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Typy procedur algebraicznych, stosowanych 
przez uczniów w wieku 13-15 lat

W stęp

Celem opisywanych tu badań było wyodrębnienie typów procedur, jakie 
stosowali uczniowie w wieku od 13 do 15 lat, przekształcając wyrażenia alge
braiczne, takie jak np.

6x +  3x = . . .  lub (—2x) *8x = . . .
Badania te miały posłużyć do znalezienia odpowiedzi m. in. na następujące 

pytania:
Jak ie  p ro ced u ry  s to su ją  uczniowie podczas w ykonyw ania tak ich  

p rzekszta łceń  algebraicznych?
Czy są to  na  ogół p rocedury , k tó re  uprzedn io  ob jaśn ia li lub  s to 

sowali ich nauczyciele, czy też  są to  częściej p ro ced u ry  spon tan iczne , 
tj. w ym yślone przez sam ych uczniów?

Jak  uczniowie in te rp re tu ją  znak rów ności w tożsam ości a lg eb ra
icznej, tak ie j ja k  §x +  3x =  9a;?1

1 U stalen ie term inologii

W artykule tym terminu podstawowe własności działań używać będę w 
stosunku do następujących własności dodawania i mnożenia: przemienność i

1 Pełniejszy raport na temat wyników badań (obejmujący szczegółowe analizy uczniow
skich błędów i uzyskaną a posteriori hierarchię trudności wyrażeń z testów) został zaprezen
towany w mojej rozprawie doktorskiej (Demby, 1994). Zarazem artykuł ten jest rozszerzoną 
wersją części pracy opublikowanej po angielsku (Demby, 1997).

Opracowanie przedstawionych tu badań było częściowo finansowane z grantów KBN 2 
1221 91 01 oraz 2 P03A 024 18.



łączność, własności 0 i 1 jako elementów neutralnych, rozdzielność mnoże
nia względem dodawania oraz związki dodawania i mnożenia z działaniami 
do nich odwrotnymi. Własności te mogą być wyrażone w postaci wzoru, np. 
a + b =  6 + a, bądź słownie w postaci statycznej (np. Suma nie zależy od 
kolejności składników) lub dynamiczno-czynnościowej (np. Jeżeli zmienimy 
kolejność składników, to wartość sumy nie zmieni się).

Moje badania dotyczyły tylko takich wyrażeń algebraicznych, które zbu
dowane były z konkretnycłi liczb (np. 3 lub — |) ,  jednej zmiennej x  i symboli 
działań2; przyjmuję, że do tej kategorii należą też wyrażenia arytmetyczne, 
takie jak np. 9 • 3 + |  • (22 -  6), tj. bez zmiennej.

C. Kieran (1989) zwraca uwagę na to, że terminów struktura arymetyczna 
i struktura algebraiczna używa się zazwyczaj w odniesieniu do jakiegoś zbioru, 
na którym określono pewne działania, podając ich własności. Stwierdza po
nadto, że można mówić również o strukturze pojedynczego matematycznego 
obiektu, np. wyrażenia algebraicznego, równania, zadania tekstowego. Kie
ran odróżnia dwa aspekty struktury wyrażenia algebraicznego — „powierzch
niowy” i „systemowy”. Struktura powierzchniowa wyrażenia algebraicznego 
lub arytmetycznego wiąże się z układem współczynników liczbowych, liter i 
działań3, z uwzględnieniem kolejności działań, które wykonywalibyśmy przy 
budowaniu tego wyrażenia. Struktura systemowa nawiązuje do własności dzia
łań (określonych w matematycznym systemie, w którym rozpatrujemy to wy
rażenie); tak np. za równoważne w tym sensie możemy uznać wyrażenia 
3 (i + 2) +  5, 5 4- 3(x +  2) i 3x + 11. W tym artykule przez strukturę wy
rażenia algebraicznego rozumiem strukturę powierzchniową w sensie Kieran.

Termin przekształcenie wyrażenia algebraicznego f ( x )  oznaczać będzie zna
lezienie innego niż f ( x)  wyrażenia g(:r), takiego że f ( x )  =  g(x) dla każdego 
x należącego do części wspólnej dziedzin /  i g. Na ogół celem przekształcenia 
jest znalezienie prostszej postaci wyrażenia.

Według Webster*s New World Dictionary4 procedura to „działanie, me
toda lub sposób postępowania w pewnym procesie lub przebiegu akcji” . W

2Szczegółową listę wyrażeń algebraicznych użytych w badaniach (zadania testów I i II) 
podaję w rozdziale 3.

3Kieran użyła tu słów „termy” i „operacje”, które w terminologii polskiej stosuje się raczej 
w kontekście logiki.

4\V słownikach języka polskiego termin „procedura” ma nieco inne znaczenie (jest uży
wany głównie w kontekście administracyjno-prawnym), np. w Słowniku współczesnego języka 
poiskiego (wyd. „Wilga”, Warszawa 1996) „procedura” to „działanie lub postępowanie we
dług określonych zasad”; podobnie w Innym Słowniku Języka Poiskiego, (PWN, Warszawa 
2000). Zdecydowałam się na używranie w opisie mych badań terminu procedura, nawiązu
jąc do terminologii pokrewnych mi tematycznie anglojęzycznych prac Booth (np. 1983-84) i 
innych, nadając temu terminowi znaczenie takie, jak w Webster’s New World Dictionary.
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tym artykule przez typ procedury rozumie się metodę lub sposób przekształ
cania danego wyrażenia algebraicznego. Natomiast procedura ucznia oznacza 
szczególną drogę wykonywania tego przez ucznia, z którym przeprowadzono 
wywiad; procedura ta  została określona na podstawie prześledzenia rozumo
wania ucznia odpowiadającego na moje pytanie: Jak doszedłeś (doszłaś) do 
swego wyniku w pracy pisemnej?, włączając w to uzasadnienie takiego postę
powania (podane spontanicznie przez ucznia lub wskutek moich dodatkowych 
pytań typu Dlaczego?).
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2 P rzegląd  badań w cześniejszych

Trudnościami i błędami uczniów w zakresie algebry badacze zajmują się 
od dawna. W szczególności w Polsce w latach pięćdziesiątych problem ten był 
żywo dyskutowany w kontekście tzw. formalizmu w nauczaniu matematyki. 
Krygowska (1955, 1956) podała przykłady pewnych błędnych przekształceń 
wyrażeń algebraicznych, nazywając to zjawisko formalizmem w nauczaniu al
gebry w szkole. Później użyła mocniejszego terminu zdegenerowany formalizm, 
charakteryzując go następująco (Krygowska, 1977: s. 105):

Skutki nie dość starannego czuwania nad tym , by rozumienie przez ucz
niów struktury wyrażenia algebraicznego było zawsze poprawne i jasne, 
są znaczne: rażące błędy w przekształceniach algebraicznych, „zdegene
rowany formalizm” wyrażający się w istocie w bezmyślnej „bylejakiej” 
manipulacji symbolami,- która jest zupełnie czymś innym niż poprawny 
formalizm, polegający też na manipulacji symbolami, ale zgodnej z ry
gorystycznie stosowanym i regułami.

W pracy z 1987 roku (s. 291-299) Krygowska m. in. następująco scharak
teryzowała zdegenerowany formalizm:

Oderwanie sym bolu od jego semantycznego znaczenia; takie oderwanie 
dotyczy między innymi znaku równości. Przekształcenia wyrażeń alge
braicznych dokonywane na podstawie pewnych fałszywych wzorów, wy
myślonych przez uczniów okazjonalnie, wskutek chwilowego impulsu, czę
sto jednak stosowane świadomie i uzasadniane za pom ocą ogólnych reguł 
(również fałszywych). Fałszywe i szczególnie silne autom atyzm y inspi
rowane wzrokową stym ulacją symbolicznego zapisu i słowną stym ulacją 
szkolnego języka „związanego ze wzorami” .

Zdegenerowany formalizm przeciwstawiła poprawnemu formalizmowi, przy 
którym co prawda również nie obserwujemy powrotu do znaczenia symboli, ale 
brak jest sprzeczności z teorią odpowiadającą danemu typowi rachunku oraz



poprawnie stosowane są konwencje syntaktyczne przyjęte w matematyce w 
danym okresie.

Jednocześnie zauważyła, że znajomość takich uczniowskich reguł jest nie
zbędna z punktu widzenia zarówno prewencji, jak i terapii; jest to konieczne, 
by rozumieć ucznia, który usiłuje być aktywny i rozumować po swojemu.

Według Ćwik (1984: s. 76), zdegenerowany formalizm polega na tak silnym 
oderwaniu reguł manipulowania symbolami od ich znaczenia, że po pierwsze, 
odwołanie do znaczenia przestaje odgrywać rolę środka kontroli poprawności 
rachunku, a po drugie, uczeń tworzy swoje własne błędne reguły. Reguły te 
następnie zostają często utrwalone w pamięci i są używane doraźnie w wyniku 
różnych skojarzeń, a nie w oparciu o znaczenie symboli lub formalną dedukcję.

Turnau (1990: s. 163) kładzie duży nacisk na aspekt semantyczny algebry. 
Uważa za niezbędne, aby uczniowie powracali od przekształceń algebraicznych 
do intuicyjnego znaczenia obiektów i operacji. Powinno to zdarzać się na tyle 
często, aby takie powroty były zawsze możliwe.

Odwiecznym problemem jest, czy szkolna algebra powinna być prezento
wana w taki sposób, w jaki algebra była rozumiana w dziewiętnastym wieku 
(patrz np. Eves, 1981: s. 89 i 98), tzn. jako uogólniona ary tm ety k a , rzą
dzona przez te same znane prawa, które dotyczyły rachunków na zwykłych 
liczbach. Zgodnie z tą interpretacją, w algebrze, zamiast manipulowania okre
ślonymi liczbami (jak to robimy w arytmetyce) — używamy liter, które repre
zentują liczby. Być może jednak algebra powinna być traktowana jako sy stem  
sym boliczny oparty na formalnych regułach? Powinny więc być rozważane 
dwa aspekty przekształceń wyrażeń algebraicznych: (i) jako tworzenie innego 
zapisu tej samej funkcji, (ii) jako formalna zmiana napisu symbolicznego we
dług określonych reguł (takich jak podstawowe własności działań). Nasuwa 
się pytanie, w jaki sposób te dwa aspekty powinny być włączone do nauczania 
algebry. Chociaż tak ogólnie postawiony problem przekracza ramy tej pracy, 
odpowiedzi na pytania sformułowane we wstępie artykułu mogą rzucić nań 
pewne światło.

