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Spłaszczanie się hierarchii pojęć, 
horyzontalne i wertykalne składowe 

matematyzacji
i wieloznaczność terminu „model”

1. W stęp. Praca ta* ma trzy cele. Pierwszym jest przeanalizowanie pew
nych kwestii dotyczących tego, czym jest matematyzacja (w matematyce 
i w nauczaniu). Szczególną uwagę poświęcimy (w części 4) holenderskiej kon
cepcji składowej horyzontalnej i składowej wertykalnej matematyzacji.

Drugim celem jest analiza zjawiska spłaszczania się hierarchii pojęć, które 
zarysujemy teraz w 1.3, a omówimy dokładniej w części 3.

Trzeci cel to wszechstronne naświetlenie wielorakich — nieraz paradoksal
nie przeciwstawnych — znaczeń, jakie terminowi model nadaje się w kontekście 
matematyki i w kontekście dydaktyki matematyki.

*Praca naukowa wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 
Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2006.

Używane bywają dwa słowa: matematyzacja i matematyzowanie. Ich wzajemny stosunek 
jest taki, jak w parze: abstrakcja i abstrahowanie. Słów „matematyzowanie” i „abstrahowa
nie” używamy, gdy chcemy podkreślić, że chodzi o c z y n n o ś c i  myślowe, natomiast każde 
ze słów: „matematyzacja”, „abstrakcja” ma p o d w ó j n e  znaczenie. Abstrakcja to w jednym 
kontekście c z y n n o ś ć  abstrahowania, a w innym — w y t w ó r  tej czynności; podobnie ma
tematyzacja może być czynnością lub wytworem tej czynności (zauważmy przy tym, że drugi 
wyraz każdej pary jest rzeczownikiem od czasownika niedokonanego). Uwagi te odnoszą się 
też do analogicznych par słów: konkretyzacja i konkretyzowanie, konstrukcja i konstruo
wanie, obserwacja i obserwowanie. Natomiast w przypadku par: dedukcja i dedukowanie, 
konfrontacja i konfrontowanie, symulacja i symulowanie (pojawiających się w podobnych 
kontekstach, m.in. w schemacie (2) poniżej), słowo z końcówką „cja” ma (dość wyraźnie) 
jedynie znaczenie czynności. Z drugiej strony słowo pojmować jest formą niedokonaną cza
sownika pojęć; utworzone od nich rzeczowniki to pojmowanie i pojęcie, jednakże powszechnie 
używane słowo pojęcie oderwało się od swego pierwotnego znaczenia związanego ze słowem 
]M)jq,ć (które ujawnia się np. w zdaniu: Pojęcie tego faktu przekraczało jego możliwości).
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1.1. Termin „matematyzacja” bywa rozmaicie interpretowany. Najczęściej 
spotykane ujęcie — to określanie tym słowem każdego przejścia od jakiegoś 
konkretnego, niematematycznego zagadnienia pochodzącego z szeroko rozu
mianej rzeczywistości do jego w y r a ź n i e  o k r e ś l o n e g o ,  adekwatnego mo
delu matematycznego. Na przykład, zagadnieniem z rzeczywistości może być: 
(a) „7 jabłek i 5 jabłek, ile to razem jabłek?” z modelem 7+5 =  12, (b) ruch pla
net w układzie słonecznym z modelem w postaci układu równań różniczkowych 
mechaniki newtonowskiej.

Drugie możliwe podejście — to traktowanie matematyzowania jako ludzkiej 
a k t y w n o ś c i ,  polegającej na o p i s y w a n i u  (lub na próbach opisu) i a na 
l i z o w a n i u  związków między wyróżnionymi elementami rzeczywistości z uży
ciem matematyki, ale b e z  w y k o r z y s t y w a n i a j a k i e g o ś  jasno o k r e ś l o 
n e g o  m o d e l u .  Badanym zagadnieniem może być np. poprawa efektywności 
gospodarstwa rolnego, bez precyzowania z góry, jaki aparat matematyczny 
ma być użyty, ani tym bardziej bez tworzenia jakiegoś określonego modelu 
tego gospodarstwa lub jego części; w trakcie takich prac używa się -  w miarę 
potrzeby —  arytmetyki, geometrii i ewentualnie innych metod (statystyki, 
optymalizacji), tworząc po drodze dziesiątki czy setki modeli szczegółowych.

Zwróćmy uwagę na inne możliwe rozróżnienia. W pewnych sytuacjach cho
dzi o matematyzację w ramach g o t o w e g o  już fragmentu matematyki, doko
naną przez eksperta, znającego dobrze odpowiedni fragment matematyki, a jej 
celem jest r o z w i ą z a n i e  jakiegoś problemu, potrzebnego np. inżynierom.

Zdarza się jednakże, że matematyk lub fizyk próbuje znaleźć jakiś adekwat
ny opis nowego zjawiska, ale znane teorie matematyczne okazują się niewy
starczające, toteż próbuje się wprowadzić odpowiednie nowe pojęcia i dowieść 
jakichś ich własności. Aparat matematyczny jest więc d o p i e r o  t w o r z o n y  
w trakcie budowania modelu.

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja, gdy w procesie matematyzacji 
bierze udział uczeń, a jej celem jest wspomożenie procesu k s z t a ł t o w a n i a  
się odpowiednich pojęć matematycznych u ucznia.

1.2. W dydaktyce matematyki problem matematyzacji nierozerwalnie łą
czy się z kwestią: Jak uczyć matematyki, aby była użyteczna? Powyższe pyta
nie było głównym tematem pierwszego, inauguracyjnego zeszytu pisma Edu
cational Studies in Mathematics, który otwierał znany artykuł (Freudenthal, 
1968). Od tego czasu problematyce tej poświęcono bardzo wiele prac, których 
pewne podsumowanie można znaleźć w (Blum i Niss, 1.991; Blum et al., 2002).

Zamiast o matematyzacji mówi się obecnie coraz częściej o modelowaniu. 
Chodzi w zasadzie o to samo, różnica polega na innym rozłożeniu akcentów. 
Jakkolwiek ze względu na wspomnianą w 1.1 różnorodność interpretacji



pierwszego z tych terminów — trudno byłoby dokładnie określić wzajemny 
ich stosunek, warto podkreślić, że 1° przy modelowaniu chodzi z reguły o kon
kretny problem lub jakiś zespół problemów, a nie o matematyzację całej dzie
dziny wiedzy, 2° przy modelowaniu większy nacisk kładzie się na obejmowanie 
całego procesu prowadzącego od pierwotnej sytuacji z rzeczywistości do mo
delu oraz na konieczność powrotu z modelu do wyjściowego problemu, 3° przy 
modelowaniu szczególnie ważna jest dziś rola komputerów.

1.3. Drugim celem tej pracy jest przeanalizowanie bardzo ważnego zjawiska 
spłaszczania się hierarchii pojęć matematycznych w filogenezie i ontogenezie*. 
Chodzi tu o te pojęcia, które na pewnym etapie rozwoju (w rozwoju histo
rycznym matematyki lub w rozwoju indywidualnego ucznia) tworzą wyraźną 
hierarchię kolejnych stopni trudności, ale później różnice trudności zmieniają 
swój charakter i pojęcia te są odbierane jako będące zasadniczo na jednako
wym poziomie. Typowym przykładem jest tu hierarchia: liczby naturalne — 
liczby całkowite. Wiadomo, że kilkaset lat temu matematycy mieli ogromne 
trudności z akceptacją liczb ujemnych; dziś dla studenta liczby naturalne i licz
by całkowite są po prostu dwoma rodzajami elementów osi liczbowej i w tym 
sensie traktowane są one na tym samym poziomie trudności.

Rozważania prowadzone w tej pracy powiązane są przeróżnymi zależno
ściami. Na przykład, w 4.4 pokażemy przykład ilustrujący istotny wpływ 
spłaszczania się hierarchii pojęć na to, jaką część matematyzacji można wy
różnić (w danym momencie) jako składową horyzontalną, a jaką wobec tego 
określi się jako składową wertykalną procesu matematyzacji.

1.4. W (Semadeni, 2002) przedstawiona jest koncepcja idei głębokich w ma
tematyce. Nie ulega wątpliwości, że w procesie kształtowania się tych idei klu
czową rolę odgrywa rozmaitego rodzaju matematyzowanie, zarówno zjawisk 
z życia, jak i bardziej zaawansowane matematyzowanie w obrębie samej mate
matyki, przedstawione poniżej na schematach (3) i (4). Również spłaszczanie

Terminy te są nieraz wspominane w dydaktyce matematyki (por. Duda, 1981). Jed
nakże ich etymologia bywa często niezrozumiała, co powoduje wątpliwości, do czego odnosi 
się „filo” , a do czego „onto” . Warto więc to wyjaśnić. Filogeneza to w biologii rozwój ro
dowy, ewolucyjny, grup organizmów żywych („filo” pochodzi tu od greckiego słowa phylon 
znaczącego: gatunek, szczep, plemię, w przeciwieństwie do np. „filo” w słowach takich jak 
„filozofia” pochodzącego od phtlein, co znaczy: lubić). Ontogeneza to rozwój osobniczy or
ganizmu od zapłodnienia do końca życia („onto” pochodzi od słowa greckiego on, óntos 
znaczącego byt, w tym przypadku byt jednostkowy, organizm; od tego samego słowa po
chodzi ontologia —  dział filozofii, teoria ogólnie rozumianych bytów). Użycie omawianych 
terminów nie ogranicza się do biologii; w językoznawstwie mówi się o ontogenezie języka na 
określenie procesu rozwoju mowy jednej osoby od narodzin do śmierci i o filogenezie języka 
na określenie historycznych dziejów jakiegoś języka (Hockett, 1968, s. 403).
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się hierarchii pojęć odgrywa istotną rolę przy kształtowaniu się idei głębokich.

1.5. Trzecim celem tej pracy, a zarazem uzupełnieniem rozważań dotyczą
cych matematyzacji i modelowania jest przegląd (w częściach 6 i 7) rozmaitych 
znaczeń, w jakich używa się terminu „model” w kontekście matematyki i dy
daktyki matematyki.

2. P o ję c ie  m atem atyzacji. O problemach matematyzacji mówi się naj
częściej w kontekście zastosowań matematyki (piszą o tym m.in. Garding, 1993, 
s. 9-16; Davis i Hersh, 1994, s. 66, 73-74 i 330). Jednakże pojęcie matema
tyzacji jest też bardzo ważne dla dydaktyki matematyki (Freudenthal, 1968; 
Krygowska, 1977, s. 48-80; Freudenthal, 1991, s. 32-35).

2.1. Można mówić o matematyzacji jednego problemu (np. problemu doty
czącego produkcji konkretnego urządzenia, który ma rozwiązać inżynier pra
cujący w fabryce), można też mówić o matematyzacji jakiejś dziedziny wiedzy 
(np. mechaniki), a w jeszcze innych rozszerza się to do bardzo pojemnego 
określenia matematyzacji działalności ludzkiej, traktując to jako proces trwa
jący stulecia (Freudenthal, 1973, s. 131-146; Opial, 1979; Freudenthal, 1991, 
s. 30-44).

Proces matematyzacji jest procesem historycznym, który datuje się od 
lat przeszło dwu tysięcy. (...) zaczął się od momentu, kiedy w starożytnej 
Grecji matematyzacji uległa działalność (...) miernicza człowieka. (...)
Druga połowa wieku XX (...) to widownia procesu dla historii matematy
ki zupełnie nowego i dla historyków matematyki zupełnie nieoczekiwane
go. Procesu matematyzacji już nie przyrodoznawstwa, ale matematyzacji 
czegoś, co można by nazwać działalnością człowieka w bardzo szerokim 
tego słowa znaczeniu. (...) wraz z procesem matematyzacji zmieniała się 
siłą rzeczy sama matematyka (Opial, 1979, s. 138-140).

Świat jest matematyzowalny; ale matematyzacja świata nie jest oczy
wiście zabiegiem jednorazowym, lecz nieskończonym procesem, w którego 
toku konstruowane struktury matematyczne wykraczają daleko poza da
ne doświadczenia i antycypują je nieraz bardzo znacznie, jak pokazuje 
choćby przykład Maxwella (Lubomirski, 1974, s.113, z powołaniem na 
Piaget a).

2.2. Należy pamiętać, że przy matematyzacji (jakiegokolwiek zagadnienia 
z otaczającej nas rzeczywistości) z reguły dokonuje się nie tylko a b s t r a h o 
wania ,  ale zarazem i d e a l i z a c j i ,  uproszczenia, selekcji, a często i znie
kształcenia, mniej lub bardziej poważnego. Dlatego zawsze należy stawiać py
tanie: Czy ta matematyzacja jest trafna i oddaje istotę zagadnienia? Jeszcze 
właściwszym postawieniem sprawy są pytania: Do jakiego stopnia rozpatry



Spłaszczanie się hierarchii pojęć, matematyzacja i modele 115

wana matematyzacja jest trafna? Co przy niej zyskujemy, a co tracimy? (por. 
van Hiele, 2002).

W procesie matematyzacji, oprócz abstrahowania i idealizacji, dokonujemy 
zarazem u s t r u k t u r o w i e n i a  danej sytuacji, tzn. do jej opisu wprowadzamy 
pewną strukturę. Jest ona wytworem naszej świadomości, czymś, czego na ogół 
nie da się stwierdzić bezpośrednio czysto empirycznie, za pomocą naszych 
zmysłów. O tym, czy ta wprowadzona struktura jest właściwa, czy jest trafna, 
możemy zazwyczaj przekonać sie dopiero a posteriori, gdy wykorzystujemy tę 
matematyzację.

Bardzo ważne jest też rozróżnienie między dwiema sytuacjami dydaktycz
nymi: 1) „ubieranie” a posteriori (często sztuczne) zagadnienia matematycz
nego w jakąś opowieść o konkretnej sytuacji (niem. eingekleidete Aufgabe\ 
ang. „concrete dressing” o f a mathematical problem), 2) próba matematycz
nego ujęcia pojawiającej się a priori rzeczywistej sytuacji z życia.

2.3. Poniższe uwagi (Hutten, 1976) były wprawdzie pisane z myślą o fizy
ce, ale stosują się również do wielu innych sytuacji, gdy rozpatrujemy model 
matematyczny jakiegoś zjawiska.

Posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi umożliwiają modele. (...) Mo
del działa na zasadzie podobieństwa i dostarcza częściowej interpretacji 
dla bardziej zaawansowanej lub bardziej abstrakcyjnej teorii w ramach 
teorii znanej. Sam model podlega zmianom (...) Ewolucja modelu prze
biega od zobrazowania wzrokowego do obrazu nie figuratywnego, czyli 
abstrakcyjnego (Hutten, 1976, s. 77).

Naukowe uogólnienie prowadzi do większej integracji wiedzy. Jest to 
postęp psychologiczny, przedstawiający ulepszone zrozumienie. Widać to 
w strukturze teorii jako wzrost siły logicznej pojęć i większe zróżnicowa
nie wyrażeń matematycznych. Integrację można osiągnąć jedynie przez 
podnoszenie poziomu abstrakcji lub przez odsuwanie się coraz dalej od 
prostych, „konkretnych” doświadczeń codziennego życia. Od naszych po
jęć abstrahujemy, czyli odejmujemy cechy, które są zbędne lub nawet 
sprzeczne z nowym zjawiskiem (Hutten, 1976, s. 80).

Nasze pojęcia musimy rozciągnąć, zastosować poza sferę zjawisk, dla 
których były początkowo wymyślone; robi się to „odcinając” z naszych 
zwyczajowych pojęć fragmenty tak, aby odsłonić więcej struktury. (...) 
Abstrahowanie jednak nie jest po prostu usunięciem paru oczywistych, 
widzialnych cech z dającego się obserwować przedmiotu; jest postępowa
niem znacznie subtelniejszym (Hutten, 1976, s. 81).

Chociaż czasem upraszczamy zgodnie z logiką sytuację lub teorię, nie 
jest to abstrahowanie; nie jest też abstrahowaniem idealizacja. faktycz
nie, żeby coś wyidealizować, abstrahuje się fałszywie. Podobnie integracji 
nie osiąga się przez fałszywe uogólnienie, usiłujące zbliżyć rzeczy niepo
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dobne. Znamy z naszego zwykłego myślenia tę tendencję do abstrahowa
nia i uogólniania idei; w filozofii roi się od błędów przez nią spowodowa
nych. A jednak metoda naprzemiennego abstrahowania i uogólniania jest 
charakterystyczna i niezbędna dla nauki (Hutten, 1976, s. 82).

Głównym zadaniem modelu jest pomoc w objaśnianiu części bardziej 
zaawansowanej lub bardziej abstrakcyjnej teorii, w kategoriach teorii zna
nej i przyjętej. Wyłącza się pewne główne cechy zjawiska, które należy 
wyjaśnić, i tworzy się mniej lub bardziej sztuczną sytuację, której zasadę 
może opisać nowa teoria, chociaż początkowo opis ten może nie być kom
pletny lub odpowiednio sformułowany matematycznie. Ta sama sztucznie 
wykoncypowana sytuacja jest z kolei za pomocą modelu częściowo opisy
wana lub intrepretowana w kategoriach starej teorii (Hutten, 1976, s. 83).

(...) Jasne jest więc, że pod żadnym pozorem nie wolno nam identy
fikować modelu z opisywaną sytuacją. Przeciwnie, warunkiem istnienia 
modelu jest jego nieidentyczność z przedstawianą sytuacją lub procesem.
(...) Model robimy ze względu na strukturę i funkcję, a nie na substancję.
Stąd podstawowe znaczenie równania matematycznego modelu w jego za
stosowaniu.

Błędem jednakże byłoby twierdzić, że równanie jest równoznaczne 
z modelem. Aby matematykę zastosować do rzeczywistości, potrzeba in
terpretacji, której dostarcza model. Jest to, i być musi, interpetacja je
dynie częściowa (Hutten, 1976, s. 84).

A zatem widzimy, że idealizacja i abstrahowanie są metodami w pe
wien sposób przeciwstawnymi. Często musimy upraszczać istniejącą sy
tuację (...) ale oznacza to, że ignorujemy sprawy skomplikowane, które 
w przeciwnym razie mogłyby zmusić nas do przyjęcia, w celu opisa
nia zaistniałej sytuacji, pojęć bardziej abstrakcyjnych. Wynika z tego, 
że idealizacja jest metodą połączoną z niebezpieczeństwami, a czasem 
nawet powstrzymywała postęp lub prowadziła do pojęć błędnych. Mo
żemy przypomnieć tu idealizację procesu pomiaru w fizyce klasycznej, 
według której można pominąć oddziaływanie pomiędzy przyrządem po
miarowym a mierzonym zjawiskiem. (...)

Nie ma, niestety pewnego sposobu zapewniającego poprawność (...)
Jasne jednak, że musimy zachować równowagę (która czasem jest bardzo 
niepewna) między idealizacją a abstrahowaniem, aby w końcu osiągnąć 
integrację pojęć na określonym poziomie i sformułować właściwą teorię 
(Hutten, 1976, s. 99-100).

Warto zwrócić uwagę na poruszoną powyżej kwestię niebezpieczeństw zwią
zanych z pomijaniem wpływu tego, że coś się mierzy, na badane zjawisko; 
w badaniach dydaktycznych niebezpieczeństwo takie jest oczywiście niemniej 
poważne niż w fizyce, której dotyczyły głównie —  choć nie wyłącznie — po
wyższe wywody.
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2.4. Poglądowo (w ogromnym uproszczeniu) koncepcję matematyzacji nie
raz przedstawia się na schematycznych rysunkach. Oto jeden z wielu możliwych 
schematów tej koncepcji, popularny w wypowiedziach matematyków:

( i )

W typowych przykładach wychodzi się od konkretnego problemu dotyczą
cego rzeczywistości. Modelem matematycznym często jest równanie (algebra
iczne lub np. różniczkowe) lub układ równań. Rozwiązanie (jedno lub wiele) 
tego równania czy równań jest następnie interpretowane w realiach wyjścio
wego problemu i akceptowane, modyfikowane lub odrzucane (np. w geometrii 
odrzuca się rozwiązania, przy których długość odcinka byłaby ujemna).

W takim schemacie „interpretowanie” skierowane jest odwrotnie do ma- 
tematyzowania. Jest przejściem od języka modelu do języka rzeczywistości. 
Jednakże nie należy interpretowania uważać za jakąś operację odwrotną do 
matematyzowania. Nie wracamy przecież do sytuacji wyjściowej, bowiem na
sza wiedza o zagadnieniu uległa modyfikacji, wzbogaceniu, ustrukturowieniu 
przez sam fakt rozważania matematyzacji. Interpretowanie jest raczej dopeł
nieniem procesu matematyzacji.

Jak to podkreślają Filloy i Sutherland (1996, s. 157), w przypadku mo
delowania matematycznego, mającego na celu w y j a ś n i e n i e  kwestii n a u 
k o w y c h  (a także technicznych, ekonomicznych itp.) niezbędny jest każdora
zowy powrót od obliczeń dokonywanych w modelu do wyjściowego problemu 
pochodzącego z rzeczywistości (czyli to, co w schemacie (1) nazwane jest inter
pretowaniem). Natomiast w przypadku wykorzystania konkretnych modeli dla 
potrzeb n a u c z a n i a  (algebry i innych działów matematyki) — przeciwnie — 
często dąży się do tego, by uczniowie w odpowiednim momencie o d e r w a l i  
się od modelu, nie wracali już do niego i byli w stanie rozumować: w sposób 
bardziej abstrakcyjny.

2.5. Oczywiście można konstruować inne schematy, akcentując inne aspek
ty matematyzacji. Można np. uzupełnić (1) do schematu prostokątnego, do
kładając czwarty element: rozwiązywanie problemu w samej rzeczywistości
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(symulacja, budowa prototypów i testowanie ich). Oto jeden z takich schema
tów, inaczej niż poprzedni rozkładający akcenty (Walusinski, 1974):

(2)

obserwowanie

Warto uwypuklić różnice między (1) i (2). „Obserwowanie” zostało wyodręb
nione w (2) jako osobny etap poprzedzający przejście do modelu, natomiast 
w (1) jest to włączone w proces matematyzacji. W (1) jest „interpretowanie” , 
które zostało w (2) rozbite na dwa etapy: „konkretyzowanie” (przekład pojęć 
matematycznych na pojęcia z rzeczywistości) i „konfrontowanie” (weryfikacja 
sensowności i poprawności otrzymanego rozwiązania). Ponadto zmienione są 
pewne nazwy, co wiąże się z przesunięciem akcentów. Słowo „matematyzacja” 
zostało zastąpione przez „abstrahowanie” (por. 4.9); zwrot „stosowanie metod 
matematycznych i dedukcji” (mieści się tu np. rozwiązywanie równania) został 
skrócony do „dedukowania” .

Walusinski pisze ponadto, że dydaktyka powinna kłaść nacisk na wszystkie 
pięć rodzajów aktywności oznaczonych strzałkami w (2); ograniczanie aktyw
ności matematycznych jedynie do dowodzenia, do dedukowania, określił epi
tetem „amputacja” .

2.6. W  (2) charakterystyczne jest wzięcie słowa „rzeczywistość” przez Wa- 
lusinskiego w cudzysłów, co oddaje jego dystans do tego terminu.

Ogólnie biorąc, z uwagi na to, że matematyzacja to kluczowe ogniwo opisu 
jakiegoś fragmentu rzeczywistości za pomocą metod matematycznych, należy 
postawić pytanie, czym ma być ta „rzeczywistość” . Okazuje się, że odpowiedzi 
bywają różne i to w kwestiach ważnych dla nauczania.

W pracy tej przez słowo „rzeczywistość” będziemy rozumieć to wszystko, 
co dotyczy przyrody, społeczeństwa i kultury, włączając w to zarówno kwestie 
praktyczne jak i kwestie pochodzące z fizyki i innych dziedzin nauki poza 
matematyką (tak ujmują to m.in. Blum et al., 2002).
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Vergnaud (1998, s. 237) pisze, że rzeczywistość jest utworzona nie tylko 
z obiektów fizycznych, lecz także z predykatów, sądów o rozmaitym stopniu 
złożoności; co więcej, w rzeczywistości tej istnieją obiekty o różnych poziomach 
abstrakcji, w tym obiekty matematyczne. Podkreśla zarazem, że rzeczywistość 
jest utworzona z sytuacji, z problemów, którymi trzeba się zajmować. Należy 
więc rozpatrywać rzeczywistość dualistycznie: jako zbiór sytuacji (o różnej 
złożoności) i zbiór obiektów (na różnych poziomach).

Freudenthal (1991, s. 41) pisze (w kontekście matematyzacji horyzontal
nej, omawianej w 4.1), że świat życia jest tym, co doświadczamy jako rze
czywistość ; w świecie tym człowiek żyje, działa (i cierpi). Tę ostatnią uwagę 
(napisaną przez Freudenthala w nawiasie) można interpretować jako przeży
wanie emocji, włączając tym samym kwestię emocji dziecka do dyskusji o ma
tematyzacji w nauczaniu.

2.7. Inni autorzy modyfikowali schematy typu (1) lub (2), zastępując 
poszczególne strzałki przez jakiś bardziej rozbudowany układ. Na przykład, 
przejście od sytuacji rzeczywistej do modelu matematycznego można rozbić 
na redukcję problemu (oczyszczenie go ze zbędnych szczegółów, uproszcze
nie), analizę problemu, przeformulowanie go (schematyzacja, matematyzacja 
wstępna) i wreszcie synteza prowadząca do właściwego modelu.

Przy badaniu konkretnych zagadnień często niezbędne okazuje się wie
lokrotne przechodzenie w o b i e  s t r o n y  tego,  co w diagramie oznaczone 
jest jednokierunkową strzałką. Można nawet powiedzieć, że — przynajmniej 
przy pewnych problemach —  oddzielanie tej części rozwiązania, która powsta
je przez analizę modelu, od tej, która powstaje przez analizę rzeczywistości, 
jest sztuczne, tak liczne są bowiem ich wzajemne związki. Podobne uwagi 
dotyczą procesu u c z e n i a  się matematyki w sytuacji, gdy —  rozwiązując np. 
zadania tekstowe metodami algebry — uczeń wykorzystuje inspiracje pocho
dzące z rzeczywistości, symulowanie i czynności wykonywane na konkretach.

Rysując takie schematy graficzne, można brać pod uwagę rozmaite związki 
i sprzężenia zwrotne między stosowaniem metod matematycznych w modelu 
i stosowaniem metod praktycznych w obrębie rzeczywistości. Wówczas jednak

Freudenthal (1991, s. 17) pisał, że rzeczywistość jest zdeterminowana historycznie, kul
turalnie, środowiskowo, indywidualnie i subiektywnie. Rzeczywistości nie rozumiał on onto- 
logicznie (cokolwiek miałoby to znaczyć), a więc ani metafizycznie (Platon), ani fizycznie 
(Arystoteles), ani nawet psychologicznie, lecz zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, tak jak się 
używa tego słowa bez refleksji. Rzeczywistość nie jest ograniczona do świata przestrzeńno- 
czasowego; obejmuje obiekty umysłowe i aktywności umysłu.

Jak daleko w abstrakcji może posunąć się owa „rzeczywistość matematyczna” , można 
stwierdzić w wypowiedziach logików cytowanych poniżej w 7.1; w kontekście teorii modeli 
do „rzeczywistości idealnej” zaliczane bywają fragmenty sformalizowanej teorii mnogości.
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schemat zależności staje się bardziej zawikłany, a nadto (jak zawsze) pojawia 
się kwestia, do jakiego stopnia taki schemat oddaje trafnie istotę zagadnienia.

De Lange (1996, s. 57) podaje prostokątny schemat, w którym strzałki 
reprezentują cykl przejść pomiędzy czterema następującymi trybami postę
powania przy rozwijaniu pojęć matematycznych: | Świat rzeczywisty J — ► 
fMatematyzowanie i refleksje| — > f Abstrakcja i formalizacja] — ► [Mate- 
matyzowanie i zastosowania] — ► |Świat rzeczywisty]. Zwraca on uwagę na 
to, że ujęcie to jest zbliżone do wcześniejszego, ogólniejszego modelu uczenia 
się Lewina: f Konkretne doświadczenia] — > [Obserwowanie i refleksje] — ► 
[Tworzenie się abstrakcyjnych pojęć i uogólnienie] — > [Sprawdzanie wnios
ków z pojęć w nowych sytuacjach] — > [Konkretne doświadczenia] .

