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Podobieństwa i różnice między teorią 
uczenia się i nauczania Skempa 

a poziomami myślenia van Hielego1

Problemy uczenia się spowodowane nadmiarem informacji

W kontekście nauczania matematyki, poziomy van Hielego (van Hiele, 
1986; Wirszup, 1974) zazwyczaj odnoszą się do geometrii. Jednakże moje 
pierwsze próby poprawienia nauczania dotyczyły algebry. Przez wiele lat by
łem nauczycielem szkoły średniej uznającej zasady Montessori: zgodnie z tymi 
zasadami, nauczyciele mieli pomagać dzieciom, by same znajdowały rozwią
zania, zatem — w terminach Skempa (1976) —  dzieci miały uczyć się nie 
instrumentalnie, lecz relacyjnie2.

1Przekład artykułu Similarities and Differences Between the Theory o f Learning and Tea
ching o f Skemp and the Van Hiele Levels of Thinking, który ukazał się w tomie: Intelligence. 
Learning and Understanding in Mathematics. A tribute to Richard Skemp (redaktorzy: David 
Tall i Michael Thomas) opublikowanym przez Post Presses, Flaxton, Australia w roku 2002, 
str. 27-47. Dziękujemy autorowi, redaktorom i wydawcy za uprzejmą zgodę na opublikowanie 
polskiego przekładu tego artykułu.

We are thankful to the author, to the editors and to the publisher for their kind permission 
to publish the Polish translation of this article (przyp. tłumacza).

2W  pracy tej są odwołania do wprowadzonego przez Skempa (1976) i rozwiniętego w jego 
książce Intelligence. Learning and Action (1979) rozróżnienia dwóch rodzajów rozumienia 
przez ucznia tego, co właśnie robi: rozumienie instrumentalne (asymilacja pewnej reguły, któ
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Gdy ja sam chciałem uczyć się algebry po raz pierwszy —  miałem wtedy 10 
lat i znalazłem podręcznik tego przedmiotu —  byłem przytłoczony mnogością 
reguł, które miało się stosować. Mówiło sie, że 3a ! 4a =  7a, ale 3a x 4a =  12a2. 
Aby uczynić to jeszcze trudniejszym, mieliśmy a3 x a4 =  a7. W szkole średniej 
dostałem inny podręcznik algebry, ale nie było z tym istotnie lepiej. Jednakże 
nie miałem już więcej trudności z algebrą, ponieważ pokonałem je wówczas, 
gdy miałem 10 lat. Już w owym czasie zaświtała mi idea napisania lepszego 
podręcznika.

Wiem teraz, że aby napisać dobry podręcznik matematyki, potrzeba więcej 
odwagi, więcej doświadczenia i lepszej znajomości psychologii rozwojowej, niż 
ma to zazwyczaj miejsce w przypadku niedoświadczonego nauczyciela. Pierw
szym zagadnieniem jest motywacja: „dlaczego uczeń powinien chcieć uczyć się 
materiału, którego nauczyciel chce go nauczyć?” Bardzo mało prawdopodobne 
jest, by uczeń chciał się uczyć tych wszystkich reguł dotyczących początków 
algebry.

Tak więc moją radą jest: nie zaczynaj od nauczania reguł! Przy pewnej 
ostrożności i pomysłowości nauczyciel może wzbudzić zainteresowanie, wyko
rzystując zadania, dające się rozwiązać przez wprowadzenie nieznanej wielkoś
ci a:, na której można wykonywać działania w naturalny sposób. Po pewnym 
czasie x  może być wprowadzone jako zmienna w funkcji. Jednakże to już dosyć 
na pierwszy rok.

Przeładowanie informacjami jest złe, ale często spotykane. Niedoświadczo
ny użytkownik edytora tekstów ma kłopoty ze zrozumieniem wydrukowanej 
instrukcji, na przykładużyta jest tam terminologia, z którą nigdy wcześniej go 
nie zapoznano. Co więcej, w pierwszej fazie uczenia się informacje te dotyczą 
rzeczy, którymi nie jest zainteresowany, bowiem nie wie o ich istnieniu. Na po
czątku najbardziej irytującą sytuacją jest to, że nie wiadomo, jak zatrzymać 
błędny proces, w którym człowiek się znalazł. Wielu ludzi może opowiedzieć 
o horrorze, którego doświadczyli, zaczynając uczyć się czegoś. Uczniowie roz