Pewna grupa dydaktyków uważa, że znacząca część kłopotów uczniów z 
algebrą wynika z niewłaściwego, zbyt wąsko i nieelastycznie ukierunkowanego 
nauczania arytmetyki oraz niewłaściwego przejścia od arytmetyki do algebry. 
Analizy związków między myśleniem w arytmetyce i w algebrze znajdują się, 
między innymi, w pracach: (Love, 1986), (Vergnaud, 1988), (Filloy i Royano, 
1989), (Kieran, 1989), (Herscovics i Linchevski, 1991).

W artykule przeglądowym Kieran (1989) zostały zaprezentowane arytme
tyczne korzenie wczesnego etapu nauczania algebry. Zwróciła ona uwagę na 
tradycyjny nacisk na „znalezienie odpowiedzi” podczas nauki arytmetyki; póź
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niej, w czasie nauki algebry, wymaga się od uczniów rozpoznawania struktury 
wyrażenia, czego mogli oni uniknąć w arytmetyce, stosując nieformalne, in
tuicyjne strategie. Wspomniała ona również (s. 43), że w przeciwieństwie do 
wielkiej liczby prac na temat pojęcia zmiennej u ucznia, stosunkowo mało ba
dań było ukierunkowanych na pojęcie wyrażenia algebraicznego. Collis (1974), 
Davis (1975) i Booth (1984) zwrócili uwagę na niezgodności między arytme
tyką i algebrą, których konsekwencją jest to, że uczeń rozpoczynający naukę 
algebry nie traktuje wyrażenia algebraicznego (np. 2n +  1) za właściwą odpo
wiedź do zadania. Herscovics i Chalouh (1985) odnotowali przykłady konfliktu 
poznawczego, wytworzonego przez istnienie u uczniów rozpoczynających na
ukę algebry dwóch różnych struktur myślowych: arytmetycznej i algebraicznej.

Popularny pogląd, że algebra powinna być wprowadzana jako wywodząca 
się z arytmetyki, został zakwestionowany przez Lee i Wheelera (1989). Na 
podstawie danych zebranych z testów i wywiadów doszli oni do wniosku, że 
to podejście stwarza poważne pedagogiczne trudności i może zaciemnić praw
dziwe przyczyny problemów uczniów. Badani uczniowie byli pytani np., czy 
równość (a2 +  &2)3 =  a2'3 +  62'3 jest „zawsze prawdziwa”, „czasem prawdziwa”, 
czy „nigdy prawdziwa”. Odkryto, że dla wielu uczniów (nawet wśród tych, 
którzy osiągali sukcesy w standardowych zadaniach algebraicznych) algebra i 
arytmetyka są dwoma rozłącznymi światami; gdy uczniowie ci byli konfron
towani z obiema tymi dziedzinami naraz, ich arytmetyka wydawała się być 
zakłócana przez algebrę.

Koncepcja moich badań powstała w dużej mierze pod wpływem odkryć 
poczynionych w ramach dwóch brytyjskich projektów: Concepts in Secondary 
Mathematics and Science (CSMP) [Pojęcia w nauczaniu matematyki i przy
rody w szkole średniej] oraz Strategies and Errors in Secondary Mathematics 
(SESM) [Strategie i błędy w szkole średniej], opublikowanych m. in. w pracach 
(Hart, 1980), (Hart, Brown, Kiichemann, Kerslake, Ruddock i McCartney, 
1981)5, (Booth, 1981, 1983-84, 1984), (Kiichemann, 1981).

W algebraicznej części badań CSMS uczestniczyło około 3000 uczniów w 
wieku 13-15 lat. Badania te pokazały, że:

— pewne rodzaje błędów były szeroko rozpowszechnione wśród uczniów w 
różnym wieku, niezależnie od przebiegu ich wcześniejszej nauki algebry,

— zdumiewająco małe okazały się różnice między umiejętnościami trzyna
stolatków i piętnastolatków.

Podczas badań w ramach projektu SESM poszukiwano przyczyn najczęst
szych błędów popełnionych przez uczniów wcześniej, podczas badań w CSMS.

5Szczególnie ważny jest w tej pracy rozdział Algebra, s. 102-119, napisany przez 
Kiichemanna.

T y p y  p r o c e d u r  a l g e b r a ic z n y c h  st o so w a n y c h  pr zez  u c z n ió w  49



W tym celu wybrano 55 uczniów do wywiadów indywidualnych, w czasie któ
rych badano, w jaki sposób uczniowie rozwiązują zadania z testu CSMS lub 
zadania do nich analogiczne. Okazało się, że znacząca liczba uczniów nie uży
wała „formalnych metod nauczanych w szkole”, wybierając „pewne intuicyjne 
strategie” . Uczniowskie procedury często odwoływały się do obiektów z rze
czywistego świata (np. wyrażenie algebraiczne 8a było interpretowane jako 
skrót np. dla „8 ananasów”). Takie procedury były skuteczne w przypadku 
prostych zadań (np. przekształcania 2a +  3a) i były zaliczane do kategorii niż
szych poziomów rozumienia. Okazały się one niewystarczające w przypadku 
nieco trudniejszych zadań, np. 3 o -6  + a. Takie procedury „niskiego poziomu” 
używane były przez zarówno młodszych, jak i starszych uczniów, i to czę
ściowo wyjaśnia (Booth, 1983-84) brak istotnych różnic w ich algebraicznych 
umiejętnościach.

Nie jest jasne, w jakim stopniu odwoływanie się do zewnętrznego świata 
jest rzeczywiście pomocne w uczeniu się przekształceń algebraicznych. Jest ono 
skuteczne w przypadku prostych wyrażeń, zwłaszcza wielomianów pierwszego 
stopnia ze współczynnikami naturalnymi. Jednakże, gdy wyrażenia są bardziej 
złożone, taka konkretyzacja może stać się przeszkodą w dalszej nauce.

Różne komentarze na temat procedur uczniów przekształcających wyra
żenia algebraiczne, można znaleźć, ponadto w pracach: (Davis, Jokusch, Mc- 
Knight, 1978), (Matz, 1979), (Carpenter, Corbitt, Kepner, Lindquist, Reys, 
1981), (Greeno, 1982), (Chaiklin, Lesgold, 1984), (Chalouh, Herscovics, 1988), 
(Herscovics, 1989).
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3, O rganizacja badań

Badaniami objęłam wszystkich 108 uczniów z czterech klas siódmych, a 
następnie tych samych uczniów w klasie ósmej z trzech szkół — w Gdańsku 
i Malborku. Kryteria wyboru tych klas były następujące: uczniowie mieli być 
typowi, lecz zarazem uczeni w warunkach lepszych niż przeciętne, chciałam bo
wiem zminimalizować kłopoty uczniów wynikające z ewentualnych niedostat
ków uprzedniego nauczania. I tak, wszystkie nauczycielki badanych uczniów 
miały wykształcenie wyższe (studia uniwersyteckie na kierunku matematyka 
ze specjalnością nauczycielską) oraz jakąś dodatkową formę kształcenia, np. 
studia podyplomowe. Każda z nich miała ponadto osiągnięcia w zakresie przy
gotowywania uczniów do konkursów matematycznych i do egzaminów do szkół 
średnich. Jedną z tych klas uczyłam ja (od klasy czwartej do ósmej włącznie). 
Nauczanie we wszystkich badanych klasach przebiegało według oficjalnego pro
gramu (MEN, 1983), bez prób innowacji programowych.



W moich badaniach można wyróżnić pięć faz:
Faza 1. Faza ta  trwała trzy i pół roku. Ucząc jedną z klas, zbierałam doku
mentację związaną z nauką algebry: konspekty lekcji, sprawozdania na temat 
zachowań uczniów, uczniowskie prace ze wszystkich sprawdzianów pisemnych. 
Faza 2. W połowie klasy siódmej uczniowie czterech wybranych klas dostali 
test. Zadanie 1 testu składało się z dziesięciu niezależnych od siebie przekształ
ceń algebraicznych. Struktury wyrażeń algebraicznych w teście dobrane były 
na podstawie wcześniejszych obserwacji trudności napotykanych u uczniów. 
Celem zadania 1 było precyzyjniejsze określenie, jak uczniowie radzą sobie z 
takimi rodzajami przekształceń.

Z kolei zadanie 2 dotyczyło rozumienia przez uczniów pojęcia wartości wy
rażenia dla danej wartości x oraz równości dwóch wyrażeń algebraicznych. 
Oba zadania sformułowane były podobnie do zadań występujących w pod
ręcznikach szkolnych, używanych przez badanych uczniów (tj. Zawadowskiego 
do klas V i VI oraz Trelińskiego i Wachnickiego do klasy VII).

Z adania te s tu  I (w połow ie klasy V II)6
Zadanie 1. Każde z poniższych wyrażeń napisz możliwie zwięźle:

Typy procedur algebraicznych stosowanych przez uczniów 51

(a) Qx +  3a:, (b) 62: • 3x , (c) 32; — 6x ,

(d) 3x • ( — 6 ), (e) 6 2 :: 3 , (f) —3 -1- 6 x ,

(g) 2x +  3 — 32;, (h ) —x  H- 2 — x 2 -1- 1 , (i) ( 6 x  +  3x ) 2

(j) 2x2 — x  — 5x2.

Zadanie 2. Podaj wartość liczbową wyrażeń (g) i (h) z zadania 1 dla x = —5.

Uczniowie nie mieli żadnych ograniczeń czasowych na pisanie testu; odda
wali swe prace, gdy uznali, że skończyli (jednakże nikt nie przekroczył 45 mi
nut). Następnie zanalizowałam odpowiedzi i próbnie sklasyfikowałam błędy. 
W wyniku tego wybrałam próbkę 51 uczniów do wywiadów ustnych, które 
zorganizowałam w ciągu 2 tygodni po teście. Ograniczenie liczby uczniów pod
danych wywiadom wynikało z przyczyn organizacyjnych. Zadbałam przy tym 
o to, by: (i) móc rozmawiać o wszystkich charakterystycznych typach błę
dów i strategiach postępowania dostrzeżonych w pracach pisemnych uczniów 
oraz (ii) zarazem mieć do czynienia z prawdziwym przekrojem uczniowskich 
poziomów umiejętności — od uczniów słabych do bardzo dobrych.