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie schematy (takie jak powyż
sze diagramy) są znacznym uproszczeniem, czasem zniekształceniem, ale zara
zem pozwalają uwypuklić pewne aspekty zagadnienia, które inaczej mogłyby 
pozostać niezauważone lub niedocenione.

2.8. Można też przyjąć inny punkt widzenia i uznać, że model (np. równa
nie) jest z reguły częścią jakiejś teorii, i rozważać następujący schemat (Gar- 
ding, 1993, s. 10):

pytania pytania
(3) rzeczywistość model teoria

odpowiedzi odpowiedzi

Zgodnie z tym schematem można stawiać również problemy matematyczne 
w samym modelu (nie wywodzące się bezpośrednio z rzeczywistości) i rozwią
zywać je w ramach odpowiedniej teorii. Ponadto można uznać, że słowo „rze
czywistość” w lewej ramce obejmuje nie jeden problem, lecz całą dziedzinę 
problemów, rozwiązywanych w modelu, który też składa się z wielu części. 
Z drugiej strony, w wielu wypadkach wygodnie jest zrezygnować z prawej części 
schematu (3), traktując model wraz z teorią jako całość.

2.9. Dla zrozumienia współczesnego oblicza matematyki bardzo ważna jest 
idea modelu drugiej generacji (wspomnimy o niej jeszcze w 3.3, przykład 7).

Dla matematyków było oczywiste, że obiekty matematyczne są abstrak
cjami i że logiczne rozumowanie ostatecznie rozstrzyga o tym, co jest 
prawdą, a co fałszem. Stosujący matematykę w fizyce zawsze pamięta
li o testach eksperymentalnych. Szczegółowa analiza składników mode
lu nie miała w takich warunkach uprzywilejowanej pozycji. Analizy ta
kiej dokonano dopiero w XX wieku wraz z systematyzacją matematyki. 
Doprowadziła ona do powstania modeli matematycznych nazywanych 
zbiorami, grupami, przestrzeniami liniowymi, przestrzeniami topologicz
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nymi. Na ich świat realny składają się raczej obiekty matematyczne niż 
przedmioty znane z życia codziennego. W tym sensie są one modelami 
drugiej generacji. (...) Problem leży w tym, że dzieci i — w większości — 
uczniowie szkół średnich myślą w sposób bardzo konkretny i trudno im 
się oswoić z modelami matematycznymi drugiej generacji. (...) Ci obda
rzeni zdolnościami matematycznymi i zainteresowaniem dla tego przed
miotu radzą sobie świetnie z wieloma modelami matematycznymi, ale 
większość jest za pan brat tylko z liczbami i prostymi figurami geome
trycznymi. Taka jest przyczyna połowicznego powodzenia tzw. „nowej 
matematyki” (Garding, 1993, s. 15-16).

Rozważania te można zilustrować, posiłkując się następującym schema
tem (por. Garding, 1993, s. 16), obejmującym (jako typowy przykład) pojęcie 
grupy:

(4) rozmaite problemy matem. grupa teoria grup

Jeszcze inaczej ideę modelu drugiej generacji można przedstawić w schemacie 
zmodyfikowanym następująco:

obiekt rzeczywisty model matematyczny obiektu —H teoria strukturalna

Gray, Pinto, Pitta i Tall (1999, s. 117) zwracają uwagę na charakterys
tyczne o d w r ó c e n i e  d y d a k t y c z n e  przy takich zaawansowanych teoriach. 
Wcześniej uczeń konstruował w umyśle pewne własności z n a n y c h  mu już 
obiektów (np. konstruował w umyśle własności prostokąta ze swoich percep
cji fizycznych przedstawień prostokąta i manipulowania figurami, a własności 
liczb —  ze swego operowania liczbami i ich symbolami). W teoriach takich jak 
teoria grup sytuacja jest odwrotna: obiekty umysłowe konstruuje się na pod
stawie „ znanych” własności nieznanych obiektów. To oczywiście stwarza nowe 
trudności poznawcze.

Do kwestii wieloznaczności słowa „model” powrócimy poniżej w części 6.

2.10. W części 4 pokażemy inne podejście do kwestii ilustrowanych dia
gramami (1) i (2), analizując (pochodzącą od Treffersa i innych dydaktyków 
z Utrechtu) koncepcję matematyzacji horyzontalnej i matematyzacji wertykal
nej zagadnień wywodzących się z rzeczywistości.

3. Spłaszczanie się hierarchii p o ję ć . Mniej lub bardziej skomplikowane 
hierarchie pokrewnych pojęć (uszeregowanych według stopnia ich trudności, 
złożoności lub według kolejności kształtowania się w filogenezie lub ontoge- 
nezie) były przedmiotem badań wielu autorów (m.iri. Piaget i Garcia, 1989;



122 Zbigniew Semadeni

Sfard, 1991; Dubinsky, 1991; Dubinsky et al., 1994). Będziemy teraz analizować 
sytuacje, w których na pewnym etapie rozwoju historycznego matematyki lub 
rozwoju indywidualnego człowieka można uznać, że jakieś pokrewne pojęcia 
znajdują się jakby na różnych poziomach takiej hierachii, a w późniejszym 
rozwoju pojęcia te zrównują się jakby poziomem.

3.1. W pracy tej nawiązujemy do koncepcji przejścia* od procesów do 
pojęć, którą przedstawili Gray i Tali (1994, s. 136), posługując się m.in. nastę
pującym przykładem:

(5)

Schemat ten ilustruje rozwój pewnych pojęć arytmetycznych u dziecka. Dwa 
dolne prostokąty odpowiadają stopniowemu przechodzeniu od procesu liczenia 
(rozmaitych przedmiotów) do pojęcia liczby. Następnym etapem w rozwoju 
dziecka (który częściowo zachodzi na poprzedni) jest uczenie się dodawania.

Wyróżnia się tu trzy poziomy. Dziecko będące na pierwszym poziomie po
trafi jedynie przeliczać w s z y s t k o  od 1 do 9. Drugim z kolei jest poziom 
doliczania (które polega na tym, że gdy np. trzeba obliczyć 5+4, dziecko wy
powiada cztery liczby następujące po 5, tj. liczby 6, 7,8,9). Badania pokazały, 
że jest to poziom istotnie bardziej zaawansowany od poprzedniego. Doliczanie 
do 5 wymaga ukształtowania się pojęcia liczby 5 jako pewnego obiektu, nie 
wystarczy już 5 na poziomie procesu (tj. przeliczania do 5). Gdy dziecko na 
drugim poziomie dodaje 4 do 5 przez doliczanie i otrzymuje wynik 9, liczba 
5 jest wprawdzie dla niego już pewnym obiektem, ale następny człon „+ 4 ” 
(dodanie 4) pozostaje jeszcze ciągle na poziomie procesu.

Na trzecim poziomie dziecko jest już w stanie traktować 5+4 jako p o j e 
d y n c z ą  liczbę (równą 9). Odbywa się to na drodze kondensacji: stopniowego 
skracania czasu wykonywanych czynności i zmniejszania w nich roli świadomej 
uwagi. Istotną rolę w takim przejściu odgrywa fakt, że zarówno proces jak 
i jego wynik oznaczone są tym samym symbolem (np. 5+4). Osiągnąwszy ten

*Istnieje wiele prac dotyczących rozwoju pojęć matematycznych, w których centralną rolę 
gra koncepcja przechodzenia od dynamicznego procesu do ujmowania go jako (statycznego) 
obiektu. Odpowiednią literaturę można znaleźć w (Gray, Pinto, Pitta i Tall, 1999).
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poziom, dziecko jest w stanie swobodnie przechodzić od procesu do obiektu 
i z powrotem.

Wcześniej, gdy dodawanie 5+4 było jeszcze u niego na poziomie procesu, 
potrafiło ono interpretować zapis 5+4 jedynie jako polecenie wykonania ob
liczenia, toteż miało opory przed zaakceptowaniem zapisów niezgodnych z tą 
interpretacją, tj. takich jak 9 =  5+4 i 5+4 =  4+5.

Schemat (5) pokazuje trzy takie (zaznaczone poziomymi liniami) przejścia 
od procesu do pojęcia. Jeśli dziecko potrafi działać jedynie na niższym poziomie 
wykonywania odpowiednich czynności po kolei i dostaje zadanie na wyższym 
poziomie, np. porównanie liczb 17-(24+37) i (24+37)-17, zadanie jest dla 
niego znacznie trudniejsze niż dla ucznia, który potrafi już traktować 24+37 
jako liczbę bez jej obliczenia.

Gray i Tali wyciągają stąd wniosek, że dzieci, które osiągnęły wyższy po
ziom na drodze rozwoju od procesu do obiektu rozwiązują jakby łatwiejsze za
dania*.

Okazuje się, że różnica miedzy poziomem „tylko proces” a poziomem dwo
istego ujmowania „proces-obiekt” jest z a s a d n i c z a .  Zadanie, które jest nie
trudne dla ucznia znajdującego się już na (wyższym) poziomie elastycznego 
rozumowania proces-obiekt, może być nieosiągalne dla dziecka, które nadal 
pozostaje na poziomie procesu.

Rozważmy ponownie wyrażenie 17-(24+37); przykład ten jeszcze wyraź
niej uwypukla istotę rzeczy. Jeśli dodawanie i mnożenie (w takim zakresie licz
bowym) pozostają u dziecka na poziomie procesu, potrafi ono wykonać podane 
obliczenia po kolei, natomiast nie jest jeszcze w stanie myśleć o tym wyrażeniu 
jako o iloczynie dwóch liczb: liczby 17 i liczby 24+37. Dopiero osiągnąwszy 
wyższy poziom, dziecko jest w stanie ująć 17 • (24+37) jako iloczyn dwóch liczb 
b ez  k o n i e c z n o ś c i  uprzedniego wykonania zapisanego dodawania. Wtedy 
może już stać się dla niego jasne np. to, że 17 - (24+37) =  (24+37) • 17 również 
wtedy, gdy nie obliczy ono, ile to jest 24+37.

A. Demby (1990, s. 81) zwróciła uwagę, że przy stosowaniu działań odwrot
nych możliwe są dwa sposoby postępowania; objaśnimy je na przykładach dzia
łań 28+75 oraz 14-15. Pierwszy sposób to obliczenie najpierw 28+75 =  103 
i dopiero potem 103—75 =  28 bądź 14-15 =  210 i 210:15 =  14. Drugi sposób 
postępowania to 28+75—75 =  28 i 14-15:15 =  14. Dla matematyka oba te

Można posłużyć się tu następującą metaforą. Jeśli jakieś zadanie (np. powieszenie ob
razka) wymaga wykonania czynności gdzieś wysoko, jest ono znacznie trudniejsze dla ucznia 
niskiego niż dla wysokiego, m.in. dlatego, że wysoki uczeń lepiej widzi całą sytuację i nadto 
nie potrzebuje wkładać tyle wysiłku w samo sięganie wysoko. Niski uczeń może próbować sta
nąć na stołku; gdyby jednak przedmiot znajdował się jeszcze wyżej, uczeń musiałby stawiać 
jedne stołki na drugich.
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sposoby są równoważne, różnią się nieistotnie; niespodzianką może być więc 
to, że pewni uczniowie klasy IV znali pierwszy sposób postępowania, ale mimo 
to nie było dla nich jasne, że przy obliczeniach typu 28+75—75 i 14-15:15 
(zwłaszcza przy drugim) można od razu podać wynik, bez wykonywania pierw
szego działania. Różne mogły być tego przyczyny, ale nasuwa się między in
nymi następująca interpretacja: dla uczniów tych suma 28+75 i iloczyn 14-15 
nie były jeszcze liczbami, nie mogli więc wykonywać w myśli żadnych dal
szych działań na takich nieobliczonych wyrażeniach; możliwe jest też, że dla 
niektórych uczniów suma 28+75 już była liczbą, a iloczyn 14-15 jeszcze nie.

3.2. Jednakże na ogół później (po miesiącach lub latach) u tych uczniów, 
którzy dają sobie radę z matematyką, owe poziomy się wyrównują, co można 
przedstawić na takim schemacie:

Zjawisko takiego wyrównania poziomów pojęć w miarę ich rozwoju będziemy 
nazywać spłaszczaniem się hierarchii*. Spłaszczanie się —  takie, jak stopniowe 
przejście od hierarchii typu (5) do bardziej wyrównanego statusu pojęć w (6) — 
nie znaczy bynajmniej, że pojęcia stają się jednakowo trudne. Nadal niektóre 
z nich mogą pozostać trudniejsze pod rozmaitymi względami (np. obliczanie 
iloczynów jest trudniejsze od obliczania sum), ale różnica pojęciowa nie jest 
już tak zasadnicza, jak wcześniej.

Gdy hierarchia rozpatrywanych pojęć ulegnie spłaszczeniu, rozumowania 
uczniów stają się bardziej zaawansowane; potrafią oni posługiwać się poję
ciami na wyższym poziomie (np. manipulować w obliczeniach sumą 5+4 jak 
pojedynczym obiektem). Procesy (takie jak liczenie, doliczanie i inne) nadal 
odgrywają pewną rolę, ale nie jest to już rola fundamentalna. Uczniowie stają 
się zdolni do elastycznego rozumowania; wykorzystują związki między poję

*Na określenie tego zjawiska Gray i Tali (1994) użyli terminu collapse of hierarchy. Użyli 
oni tego słowa collapse również jako czasownika w zdaniu: ... proceptual view ... collapses the 
hierarchy into a single level. Angielskie słowo collapse znaczy: zawalenie się (np. budynku), 
upadek (np. instytucji, rządu), opadnięcie (np. ogromnie zmęczonego człowieka na fotel), 
omdlenie, zapaść (nb. to medyczne znaczenie jest jedynym, w jakim używa się polskiego 
słowa „kollaps” ), ujście powietrza (np. z balonu). Niemal wszystkie te znaczenia sugerują 
coś negatywnego i ponadto będącego dość nagłym zdarzeniem. Z tego powodu słowo to nie 
wydaje się trafne w odniesieniu do opisywanego zjawiska, które jest 1° zdecydowanie pozy
tywne i 2° długofalowe. Spłaszczenie hierarchii pojęć na ogół nie następuje szybko, lecz jest 
wynikiem stopniowego rozwoju pojęć. Mogą się wprawdzie zdarzyć przypadki nagłego olśnie
nia, skoku rozwojowego, ale w podawanych tu przykładach chodzi raczej o długo trwający 
proces. Dodajmy, że słowa „spłaszczenie” używa się, mówiąc np. o spłaszczaniu się terenu 
na zboczu góry, gdy droga staje się mniej stroma.
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ciami, które są już dla nich na tym samym poziomie. Jednakże dla uczniów, 
którzy ciągle pozostają na etapie procesów, owa hierarchia pojęć nadal jest 
istotna. Co więcej, w miarę jak zadania arytmetyczne stają się coraz bardziej 
złożone, efekty różnic między tymi dwoma grupami uczniów kumulują się, 
toteż dystans między nimi staje się coraz wyrazistszy.

