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Analiza atomiczna pewnego dialogu. 
Przedpojęcie prawdopodobieństwa

1 W stęp

Na początku roku szkolnego 1997-98 rozpoczęłam pod kierunkiem prof. 
Milana Hejnyego badania1 nad rozumieniem kwantyfikatorów i rozumieniem 
ich używania przez uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej (dzieci w wieku 13 
-  14 lat). Dla naszych badań poszukiwaliśmy narzędzi z prostą matematyczną 
strukturą, w których pojawiają się kwantyfikatory „dla każdego” i „istnieje” . 
Dobrych narzędzi spełniających te warunki dostarcza teoria gier, w której w 
naturalny sposób powstają pytania:

• Czy istnieje takie moje posunięcie, że każde następne posunięcie prze
ciwnika jest dla niego przegrywające?

• Czy prawdą jest, że do każdego mojego posunięcia istnieje krok przeciw
nika gwarantujący mu wygraną?

Eksperyment początkowo był ukierunkowany na badanie rozumienia przez 
dzieci kwantyfikatorów i ich stosowania w różnych modyfikacjach pewnej dwu
osobowej gry. Obserwacje zachowania się uczniów w czasie gry zwróciły uwagę 
na nowy, bardzo ciekawy problem związany z tworzeniem się u dzieci poję
cia prawdopodobieństwa. Dość nieoczekiwanie problem ten stał się samodziel
nym produktem tego eksperymentu. To niespodziewane przejście do „bocznej 
uliczki” nowych, niezamierzonych na początku rozważań było spowodowane 
użyciem przez badanych w trakcie gry zwrotów: „przypadkowe”, „nie mam 
szansy” , „mieć połowiczną szansę” . Interesujący był kontekst użycia przez *

b ad an ia  są częścią projektu UK-3975-98, wspomaganego grantem Uniwersytetu Komeń
skiego dla młodych pracowników naukowych.



jedną z badanych zwrotu „nie mam szansy”. Badanej chodziło o stwierdzenie: 
Nie istnieje możliwość zwycięstwa. Tymczasem grająca użyła go w sensie: Nie 
mam pewności wygranej. Konflikt, jaki tu powstał, stał się bardzo ciekawą sy
tuacją dydaktyczną, która zainspirowała mnie do szczegółowej analizy dialogu 
prowadzonego w trakcie owej gry. Spontaniczne zachowanie badanych mogło 
bowiem sygnalizować tworzenie się pojęcia prawdopodobieństwa. Przedmio
tem tego artykułu jest więc studium ukierunkowane na proces tworzenia się 
pojęcia prawdopodobieństwa u dzieci.

W dziejach ludzkości idea prawdopodobieństwa jako idea teorii matema
tycznej nie pojawiła się nagle. Musiała ona przejść długi okres rozwoju w ciągu 
stuleci, przy czym jej początki sięgają aż okresu starożytności. Ciekawy pogląd 
na ten historyczny rozwój przedstawia w swojej książce E. Łakoma (1992), 
która we wstępie stwierdza, że „prapoczątków pojęcia prawdopodobieństwa 
należy poszukiwać w tym, co jeszcze nim nie było, lecz już posiadało cechy, 
które później określiły jego własności, w tym, co poprzez kolejne przemiany 
zostało z czasem w prawdopodobieństwo przetransformowane” (Łakoma, 1992, 
s. 8).

W podobny sposób (zgodnie z paralelizmem ontogenezy i filogenezy) można 
by spojrzeć na rozwój probabilistycznych wyobrażeń w umyśle dziecka, starać 
się uchwycić i nie lekceważyć pierwszych sygnałów, które świadczą o przy
szłym powstaniu nowego pojęcia. Uchwycenie pierwotnych wyobrażeń dzieci, 
związanych z pojęciem prawdopodobieństwa, może pomóc w dalszym rozwoju 
tego pojęcia.
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2 M etod a  badania

Podstawą teoretyczną tej pracy jest teoria konstruktywizmu, teoria, której 
główna teza mówi, że myśli nie można przenosić ze świadomości jednego pod
miotu do świadomości drugiego podmiotu; przenosić można tylko informacje. 
Myśl jest istotą czynności intelektualnych człowieka. Powstaje ona w umyśle 
w wyniku interioryzacji. (Idea konstruktywizmu została szerzej rozwinięta w 
pracach: Hejny i Kufina, 1998; Kufina, 1993.) Proces uczenia się matematyki 
będziemy więc tu taj traktować jako indywidualny proces twórczy dziecka, na 
który ma wpływ jego motywacja, przeżycia i klimat społeczny.

Metodą wykorzystywaną w prezentowanym tu badaniu jest m e to d a  an a 
lizy a tom icznej (A A). Można ją  krótko scharakteryzować jako rozkład za
pisu procesu uczenia się (np. protokołu dialogu, rozwiązania zadania ucznia) 
na jak najmniejsze fragmenty, odpowiadające jednostkom myślowym — atomy, 
w celu uchwycenia intelektualnych procesów myślowych odpowiadających tym
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atomom. Chodzi zatem o próbę rekonstrukcji kroków myślowych, które dopro
wadziły badanego do zarejestrowanych przez nas efektów. Szeroko stosuje się tę 
metodę do analizy prac pisemnych uczniów, najczęściej rozwiązań zadań tek
stowych. Według N. Stehlikovej (1999) polega ona na rozdzieleniu rozwiązania 
zadania na pewne etapy, a potem atomy. Za pomocą kombinacji atomów mo
żemy przedstawić proces rozwiązania zadania u poszczególnych uczniów. Przy 
pomocy tej procedury możemy też porównywać rozwiązania i dostrzegać w 
nich nie tylko to, co zostało przez ucznia napisane, ale również to, czego nie 
napisał (choć pomyślał).

