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Emocjonalno-motywacyjne postawy uczniów 
wobec zadań matematycznych1

Obserwując dzieci można zauważyć, że niektóre z nich mocno angażują 
się w rozwiązywanie zadań2, inne wykonują je niejako z „przymusu” . Czasami 
uczeń pozytywnie ustosunkowuje się do niektórych z nich, bez presji z zewnątrz 
lub oczekiwania na nagrodę, zaś inne „odrzuca” , nawet jeszcze przed zapozna
niem się z ich tekstem. Nasuwają się zatem pytania dotyczące źródeł i natury 
takich zachowań. Problem ten wydaje się istotny zwłaszcza teraz, kiedy zgod
nie z obecnymi koncepcjami nauczania matematyki w szkole, nacisk kładzie 
się na indywidualizację nauczania.

Badania cech i elementów zadań matematycznych, które budzą emocje oraz 
wyzwalają pozytywną postawę wobec matematyki, można usytuować w dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza, teoretyczna, obejmuje wyłonienie środków motywacji 
występujących w szkolnych zadaniach matematycznych, zaś druga, empiryczna 
— określenie, które z tych środków mają wpływ na zachowanie uczniów oraz 
wyzwalają reakcje i działania typu emocjonalno-motywacyjnego, możliwe do 
wykorzystania w badaniach naukowych i praktyce szkolnej.

Celem badań teoretycznych było:

1 Tekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej w dniu 29 
maja 2002 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie. Promotorem pracy był prof. ndzw. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach dr hab. 
Gustaw Treliński, a jej recenzentami —  prof. ndzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
dr hab. inż. Eugeniusz Wachnicki i prof. ndzw. Politechniki Rzeszowskiej dr hab. Antoni 
Par dała.

2Terminem zadanie określam szkolne zadanie matematyczne.
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1. wyróżnienie i opisanie tych elementów i cech szkolnych zadań 
matematycznych, które mogą budzić emocje oraz wyzwalać mo
tywację uczenia się matematyki;

2. scharakteryzowanie zabiegów edytorskich stosowanych przez 
autorów w tych zadaniach, a służących komunikacji z adresa
tem, przydatnych dla potrzeb nauczania.

Nie chodziło o ocenę zadań, ale o charakterystykę a posteriori tych środków 
motywacji, które możemy wydobyć i wykorzystać w nauczaniu celem budze
nia pozytywnych postaw uczenia się. W wyniku analizy zadań zamieszczonych 
w 18 podręcznikach polskich, 9 zagranicznych i w 14 zbiorach zadań (autorami 
dwóch są uczniowie szkoły podstawowej) oraz zadań pojawiających się na lek
cjach matematyki, opracowałam listę środków motywacji tkwiących w szkol
nych zadaniach matematycznych, która została wykorzystana w trakcie badań 
empirycznych. Obejmuje ona środki związane z:

a. formą zadania (długość tekstu, kontekst sytuacyjny, szata graficzna, 
symboliczność);

b. treścią zadania (dział matematyki szkolnej, typowość lub nietypowość, 
użyteczność, zrozumiałość, przystępność, stopień trudności);

c. językiem zadania (rodzaje języka, narracja, środki językowe służące seg
mentacji zadania).

Badania empiryczne miały charakter kliniczny oraz obejmowały populację 
152 uczniów.

Celem badań klinicznych było: 1 2 3

1. wydzielenie i charakterystyka środków motywacji występują
cych w szkolnych zadaniach matematycznych, na które ucznio
wie świadomie zwracają uwagę, a w szczególności związanych 
z motywacją: wyboru zadania (pierwszy kontakt z zadaniem), 
rozwiązywania zadania (fazy: badania oraz refleksji po rozwią
zaniu);

2. określenie zmian nastawienia i motywacji ucznia w toku roz
wiązywania zadania;

3. porównanie zachowań uczniów na różnych etapach ich kontaktu 
ze szkolnymi zadaniami matematycznymi, wyróżniających się 
pewnym stopniem trwałości.
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Schemat badań klinicznych przedstawia tabela 1. Ze względu na realizację 
celów, istotną rolę odgrywały tu rozmowy z uczniem, porządkowanie zadań od 
najciekawszego do najmniej ciekawego, układanie i rozwiązywanie zadań przez 
dziecko. Przewijały się one w różnych fazach badania.

Etap I Faza I 1) Rozmowa na temat przedstawionych uczniowi 
zadań, przed ich rozwiązywaniem.

