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1 W stęp

W tym artykule zamierzam opisać i zilustrować, czym charakteryzują się 
badania naukowe prowadzone w ramach Praskiego Seminarium z Dydaktyki 
Matematyki profesora Milana Hej ny’ego. Badania te dotyczą procesów myśle
nia oraz procesów nauczania-uczenia się matematyki. Większość to badania 
jakościowe typu, który Schoenfeld (1991) nazywa podstawowymi badaniami 
dotyczącymi poznania.

Za podstawowe w tym kontekście rozumiem takie prace, których fun
damentalnym dążeniem jest badanie natury procesów myślenia i uczenia 
się, a które nie są sterowane w żaden wyraźny sposób przez zastosowania.

Nasze badania składają się z czterech głównych części: modelowanie, dia
gnozowanie, reedukacja oraz zapobieganie. Tutaj zaprezentuję tylko pierwszą 
część. Prezentowany tekst będzie opisywał trzy poziomy. Po pierwsze, podam 
generalny opis metodologii. Po drugie, idee zaprezentowane w opisie ogólnym 
zilustruję naszymi projektami badawczymi. Na koniec odwołam się do prac 
innych uczestników Praskiego Seminarium, zwłaszcza w związku z tymi ele
mentami metodologii, które nie zostały jeszcze rozwinięte w moich własnych 
badaniach. W następnych rozdziałach przedstawię skrótowo dwa inne projekty 
badawcze oraz zilustruję przykładami ich główne punkty.

1Artykuł był częściowo finansowany w ramach grantu GACR Nr. 406//97//P132 Struc
turing mathematical knowledge oraz grantu GAUK Nr. 302//1998//A PP//PedF The Phe
nomena of the mathematical part of the cognitive structure.
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2 Projekty badawcze

2.1 Rozwiązywanie zadań tekstowych przez uczniów (patrz 
Stehlikova, 1995a, 1995b, 1995d, 1996)

Pierwotnym celem tych badań była analiza uczniowskich kompetencji w 
rozwiązywaniu zadań tekstowych — głównie z punktu widzenia „choroby for
malizmu” (patrz część 3; zob. też Hejny, 1997). Uczniowie (11 lat) pięciu szkół 
w Czechach oraz trzech szkół w Anglii, dostali do rozwiązania pięć zadań tek
stowych. Proces rozwiązywania zadań przez uczniów był opracowywany me
todą analizy atomicznej. Metoda ta, stworzona na Bratysławskim Seminarium 
Edukacji Matematycznej (a opisana szczegółowo w mojej rozprawie doktorskiej 
(Stehlikova 1995a) i w pracy (Stehlikova, 1995c), miała pomóc w dotarciu do 
głębokich intuicji związanych z procesem rozwiązywania zadań. Analiza ato- 
miczna bazuje na dwóch ideach: atomizacji procesu rozwiązywania oraz anali
zie porównawczej. Może ona być scharakteryzowana jako metoda, której celem 
jest badanie procesów intelektualnych ucznia przez wydzielenie sekwencji za
pisanych pomysłów i analizę postępu myślowego w trakcie powstawania tej 
sekwencji oraz uwarunkowania tego procesu. Podstawowe znaczenie dla ana
lizy tego procesu mają przejawy osobowe i poznawcze, przez które ten proces 
myślowy można opisać. Pisemne prace uczniów analizuje się pod kątem jed
nego lub kilku przejawów, „atom po atomie” („atom” to mała sensowna część 
rozwiązania). Opis przeprowadzonej analizy atomicznej jest najistotniejszym 
rezultatem badań z punktu widzenia obranej metodologii (zob. Stehlikova, 
1995a).

2.2 Umiejętność konstruowania myślowej reprezentacji struk
tury (zob. Stehlikova, 1997, 1999)

Jest rzeczą znaną, że niektórzy uczniowie potrafią stworzyć sobie własny 
obraz struktury różnych fragmentów matematyki. Rozwój myślenia matema
tycznego w takich przypadkach, nie polega na rozwoju już powstałej struktury, 
lecz głównie na restrukturyzacji ich matematycznej wiedzy. Z drugiej jednak 
strony — istnieją uczniowie, którzy jedynie gromadzą izolowane fragmenty 
wiedzy. Taka wiedza cierpi na „chorobę formalizmu”. Aby móc usunąć forma- 
listyczne rozumienie, trzeba poznać mechanizm procesu strukturyzowania. To 
było powodem, dla którego niektóre projekty zajęły się badaniem umiejętno
ści odkrywania i budowania struktur. Szukały one odpowiedzi na pytanie, jak 
tworzy się struktura oraz jak rozwija się zarówno umiejętność rozpoznawania 
w systemie cech klasyfikujących i oceny ich istotności. Wciąż trwają prace nad 
poszukiwaniem przejawów opisujących proces strukturyzacji.
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Jako jedno z narzędzi badawczych wykorzystano niestandardową strukturę 
arytmetyczną A2.