Sposoby wykorzystania metody AA do analizy rozwiązań zadań przez 
uczniów można znaleźć w pracach (Hejny, 1992; Płocki, 1998 i 1999). M. Hejny 
w pracy (1992) przedstawia po raz pierwszy oddzielnie opisane atomy sta
tyczne (jako znaki w napisanym rozwiązaniu) i dynamiczne (powody przecho
dzenia od jednego znaku do drugiego), a także sposób rejestracji rozwiązania 
ucznia za pośrednictwem schematu blokowego. Zagadnienie rozwiązywania za
dań tekstowych przez uczniów było tematem seminarium dydaktycznego na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze; rezultaty zebrano w 
pracy (SEMT 95, 1995). Obecnie analiza atomiczna jest często stosowana w ba
daniach dydaktycznych. Spotkać ją  można na przykład w pracach doktorskich 
A. Bilej (Praga), B. Rożek (Kraków), a także w wystąpieniach na wspomnia
nym seminarium: P. Krupku (Brno), A. Żeromskiej (Kraków), S. Bednarovej 
(Bratysława), E. Kupkovej (Bratysława), J. Ząbku (Bratysława).

2.1 Użycie metody AA do analizy dialogu

W tej pracy wykorzystuję metodę analizy atomicznej do rozbioru tekstu, 
który jest szczegółowym protokołem dialogu występującego w eksperymen
cie, a więc zapisem słowa mówionego. Rozbiór dialogu, w tym przypadku, ma 
na celu analizę procesów myślowych niewielkiej liczby uczestników ekspery
mentu i wskazanie interesujących momentów, które warto badać dokładniej z 
punktu widzenia problematyki kwantyfikatorów. Po kilkukrotnym powtórzeniu 
w przyszłości takiego (ewentualnie udoskonalonego) eksperymentu i przepro
wadzeniu podobnej analizy innych protokołów oczekuje się, że będzie można 
obserwowane fakty klasyfikować i uzyskać przez to lepszy wgląd w problema
tykę rozumienia przez uczniów kwanty fikatorów, albo też w proces tworzenia 
się wyobrażeń odnoszących się do prawdopodobieństwa.

Pojedyncze wypowiedzi są w czasie analizy dialogu dzielone na mniejsze 
części, do atomów włącznie. Naszym zadaniem jest odtworzyć jak najwier
niejszy obraz procesu myślenia dziecka. Jednym ze środków służącym do osią
gnięcia tego celu — jak przy rozbiorze zapisanego przez ucznia rozwiązania



zadania — jest analiza przyczyn nieprawidłowości gramatycznych w wypo
wiedziach. W opisywanym badaniu wystąpiły nowe elementy związane z kon
wencją komunikacyjną, które nie występują w pisanym przez ucznia tekście. 
Jednym z tych elementów jest uwzględnienie wpływu formy komunikacji, jaką 
jest dialog, na wypowiedź badanych dziewcząt. Na przykład, istotne okazało 
się uwzględnienie rywalizacji badanych, czy też próby pomagania sobie nawza
jem. Okazało się też, że przy analizie tekstu musimy odróżniać stereotypowe 
słowa występujące w wypowiedziach badanych dziewcząt (a więc słowa lub 
części zdań zwyczajowo używane, np. „tak?”) od wypowiedzi niosących nową 
myśl. Ważną rolę przy rozbiorze protokołu ma także analiza warstwy emo
cjonalnej rozmowy, uwidocznionej przez intonację głosu, jak również analiza 
chronologii wypowiedzi.

Studium protokołu przebiega zatem etapami (wielowarstwowo). Charakte
rystycznym elementem tej metody jest powracanie do tej samej części proto
kołu, aby przyjrzeć się jej z innego punktu widzenia. Kiedy już np. przestudio
waliśmy dany fragment protokołu pod kątem poznawczym, wracamy do niego 
by przestudiować ten fragment od strony emocjonalnej, od strony komunikacji, 
w szczególności interakcji. Przez porównanie wniosków z pojedynczych części 
próbuje się głębiej zrozumieć dialog jako całość.

3 N arzędzie eksperym entu  —  gra

Narzędziem eksperymentu była seria gier konfliktowych z udziałem dwu 
graczy2. Matematyczny problem, który był punktem wyjścia tej gry, nie jest 
istotny w naszej analizie. Dlatego przedstawimy znacznie prostszą wersję gry, 
która umożliwi czytelnikowi zrozumienie podstawowej idei. Uproszczona z ma
tematycznego punktu widzenia wersja gry będzie zawierała wszystkie elementy 
niezbędne w naszej analizie.

W grze bierze udział dwóch graczy. Każdy z nich ma do 
dyspozycji dwa dwustronne żetony, które z jednej strony 
są czarne, a z drugiej — jeden jest żółty, a drugi niebieski.
Najpierw pierwszy z graczy, nazwijmy go Adam, kładzie 
jeden ze swoich żetonów na polu A\ (rys. 1), a drugi żeton 
na polu A.2 — obydwa czarną stroną do góry tak, aby jego 
partner nie wiedział, gdzie leży żeton żółty, a gdzie nie
bieski. Potem drugi gracz, nazwijmy go Borys, umieszcza 
swoje żetony na polach B\ i B 2 (rys. 1), kładąc je kolorem do góry. Tak więc

2Chodzi o gry strategiczne dwuosobowe, zob. J. Greń, Gry statystyczne i ich zastosowania, 
PWE, Warszawa 1972, s. 9-10 (dopisek tłumacza). "
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rys. 1.



Borys przed położeniem swoich żetonów nie wie, jaki kolor znajduje się na we
wnętrznych stronach żetonów Adama. Teraz odwracamy żetony Adama. Borys 
wygra, gdy obok siebie nie będzie żetonów tego samego koloru. W przeciwnym 
wypadku wygra Adam.

Rysunek 2 przedstawia wszystkie cztery możliwości ułożenia przez graczy 
żetonów na planszy (pola: lewe górne i lewe dolne to pola Adama, a prawe 
górne i prawe dolne to pola Borysa; N oznacza żeton niebieski, Z — żółty). 
Widać, że Borys wygra w dwóch z czterech pokazanych możliwych przypadków 
(rys. 2a, 2c) oraz przegra w pozostałych dwóch ułożeniach (rys. 2b, 2d).
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rys. 2.

Zauważmy, że gra jest losowa: ani Adam, ani Borys nie mogą w żaden spo
sób wpłynąć na wynik. Jednak jej losowość nie musi być dla graczy oczywista. 
Borysowi może się wydawać, że kładąc żetony jako ostatni ma decydujące 
słowo w tej grze. Jego reakcja na przegraną może być: Przegrałem, bo źle uło
żyłem. Poczucie gracza, że może w tej grze decydować o swoim zwycięstwie 
jest istotne w podejmowanej analizie dialogu.