2) Porządkowanie zadań przez ucznia.
3) Rozmowa na temat motywów dokonanego przez 

ucznia uporządkowania zadań.
Faza II 1) Samodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia.

2) Rozmowa na temat rozwiązywanych zadań.
3) Porządkowanie zadań przez ucznia i rozmowa 

na ten temat.
Etap II Faza I Układanie zadań przez uczniów bądź wybieranie 

ich z dostępnych książek.
Faza II Samodzielne rozwiązywanie zadań ułożonych (wy

branych) przez kolegę „z pary” współpracujących 
uczniów.

Faza III Wywiad na temat zasad, którymi kierował się 
uczeń przy układaniu (wybieraniu) zadań i sądów 
o zadaniach ułożonych (wybranych) przez kolegę.

Tabela 1. Etapy badań klinicznych

W efekcie badań dwunastoosobowej grupy uczniów szkoły podstawowej

1. stwierdziłam, że nie można mówić o motywacji w trakcie rozwiązywania 
zadań jako o jednolitym, jednokierunkowym procesie. Można natomiast 
określić grupy środków motywacji tkwiących w szkolnych zadaniach ma
tematycznych, na które uczniowie świadomie zwracają uwagę i które 
wpływają na ich stosunek i zachowanie się wobec zadań, w różnych eta
pach procesu ich rozwiązywania;

2 . na podstawie wypowiedzi uczniów i ich reakcji na różne zadania mate
matyczne, wyróżniłam 13 zasadniczych typów środków motywacji akcen
towanych przez nich oraz określających ich stosunek do zadań. Niektóre 
podzieliłam na bardziej szczegółowe; w rezultacie otrzymałam ich 2 0 ;

3. zaobserwowałam i opisałam reakcje badanych dzieci wyzwalane przez 
środki motywacji występujące w szkolnych zadaniach matematycznych. 
Zestawiłam je w 6 grup (w każdej wydzieliłam podgrupy) obejmującycłi:
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A. reakcje pierwszego sygnału,
B. reakcje na wyzwanie jakim jest zadanie matematyczne,
C. reakcje na kontekst sytuacyjny,
D. reakcje na trudności,
E. reakcje na błędy,
F. reakcje na możliwość tworzenia zadań;

4. dla każdego ucznia skonstruowałam mapę środków motywacji wskazu
jącą te z nich, na które zwracał on uwagę, które zachęcały go do podjęcia 
pracy łub zniechęcały. Dla przykładu zamieszczam mapę środków moty
wacji Adriana (tab. 2 ). Ogląd map środków motywacji uczniów pozwala 
wydzielić fragmenty tablicy, w których zagęszczenie symboli jest znaczne, 
występują pojedyncze symbole lub jest ich brak. Świadczy to o różni
cach lub zgodności środków motywacji, które oddziałując na uczniów, 
determinują ich zachowanie się.

Na podstawie mapy, każdemu uczniowi przyporządkowałam wektor środ
ków motywacji o 20 współrzędnych, a następnie zdefiniowałam współczynnik 
w(i , j )  zgodnej predylekcji pary uczniów i , j  wzorem:

niik, rrijk-k-ta współrzędna wektora środków motywacji odpowiednio i-tego 
lub -tego ucznia.

Przyjęłam, że: jeżeli w(i , j )  ^ 0.7, to uczniowie i, j  mają zgodne (podobne) 
upodobania dotyczące zadań matematycznych; jeżeli w(i , j )  < 0 .7 , to związki 
między upodobaniami uczniów i, j  dotyczącymi zadań matematycznych są 
słabe lub ich nie ma.

Wykorzystując relację zgodnej predylekcji, wydzieliłam pięć grup uczniów 
o zbliżonych (zgodnych) zachowaniach (postawach) wobec zadań:

I. grupa uczniów o zachowaniach typu O (uczniowie „odtwórcy” );
II. grupa uczniów o zachowaniach typu P (uczniowie „praktyczni” );

III. grupa uczniów o zachowaniach typu C (uczniowie „ciekawi intelektual-

20

nie” );
IV. grupa uczniów o zachowaniach typu Z (uczniowie „zabawowi” );
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V. grupa uczniów o zachowaniach typu N (uczniowie „niezależni” ).