Z każdym z tych 51 uczniów przeprowadziłam wywiad indywidualny. Wy
wiad trwał od 20 do 45 minut. Uczeń otrzymywał swoją pracę pisemną (która

6W obu testach było jeszcze zadanie 3 dotyczące operacji odwrotnych, którym nie zajmuję 
się w tym artykule.



wyglądała dokładnie tak, jak wtedy, gdy uczeń ją oddał; nie było na niej żad
nych znaków ani poprawek) i był proszony o to, by ją uważnie przeczytał oraz 
żeby, o ile to potrzebne, naniósł na kolorowo poprawki. Następnie prosiłam 
go, by wyjaśnił, w jaki sposób doszedł do swoich wyników. Podczas rozmowy 
na temat zadania 2 stawiałam każdemu uczniowi dwa pytania dodatkowe — 
pierwsze: Którą wersję wyrażenia (wyjściową czy po uproszczeniu) wybrałeś do 
obliczenia wartości liczbowej wyrażenia? (lub: wybrałbyś, jeśli uczeń nie obli
czał tego w czasie testu), drugie: Wyobraź sobie, że podstawiasz liczbę do obu 
wersji wyrażenia. Czy otrzymasz tę samą wartość?
Faza 3. Nadal uczyłam jedną z badanych klas, porównując odkrycia poczy
nione podczas fazy 2 badań z bieżącym zachowaniem uczniów. Wiedzę tę wyko
rzystałam przy przygotowywaniu zmodyfikowanego zestawu zadań do testu II. 
Faza 4. W końcu klasy ósmej te same cztery klasy poddane zostały testowi II. 
Następnie przeprowadziłam wywiady z tymi samymi co uprzednio uczniami 
(poza nielicznymi wyjątkami, wynikającymi z nieobecności uczniów w szkole). 
Zadania testu II służyły tym samym celom, co zadania z testu I, ale przy dobo
rze wyrażeń uwzględniłam to, że w klasie VIII materiał z algebry obejmował 
więcej typów wyrażeń. Względny stopień trudności zastosowanych wyrażeń, 
porównywany z wymaganiami programu nauczania, nie zmienił się.

Z adan ia te s tu  II  (w końcu klasy V III)

Zadanie 1. Wykonaj działania:
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(k) ( —2x) • 8x, (m) 2x : 8, (n) 8 x 2 : 2x,
(o) - 2 x 2 + 8  - 8x — 4 x 2, (P) ( —4x +  3) +  (—1 +  2x),
(q) ( —4x +  3) - - ( - 1  -1- 2x), (r) ( - 4 x  +  3 ) ( - l  +  2x),
(s) —2(3x — 8), (t) 2x(3x  — 8), (u) (3x -  8) : 2,
(V) (Sx — 2x)2, (w) (8 -  2x)2,
(y) (2x2 -I- 5x) --  3x, (z) (12a:3 — x 2) — 3x(2x  -1- l) (2 x - 1 ) .

Zadanie 2. Podaj wartość liczbową wyrażenia (z) z zadania 1 dla x  =  —3.

Faza 5. Ta końcowa faza badań polegała na studiowaniu i interpretowaniu 
danych z testów i wywiadów. W wyniku każdego z testów otrzymałam:

(i) około 100 pisemnych prac uczniowskich,
(ii) protokoły z około 50 wywiadów.
Materiał ten poddałam analizie, szukając regularności wiążących się z na

stępującymi pytaniami:
Jak a  je s t  liczba i w skaźnik procen tow y popraw nych rozw iązań 

d la  każdej części zadan ia  i d la  każdego ucznia? Jak a  je s t h ie ra rch ia  
w zględnych tru d n o śc i w yrażeń , k tó re  uczniowie m ieli p rzekszta łcać



(mierzona jako procent poprawnych rozwiązań)? Jakie rodzaje błę
dów były popełniane przez uczniów? Jakie procedury były przez 
nich stosowane? Czy można podzielić uczniów na pewne charakte
rystyczne grupy?

Pracę swą ograniczyłam do: (i) jakościowej i ilościowej analizy błędów 
uczniowskich i ich trudności oraz, w jakimś sensie niezależnie, do (ii) jakościo
wej analizy procedur stosowanych przez uczniów.7 W artykule tym ograniczam 
się do opisu (ii).
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4 Opis typów  procedur

Ponieważ test I zawierał 10 wyrażeń do uproszczenia, a test II — 14 wy
rażeń, łącznie zgromadzony materiał z badań obejmował około 2400 pisem
nie przekształconych wyrażeń oraz notatki z ustnego opisu około 1200 prze
kształceń wykonanych w czasie wywiadów. W wyniku poszukiwania regular
ności zidentyfikowałam 8 typów uczniowskich procedur. Nazwałam je następu
jąco: (A) Automatyzacja, (W) Wzory, (OP) Odgadywanie-Podstawianie, (OR) 
Odgadywanie-Rozumowanie, (PM) Przygotowawcza Modyfikacja, (K) Konkre
tyzacja, (R) Reguły, (QR) Quasi-Reguły. Objaśnię je poniżej, ilustrując odpo
wiednimi przykładami.

Odkryłam, że te 8 typów wystarcza do opisu ponad 90% z 1200 przypad
ków zachowań uczniów przy przekształcaniu wyrażenia algebraicznego podczas 
wywiadu. Pozostałe przypadki zdawały się zbyt trudne do zaklasyfikowania; 
procedury uczniów były jakby na granicy typów lub zbyt niejasno objaśniane.

Tylko część tych 90% przypadków może być opisana jako pojedynczy typ 
procedur; w uczniowskim sposobie przekształcania wyrażenia często można 
było rozpoznać kilka typów (zazwyczaj dwa lub trzy). Charakterystyczne kom
binacje to: (PM) + (R) -I- (K) i (R) -f (OP). Należy to rozumieć w ten sposób, 
że uczeń używa poszczególnych typów w kolejnych krokach przekształcenia, a 
nie jakiegoś mieszanego typu. Pewne typy, np. (OP), (OR) lub (PM), poja
wiały się zawsze łącznie z innym typem, natomiast inne, np. (R) lub (A), 
często pojawiały się w czystej postaci.

Zastosowany typ procedury zależał od wyrażenia. I tak uczeń mógł użyć 
procedury jednego typu do pewnego wyrażenia oraz innego typu do innego 
wyrażenia.

Typów procedur nie można interpretować w kategoriach: poprawne-nie-

7Dane ilościowe (procenty itp.) dotyczące procedur nie będą tu omawiane z powodu trud
ności w dokładnym określeniu typów procedur, na jakie napotkałam w niektórych przypad
kach. Sygnalizuję tylko, czy dany typ procedur wystąpił często, czy sporadycznie.



poprawne. Uczeń mógł używać procedur typu Reguły, stosując regułę mate
matycznie poprawną przy pewnym przekształceniu, a następnie błędną regułę 
przy innym przekształceniu. Nie będę tu również oceniać procedur w kate
goriach lepsze-gorsze; będę je tylko opisywać, identyfikując ich najważniejsze 
cechy.

Z drugiej strony kolejność prezentacji typów procedur (A), ..., (QR) wiąże 
się nieco ze stopniem sukcesu stosujących je uczniów: procedury typu Automa
tyzacja używane były przez uczniów, którzy mieli najlepsze wyniki w testach, 
procedury typu Quasi-Reguły — przez uczniów, którzy wypadli najgorzej.

(A) Automatyzacja

Charakterystyczną cechą typu (A) jest zautomatyzowanie operacji związa
nych z przekształceniem: uczeń natychmiast podawał poprawny wynik prze
kształcenia i był autentycznie zdumiony pytaniami Jak doszedłeś do tego wy
niku? i Dlaczego sądzisz, że jest on poprawny? Typowe odpowiedzi uczniów 
były następujące: To oczywiste. Nie mam pojęcia, skąd to wiem. Może się kie
dyś uczyliśmy tego na lekcjach, ale naprawdę nie pamiętam. Po prostu wiem. 
Widzę to od razu, jak patrzę na wyrażenie. Uczeń zachowywał się tak, jak 
gdyby operacje były jakoś zinterioryzowane i stały się częścią jego myślenia. 
Jeden z uczniów powiedział np.,wyraźnie zdziwiony i zniecierpliwiony moimi 
pytaniami: To tak, jak wiem, że 2 i 3 to 5; nie wiem skąd, po prostu wiem.

Zaznaczam, że przypadki, gdy uczeń sprawnie wykonuje operacje (np. re
dukcję wyrazów podobnych), a do tego: (i) jest zdolny je wyjaśnić lub, przeciw
nie, (ii) wygląda na to, że odtwarza to, czego wcześniej się nauczył (Nauczyłem 
się tego sposobu w czasie lekcji), procedury nie kwalifikowałam do typu (A).

Typ (A) jest bardzo specjalnym typem procedur. Można zakwestionować 
tu użycie słowa procedura, gdyż rozumowanie ucznia nie zostało ujawnione. 
Jednakże procedura typu (A) spełnia warunki sformułowane na wstępie pracy. 
Jest aktem przekształcenia wyrażenia algebraicznego i odznacza się specyficz
nymi cechami. Analizując materiał z wywiadów, miałam pewne wątpliwości z 
zaklasyfikowaniem niektórych procedur do wyróżnionych typów, lecz nie zda
rzyło się to nigdy w przypadku procedur typu (A). Zwracam uwagę na to, 
że rozstrzygającym kryterium było zachowanie i nastawienie ucznia, nie tylko 
specyficzne słowa użyte przez niego podczas wywiadu; w konsekwencji trudno 
jest to oddać wiernie na piśmie. Typ ten obserwowałam tylko w klasie ósmej, 
jedynie w przypadku najlepszych uczniów, i to wtedy, gdy przekształcenie było 
dla nich bardzo łatwe (redukcja wyrazów podobnych w wyrażeniu typu px + sx  
lub px2 +  sx2, czasami też w px : r lub px • srr). Typ (A) nie pojawił się nigdy, 
gdy w przekształceniu były liczby ujemne, np. przy objaśnianiu redukcji wy
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razów podobnych większość uczniów koncentrowała się nie na algebrze, lecz 
na działaniach na liczbach ujemnych.