3.3. Celem obecnych rozważań jest zwrócenie uwagi na znaczenie zjawiska 
spłaszczania się hierarchii pojęć, które nie ogranicza się tylko do początków 
arytmetyki, ani też nie musi być bezpośrednio związane z brakiem przejścia 
od jakiegoś procesu do obiektu. Na kolejnych przykładach ukażemy pewne 
charakterystyczne cechy takich spłaszczeń.

Przykład 1. Na początku nauki szkolnej uczeń zazwyczaj zna małe licz
by (np. pierwszą dziesiątkę); świat dużych liczb ciągle jeszcze jest dlań obcy. 
Dziecko może z wewnętrznym przekonaniem powiedzieć, że wynik dodawania 
nie zależy od kolejności składników, że z a w s z e  tak musi być, dla wszystkich 
liczb, może nawet sensownie objaśnić przestawianie liczb w dodawaniu, ale 
zarazem dziecko to, spytane np. czy 345+278 jest równe 278+345, może 
odpowiedzieć, że tego nie wie, bo nie umie dodać tak dużych liczb (choć może 
rozumieć zapis 345). „Małe liczby -  duże liczby -  bardzo duże liczby” to pewna 
hierarchia pojęciowa, ulegająca później spłaszczeniu.

Należy tu wyraźnie podkreślić, że dla każdego człowieka operowanie du
żymi liczbami jest trudniejsze niż operowanie małymi, ale u osób na wyższym 
poziomie rozwoju są to trudności rachunkowe, ale nie zasadnicze, pojęciowe.

Poniżej pokażemy przykłady takiego spłaszczania się zarówno w aspekcie 
filogenetycznym jak i w ontogenetycznym.

Przykład 2. Przejście od liczb naturalnych do ułamków stanowi począt
kowo dla dziecka ogromny skok poziomu pojęciowego i związane z tym trud
ności. W rozwoju historycznym matematyki proces akceptowania ułamków 
trwał stulecia (Freudenthal, 1973, s. 10).

Jeszcze poważniejsze trudności stwarzał matematykom problem akcepta
cji pojęcia liczby ujemnej, które powstało w Chinach, a potem przez Indie 
i Arabów dotarło do Europy, gdzie było przyjmowane z wielkimi oporami. 
Cardano używał nazw „liczby fikcyjne” lub „fałszywe” (numeri ficti, numeri 
falsi) na określenie liczb ujemnych i ich pierwiastków, w przeciwieństwie do 
liczb dodatnich, które zwał „prawdziwymi” (numeri veri). Nawet jeśli w obli
czeniach używano liczb ujemnych, przy ostatecznej prezentacji wywodów sta
rano się ich unikać. Było to w znacznym stopniu wynikiem tego, że mate
matycy rozumieli liczbę jako stosunek dwóch jednorodnych wielkości, trudno 
było więc przy takim ujęciu wyobrazić sobie liczby ujemne (Ferreirós, 1999,
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s. 119). Pojęcia: liczb ujemnych i powstawały w wyniku zarówno ze
wnętrznych potrzeb kulturowych jak i wewnętrznych napięć w samej matema
tyce (Juszkiewicz, 1975, s. 184-186, 239, 342-344; Wilder, 1968, s. 146-148). 
Przezwyciężanie trudności pojęciowych związanych z liczbami ujemnymi nie 
było kwestią lat, lecz pokoleń. Dzisiaj również liczby ujemne stanowią wyższy 
poziom hierarchii dla dziecka, ale skok pojęciowy jest u nich znacznie mniejszy 
niż u matematyków kilkaset lat temu; zawdzięczamy to coraz bardziej rozpo
wszechnionemu używaniu liczb ujemnych w życiu codziennym (temperatury, 
ostatnio też piętra w windzie).

Widzimy tu wpływ uwarunkowań kulturowych na spłaszczanie się hierar
chii pojęć i na zmianę sposobu ujmowania liczb przez ogół matematyków. Nowe 
generacje wprowadzane są w inne myślenie o liczbach, które staje się dla nich 
naturalne, toteż nie rozumieją dawniejszych trudności.

Dla studenta uniwersytetu (czy licealisty) liczby naturalne, liczby wymier
ne dodatnie, liczby ujemne —  to po prostu szczególne przypadki liczb rze
czywistych i w tym sensie można mówić o spłaszczeniu się ich wcześniejszej 
hierarchii, zarówno w aspekcie filogenetycznym jak i ontogenetycznym; wpraw
dzie nadal ułamki i liczby ujemne są trudniejsze (w rachunkach, w konstruk
cjach teoretycznych) od naturalnych, ale nie ma już tak zasadniczej różnicy 
poziomów pojęciowych, jak na wcześniejszych etapach rozwoju.

Narzuca się tu myśl, że tego rodzaju spłaszczenie jest ściśle powiązane 
z tworzeniem się pojęcia liczby rzeczywistej i jest niezbędne do właściwego 
rozumienia tego pojęcia. Używając terminologii wprowadzonej w (Semadeni, 
2002, s. 66), można więc przypuszczać, że ujmowanie liczb rzeczywistych jako 
pojęcia jednolitego uwarunkowane jest właśnie istnieniem takiego spłaszczenia.

Przykład 3. W pewnym okresie opanowywania algebry uczeń daje już 
sobie radę z równaniami postaci ax ±  6 — c, gdzie a, 6, c są danymi liczbami, 
na których trzeba wykonywać działania, aby móc rozwiązać takie równanie, 
natomiast równania postaci ax ±  b =  cx ±  d okazują się poza zasięgiem jego 
możliwości, bowiem wymagają wykonania działań na nieznanej liczbie x. Ten 
wielokrotnie stwierdzany fakt (Gray, 2002; Gallardo, 2002, s. 173) wskazuje na 
zasadniczą różnicę poziomów trudności tych dwóch typów równań. Jednakże 
dla studenta jedne i drugie są po prostu równaniami liniowymi, na tym samym 
poziomie abstrakcji; przyszłemu nauczycielowi może nie przyjść do głowy, że 
dla dziecka różnica ta ma aż tak wielkie znaczenie.

Przykład ten (podobnie jak wiele innych) wyraźnie ukazuje ważne, choć 
niedoceniane zjawisko: u większości dorosłych (w szczególności u matematy
ków uniwersyteckich i u nauczycieli) spłaszczenie się hierarchii wielu pojęć 
dokonało się dawno temu, gdy chodzili jeszcze do szkoły, nie pamiętają więc
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swych wcześniejszych trudności; w konsekwencji bez przeprowadzenia specjal
nych badań dorosłym trudno jest pojąć, skąd się biorą pewne trudności dzieci 
z matematyką. Matematycy odnoszą nieraz złudne wrażenie, że jakieś omawia
ne pojęcie powinno być łatwe dla ucznia, i nieraz kwestionują fakty stwierdzane 
przez nauczycieli. Taka interpretacja rzuca światło na jedną z wielu przyczyn 
niewłaściwego nauczania matematyki.

Przykład 4. Zdarzają się uczniowie liceum, którzy nie mają problemów 
z pojmowaniem (nietrudnych) zbiorów punktów płaszczyzny, ale zarazem iden
tyfikują np. rodzinę wszystkich prostych równoległych do danej prostej z całą 
płaszczyzną (innymi słowy, interpretują taką rodzinę jako sumę mnogościową 
odnośnych figur).

Wiąże się to zapewne z nieuświadomionym traktowaniem pojęcia zbioru 
jakby w sensie kolektywnym (a nie w sensie dystrybutywnym, jak jest przyjęte 
w matematyce, por. Bryll i Sochacki, 1997). W niektórych sytuacjach mają 
więc oni zasadnicze trudności z pojęciem: „zbiór, którego elementy są zbiorami 
punktów” . Jednakże u części tych uczniów opisana tu trudność później zanika. 
Tak więc hierarchia pojęć: „pojedynczy zbiór -  rodzina zbiorów” spłaszcza się; 
nie ma już takiego skoku trudności między tymi pojęciami, jak uprzednio.

Przykład 5. Przestrzeń czterowymiarowa jest dla większości ludzi czymś, 
co przekracza ich możliwości pojmowania. Natomiast w kursie zaawansowanej 
analizy R3 i R4 stają się po prostu szczególnymi przypadkami Rn. Należy przy 
tym podkreślić, że to spłaszczenie hierarchii nie oznacza bynajmniej równego 
stopnia trudności (podobnie jak np. przy przejściu od liczb naturalnych do 
ułamków lub od liczb wymiernych do niewymiernych); chodzi jedynie o to, 
że nie ma już takiej totalnej niemożności pojmowania przestrzeni czterowy- 
miarowej jak wcześniej. Nadal kwestie dotyczące przestrzeni RA są na ogół 
istotnie trudniejsze od analogicznych kwestii dotyczących R3, podobnie jak 
przestrzeń i?3 jest znacznie trudniejsza od płaszczyzny R2, zwłaszcza jeśli ma 
się do czynienia z mniej oczywistymi tworami geometrycznymi. Przy wielu 
jednak zagadnieniach (takich jak pojęcie płaszczyzny stycznej do powierzchni 
lub pojęcie całki) trudności napotykane przy i?4 i R3 są zbliżone.

Czy rozważanie przestrzeni RĄ składającej się z ciągów (x,y,  z, t) rzeczy
wiście usuwa trudności pojęciowe związane z niemożliwością wyobrażenia sobie 
(w sensie wyobraźni przestrzennej) tworów w R4 ? Powszechne jest mniemanie, 
źe np. nie można narysować czterowymiarowego prostopadłościanu. Okazuje 
się jednak, że taki rysunek jest możliwy! Aby go wykonać, trzeba uświado
mić sobie, że zwykły rysunek sześcianu w R3 to jedynie r y s u n e k  r z u t u  
równoległego tego sześcianu na R2. Taki rzut zachowuje równoległość krawę
dzi, ale zachowuje jedynie niektóre odległości i nie zachowuje prostopadłości.
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(0 ,1 , 1) ( 1 , 1 , 1 )

( 1 , 1 ,0 )

Kluczem do odpowiedzi na powstawione pytanie jest więc to, że rysunek 
czterowymiarowego prostopadłościanu też musi być pewnym rzutem na płasz
czyznę, z ograniczeniami interpretacyjnymi podobnymi do tych, które zaob
serwowaliśmy w przypadku rysunku sześcianu.

( 0 , 1 , 1 , 1)
( 1 , 1 , 1 . 1 )

Pomocne przy interpretacji tego rysunku jest zaznaczenie współrzędnych 
punktów (w celu uniknięcia natłoku oznaczeń współrzędnych, wydłużone zo
stały nowe skośne linie). Można tu odnaleźć wszystkie wierzchołki, krawędzie, 
ściany dwuwymiarowe i ściany trójwymiarowe. Pomocna okazuje się też kom- 
binatoryka.

Zajmowanie się funkcjami na R  jest bez porównania łatwiejsze niż funkcja
mi na R2, których trójwymiarowych wykresów nie da się narysować (możliwe 
są jedynie ich rzuty płaskie). Z kolei jednak funkcje rzeczywiste na R2 są bez 
porównania łatwiejsze niż analogiczne funkcje na R3 (a także funkcje zespolone 
typu u +  iv — f ( x  +  i?/)), których wykresy leżą w przestrzeni czterowymiaro-
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wej; bardzo trudna jest ich wizualizacja geometryczna, ale przy odpowiedniej 
animacji komputerowej można je oglądać jakby z lotu ptaka na filmie (Ban- 
choff, 1978). Warto tu dodać, że — jak wynika z badań dotyczących fizjologii 
spostrzegania — nieruchome linie wydają się płaskie, a ruch nadaje takim li
niom wrażenie przestrzenności; BanchofF uzyskał podobny efekt dla obiektów 
czterowymiarowych.

Idąc dalej tym tropem, można rzec, że zajmowanie się funkcjami na R3 
jest bez porównania łatwiejsze niż funkcjami na RĄ, których 5-wymiarowy 
wykres jest istotnie bardziej skomplikowany nawet przy użyciu komputera. 
Mamy więc pewną gradację coraz trudniejszych problemów, ale przejście od 
wymiaru 3 do 4 nie jest już trudnością nie do pokonania. To też można uznać 
za pewne zjawisko spłaszczenia się hierarchii, jakkolwiek inne od poprzednich.

Przykład 6. Geometrie nieeuklidesowe były ongiś nie do pojęcia nawet 
dla wybitnych matematyków; dziś są w stanie opanować to lepsi studenci.

Przykład 7. Jeszcze inna jest natura spłaszczania się hierarchii pojęć 
przy matematyzacji drugiej generacji (wspomnianej w 2.8). Wyjaśnijmy to 
na przykładzie algebry liniowej. Zdarza się często, że niezbyt dobrzy studenci 
rozumieją wprawdzie problemy rozwiązywania układów równań liniowych na 
poziomie współrzędnych x i , . . . , x n, ale pojęcie abstrakcyjnej przestrzeni li
niowej jest dla nich trudne, obce, nawet jeszcze wtedy, gdy kończą studia. 
Natomiast dla matematyka uniwersyteckiego, który zajmuje się tym od lat, 
ogólne struktury stają się naturalne, znajome i — co najistotniejsze — apa
rat pojęciowy np. przestrzeni liniowych wydaje się im prostszy, łatwiejszy od 
żmudnego rachowania na elementarniejszym poziomie współrzędnych. Skok 
pojęciowy między rachowaniem na współrzędnych x i , . . . , x n a przestrzenią 
liniową ulega spłaszczeniu.

