gestię nieco innej drogi przywracania pojęciom algebraicznym ich pierwotnych 
znaczeń: poprzez „gry algebraiczne” oraz „działania na macierzach i wekto
rach”. Nie ma na to czasu na kursach, które wymagają od studentów bardziej 
zastanawiania się nad prawdziwością twierdzeń niż wykorzystywania i doce
niania ich mocy. A przecież twierdzenia algebry liniowej są rzeczywiście bar
dzo silne; niektóre dowody zawierają zmyślne techniki pozwalające na istotne 
uproszczenia problemów (na przykład twierdzenie o rozkładzie na sumę prostą 
podprzestrzeni niezmienniczych). Jeśli jedynym zastosowaniem dowodu jest 
przekonanie się o prawdziwości danego twierdzenia, a stosowane techniki nie 
są przez studentów wykorzystane do badania struktury operatorów liniowych, 
to trudno oczekiwać od nich uznania algebry liniowej za potrzebny przedmiot. 
Może przed zadaniem pytania: „Dlaczego to twierdzenie jest prawdziwe?” na
uczyciel powinien powiedzieć: „Zobaczcie sami, co przy pomocy tego twier
dzenia można osiągnąć” i pozwolić studentom ubrudzić sobie nieco ręce przy 
diagonalizacji skomplikowanych macierzy (z użyciem na przykład komputera, 
by ich nie zniechęcić żmudnymi tasiemcowymi obliczeniami).

Inne źródła trudności w algebrze liniowej

W swoich kontaktach z algebrą liniową studenci doświadczają również trudno
ści nieco mniejszego kalibru niż te spowodowane przeszkodą „nadpoziomową”, 
ale których łączny efekt jest niemniej uciążliwy. Wspomnę jedynie o kilku z 
nich.

R ozszy frow yw an ie  zn aczen ia  p rzed s taw ień  an a lity czn y ch

Trudno zaprzeczyć, że symbolizm wprowadzony przez algebrę liniową był wiel
kim historycznym wydarzeniem, lecz z drugiej strony, studenci uczący się pojęć 
z ich definicji sformułowanych z użyciem tegoż symbolizmu mają słuszne po
wody, by twierdzić, że więcej on ukrywa niż ukazuje. Spójrzmy, jak student 
C próbował zrozumieć definicje wypukłego podzbioru przestrzeni wektorowej 
oraz wypukłej kombinacji liniowej. Oto pierwsza z definicji:

„Podzbiór W  przestrzeni wektorowej Vn nazywamy w ypukłym , jeśli dla 
każdych dwóch wektorów X\,X2 G W  oraz dla dowolnej liczby A, gdzie 0 < 
A < 1, wektor x = Xx\ + (1 — A)x2 również należy do zbioru W ”

Student zauważył, że zapis x = Azi +(1 — A)a?2 (łącznie z warunkiem, że A 
leży między zerem a jedynką) przypomina parametryczne równanie odcinka, 
zmyliło go jednak odwrócenie współczynników. W równaniu parametrycznym 
odcinka w przestrzeniach arytmetycznych pierwszy współczynnik wynosił 1 —A
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zaś drugi — A. Następnie przypomniał sobie, że słyszał już gdzieś o zbiorach wy
pukłych, i próbował przypomnieć sobie dokładny tego kontekst. Przez chwilę 
robił szkice mówiąc: „Zbiór wypukły to taki bez dziur, ciągły” ostatecznie 
przypominając sobie: „Aha! Chodzi o to, że najkrótszy odcinek, który łączy 
te dwa punkty, musi koniecznie należeć do zbioru”. Po czym wrócił do za
rzuconej na jakiś czas lektury („zobaczmy, jak oni to formułują”) i stwierdził: 
„Wiesz, ja to rozumiem dlatego, że się nauczyłem kiedyś wcześniej, a nie wiem, 
czy tutaj to sformułowanie dużo mi mówi [...] Czekaj: wektor łączący te dwa 
wektory ma należeć do zbioru, po prostu”. A zatem student jest przekonany, 
że rozumie definicję, podczas gdy poproszony przez nauczyciela o sprawdzenie, 
czy zbiór {(a,3a) : a £ R} jest wypukłym podzbiorem ¥2, bierze konkretne 
A, a mianowicie A równe 1: l(a,3a) + (1 — 1)(6,36). Na protesty nauczyciela 
odpowiada:„lambda musi być między zerem a jeden. Może być cokolwiek” . 
Nauczyciel: „Ale musi należeć do zbioru dla wszystkich lambd”. Pojawiający 
się tutaj błąd jest natury logicznej: „dla każdego lambda” nie może być ro
zumiane jako: „dla n, którego wybierzesz”, ale musi być interpretowane za 
pomocą dużego kwantyfikatora. Błąd ten jest jednak konsekwencją skupiania 
uwagi na dowodach, analitycznej reprezentacji, a zapominaniu o geometrycz
nym znaczeniu pojęcia. Gdyby student zinterpretował dany zbiór jako linię 
prostą, nie miałby problemów z rozstrzygnięciem, dlaczego jest wypukły.

