
L u d m iła  M a ce d o ń sk a  
Akademia Świętokrzyska, Kielce

Psychodydaktyczne uwarunkowania struktury języka 
szkolnych podręczników matematyki w klasach 4-6* 1

1 Wprowadzenie

Podręcznik szkolny, jako jeden z najważniejszych środków dydaktycznych 
jest obiektem licznych badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat. Analiza 
zasad wypracowanych w ramach dydaktyki ogólnej, a także dydaktyki mate
matyki pokazuje, że nie wystarczają one do opisu i charakterystyki współcze
snych podręczników matematyki. Większość z nich była formułowana wówczas, 
gdy matematykę traktowano jako strukturę pojęć i twierdzeń, które powinny 
być przez ludzi ponownie odkrywane. Jako część tradycji i dorobku ludzko
ści, powinna być włączona do kanonu szkolnego i przekazywana następnemu 
pokoleniu. W praktyce prowadziło to do wyuczania wiadomości określonych 
jedynym obowiązującym programem i zawartych w jednym podręczniku.

Pełniejsze zrozumienie faktu, że matematyka jest także dynamicznym sys
temem, nie tylko przedmiotem badań, lecz także narzędziem, że nauczanie 
matematyki powinno wyzwalać, wspierać oraz rozwijać aktywność matema
tyczną uczniów, powinno obejmować kształtowanie pojęć, rozumowań i metod 
w sposób dostosowany do aktualnego rozwoju jednostki, wpływa (może zbyt 
wolno, ale jednak) na zmianę wizerunku matematyki szkolnej oraz edukacji 
matematycznej.

W zatwierdzonych do użytku szkolnego, aktualnych programach nauczania 
nie dobiera się materiału wyłącznie według wymogów dalszego kształcenia, tj.

1 Tekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej w dniu 13 
VI 2002 r. na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Promotorem 
pracy był prof. ndzw. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach dr hab. Gustaw Treliński, a jej 
recenzentami —  prof. ndzw. w Akademii Pedagogicznej w Krakowie dr hab. Bogdan Nowecki
i prof, dr hab. Władysław Puślecki z Uniwersytetu Opolskiego.
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przygotowania do „wyższej matematyki” . W obowiązującej podstawie progra
mowej kształcenia ogólnego2, wśród zadań szkoły z zakresu matematyki na II 
etapie, akcentuje się (s. 592):

1. Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.
2. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia prostych 

tekstów, sformułowanych w języku matematyki.
3. Rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych 

sytuacji.

Mówi się również o konieczności korzystania z różnych źródeł informacji, prze
twarzaniu i interpretowaniu ich, gdy są przekazywane werbalnie, symbolicznie 
i graficznie. Te uwarunkowania stawiają inne niż przedtem wymagania w sto
sunku do języka, którym posługują się uczniowie i nauczyciele na lekcjach 
matematyki oraz autorzy podręczników szkolnych. Stąd jawi się, jako ważny 
problem dydaktyki matematyki — charakterystyka języka współczesnych pod
ręczników do matematyki, szczególnie, że jak pisze J. Skrzypczak3 w kwestii 
języka podręcznika i jego zbioru środków wyrazowych dotychczasowa literatura 
z zakresu teorii podręcznika nie ma prawie nic do powiedzenia (s. 64). Język 
podręcznika szkolnego do matematyki kształtował się na przestrzeni lat; jest 
on wynikiem poszukiwań nowych form przekazu i jednocześnie kompromisu 
pomiędzy wymogami formalizmu i precyzji wypowiedzi, które są charakte
rystyczne dla języka matematyki-nauki oraz postulatem przystępności i po
trzebą odzwierciedlenia „użyteczności” matematyki, tak silnie eksponowanych 
we współczesnych celach kształcenia4. Realizacja zadań szkoły z zakresu edu
kacji matematycznej (m. in. dotyczących kształtowania umiejętności czytania 
i tworzenia tekstów w stylu matematycznym, por. Podstawa, 1999) jest niero
zerwalnie związana z poznaniem, opanowaniem i swobodnym posługiwaniem 
się językiem. Cel ten można osiągnąć tylko wtedy, gdy język podręcznika z jed
nej strony jest dostosowany do poziomu ucznia, z drugiej jednak zachowuje 
istotne cechy współczesnego języka matematyki (precyzja, zwięzłość, symbolika 
itp.) (Krygowska, 1977 cz. 2, s. 16).

Z analizy literatury nasuwa się konieczność harmonijnego rozwijania róż
nych form (nie tylko werbalnych) wyrażania treści; to powinno być regułą 
w kształceniu języka uczniów, znajdującą oparcie w badaniach J. Piageta,

2Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształ
cenia ogólnego, 1999, D zien n ik  U staw  R zeczyp osp o lite j P o lsk ie j 14.

3Skrzypczak J.: 1996, K o n s tru o w a n ie  i ocen a  podręczn ików , Poznań-Radom, Wydawnic
two i Zakład Poligrafii i Technologii Eksploatacji.

4por. Krygowska, Z.: 1997, Z a rys  dydaktyki m a tem a tyk i, cz. 2, Warszawa, WSiP
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który pisze, że: Prawdziwą przyczyną niepowodzeń w dziedzinie kształcenia for
malnego jest fakt, że rozpoczyna się je  od języka [...], zamiast od rzeczywistej, 
konkretnej działalności5.

W rozprawie język  podręcznika szkolnego do m atem atyki definiuje 
się jako ogół znaków językowych wraz ze specyficznymi regułami posługiwania 
się nimi, używanymi w podręcznikach do matematyki w celu realizacji założeń 
programowych. A zatem, nie chodzi tylko o teksty związane z przekazem lub 
przetwarzaniem informacji, ale również o teksty zadań, wyjaśnień pomocni
czych, wzmianki historyczne, słowniczki, itp.