Struktura A 2 =  (4.2,©, <8>) składa się ze zbioru A 2 = {1,2...., 99} liczb 
naturalnych oraz dwóch działań przemiennych: z-dodawania © oraz z-mnoże- 
nia ®, zdefiniowanych następująco: x © y = R(x 4- y) oraz x ® y = R(x  • y), 
gdzie R  : N  —► N , nazywamy odwzorowaniem redukującym. Odwzorowanie 
redukujące może być w prosty sposób określone w zbiorze wszystkich liczb 
trzycyfrowych AB C  i czterocyfrowych ABCD, jako 72(100A  +  10B  +  C) = 
A + (105 + C), 5(10004 +  1005 + 10C +  D) = (104 +  B) +  (10C + D ). 
Na przykład 73 © 69 =  5(142) =  1 + 42 = 43; 81 ® 90 =  5(5(7290)) =  
5(72 + 90) =  5(162) = 1 + 62 = 63.

Struktura ta była nieznana studentom, ale może być budowana równolegle 
ze strukturą, którą student już zna (Z jako pierścień bez dzielników zera). W 
ten sposób chcieliśmy zminimalizować szanse, by wcześniejsza wiedza studen
tów wpływała na rezultaty badań. Otrzymaliśmy dwa typy wyobrażeń o struk
turze A2'. oczekiwanie, że jest to struktura taka sama (lub bardzo podobna) 
do struktury Z, oraz zaskoczenie, że jest ona inna niż Z, co przyczyniło się do 
wzmocnienia motywacji studentów w badaniu tej struktury.

Metody badawcze stosowane przez uczestników

3 Pytania badawcze

Pytania badawcze, które mogą wyrastać z rzeczywistości szkolnej, czy też 
z wcześniej prowadzonych badań, jako „najistotniejszy produkt [tych badań] 
stymulują innych nauczycieli oraz badaczy do testowania naszych przypusz
czeń w swoim własnym kontekście” (Mason, 1998). Dla Praskiego Seminarium 
te pierwsze stanowią często przedmiot badań. W takich badaniach w centrum 
uwagi jest zjawisko formalizmu, „najpoważniejszej choroby wiedzy matema
tycznej uczniów” (Hejny, 1990, 1997). W iedza form alna może być krótko 
scharakteryzowana w sposób następujący:

1. Poszczególne fragmenty wiedzy są bardzo luźno powiązane ze sobą w 
umyśle lub nawet izolowane. Gromadzone są w pamięci jako mniej lub 
bardziej izolowane dane. Uczeń nie jest w stanie wykorzystać swej wiedzy 
w innym kontekście niż ten, w którym się jej uczył, na przykład dla 
opisania innego fragmentu wiedzy. 2

2. Wiedza matematyczna nie jest powiązana z życiem codziennym. Na 
przykład, uczeń nie jest w stanie znaleźć w życiowych sytuacjach od
powiedniego modelu dla matematycznego pojęcia.
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3. Myślenie matematyczne ucznia ukierunkowane jest na pytanie „JAK?”, 
a nie „DLACZEGO?”. Podczas rozwiązywania zadań uczeń stara się 
wykorzystywać te algorytmy, których się już nauczył.

Jeżeli uczeń potrafi podać definicję, algorytm, twierdzenie, ale ich nie rozu
mie lub nie potrafi ich wykorzystać w innym kontekście — mamy do czynienia 
z wiedzą formalną. Na przykład, podczas zajęć z geometrii analitycznej Piotr 
nie potrafił rozstrzygnąć, czy wszystkie obroty na płaszczyźnie tworzą grupę. 
Znał bardzo dobrze definicję grupy, ale nigdy jej nie stosował w kontekście 
geometrycznym. Jego wiedza dotycząca pojęcia grupy cierpiała na chorobę 
formalizmu. Piotr miał za mało doświadczeń z badaniem różnych modeli grup. 
Nie mówimy jednak o formalizmie wówczas, gdy przedstawiamy uczniowi nowy 
element wiedzy. Na początku istnieje on tylko w oderwaniu; gromadzenie do
świadczeń powoduje, że ten fragment wiedzy wtapia się w istniejącą strukturę. 
Jest to stadium rozwoju, a nie przejaw formalizmu.