Następna definicja, dotycząca wypukłej kombinacji liniowej, sformułowana 
była w sposób następujący:

„Wektor 2 przestrzeni wektorowej Vn jest wypukłą liniową kombinacją wek
torów 21,22, ...,2*; należących do Vni jeśli

k k
x = ^  A,•£,•, jeśli A, > 0 dla i = 1,2,...,& i ^ A ;  = 1.”

t=i t=i

Zauważmy, że w definicji tej występuje co najmniej 9 zmiennych: 2, n, Vn, 
k , X\ , 22, 2jt, 2 A,-, odgrywających różne role. Są też aż trzy warunki: że 
2 jest liniową kombinacją wektorów 2,-, że współczynniki w tej kombinacji 
są nieujemne oraz sumują się do jedności. Student C niedawno poznał znak 
sumy 1 jest on dla niego prawie obcy. Zastanawia się, dlaczego zamiast 
pisać i = 1,2,..., Ar, nie można użyć zapisu krótszego * 6 N; przecież k jest 
zupełnie dowolne. Twierdzi, że zapis „i = 1,2,...,&” znacznie komplikuje całą 
definicję. Jakaż jest różnica między „A,- i > 0 dla i = 1,2,...,&” a „A; > 0 
dla i £ N ”? Czy przez ten ostatni rozumie się, że liczba współczynników, 
a tym samym wektorów 2, jest nieskończona? Jeśli tak, to na mocy jakiejś 
milczącej umowy, gdyż formalnie z zapisu tego nic podobnego nie wynika. Dla 
początkującego studenta wszystko to jest bardzo mylące, nic więc dziwnego,
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że Student C nie przywiązywał dostatecznej wagi do istotnych części definicji. 
Na początku nie zdawał sobie sprawy z faktu, że współczynniki muszą być 
liczbami z przedziału < 0,1 > . Znaczenie tej formalnej definicji udało się wy
dobyć dopiero dzięki wykorzystaniu geometrycznych interpretacji w dziedzinie 
trójkątów oraz wielokątów wypukłych.

Proces rozum ienia definicji rozpoczyna się od dom ysłu

Proces rozumienia matematycznego terminu poprzez lekturę jego definicji nie 
czeka na jej ukończenie. Rozpoczyna się on od pierwszego, może prymitywnego 
domysłu, często sprowokowanego swojskością definiowanego terminu, rozwija
jąc się w toku dopasowywania lub odrzucania coraz to bardziej wypracowanych 
przypuszczeń. Można to było zauważyć w przypadku Studenta C, na przykład 
w momencie, gdy czytał definicję n-wymiarowej przestrzeni wektorowej nad 
R. Definicja jest raczej długa, ale Student C nie doczytał jej do końca, formu
łując hipotezy w trakcie przedzierania się przez następujące po sobie zdania. 
Przeczytawszy, że „7i-wymiarowa przestrzeń wektorowa Vn jest 7i-wymiarową 
przestrzenią arytmetyczną, na której elementach zdefiniowano dwie operacje: 
dodawanie i mnożenie przez liczbę rzeczywistą. Elementy Vn nazywamy wek
torami”, powiedział:

C: Nie wiem co to znaczy „na elementach zostały określone działania”.
Można było pomnożyć, albo można było coś do nich dodać, po prostu.
Czy o to tu chodzi?
N: A czym są elementy przestrzeni arytmetycznej?
C: Elementy? Mogą być hiperpłaszczyzny, jakieś proste, nawet punkty.
N: Tak myślisz.
C: I osie.