ra jest izolowana od większego, sensownego kontekstu; regułę tę uruchamia pewien typ zada
nia lub pewna sytuacja) i rozumienie relacyjne (rozumienie nie tylko, co ma się robić, ale też 
dlaczego; wiązanie zadania z odpowiednim schematem, z odpowiednia strukturą umysłową, 
integrującą dotychczasową wiedzę i będącą zarazem narzędziem umysłowym przy nabywa
niu nowej wiedzy). Tego pierwszego —  stosowania reguł bez rozumienia, skąd się biorą —  
początkowo Skemp w ogóle nie uważał za rozumienie; zaczął studiować problem, gdy zorien
tował się, że wielu uczniów oraz ich nauczycieli uznawało poprawne stosowanie reguł za ich 
rozumienie. Rozróżnienie Skempa stało się inspiracją wielu prac, zwłaszcza w Anglii. Z now
szych można wymienić: E. Fischbein i B. Muzicant, Richard Skemp and his Conception of 
Relational and Instrumental Understanding: Open Sentences and Open Phrases oraz D. Tall, 
Continuities and Discontinuities in Long-Term Learning Schemas (Reflecting on how rela
tional understanding may be instrumental in creating learning problems), obie opublikowane 
w tym samym tomie, co oryginał niniejszej pracy van Hiełego (przyp. tłumacza).
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poczynający naukę algebry cierpią podobnie.
W 1991 roku brałem udział w lekcji arytmetyki w Stellenbosch (Połu

dniowa Afryka). Poproszono dzieci, by znalazły wyniki dzielenia, takiego jak 
4536 podzielone przez 72. Miały one po około 9 lat i były to dzieci o przecięt
nej inteligencji. Wiedziały, jak można znaleźć wynik z pomocą kalkulatora, 
ale tym razem proszono je o zrobienie tego bez kalkulatora. Nigdy nie uczyły 
się algorytmu dzielenia, ale każdy uczeń stosował jakąś własną metodę, aby 
dostać wynik. Byłem pod wrażeniem rozumienia, jakie ujawnili. Pojmowali 
arytmetykę lepiej, niż kandydaci do egzaminów do szkół średnich w moim 
kraju, w Holandii. Gdy wróciłem do Południowej Afryki w 1994 r., przypo
mniałem sobie wizytę w Stellenbosch. Powiedziano mi, że ci sami uczniowie 
mieli rozczarowujące wyniki z algebry w szkole średniej. Gdy spytałem o pod
ręczniki, z których korzystali, stało się dla mnie jasne, że przeciążono uczniów 
nadmiarem informacji. Nie mieli dość czasu, aby pojąć to, co robią.

Dlaczego Skemp i ja nigdy nie wymienialiśmy się ideami?

Z powyższych uwag wynika jasno, że wiele jest podobieństw między celami 
teorii Skempa i mojej teorii. Tak więc powinienem znaleźć jakieś wyjaśnie
nie, dlaczego nie udało się nawiązać współpracy. To jest tym bardziej godne 
uwagi, że jakieś 30 lat temu zorganizowano spotkanie w Utrechcie, które było 
wynikiem szeregu nieporozumień. Ludzie, którzy nas razem zaprosili, założyli 
błędnie, że Richard Skemp natknął się na coś zbliżonego do poziomów van 
Hielego w praktyce i znalazł sposób na przechodzenie z jednego poziomu na 
następny. Jednakże tak nie było. Zadania algebraiczne, które powodują myśle
nie instrumentalne, nie mają nic wspólnego z poziomami, ponieważ poziomy 
van Hielego nie stosują się do tej części algebry. Ludzie stosowali terminy ta
kie jak „abstrakcja” i „refleksja” do etapów prowadzących z jednego poziomu 
na następny. To spowodowało zamieszanie językowe: mówiliśmy o zupełnie 
różnych rzeczach.

Odkrycie moich poziomów myślenia

Miałem 13 lat, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z geometrią. Od razu po
jawiły się aksjomaty i definicje, ale nieszkodliwe, bo w trakcie dowodów uczono 
nas, jak ich używać. Oczywiście musieliśmy uczyć się tych dowodów częściowo 
na pamięć, bowiem niemożliwe było stwierdzenie samemu, co należało czynić. 
Czasami trzeba było wziąć do ręki jakąś figurę i obracać ją, ale skąd mieliśmy 
wiedzieć, że było to dozwolone? Wkrótce trzeba było dowodzić przystawania 
trójkątów i to było łatwe: wystarczyło znaleźć trzy rzeczy, które te trójkąty
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miały równe, wypisać to, dopisać „c.b.d.o.” lub coś podobnego i na tym się 
kończyło.