Język podręcznika szkolnego do matematyki stanowi połączenie języka na
turalnego i języka matematyki szkolnej; jest swoisty dla takich książek. Kon
struowany specjalnie do celów dydaktycznych, umożliwia wiązanie treści ma
tematycznych z praktyczną i nieformalną wiedzą ucznia, pozwala regulować 
rodzaj i stopień ścisłości oraz dostosowywać formy prezentowania treści do 
wieku adresatów.

Różnice między podręcznikami w analizowanym zakresie są wyraźne. W je
dnym z nich6: zauważmy, że

• Odchodzi się od definiowania pojęć (okręgu, koła, środka, promienia), 
analizuje przykłady i stwarza sytuacje, w których uczeń ma okazję do 
badania i nazywania różnych rzeczy.

• Rolę wiodącą pełni język naturalny (opis sytuacji problemowej i treść 
zadań), wzbogacony o różnorodne elementy graficzne.

• Eksponuje się elementy języka czynności —  czytelnik bada, rysuje, roz
wiązuje.

W innym podręczniku7:

• Tekst jest nastawiony na przekaz wiedzy o okręgu i kole, prezentuje, jak 
mówimy „gotową matematykę” .

• Język jest bogaty w terminy i zwroty języka matematyki; słowa języka 
naturalnego pojawiają się tylko w poleceniach. Werbalne definicje ilu
strują tradycyjne rysunki geometryczne.

• Język czynności został zastąpiony językiem przekazu.

5Piaget J.: 1979, Nauczanie matematyki a rozwój dziecka, W ia d o m o śc i m a tem a ty c zn e , 
X X II .1 , 153

6Chodnicki J. i in.: 1996, M a tem a tyk a  2 0 01 . P od ręczn ik  dla klasy 4, Wydawnictwo WSiP, 
Warszawa, 82-85.

7Pawlak R. i in.: 1999, M a tem a tyk a  K ro k  P o  K roku . P od ręczn ik  dla klasy czw a rte j szk oły  
p od sta w ow ej, Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Łódź, 174-177.
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Przykłady te pokazują, że istotnej wagi nabiera pytanie o cechy języka 
oraz określenie ich roli w uczeniu się treści matematycznych. Chodzi - z jed
nej strony — o te elementy, z których składa się język, rozumiany jako system 
znaków wraz z regułami określającymi ich użycie. Z drugiej, o ich rozumie
nie i właściwą interpretację przez ucznia-adresata podręcznika. W szczególno
ści rodzi się pytanie, jakie skutki (dotyczące rozumienia pojęć, posługiwania 
się nimi, lektury tekstu, nabywania umiejętności kluczowych niezbędnych do 
funkcjonowania ucznia poza matematyką) może rodzić ujęcie podręcznikowe, 
w którym występują:

• opisy sytuacji problemowych, formułowane w języku naturalnym, w któ
rych elementy języka matematyki szkolnej służą wzbogaceniu przekazu 
treści, ułatwiają komunikację i prezentację rozumowania;

• sformalizowane formuły symboliczne, werbalne opisy ilustrowane trady
cyjnymi rysunkami geometrycznymi, a zwroty i wyrażenia języka natu
ralnego pojawiają się w charakterze poleceń.

2 Założenia metodologiczne badań

Opisując metodologię badań własnych, wzięłam pod uwagę dorobek dy
daktyki matematyki w tym zakresie, jednocześnie rozszerzając i precyzując 
schemat opisu metodologii badań, występujący w pracach naukowych z dy
daktyki matematyki.

Przedmiotem badania podjętego w rozprawie jest język współczesnych 
podręczników szkolnych do matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, jego 
funkcjonowanie i przystępność, formy przekazu, normy i reguły, które mogą 
prowokować różne rodzaje aktywności matematycznej czytelnika-ucznia.

Celem badań jest określenie psychodydaktycznych uwarunkowań języka 
tych podręczników i wiąże się z poszukiwaniem czynników o charakterze psy
chologicznym i dydaktycznym, które mają wpływ na konstrukcję języka współ
czesnych szkolnych podręczników do matematyki oraz zbadanie ich natury. 

Problemy szczegółowe i związane z nimi hipotezy badawcze są następujące:

P-l. Jakie są elementy i cechy typowe struktury dydaktycznej współczesnych 
szkolnych podręczników do matematyki, które z nich ją warunkują, bądź 
sprzyjają jej reorganizacji?

H-l. Skoro podręcznik jest autorską wizją koncepcji matematyki i środkiem 
realizacji celów edukacji matematycznej na danym etapie kształcenia, 
to można zakładać, że wypracowane elementy struktury dydaktycznej
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podręcznika umożliwiają realizację przyjętego przez autora systemu ce
lów w sposób dostosowany do możliwości poznawczych ucznia i jego do
świadczenia matematycznego (w różnych obszarach aktywności).

P-2. Jakie media komunikacji obudowują strukturę dydaktyczną podręczni
ków do matematyki, jakie czynniki mają wpływ na ich dobór, na odbiór 
i interpretację treści?

H-2. Skoro media komunikacji pełnią kluczową rolę w procesie przekazu in
formacji matematycznych, ujawniają postawę autora podręcznika wobec 
przedstawianych treści oraz sugerują sposoby pracy z tekstem, to należy 
założyć, że funkcje mediów komunikacji w podręczniku są uwarunko
wane: ustalonym system, celów kształcenia oraz doświadczeniem ucznia, 
związanym z lekturą tekstów matematycznych.