Formalizm może atakować poszczególne fragmenty wiedzy, lecz może się 
„rozprzestrzeniać jak choroba”. Może wnikać na poziom umiejętności i kreować 
strategię uczenia się, wedle której uczeń woli uczyć się na pamięć, niż uczyć się 
ze zrozumieniem. Jeżeli formalizm zaatakuje wiarę w siebie, to uczeń będzie 
przekonany, że nie jest w stanie uczyć się matematyki ze zrozumieniem i wtedy 
jedynym wyjściem dla niego jest uczenie się jej na pamięć. Jeżeli taki uczeń 
dostanie zadanie do rozwiązania, nie próbuje sięgnąć do własnych intuicji, ale 
raczej stara się zastosować jakiś przypadkowy algorytm. Jeżeli chodzi o wyko
rzystanie wyników, głównym celem takich badań jest diagnoza, reedukacja 
i przeciw działanie formalizmowi. Prowadzi to do konieczności badania ana
tomii procesu gromadzenia wiedzy z punktu widzenia procesów myślowych 
ucznia oraz do stworzenia odpowiedniego m odelu.

4 Jak stworzyć model

W tym punkcie zilustruję metodologię tworzenia modeli przez identyfiko
wanie przejawów2, tropów 2 3 oraz mechanizmów. Scharakteryzuję te ter
miny. Choć zrobię to dla każdego z nich oddzielnie, różnice między nimi mogą 
być niewyraźne, i można je — tak zwykle się czyni — badać łącznie.

2 Phenomena
3 Traces



Metody badawcze stosowane przez uczestników 89

4.1 Przejawy

Badanie procesu myślenia rozpoczyna się od poszukiwania tych elementów, 
które wiążą ów proces (wciąż jeszcze nieznany) z naszą wiedzą o strukturze po
znawczej. Takie elementy nazywać będziemy przejawami. Przejaw odpowiada 
na pytanie „CO?”. Co jest ważne w procesie rozwiązywania problemu? Na 
czym powinniśmy się skoncentrować? Wyodrębnianie, a później opisywanie 
przejawów jest bardzo długim procesem, w trakcie którego wykorzystuje się 
specyficzne metody. „Potrzeba wyodrębnienia, a później opisania różnorod
nych struktur myślowych we wszystkich fazach ich budowania, sugeruje jako 
metodę wywiad badawczy4 oraz przedłużoną obserwację, które pozwalają nam 
wyciągać wnioski o strukturze, u podstaw której leżą dane zachowania” (Nod- 
dings, 1990).

Przykład: W badaniach, o których mowa w 2.2, pisemne prace studentów 
pochodzące ze standaryzowanego eksperymentu były podstawą do wyodręb
nienia podstawowych przejawów. Prace te zostały poddane analizie atomicz- 
nej. Oto przykłady wykrytych tam przejawów:

• elementy neutralne (z-zero); elementy, które nie występują w Z lub A 2, 
np. dzielniki zera w A2;

• związki pomiędzy Z i A2 na poziomie operacji: redukowanie, z- 
dodawanie, z-odejmowanie, z-mnożenie, z-dzielenie;

• związki pomiędzy strukturami Z i A2 na poziomie strategii, np.
strategie rozwiązywania równań liniowych;

• transfer doświadczeń pomiędzy Z i A2:

— związanych z testowaniem i ocenianiem; np. uczeń stara się zasto
sować strategie rozwiązywania równań kwadratowych metodą po
znaną w Z i, jeżeli ona nie skutkuje, stara się ją zmodyfikować,

— formalny (bez sprawdzania); np. uczeń nie uważa, że stosowanie 
metod, które zna, może być niewłaściwe,

— brak transferu: student wydaje się nie wykorzystywać żadnych do
świadczeń z Z w sytuacji, w której takie wykorzystanie wydaje się 
być oczywiste,

• praca samodzielna; np. uczeń zadaje sobie pytania: Czy istnieje rów
nanie, które ma 9 pierwiastków? Czy równanie kwadratowe ma dwa pier-

4 clinical interview



wiastki? Czy istnieje ogólna reguła pozwalająca rzucić okiem na równa
nie liniowe i od razu znać wynik (np. znając jedno rozwiązanie podać 
szybko wszystkie pozostałe)?

Uważamy, że przejawy są konieczne do konstruowania modelu, a ponadto 
przyczyniają się do uszczegółowienia i precyzyjnego określenia celu badań. W 
odniesieniu do badania 2.2, które jest bardzo rozległe, staramy się bardziej 
skupić na jednym lub kilku przejawach, co do których przypuszczamy, że będą 
„owocne”.