(W) Wzory

Procedury typu (W) charakteryzuje użycie wzorów ze zmiennymi; uczeń 
potrafi podstawić liczbę lub wyrażenie (takie jak 3x lub — 5x2) do wzoru. Na 
przykład, wykonując przekształcenie (Sx — 2x)2 w (v) uczeń powiedział: Sko
rzystałem ze wzoru (a + b)2 = a2 4- 2ab + b2; a to 8x, b to —2x. Inny uczeń, 
wyjaśniając przekształcenie (2x + \){2x — 1) w (z), powiedział: To jest wzór: 
(a +  b)(a — b) = a2 — b2. Takie wzory były wykorzystywane podczas lekcji 
wiele razy. Przekształcenie (—4x -ł- 3)(—1 +  2x) w (r) uczeń uzasadnił rów
nież następująco: Zastosowałem wzór skróconego mnożenia. Po moim pytaniu 
Jaki wzór? napisał: (a + b){c + d) = ac + ad + bc + bd; tu  warto zaznaczyć, 
że w programach i podręcznikach szkolnych takie przekształcenie nazywano 
mnożeniem sum algebraicznych i przy jego wykonywaniu na lekcjach w kla
sach badanych uczniów nie mówiło się o korzystaniu z wzoru, nie zaliczało 
się tego rodzaju przekształcenia do kategorii wzorów skróconego mnożenia. 
Nauczycielki objaśniały je słownie jako Mnożymy każdy z wyrazów w pierw
szym nawiasie przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. Zaznaczam, że tego typu 
czysto słowne uzasadnienia uczniów nie były przeze mnie zaklasyfikowane do 
procedur typu (W), lecz jako istotnie różna procedura typu (R) Reguły, opi
sana dalej. Wielu uczniów umiało podać słowny opis swoich procedur, ale nie 
było w stanie napisać odpowiedniego wzoru z literami (gdy prosiłam ich o 
napisanie takiego wzoru, powtarzali opis słowny).

Część procedur typu (W) prowadziła do niepoprawnych wyników; ucznio
wie albo stosowali niepoprawne wzory, np. (a — b)2 = a2 — 2ab — b2, albo 
stosowali poprawne wzory w niewłaściwy sposób; np. stosując wzór (o — b)2 — 
a2 — 2ab +  b2, uczeń pisał: (8 — 2x)2 =  82 — 2 • 8 • (—2x) +  (—2x)2.

Procedury typu (W) pojawiły się wyłącznie w klasie ósmej.

(OP) Odgadywanie—Podstawianie

Uczniowie stosujący procedurę typu (OP) mieli pewien pomysł na to, jak 
powinien wyglądać wynik wykonywanego przekształcenia, a następnie „spraw
dzali to za pomocą liczb”, tzn. podstawiali liczbę (najczęściej liczby 1, 2 lub 
3) do wyjściowej wersji wyrażenia, a następnie do przewidywanego wyniku 
przekształcenia. Czasami powtarzali próbę z inną liczbą. Celem podstawiania 
było zbadanie równości dwóch wyrażeń, sprawdzenie, czy odgadywanie było 
prawidłowe. Niektórzy uczniowie komentowali to np. następująco: Podstawiam
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tu konkretną liczbę, aby sprawdzić, czy mam dobrze. Nie, nie robię tego wszę
dzie, tylko tam, gdy nie wiem lub nie jestem pewien. Pamiętam od razu, jak 
się przekształca niektóre wyrażenia, na przykład 3x plus 6x. Zarówno w klasie 
siódmej, jak i ósmej typ (OP) był sporadycznie stosowany. Część procedur 
zidentyfikowanych jako (OP) dała poprawne rezultaty, część — błędne. Błędy 
wynikały zazwyczaj z braku umiejętności wykonywania rachunków.

(OR) Odgadywanie-Rozumowanie

Procedury tego typu przypominają, zwłaszcza na pierwszym etapie stoso
wania, procedury typu (OP); uczniowie mieli bowiem również pewien pomysł 
na to, jak powinien wyglądać wynik wykonywanego przekształcenia, a na
stępnie sprawdzali, „czy to pasuje”. Jednakże sprawdzanie było istotnie różne 
— polegało na przeprowadzeniu pewnego rozumowania, dojrzałego w sensie 
matematycznym, które postawioną hipotezę potwierdzało lub obalało. Takie 
sprawdzenie polegało zazwyczaj na wykorzystaniu zależności między działa
niami odwrotnymi, np. 6x podzielić na 3 równa się 2x, bo 2x pomnożone przez 
3 daje 6x. Pewien uczeń, mnożąc wielomiany w przykładzie (r), rozumował 
następująco: Nie można tylko mnożyć pierwszy wyraz przez pierwszy, a drugi 
przez drugi, bo przecież jak się zmieni kolejność składników, to wyjdzie całkiem 
co innego.

Procedury typu (OR) wystąpiły i w klasie siódmej, i w ósmej, jednak po
jawiły się one tylko u nielicznych uczniów. Prowadziły na ogół do poprawnych 
wyników.

(PM) Przygotowawcza Modyfikacja

Procedury zidentyfikowane jako Przygotowawcza Modyfikacja danego wy
rażenia stosowane były przez uczniów, którzy dokonywali zmiany danej struk
tury powierzchniowej wyrażenia na bardziej elementarną lub łatwiejszą do 
ogarnięcia (najczęściej była to postać sumy, iloczynu lub ułamka). Na przy
kład, uczeń wskazywał wyrażenie — 2x2 +  8 — Sx — 4x2 w (o), mówiąc: Zmienię 
to sobie na dodawanie i pisał — 2x2 +  8 -1- (—8x) +  (—4x2). Inny uczeń rzekł: 
To jest suma —2x2, 8, — Sx i —4x2. Mając do czynienia z odejmowaniem 
(—4x + 3) —(—l + 2x) w (q), pewni uczniowie mówili Zamieniam to na dodawa
nie i pisali (—4x + 3) +  ( - l ) ( —l + 2x); jednakże częstsze były wyłącznie słowne 
wyjaśnienia, np. Ten minus przed drugim nawiasem to tak samo, jakby tam 
było —1. Pewien uczeń powiedział: W drugim nawiasie jest liczba przeciwna do 
tego, co było najpierw w nawiasie — zmieniłem znaki na przeciwne i napisał: 
(—4x +  3) +  (+1 — 2x). To podejście było często (zwłaszcza w klasie ósmej)
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komentowane przez uczniów np. następująco: Warto zamieniać na dodawanie; 
w dodawaniu jest duża swoboda ruchów lub Jak jest samo dodawanie, to jest 
wygodnie, można wszystkie nawiasy poopuszczać. Zdarzyło się, że uczeń, który 
znalazł błąd w swojej pracy, stwierdził ze złością: Gdybym zapisał to w postaci 
sumy, to bym się nie pomylił.

Niektórzy uczniowie próbowali porządkować wyrazy sumy algebraicznej 
według potęg x, tłumacząc to np. następująco: Żeby było składniej. Aby się 
nie pomylić i nie dodać lub Chcę mieć wyrazy podobne obok siebie. Jeden uczeń 
zmienił sumę —2 +  Sx na „bezpieczniejszą” Sx -I- (—2).

Podczas wstępnej analizy procedur uczniowskich, opisanej np. w (Demby, 
1992), wyróżniłam typ Atomizacja. Podczas wywiadów część siódmoklasistów 
pisała bowiem np.

(*) §x + %x = x + x + x + x + x + x +  x + x + x;

co pomagało im zobaczyć, że jest razem 9x. Jednak po przeanalizowaniu wyni
ków wywiadów z ósmoklasistami zadecydowałam, aby Atomizację potraktować 
jako przypadek szczególny Przygotowawczej Modyfikacji.

Uczniowie stosowali procedury typu (PM) również w przypadku iloczynu, 
w bardzo charakterystyczny sposób. Tu „atomizacja” polegała na pisaniu 
explicite znaku mnożenia w każdym jednomianie. Np. podczas przekształca
nia wyrażenia 6x • 3x niektórzy uczniowie pisali 6 • x  • 3 • x, wyjaśniając to 
następująco: Wpisuję kropki i widzę, że mam samo mnożenie, a w mnożeniu 
można sobie liczby różnie przestawiać.

Zastąpienie dzielenia przez ułamek również traktuję jako procedurę typu 
(PM). Na przykład w (n) dzielenie 8x2 : 2x było najpierw zamieniane na 
ułamek ponieważ Wygodnie jest zamieniać na kreskę ułamkową, potem 
można skracać. W tym samym wyrażeniu (n) inny uczeń zastąpił licznik 
ułamka ^  przez 8 • x ■ x  i powiedział: Rozpisuję sobie x 2 na x razy x, te
raz lepiej widać, co z czym można skrócić. Takie zastąpienie x2 iloczynem jest 
znów pewnym rodzajem atomizacji. Sporadycznie siódmoklasiści pisali x2 na
wet w wyrażeniu 2x2 — x  — 5x2 w (j) jako x  • x  lub mówili x razy x , tłumacząc 
To żeby się nie pomylić i źle nie zredukować, żeby widzieć, że to jest x  razy x, 
nie sam x.

Innym rodzajem procedury typu (PM) była zamiana dzielenia na mnożenie 
przez liczbę odwrotną. Np. uczeń pisał 6x : 3 =  6x • ^ i oznajmiał: A teraz 
mam już samo mnożenie, to już wiem, co robić.

Większość procedur typu (PM) prowadziła do poprawnych wyników; po
nadto były one racjonalnym przygotowaniem do następnego kroku przekształ
cenia. Jeden z nielicznych błędów popełnił ósmoklasista, który zastąpił wyra
żenie (-2 x )-8 x  wyrażeniem ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) ( - 2 x ) .
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Niektóre procedury typu (PM), np. rozkład (*) lub zapisywanie x 2 jako 
x  • x, nigdy nie były pokazywane uczniom podczas lekcji w szkole.

Procedury typu (PM) wystąpiły już w klasie siódmej; w klasie ósmej liczba 
ich wyraźnie wzrosła.

(K) Konkretyzacja

Procedury typu (K) można opisać następująco: uczeń wyobraził sobie pe
wien model abstrakcyjnej operacji, którą miał wykonać (często oparty na 
analogii; pojawiały się charakterystyczne zwroty takie, jak „tak samo jak” , 
„podobnie jak”). Model mógł być nieco abstrakcyjny, ale przy tym bardziej 
konkretny niż algebra. Było to często odwołanie do związków z konkretnymi 
przedmiotami z codziennego życia, np. 3x i 6x to razem 9x, tak samo jak 3 
jabłka i 6 jabłek to razem 9 jabłek lub 6x [dzielone] przez 3 to 2x, ponieważ 
jeśli 6 jabłek rozdzielimy między 3 osoby, to każda dostanie 2 jabłka.

Inny, również bardzo częsty rodzaj konkretyzacji polegał na traktowaniu 
x jako czegoś konkretnego, bez odwoływania się explicite do zewnętrznych 
przedmiotów, np. 3 iksy i 6 iksów to razem 9 iksów lub 6 iksów podzielono na 
3 równe części; w każdej części są 2 iksy lub iks dzielony na dwa to jest pół 
iksa.

Tylko jeden uczeń (spośród pięćdziesięciu) odwołał się do możliwej war
tości liczbowej x: 3x i 6x to razem 9x, tak jak na przykład 3 razy 3 i 6
razy 3 to 9 razy 3, choć takie wyjaśnienie często występowało podczas lekcji 
(przynajmniej w klasie uczonej przeze mnie). Tylko jeden uczeń posłużył się 
osią liczbową (pokazując, jak to może pomóc przy interpretowaniu działań na 
współczynnikach ujemnych).