3.4. Powyższy przykład ilustruje pewne ogólne zjawisko: aksjomatycznie 
wprowadzane struktury —  osiągnięcie XX wieku — są wprawdzie bardzo trud
ne dla początkujących, często poza zasięgiem ich możliwości, ale szybko stają 
się naturalne dla wybitnych studentów. Gdy oni z kolei później kształcą na
stępne generacje studentów, nie zdają sobie sprawy, że te ogólne struktury nie 
są na ogół ułatwieniem, lecz poważną barierą pojęciową dla przeciętnych ucz
niów lub studentów. Zjawisko to było szczególnie wyraźne we Francji w czasach 
reform przeprowadzanych pod hasłem: la mathematique moderne.

Tak więc właśnie owo spłaszczanie się hierarchii pojęć, będące pewną pra
widłowością w rozwoju matematyki i w rozwoju pojęć u poszczególnych ludzi, 
jest jedną z głównych przyczyn zjawiska nadmiernej formalizacji nauczania 
w czasach „nowej matematyki” i później. Spłaszczenie to powoduje bowiem
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niemożność wyobrażenia sobie przez matematyka trudności, jakie ma osoba, 
dla której w danym momencie poziom nowych pojęć jest nieosiągalny. Dopiero 
dzięki badaniom empirycznym procesu uczenia się udaje się zidentyfikować 
pewne trudności uczniów, wykazać istnienie pewnych hierarchii i w konse
kwencji starać się opisać naturalną drogę kształtowania się pojęć.

Można podać wiele przykładów takich prób pokonywania „na skróty” sko
ków hierarchii pojęć przez twórców rozmaitych „propozycji dydaktycznych” , 
u których hierarchia ta uległa znacznie wcześniej spłaszczeniu —  nieświa
domych ogromu trudności, jakie muszą mieć z tym uczniowie. We Francji 
„królewską drogą do geometrii” dla uczniów miała być aksjomatyka przestrzeni 
liniowej z dodatnio określonym iloczynem skalarnym; zwolennikiem umiarko
wanej wersji tej drogi był (Choquet, 1962). Innym przykładem takich prób 
jest pomysł wykorzystania pojęcia funkcji liniowej do objaśniania proporcjo
nalności, a także pomysł określania funkcji jako zbioru par.

3.5. Sporo danych świadczy o tym, że zjawisko spłaszczania się hierarchii 
pojęć jest ściśle związane z kształtowaniem się odpowiednich i de i  g ł ę b o 
kich,  opisanych w (Semadeni, 2002). Jednakże bynajmniej nie zawsze ukształ
towanie się idei głębokich powoduje spłaszczenie się hierarchii; pewne pojęcia 
wydają się trudniejsze immanentnie (tzn. ze swej natury, a nie na skutek na
szych ograniczeń poznawczych), są na wyższym poziomie od pewnych innych. 
Do takich pojęć należą m.in. to, na czym opiera się tzw. matematyka wyższa: 
granica ciągu, pochodna funkcji itp.

W (Semadeni, 2002, s. 68-71) wprowadzone zostały określenia pewnych 
typów pojęć semantycznie złożonych: agregatóiu (takich jak np. pojęcie funk
cji lub pojęcie grupy) oraz konglomeratów (takich jak np. pojęcie kąta). Można 
przypuszczać, że zjawisko spłaszczania się hierarchii pojęć inaczej przedstawia 
się w przypadku konglomeratów, a inaczej w przypadku agregatów.

3.6. Przykłady spłaszczania się hierarchii pojęć można by mnożyć. Prze
ważająca większość tego typu zjawisk —  w wieloletnim procesie uczenia się 
matematyki —  to setki drobnych, na ogół niezauważanych spłaszczeń poje
dynczych skoków trudności w hierarchii pojęć.

Ponadto szczególnie ważnych przykładów różnic poziomów trudności ule
gającej stopniowemu spłaszczeniu dostarczają rozmaite sytuacje związane 
z przejściem od świata życia do świata pojęć i symboli matematycznych. Będzie 
to omawiane w następnej części tej pracy.

4. H olenderska k on cepcja  horyzontalnych  i w ertykalnych sk łado
w ych  m atem atyzacji. Określenia: matematyzacja horyzontalna (będziemy 
używać skrótu: MH) i matematyzacja weriykalna (MW) pojawiły się w pracach
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A. Treffersa*. Kwestię tę podjął później Freudenthal (1991, s. 41, 133-137) 
i inni Holendrzy: Graveraeier; de Lange; Treffers i Goffree; Strefland; van Dor- 
molen (dokładniejsze dane o odpowiednich publikacjach, których znaczna część 
ukazała się po holendersku, podają: de Lange, 1996; Hershkowitz, Parzysz 
i van Dormolen, 1996). W  niektórych wypowiedziach inaczej rozłożone są ak
centy: zamiast rozpatrywać dwa rodzaje matematyzacji, mówi się o składowej 
horyzontalnej i składowej wertykalnej matematyzacji.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że — jakkolwiek ogólna idea MH i MW 
jest klarowna —  to jednak szczegóły dotyczące poszczególnych przykładów na
stręczają wielu wątpliwości interpretacyjnych. Rozkład matematyzacji na MH 
i MW zależy bowiem od rozmaitych czynników, przede wszystkim od stopnia 
ukształtowania się pojęć matematycznych u dziecka. Określenia MH i MW 
podane przez Freudenthala i innych autorów są dość ogólnikowe. Koncepcje 
te można lepiej zrozumieć na podstawie przykładów podanych przez Freuden
thala, jednakże dokładniejsza analiza podanych przez niego przykładów raczej 
mnoży wątpliwości, niż je wyjaśnia. Poniżej postaramy przybliżyć te koncep
cje, uzupełniając je zarazem i rozwijając. Pomimo wspomnianych nieostrości 
świadomość tego, że matematyzacja zasadniczo składa się z MH i MW jest 
niewątpliwie ważna, zwłaszcza w kontekście prób opisu dróg, którymi podąża 
myśl dziecka uczącego się matematyki.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że część autorów uważa, 
że matematyzacja prowadzi od wyjściowej sytuacji problemowej dotyczącej 
rzeczywistego świata do pewnego modelu matematycznego, ale niektórzy z a- 
w ę ż a j ą  zakres słowa „matematyzacja” do jedynie drugiego kroku: przejścia 
od wstępnie uschematyzowanego problemu do modelu. W tym drugim ujęciu 
przez matematyzację rozumie się jakby wertykalną jedynie część procesu.

4.1. U Treffersa i u Freudenthala MH prowadzi od świata życia do świata 
symboli i dzięki temu dane zagadnienie z życia staje się dostępne dla apa
ratu matematyki. W  świecie matematyki zagadnienie przedstawione w języku 
symboli jest kształtowane i przetwarzane w sposób mniej lub bardziej wyrafi
nowany; to jest właśnie MW.

Granice świata życia i świata matematyki są nieostre. Światy te mogą

Tłumacząc na język polski terminy: horizontal mathematising i vertical mathematising, 
można by również użyć rodzimych słów: „pozioma” i „pionowa” ; lepiej jednak je zarezer
wować do innych sytuacji (np. gdy analizowanie MH i M W  dotyczy matematyzacji jakiejś 
konkretnej sytuacji p r z e s t r z e n n e g o  pionu i poziomu).

Freudenthal używał też zwrotów typu: vertically interpreted; a process that starts horizon
tally and finishes vertically; horizontally introduced and vertically processed; horizontal and 
vertical tracks alternate with each other. Określenia te pokazują rozmaite niuanse związane
z rozróżnieniem M H i M W .
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się poszerzać lub kurczyć, jeden kosztem drugiego. Coś może raz należeć do 
świata życia w jednym przypadku, a w innym do świata symboli (np. mapy, 
figury geometryczne, tabele). Liczby naturalne mogą należeć do świata życia, 
ale abstrakcyjne dodawanie wymaga schematów symbolicznych. Przemienność 
dodawania może być włączona w świat życia; zamiana 2 i 9 na 9 i 2 może 
wynikać z MH, jeśli liczby 2 i 9 są połączone wizualnie (lub w umyśle) jako 
liniowo uporządkowane zbiory (np. w kontekście 9 jabłek w rzędzie po lewej 
stronie i 2 jabłek po prawej) i gdy ich łączny układ jest przeliczany w przeciwną 
stronę. Z drugiej strony, przemienność ta jest interpretowana wertykalnie, gdy 
myśli się o stosowaniu prawa przemienności, gdy jest częścią systemu pojęć 
matematycznych.

Gdy myśli się o mnożeniu liczb naturalnych, można uznać, że w długofalo
wej perspektywie dodawanie jednakowych składników staje się nowym, samo
dzielnym działaniem. Jest to proces, który zaczyna się horyzontalnie, a kończy 
wertykalnie. W  procesach takich ważną rolę odgrywa coraz bardziej zaawan
sowane schematyzowanie.

MH służy do ustalenia związków, pomostu, między sytuacjami niemate- 
matycznymi a ideami matematycznymi; MW to aktywność, w której mate
matyczne elementy są zestawiane, strukturowione, organizowane, rozwijane; 
powstają nowe elementy, często bardziej abstrakcyjne lub bardziej formalne 
niż elementy wyjściowe (Hershkowitz, Parzysz i van Dormolen, 1996, s. 177).

4.2. Freudenthal rozumie MH dość wąsko. W pewnych przypadkach to, co 
dla matematyka jest po prostu bezpośrednim przejściem od rzeczywistości do 
matematyki, Freudenthal rozkłada na MH i MW, zaliczając stosunkowo dużą 
część do MW. Wynika to prawdopodobnie z jego optyki: chodzi mu o proces 
uczenia się przez dzieci. Uwidacznia się to m.in. na przykładzie przeliczania. 
Freudenthal zwraca uwagę, że na to, aby jakiś nieustrukturowiony zbiór (obiek
tów lub wydarzeń) mógł być przeliczony, musi być (przedtem lub w trakcie 
liczenia) jakoś ustrukturowiony (manualnie, wizualnie, akustycznie lub w my
śli) bądź też istniejące już ustruk turo wienie (np. przez układ przestrzenny) 
musi być wyraźnie stwierdzone —  to on uważa za MH. Natomiast zastosowa
nie ciągu liczb do tej struktury jest MW, która zależnie od sytuacji może być 
mniej lub bardziej zaawansowana.

Policzenie elementów dwóch kolejnych zbiorów może być MH, a porów
nywanie liczebności dwóch danych zbiorów przez recytowanie dwóch ciągu 
liczebników i słuchanie, które liczby poprzedzają inne, może być MW.

Ponadto do MW Freudenthal zalicza nie tylko sytuacje, w których używa 
się mnożenia w celu obliczenia liczebności zbioru przedstawionego w postaci 
szyku prostokątnego (lub tak interpretowanego), ale również mniej oczywiste
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sytuacje, np. pisze, że chociaż pięć razy osiem (rzeczy) może być matematy- 
zowane horyzontalnie przez prostokątny schemat 5 rzędów z 8 w każdym, to 
jednak przejście stąd do ciągu: 8,16,24,32,40 uważa on za MW.

Jeżeli —  po zmierzeniu odległości z A do B i odległości z B do C — trzecią 
odległość z A do C otrzymuje się przez dodawanie (bez ponownego mierzenia), 
to mamy do czynienia z MW. Można też rozważyć problem kombinatoryczny: 
Jeśli P i Q są połączone 3 drogami oraz Q i R są połączone 4 drogami, to ile 
jest dróg z P do R przez Q? MH jest widoczna w strukturze zadania; można tu 
zacząć od sprytnego liczenia i skończyć na MW w postaci iloczynu. Stosowanie 
takiego schematu dróg w innych sytuacjach może być bądź MH, bądź MW, 
zależnie od sytuacji. Zastąpienie zaś liczb 3 i 4 symbolami literowymi to już 
oczywiście MW.

4.3. Matematyzowanie wizualnego podobieństwa figur w formie stosun
ków geometrycznych lub arytmetycznych zazwyczaj przebiega wzdłuż pew
nych dróg o zmiennym charakterze: przeplatają się fragmenty horyzontalne 
i wertykalne. MH może dotyczyć rozmaitych codziennych sytuacji (np. kupna 
i sprzedaży) wyrażanych w postaci stosunku liczb lub wielkości. Stosunek może 
być dalej matematyzowany wertykalnie przez schemat funkcji liniowej i jej wy
kres. Związek między stałością stosunku i prostoliniowością to zaawansowana 
MW, podobnie jak związek między wartością stosunku i stromością wykresu.

Znajdowanie związków między tzw. figurami liczbowymi mogą być kwestią 
MH, jeśli opiera się to na wizualizacji układu geometrycznego. Obejmuje to 

m. in. znane związki dotyczące tzw. liczb trój-
• • • • • kątnych (np. suma n początkowych liczb nie-
• * • • • parzystych jest równa liczebności n-tego kwa-
• • • • • dr atu, co można wywnioskować, opierając się
• • • • • na ich geometrycznej interpretacji, przedsta

wionej na lewym rysunku; podobnie prawy 
rysunek ilustruje fakt, że suma n-tej i (n+ l)-ej liczby trójkątnej jest równa 
n-temu kwadratowi). Z chwilą zaś, gdy takie wyrażenia i związki stają się 
formułami do przetwarzania, górę bierze MW.

Podobne uwagi dotyczą trójkąta Pascala. Tak długo, jak trójkąt ten przed
stawiony jest konkretnie, liczne związki między jego elementami można otrzy
mać przez MH (wiele przykładów dotyczących trójkąta Pascala podaje No
wicki, 1983), ale już zwykły wzór algebraiczny na współczynniki dwumienne 
wymaga MW.

4.4. Freudenthal często używa słowa „może” , gdy kwalifikuje coś jako Mil 
lub MW. Parokrotnie podkreśla, że rozróżnienie między MH a MW nie ma 
charakteru absolutnego: zależy od specyficznej sytuacji, od osoby, która to
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rozważa, i od jej środowiska. Freudenthal zwraca też uwagę na to, że dla 
matematyka-eksperta obiekty matematyczne mogą być częścią jego życia w zu
pełnie inny sposób niż dla kogoś początkującego. Rozwiniemy tę kwestię, roz
ważając następujący schemat, zbliżony do (1).

(7)

Przypuśćmy, że chodzi o jakąś typową sytuację z życia, której matema- 
tyzację M symbolizuje ukośna strzałka na powyższym schemacie. Nawiązując 
do idei holenderskiej, w matematyzacji tej wyodrębniamy MH (co symbolizuje 
strzałka pozioma) i MW (strzałka pionowa).