3.1 Przebieg eksperymentu
Uczestniczkami eksperymentu były dwie czternastoletnie uczennice: Tina 

i Matia (zdrobniale Madzia). Tina jest siostrą prowadzącej eksperyment, Ma- 
tia jest koleżanką Tiny z klasy. W czasie eksperymentu obie dziewczynki były 
uczennicami 8 klasy szkoły podstawowej o profilu matematycznym. Obie były 
zainteresowane matematyką — brały udział w zawodach matematycznych i 
umiały radzić sobie z prostymi zadaniami kombinatorycznymi. Eksperymen
ta to r a  prowadząca badania była wówczas absolwentką Wydziału Matema
tyczno-Fizycznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i w naturalny 
sposób, do pewnego stopnia, wzorem dla młodszej siostry. Stosunki między 
badaczem a Tiną były serdeczne i przyjacielskie, co powodowało, że ich ko
munikacja werbalna i niewerbalna była odbierana i rozkodowywana podczas 
eksperymentu bardzo łatwo.

W scenariuszu eksperymentu zaplanowaliśmy trzy 45-minutowe spotkania 
w ciągu jednego miesiąca. Po roku odbyło się jeszcze jedno spotkanie zasu-



gerowne analizą materiału uzyskanego w poprzednich spotkaniach. Cytowany 
w artykule fragment protokołu odzwierciedla część pierwszego ze spotkań, na 
którym dziewczęta zapoznawały się z regułami łatwiejszych wariantów gry. 
Było to przygotowanie do dalszych, bardziej złożonych strategicznie sytu
acji. Gra, którą dziewczęta rozgrywały w czasie badań, była bardziej złożona 
pod względem matematycznym od gry opi
sanej wyżej. Różnica polegała na wykorzy
staniu bardziej rozbudowanej planszy (rys.
3) i większej liczby żetonów żółtych i niebie
skich. Identyczna jednak była ogólna charak
terystyka gry, istotna dla późniejszej analizy: 
gra była „nieoczywiście” losowa. Gra zainte
resowała dziewczęta, a ich postępy w odkry
waniu strategii przy dalszych jej modyfika
cjach, a także sposoby użycia kwantyfikato- 
rów, na początku spontanicznie, a później 
świadomie stosowane, są częściowo opisane 
w (Tichomirov, 1984) i będą jeszcze dalej 
opracowywane.

Z teorią prawdopodobieństwa dziewczęta do tej pory jeszcze się nie ze
tknęły, zatem zwrócenie uwagi na „zjawisko przypadkowości” pochodzi od 
nich — to nie było planowane w eksperymencie. „Zjawisko przypadkowości” 
zainteresowało je do tego stopnia, że chciały o nim rozmawiać, nawet wbrew 
woli badacza, który uważał to za odejście od głównego tematu. Dzięki dają
cej się zauważyć wysokiej wewnętrznej motywacji dziewcząt (zwłaszcza Tiny), 
eksperymentator uświadomił sobie wagę dyskusji na temat przypadkowości 
(losowości) gry oraz szansy na zwycięstwo i zdecydował się poświęcić tej roz
mowie niniejszy artykuł.
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4 P rzed pojęcie  praw dopodobieństw a

W rozdziale tym, który jest główną częścią tego artykułu, przedstawię ten 
fragment eksperymentu, w którym ujawniły się u badanych sygnały tworze
nia się pojęcia prawdopodobieństwa. Najpierw pokażę fragment protokołu, a 
następnie przeprowadzę jego analizę atomiczną.

Zaprezentowany poniżej fragment protokołu jest dokładnym zapisem dia
logu pomiędzy eksperymentatorem a badanymi, prowadzonego w trakcie jed
nej z rozgrywek. W celu jak najwierniejszego odtworzenia na piśmie przebiegu 
rozmowy wprowadzono w protokole symbolikę, której znaczenie wyjaśnię po-



niżej.
Wypowiedzi eksperymentatora zaznaczono skrótem E x, wypowiedzi dzie

wcząt Matii i Tiny odpowiednio skrótami M a, Ti. Wypowiedzi każdej z osób 
były numerowane oddzielnie i ta  numeracja została zachowana we fragmencie 
protokołu. W okrągłych nawiasach umieszczono komentarze badacza (por. wy
powiedź T i12), natomiast w nawiasach ostrych znajdują się uzupełnienia hipo
tetycznej, przemilczanej części zdania. Myślnik oznacza wyraźną krótką prze
rwę (od 1 do 2 sekund). Okrzyk zgody oznaczono symbolem „uhm”. Dwoma 
kropkami zaznaczono zakończenie wypowiedzi tej samej osoby w sytuacji, 
gdy przedstawiały one jeden ciąg myślowy. Na przykład użycie znaku w 
wypowiedzi T i15 i T i16 oznacza, że wypowiedź była ciągła, a w momencie 
zaznaczonym w tekście dwoma kropkami wtrąciła się inna osoba.

4.1 Fragment protokołu
E x20 Dla utrudnienia, Madzia będzie układać żetony tak, aby Tina nie wi

działa ich kolorów. Dobrze?

M a13 A ja będę <widziała>.

T i12 To będzie raczej przypadkowe. (Koniec ostatniego słowa zlał się dźwię
kowo z E x 21; więcej szczegółów na temat intonacji T i12 i T i14 umiesz
czam w dalszej części artykułu.)

E x21 (do Madzi) Ty je tam poukładasz tak, że będziesz widziała. Musisz 
się trzymać tych reguł, tak? Nie wolno ci położyć obok siebie dwóch 
żółtych żetonów. Tina wygra, jeżeli ułoży swoje żetony prawidłowo, zaś 
Madzia wygra wtedy, gdy się to Tinie nie uda. Zrozumiałe?

T i13 (śmiech) Uhm.

E x22 To znaczy, że jeśliby — Madzia ułożyła żetony tak, jak teraz leżą, ty je 
sobie teraz poukładasz w ten sposób, jak masz teraz; i po odwróceniu 
żetonów Madzi, stwierdzimy, że Tina ułożyła je dobrze, to Tina będzie 
miała punkt, a jeżeli stwierdzimy, że je ułożyła źle, wtedy Madzia ma 
punkt.