Każdej z nich przyporządkowałam dominującą wiązkę środków motywacji.

zadanie

środek motywacji

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 własne para
metry 

m, z, o
długość tekstu krótki 0,0,0

długi 0,0,0
fabuła sytuacja z otoczenia 

dziecka
A 1,0,0

związek z innymi przed
miotami szkolnymi

A 1,0,0

szata graficzna a a i 2,0,1
dział matematyki szkolnej ii 11 0,0,2
możliwość wykonywania konkretnych czyn
ności

0,0,0

trudność zadania łatwe i m U t 1,5,1
o średnim stopniu trud
ności

n i t t t t ! A t 8,0,1

trudne t t U l 2,2,1
typowość zadania A A l 11 t t 4,0,2
nietypowość zadania treść nauczania ! 1 1 4 0,2,2

schematyczność rozwią
zania

0,0,0

struktura treści zadania 0,0,0
użyteczność matematyki 0,0,0
rachunki łatwe A! 1,0,1

trudne t t t 3,0,0
symboliczność tekstu 1l 4 1 4 0,2,2
zrozumiałość zadania 14 t 1,1,1
zadanie własne 0,0,0

Oznaczenia: il ( f )  w fazie spojrzenia na zadanie (badania zadania) uczeń zwrócił uwagę 
na dany środek, twierdząc, iż działa on na niego motywująco; li (4-)- w fazie spojrzenia 
na zadanie (badania zadania) uczeń zwrócił uwagę na dany środek, twierdząc, iż działa 
on na niego zniechęcająco; j (|)- w fazie spojrzenia na zadanie (badania zadania) uczeń 
zwrócił uwagę na dany środek, nie określając, jakie ma on dła niego znaczenie; m — liczba 
wskazań środka typu fj-, t, z —  liczba wskazań środka typu JJ-, J., o — liczba wskazań 
środka typu [ |.

Tabela  2. Mapa środków motywacji Adriana

W  badaniach na szerszej populacji zastosowałam następującą procedurę 
metodologiczną. Odpowiednio do wydzielonych pięciu typów zachowań ucz
niów skonstruowałam pięć zestawów zadań (I-V). Zadania jednego zestawu 
zawierały dominującą wiązkę środków, na które wskazywali uczniowie zakwa
lifikowani do danej grupy w trakcie badań klinicznych. Zadania nie odbiegały
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znacznie od tych, które znajdują się w podręcznikach lub zbiorach zadań.
Badane osoby w pierwszym etapie wybierały interesujące, ich zdaniem, 

zadania z dowolnych źródeł (podręczników, czasopism, itp.) lub tworzyły je 
samodzielnie i przedstawiały je badającej. W drugim etapie, dokonywały wy
boru jednego ze skonstruowanych zestawów zadań i rozwiązywały (w domu) 
zadania tego zestawu. Jeżeli pierwotnie wybrany zestaw okazał się mało inte
resujący, uczeń mógł go wymienić na inny. Jeżeli powtórnie wybrany zestaw 
okazał się również mało interesujący, uczeń mógł ułożyć własny zestaw skła
dający się z trzech zadań.

Taka procedura pozwalała:

1. rozpoznać typy zachowań uczniów;
2. ustalić zgodność dominującej wiązki środków motywacji, tkwią

cych w zadaniach wybranych przez dziecko, z wiązką środków 
występujących w skonstruowanych zestawach;

3. obserwować zmiany w stanie motywacji ucznia w trakcie całego 
procesu rozwiązywania zadania lub ich brak.

Dla każdej grupy, która wybrała dany zestaw, skonstruowałam mapę środ
ków motywacji, a następnie przyporządkowałam jej macierz Mnx20, (n jest 
liczbą uczniów danej grupy), której wiersze tworzyły wektory środków moty
wacji uczniów wyznaczone jak poprzednio. Na podstawie mapy środków mo
tywacji grupy, zdefiniowałam wektor środków motywacji grupy wzorem

wŻ; =
Tl

3=1 j - 1 3 - 1

Następnie zdefiniowałam współczynniki: przynależności wp(j, G) ucznia j  
do grupy G, oddalenia w c { j , H)  ucznia j  od grupy G w stronę grupy H  oraz 
zgodności wz(G,H)  grup wzorami:

wp{j, G)

20

V .  m jk • w Gk 
k =l

WG U, H)  =  1 -
2arccos[tUp(<j, H )] *

7r

Wz(G,H)

20

y: WGk • wHk
k= 1Ml -Ml ’

G ^ H ,
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gdzie:

2 0 2 0 2 0

m  =  a E w c * .  i^ i =  , W h k i

\ k = 1 k= 1 \ k =  1

rrijk-k-ta współrzędna wektora środków motywacji j-tego ucznia, j  G {1,2, 
. . .  ,n} ;  weki WHk-k-t& współrzędna wektora środków motywacji odpowiednio 
grupy G lub H  (G, H  G {I, II, III, IV, V}) .