W  poprzedniej części tej pracy opisywaliśmy zjawisko spłaszczania się hie
rarchii. Teraz opiszemy podobne zjawisko, w którym na powyższym schemacie 
pojawiają się dalsze pionowe strzałki MW, a ukośna dotąd strzałka matema
tyzacji M staje się poziomą MH.

Jako sytuację z życia rozpatrzmy jeden z przykładów Freudenthala: 5 rzę
dów po 8 kulek. Oczywiste jest pytanie: Ile jest razem 
tych kulek? Zastanówmy się, mając układ kulek przedsta
wiony na rysunku, co można uznać za odpowiadającą temu 
„sytuację przedstawioną w języku matematyki” .

Rozważymy kilka nasuwających się odpowiedzi na pytanie, czym może być 
MH w tym przypadku. Jeśli pominiemy przypadki, gdy dziecko nie umie poli
czyć tych kulek lub robi to chaotycznie, błędnie, to możliwe są następujące re- 

liczenie kulek po jednej od 1 do 40;akcje ucznia: Mp M i
jest tu 8 i 8 i 8 i 8 i 8 kulek, i liczenie grupami: 8,16,24,32,40; | M2 
nie, że mamy tu 5 razy po 8, czyli 40;

stwierdzenie, że 
stwierdze-

M3 zapisanie symboliczne obliczenia
liczby kulek w postaci 5-8 — 40. Nie jest to ściśle określona hierarchia; rozwój 
dziecka może biec rozmaitymi drogami. W  tekście tym użyliśmy ramek, aby 
zaakcentować, że owe | Mj należy pojęciowo umieścić w schemacie typu (7).

Narzuca się oczywista interpretacja: przejście od powyższego rysunku ku
lek do | Mp to MH. Natomiast przejście od | Mp do | M\ \ lub do | M 2 , czy też
do M3 — to MW. Można (wzorując się na pierwszym przykładzie Freuden
thala dotyczącym przeliczania danego zbioru) stwierdzić, że już samo dostrze
żenie struktury 5 rzędów w rysunku kulek stanowi MH. Ponadto na pewnym 
etapie rozwoju dziecko może spostrzec, że jest tam zarazem 8 rzędów po 5
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kulek; wzbogaca to znacznie liczbę możliwych dróg rozumowania. Widać za
razem, że kwestia, czym ma być MH, zależy od matematycznego zaawanso
wania osoby dokonującej matematyzacji. Poziom ] Mp | jest zapewne najniższy. 
W przypadku nieco bardziej zaawansowanego ucznia można za MH przyjąć 
przejście od rysunku kulek do 1 M\ |, zastępując liczenie po kolei od 1 do 40
przez liczenie po 8, a w jakimś dalszym etapie rozwoju ucznia za MH można 
przyjąć przejście od rysunku kulek do | Mą |. Dziecko, ucząc się liczenia elemen
tów w takim prostokątnym szyku, wielokrotnie przebywa drogi od rysunku do 
matematyki i z powrotem; nie jest to wyłącznie przechodzenie w jednym kie
runku wskazanym przez strzałkę w (7). Wielokrotne powroty do rzeczywistości 
są początkowo dziecku niezbędne.

Rozważanie to pokazuje, że wydzielenie MH i MW ma szczególne znacze
nie przy opisie procesu uczenia się przez dziecko, w tym przypadku — uczenia 
się mnożenia. Natomiast w przypadku osoby, dla której 5-8 =  40 jest oczy
wistością, ideą głęboką, takie rozróżnianie traci swój pierwotny sens, wymaga 
modyfikacji. Następuje spłaszczenie się hierarchii. Można uznać, że w tej sytu
acji MH to przejście od rysunku kulek do | M3 |, bowiem osoba ta nie zwraca
w ogóle uwagi na niższe poziomy, bądź następuje kondensacja procesu przecho
dzenia po opisanej wyżej drodze w jeden bezpośredni krok od kulek od razu do 
| M3 . Teraz, jeśli to jest potrzebne, można — wychodząc z poziomu | M3 | — 
prowadzić bardziej zaawansowane rozumowania, w ramach jakiejś nowej MW.

W tym duchu należy interpretować możliwość zastąpienia schematu (7), 
w miarę wzrostu wiedzy osoby dokonującej matematyzacji, przez zmodyfikowa
ny schemat, w którym dotychczasowa skośna strzałka M staje się poziomą MH, 
a pionowo w górę biegnie nowa strzałka ku czemuś bardziej abstrakcyjnemu. 
Jest to też pewnego typu spłaszczenie się hierarchii pojęć.

4.5. To, czym jest MH w określonej sytuacji (takiej jak powyższy układ 
kulek), podlega ewolucji w miarę rozwoju dziecka, przy czym u różnych dzieci 
może to przebiegać w różny sposób. Nasuwa się przy tym przypuszczenie, że 
gdy w umyśle danej osoby należycie ukształtują się odpowiednie idee głębokie 
(w omawianym przypadku: idea iloczynu liczb naturalnych i jej związek z ideą 
szyku prostokątnego), to najwłaściwsze wydaje się uznanie, że matematyzacja 
horyzontalna prowadzi od sytuacji z życia do odpowiedniej idei głębokiej. Dal
sze zaś przetwarzanie tej idei i przedstawianie tego w ramach jakiegoś działu 
matematyki — to matematyzacja wertykalna.

4.6. Freudenthal akceptuje rozróżnienie MH i MW ze względu na konse
kwencje tego dla dydaktyki matematyki, w szczególności dla charakteryzowa
nia czterech typów stylu edukacji matematycznej wyróżnionych przez TrefFersa
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(w jego publikacjach holenderskich 1978-1988). Typy te można określić przez 
podwójną dychotomię ze względu na obecność lub nieobecność MH i MW 
w zamierzonym procesie uczenia się.

Brak MH charakteryzuje nauczanie mechanistyczne i strukturalistyczne . 
Nauczanie mechanistyczne nastawione jest na ćwiczenie sprawności w wyko
nywaniu ściśle określonych działań arytmetycznych i algebraicznych. W pod
ręcznikach o tendencji mechanistycznej, mającej długą tradycję, pojawiają się 
wprawdzie pojęcia i obliczenia odwołujące się do rzeczywistości, ale jest to za
zwyczaj tak zrobione, że ani nauczyciel, ani uczniowie nie traktują tego serio. 
W nauczaniu mechanistycznym brak jest też MW. Natomiast w nauczaniu 
strukturalistycznym (którego tradycja była żywa m.in. we Francji) do MW 
przywiązuje się wielką wagę, zaniedbując przy tym MH.

MH jest rozwijana w podejściu empirystycznym i w realistycznym. Tradycja 
nauczania empirystycznego, szczególnie silnie zakorzeniona w Anglii, nastawio
na była na kształcenie praktyczne z wykorzystaniem materiałów z otaczającej 
rzeczywistości, jednak z minimalizacją teoretycznych uogólnień.

Nauczanie realistyczne, intensywnie rozwijane w Holandii, kładzie silny 
nacisk zarówno na to, aby nauczanie matematyki wywodziło się ze starannie 
dobranych sytuacji życiowych, jak i na to, aby później prowadzić ucznia do 
pojęć ogólniejszych. Hershkowitz, Parzysz i van Dormolen (1996, s. 177) pod
kreślają, że słowo „realistyczne” odnosi się do rzeczywistości, a nie do sytuacji 
z rzeczywistego życia. Rzeczywistość jest tu rozumiana jako pojęcie s u b i e k 
t ywn e ,  łączące doświadczenia i wyobrażenia danej osoby; w tym sensie bajka 
może być realistyczna dla dziecka, a z kolei prawdziwa sytuacja z życia może 
wcale nie być dla tego dziecka realistyczna.

Nauczanie empiry styczne zaniedbuje składową wertykalną, realistyczne zaś 
dąży do tego, aby po należytej MH z równą później troską starać się rozwijać 
MW, wykorzystując to, co zostało już uzyskane dzięki MH. To nie jest by
najmniej łatwe. Freudenthal pisze, że wielokrotnie widział proponentów reali
stycznej matematyki, którzy czynili to w sposób, który — gdy patrzyło się na 
to z dydaktycznego punktu widzenia — wyglądał bardziej na styl mechanis- 
tyczno-strukturalistyczny niż na realistyczny.

Ów skrzyżowany (choć wyidealizowany, bardzo schematyczny) podwójny 
podział uwidoczniony jest w następującej tabelce (Freudenthal, 1991, s. 133):

Terminu nauczanie strukturalistyczne w tym kontekście użył Freudenthal (1991, s. 133- 
135); jest to nauczanie matematyki już wyraźnie ustrukturowionej. W  latach sześćdziesiątych 
strukturalistyczny punkt widzenia nastawiony był na ukazywanie struktury jako przedmiotu 
matematyki (Krygowska, 1977, s. 15-44).

U Freudenthala pojawił się termin empiristic (którego nie ma w słownikach) powstający ze 
słowa empirical w taki sam sposób, w jak słowo mechanistic powstaje ze słowa mechanical.
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m. horyzontalna m. wertykalna
nauczanie mechanistyczne - -
nauczanie empirystyczne + -
nauczanie strukturalistyczne - +
nauczanie realistyczne + +

Freudenthal (1991, s. 134) dodaje, że w tej podwójnej dychotomii Tref- 
fersa słowo „matematyzacja” warto by zastąpić słowem „dydaktyzacja” , cha
rakteryzując pewne style nauczania dydaktyki matematyki (raczej niż samej 
matematyki), co zdarza się przy kształceniu nauczycieli.

4.7. Krygowska (1977, s. 49) rozróżniała między matematyzacją wstępną, 
prymitywną, poglądową (konstrukcją pewnego schematu myślowego) a mate
matyzacją właściwą, wiodącą do teorii dedukcyjnej. Naturalne jest pytanie, 
jaki jest stosunek tego rozróżnienia do opisanych powyżej koncepcji holender
skich. Opierając się na podanych przez Krygowską przykładach i objaśnie
niach, można stwierdzić, że te przypadki wstępnego schematyzowania mają 
pewne cechy MH, ale jednak są to istotnie różne podejścia.

4.8. Blum i Niss (1991, s. 38-39) rozróżniają: (a) wyjściową rzeczywistą sy
tuację problemową, (b) model rzeczywisty tej sytuacji (uproszczony, wyideali
zowany, ustrukturowiony, ograniczony przez odpowiednie warunki i założenia) 
oraz (c) model matematyczny tej sytuacji, przy czym słowo „matematyzacja” 
rezerwują oni dla przejścia od (b) do (c), a cały proces wiodący od (a) do (c) 
nazywają modelowaniem. Rzuca się oczy analogia: przejście od (a) do (b) od
powiada MH, przejście od (b) do (c) odpowiada MW. Jednakże jest to zapewne 
tylko analogia; zwykle przy tego typu teoretycznych rozważaniach dokładne 
porównanie znaczenia poszczególnych terminów bywa niemożliwe.

4.9. W (Puchalska i Semadeni, 1991, s. 62) znajduje się rysunek, któ
rego celem jest kontrastowanie pojęć: uogólnianie i abstrahowanie. Przedsta
wione są tam (w układzie pionowym) trzy ramki zawierające rysunki klocków. 
W pierwszej (górnej) ramce narysowane są klocki (różnych wielkości i kolo
rów), wszystkie w kształcie trójkąta równobocznego. W drugiej ramce naryso
wane są klocki w kształcie rozmaitych trójkątów (nie tylko równobocznych), 
a w trzeciej —  klocki w kształcie rozmaitych wielokątów. Od każdej z tych 
trzech ramek biegnie w prawo pozioma strzałka z napisem abstrahowanie. 
Na końcach każdej kolejnej strzałki znajduje się słowny opis wspólnej własno
ści klocków znajdujących się w ramce po lewej. Od pierwszego napisu „pojęcie 
trójkąta równobocznego” do drugiego napisu „pojęcie trójkąta” biegnie w dół
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pionowa strzałka z napisem UOGÓLNIANIE. Identyczna strzałka biegnie od dru
giego napisu do trzeciego: „pojęcie wielokąta” . Odwołując się do ujęcia holen
derskiego, można stwierdzić, że na tym rysunku strzałka „abstrahowanie” jest 
jakby MH, a strzałka „uogólnianie” odpowiada MW (procesu matematyzacji 
pewnych pojęć geometrycznych). Jednakże w schemacie (7) strzałka MW bie
gnie w górę, na omawianym zaś rysunku strzałki UOGÓLNIANIE biegną w dół, 
zgodnie ze zwykłą konwencją kolejności w druku: najpierw jest najprostsze po
jęcie trójkąta równobocznego, później — a więc poniżej —  pojęcia trudniejsze.

4.10. Van Hide (2002) nawiązuje do teorii Skempa aktywności umysło
wej zorientowanej na jakiś cel w środowisku fizycznym. W schemacie graficz
nym opisującym tę koncepcję, wyróżnia się ŚRODOWISKO, system kierujący A i 
oraz dwie strzałki: jedną z napisem informacja, biegnącą od środowiska 
w stronę A i, symbolizującą informacje płynące ze środowiska do systemu kie
rującego, oraz drugą strzałkę z napisem działanie, w  odwrotnym kierunku 
od A i do środowiska, symbolizującą działanie (w tym środowisku), którym 
kieruje system A ] .

W  następnym z kolei schemacie sytuacja zostaje wzbogacona przez dołą
czenie drugiego systemu A 2, który operuje już nie w świecie fizycznym, jak 
poprzedni, lecz na obiektach umysłowych systemu A i. Druga para strzałek 
z identycznymi napisami INFORMACJA, DZIAŁANIE symbolizuje analogiczne 
związki między A i a A 2.

Przyjmując, że przy owych aktywnościach matematyzuje się ową rzeczywis
tość ze środowiska fizycznego, łatwo zauważyć pewną analogię: związki między 
środowiskiem a systemem A i odpowiadają MH, natomiast związki między A i 
a A 2 odpowiadają MW. Jednakże z wyjaśnień van Hielego wynika, że schematy 
Skempa dotyczą innego typu analiz, tak że trudno je porównywać z MH i MW.