4.2 Trop

Trop odpowiada na pytanie „JAK?”. Jest opisywany przez następstwo 
czasowe etapów myślenia (lub stanów umysłu). Trop może być lokalny (trwa 
najwyżej 12 godzin, lecz zwykle około 30 minut) lub globalny, dostarczając 
informacji o długim okresie (co najmniej tydzień, lecz zwykle pół roku lub 
dłużej).

P rzykład: W badaniu opisanym w 2.2, trop „lokalny” opisuje, co działo 
się podczas wywiadu, który zwykle trwał około 30-45 minut. Trop „globalny” 
to to, co zamierzamy robić w przyszłości, aby opisać zmiany umiejętności 
budowania struktury w ciągu co najmniej dwóch lat. W dodatku, te umie
jętności będą badane w różnych grupach wiekowych. Metoda tropów została 
wykorzystana też w badaniach 2.1 (technika rejestrowania procesu rozwiązy
wania zadań, uwzględniającego to, co uczeń pisze, jak i „mowę wewnętrzną”) 
(Stehlikova, 1995a) i w zadaniach kombinatorycznych (Kratochvilova, 1997).

4.3 Mechanizmy

O ile trop opisuje, co się działo, m echanizm  tłumaczy, dlaczego tak się 
działo. Jest to odpowiadanie na pytanie „DLACZEGO?”, czyli wskazywa
nie powodów zaistnienia tego, co pokazał trop. Jeżeli poznamy mechanizm 
uczniowskiego stylu rozwiązywania zadania, będziemy w stanie przewidzieć, 
jak będzie on rozwiązywał dany problem lub też wytłumaczyć, dlaczego dane 
zadanie właśnie tak zostało rozwiązane.

P rzykład: Na Bratysławskim Seminarium został wykryty jeden z uni
wersalnych mechanizmów, używany potocznie w naszych badaniach. Jest to 
mechanizm procesu zdobywania wiedzy (motywacja, etap izolowanych mo
deli, etap uniwersalnego modelu, etap krystalizacji, etap automatyzacji) (zob. 
Hejny, 1990, 1997). W badaniach 2.2 obserwowaliśmy mechanizm postawy stu
denta wobec błędu. Gdy Maria zrobiła błąd, zawsze szukała go w oryginalnym
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rozwiązaniu. Anna — przeciwnie — nigdy tego nie robiła, ale wolała szukać 
innego sposobu rozwiązania zadania.

4.4 Modele

Model można utworzyć, mając przejawy, trop i mechanizm. Przez model 
rozumiemy projekcję pewnej sytuacji czy procesu, pozostających w ukryciu, 
na kontekst, który ukazuje tę sytuację lub proces. Model powinien być całkiem 
uniwersalny, co stawia nas wobec dylematu: z jednej strony — jak dużą próbę 
konkretnych przypadków model ma opisywać, i z drugiej — jak głęboko sięgać. 
Te dwie tendencje zwalczają się nawzajem. Obecny trend preferuje studium 
przypadków, gdzie dogłębnej analizie poddaje się niewielką liczbę przykładów 
(zob. Hejny, 1995a).

Przykład: W badaniach opisanych w 2.1, skonstruowaliśmy model-sche- 
mat, oparty na podstawowej dychotomii między poziomem rachunkowym i po
jęciowym rozwiązywania zadań tekstowych (Stehlikova, 1995c, 1995d). Przez 
pryzmat tego modelu byliśmy w stanie śledzić procesy myślenia (tropy) po
szczególnych uczniów, opisywać je z pomocą wykrytych przejawów oraz iden
tyfikować trudności uczniów. Badania opisane w 2.2 są obecnie na etapie od
krywania przejawów i tropu, jednak w perspektywie dążymy do zbudowania 
modelu, który będzie diagnozował umiejętność budowania struktury. Nie bę
dzie to prosty model, jako że badanie nie jest zogniskowane na pojedynczym 
pojęciu, lecz pełnej strukturze.

Model rozumienia zadań tekstowych można znaleźć w (Hejny, 1995a). Z 
kolei w pracy (Novotna, 1994) znajduje się model procesów rozwiązywania 
zadań tekstowych, głównie z punktu widzenia strategii.

5 Badanie przez samoobserwację5

We wcześniejszych paragrafach opisywałam, w jaki sposób, na podstawie 
informacji gromadzonych przez analizę prac pisemnych i ustnych wypowiedzi 
uczniów, buduje się modele. Ale bardzo ważnym, dodatkowym źródłem in
formacji jest introspekcja. Jest to kolejna cecha charakteryzująca metodologię 
badań Praskiego Seminarium. Naszym zdaniem, taka postawa koresponduje z 
poglądami Mason’a (1998), który pisze, że

...samoobserwacja badawcza rozwija świadomość. [...] Muszę być wy
czulony na strukturę, wagę i techniczny aspekt tematu, jeżeli mam pomóc 
innym zmienić strukturę ich myślenia.