T i14 Ale to jest dość przypadkowe, w takim razie.

E x 2Z Aa, jak to jest przypadkowe, dlaczego to jest przypadkowe? (intonacja 
pytająca, bez rozdrażnienia)

T i15 No..

M a14 Dwie możliwości.

T i16 ..dopóki nie, dopóki nie, dopóki nie widzę, że mm jakie, jak układała

Analiza atomiczna eksperymentu 153



Madzia, w jakiej kolejności te żetony, to nie mam szansy właściwie. 

E x 26k Dobrze...

M a15 Masz! <szanse>

T i17 (do Madzi) No, tak, jeżeli dam dwa.

M a16 Są dwie możliwości.

T i18 Noo, tak (ironicznie), taką, jakby połowiczną.

E x 25 A więc, a więc twierdzisz, że, no dobrze, a jeślibyśmy zagrali wiele takich 
gier, to kto by wygrał? — Jakoby kto ma większą sznasę wygrać, ty, 
czy Madzia? Jeżelibyśmy zagrali bardzo dużo, tysiąc takich gier.

T i19 Hmm.

E x 26 Wiesz, ty mówiłaś..

T i20 chyba, tak,..

E x 27 ..że ten..

T i21 ..chyba to jest na połowę, ale..

E x 27 ..hm, chyba..

T i22 ..nie jestem tego taka pewna. Zupełnie.

E x 29 No, dobrze. Więc Madzia jakoś położy te żetony, tak?

4.2 Analiza fragmentu protokołu

Sygnały świadczące o tworzeniu się przedpojęcia prawdopodobieństwa u 
dzieci możemy zaobserwować po raz pierwszy u Tiny w jej wypowiedzi T i12: 
To będzie raczej przypadkowe. Słowo „przypadkowe” pojawia się u dziewczynki 
w naturalny sposób jako reakcja na sytuację, w której się znalazła. Po wprowa
dzeniu nowej reguły gry przez eksperymentatora (E x20) Tina zmuszona była 
wybrać jeden z dwóch możliwych sposobów ułożenia swoich żetonów bez jakiej
kolwiek informacji o ułożeniu żetonów przez Madzię. Jeden z tych sposobów 
ułożenia doprowadziłby ją  do zwycięstwa, drugi natomiast do przegranej.
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4.2.1 Różne interpretacje terminu „przypadkowe”
Słowo „przypadkowe”3 trafiło do terminologii matematycznej z życia co

dziennego, gdzie używane jest w wielu znaczeniach, z których tylko jedno mo
głoby być uznane za termin matematyczny. Ten ścisły termin matematyczny 
w tej chwili nas nie interesuje. Przeciwnie, analiza wyobrażeń Madzi i Tiny 
wymaga, abyśmy możliwie jak najdokładniej zarejestrowali różnorodne sytu
acje codziennego życia, w których używa się słowa „przypadkowe”4 *. Dokładna 
analiza terminu „przypadkowe” jest ważna również z bardziej ogólnego punktu 
widzenia — z punktu widzenia procesu tworzenia matematycznych terminów 
z dziedziny probabilistyki. Dla nas jako nauczycieli ciekawe jest wiedzieć, ja 
kie treści z realnego świata dziecka i z języka potocznego niesie w sobie słowo 
„przypadkowe” , „losowe” , a jakie elementy mogą być obecne na etapie syn- 
kretycznym rozwoju matematycznego pojęcia „przypadkowość” , „losowość” . 
Fundamentem dla prezentowanej tu  analizy było kilka dyskusji w grupach na 
ów temat podczas kilku seminariów doktoranckich z dydaktyki matematyki 
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Komeńskiego w Braty
sławie. ‘Spróbujemy prześledzić kilka interpretacji słowa „przypadkowe”.

Przypadkowość de facto lub przypadkowość pozorna
Zjawisko może być przypadkowe de facto lub pozornie.

• Klasycznym przykładem zdarzenia, które jest przypadkowe de facto jest 
wynik rzutu kostką czy rzutu monetą.

• Zjawisko pozornie przypadkowe to takie zdarzenie, podczas którego od
biór przypadkowowści (albo niedeterministyczności jego pojawienia się) 
jest zależny od informacji posiadanej przez człowieka, który zjawisko 
obserwuje. Przykładem pozornie przypadkowego zdarzenia jest wybuch 
wulkanu dla człowieka, który nie ma dostępu do jakichkolwiek informacji 
na temat przyczyn tego zjawiska. Natomiast dla ekspertów, którzy mają 
pewną wiedzę na ten temat, wybuch wulkanu nie będzie przypadkowy. 
Inny przykład tej kategorii: Marcin spadł z drzewa i złamał sobie rękę. 
Ocena tego zdarzenia przez osobę A, która nie ma żadnych informacji o 
chłopcu, mogłaby być następująca: Marcin przypadkowo spadł i złamał 
sobie rękę. Z punktu widzenia tej osoby zaliczylibyśmy to zdarzenie do 
pozornie przypadkowych. Z drugiej strony, osoba B, znająca Marcina, 
mogłaby powiedzieć: Nie był to do końca przypadek; on ciągłe łazi po

3Dotyczy również innych słów utworzonych z tego samego rdzenia. W języku słowackim 
używa się tego samego słowa „nahodne” na określenie terminów „przypadkowe”, „losowe” .

4Słowo to będziemy pisać w cudzysłowie tylko wtedy, gdy naszym zamiarem będzie zwró
cenie uwagi czytelnika na związek z użyciem tego słowa w wypowiedzi Tiny T i12.

A naliza  a t o m ic z n a  e k sp e r y m e n t u  155



156 Jana V isnovska

skałach i zachowuje się przy tym bardzo nieuważnie. Kiedyś musiało się 
to zdarzyć. Dla osoby B zdarzenie to nie byłoby przypadkowe.

Zastanówmy się, którego rodzaju przypadkowość wystąpiła w ocenie gry 
przez Tinę (T i12). Interpretując jej wypowiedź w duchu zdania Fakt zwycięstwa 
będzie dla mnie tylko sprawą przypadku, uznamy ją  za stwierdzenie przypadko
wości de facto. Przypadkowość pozorna nie jest tu możliwa, gdyż sama gra jest 
losowa i posiadanie dodatkowych informacji nie ma wpływu na zwycięstwo.