Cóż, tego z pewnością autorzy książki nie przewidzieli: student może my
śleć o podzbiorach jako o obiektach będących również elementami przestrzeni 
arytmetycznej. Ostatecznie rozróżnienie między elementem a podzbiorem nie 
jest wcale takie oczywiste. Często o tym zapominamy w nauczaniu, tracąc tym 
samym niektórych naszych studentów.

Przed wznowieniem czytania Student C sformułował przypuszczenie, że 
operacje polegają na dodawaniu tej samej liczby do każdej współrzędnej oraz 
na ich mnożeniu przez tę samą liczbę rzeczywistą. Tak naprawdę żadna z 
informacji zawartych w dwóch pierwszych zdaniach temu nie przeczy: dlaczego 
sformułowanie „przez liczbę rzeczywistą” ma dotyczyć jedynie „mnożenia”, a 
nie również „dodawania”?

Nie wydaje się, żeby proces rozumienia mógł zacząć się bez czegoś w ro
dzaju próbnych przypuszczeń. To tłumaczy sytuację, w której student, któ-
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remu definiowany termin jest zupełnie nieznany, pyta: „A cóż to znaczy?” i 
przestaje czytać definicję. Taki przypadek opisuje Krygowska (1969), a po
dobne miały miejsce u Studenta C. Na przykład zaczynając czytać definicję 
równania parametrycznego odcinka w R* pytał: „Co znaczy 'zdefiniować para
metrycznie’? Co to jest 'parametr’?” Algebra liniowa pełna jest „dziwacznych 
nazw”, jak to określił Student A, i takie sytuacje lubią występować stosunkowo 
często.

Takie podejście do czytania definicji uważane było przez Krygowską (1967) 
za błąd, który wykorzenić ma odpowiednie uczenie czytania tekstów matema
tycznych. Ale przyglądając się Studentowi C, zaczynamy się zastanawiać, czy 
nie jest to przypadkiem coś zupełnie naturalnego i wręcz pożądanego. Jego 
rozumienie definicji wydaje się pogłębiać poprzez ciągle poprawiane hipotezy, 
pytania i wątpliwości. Zwróćmy uwagę na jego pierwsze zetknięcie się z po
jęciem liniowo zależnego zbioru wektorów. W książce znalazły się dwie defi
nicje, pierwsza określająca układ wektorów liniowo zależnych, druga — układ 
wektorów liniowo niezależnych.

C: Układ [(fli, ...ajk)] wektorów w V  nazywamy liniowo zależnym, jeżeli 
istnieją takie liczby lambda, prawda, nie wszystkie równocześnie równe 
zero, że suma dla i równego jeden do k, lambda i a i jest równe zero. To 
jest zero czy to jest o?
N: Wektor zerowy.
C: Równe wektorowi zerowemu. Czy tu chodzi o to, że suma tych wekto
rów ma być równa wektorowi zerowemu?
N: Z jakimiś współczynnikami.
C: Aha. Nie wszystkie równe zero, po prostu. On jest liniowo zależny 
jeżeli tak się dzieje?
N: Mhm.
C: A jest liniowo niezależny jeżeli wszystkie lambdy są równe zero. Jeżeli 
pomnożysz jakiś wektor przez zero to otrzymujesz wektor zerowy?
N: Co oni piszą?
C: Nie, ale nie jest dla wszystkich wektorów prawda, tylko są specjalne 
przypadki, mi się wydaje, wyłącznie bardzo specjalne przypadki.
N: Żeby co?
C: Żeby suma wektorów pomnożonych przez jakieś liczby dawała zero.
To są jakieś, w ogóle, wyjątki.. [...]
N: Powiedz mi, a potrafiłbyś dać przykład dwóch wektorów liniowo zale
żnych? W dwóch wymiarach, powiedzmy.
C: Nie wiem! Nie wiem! Mogę zobaczyć, ale to jest coś...Powiedzmy, 
mam jakiś wektor a jeden, współrzędne jeden dwa, mamay wektor a dwa, 
współrzędne trzy cztery.
N: Właśnie, czy one są liniowo zależne?
C: One są zależne od tego lambda, jak się je pomnoży, tak?
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N: One są zależne jako układ, liniowo.
C: Co masz na myśli?
N Bo tu mówimy o wektorach. Układ wektorów jest liniowo zależny, albo 
układ wektorów jest liniowo niezależny.
C: No tak, ale to wszystko mi się wydaje wciąż zależy od tego lambda.
Jest liniowo zależny jeżeli lambda jest takie, jest liniowo niezależny jeżeli 
lambda jest inne.