Stopniowo jednakże stawało się jaśniejsze, że dowodzenie w geometrii było 
czymś więcej, niż myśleliśmy na początku. Czasami widzieliśmy coś od razu, 
a mimo to trzeba było tego dowodzić. Potem pojawiła się niepojęta dziedzi
na arytmetyki teoretycznej. Szczęśliwie dla mnie nasz nauczyciel wprawdzie 
nam to wykładał, ale nie wymagał od nas tej wiedzy. Mój kolega z równole
głej klasy, której nauczyciel sprawdzał tę wiedzę, dostał ocenę niedostateczną. 
Potem kolega ten, już jako profesor matematyki, napisał ważną książkę ze 
współczesnej algebry.

Po pewnym czasie nauczyciel wprowadził nowe aksjomaty dla geometrii 
przestrzennej. Rozczarowało to mnie, bowiem w pewnych dowodach korzy
stało się z dwóch stron płaszczyzny; grało to tam istotną rolę, choć nie było to 
nigdy wspomniane w aksjomatach lub definicjach. Moim kolejnym problemem 
było: jak można znaleźć lepsze aksjomaty i definicje? Gdy zostałem nauczycie
lem, rozwiązałem ten problem i starałem się wprowadzić tę wiedzę do praktyki. 
Był to wówczas czas, w którym dojrzewały takie idee: w Holandii nauczyciele 
tacy jak Beth i Dijksterhuis próbowali uczyć w bardziej rygorystyczny spo
sób. Odkryłem niebawem, że wyniki są kiepskie. W owej szkole Montessori 
uczniowie na prawdę starali się mnie pojąć, ale wydawało się, jakbym mówił 
innym językiem. Potrzeba było wielu miesięcy, aby zrozumieli, o czym ja mó
wię. Nagle powiedzieli: „Tak, to jest proste, ale dlaczego pan to robi w tak 
skomplikowany sposób?” Wtedy nauczyli się używać tego samego języka co ja.

Początkowo byłem przekonany, że geometria była dziedziną, której nie da 
się nauczać; dzieci uczyły się jej na własną rękę. W  pracy doktorskiej Ja
na Koninga (1948) z dydaktyki fizyki wspomniane były stadia Piageta. Mój 
pierwszy artykuł o poziomach w geometrii (van Hiele, 1955) był oparty na 
owej pracy. Napisałem:

Można rzec, że ktoś osiągnął wyższy poziom myślenia, gdy ten nowy 
ład myślenia umożliwia mu — w odniesieniu do pewnych działań — za
stosowanie tych działań do nowych obiektów. Osiągnięcie tego nowego 
poziomu nie może być uzyskane przez nauczanie, jednakże przez odpo
wiedni dobór ćwiczeń nauczyciel może stworzyć sytuację przyjazną dla 
osiągnięcia przez ucznia wyższego poziomu.

Ten wyższy poziom myślenia, do którego chciałem doprowadzić dzieci, nie 
miał nic wspólnego z aksjomatami. Odkryłem szybko na moich lekcjach, że 
jest absolutnie niemożliwe zaczynanie geometrii od aksjomatów. Na początku 
dzieci nie rozumieją, że w geometrii figury są wyznaczone przez ich własności. 
Kwadrat jest kwadratem, ponieważ ma 4 boki równe i 4 kąty proste, ale gdy 
kwadrat był narysowany tak, że przekątna była pionowa, uczniowie mówili, że
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to jest romb. Kilka lat temu jedna z moich byłych uczennic (miała wtedy 25 
lat) zapytała mnie, widząc trójkąt równoramienny z jednym z ramion w pozycji 
poziomej: „Czy to naprawdę nazywa się trójkątem równoramiennym?” Została 
przekonana dopiero wtedy, gdy zapytałem: „A  gdy twój pies leży na plecach, 
to też uważasz, że to twój pies?” Takie nastawienie nie było wyjątkiem: malarz 
Mondriaan narysował przekręcone kwadraty z pionowymi przekątnymi; w ka
talogu wszystkie zostały nazwane rombami.