P-3. Od jakich czynników zależą wybierane formy przekazu językowego i repre
zentacje graficzne stosowane we współczesnych szkolnych podręcznikach 
matematyki oraz jaką odgrywają rolę w procesie kształtowania pojęć 
i rozumowań matematycznych?

H-3. Jeżeli język matematyczny (formalny) jest narzędziem przekazywania 
i przetwarzania informacji oraz skuteczne uprawianie i stosowanie mate
matyki wymaga odpowiedniej kompetencji językowej, wiedzy i umiejęt
ności matematycznych, to jest prawdopodobne, że formy przekazu i re
prezentacje graficzne sprzyjają tworzeniu się właściwych modeli (repre
zentacji), pojęć i rozumowań matematycznych oraz ich dobór zależy od: 
przyjętej przez autora koncepcji matematyki, prowokowanych rodzajów 
aktywności i dojrzałości intelektualnej (językowej) ucznia.

P-4. Jaką rolę odgrywają operacje metajęzykowe w przekazie i przetwarzaniu 
informacji, kształtowaniu pojęć i rozumowań matematycznych we współ
czesnych szkolnych podręcznikach do matematyki oraz które z nich są 
związane z określonym typem struktury dydaktycznej podręcznika?

H-4. Ponieważ skuteczność lektury tekstu matematycznego zależy od umie
jętności odformalizowania i doformalizowania tekstu, myślowego prze
mieszczania się po tekście oraz przetwarzania informacji w nim prezen
towanych w operacje myślowe, to jest bardzo prawdopodobne, że spo
soby konkretyzacji matematyki, jakiej podporządkowano ujęcie podręcz
nikowe oraz doświadczenie w „formalizacji” wypowiedzi, warunkują do
bór i posługiwanie się operacjami metajęzykowymi w danym podręcz
niku.

Badania opisywane w rozprawie obejmują analizę jakościową tekstów pod
ręczników szkolnych do matematyki, którą uzupełniamy analizą ilościową. Ba-
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dania mają charakter diagnostyczny8. Przyjęłam następujące stanowisko me
todologiczne: dana jest pewna obiektywna rzeczywistość (stanowią ją teksty 
podręczników szkolnych do matematyki), należy ją zbadać, opisać w odpowied
nich kategoriach i na tle tego opisu tworzyć kryteria oceny języka podręcznika9.

Podstawową metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest dokumento- 
skopia, zaś techniką — analiza jakościowa treści dokumentów. Szczegółowy 
opis metod, technik i narzędzi badawczych znajduje się w tekście pracy dok
torskiej. Tu zaznaczę tylko, że stosowałam przede wszystkim analizę jakościową 
tekstów podręczników. Badane teksty były dobierane w taki sposób, aby repre
zentowały koncepcje merytoryczne i dydaktyczne autorów, specyficzne cechy 
struktury dydaktycznej i języka współczesnych podręczników.

Materiał źródłowy stanowią współczesne podręczniki szkolne do ma
tematyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, pisane w języku polskim. 
Łącznie przebadałam 807 tekstów (paragrafów, rozdziałów) pochodzących z 33 
pozycji, z tego szczegółowej analizie poddałam 53 teksty. Badane teksty mają 
bogatą naturę, dlatego trudno na początku precyzyjnie ustalić uwarunkowa
nia konstrukcji języka, wydzielić zmienne, ich wartości i relacje między nimi. 
W konsekwencji dopuszczałam, na wstępie, wielość interpretacji tych uwa
runkowań i zawężałam je w miarę postępu w badaniach. Kolejnym krokiem 
była selekcja faktów, sformułowanie hipotezy, wyłonienie zmiennych, określe
nie ich parametrów oraz relacji między nimi. Następnie wybrałam grupę tek
stów podręcznikowych do badań ilościowych, celem potwierdzenia lub odrzuce
nia postawionych hipotez. Wprowadziłam dwa rodzaje wskaźników (ekspansji 
i istotności) — dla poszczególnych fragmentów podręcznika (lokalne) oraz dla 
podręczników lub ich grup (globalne):

• wskaźnik ekspansji — określa „zagęszczenie” :

a) danego elementu struktury dydaktycznej w obszarze segmentacyj- 
nym,

b) danej kategorii opisu języka w danym elemencie struktury dydak
tycznej,

• wskaźnik istotności — określa częstość występowania danej kategorii 
opisu w analizowanym fragmencie.

8W  literaturze mówi się też o pełnej diagnozie, która prowadzi „do postawienia hipotezy, 
dającej podstawę do zmiany stanów faktycznych, ustalonych na podstawie wyczerpującego 
opisu i oceny badanych sytuacji empirycznych. Diagnoza stanowi więc przygotowanie do pod
jęcia pewnych decyzji, co do potrzebnego działania konstrukcyjnego” (Nowak, 1982, s. 112).

9Por. Konior J.: 1983, Analiza konstrukcji tekstu dowodu jako środka przekazu w mate
matyce, P r a ce  N a u k ow e U n iw ersy te tu  Ś ląskiego , Katowice.
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Dla obu wskaźników przyjęłam próg istotności 0,05.
W toku analizy porównawczej elementów języka współczesnych podręczni

ków do matematyki oraz zestawień ilościowych:

1. wydzieliłam charakterystyki opisu języka oraz wypracowałam kryteria 
jego oceny;

2. scharakteryzowałam czynniki dydaktyczne oraz psychologiczne, które 
determinują strukturę dydaktyczną i język podręcznika,

3. scharakteryzowałam typy podręczników biorąc pod uwagę:

a) strukturę dydaktyczną,

b) media komunikacji,

c) formy przekazu,

d) reprezentacje graficzne,

e) operacje metajęzykowe

oraz określiłam rolę tych elementów w przekazie informacji i uczeniu się 
matematyki,

4. określiłam cechy podręcznika wyzwalającego aktywną postawę ucznia 
wobec treści podręcznikowych.