Rozmowa trwa nadal. Kiedy Student C odkrywa, że jedynymi współczyn
nikami, dla których kombinacja jego dwóch wektorów jest równa zero, są zera, 
triumfuje: „Lambda dwa musi być równa zero. To zaczy, że nie tylko lambda 
dwa jest równe zero, ale że i lambda jeden musi być równe zero, ha! Teraz Ty 
spróbuj znaleźć układ tak, żeby lambdy nie były równe zero! To nie będzie 
takie proste!” W końcu zbiór wektorów liniowo zależnych zostaje znaleziony 
i Student C zaczyna powoli dostrzegać, że zjawisko liniowej zależności wek
torów, choć rzadkie, nie jest tak zupełnie niemożliwe. Jak widać, sporo czasu 
minęło, zanim Student C zrozumiał istotę liniowej zależności wektorów, sporo 
było dyskusji i sporo błędów. „Gramatyka” (Wittgenstein, 1958) tego słowa 
nie jest łatwa. Już wydawało się, że student zrozumiał to pojęcie w trakcie 
jednej sesji, ale w dwa dni później, gdy rozmowa z nauczycielem dotknęła tego 
tematu, wypowiedzi studenta zdawały się temu przeczyć:

N: Słuchaj, pamiętasz, kiedy układ wektorów jest liniowo niezależny?
C: Co? Układ wektorów jest liniowo niezależny, wtedy kiedy wszystkie 
lambdy są równe zero.
N: Dobra. Napisz zero razy 1 przecinek dwa plus zero razy minus jeden 
przecinek minus dwa.
C: To wtedy też widzieliśmy.
N: To też się równa zero. To według twojej definicji układ (1,2), (—1, —2) 
jest liniowo niezależny.
C: A o co, o co chodzi? To nie jest moja definicja, to jest definicja z 
książki!
N: A zgadzasz się, że wektory (1,2) i (-1 ,-2 ) są liniowo niezależne?
C: Gdyby były inne lambdy, byłby zależny. Są przeciwieństwami.
N: Czy to zależy od lambd, czy ten układ jest zależny czy niezależny?
[•••]
C: No bo to są odwrotności, to jest minus jeden razy to, no.
N: A możesz mi podać przykład dwóch wektorów liniowo niezależnych 
wobec tego?
C: (pisze) 0(1,2) + 0(3,4)
N: Co jest liniowo niezależne?
C: To.
N: Co? Ta kombinacja liniowa?
C: Chyba tak.
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N: Kombinacja liniowa jest liniowo niezależna?
C: To (wskazuje na 0(1,2) + 0(— 1, —2)) jest układem wektorów liniowo 
zależnych, a to (wskazuje na 0(1,2) + 0(3,4)) jest układem wektorów 
liniowo niezależnych.
N: Co TO?
C: Pierwsze równanie.

Teraz następuje dyskusja, „co” należy uważać za liniowo zależne lub nie
zależne: nie kombinację liniową ani też nie równanie, ale układ wektorów. Zdaje 
się, że nagle Student C wszystko sobie przypomina:

C: Aaa! To jest ten stary kawał, tak? Liniowo niezależnym gdy, suma 
i tak dalej jedynie przy lambdach, i tak dalej. (Cisza). Dobra, to ten 
pierwszy jest zależny, ponieważ lambda nie musi być zero, żeby to dało 
wektor zerowy. A ten drugi jest niezależny, dlatego, że lambda musi być 
zero, aby dało wektor zerowy.

(Akcentował wyraźnie słowa wytłuszczone.)
Mam nadzieję, że przytoczony powyżej fragment jest wystarczająco prze

konywającym argumentem na to, jak bardzo niesprawiedliwi jesteśmy w sto
sunku do studentów oceniając ich na podstawie ich krótkich wypowiedzi wy
bieranych losowo w trakcie długiego zazwyczaj procesu uczenia się. Złudzenia 
mogą dotyczyć tak zrozumienia czegoś jak i niezrozumienia niczego.