Zdarzenia niemożliwe, możliwe i pewne
W tym punkcie spróbujemy zilustrować interpretacje, które są bliskie po

jęciu prawdopodobieństwa.
Domyślamy się, że przy używaniu słowa „przypadkowy” znaczenie mają 

zdarzenia, których prawdopodobieństwo jest (intuicyjnie):
a) bardzo niskie (bliskie zera),
b) bliskie połowie, jednej trzeciej, itd. (sytuacja, w której może się zdarzyć 
więcej jednakowo prawdopodobnych zdarzeń),
c) bardzo wysokie (bliskie 1) (jest to przeciwieństwo atrybutu przypadkowości, 
ale umieszczam je tutaj, aby mieć kompletny opis).

Dla ilustracji przedstawimy kilka konstrukcji zdaniowych, w których przy
padkowość pojawia się w trzech wymienionych wyżej kontekstach.
a) „To był naprawdę wielki przypadek, że wygraliśmy ostatni mecz. Nie mie
liśmy najmniejszych szans.”
b) „Żadna z możliwości nie jest wystarczająco dobra... wybiorę sobie przypad
kowo.”
c) „Nie był to tak naprawdę żaden przypadek. Po tylu latach rzetelnego tre
ningu, choć raz musiał wygrać”

Wracając do przeprowadzonej w eksperymencie gry, trudno jedynie na pod
stawie wypowiedzi T i12 jednoznacznie rozstrzygnąć, której z trzech przedsta
wionych interpretacji bliższe było użycie przez Tinę słowa „przypadkowe”. 
Tina mogła w tym momencie odczuwać prawdopodobieństwo zwycięstwa jako 
bardzo małe (interpretacja a) lub też jako małe, ale bliskie ^ (interpretacja 
b). Również mogła wyrażać swoje zaniepokojenie faktem, że prawdopodobień
stwo nie jest zbyt wysokie. W dalszej rozmowie dziewczęta wyjaśniają sobie 
różnicę w ich rozumieniu słowa „przypadkowe”, aż w końcu Tina zaczyna zga
dzać się na to, że szansa na zwycięstwo jest w tym przypadku równa wtedy 
rozumienie słowa „przypadkowe” jest zgodne z ujęciem matematycznym.

Emocjonalne zabarwienie słowa „przypadkowe”
Niemniej ważne, a w naszej analizie chyba nawet najważniejsze, jest emo

cjonalne zabarwienie wypowiedzi T i12. Kolejna interpretacja przypadkowości



jest innego rodzaju.
Skoncentrujmy się najpierw na intonacji Tiny w wypowiedzi T i12, która 

ma właśnie zabarwienie emocjonalne. Intonacja z jaką zostało wypowiedziane 
słowo „przypadkowy” sygnalizuje niezadowolenie z braku możliwości samore
alizacji człowieka przez wykorzystanie jego intelektu, szczególnie w sytuacji, 
która ma wyraźny związek z matematyką. Niezadowolenie Tiny potwierdzone 
jest także intonacją późniejszej wypowiedzi T iu . Powodem niepokoju dziew
czynki była narzucona jej sytuacja gry losowej, uniemożliwiająca jej wykorzy
stanie własnego potencjału intelektualnego.

W sytuacji tej gry możliwa jest odmienna reakcja gracza. Można sobie 
wyobrazić radość osoby z tego, że gra ma charakter losowy. Zadowolenie tej 
osoby mogłoby wypływać z doświadczenia, że w grach losowych miewa ona 
więcej szczęścia niż przeciwnik, oraz wyrażać ulgę z faktu, że nie ryzykuje 
porównywania czy oceniania swoich zdolności intelektualnych i wyników w 
nauce.

4.2.2 'R eakcje e k sp e ry m e n ta to ra

Kolejny element analizy atomicznej dotyczy badacza i aspektu interakcyj
nego ujawnionego w wypowiedzi badacza E x 21 następującej bezpośrednio po 
T i12. Opiszemy teraz dokładniej przebieg tego krótkiego odcinka protokołu z 
punktu widzenia eksperymentatora (autora artykułu).

Po uwadze Madzi „A ja  będę <widziała>” (M a13) na temat żetonów od
wróconych czarną stroną do góry badacz zaczyna spontanicznie na nią reago
wać. W chwili, kiedy jeszcze nie sformułował swojej reakcji, wyraźnie uświa
damia sobie — na innym poziomie swej świadomości — początek wypowiedzi 
Tiny T i12. W momencie, gdy u Tiny zadźwięczało słowo „przypadkowe”, eks
perymentator formułuje wypowiedź E x 21. Owo słowo „przypadkowe” badacz 
ocenia jako element zakłócający, który mógłby zburzyć scenariusz ekspery
mentu. Szukając wyjścia, uświadamia sobie, że ciągle odpowiada na uwagę 
Madzi (M a13) i dlatego decyduje się kontynuować wypowiedź E:r21, dodając 
w E x 22 następną regułę gry. Jest możliwe, iż badacz miał w tym momencie 
nadzieję, że Tina nie powtórzy swej uwagi i nie będzie potrzeby szukania wyj
ścia z owej sytuacji. Jednak nie możemy już tego faktu potwierdzić, ani mu 
zaprzeczyć.