3 Charakterystyki opisu podręcznika do matema
tyki oraz jego języka

3.1 Struktura dydaktyczna

Podręcznik szkolny do matematyki, w tej pracy, traktuję jako środek od
działywania na ucznia, wspomagania jego procesu uczenia się, a nie wyłącznie 
jako środek prezentacji i przekazu informacji. Dlatego jest ważne ustalenie, 
jakiego rodzaju aktywności prowokuje tekst podręcznika, bądź jaka reprezen
tacja pojęcia (w sensie J. Brunera) powstaje w myśli ucznia na skutek lektury 
podręcznika. Z tego punktu widzenia ważne są trzy segm enty podstaw ow e 
(zob. tab. 1), dość wyraźnie zarysowane w analizowanych podręcznikach.

Segmenty podstawowe tworzą strukturę o ustalonej sekwencji i pokrewnych 
rodzajach aktywności. W  tym sensie można mówić o „sztywnej” strukturze 
dydaktycznej podręcznika szkolnego, którą badałam.
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3.2 Charakterystyki opisu języka podręcznika do matematyki

W toku badań wydzieliłam następujące kategorie opisu języka podręczni
ków (zob. tab. 2).

WPROWADZENIE DO TEMATU 
(segment I)

TEKST WPROWADZAJĄCY
ZADANIA
KOMENTARZ DOPEŁNIAJĄCY

ROZWINIĘCIE TEMATU 
(segment II)

WSTĘPNA SCHEMATYZACJA
MATEMATYZACJA LUB FORMALIZACJA
PRECYZOWANIE I ODFORMALIZOWANIE

UTRWALENIE TEMATU 
(segment III)

PRZYKŁAD ILUSTRUJĄCY
ZADANIA UTRWALAJĄCE
KOMENTARZ DOPEŁNIAJĄCY
PODSUMOWANIE

T abela  1. Segmenty podstawowe jednostki tematycznej

Nazwa kategorii Elementy składowe danej kategorii
1. Struktura dydaktyczna Patrz tab. 1
2. Media komunikacji 

(np. nawiasy, kolor)
Media wykorzystywane przy:
1. przekazie informacji,
2. organizowaniu aktywności adresata,
3. klasyfikowaniu treści.

3. Kod językowy • opisowy (słowa),
• graficzny (rysunki),
• symboliczny (symbole matematyczne).

4. Forma przekazu języko
wego

• forma 0,
• forma 1,
• forma 2 (patrz opis poniżej).

5. Reprezentacje graficzne • rysunki realistyczne,
• schematy graficzne.

6. Poziomy języka • przedmiotowy (inaczej „język” ),
• podmiotowy (inaczej „metajęzyk” ).

7. Operacje metajęzykowe • operacje gotowe,
• operacje tworzone, gdy tekst zawiera tylko 

polecenie wykonania operacji, dotyczące:
♦ języka naturalnego,
♦ języka matematyki szkolnej,
♦ obydwu języków.

T abela  2. Kategorie opisu języka podręcznika matematyki
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Konsekwencją traktowania przeze mnie podręcznika szkolnego do mate
matyki, jako zbioru komunikatów językowych jest, m. in., określenie postawy 
autora podręcznika wobec przedstawionych treści. Wykorzystywane do tego 
celu środki komunikacji są: wprost kierowane do odbiorcy i wskazują wagę 
poszczególnych informacji w tekście oraz te, które nie są jawnie akcentowane 
przez autorów. Do środków, które są istotne z punktu widzenia uczenia się 
matematyki zaliczam: nawiasy, czcionkę, akapit, kolor, znaki specjalne. Mogą 
one:

• przekazywać informacje,

• wyzwalać a nawet sprzyjać organizowaniu aktywności czytelnika,

• klasyfikować treści.

Analiza języka materiałów źródłowych pokazuje, że celowe jest wydzielenie 
w podręczniku trzech kodów języka: opisowego, graficznego i symbolicznego, 
wyznaczonych formą znaku: słowa, rysunki, symbole. Biorąc pod uwagę moż
liwości oddziaływania na ucznia i wspomagania uczenia się, wydzielam trzy 
podstaw ow e form y przekazu, wyraźnie zarysowane w analizowanych pod
ręcznikach.

• Form a 0 jest wykorzystywana w fazie poznawania pojęć i rozumowań, 
poprzez manipulacje i czynności konkretne wykonywane na przedmio
tach rzeczywistych. Przekaz bazuje na wyrażeniach obrazowych języka 
naturalnego oraz rysunkach realistycznych, niekiedy wzbogacony o ter
miny i symbole matematyczne oraz schematy graficzne.

• W tekstach napisanych w form ie 1 wykorzystuje się wyrażenia języka 
matematycznego, formuły oraz schematy graficzne celem stwierdzenia 
przez czytelnika podobieństw i różnic między obiektami, dostrzeganie 
prawidłowości, porządkowanie obiektów według wspólnych cech i wła
sności, matematyzowanie oraz formułowanie ogólnych wniosków.

• Form a 2 wykorzystuje specyfikę języka matematyki-nauki: terminy i for
muły matematyczne oraz klasyczne rysunki geometryczne w toku prze
kazu treści.