„Największym  problem em  było to ciągłe pokazywanie dowo
dów”

Dla wielu początkujących studentów rzeczą wyróżniającą kurs algebry linio
wej spośród innych kursów były dowody, których przeprowadzania od nich 
oczekiwano. Interesujący jest sposób, w jaki studenci wypowiadają się na te
mat dowodów: dowody się „pokazuje”. Bardzo często „nie wiadomo od czego 
zacząć”, a kiedy się skończy, to nie wiadomo, czy to co trzeba na pewno zo
stało udowodnione. Szczególnie w przypadku, gdy dowodzi się czegoś „po raz 
pierwszy” , ponieważ „pokazywanie dowodów” nie jest aktywnością, która ma 
o czymkolwiek przekonać czy też przyczynić się do lepszego rozumienia twier
dzenia. Jest to jedynie swego rodzaju ćwiczenie. I albo jest się w tym dobrym, 
albo nie. Trudno więc chyba uczyć, jak „pokazywać dowody”. Ale to dziwne, 
stwierdził Student A, bo matematyki powinno się nauczać łatwo — każde 
zadanie ma swoje rozwiązanie i to dokładnie jedno.

A: Najgorsze w algebrze dla mnie było to, że wciąż trzeba było pokazywać 
dowody. A ja nie wiedziałem jak. [...] W tych rzeczach albo jest się dobrym 
albo nie.
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ROZMÓWCA: Nie sądzisz, żebyś był w stanie się tego nauczyć?
A: Nie, nie wydaje mi się, żebym mógł się nauczyć pokazywania dowodów.

„Problemy do udowodnienia” przysparzają trudności wszystkim studen
tom, a w szczególności tym, którzy nie przeszli przez kurs logiki i nie mają 
doświadczeń w dowodzeniu chociażby prostych rzeczy w trakcie edukacji w 
szkole średniej. Dla wielu wystarczającą rzeczą jest sprawdzenie twierdzenia 
na przykładzie.

W trakcie spotkań ze Studentem C starano się unikać przekszałcenia do
wodów w powtarzające się ćwiczenia. Wykorzystywano raczej sytuacje, w 
których pojawiały się wątpliwości lub nieuzasadnione przypuszczenia. Często 
aktywność dowodzenia prowokowały pytania nauczyciela typu: „Czy aby na 
pewno...?” . Jednak również niektóre problemy stawiane w książce polegały 
na dowiedzeniu czegoś; wtedy student musiał albo uzasadnić, dlaczego dane 
stwierdzenie jest prawdziwe, albo napisać formalny dowód; nauczyciel zawsze 
starał się odgrywać rolę osoby raczej trudnej do przekonania. Były to najcięż
sze negocjacje, gdyż student nie znosił pedantycznych, analitycznych dowodów, 
z podwójnymi wskaźnikami i mnóstwem liter, preferując raczej geometryczną, 
a w każdym razie bardziej syntetyczną argumentację. Na przykład pokazując, 
że wypukła liniowa kombinacja wypukłych liniowych kombinacji wektorów, 
powiedzmy aj, ...,as jest wypukłą liniową kombinacją tych samych wektorów, 
posłużył się argumentacją natury geometrycznej, mówiąc o „zamkniętych fi
gurach geometrycznych” oraz stwierdzając,że: „liniowa kombinacja wnętrza 
będzie wnętrzem tej figury... ponieważ wypukła liniowa kombinacja jest za
wsze wewnątrz”. Argument ten jest całkiem przekonujący, choć nie do końca 
precyzyjnie sformułowany. Nauczyciel zażądał dowodu algebraicznego, czym 
student naprawdę się przeraził: „Ale to wymaga niesamowitej jakiejś roboty!” 
Nauczyciel pozostał jednak niewzruszony, więc student zaczął nad tym pra
cować, napotykając w pewnym momencie na konieczność użycia podwójnych 
wskaźników, czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robił. Po długich zma
ganiach, nie przyjmując pomocy ze strony nauczyciela (niezbyt grzecznym 
„Cicho!”) otrzymał następujący układ:

+ ••• + ^SAaS — &i,

^l.Ral +  ••• +  ASAaS — bR, 
który przekształcił do postaci

+ —As .ro-s ) = &i
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+  — ^ S .R & s)  =  1>R.