5. Inne m ożliw e ujęcia kwestii zw iązków  horyzontalnych  i w erty
kalnych. Przeanalizujemy teraz kilka innych koncepcji użycia określeń takich 
jak „horyzontalny” i „wertykalny” w sytuacjach, które pod pewnymi wzglę
dami przypominają omawiane powyżej koncepcje holenderskie.

5.1. Zaczniemy od uwagi, że w kontekście matematyki nieraz spontanicz
nie używa się metafor wiążących się jakoś z pionem i poziomem. Na przykład 
mówi się nieraz o „wyższym” poziomie abstrakcji (język sugeruje tu kieru
nek w górę), a innym razem mówi się o „poszerzaniu” zakresu czegoś, np. 
stosowania jakiejś metody (język sugeruje, że odbywa się to jakby w pozio
mie). Z drugiej strony używa się słów typu „głębia” , a więc jakby w kierunku 
„w dół”, choć- też intencją jest jakby wyższy poziom, choć w innym sensie 
(jakby mniej abstrakcji, a więcej rozumienia).
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Wróćmy do schematów (1) i (3) w częściach 2.3 i 2.7. W (1) graficznie wy
różniona jest część pozioma i pionowa; jest to bliskie rozróżnieniu MH i MW. 
W (3) całość narysowana jest poziomo, co zapewne spowodowane jest chęcią 
oszczędzania miejsca; lewa część odpowiada MH, prawa zaś odpowiada MW 
i mogłaby być rysowana pionowo.

5.2. Obecnie skoncentrujemy się na omówieniu pewnych koncepcji, w któ
rych odróżnianie „poziome-pionowe” dokonywane jest w sposób wyraźny i sys
tematyczny. Koncepcje te można podzielić na dwie grupy.

Autorzy z pierwszej grupy (do której należą cytowani Holendrzy) używają 
s ł ó w  wywodzących się z „pion” i „poziom” , określając z ich pomocą jakieś 
wykorzystywane w tych pracach p o j ę c i a .

Natomiast koncepcje z drugiej grupy używają schematów graficznych z wy
raźnymi kierunkami pion-poziom, ale słów „pion” i „poziom” używają wy
łącznie w kontekście g r a f i c z n y m ;  nie ma tam pojęć mających te słowa (lub 
słowa pokrewne) w swoich nazwach lub określeniach.

5.3. Do pierwszej grupy należy praca (Lins, 2001, s. 46). W swej kon
cepcji pola semantycznego, rozpatrywanej z perspektywy epistemologicznej, 
Lins wprowadza termin „rozwój wertykalny” (vertical development) na okreś
lenie sytuacji tworzenia nowych sądów w tym samym polu semantycznym. 
Przez „rozwój horyzontalny” rozumie on formułowanie tego samego sądu, ale 
w kontekście innego pola semantycznego.

W cytowanej pracy Lins ilustruje to przykładem kogoś, kto przypisał rów
naniu 3x +  10 =  100 znaczenie równowagi (tzn. wyrażenia 3x +  10 oraz 100 
traktowane są, jakby były równoważącymi się ciężarami na wadze) i stwierdza, 
że można zabrać po 10 z obu stron i zachowa się równowagę, więc zachowa 
się też równość. Jeśli osoba ta oświadcza później, że można dodać 90 do obu 
stron z zachowaniem równowagi i równości i jeśli jest to jej nowa wiedza, to 
Lins uważa ten fakt za rozwój wertykalny.

Jeśli natomiast jakaś osoba stwierdzi, że zabrawszy po 10 z obu stron 
zachowa się równość, uzasadniając to z pomocą wagi, a następnie osoba ta 
stwierdzi, że „można wziąć 10 z obu stron z zachowaniem równości, bo to 
są jakby dwa równe stosy kamieni” , to jest to ten sam sąd, ale uzasadniony 
w odniesieniu do istotnie różnej sytuacji z życia; taki fakt Lins określa jako 
rozwój horyzontalny*.

Lins wzmiankuje przy tym, że jego pojęcia są podobne do pojęć analogicznie nazwanych 
przez grupę z Utrechtu, ale są ogólniejsze, gdyż nie są ukierunkowane jedynie na znaczenie 
matematyczne. Jednakże to stwierdzenie podobieństwa budzi wątpliwości, gdy się wczytać 
w odnośne teksty.
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5.4. Przykładem ujęcia z drugiej grupy jest (Boero, 2001, s. 103). Wyko
rzystuje on systematycznie diagramy, w których symbol form  oznacza jakie
kolwiek wyrażenie zapisane w języku algebry, sem zaś oznacza jakiś obiekt nie- 
matematyczny lub matematyczny niealgebraiczny (np. geometryczny), składa
jący się z reprezentacji umysłowej i z zewnętrznej reprezentacji niealgebraicz- 
nej, przedstawiający jakiś związek między wielkościami (np. fizycznymi lub 
ekonomicznymi).

Oto typowy taki diagram:

,  „ podstawienie r n t
form  1 ---------------------- ►form  2 ------------------------ *form  3

uszczegółowienie
sem 1-------------------------► sem 2 -------------------------► sem 3

Przykłady podane przez Boero pokazują, że kolejne przejścia od sem do 
form  są bliskie matematyzacji horyzontalnej (omawianej w części 4), a przej
ście od form l do form 2 i przejście od form 2 do form 3 to wyraźnie matema- 
tyzacje wertykalne.

Jednakże na powyższym diagramie „pionowe” i „poziome” są akurat od
wrotnie niż u Holendrów. To „obrócenie” schematu zapewne nie wynika z ja
kiegoś specjalnego zamysłu autora i ma jedynie na celu zaoszczędzenie miejsca 
w druku.

Nie koliduje to u niego z niczym, bowiem są to rozważania z drugiej z wy
mienionych powyżej grup, tzn. słów związanych z pionem i poziomem nie 
używa się w odniesieniu do pojęć, jest to jedynie nasza interpretacja rysunku.

6 . R óżn orod n ość  znaczeń słow a „m o d e l”  w  kontekście m atem a
tyki i dydaktyki m atem atyki. We wszelkich dyskusjach o problemach ma
tematyzacji i w wielu innych pojawia się słowo „model” . Przeanalizujemy do
kładniej kwestie z tym związane.

Omówimy je tu szerzej, niż to jest bezpośrednio potrzebne w aspekcie 
matematyzacji, m.in. z tego powodu, że w dostępnej literaturze z dydaktyki 
matematyki nie ma systematycznego przeglądu tych zagadnień.

Nie będziemy się natomiast zajmować ani modelami uczenia się stworzony
mi na użytek psychologii i dydaktyki (przegląd takich modeli daje C. Kieran, 
1998, opisując m.in. implicit models, tzn. teorie tkwiące intuicyjnie u danego 
badacza) ani najprzeróżniejszymi użyciami słowa „model” w innych dziedzi
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nach nauki*, ani często spotykanymi przypadkami użycia tego słowa ad hoc 
w rozmaitych sytuacjach dydaktycznych.

Ograniczamy się do tych znaczeń słowa „model” , które są najważniejsze 
w kontekście matematyki i dydaktyki matematyki. Ważne jest uświadomienie 
sobie, że słowo to ma wiele różnych znaczeń, nieraz p r z e c i w s t a w n y c h  
(Freudenthal, 1991, s. 33; Bocheński, 1992, s. 144). Wyróżnimy trzy typy sy
tuacji, w których mówi się o modelach. Typ zależy od tego, jakie jest odnie
sienie danej sytuacji do rzeczywistości i do matematyki. Otóż gdy mówimy, że 
jakieś M  jest modelem dla jakiegoś X,-w  grę wchodzą trzy możliwości:

Typ I: M  jest częścią rzeczywistości, a X  jest częścią matematyki.
Typ II: Zarówno M  jak i X  są częściami matematyki.
Typ III: X  jest częścią rzeczywistości, a M  jest częścią matematyki.

Typy te, które dokładniej omówimy poniżej, wyliczone są tu w kolejności his
torycznej, zgodnie z tym, od kiedy używa się tak rozumianego słowa „model” . 
Warto zwrócić uwagę, że użycie słowa „model” w kontekście matematyzacji 
odpowiada typowi III, historycznie najpóźniejszemu**.

6.1. W  pracowni matematycznej w szkole mogą znajdować się modele brył, 
np. drewniany (lub z pręcików) model ostrosłupa (Turnau, 1990, s. 68-72). Tak 
rozumiany model jest k o n k r e t y z a c j ą  pewnego abstrakcyjnego pojęcia ma
tematycznego. Również innego typu konkretyzacje abstrakcyjnych pojęć ma
tematycznych bywają nazywane modelami (Turnau, 1990, s. 133-135). Są to 
modele typu I.

Jak podaje Wielka Encyklopedia Powszechna PW N  (tom 7 z 1966 r.), w metodologii nauk 
wyróżnia się następujące pojęcia: 1) model nominalny to układ założeń przyjmowanych w da
nej nauce przy rozpatrywaniu pewnego problemu w celu jego uproszczenia; 2) model realny 
danej teorii, zwany też interpretacją lub realizacją tej teorii —  to układ lub klasa przed
miotów (zdarzeń, sytuacji) spełniających założenia tej teorii; 3) model realny danego vkladu 
to układ U\ rozpatrywany zamiast bogatszego lub trudniejszego układu Ui- Tamże opisane 
są też modele teoretyczne, modele eksperymentalne i modele dydaktyczne. W  Encyklopedii 
językoznawstwa ogólnego (Polański, 1993) opisane są ponadto modele analityczne i modele 
strukturalne. Wójcicki (1999) definiuje i omawia pojęcia: model semantyczny, model teore
tyczny oraz model umysłowy, ten ostatni pochodzi z psychologii. Pojęcie modelu w sensie 
faktycznie używanym w fizyce i astronomii (modele Kopernika, Newtona, modele mechaniki 
kwantowej) analizował m.in. Lakatos (1976).

W  Cambridge International Dictionary opisane są cztery znaczenia hasła „model” , z któ
rych dla nas ważne są dwa: 1° representation —  model coś reprezentujący, np. plastikowy 
model samolotu lub model gospodarki; 2° copy, gdy coś jest modelem dla innych rzeczy, np. 
„jakiś system edukacji jest modelem dla innych krajów”. W  znaczeniu 1° mamy coś pier
wotnego (prawdziwy samolot, gospodarka), a model jest wtórny (mówi się wtedy o „modelu 
czegoś ); w znaczeniu 2° model jest pierwotny, a jakaś inna rzecz jest wzorowana na modelu 
(jest to „model d la  czegoś” ), np. gliniany model projektowanej rzeźby z brązu.



142 Zbigniew Semadeni

6.2. Przejdźmy teraz do modeli typu III. Często spotykane jest użycie 
słowa „model” w sytuacji dokładnie o d w r o t n e j  do poprzedniej, gdy badamy 
s y s t e m y  p o j ę c i o w e  zwane modelami matematycznymi wyidealizowanych 
zjawisk fizycznych, ekonomicznych lub wziętych z życia codziennego (na ten 
temat piszą m.in. Garding, 1993, s. 9-16; Davis i Hersh, 1994, s. 66, 73- 
74 i 330; Freudenthal, 1991, s. 31-36; Laborde, 1994, s. 49-57). Szczególnie 
ważne modele dotyczą f i zy k i .  Mechanika newtonowska to model mechaniki 
w terminach m.in. równań różniczkowych; teoria Maxwella to matematyczny 
model klasycznej elektrodynamiki; teoria Caratheodory’ego daje matematycz
ne podstawy modelu klasycznej termodynamiki. Takie modele mają też: teoria 
względności, mechanika kwantowa i inne dziedziny fizyki.

M o d e l o w a n i e  rozmaitych zjawisk (m.in. z pomocą komputera) jest bar
dzo ważne dla nauki i techniki, a także w n a u c z a n i u  szkolnym: zarówno 
elementarnym jak i zaawansowanym (Galbraith i Clathworthy, 1990; Blum 
i Niss, 1991; de Lange, 1996; Verschaffel i De Corte, 1996, s. 129).

Konieczne jest bardzo wyraźne rozróżnienie między modelem a tą częścią 
zewnętrznego świata, którą ów model ma opisywać. (...)

Najprostszym modelem matematycznym jest zbiór liczb naturalnych
1,2,3 ... (...) model liczb naturalnych odpowiada na konkretne pytanie 
dotyczące świata zewnętrznego. (...)

Wiele jest modeli tak schematycznych, że nie pozwalają na dokonanie 
żadnych przewidywań i grają jedynie rolę systemów pojęciowych. Efek
tywne modele są rzadkie i nie można ich wydedukować z obserwacji, 
stosując jakieś automatyczne postępowanie. Zwykle to nie sama rzeczy
wistość, lecz raczej krytyczne punkty na styku rzeczywistości i modelu 
prowadzą do udoskonalenia modelu. Gdy rzeczywistość jest zagmatwa
na i trudna do obserwacji, może się zdarzyć, że stary model dostarcza 
większości intuicji potrzebnych do budowy nowego modelu. (...)

Może się wydać pedanterią nazywanie zbioru liczb naturalnych mo
delem matematycznym, odrębnym od rzeczywistości i logiki. Prawdopo
dobnie większość greckich filozofów nie zgodziłaby się na taki podział. Ale 
to greccy matematycy stworzyli model — geometrię euklidesową — który 
dokładnie pasuje do tego schematu (Garding, 1993, s. 9-10 i 13-14).

6.3. Jako ostatni z tej trójki omówimy najbardziej abstrakcyjny typ II. Nie
raz bada się modele jednej teorii dedukcyjnej T  w innej teorii T *; w sposób 
formalny zagadnienie to naszkicowane jest w 7.3. Dla celów tej pracy szczegól
nie ważne są klasyczne przykłady takich modeli. Kartezjańska metoda wpro
wadzenia układu współrzędnych daje powszechnie znany model elementar
nej g e o m e t r i i  T  p ł a s z c z y z n y  w a r y t m e t y c e  T* liczb rzeczywistych. 
W tym przypadku pojęciami pierwotnymi teorii T  są np. „punkt” , „prosta”
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itd. Pojęciu „punkt” w T  odpowiada „para (x,y)  liczb rzeczywistych” w T*, 
pojęciu „prosta” odpowiada „zbiór par (x ,y)  spełniających równanie typu 
ax -f by +  c =  0, gdzie a2 -f b2 /  0 ” , pojęciu „odległość punktów” odpowiada 
„liczba y/(xi -  x 2)2 +  (yi -  y2)2” itd.