Eksperymentator wyraźnie uwzględnia więc obydwie poprzednie wypowie
dzi (M a13 oraz T i12). Nie reaguje jednak na T i12, a podając kolejne reguły 
gry, nawiązuje tylko do wypowiedzi Madzi. Na jego postępowanie ma wpływ 
wiele czynników:
— Najważniejsze są starania, by nie odejść od kwantyfikatorów (jako głów
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nego przedmiotu jego badań) i by nie przejść do tematu, który ze względu 
na słabe doświadczenie dziewczynek w dziedzinie prawdopodobieństwa jest 
trochę ryzykowny. Obawy, że owe odejście od tematu wprowadzi komplikacje 
i doprowadzi do dyskusji na temat niełatwej teorii matematycznej (wyma
gającej dużo czasu) ze szkodą dla obserwowanych kwantyfikatorów, nie były 
bezpodstawne. Podczas przygotowywania scenariusza eksperymentu była roz
ważana (i umieszczona pomiędzy te niepożądane) możliwość owego odejścia. 
Reakcja na uwagę Tiny nie mogła być, niestety, odpowiedzią typu tak/nie, 
wymagała bowiem o wiele więcej czasu.
— Następnym czynnikiem było to, iż badacz niejednoznacznie zinterpretował 
słowo „przypadkowy” w wypowiedzi Tiny. Nie mogliśmy pominąć przypadku, 
że Tina chciała, co sugeruje wypowiedź T i12, opisać tylko fakt, iż skoro nie 
widzi żetonów Madzi, to nie wie, jak skończy się jej uzupełnianie. W tym 
przypadku możliwe odejście do rozważań na temat prawdopodobieństwa wy
granej (czy też wpływu na nią) nie wynikałoby z potrzeby dziewcząt, ale z 
samej reakcji badacza.
— Był tu jeszcze jeden nie bezpodstawny fakt, który pomagał realizować za
miary badacza. W zwykłej komunikacji naturalne jest odpowiadanie na każdą 
replikę współrozmówcy. W przedstawionej sytuacji uwaga Madzi, dotycząca 
bezpośrednio tematu rozmowy, ma naturalne pierwszeństwo przy proponowa
nej przez Tinę zmianie tematu. Można było zatem oczekiwać, że wtrącenie 
badacza E x 21, które było reakcją na M a13, będzie przez obie dziewczynki 
przyjęte jako naturalne.

Sygnał zm iany te m a tu

Tina rzeczywiście zaczekała, aż eksperymentator zakończy swoje tłumacze
nie, ale przy najbliższej okazji w wypowiedzi T iu : Ale to jest dość przypad
kowe, w takim razie powtórzyła uwagę o przypadkowości z T i12. Warto zwró
cić uwagę na to, że obie te wypowiedzi nie są jednakowe treściowo. Używany 
przedtem czas przyszły czasownika Tina zamienia na teraźniejszy, ponieważ 
widzi, że stanowione reguły są — wbrew jej wątpliwościom — regułami gry, w 
którą właśnie gra. Akcent uwagi T i14 położony jest na znaczenie słowa „przy
padkowe”. Jednak wypowiedź Tiny nie kończy się, dziewczynka wypowiada 
dodatkowe słowa „w takim razie” , które wzmacniają jej poprzednią wypo
wiedź (tak samo wzmacniają jej sprzeciw: Dlaczego mam grać w taką grą?). 
To uzupełnienie wypowiedzi jest także bezpośrednią odpowiedzią na reakcję 
ze strony badacza. Co więcej, Tina oczekuje jakiegoś wyjaśnienia, reakcji po
twierdzającej losowość gry.
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Z m iana te m a tu

Powtarzane przez Tinę wezwanie staje się natrętne, a równocześnie budzi 
ciekawość badacza, dokąd doprowadzi ciągłe zwracanie uwagi na losowy cha
rakter gry. Wypowiedzi Tiny badacz ocenia głównie z informacyjnego punktu 
widzenia, a więc nie odbiera ich jako wezwanie „porozmawiajmy o przypadko
wości” , którym one prawdopodobnie były. Stara się dociec, ja k  Tina rozumie 
słowo „przypadkowe”. W tym momencie dochodzi do zmiany strategii inte
rakcyjnej badacza, i to do zmiany w dwóch płaszczyznach:

1. przyjmuje narzucony przez Tinę nowy temat rozmowy, czyli wychodzi 
jej naprzeciw;

2. tworzy nową improwizowaną strategię doświadczalną.

W tej nowej strategii nie usiłuje potwierdzić lub obalić domysły Tiny, nie 
stara się także powrócić do pierwotnego tematu. Wręcz odwrotnie, badacz 
próbuje stwierdzić, co Tina ma właściwie na myśli, jakie ma wyobrażenia o 
„losowości” gry.

Badacz w pierwszej części wypowiedzi E x 2i zadaje pytanie: A jak to jest 
przypadkowe?, w którym da się wyczuć, że eksperymentator oczekuje odpo
wiedzi ilościowej na temat prawdopodobieństwa wygranej (czy obydwaj gra
cze mają równe prawdopoodobieństwa wygranej?). Po wypowiedzeniu pytania 
uświadamia sobie, że właściwie nie pyta o interpretację przez Tinę słowa „przy
padkowe” , lecz sam podsuwa jej pewną interpretację. Oceni, że takie pytanie 
mogłoby być przez Tinę nie zrozumiane, a nawet więcej — w przypadku zro
zumienia go jako pytanie ilościowe — stałoby się nierozstrzygalne na poziomie 
Tiny. Uświadomiwszy sobie to niedociągnięcie, eksperymentator usiłuje sfor
mułować pytanie tak, aby dla Tiny oznaczało ono: Co masz na myśli, mówiąc, 
że to jest przypadkowe?. W grze jednak zabraknie czasu na sformułowanie tego 
pytania, więc eksperymentator usiłuje tylko minimalnie zmienić pierwotne py
tanie. Rezultatem jest więc koniec wypowiedzi E x 2i, a mianowicie pytanie: 
„Dlaczego jest to przypadkowe?”

Z owych wywodów myślowych eksperymentatora widać, że tak naprawdę 
oceniał on wypowiedzi Tiny (T i12 i T i14) czysto informacyjnie, a nawet ocze
kiwał, że ma ona wcześniej przygotowaną odpowiedź na jego wezwanie.

4.2.3 D ialog M atii i T iny

Następna wypowiedź T i15—T i16 pokazuje jednak, że takie oczekiwanie było 
nieuzasadnione. Tinę zainteresowała przypadkowość jako istotna właściwość 
gry, w którą gramy. Na tym etapie nie odczuwała ona jeszcze przypadkowości
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jako zjawiska, które warto by bardziej szczegółowo zbadać. W świadomości 
Tiny dochodzi do silnego, konsekwentnego posunięcia. Próbuje ona werbalizo
wać, czyli również uściślić, wyjaśnić sobie swoje odczucie, przesunąć intuicję 
wyobrażenia w stronę wyraźniejszej myśli. Każdy spośród jej początków zda
nia na wstępie T i15 — T i16 mówi nam o nowym kształcie jej wyobrażenia.