c

i napisał A\b\ + ... + Ar^ r = c, wykorzystując duże litery we wskaźnikach, 
kropki żeby je oddzielić, litery gotyckie do oznaczenia współczynników A w 
reprezentacji c jako wypukłej liniowej kombinacji wektorów 6. Niezbyt chętnie 
zapatrywał się na kontynuację argumentacji w podobnym stylu stwierdzając, 
że teraz wszystko jest już jasne: „Suma lambd jest równa jeden. Ale ten jeden 
jest mnożony przez jakieś A, te lambdy będą dawać te A, no nie? Bo jeden, je
żeli mnożysz przez cokolwiek to wychodzi cokolwiek. A suma tych A jest równa 
jeden, więc jest w porządku.” Mimo tej wyczerpującej zdaniem studenta ar
gumentacji nauczycielowi udało się zmusić go do kontynuowania formalnego 
dowodu: zapisania sumy współczynników w c, wykorzystania przemienności 
i rozdzielności w dziedzinie liczb rzeczywistych, by ostatecznie stwierdzić, że 
suma ta wynosi jeden. Pod koniec tego procesu student czuł się zupełnie wy
czerpany. Orzekł:

C: Ja to wiedziałem od samego początku. Wiesz, to jest coś, jak pchanie 
takiej góry gliny do przodu. Tak się rozlewa, a to trzeba rękami łapać, 
bo to się rozlewa, a ty pchasz, pchasz. Wpychałeś kiedyś słonia przez 
dziurkę od klucza?

Czy czytelnik nadal nie rozumie, dlaczego niektórzy studenci nie doceniają 
dowodów w algebrze liniowej?

U czen ie  się a lgebry liniowej a uprawianie m atem atyki

Wielcy Matematycy mieli swoje własne trudności z rozumieniem; niektóre z 
nich odziedziczyli dzisiejsi studenci. Ale trudności Wielkich Matematyków, 
odkrywających pojęcia, o których obecnie uczą się studenci, były trudnościami 
badaczy. Uprawianie matematyki w szkole a poza szkołą — to dwie różne 
rzeczy. Często matematyka nie jest dla studentów ich przedmiotem wiodącym, 
a czasami nie należy nawet do przedmiotów wybranych przez nich w pierwszej 
kolejności. Wielu „kończy na matematyce”, gdyż nie powiodło im się na innych 
kierunkach, takich jak handel czy inżynieria. Niektórzy traktują matematykę 
jako środek do innego, ważniejszego celu w życiu. Zapisują się na kurs i chcą 
go po prostu zaliczyć z możliwie najwyższą oceną. Nie chcą jednak inwestować 
więcej wysiłku niż jest to absolutnie potrzebne. Większość to osoby dojrzałe,
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które chcąc przetrwać na uniwersytecie muszą gospodarować czasem bardzo 
rozważnie. Często pracują na pół etatu.

To jest społeczny aspekt uczenia się matematyki w szkole w odróżnieniu 
od uczenia się jej przez pracę badawczą. Jest jednak również inny, treściowy 
aspekt: przedmiot a dziedzina badań naukowych. Przedmiot, którego studenci 
muszą się uczyć — to nie ta wiedza, która stanowi chleb powszedni matematy
ków dzisiaj czy w przeszłości. Przedmiot jako całość to wynik dydaktycznej 
transpozycji, jak to określa Chevallard (1985): kontekst jest inny, inna mo
tywacja, w rezultacie inne pojmowanie. Jak powiedział Tliom (Piatelli-Palma- 
rini, 1979), siłą napędową rozwoju algebry była realizacja zakazanych operacji. 
Matematycy ciągle weryfikują swoje uogólnienia, założenia, i to właśnie spra
wia, że ich badania posuwają się naprzód. Zaś studenci przyjmują wszystko, 
co twierdzą ich profesorowie, gdyż nie mają okazji do konstruowania swoich 
własnych uogólnień; wszystko dane im jest jako wiedza czysto werbalna.