Nie zdarzyło się, aby jakikolwiek uczeń zaproponował właściwą konkrety
zację i otrzymał niepoprawny wynik przekształcenia. Jednakże sporadycznie 
pojawiały się niewłaściwe konkretyzacje, zwłaszcza w przypadku ujemnych 
współczynników; np. uczeń napisał: 3x' (—6) =  18a; i opowiedział mi historię o 
sześciu osobach, z których każda miała po trzy jabłka. Niektórzy uczniowie nie
jako „na siłę” proponowali dziwaczne konkretyzacje; np. 6x tłumaczono jako 
sześć wiśni, a 6x-3x  stawało się „osiemnastoma wiśniami kwadratowymi” . Na 
ogół jednak sami się z tego wycofywali (zwłaszcza ósmoklasiści), przyznając 
po prostu: Zapamiętałem, że tu powinno wyjść x 2.

Procedury typu (K) występowały głównie u siódmoklasistów; w klasie 
ósmej pojawiały się sporadycznie.
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(R) Reguły

Uczniowskie procedury klasyfikowałam jako procedury typu (R), gdy speł
nione były następujące warunki:

(i) uczeń powoływał się na regułę opisującą sposób przekształcania danego 
wyrażenia (mówiąc np. Jest taka reguła i/lub wskazywał (albo explicite, 
albo implicite) sposób wykonywania tego w taki sposób, że jasne było, 
jak sformułować regułę;

(ii) nie była to żadna procedura z typów (W) Wzory, (OP) Odgadywanie- 
Podstawianie, (OR) Odgadywanie-Rozumowanie, (PM) Przygotowawcza 
Modyfikacja, ani też (K) Konkretyzacja;

(iii) w zachowaniu ucznia nie można było dostrzec jakiegokolwiek braku kon
sekwencji (w przeciwnym przypadku procedura była zaliczana do typu 
(QR) Quasi-Reguły, opisanego poniżej), tj. za każdym razem, gdy wy
rażenie miało tę samą strukturę (różniło się współczynnikami), uczeń 
stosował tę samą regułę lub było jasne, że choć wybiera inny sposób 
postępowania, to jest świadomy, iż poprzednia reguła daje się tu zasto
sować.

Niektórzy uczniowie na początku wywiadu opisywali swoje postępowanie 
jedynie lakonicznie: No, obliczam lub Przekształcam. Jednak, gdy byli przeze 
mnie proszeni o dokładniejsze objaśnienia, w jaki sposób wykonują oblicze
nia, prawie zawsze umieli sformułować regułę lub taką regułę na podstawie 
wypowiedzi ucznia nietrudno było sformułować. Bardzo rzadkie były sytu
acje, gdy uczniowie nie byli w stąpię wyjaśnić swojego sposobu postępowania i 
wtedy sugerowałam im, że może postępują według pewnej reguły; uczeń albo 
to potwierdzał, albo zaprzeczał i próbował poprawić zasugerowaną przeze mnie 
regułę.

W czasie wywiadów widziałam wyraźnie, czy wyjaśnienia są konsekwentne, 
czy nie; na tej podstawie rozstrzygałam, czy to procedura typu (R), czy (QR).

W większości przypadków reguły były poprawne (choć dość często różne 
od tych, które nauczycielki wprowadzały na lekcjach). Uczeń słownie opisy
wał, w jaki sposób postępuje. Dość często reguły były formułowane w pierwszej 
osobie, np. Mnożą liczbą przez liczbą, a literą przez literą przy przekształceniu 
6x • 3x; była to zresztą naturalna reakcja na sposób sformułowania mojego 
pytania do ucznia w czasie wywiadu (Jak doszedłeś do swego wyniku w pracy 
pisemnej?) Wyraźnie podkreślam, że przy kwalifikowaniu procedur do typu 
(R) nie brałam pod uwagę, czy reguła jest poprawna, czy też nie; jeśli n ie
popraw na reg u ła  używ ana b y ła  sy stem atyczn ie  i w sposób  konse-



kw entny, to  p ro ced u ra  zaliczana by ła  do ty p u  (R ). To zastrzeżenie jest 
kluczowe dla prezentowanej pracy.

Na przykład reguła: W dodawaniu dodaje się współczynniki i dopisuje x 
prowadziła do poprawnego wyniku w 62: +  3x w (a). Podobna reguła, stoso
wana do 6x • 3x w (b), prowadziła do niepoprawnego wyniku, np. wykonując 
mnożenie 6x • 3x, uczeń mówił: Muszę pomnożyć te liczby [pokazuje współ
czynniki] i następnie spisuję x. Uczniowie, którzy stosowali taką regułę w (b), 
często na wyrażenie 3x*(-6) w (d) reagowali mówiąc: Tego nie da się wykonać, 
bo wyrazy nie są podobne. Uważałam ich zachowanie za konsekwentne, gdyż 
struktura wyrażenia (d) różni się od struktury (b).

Niektóre reguły były prezentowane przez uczniów w tej samej postaci, jak 
wcześniej sformułowała to ich nauczycielka, np. Przy odejmowaniu sumy alge
braicznej trzeba przy każdym z wyrazów tej sumy zmienić znak na przeciwny w 
(q) lub Na podstawie rozdzielności mnożenia względem dodawania przy mno
żeniu wielomianu przez jednomian w (t). Jednakże bardzo często byłam prze
konana, że sformułowania reguł cytowane przez uczniów pochodziły od nich 
samych — jako werbalizacja ich doświadczeń z lekcji. Było to oczywiste w przy
padku klasy uczonej przeze mnie, ale nauczycielki z trzech pozostałych klas też 
mi to sygnalizowały. Na przykład uczniowie z mojej klasy tylko sporadycznie 
powoływali się na własności działań (a w taki właśnie sposób przekształcenia 
objaśniałam stale na lekcjach), natomiast formułowali wiele reguł typu: Gdy 
odejmujemy wyrazy podobne, to odejmujemy współczynniki, a litera pozostaje 
ta sama.

Uczniowskie reguły były zwłaszcza wtedy zaskakujące, gdy były błędne. 
Oto przykłady. W (j) uczeń napisał 2x2 — x  — 5x2 = 4x — x — 25i =  —22x 
i wyjaśnił: Bo najpierw trzeba tu wykonać potęgowanie. Przy przekształceniu 
(q) (—■4x +  3) — (—1 -ł- 2x) uczeń tłumaczył: Zmieniamy znak przy pierwszym 
wyrazie z drugiego nawiasu, przy —1, a drugi wyraz przepisujemy bez zmian. 
Mając do czynienia z (—4x +  3)(—1 -f 2x) w (r), uczeń powiedział: Mnożymy 
wyrazy podobne, a więc —4x przez 2x plus 3 razy —1.

Zgodnie z rekomendacjami programu nauczania, oparłam objaśnianie prze
kształceń algebraicznych na podstawowych własnościach działań. Jednak ten 
typ wyjaśnień pojawiał się bardzo rzadko podczas wywiadów nawet, gdy ucz
niowie byli do tego przeze mnie nakłaniani. Co więcej, gdy uczeń powoływał się 
na takie własności, było to często niepoprawne. Np. uczeń pisał 3x +  6x = 9x 
i tłumaczył: Na podstawie prawa łączności, złączyłem to. Inny uczeń pisał 
(8 — 2x)2 =  82 — (2x)2, komentując to: Na podstawie rozdzielności. Jedynymi 
prawami poprawnie cytowanymi przez uczniów były: (i) rozdzielność w przy
padku, gdy wyrażenie postaci a(b +  c) przekształcano na wyrażenie postaci 
ab + ac, (ii) przemienność (zazwyczaj w przypadku dodawania, czasem też
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— mnożenia). Prawidłowe powołanie się na łączność pojawiało się wyjątkowo 
rzadko.

Uczniowie rzadko próbowali uzasadniać swoje reguły (nawet po explicite 
postawionym pytaniu: Jak sądzisz, dlaczego to jest dobrze?)] mówili np. W taki 
sposób robiliśmy to w klasie lub Nasza pani tak nas nauczyła. Takie odpowiedzi 
uczniowie podawali również w przypadku, gdy takie reguły nie były nigdy 
formułowane podczas lekcji. Jeden z uczniów z klasy uczonej przeze mnie, 
przekształcając §x • 3x, powiedział: Gdy mnożymy 3x razy 6x, to mnożymy 3 
przez 6 i dopisujemy X] jego wyjaśnienie było dla mnie zupełnie zaskakujące: 
Pani nam to mówiła.

W klasie siódmej Reguły były najczęściej występującym typem procedur; 
w klasie ósmej ich liczba jeszcze wzrosła.

(QR) Quasi-Reguły

Ten typ procedury można scharakteryzować w następujący sposób: ucznio
wie cytowali regułę (lub łatwo było zidentyfikować regułę po wysłuchaniu wy
jaśnień), lecz korzystali z niej w niekonsekwentny sposób. Niektóre z tych 
przekształceń były poprawne, wiele — nie. Jednakże częstość występowania 
błędów przy procedurach typu (R) Reguły i (QR) Quasi-Reguły uważam za 
czynnik drugorzędny przy rozróżnianiu tych dwóch typów procedur. To, co 
jest kluczowe, to konsekwencja w posługiwaniu się przez ucznia jego własnym 
systemem przekonań. Procedury typu (R) były stosowane konsekwentnie, pro
cedury typu (QR) — nie.

Np. mając do czynienia z wyrażeniem — 2x2 + 8 — Sx — 4x2 w (o), uczeń mó
wił: Najpierw trzeba obliczyć potęgę i zastępował pierwszy wyraz —2x2 przez 
4x2] chwilę później przepisywał ostatni wyraz —4x2 (bez „obliczenia potęgi”). 
Inny uczeń, pracując nad przekształceniem —4x + 5 +  3x, wyjaśniał: Można 
redukować tylko —4x z 3x, bo 5 nie jest do nich podobne i zaraz po doda
niu —4x do 3x „upraszczał wyrażenie do końca”, „dodając” do otrzymanej 
sumy jeszcze 5. Nawet, gdy to samo wyrażenie było powtórnie przekształcane, 
niektórzy uczniowie najpierw podawali jedną regułę, a za chwilę inną, nierów- 
noważną. Reguły wydawały się być formułowane zupełnie przypadkowo. Np. 
uczeń pisał 6x • 3x = 18x z komentarzem: W mnożeniu mnożę liczby i dopi
suję x , a moment później nie miał żadnego pomysłu, co zrobić z 9x • 9x. Co 
więcej, u pewnych uczniów fakt, że otrzymali zupełnie inne wyniki, nie wy
woływał żadnej reakcji; np. uczeń zastępował x2 najpierw przez x , następnie 
przez 2x, a jeszcze później przez 2 +  x. Ponadto rachunki obfitowały w niesys
tematyczne błędy. Gdy pytałam takich uczniów: Dlaczego tak sądzisz?, bardzo 
często wycofywali się i pytali: A co, nie jest tak? lub podawali inną regułę i
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utrzymywali, że to jest ta  „prawdziwa” reguła, z której skorzystali. Zdawało 
się, że wielu spośród nich kierowało się „przyciągaczami uwagi” (francuskie 
attracteurs), tzn. powierzchownymi cechami wyrażenia, które zauważali. Np., 
gdy widzieli +  3 w jednym miejscu oraz —3 w —3x, chcieli „kasować” +3 z —3, 
bez zwracania uwagi na strukturę wyrażenia.