5 Inner research

Metody badawcze stosowane przez uczestników 91
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Podczas Praskiego Seminarium dbamy o to, aby badacze (oraz nauczy
ciele) przechodzili przez podobne sytuacje, jak uczniowie i studenci (zwykle 
na wyższym poziomie) po to, by lepiej wniknąć w uczniowski proces myślenia.

P rzykład: W badaniach opisanych w 2.2, najpierw eksperymentator po
znawał strukturę A2 w podobny sposób jak studenci, po to, by z góry prze
widzieć wiele trudności, na jakie natknie się rozwiązujący dane zadanie stu
dent. Co więcej, przez introspekcję zostało odkryte „nowe” wykorzystanie A 2, 
mianowicie jako naturalne, pojęciowe wprowadzenie do podstawowych pojęć 
teorii grup. Ujawniła się w ten sposób kwestia, czy jest możliwe takie uczenie 
struktury algebraicznej (albo innej), aby ta wiedza nie była dotknięta chorobą 
formalizmu.

6 W ykorzystanie wyników badań

Istnieje bardzo bogata literatura dotycząca wdrożeń rezultatów badaw
czych do praktyki. Tutaj chciałabym przedstawić dwa sposoby, wykorzysty
wane podczas praskiego Seminarium. Pierwszy koresponduje z powszechnym 
dzisiaj trendem: czynni nauczyciele są wciągani we współpracę z badaczami.

Bardziej szczegółowo opiszę drugi sposób, który następująco zaproponował 
Mason:

Aby zmaksymalizować skuteczność wysiłków badawczych w dydak
tyce matematyki, musimy zastanowić się, w co wchodzimy, gdy podej
mujemy badania, i postarać się, by nauczyciele-praktycy mieli okazję 
zrekonstruować te lub podobne badania przy naszej pomocy (Mason,
1998).

Zakład Matematyki i Dydaktyki Matematyki Wydziału Pedagogicznego na 
Uniwersytecie Karola w Pradze zorganizował całą serię warsztatów (nazywa
nych „Iniciativa”), w których brali udział nauczyciele-praktycy. Celem tych 
warsztatów było, nie tyle podzielenie się wynikami badań, ile wprowadzanie w 
niektóre techniki badawcze.

Nasze warsztaty skupiały się na metodzie analizy atomicznej oraz zastoso
waniu tej metody do zmiany nauczycielskich nastawień, przy ocenianiu pracy 
ucznia. Staraliśmy się stworzyć nauczycielom atmosferę podobną do tej, jaką 
sami mieliśmy przeprowadzając analizę atomiczną. Chcieliśmy, by sami do
strzegli, jakie są główne zalety tej metody i jak mogą się nią posłużyć w 
praktyce, ale wspieraliśmy nauczycielskie eksperymentowanie w analizowaniu 
prac uczniowskich. Chcieliśmy, aby sami nauczyciele uświadomili sobie, na 
czym ta  metoda polega oraz jak można ją wykorzystać w praktyce szkolnej.
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Oddźwięk środowiska świadczy o tym, że u większości nauczycieli uczestniczą
cych w warsztatach bardzo wzrosło wyczulenie na ucznia, a jeszcze bardziej na 
własne nauczanie (Stehlikova, 1995c). Podobne projekty są opisane w pracach 
(Hejny, 1995b; Koman, 1995; Kubinova, 1995; Novotna, 1995).

7 Podsumowanie

Opisałam niektóre istotne cechy metodologii wypracowanej w ramach Pra
skiego Seminarium. Wskazałam kierunki, w których zmierzają nasze projekty 
badawcze. Wykorzystując tę metodologię tworzymy kilka innych modeli, a dal
szym zadaniem jest zrobienie analizy porównawczej przeprowadzonych badań.
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Research methods used by members of the Prague 
Seminar on didactics of mathematics

S u m m a r y

Research conducted within the frames of the Prague Seminar led by Milan Hejny is 
characterized and exemplified in the paper. That research is composed of four main 
parts (modelling, diagnosing, reeducation and prevention), of which only modelling 
is elaborated here. A model of a process is built after three elements of the pro
cess have been identified: phenomena, traces and mechanism. In this way models of 
understanding and solving word problems were created.

Experience collected in such research was used in teacher workshops “Iniciativa”, 
whose purpose was not a presentation of research results, but rather involving teachers 
in research techniques and thus changing their attitude toward assessment.