Uwarunkowania nauczania-uczenia się matematyki wskazują na wagę 
dwóch rodzajów reprezentacji graficznych: •

• R ysunki realistyczne, które cechuje duży stopień podobieństwa do 
swojego przedmiotu odniesienia (obrazu wzrokowego).
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• Schematy graficzne obejmujące klasyczne rysunki geometryczne, sche
maty graficzne zbiorów i relacji — diagramy Venna, grafy strzałkowe, 
drzewa, schematy blokowe, wykresy i diagramy zależności funkcyjnych, 
tabele, grafy rozumowań.

Dla dydaktyki matematyki ważne jest określenie: w jakim zakresie rodzaj 
reprezentacji graficznej (rysunek realistyczny lub schemat graficzny) wspo
maga proces kształtowania pojęcia. Stąd mówię o dwóch rodzajach tekstów:

Teksty, w których:

a) występuje bogactwo reprezentacji graficznych: rysunki realistyczne, sche
maty graficzne, rysunki geometryczne; ten zestaw reprezentacji prowadzi 
do ukształtowania pojęcia oraz pogłębienia tego, co już zostało zaryso
wane w umyśle ucznia; bądź teksty, w których:

b) z zasady wykorzystuje się klasyczne rysunki geometryczne do opisu po
jęcia i utrwalenia jego własności; rysunki realistyczne pełnią zazwyczaj 
rolę delimitatorów.

Uczeń w procesie lektury tworzy swój tekst na podstawie już istniejącego; 
to zaś wskazuje na potrzebę oddzielenia języka teorii od języka metateorii, 
w szczególności języka:

• przedmiotowego, który opisuje obiekty (pojęcia, własności) badane 
w matematyce szkolnej oraz

• podmiotowego, który służy do charakteryzowania języka matematyki 
szkolnej.

Z opisanymi poziomami języka wiążę operacje metajęzykowe, w sensie 
czynności polegającej na zastępowaniu informacji wyrażonej znakami jednego 
z kodów języka informacją, wyrażoną w postaci znaków tego samego lub innego 
kodu języka podręcznika. Operacje metajęzykowe decydują o tym, jakiego ro
dzaju wiedza o danym pojęciu powstaje w umyśle ucznia oraz o przebiegu 
procesu kształtowania jego języka podczas lektury podręcznika.

Wydzieliłam: operacje gotowe, gdy podmiotem, który wykonuje opera
cję metajęzykową, jest autor podręcznika oraz operacje tworzone, gdy tekst 
zawiera tylko polecenie wykonania operacji.

Ważne jest także, czy operacje metajęzykowe należą do:

+ języka naturalnego; gdy znaki kodów inicjującego i rezultatu należą 
do języka naturalnego;
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4 języka m atem atyki szkolnej; gdy znaki kodów inicjującego i rezultatu 
należą do języka matematyki szkolnej;

4 dwóch języków (nazywamy je dw ujęzykow e), gdy znak kodu inicjują
cego należy do języka naturalnego (języka matematyki szkolnej), a znak 
kodu-rezultatu należy do języka matematyki szkolnej (języka natural
nego).

Każda z powyższych grup operacji metajęzykowych wymaga innej dojrza
łości intelektualnej i kompetencji językowej ucznia i w konsekwencji prowadzi 
do innych skutków lektury tekstu podręcznika.

Pytanie o rodzaj operacji metajęzykowej jest pytaniem o główny typ ak
tywności ucznia: bierny odbiór treści — jest tak, gdy w tekście dominują 
gotowe operacje metajęzykowe; kształtowanie pojęcia poprzez wykonywanie 
różnorodnych czynności — dzieje się tak, gdy w tekstach przeważają tworzone 
operacje metajęzykowe.

3.3 Czynniki dydaktyczne i psychologiczne mające wpływ na 
konstrukcję struktury dydaktycznej i języka podręcznika

Do najważniejszych czynników, które mają wpływ na dobór struktury dy
daktycznej i konstrukcję języka podręcznika można zaliczyć:

• Koncepcję matematyki, jakiej podporządkowano ujęcie podręcznikowe 
(strukturę, język). Z jednej strony mamy:

a) M atem atykę jako „go tow ą  w iedzę” . Zgodnie z tą koncepcją, 
struktury i zależności nie są budowane, lecz są odkrywane. Część, 
która została już odkryta i przyjęta do kanonów szkolnych, musi 
być przekazywana dalej. Podręczniki podporządkowane tej koncep
cji zawierają teksty definicji, twierdzeń i algorytmów oraz zadania 
typowe na ich zastosowanie.

Z drugiej,

b) M atem atykę jako działalność. W niej matematykę traktuje się 
jako otwarty system podlegający zmianom. Badania matematyczne 
nie sprowadzają się do odkrywania struktur, ale polegają też na 
ich obmyślaniu, projektowaniu, budowaniu i sprawdzaniu. W pod
ręczniku prezentującym matematykę jako działalność istotną rolę 
odgrywa rozwiązywanie zadań, stawianie pytań, poszukiwanie od
powiedzi, i na tej podstawie przyswajanie, i stosowanie teorii.
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Kolejnymi czynnikami, mającymi wpływ na wybór struktury dydaktycznej 
i języka podręcznika są:

• psychologiczne prawidłowości uczenia się oraz rozwoju ucznia,
• ukierunkowanie ujęcia podręcznikowego na cele edukacji matematycznej 

drugiego etapu kształcenia (klas 4-6 szkoły podstawowej),
• orientacja na adresata podręcznika.
Stanowisko autorów podręczników w tych kwestiach wpływa na wybór ele

mentów struktury dydaktycznej i konstrukcję języka.
W wyniku przeprowadzonych badań wydzielam typy podręczników (patrz 

tabela 3), przyjmując za kryterium wprowadzone kategorie opisu.