Podobnie konstrukcja zanurzania półpierścienia N  liczb naturalnych w pier
ścień Z liczb całkowitych daje model a r y t m e t y k i  T  liczb całkowitych 
w arytmetyce T* liczb naturalnych; na przykład (przy odpowiedniej konstruk
cji tego zanurzenia) liczbie —5 w teorii T  odpowiada klasa równoważności 
składająca się z par { ( 0,5), ( 1, 6), (2, 7 ) , . . . }  w teorii T*. Zanurzanie pierście
nia Z liczb całkowitych w ciało Q liczb wymiernych (Birkhoff i MacLane, 
1963, s. 49-53) daje model arytmetyki T  liczb wymiernych w arytmetyce T* 
liczb całkowitych; złożenie tych dwóch konstrukcji daje model arytmetyki liczb 
wymiernych w arytmetyce liczb naturalnych. W przykładach tych teorie b a r 
d z i e j  z a a w a n s o w a n e  mają modele w teoriach b a r d z i e j  e l e m e n t a r 
n y c h  . Ta sama uwaga dotyczy związków między kolejnymi teoriami: liczb 
wymiernych, liczb rzeczywistych, liczb zespolonych.

Konstrukcja liczb naturalnych von Neumanna (Kuratowski i Mostowski, 
1978, s. 99) daje model arytmetyki liczb naturalnych w teorii m n o g o ś c i .  
Pośrednio więc cała arytmetyka ma model w teorii mnogości, a więc też i geo
metria euklidesowa, poprzez arytmetykę, ma też model w teorii mnogości.

Inny typ modeli znajduje zastosowanie w i n f o r m a t y c e :  rozmaite poję
cia matematyczne mają swe modele zakodowane w języku skończonych ciągów 
zerowo-jedynkowych. Odpowiednio określony i interpretowany zbiór takich cią
gów może być modelem pewnego fragmentu matematyki.

W historii matematyki wielką rolę odegrał fakt, że w geometrii Euklidesa 
można zbudować rozmaite modele geometrii Ł o b a c z e w s k i e g o :  model Bel- 
tramiego (pseudosfera, tzn. powierzchnia o stałej ujemnej krzywiźnie Gaussa), 
model rzutowy Kleina, model konforemny Poincarego; ich poglądowe opisy 
można znaleźć w (Kordos et al., 1993, s. 113-139; Courant i Robbins, 1962, 
IV.9; Davis i Hersh, 1994, s. 192; Penrose, 1983; Weyl, 1949, s. 67). Istota 
budowy takiego modelu polega na tym, że każde pojęcie pierwotne geometrii 
Łobaczewskiego („punkt” , „prosta” , „odległość punktów” itd.) jest przetłu
maczone na odpowiednio zdefiniowane pojęcie geometrii Euklidesa, przy czym 
dowodzi się, że w tym nowym modelu spełnione są wszystkie aksjomaty Ło
baczewskiego.

Waga powyższych modeli leży w tym, że uprawomocniły one geometrię 
Łobaczewskiego (i inne geometrie nieeuklidesowe), a przede wszystkim do-

Oczywiście mamy też trywialne modele odwrotne, np. arytmetyka liczb naturalnych ma 
model w arytmetyce liczb całkowitych, odpowiadający inkluzji N C Z.
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wiodły n ie  s p r z e c z n o ś c i  tych geometrii (pod warunkiem, że niesprzeczne 
są teorie, w których buduje się model; wszystko więc sprowadza się w końcu 
do niesprzeczności arytmetyki liczb naturalnych lub teorii mnogości) .

W  powyższych przykładach modeli typu II kierunek myślenia jest taki, jak 
w modelach typu I: coś bardziej abstrakcyjnego przedstawia się za pomocą cze
goś mniej abstrakcyjnego. Jednakże w dydaktyce matematyki najczęściej dziś 
mówi się o modelach typu III w sensie modelowania, tj. przejścia od sytuacji 
problemowej z rzeczywistości do jakiegoś modelu matematycznego.

O dziwo, pierwsze użycie terminu „model” w matematyce miało na celu 
coś akurat przeciwnego: konkretne modele abstrakcyjnych figur geome
trycznych, gipsowe lub z drutu i tektury. Ten sam matematyk, który miał 
wielką kolekcję takich modeli geometrycznych — Felix Klein — był rów
nież, jeśli się nie mylę, pierwszym, który użył terminu „model” wewnątrz 
samej matematyki. Mam na myśli obraz geometrii nieeuklidesowej w ob
rębie geometrii rzutowej — pomysł Cayleya, który został zinterpretowany 
przez Kleina jako model w celu skonkretyzowania abstrakcyjnie wygląda
jącej geometrii nieeuklidesowej w ramach bardziej konkretnie wyglądają
cej geometrii rzutowej. Ten model, choć nie jest tak namacalny jak model 
gipsowy, jest rzeczywiście bardziej dostępny wizualizacji niż układ aksjo
matów. Przykład Kleina był prawzorem obecnego pojęcia modelu teorii 
aksjomatycznej: to, co było implicite dane poprzez formalne aksjomaty, 
stało się czymś danym explicite poprzez obiekt matematyczny, wypeł
niający aksjomatyczną formę czymś, co wygląda na treściową zawartość 
(Freudenthal, 1991, s. 33).

7. D odatek : In terpretacje  term inu „m o d e l”  w  kontekście logiki 
m atem atycznej. Na koniec tego przeglądu dotyczącego rozmaitych znaczeń 
słowa „model” w matematyce wspomnimy krótko o teorii modeli, której jed
nym z twórców był Alfred Tarski. W teorii tej bada się m.in. związki między 
sformalizowanymi systemami aksjomatycznymi a ich modelami w teorii mno
gości, tj. zbiorami ze strukturami spełniającymi te aksjomaty. Tu też można 
spotkać się z różnymi interpretacjami podobnie brzmiących określeń.

7.1. Zacznijmy od cytatów, dobrze naświetlających zagadnienie ze strony 
logiki i językoznawstwa.

W ostatnich latach mówi się wiele o tzw. modelach matematycznych rze
czywistości. Chodzi jednak przy tym nie o nowy pogląd, ale o nowe słowo

Podobna była idea Godła dowodu niesprzeczności hipotezy continuum (CH) i aksjo
matu wyboru (AC) od innych aksjomatów teorii mnogości (w systemach von Neumanna, 
Zermelo-Fraenkla i Bernaysa). Wychodząc od systemu, w którym nie był założony żaden 
z aksjomatów CH i AC, Godeł skonstruował w tym systemie model, w którym spełnione są 
zarówno CH, jak i AC (więcej szczegółów podają m.in. Davis i Hersh, 1994, s. 200-209).
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— bo owe modele to po prostu zdania wyjaśniające, napisane w języku 
matematycznym. Warto przy tym zauważyć, że słowa „model” używa się 
w logice matematycznej we wręcz odwrotnym znaczeniu. Tam rzeczywi
stość (reprezentowana przez klasę stałych) jest modelem teorii matema
tyczno-logicznej, a nie odwrotnie (Bocheński, 1992, s. 144).

W logice matematycznej modelem lub modelem semantycznym danej 
teorii nazywa się każdy układ przedmiotów, który spełnia daną teorię.
Układ ten może mieć różny stopień abstrakcyjności, w każdym razie jed
nak ma charakter bardziej konkretny i łatwiej uchwytny intuicyjnie niż 
teoria rozpatrywana wyłącznie jako język, w którym pewnym zdaniom 
zostały przypisane wartości logiczne (Polański, 1993, s. 338).

Tworzenie idealnego opisu jakichś zjawisk przy użyciu aparatury ma
tematycznej nosi nazwę tworzenia matematycznego modelu tych zjawisk.
To pojęcie modelu należy odróżniać od pojęcia modelu w sensie seman
tycznym, którym posługuje się metamatematyka (logika). Modelem se
mantycznym jest rzeczywistość (realna lub idealna), w której spełnione 
są aksjomaty rozważanej teorii. Model semantyczny jest modelem dla 
jakiegoś zbioru zdań, dla jakiejś teorii. Model matematyczny pewnego 
zjawiska realnego jest rzeczywistością matematyczną, która ma imito
wać to zjawisko (Grzegorczyk, 1993, s. 209-210; por. Grzegorczyk, 1971, 
s. 224).

7.2. Mostowski (1948, s. 270 i 356) podkreśla, że należy odróżniać mo
del teorii sformalizowanej T iu teorii sformalizowanej T* od modelu seman
tycznego układu aksjomatów $  teorii T  zbudowanego wyłącznie w terminach 
teorii mnogości.

Model semantyczny (zwany często krótko modelem) teorii T  to (mówiąc 
poglądowo) taki układ elementów, zbiorów i relacji (utworzonych, dla uniknię
cia antynomii, z elementów jakiegoś ustalonego zbioru B ), w którym spełnione 
są wszystkie twierdzenia teorii T. Jest to więc model teorii T  w teorii mnogoś
ci; wszystko ma być wyrażone wyłącznie za pomocą pojęć pierwotnych teorii 
mnogości (w zasadzie wystarczą dwa tylko pojęcia: „x  jest zbiorem” i „x  £ y'\ 
uzupełnione o pojęcia logiki matematycznej) .

7.3. Omówmy z kolei, czym jest model teorii sformalizowanej T  w teo
rii sformalizowanej T*. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że np. T  to pe
wien system aksjomatów geometrii płaszczyzny euklidesowej, a T* to sys
tem aksjomatów liczb rzeczywistych. Zakładamy, że pojęciami pierwotnymi

Okazuje się, że można dobrać taki system teorii mnogości, w którym każdy zbiór powsta
je przez (skończoną lub nieskończoną) iterację dwóch symboli: 0 i { }. Modele arytmetyki 
lub geometrii w sztucznie skonstruowanych, niezmiernie skomplikowanych systemach takich 
symboli — oto, jak można interpretować w pełni sformalizowane ujęcie matematyki z połowy 
XX wieku.
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teorii T  są lji, uj2, . . .  ,ujk, przy czym każde tOj jest bądź indywiduum, bądź 
zbiorem, bądź relacją pewnego typu (np. uj\ to pojęcie pierwotne „punkt” , 
uj2 to „prosta” , u>3 to relacja „punkt należy do prostej” ). Zakładamy dalej, 
że w teorii T* zdefiniowaliśmy nazwy pojęć pierwotnych (tzw. stałe specy
ficzne) pi, 02, • • •, Qk (zachowując odpowiednie reguły poprawności budowania 
formalnych wyrażeń), np. Q\ to „para uporządkowana liczb rzeczywistych” , 
02 to „zbiór par uporządkowanych {x , y) liczb rzeczywistych, spełniających 
równanie postaci ax-\-by-\-c =  0, gdzie a2 +  b2 ^  0” itd.). Następnie dowolne
mu, poprawnie zbudowanemu wyrażeniu W  teorii T  przypisuje się (w ściśle 
określony sposób) wyrażenie W* teorii T*, zastępując w W  każde cOj przez 
odpowiadające Qj ( /  =  1, . . . ,  A:), a więc np. pojęciu „punkt” przypisuje się wy
rażenie „para uporządkowana liczb rzeczywistych” . Jeśli W* jest twierdzeniem 
teorii T*, to układ pojęć oznaczonych 01, 02, ■ ■ •, Qk stanowi model w teorii T* 
dla wyrażenia W . Jeśli zachodzi to dla wszystkich aksjomatów teorii T, to mó
wimy krótko, że układ 01, 02, • • • 1 Qk jest modelem teorii T  w teorii T* lub że 
teoria T  ma interpretację w teorii T*.
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Flattening of hierarchies of concepts, horizontal and vertical 
mathematizing and the ambiguity of the term ‘model’

S u m m a r y

The general question of what is mathematization (the passage from a concrete 
non-mathematical situation from reality to its mathematical model) is analysed from 
various points of view in the context of both applied mathematics and of mathematics 
education. In particular, the Dutch idea of horizontal and vertical components of 
mathematization is discussed and compared with other conceptions which make use 
of terms or graphic schemas somehow referring to ‘horizontality’ and ‘vertically’.

The idea of flattening o f  hierarchies o f  concepts is inspired by the collapse o f  hie
rarchy in the sense of Gray and Tall. We speak of flattening when one of two related 
concepts appears definitely harder to grasp (sometimes a person has already grasped 
one of the concepts and yet the other concept is an obstacle impossible to cope withj) 
but at a later stage they become somehow equalized (that is, brought to essentally 
the same level). Such phenomena are known in phylogenesis (at certain stages of the 
historical development of mathematics) as well as in ontogenesis (at certain levels of 
the development of a student).

The following examples of such flattenings are discussed in the paper: in early
school years the hierarchy: small numbers —> large numbers —> very large numbers 
the hierarchy: addition —> multiplication; the hierarchy: natural numbers —> fractions 
—> rational numbers —> real numbers —> complex num bers; in early algebra the hie
rarchy: equations o f the form  ax  ± 6  = c (where a, 6, c are given) —> equations o f the 
form  ax  ± 6  = cx  ±  d; the hierarchy: a single set —» a family o f  sets; the hierar
chy: mental constructions o f abstract objects motivated by needs o f  real situations 
—* constructing abstract objects based on postulated properties only ; the hierarchy:: 
3-dimensional space —> Ą-dimensional space.

The flattening of hierarchy does not mean that the two concepts are of identical 
difficulty. Indeed, for everybody the addition of large numbers is more difficult than 
addition of small numbers; computing a product is more difficult than computing 
a sum; the space R4 is more difficult than R3. However, these are not so fundamental 
conceptual differences as before.

Flattenings of hierarchies play fundamental role when more general concepts are 
formed. On the other hand, mathematicians often do not remember their own diffi
culties with some basic concepts because their flattening took place long ago. This is 
the reason of their illusion that certain concepts should be easy for students; conse
quently, it is hard for them to understand the sources of students’ difficulties. In such 
a way the phenomenon of flattening adversely affects mathematics education.

The study is augmented with a survey of various (sometimes opposing) mea
nings of the term ‘model’ in the context of mathematics and mathematics education. 
Examples for “some M  is a model for some X ” are divided into three groups: (I) M  is 
part of reality and X  is part of mathematics; (II) both M  and X  are parts of ma
thematics; (III) X  is part of reality and M  is part of mathematics.