Pojęcia przestrzeni wektorowej oraz operatora liniowego, z którymi stu
denci zapoznają się na kursach algebry, były początkowo narzędziami syntety
zowania, stawiania i rozwiązywania problemów (między innymi) analizy funk
cjonalnej, gdzie dotyczyły przestrzeni nieskończenie wymiarowych. Banach we 
wstępie do swojej teorii operacji liniowych (1931) twierdzi, że

Piękność teorji operacyj leży głównie w tem, że w niej łączą się w har
monijną całość metody matematyki klasycznej z metodami matematyki 
nowożytnej. Teoria operacyj pozwala często interpretować twierdzenia 
teorii mnogości lub topologii w sposób zupełnie nieoczekiwany. Twier
dzenie np. z topologii o stałym punkcie daje się jak zauważyli Birkhoff 
i Kellogg), przy pomocy teorii operacyj przetłumaczyć na twierdzenie 
klasyczne o istnieniu rozwiązań równań różniczkowych. Są działy mate
matyki, których głębsze zrozumienie możliwe jest tylko przy znajomości 
teorii operacyj. Takiemi działami są: teoria funkcyj zmiennej rzeczywi
stej, równania całkowe, rachunek warjacyjny i.t.p.

Ale w programach kursów algebry liniowej dla pierwszych lat studiów po1 
jęcie przestrzeni liniowej pozbawione jest wszelkich powiązań z innymi dziedzi
nami matematyki. Studenci operują tylko lub prawie tylko skończenie wymia
rowymi przestrzeniami wektorowymi, i gubi się cały ten bogaty kontekst (jak 
i piękno teorii). To może być kolejną przyczyną tego, że studenci nie widzą 
sensu algebry liniowej. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby czekać dopóki nie 
zetkną się oni z matematyką na tyle zaawansowaną, by rozumieć wagę zasto
sowań algebry liniowej. Z drugiej strony algebra jest również infrastrukturą 
współczesnej matematyki i nie sposób bez niej i jej języka obejść się na innych 
kursach. Tak więc nauczyciele stają przed dylematem uczenia przedmiotu zde
formowanego dydaktyczną transpozycją lub nie uczenia go w ogóle. Wybierają
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to pierwsze, i tak skazują się na „przeszkody dydaktyczne” — przeszkody wy
wołane koniecznością uczenia algebry liniowej jako przedmiotu w instytucji 
szkolnej.

Trudno nie przyznać miejsca w historii dziedziny matematycznej — histo
rii jej „dydaktycznych transpozycji”. Jest ona tu szczególnie interesująca ze 
względu na to, że twórcy algebry liniowej często wykładali ją na uniwersyte
tach i ich dydaktyczne transpozycje mogły mieć wpływ na twórczość. Miejmy 
nadzieję, że historycy podejmą badania w tym kierunku; mieliby z nich korzyść 
tak Epistemolog jak i obydwaj Dydaktycy.

Bardzo dziękuję pani Danucie Bogocz za piękne tłumaczenie angielskiego 
tekstu artykułu. A. S. y
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The diachronic dimension in research on understanding 
in mathematics — usefulness and limitations 

of the concept of epistemological obstacle1

S u m m a r y

In pointing to the variety of sources of students’ difhculties in studying linear algebra 
at the undergraduate level, the paper shows the limitations of the notion of epistemo
logical obstacle in analysing these. On the other hand the epistemological obstacles 
that are there in the understanding of this subject are of such a fundamental naturę

1A paper under this title was presented at the conference on the „Interaction between 
History and Pedagogy of Mathematics” which has taken place in Essen, Germany, October 
1992. The present article in Polish is a translation of a chapter to be published in English in 
a book edited by M. Otte, H.N. Jahnke, and N. Knoche.
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that they condition the overcoming of those morę specific difficulties. One main epis- 
temological obstacle is mentioned in the paper: the „trans-operational obstacle” — a 
source of the difficulty in transcending the level of individual operations, systems of 
eąuations, or linear mappings, and starting to think on the level of whole structures of 
these and generał relations between tliem. A particular cćise of this obstacle, logistice 
num erosa, is related to sonie students’ understanding and use of variables which is 
closer to that of Diophante that to that of Viete. The paper lists a whole series of 
difficulties which, although not of such a basie iinportance, constitute nevertheless the 
bulk of the didactical problems that a teacher has to face everyday in the class. The 
list ranges from difficulties with deciphering the meaning of a concept from its analytic 
representation, through the difficulties with understanding the activity of proving as 
well as with grasping the morę formal aspects of notions (an example of the process 
of understanding linear independence of vectors is given), to the difficulties that have 
their sources in the teaching. Among these last ones is the didactical transposition 
of the subject matter. The paper ends with a remark that the history of didactical 
transpositions might well belong to the history of the mathematical domain: didac
tical transpositions madę by researchers as teachers could have had some impact on 
the development of the concepts and theories themselves.