Tina rzeczywiście pokazuje niezadowolenie z niemożliwości posłużenia się 
umysłem, ponieważ zostały mu odebrane wstępne informacje („skoro nie wi
dzę”). W jej wypowiedzi pojawia się silny akcent emocjonalny, który czyni ją  
nieścisłą z logicznego punktu widzenia. Tina kładzie tu taj nacisk na d o rad ze 
nie jej przy układaniu żetonów czegoś, co jest jej w istocie niepotrzebne. Aby 
jej ruch był pomyślny, wystarczyłoby jej znać ułożenie żetonów na planszy do 
gry. Owa nieścisłość ujawnia jednak proces formowania się myśli Tiny.

O dm ienne ro le badanych  podczas gry

Porównawcze spojrzenie na wypowiedzi M a14 i T i16 zwraca uwagę na dużą 
różnicę w percepcji tej samej sytuacji przez obie dziewczynki (obie odpowia
dają na pytanie eksperymentatora E x 23). Tina szuka odpowiedzi, motywo
wana w naturalny sposób (sprzecznością między „nie wiem” a „chciałabym 
wiedzieć”), a w jej wypowiedzi znajdujemy silny ładunek emocjonalny. Z dru
giej strony Madzia odczuwa zwykłą, racjonalną sytuację, którą opisuje bez 
emocji.

Nie wolno nam zapomnieć o różnym położeniu dziewcząt z punku widzenia 
samej gry. Madzia w tej partii kładzie na planszy żetony odwrócone czarną 
stroną do góry. Nie jest więc zaangażowana w grę w takiej mierze, jak Tina, 
która w tej partii ma ostatnie słowo, a emocjonalnie odbiera swój ruch jako 
rozstrzygający. Dlatego uwaga Tiny jest bardziej skoncentrowana na możli
wościach, jakie stwarza jej lub odbiera gra. Mimo że podczas doświadczenia 
obie dziewczynki wspólnie uczestniczyły w rozwiązywaniu problemu w grze, to 
jednak sytuacja pierwszego i drugiego gracza była odmienna i miała widoczny 
wpływ na aktywność badanych (szczególnie w partiach początkowych).

„M ieć szansę —  nie m ieć szansy”

W końcówce wypowiedzi T i16 pojawia się następne pojęcie związane z 
prawdopodobieństwem, reprezentowane przez zestaw słów „mieć szansę — nie 
mieć szansy”. Przy czym znaczenie, jakie przypisuje owemu połączeniu słów 
Tina, różni się istotnie od znaczenia, jakie przypisuje mu Madzia. Słowa Tiny: 
Nie mam szansy właściwie (T i16) są niejasne; Tina wydaje się mówić, że dla 
niej nie istnieje startegia prowadząca do wygranej, a nawet, że dla niej nie 
istnieje sposób, dzięki któremu mogłaby rozumowo wpłynąć na swoją wy
graną. To wywołuje u Madzi natychmiastową reakcję wyrażającą sprzeciw:
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Masz <szansę> (M a15). Podejście Madzi mówi o tym, że Tina ma ciągle 
możliwość ułożyć żetony tak, by wygrać.

Zwróćmy uwagę na dwa często powtarzające się użycia słowa „szansa” w 
codziennym życiu:
1) jest szansa, że coś się wydarzy =  istnieje możliwość, że się to wydarzy, mimo 
że nie masz na to wpływu;
2) masz szansę coś zrobić =  masz możliwość coś zrobić i wpłynąć na przebieg 
wydarzeń.

Analizując stanowiska dziewczynek pod tym kątem można zauważyć, że 
wypowiedź Madzi jest bardziej zbliżona do objaśnienia 1): Jest przecież moż
liwe, że przy pewnym ułożeniu żetonów Tina wygra. Punkt widzenia Tiny 
jest z kolei bardziej zbliżony do objaśnienia 2): Tina protestuje przeciw temu, 
że nie ma możliwości uczynienia czegokolwiek, co by jej zapewniło wygraną. 
Madzia jak gdyby zachęca swoją koleżankę, by się nie wycofywała, chcąc jej 
powiedzieć: Jest możliwe, że wygrasz w tej grze, że będzisz mieć szczęście, spró
buj! co ma oczywiście odmienne znaczenie niż zdanie typu: Masz możliowść 
wygrania w tej grze, to zależy od ciebie, chodź, pomyśl i wygraj!. W ten sposób 
Tina znajduje się w sytuacji, w której musi stawić czoło jednocześnie dwom 
różnym partnerom w dwóch różnych płaszczyznach: w stosunku do ekspery
mentatora usiłuje wymigać się od gry, w której nie chodzi o myślenie, a Madzi 
chce wyjaśnić, że zwrot „mieć szanse” rozumie inaczej niż ona.

Sygnał: „m ieć połow iczną szansę”

Wróćmy ponownie do protokołu i punktu widzenia eksperymentatora na 
ów rozwój wydarzeń. Tina w wypowiedzi: No, tak, taką, jakby połowiczną 
(T i18) (w sposób nieoczekiwany dla eksperymentatora) argumentowała brak 
szansy na wygraną, wyrażając się w sposób ilościowy. Przesunięcie argumen
tacji od przypadkow ości do p raw dopodob ieństw a wygranej utwierdziło 
eksperymentatora w przekonaniu, że można już w minimalnym stopniu na po
ziomie intuicji dyskutować na ten temat. Po usłyszeniu słowa związanego z 
szansą pół na pół eksperymentator zmienił strategię postępowania.

W wypowiedzi E x 25 widzimy, że eksperymentator jest na początku zasko
czony stwierdzeniem Tiny. To skłania go do postawienia pytania: No dobrze, 
a jeślibyśmy zagrali wiele takich gier, to kto by wygrał? Chce przez nie spraw
dzić, jak Tina rozumie zwrot ”mieć połowiczną szansę” , i jednocześnie zwrócić 
uwagę dziewczynki na to, że rozważana gra „losowa” jest sprawiedliwa, i że 
sens prawdopodobieństwa można uchwycić właśnie poprzez liczebność zda
rzeń. Ponieważ reakcja Tiny na postawione pytanie nie pojawia się od razu, 
eksperymentator formułuje pytanie inaczej: Jakoby kto ma większą szansę wy
grać, ty, czy Madzia? Używa słowa „szansa” , wypowiedzianego wcześniej przez
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Tinę, starając się uczynić pytanie zrozumiałym dla dziewczynki. Użycie tego 
słowa było rozsądne nie tylko z punktu widzenia interakcyjnego, ale i dy
daktycznego; eksperymentator uniknął użycia słowa „prawdopodobieństwo” , 
które mogłoby zakłócić proces tworzenia się tego pojęcia u Tiny.