Nazwa
kategorii

Typ podrę
cznika

Opis typu podręcznika

1. Struktura dy
daktyczna

• typu W 
(wyuczanie)

• typu A 
(aktywizacja)

• jest nastawiony na wyuczanie treści matema
tycznych; w nim regularnie występują dwa seg
menty podstawowe: rozwinięcie i utrwalenie, 
czasem wprowadzenie do tematu jest zespolone 
z rozwinięciem;

• jest nastawiony na aktywizację matematyczną 
ucznia; w nim struktura obejmuje wszystkie 
segmenty podstawowe i w każdym występują 
zadania.

2. Media komu
nikacji

♦ typu U 
(ubogi);

+ typu B 
(bogaty);

• w nim regularnie występują dwa media: kolor 
i czcionka, użyte do wyeksponowania tekstów 
definicji i twierdzeń,

• w nim przekaz informacji wspomagają wszyst
kie wyróżnione media, a zakres ich wykorzy
stania cechuje znaczna różnorodność.

3. Forma prze
kazu języko
wego

• typ W 
(wyuczanie)

• typ A 
(aktywizacja)

• jedne, w których uwzględnia się w znacznym 
stopniu wymogi matematyki-nauki, występują 
tu zbyt ścisłe, jak na potrzeby uczniów klas 4- 
6, definicje, twierdzenia i algorytmy; elementy 
języka obrazowego są wykorzystywane głównie 
w sformułowaniach nielicznych zadań o kontek
ście realistycznym;

• drugie, cechuje bogactwo i różnorodność form 
przekazu, a ich charakter zależy od etapu opra
cowania treści matematycznych (wprowadze
nie, rozwinięcie lub utrwalenie), celów ustalo
nych przez program oraz autora podręcznika 
oraz dojrzałości intelektualnej ucznia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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4. Reprezentacje • typ B • bogate ze względu na występujące w nich
graficzne (bogate) reprezentacje graficzne (rysunki realistyczne 

i schematy graficzne), które wykorzystuje się 
do przekazania i przetwarzania treści progra
mowych;

• typ U • ubogie ze względu na występujące w nich re-
(ubogie) prezentacje graficzne; są to przeważnie kla

syczne rysunki geometryczne — modele obiek
tów matematycznych lub relacji; rysunki re
alistyczne pełnią zazwyczaj rolę wyznaczników 
granicy tekstu.

5. Operacje me- • typ 1 • teksty, w których charakter nadrzędny mają
tajęzykowe operacje gotowe jednorodne języka matema

tycznego, operacje tworzone występują tylko w 
segmencie utrwalającym;

• typ 2 • teksty, z bogatym i różnorodnym zestawem
operacji metajęzykowych gotowych i tworzo
nych z udziałem elementów języków natural
nego i matematyki szkolnej.

T abela 3. Typy podręczników wyodrębnione w toku badań

4 Wnioski i postulaty

Wnioski i wyniki wypracowane w toku analizy literatury oraz prowadzo
nych badań ujmujemy w sześć grup, wiążąc je z płaszczyznami znaczeniowymi 
komunikatów językowych: odniesienia, emotywnej, fatycznej, apelu, metajęzy
kowej i poetyckiej.

• Relacja między podręcznikiem a matematyką (funkcja odniesienia).
W tym przypadku chodzi o odpowiedź na pytanie: Jaką koncepcję ma

tematyki tworzy sobie uczeń, ucząc się z danego podręcznika?
Wyróżniamy dwie podstawowe koncepcje matematyki. Pierwsza wyraża 

się w poglądzie, że matematyka jest strukturą pojęć i twierdzeń. Zgodnie z tą 
koncepcją, struktury i zależności nie są budowane, lecz są odkrywane. Część, 
która została już odkryta i przyjęta do kanonów szkolnych, musi być przekazy
wana dalej (Broekman, 1995, s. 19). Nazwiemy ją krótko — matematyka, jako 
„gotowa” wiedza. W drugiej koncepcji matematykę traktuje się, jako otwarty 
system podlegający zmianom. Badania matematyczne nie polegają na odkry
waniu struktur czy prawideł, ale na ich projektowaniu, obmyślaniu, budowa
niu i sprawdzaniu. Zgodnie z tym, matematyka jest ludzką działalnością i musi
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ona być budowana i rozwijana indywidualnie przez każdego, kto chce nią za
władnąć (Broekman, 1995, s. 23). Nazwijmy ją krótko — matematyka, jako 
działalność. Scharakteryzujemy każdą z nich, biorąc pod uwagę konstrukcję 
języka podręcznika.
♦ W podręczniku przekazującym matematykę jako gotową wiedzę:

a) charakterystycznymi elementami struktury dydaktycznej są: Przykłady, De
finicje, Twierdzenia, Algorytmy, Zadania typowe na zastosowanie teorii;

b) dominuje opis w języku bliskim językowi matematyki-nauki (forma 2 prze
kazu);

c) zestaw reprezentacji graficznych jest ubogi, wśród nich przeważają kla
syczne rysunki geometryczne; rysunki realistyczne są wykorzystywane 
przeważnie w celu ilustracji tekstów zadań na utrwalenie teorii;

d) podstawową rolę odgrywają gotowe operacje metajęzykowe na kodach ję
zyka matematycznego.