W oparciu o wyżej wymienione współczynniki, skonstruowałam prostokąt 
centralny oraz czworokąty oddalenia uczniów każdej grupy w stronę pozosta
łych grup. Schemat z rys. 1. przedstawia prostokąt centralny (obszar zacie
niony) oraz czworokąt oddalenia uczniów grupy I.

rys. 1.

Punkty zaznaczone kreskami na półosiach reprezentują uczniów grupy cen
tralnej. Ich współrzędne, równe współczynnikom oddalenia, określają „odda
lenie” uczniów od grupy centralnej w stronę innej grupy. Wierzchołki prosto
kąta grupy centralnej wyznaczają punkty o współrzędnej 0,5; wydziela on tych 
uczniów, na których silnie oddziałuje wiązka środków motywacji, charaktery
styczna dla grupy centralnej.

Współczynniki oddalenia ucznia danej grupy od pozostałych grup generują 
czworokąt, który nazywam obszarem jego preferencji. Obszar ten wskazuje, 
które wiązki środków motywacji mają znaczący wpływ na zachowanie dziecka 
wobec zadań. Wśród obszarów preferencji uczniów można wydzielić: 1

1) skupione wokół centrum danej grupy,
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2) rozłożyste (rozmyte), jednakże całkowicie zawarte w prostokącie grupy 
centralnej,

3) „wykraczające” poza ten prostokąt (zob. schematy 2, 3).

rys. 2. Obszar preferencji Ewy rys. 3. Obszar preferencji Małgorzaty

Obszar skupiony (schemat z rys. 2) wskazuje, że uczeń pozytywnie usto
sunkowuje się do tych zadań, w których występują środki motywacji charak
terystyczne dla grupy centralnej.

Obszar rozłożysty świadczy o tym, że na zachowanie dziecka mogą mieć 
wpływ środki charakterystyczne dla różnych grup, jednakże największe zna
czenie ma wiązka środków, dominująca w grupie macierzystej (centralnej).

Natomiast, jeżeli obszar preferencji ucznia nie zawiera się w prostokącie 
grupy centralnej (schemat z rys. 3), znaczy to, że w swoim postępowaniu: 
1) zwraca on uwagę na różne środki oraz motywują go wiązki środków do
minujące w kilku grupach, 2) jest pod silniejszym wpływem środków innej 
grupy, niż ta, do której został zaliczony (wybór zestawu nie odpowiadającego 
w rzeczywistości jego preferencjom można tłumaczyć odruchem chwili).

Przegląd obszarów preferencji uczniów pokazuje, że przeważają obszary 
skupione i rozłożyste, natomiast obszarów ostatniego typu jest tylko kilka. 
Świadczy to o trafnym wyróżnieniu pięciu grup i właściwym przydziale ucz
niów do nich.

Reasumując:

1. Badania empiryczne, obejmujące obszerniejszą populację uczniów, po
twierdziły trafność wyróżnienia pięciu grup uczniów o różniących się mię-
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dzy sobą zachowaniach emocjonalno-motywacyjnych wobec zadań mate
matycznych, wydzielonych uprzednio w badaniach klinicznych.

2. W  trakcie całego kontaktu ucznia z zadaniem mogą następować zmiany 
„stanu motywacji” . Proces ten może się nasilać lub maleć w zależno
ści od rodzaju, siły i kierunku powstających i zanikających motywów. 
Przeobrażenie jednych motywów w inne pojawia się często w trakcie 
działania, gdy dziecko rozwiązuje zadanie. Przemianom ulegają również 
środki motywacji oddziałujące na uczniów. Niekiedy te, które w fazie 
spojrzenia na zadanie odgrywały rolę decydującą, w fazie badania prze
suwają się „na plan dalszy” , ustępując miejsca innym środkom, istotnym 
dla dziecka z punktu widzenia jego aktualnych potrzeb i dążeń.

3. Rozwiązywanie zadania matematycznego przez ucznia jest procesem zło
żonym, w którym należy brać pod uwagę skomplikowane związki zacho
dzące pomiędzy zakresem umiejętności dziecka, jego doświadczeniem, ale 
także sytuacją, w której ma ono rozwiązać zadanie. Motywy wyboru 
i rozwiązywania zadania matematycznego są umiejscowione w trzech 
płaszczyznach: matematycznej, heurystycznej i emocjonalnej.