Wypowiadane przez Tinę zdania T i20 — T i22 mogą wskazywać na to, że 
dziewczynka prawdopodobnie zastanawiała się po raz pierwszy nad związkiem 
„szansy” i wielkiej liczby prób. Potrzebowała czasu na przyjęcie i rozważenie 
tego związku, dlatego jej reakcja na pytanie nie nastąpiła od razu. Dla Madzi 
była to zmiana tematu i nie włączyła się do tej rozmowy.

Eksperymentator stwierdziwszy niepewność Tiny zdecydował się powró
cić do samej gry. Decyzję tę można z punktu widzenia kognitywnej aspira
cji Tiny uważać za odpowiednią. Gdyby eksperymentator rozwijał problem 
związku prawdopodobieństwa i dużej liczby prób, a nie powrócił do gry, ry
zykowałby odejściem od tematu oraz przerwaniem komunikacji, co mogłoby 
mieć znaczący wpływ (szczególnie od strony emocjonalnej) na dalszy przebieg 
eksperymentu. Nie osiągnięto by zadowolenia Tiny, a jej wewnętrzna chęć po
wrócenia do pierwotnego problemu byłaby prawdopodobnie niska. Ponadto 
przekazywanie doświadczenia z głowy eksperymentatora do głowy Tiny mo
głoby gwałtownie przerwać naturalny proces poznawczy Tiny (tworzenie się 
doświadczenia na podstawie jej własnych przeżyć). W ten sposób Tina co 
prawda nie znalazła zaspokajającej odpowiedzi na postawione jej pytanie, ale 
nie straciła przekonania, że może sama ją  odnaleźć.

W dalszej części eksperymentu jeszcze kilka razy pojawił się powrót do dys
kusji o prawdopodobieństwie zwycięstwa drugiego gracza, zwłaszcza w podob
nych sytuacjach, tzn. z prawdopodobieństwem wygranej Miara pewności, z 
jaką dziewczęta odkrywały ów wynik, wyraźnie rosła.

5 Zakończenie

Decydującym momentem prezentowanej w artykule komunikacji jest re
plika

T i16 .... a więc właściwie nie mam sznasy.
M a15 Masz! <szansę>

Analizowane były tu dwa poziomy wypowiedzi — społeczny i kognitywny. 
Poziom społeczny ma tu charakter interakcji antagonistycznej. Kognitywny 
zaś charakter ma objaśnianie znaczenia słowa „szansa”, występującego w roli 
reprezentanta idei prawdopodobieństwa. Każdy z prezentowanych poziomów 
jest według naszego mniemania doskonałym tematem do następnych badań.



Warto zwrócić uwagę na to, że rozbiór tekstu metodą AA daje lepsze re
zultaty, jeśli jest przeprowadzony przez grupę badaczy. W wyniku dyskusji 
dochodzi do wyróżnienia i nazwania poszczególnych kroków myślowych, a na
stępnie atomów. Prowadzi to do obniżenia subiektywizmu końcowego poglądu. 
Powodem, dla którego poglądy pojedynczego badacza są wysoce subiektywne, 
jest jego wrodzona, a często nieuświadomiona skłonność do podkładania pod 
badane uczniowskie rozwiązania lub wypowiedzi własnych myśli i przekonań. 
Dzięki różnorodności poglądów grupy badaczy możliwe jest wytworzenie ko
lekcji bardziej lub mniej prawdopodobnych interpretacji tych procesów, które 
mogły przebiegać w umyśle dziecka. Można także ustalić prawdopodobne przy
czyny błędów i trudności i na tej podstawie potem dobrać środki zaradcze. Dla 
zmniejszenia subiektywizmu w interpretacji procesów myślowych przy analizie 
tego typu badań konieczna jest ostrożność w formułowaniu wniosków. Zgro
madzenie i analiza większej ilości materiałów pochodzących od pojedynczego 
ucznia może pomóc w odrzuceniu niepotwierdzonych hipotez i zmniejszeniu 
subiektywizmu wyników badania.

Dydaktyka matematyki jest młodą, rozwijającą się dziedziną, w której 
wciąż przybywa metod badań. Duży wpływ na ich doskonalenie mają doświad
czenia uzyskiwane podczas prowadzenia badań. Potrzeba jeszcze bardzo dużo 
wysiłku, aby próby zbudowania metodologii dydaktyki matematyki, która by
łaby dostępna również nauczycielowi, przyniosły pierwsze owoce. Metodologia 
zaprezentowana w tej pracy mogłaby być wykorzystana przez nauczyciela. 
Chcielibyśmy, by dostrzeganie i przeżywanie radości dzieci z ich odkryć, lep
sze rozumienie przyczyn ich trudności i pokonywanie tych trudności nauczyciel 
potraktował jako wyzwanie, by chciał i umiał prowadzić potrzebne badania. 
Nauczyciel, który ma możliwość widzenia swoich uczniów oczami eksperymen
tatora, który ma możliwość przeżywania matematyki razem z dziećmi, praw
dopodobnie znajdzie w tym nowe źródło energii i motywację dalszego postępo
wania w tym kierunku. Zadaniem dydaktyki matematyki jest taką drogę uka
zywać nauczycielowi i uprzystępniać mu ją. Dlatego nieodzownym elementem 
pracy dydaktyka-eksperta jest tworzenie i weryfikowanie metod badawczych 
stosownych dla tej dziedziny.
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Z języka słowackiego tłumaczyła Mariola Zwyrtek

Atomic analysis of a dialog — Pre-conception of probability

S u m m a r y

Spontaneous images connected with the word "accidental” and the expression "to 
have or have not a chance” at a fourteen years old girl were investigated with the use 
of a method called atomic analysis. Those spontaneous reactions of the girl could be 
the first signals of the probability concept being built.