+ W podręczniku prezentującym matematykę jako działalność, istotną rolę 
odgrywa rozwiązywanie zadań, stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi:

a) charakterystycznymi elementami struktury dydaktycznej są: Starter, Za
danie ze Wstępnej schematyzacji;

b) przeważają formy 0 i 1 przekazu, umożliwiające poznawanie języka mate
matyki szkolnej na podbudowie semantycznej;

c) występują liczne i różnorodne reprezentacje graficzne, a wśród nich rysunki 
realistyczne oraz schematy graficzne obiektów abstrakcyjnych, relacji i ope
racji;

d) dominują tworzone operacje metajęzykowe, a wśród nich operacje dwuję- 
zykowe i na kodach języka naturalnego.

♦ Relacja między podręcznikiem a autorem (funkcja emotywna).
Można wyróżnić dwa rodzaje sygnałów występujących w podręczniku, któ

re określają postawę autora wobec przedstawionych treści: jedne wprost i jaw
nie są kierowane do ucznia; drugie nie są wymienione jawnie, natomiast wy
korzystują różne składniki języka oraz specyficzną konstrukcję struktury dy
daktycznej.
♦ Jeśli autor rzeczywiście, a nie tylko w zapowiedzi, kieruje podręcznik do 
ucznia, to w nim:

a) występuje podział jednostek tematycznych na krótkie i trafnie zatytuło
wane obszary segmentacyjne, w których dominują zadania i teksty-histo- 
ryjki;
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b) elementy struktury dydaktycznej są wyodrębnione za pomocą mediów ko
munikacji; media komunikacji wykorzystuje się do: przekazu informacji 
(kolor), organizowania aktywności czytelnika (wskazują cele dydaktyczne, 
które mogą być osiągane, sugerują sposób pracy) i autokontroli oraz kla
syfikowania i hierarchizowania treści (ujawniają rolę fragmentów tekstu, 
umożliwiają wydzielenie informacji ważnych, pobocznych oraz ustalenie 
rodzajów zadań);

c) formy przekazu umożliwiają poznanie treści pojęć, sensu symboli matema
tycznych i reguł ich przekształcania;

d) ważną rolę odgrywają opisy w języku naturalnym oraz liczne zróżnicowane 
reprezentacje graficzne;

e) dominują tworzone operacje metajęzykowe.

• Relacja między podręcznikiem a odbiorcą (funkcja apelu).
Celem funkcji apelu jest wywołanie u odbiorcy określonej reakcji poznaw

czej; chodzi tu o zgodność podręcznika z programem w zakresie celów 
nauczania oraz zgodność przekazu z ustaleniami psychologii.

W toku przeprowadzonych badań ustaliliśmy dwa podstawowe zestawy ce
lów kształcenia matematycznego wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucz
niów, postulowanymi przez autorów podręczników. Każdy z celów jest obu
dowany systemem działań i zabiegów edytorskich, zmierzających do urzeczy
wistnienia tych celów.
+ Preferowane przez autorów cele, ukierunkowane na aktywizację mate
matyczną ucznia, są wiązane z następującymi:

a) elementami struktury. Tekst-historyjka, Starter, Zadania ze Wstępnej sche- 
matyzacji, Komentarze dopełniające, Dowód prematematyczny;

b) mediami komunikacji i formami przekazu (formy Oi l ) ;  te media zostały 
tak użyte, aby organizować aktywność adresata;

c) reprezentacjami graficznymi: rysunki realistyczne, tradycyjne rysunki geo
metryczne i schematy graficzne; ich dobór zapewnia równowagę pomiędzy 
rysunkami realistycznymi a schematami graficznymi;

d) operacjami metajęzykowymi: gotowymi, tworzonymi na elementach języ
ków naturalnego i matematyki szkolnej, przy czym:
— operacje tworzone przeważają nad gotowymi,
—  na etapie poprzedzającym opis definicyjny pojęcia, dominują operacje 
języków naturalnego i matematyki szkolnej oraz dwujęzykowe; natomiast 
po wstępnej schematyzacji — operacje dwujęzykowe.
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+ Natomiast, cele ukierunkowane na recepcję wiedzy i jej stosowanie są 
wiązane z następującymi:

a) elementami struktury: Tekst wprowadzający w postaci konwencjonalnej, 
Przykład ze Wstępnej schematyzacji, Definicje, Twierdzenia, Rozumowa
nia dedukcyjne, Algorytmy, Zadania typowe na zastosowanie teorii;

b) mediami komunikacji: kolor i rodzaj czcionki, jako środki klasyfikacji treści; 
nawiasy, jako środek przekazu informacji;

c) formami przekazu: użycie formy 2 sprawia, ze powstają w miarę ścisłe opisy 
w języku zbliżonym do języka matematyki-nauki;

d) reprezentacjami graficznymi: klasyczne rysunki (rola nadrzędna), rysunki 
realistyczne (rola podrzędna);

e) operacjami metajęzykowymi: gotowymi i tworzonymi na elementach języka 
matematyki szkolnej, przy czym operacje gotowe przeważają nad tworzo
nymi; te ostatnie występują na etapie stosowania treści; w tekstach są 
preferowane operacje na kodach języka matematyki szkolnej.

♦ Wymogi psychologiczne i dydaktyczne dotyczące kształtowania pojęć.
Przeprowadzona analiza upoważnia do postawienia tezy: formy, struktura 

i konstrukcja przekazu informacji, dobierane reprezentacje graficzne oraz struk
tura operacji metajęzykowych większości podręczników szkolnych nie uwzględ
nia możliwości percepcyjnych dzieci 10-12 letnich.

Tylko w dwóch seriach podręczników (BM i M2001) zmieniają się wraz 
z wiekiem ucznia: formy, struktura i konstrukcja przekazu, rodzaje repre
zentacji graficznych oraz struktura operacji metajęzykowych.