Procedury typu (QR) wystąpiły zarówno w klasie siódmej, jak i ósmej. 
Spotykałam je prawie wyłącznie u uczniów o słabych wynikach w testach.

62 A g n ie sz k a  D e m b y

5 P odstaw ian ie liczby do w yrażenia algebraicznego

Omówienie wyników wywiadów związanych z rozwiązywaniem zadania 2 
ograniczam tu do tych aspektów, które rzucają światło na rozumienie przez 
uczniów tożsamościowej równości w przekształceniach. Rozważałam trzy moż
liwe cechy uczniowskich odpowiedzi do zadania 2. Pierwsza — to Elemen
tarne Rozumienie Podstawiania (ERP), interpretowane jako podstawienie da
nej liczby zamiast zmiennej w każdym miejscu, gdzie zmienna występuje i 
włączeniu liczby w system działań. Druga — to Poprawne Podstawienie i 
Rachunki (PPR), która zawiera w sobie (ERP) i dodatkowo poprawne wy
konanie rachunków. Trzecia cecha (niezależna od powyższych dwóch) — to 
(PUWW), tj. Podstawienie (co najmniej raz, poprawnie lub nie) do Uprosz
czonej Wersji Wyrażenia (g) lub (h), a nie do oryginalnych wersji tych wy
rażeń. W klasie siódmej zadanie 2 poprawnie rozwiązało tylko 3 uczniów (ze 
108 badanych); 5 uczniów w ogóle nie podjęło próby rozwiązania tego zadania. 
Tym niemniej u 85% badanych uczniów (90% w ogóle podjęło próbę rozwią
zania zadania) stwierdziłam (ERP). Większość błędów dotyczyła rachunków 
na liczbach ujemnych, które sprawiały poważne trudności. Uczniowie popełnili 
mnóstwo błędów, zarówno podstawiając x = — 5 do wyrażeń — x, x2, —x2, jak i 
w trakcie następujących po tym rachunków. Tylko około 25% siódmoklasistów 
wykonało (PUWW), choć było to wiele razy praktykowane w czasie lekcji. Po
zostali uczniowie wykorzystali oryginalną wersję wyrażeń (lub nie próbowali 
rozwiązać zadania).

W czasie wywiadów pytanie: Wyobraź sobie, że podstawiasz tę samą liczbę 
x = — 5 najpierw do oryginalnej wersji wyrażenia, a następnie do uproszczo
nego przez siebie wyrażenia; czy otrzymasz tę samą wartość? zdziwiło wielu 
uczniów. Przykłady odpowiedzi: Nigdy na ten temat nie myślałem, Nie wiem, 
czy wyjdzie to samo, nigdy tego nie próbowałem, Nie, dlaczego? Tu i tu są inne 
liczby i inne działania do wykonania, Nie zawsze by to samo wyszło, to prze
cież zależy od iksa, Nie wiem, podstawiam do uproszczonej wersji, ponieważ 
tak to robiliśmy w czasie lekcji. Niechęć wielu uczniów do korzystania z wersji



uproszczonej była wyraźnie widoczna.
Wybór wersji uproszczonej podczas testu I, był ogólnie konsekwencją ru

tyny klasowej (Nasza pani zawsze mówi, abyśmy podstawiali do wersji uprosz
czonej). W większości przypadków (ale nie we wszystkich) taki wybór wynikał 
ze świadomości ucznia, że oba podstawienia (o ile nie popełni się jakiegoś 
błędu) muszą dać ten sam wynik. Jednakże znaleźli się uczniowie, którzy wy
brali do podstawienia wersję uproszczoną, ale nie wiedzieli, czy oba podsta
wienia prowadzą do tego samego wyniku, a nawet sądzili, że nie. Z drugiej 
strony, niektórzy uczniowie wiedzieli, że wynik powinien być taki sam, ale 
woleli wersję oryginalną, jako bardziej bezpieczną. Tłumaczyli to np. następu
jąco: Początkowe jest bez tych minusów. Mogłem się pomylić przy zapisywaniu 
zwięźlej; chciałem mieć dobry wynik. Lepiej rozumiem, jak podstawiam do po
czątkowego.

W klasie ósmej tylko 80% uczniów próbowało rozwiązywać zadanie 2 (zna
czący spadek w stosunku do klasy siódmej), lecz liczba tych, którzy rozwiązali 
zadanie poprawnie, wzrosła dziesięciokrotnie. (ERP) było ewidentne w pra
cach prawie wszystkich uczniów, którzy zadanie rozwiązywali. Znacznie wzro
sła liczba uczniów, którzy podstawiali do uproszczonej wersji wyrażenia (z 
około 25% w teście I do około 75% w teście II, tj. do prawie 90% tych, którzy 
próbowali rozwiązywać to zadanie). Wszyscy uczniowie, którzy podstawiali do 
pierwotnej wersji wyrażenia, uważali, że po podstawieniu do wersji uproszczo
nej otrzymaliby inny wynik. W grupie podstawiających do wersji uproszczonej 
większość stanowiły osoby, które bez najmniejszych wątpliwości stwierdzały: 
Wyjdzie to samo, a od początku musiałbym to wszystko liczyć na liczbach, część 

jednak nadal nie wiedziała, czy podstawienia do obu wersji prowadzą do tego 
samego wyniku.
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6 D yskusja podsum ow ująca

Badania pokazały, że w ielu uczniów stosow ało p rocedury , k tó re  n i
gdy nie by ły  pokazane w czasie lekcji i nie w ystępow ały  w uczniow 
skich podręcznikach. Te spontaniczne procedury były dla nich w pewien 
sposób naturalne. Uczniowie często odwoływali się do (R) Reguł (niejedno
krotnie przez nich samych wynalezionych), zazwyczaj wyrażonych w formie 
czynności do wykonania; (W) Wzory stosowane były rzadko. Podawane przez 
uczniów reguły zależały od ich wcześniejszych doświadczeń (w szczególności 
od rodzaju rozwiązywanych zadań), jak również od różnic indywidualnych; 
dzieci uczące się wspólnie w tej samej klasie formułowały inne reguły.

Za najważniejsze odkrycie moich badań uważam p o trze b ę  od różn ian ia
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p ro ced u r ty p u  (Q R ) Q uasi-R eguły  od n iepopraw nych p ro c e d u r ty p u  
(R ) R eguły . Oba typy mogą prowadzić do tego samego błędu w teście pisem
nym; podstawowa różnica, dająca się zidentyfikować dopiero podczas rozmowy 
z uczniem, polega na tym, że procedury typu (R) występują konsekwentnie, tj. 
uczeń stosuje tę samą procedurę podczas przekształcania analogicznego wyra
żenia i, co więcej, jest przekonany, że reguła jest właściwa. W przeciwieństwie 
do powyższego, procedury typu (QR) są niespójne, często formułowane na 
poczekaniu, zmieniają się przypadkowo.

Wśród procedur, które nie były stosowane na lekcjach w trzech spośród 
czterech badanych klas, znalazła się (K) Konkretyzacja. Posługiwali się nią 
chętnie zwłaszcza uczniowie mniej zaawansowani, głównie w przypadku naj
bardziej elementarnych wyrażeń, najczęściej o współczynnikach naturalnych. 
W klasie ósmej — w przypadku bardziej złożonych przekształceń — skutecz
ność tego typu procedur wyraźnie malała, uczniowie posługiwali się nimi dużo 
rzadziej.

Procedury typu (PM) Przygotowawcza Modyfikacja kierowały się ku 
uchwyceniu struktury wyrażenia (np. zastępowanie różnic przez sumy z ujem
nymi współczynnikami, zastępowanie ilorazów przez odpowiednie iloczyny lub 
ułamki). Podczas wywiadów, szczególnie w klasie ósmej, procedury typu (PM) 
były stosowane przez uczniów dość często i spontanicznie. Te procedury są po
tencjalnie bardzo dobre, lecz bywają zaniedbywane przez nauczycieli i nie są 
dostatecznie doceniane w podręcznikach szkolnych.

Równie dobre są procedury typu (OR) Odgadywanie-Rozumowanie, po
legające na postawieniu przez ucznia hipotezy na temat ewentualnej postaci 
wyniku przekształcenia, a następnie na zweryfikowaniu tej hipotezy rozumowa
niem, np. poprzez odwołanie się do zależności między działaniami odwrotnymi. 
Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że tego typu dojrzałe postępowanie ob
serwowałam jedynie sporadycznie.

Nieco podobne — na pierwszy rzut oka — do procedur (OR) są procedury 
typu (OP) Odgadywanie-Podstawianie, polegające na weryfikowaniu posta
wionej przez ucznia hipotezy za pomocą podstawiania kilku wybranych war
tości liczbowych. W przypadku wprowadzania nowego rodzaju przekształcenia 
procedury (OP) mają jednak ograniczony zakres stosowania. Ich stosowność 
oraz znaczenie dydaktyczne są bowiem wątpliwe, gdy mają one służyć jako 
uzasadnienie poprawności przekształcenia. Mogą być bardziej odpowiednie w 
sytuacji, gdy uczeń poprawia błąd; uczniowie poddani wywiadom używali tych 
procedur głównie do upewnienia się co do pewnych zapomnianych detali; np. 
uczeń wahał się, czy 6x • 3:r równa się 18x, czy 18x2, i sprawdzał, która wersja 
jest prawdziwa. Wydaje się, że warto w szkole poświęcić więcej uwagi tym 
procedurom, zwłaszcza w celu kształtowania rozumienia równości dwóch wy-
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rażeń.
Z kolei typ (A) Automatyzacja może być interesujący, gdy szukamy od

powiedzi na pytanie, jakie są procedury osób, które biegle posługują się ra
chunkiem algebraicznym. Okazuje się, że część z nich nie potrafi już uzasadnić 
niektórych swoich przekształceń, choć wykonuje je szybko i bezbłędnie.

Typ (R) Reguły jest niejednorodny i zapewne dałoby się w nim wyróżnić 
pewne podtypy. Ta sama uwaga dotyczy typów: (PM) Przygotowawcza Mody
fikacja i (K) Konkretyzacja.

P orów nanie wyników  z w ynikam i w cześniejszych b a d a ń

Obserwacje opisane w tej pracy potwierdzają spostrzeżenia pojawiające 
się już we wcześniejszych raportach (Booth, 1983-84; Ćwik, 1984; Lee i Whe
eler, 1989), w których przedstawione są sytuacje, gdy uczniowie stosują raczej 
swoje własne procedury niż te, których uczyli się w szkole. W szczególności, 
wielu uczniów odwołuje się do reguł innych niż te, które były objaśniane i sto
sowane w klasie; co więcej, nie odróżniają oni swoich własnych reguł od reguł 
podanych przez nauczycieli (niektórzy uczniowie utrzymywali nawet, że na
uczyli się swoich błędnych reguł w szkole). Jednakże we wcześniejszych rapor
tach z badań trudno jest napotkać opis poprawnych reguł wymyślonych przez 
uczniów; przykłady prawie wyłącznie dotyczą błędnych reguł lub wzorów, np. 
\/a + b = y/d +  \fb. Gdy taki błąd widnieje na papierze, często trudno jest 
wnioskować, jak zinterpretować uczniowską procedurę: czy jako Quasi-Regułę, 
czy jako niepoprawną Regułę.

W niektórych pracach, np. (Greeno, 1982; Chaiklin i Lesgold, 1984; Kry
gowska, 1987), pojawiły się sugestie, że procedury niektórych uczniów prze
kształcających wyrażenia algebraiczne lub arytmetyczne wydają się niestałe 
i przypadkowe. Wyniki moich badań dostarczyły precyzyjniejszej charakte
rystyki tego typu procedur, pokazując zarazem, ja k  is to tn ie  odm ienne  są 
jakościowo Q uasi-R eguły  od n iepopraw nych R eguł.

Procedury typu (K) Konkretyzacja zidentyfikowane w moich badaniach 
były podobne do tych, które odkryto w ramach brytyjskich projektów CSMS 
i SESM. Jednakże sytuacją była tu nieco inna: w Anglii takie podejście było 
popularne w wielu szkołach, natomiast nauczyciele trzech spośród czterech 
klas poddanych moim badaniom nie stosowali tego typu wyjaśnień; większość 
uczniów, którzy w taki sposób uzasadniali swoje postępowanie, robiła to spon
tanicznie. Lee i Wheeler (1989) odnotowali, że spośród 268 uczniów pytanych o 
to, czy dana równość algebraiczna jest prawdziwa, tylko 10 próbowało „spraw
dzenia za pomocą liczb”, tj. stosowało pewien rodzaj Odgadywania-Podstawia
nia] podejście polegające na stosowaniu Reguł (poprawnych lub nie) pojawiało
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się dużo częściej. Odkryli oni również, że przekształcenia algebraiczne były 
przez uczniów traktowane na równi z pojedynczym liczbowym podstawieniem 
lub (w kilku przypadkach) jako raczej mniej wiarygodne.

R ola podstaw ow ych w łasności dzia łań  w uczeniu się p rzek sz ta łceń

W wielu podręcznikach szkolnych (w szczególności tych, z których korzy
stali badani uczniowie) wyjaśnienia, jak wykonywać przekształcenia wyrażeń 
algebraicznych, zazwyczaj odwołują się do podstawowych własności działań. 
Jednakże wiadomo, że uczniowie uczący się podstaw szkolnej algebry napoty
kają poważne trudności, gdy mają stosować te własności. Wierzbicki (1970) 
analizował rezultaty ogólnopolskich badań wyników nauczania w klasach siód
mych (po jednej klasie z 490 szkół wybranych do badań); odnotował, że mniej 
niż 25% uczniów umiało zidentyfikować własność działań użytą przez nich w 
danych przekształceniach podczas, gdy poprawne wyniki uzyskała ponad po
łowa uczniów. Badania Skałuby (1988) potwierdziły znany fakt, że dla wielu 
uczniów, nawet w liceum, zastosowanie równości tożsamościowej (tj. użycie 
procedury typu Wzory) jest istotnie trudne. Tym niemniej w wielu podręcz
nikach własności działań są nadal przedstawiane wyłącznie w postaci wzorów, 
bez innych objaśnień.

Główny powód, dla którego lista podstawowych własności działań jest od 
lat tak stabilna w różnych programach szkolnych, to zapewne fakt, że te w ła
sności są s tandardow ym i aksjom atam i przem iennego p ie rśc ien ia  z 
jednością  lub (jeśli dodatkowo włączony jest postulat istnienia dzielenia) 
aksjom atam i ciała. Dlatego własności te są tak naturalne i oczywiste dla 
większości matematyków; nie przychodzi im do głowy, że takie podejście może 
być przyczyną poważnych trudności dydaktycznych i może nie być dobrym 
punktem wyjściowym dla szkolnej algebry. Nie jest powszechnie wiadome, że 
aksjomaty te nie były w ogóle explicite formułowane przed początkiem XIX 
wieku. Zwolennicy ruchu „Matematyki Nowoczesnej”8, w latach sześćdziesią
tych podkreślili ważność tych, własności działań dla matematycznej edukacji 
(jako część ich programu rozwijania myślenia w terminach s tru k tu r  mnogo
ściowych) i wtedy nacisk na nie nasilił się; jednak warto zauważyć, że aksjo
maty te pojawiły się w programach szkolnych dużo wcześniej.

Wyniki mojej pracy silnie uwidoczniają fakt, że odw oływ anie się do 
podstaw ow ych w łasności dz ia łań  je s t n ieefektyw ne w nauczaniu ; ucz
niowie nie chcą ich stosować, często nie potrafią tego. Badani uczniowie tylko 
sporadycznie odwoływali się do nich. Cecha ta jest szczególnie uderzająca,
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gdy skonfrontujemy ją  z dwoma faktami: (i) te podstawowe własności były re
komendowane przez program nauczania i wykorzystywane w podręcznikach 
szkolnych badanych uczniów, (ii) nauczyciele, którzy uczyli cztery badane 
przeze mnie klasy, systematycznie wyjaśniali i stosowali te własności.

Rola interpretacji geometrycznej

W wielu krajach (włączając Polskę) szkolne programy nauczania zachęcają 
nauczycieli, aby stosowali oni dobrze znane interpretacje geometryczne prze
kształceń; np. rozdzielność może być zilustrowana na odpowiednich rysunkach 
prostokątów. Niektórzy autorzy (Sawyer, 1988; Bruner, 1974; Ruthven, 1989) 
opisali, jak zinterpretować wielomiany kwadratowe za pomocą np. drewnia
nych klocków9. Chalouch i Herscovics (patrz C. Kieran, 1989: s. 43) próbowali 
stosować podobne reprezentacje, aby pomóc uczniom rozumieć znaczenia wy
rażeń takich jak 2a +  5a.

W moich badaniach tylko jeden uczeń (spośród pięćdziesięciu) powołał się 
na interpretację geometryczną, chociaż były one prezentowane w podręczni
kach i nauczyciele posługiwali się takimi argumentami na lekcjach.

Poprawność uczniowskich procedur

Podczas, gdy wynik przekształcenia wyrażenia algebraicznego jest albo 
poprawny, albo błędny, znacznie trudniej jest powiedzieć coś określonego na 
temat poprawności procedur uczniów. Niektóre z nich spełniają wymagania 
ścisłego myślenia i są nie do zakwestionowania; niektóre inne procedury są 
wyraźnie błędne. Jednakże większość procedur nie może być w łatwy spo
sób zaliczona do którejkolwiek z tych kategorii; mogą być one uznane za 
poprawne, lecz nie można ich nazwać „wykonywaniem operacji na podsta
wie ściśle stosowanych reguł” . To poddaje w wątpliwość adekwatność takich 
określeń używanych przez dydaktyków, jak „właściwe metody matematyczne” 
przeciwstawiane „własnym metodom uczniów”. Dzielenie procedur uczniów na 
dwie klasy: „formalne” i „intuicyjne” jest fałszywą dychotomią („formalne” 
często znaczy „rutynowy algorytm” lub „metoda szkolna”). Jeszcze bardziej 
niewłaściwe jest myślenie w terminach dychotomii „wyprowadzania złożonych 
przekształceń z podstawowych własności działań” i „ćwiczenie algebraicznych 
reguł na drodze czysto mechanicznej” .

9 Cube, czyli sześcian o wymiarach 1, 1 i 1, long — prostopadłościan o wymiarach 1, 1 i n 
oraz fiat — prostopadłościan o wymiarach 1, n i n, gdzie n było np. równe 3; przedstawiały 
one odpowiednio 1, x  i x 2.
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Procedury typu (K) Konkretyzacja mogą być uważane za intuicyjne drogi 
objaśniania; mają one ograniczony zakres stosowania, lecz w opisywanych ba
daniach prawie zawsze prowadziły do poprawnych wyników. Procedury typu 
(PM) Przygotowawcza Modyfikacja są matematycznie bez zarzutu, ale zazwy
czaj służyły jedynie jako przygotowawczy krok do zastosowania innej proce
dury. Matematycznie kompetentna osoba może łatwo ocenić poprawność pro
cedur typu (W) Wzory, na ogół również procedur typu (OR) Odgadywanie- 
Rozumowanie. Natomiast jest dużo trudniej ocenić poprawność procedur typu 
(R) Reguły.

Procedury typu (OP) Odgadywanie-Podstawianie wydają się niewłaściwe, 
wskazują na wykształcenie złych zwyczajów, nie są zgodne z poprawnym ma
tematycznym rozumowaniem. Przecież sprawdzanie na przykładzie jednej lub 
dwóch liczb nie daje żadnego dowodu na to, że wyrażenia te są tożsamościowo 
równe. Jednak nie można powiedzieć, że ta  procedura jest zawsze niepoprawna; 
bywa ona od czasu do czasu używana przez matematyków, gdy znają oni po
stać docelowego wyrażenia, lecz nie są pewni jego współczynników.

Paradoksalnie, procedury niektórych najlepszych uczniów, tj. (A) Automa
tyzacja, mogą być przez niektórych matematyków oceniane źle — jako unikanie 
uzasadniania rozumowania, a nawet jako mechaniczne opanowanie rachunku.