• Wyzwalanie aktywnej postawy ucznia (funkcja fatyczna).
Charakteryzując podręcznik w tej płaszczyźnie, zwracamy uwagę na wa

runki współpracy czytelnika i autora. Konstrukcja podręcznika zawiera wiele 
elementów, które są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest przetwa
rzanie treści matematycznych, podanych przez autora, w konstrukcję myślową 
czytelnika. Z tego zakresu należy wskazać:

a) szerokie wykorzystanie mediów komunikacji, w tym koloru, kroju czcionki, 
znaków specjalnych;

b) użycie reprezentacji graficznych: rysunki realistyczne, tradycyjne rysunki 
geometryczne, schematy graficzne;

c) występowanie tworzonych operacji metajęzykowych: języków naturalnego 
i matematyki szkolnej oraz operacji dwujęzykowych;
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d) stosowanie form przekazu, które prowokują czytelnika do działania oraz są 
związane z realistycznymi kontekstami.

• Język podręcznika (funkcja metajęzykowa).
1. W tekstach podręcznika uczniowskiego wyróżniliśmy dwa poziomy języka:

• przedmiotowy (inaczej „język” ), który opisuje obiekty badane w ma
tematyce szkolnej;

• podmiotowy (inaczej „metajęzyk” ); język autora podręcznika, służący 
do charakteryzowania języka matematyki szkolnej.
Wyodrębnienie przez ucznia języków przedmiotowego i podmiotowego 
(metajęzyk) ma istotny wpływ na interpretację informacji przekazywa
nych przez tekst. Eliminacja z podręcznika wypowiedzi metajęzykowych 
może prowadzić do kształtowania błędnego obrazu pojęcia oraz błędnej 
składni i ortografii języka matematycznego, a w konsekwencji utrudniać 
poprawne i świadome posługiwanie się nim.

2. Analiza operacji metajęzykowych pokazuje, że ich dobór i charakter są po
dyktowane względami psychologicznymi lub dydaktycznymi. Operacje metaję
zykowe języka naturalnego są typowe dla tworzenia pojęcia na zerowym piętrze 
abstrakcji matematycznej w sensie A. Vermandela. Przy „przechodzeniu” na 
pierwsze piętro pojawiają się dwujęzykowe operacje. W miarę „przechodze
nia” na kolejne piętra abstrakcji, operacje metajęzykowe, z udziałem znaków 
języka naturalnego, zostają zastąpione przez jednorodne operacje metajęzy
kowe języka matematyki szkolnej.

Wiązanie w tekście wyrażeń (lub rysunków) języka naturalnego z konkret
nymi czynnościami, również fizycznymi, sprzyja tworzeniu się reprezentacji 
enaktywnej pojęcia na poziomie wzrokowym; przekład instrukcji w postaci 
opisowej języków naturalnego lub matematyki szkolnej na reprezentacje gra
ficzne, sprzyja tworzeniu się reprezentacji ikonicznej.

Tworzeniu się reprezentacji symbolicznej sprzyjają operacje metajęzykowe 
na słowach języków naturalnego i matematyki szkolnej oraz na symbolach 
języka matematyki szkolnej.
3. W przekazie informacji oraz reguł gramatycznych, używanych przy formu
łowaniu tekstu, istotne znaczenie mają trzy podstawowe formy przekazu 
(forma 0, forma 1, forma 2), wyraźnie zarysowane w analizowanych podręcz
nikach. •

• Forma 0 jest wykorzystywana do poznawania pojęć i rozumowań po
przez manipulacje i czynności konkretne, wykonywane na przedmiotach
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rzeczywistych. W tekstach napisanych w formie 0 przekaz bazuje na wy
rażeniach obrazowych języka naturalnego oraz rysunkach realistycznych, 
niekiedy wzbogacony o terminy i symbole matematyczne oraz schematy 
graficzne.

• Forma 1 umożliwia czytelnikowi stwierdzenie podobieństw i różnic między 
obiektami, dostrzeganie prawidłowości, matematyzowanie, porządkowanie 
obiektów według wspólnych cech i własności oraz formułowanie ogólnych 
wniosków. W tekstach napisanych w formie 1 wykorzystuje się wyrażenia 
języka matematycznego, formuły oraz schematy graficzne.

• Forma 2 wykorzystuje specyfikę języka matematyki-nauki: terminy i for
muły matematyczne oraz klasyczne rysunki geometryczne.

***

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że:

1. Większość podręczników jest adresowana nie do ucznia lecz do nauczy
ciela, przy czym układ materiału nauczania w większości podręczników 
ma charakter liniowy, a nie spiralny.

2. Język większości podręczników szkolnych nie uwzględnia rozwoju psy
chicznego i doświadczenia matematycznego uczniów w danym wieku.

3. Wypracowana przez autora struktura dydaktyczna podręcznika jest do
stosowana do realizacji programu oraz systemu celów; przy tym więk
szość podręczników nie uwzględnia w tej sferze możliwości percepcyjnych 
ucznia w danym wieku.

4. Funkcje pełnione przez media komunikacji są uwarunkowane: koncepcją 
matematyki przyjętą przez autora, systemem celów kształcenia lansowa
nym przez autora oraz doświadczeniem ucznia związanym z czytaniem 
tekstów matematycznych.

5. Dobór i posługiwanie się formami przekazu i reprezentacjami graficznymi 
zależy od koncepcji matematyki, prowokowanych rodzajów aktywności 
i dojrzałości językowej ucznia.

6. Dobór i posługiwanie się operacjami metajęzykowymi w danym pod
ręczniku warunkują: autorska wizja konkretyzacji dydaktycznej przyję
tej koncepcji matematyki oraz doświadczenie ucznia w „formalizacji” 
wypowiedzi.