Dość jednoznacznie niepoprawne wydają się budowane na poczekaniu pro
cedury (QR) Quasi-Reguły, choć czasem prowadzą do dobrych wyników.

Syntaktyczne i semantyczne aspekty algebry

Wiele osób jest przekonanych, że algebra powinna wywodzić się z arytmetyki 
oraz, że sens i uzasadnienie przekształceń wyrażeń algebraicznych powinny 
być oparte na rozumieniu analogicznych przekształceń arytmetycznych. Wy
niki prezentowanych badań nie potwierdzają tego przekonania; problem jest 
dużo bardziej złożony niż takie proste stwierdzenie. Tali i Thomas (1991) oraz 
Gray i Tali (1993) precyzują jeden z najbardziej znaczących aspektów pro
blemu: ci uczniowie, którzy umieją interpretować symbole arytmetyczne jedy
nie jako operacje do w ykonania (tzn. np. symbol 7-8 interpretują jako nakaz 
obliczenia tego iloczynu), są zakłopotani w przypadku takich wyrażeń algebra
icznych, jak 3o -t- 46, gdzie działań nie da się wykonać (patrz też Herscovics, 
1989; Sfard i Linczevski, 1994). Lee i Wheeler (1989) podsumowują swoją 
pracę uwagą, że droga prowadząca od arytmetyki do algebry wiedzie wśród 
licznych przeszkód proceduralnych, lingwistycznych, pojęciowych i epistemo- 
logicznych. Cytują oni również pracę Filloy i Rojano (1984), którzy sugerowali, 
że u uczniów zmuszonych do stosowania składni nieznajomego języka algebra
icznego obserwuje się destabilizację ich wcześniejszego panowania nad znanym 
im językiem arytmetycznym.
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Znaczący jest problem odróżniania semantycznych i syntaktycznych aspek
tów algebry szkolnej, rozważany przez wielu autorów (patrz np. Kaput, 1989; 
Booth, 1989), jednak w tej pracy jedynie sygnalizuję go.

Autorzy podręczników algebry abstrakcyjnej wskazują, że wyrażenia (takie 
jak np. wielomian ax2 +  bx +  c) mogą być rozpatrywane na dwa różne sposoby. 
Przy pierwszym podejściu odwołujemy się do znaczenia wyrażenia trakto
wanego jako funkcja zmiennej x. Litera x oznacza tu dowolną liczbę. Jeśli w 
miejsce x  zostanie podstawiona konkretna liczba, to otrzymamy liczbę, zwaną 
wartością wyrażenia dla tego konkretnego x. Dwa wyrażenia uważane są za 
równe, jeśli ich wartości są równe dla każdego x (definicję tę należy odpowied
nio zmodyfikować, jeśli chcemy uwzględnić przypadki, gdy dziedziny dwóch 
wyrażeń są różne, np. z powodu zera w mianowniku).

Przy drugim podejściu wyrażenia algebraiczne rozważamy jako część sys
tem u  form alnego (np. pierścienia wielomianów); aksjomatami są podsta
wowe własności działań. W tym ujęciu nie pytamy o znaczenie wyrażenia. Na 
przykład, nie musimy objaśniać znaczenia litery x w wielomianie a o r n +  . . . + a n ; 
jedyne, co tu ważne, to ciąg a o , . . . , a n współczynników i sposób, w jaki takie 
ciągi są dodawane i mnożone. W takim formalnym systemie dwa wyrażenia 
traktowane są jako równe, jeśli ich równość może być wyprowadzona (w skoń
czonej liczbie kroków) z aksjomatów.

Pierwszy z tych dwóch aspektów wyrażenia algebraicznego, odwołujący się 
do jego znaczenia (oparty na znaczeniu zmiennej jako symbolu liczby) może 
być nazwany sem antycznym . Mówiąc inaczej, aspekt semantyczny dotyczy 
algebry rozumianej jako uogólniona arytmetyka. Drugi aspekt jest syn tak - 
tyczny: odwołuje się do sposobu, w jaki manipulujemy wyrażeniami — zgod
nie z formalnymi regułami, nie odwołując się do znaczenia symboli10.

Choć procedury uczniowskie dalekie są od naukowego poziomu algebry, 
można próbować analizować semantyczne i syntaktyczne cechy sześciu (spo
śród ośmiu) typów procedur. Analiza w kategoriach semantyczny/syntaktycz- 
ny nie wydaje się być właściwa w przypadku dwóch krańcowych typów pro
cedur: (A) Automatyzacja i (QR) Quasi-Reguły, dla każdego z tych typów z 
innego powodu. Procedury typu (PM) Przygotowawcza Modyfikacja (w szcze
gólności podtyp Atomizacja), jak i procedury typu (OP) Odgadywanie-Podsta
wianie odwołują się do arytmetycznego znaczenia operacji i stąd mają pewien 
aspekt semantyczny. Typ (K) Konkretyzacja jest semantyczny, lecz w innym 
sensie. Z drugiej strony (OR) Odgadywanie-Rozumowanie, (W) Wzory i (R) 
Reguły wydają się bardziej syntaktyczne.

10Jednakże Thom (1973) uważał, że w praktyce dla matematyka każde zagadnienie, nad 
którym pracuje, ma zawsze jakieś znaczenie, jakiś sens, który mu nadaje, choć definiuje je 
formalnie.
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Wskazania dydaktyczne

Wiedza na temat uczniowskich procedur zidentyfikowanych podczas tych 
badań, może być pomocna przy poszukiwaniu bardziej efektywnych sposobów 
uczenia się przekształceń algebraicznych: poprawnych matematycznie, a zara
zem naturalnie akceptowanych przez uczniów.

Nauczyciele często obserwują, że wielu uczniów chce wyłącznie reguł. Tacy 
uczniowie mogą — z trudnościami — przypomnieć sobie reguły; nie czują się na 
siłach robić cokolwiek innego. Postulat, aby uczniowie wykonujący przekształ
cenia byli świadomi znaczenia i stosowności każdego kroku, jest przekonujący 
dla matematyka, jednak większość badanych uczniów zachowywała się zupeł
nie inaczej; ich sposób uczenia się wydawał się, przynajmniej na początku, 
podejściem syntaktycznym („robi się tak i tak”).

Powyższe stwierdzenie nie powinno być interpretowane jako głoszenie, że 
„umiejętność ma poprzedzać rozumienie” . W rzeczywistości umiejętności i ro
zumienie powinny rozwijać się razem i powinny wzajemnie się wzmacniać. 
Każdy uczeń jakoś konstruuje w swym umyśle znaczenie przekształcenia alge
braicznego, choć może ono być odmienne od naszego.

Konstrukcja uczniowskiej wiedzy nie opiera się na dedukcyjnym rozumowa
niu, lecz na gromadzeniu doświadczeń, porównywaniu wyników, uogólnianiu 
(tu właśnie rodzą się reguły własne) i weryfikacji (możliwe jest •odrzucenie 
wcześniejszych reguł). Stałe sprawdzanie przez nauczyciela tego, co uczeń robi 
(umożliwiające mu dostrzeżenie, które przypuszczenia są błędne), odgrywa 
kluczową rolę. Sposoby objaśniania rekomendowane w programach nauczania 
i w książkach dla nauczycieli nie są bynajmniej tak efektywne, jak się często 
przypuszcza, a przekonanie, że pojedyncze, bardzo klarowne wyjaśnienie okaże 
się skuteczne, jest wręcz iluzją.

Nie znaczy to bynajmniej, że reguły algebraiczne powinny być wprowa
dzane bez objaśnień. Przeciwnie, nauczyciel powinien wykorzystać każdą spo
sobność do stosownych objaśnień, odwołując się do bieżącej pracy podopiecz
nych, do ich wątpliwości, pytań, pomysłów, błędnych rozumowań, błędnych 
wyników, spontanicznych uogólnień. Uczenie się przekształceń algebraicznych 
przez samo ćwiczenie, bez próby uogólniania uczniowskich doświadczeń, nie 
daje wyniku. Z drugiej strony, uczniowie nie pamiętają wprawdzie poszcze
gólnych zadań, lecz często zapamiętują wnioski z nich, zwłaszcza te, które ich 
zdziwiły przez kontrast do ich uprzednich przekonań. Wielu badanych uczniów 
nie tylko chciało znać reguły, ale i usiłowało zastosować je w sposób poprawny 
i spójny.

Przekazywanie reguł algebraicznych przez nauczyciela, uczenie się ich na 
pamięć przez uczniów i ćwiczenie ich w sposób mechaniczny jest bezwarto



ściowe. Wiedza uczniowska powinna być wynikiem odpowiednich ćwiczeń i 
gromadzenia doświadczeń. Jeśli uczniowie są tego pozbawieni, to nie mają 
możliwości tworzenia stabilnej podstawy do dalszego uczenia się. Bardzo ważne 
jest przy tym, aby nauczyciel przygotowywał zestawy zadań różnych typów, 
odpowiednio rozwijających wcześniejszą wiedzę uczniów.

Błędem jest podanie uczniom ogólnych reguł, jeśli nie mają odpowiednich 
wcześniejszych doświadczeń. Równie błędne jest samo ćwiczenie bez jakiegoś 
podsumowania, bez porównania metod i kontrastowania różnych wyników.

N ajw ażniejsze je s t , by uczniowie konstruow ali regu ły  sam odzie l
nie. Nie mają to być reguły, które nauczyciel próbuje przekazać. Naleganie na 
to, by uczniowie odwoływali się do naszych uniwersyteckich reguł (w szcze
gólności do podstawowych własności działań), obcych ich myśleniu, nie ma 
sensu.
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74 A g n ie sz k a  D e m b y

Algebraic procedures used by 13-to- 15-year-olds

S u m m a r y

Students of Grade 7 were given a test followed by individual interviews; at the end of 
Grade 8 the same students were subjected to an analogous test and interviews. Each 
student had to simplify certain algebraic expressions. This article is focussed on what 
types of procedures were used by the students performing the task and how those 
procedures were explained during the interviews.

The author identifies eight types of procedures used by students, labelled: (A) Au
tomatization, (F) Formulas, (GS) Guessing-Substituting, (GR) Guessing-Reasoning, 
(PM) Preparatory Modification of the expression (this includes a subtype: Atomiza
tion), (C) Concretization, (R) Rules, (QR) Quasi-rules. Part of the students’ pro
cedures led to correct results, other were wrong. Most of the procedures appeared 
spontaneously in the sense that they had not been taught in the classroom. Prior 
to the tests, the teachers (in accordance with the curriculum) had done their best 
to explain the validity of algebraic transformations by referring to the commutati
vity of addition and multiplication, to distributivity, and to geometric interpretation; 
however, the interviewees (even explicitly asked) seldom used such arguments.