Etapy podczas przechodzenia z jednego poziomu na następny

W powyższym tekście ukazana została różnica między dwoma poziomami. 
Na najniższym poziomie, poziomie wizualnym, kształty rozpoznaje się przez 
spostrzeganie: „To jest kwadrat, ponieważ ja widzę, że to kwadrat” . Na wyż
szym poziomie kształty są rozpoznawane na podstawie ich własności: „to jest 
trójkąt równoramienny, ponieważ ma trzy boki i dwa z nich są równe” ; ten po
ziom nazywam poziomem deskryptywnym3. Jeśli nauczyciel chce osiągnąć coś 
lepszego niż myślenie instrumentalne, musi wziąć pod uwagę różnicę między 
tymi dwoma poziomami. Na początku geometrii uczenie się nazw figur jest 
ważne, po prostu przez patrzenie na kształty; dzieci też uczą się, że te nazwy 
nie zmieniają się, gdy figura znajdzie się w innym położeniu.

W  swej pracy doktorskiej moja żona, Dieke van Hiele-Geldof (1957), opi
suje, jak zachęcała uczniów do przejścia na poziom deskryptywny. Każdemu 
dziecku dała zbiór przystających trójkątów. Potem zapytała je, czy możliwe 
jest zrobienie parkietażu z tych trójkątów. To był ekscytujący problem i dzie
ci szybko znalazły rozwiązanie. A potem były pytane, co spostrzegły w tym 
wzorze. Rysunek na następnej stronie pokazuje obserwacje dzieci.

Określenia „piła” i „drabina” były wymyślone przez dzieci w trakcie dysku
sji. To był początek rozwijania języka poziomu deskryptywnego. Początkowo 
taki język miał służyć określaniu nowych części struktury, którą dzieci spo
strzegały na poziomie wizualnym, lecz stopniowo zaczęły one używać go przy 
rozwiązywaniu zadań na poziomie deskryptywnym.

3W  oryginale: descriptive level, co można również tłumaczyć jako „poziom opisowy” . Ter
min „deskryptywny” sugeruje naukowe, a nie potoczne rozumienie słowa. Ponadto wyraz 
„opisowy” wydaje się nieadekwatny w pewnych kontekstach, omawianych poniżej (zwłasz
cza w kontekście algebry). W  języku polskim używa się słów: „deskrypcyjny” (np. „deskryp- 
cyjna strona wiersza” ) oraz „deskryptywny” (np. „etyka deskryptywna” przeciwstawiana 
„etyce normatywnej” ). W  językoznawstwie „gramatyka deskrypcyjna” (lub „gramatyka de
skryptywna” ) jest synonimem „gramatyki opisowej” (która przeciwstawiana jest „gramatyce 
normatywnej” ). Dodajmy, że termin angielski descriptive geometry oznacza geometrię wy- 
kreślną; istnieje też dział matematyki, zwany deskryptywną teorią mnogości, obejmujący 
m.in. teorię zbiorów borelowskich (przyp. tłumacza).



188 Pierre M. van Hiele

rys. 1.

driehoek — trójkąt, gestrekte — pólpelny, hoek — kąt, 
ladder — drabina, parallellogram — rórunoleglobok, 
trapezium — trapez, vergroot — powiększony, zaag — piła.
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Opisane tu postępowanie pokazuje środki, jakie mogą być użyteczne przy 
przeprowadzaniu uczniów z jednego poziomu na następny.

Etap 1. Informowanie ( Information): Dzieciom mówi się, by wykorzystały 
przystające trójkąty do układania parkietu.

Etap 2. Ukierowane zorientowywanie ( Guided orientation): Uczniowie są 
zajęci poszukiwaniem odpowiedzi na postawiony problem.

Etap 3. Doprecyzowanie (Explicitation): Po znalezieniu rozwiązania ucz
niowie omawiają swe wyniki. Rodzi się fachowy język.

Etap 4. Swobodne zorientowywanie ( Free orientation): Uczniom daje się 
nowe zadania, aby korzystały z wyników otrzymanych na poprzednim etapie.

Etap 5. Podsumowanie (Integration): Przegląd tego, czego dzieci nauczyły 
się o zagadnieniu; otrzymują przy tym pewną sieć wzajemnych związków do 
wykorzystania.

Te pięć etapów bardzo przypomina etapy, które można znaleźć w pracach 
Dieniesa4. To nie jest czysty przypadek: w pewnej dyskusji ludzie używający 
idei Dienesa wpłynęli na moją pracę.

Poziom teoretyczny

Łatwo pojąć, dlaczego rozpoczynanie geometrii od aksjomatów jest źród
łem nieprzezwyciężonych trudności dla uczniów. Poziom teoretyczny, do które
go zaliczamy aksjomaty, może być osiągnięty jedynie wówczas, gdy startujemy 
od poziomu deskryptywnego, przechodząc przez owe pięć etapów. Jednakże 
na początku dzieci nie osiągnęły jeszcze poziomu deskryptywnego; jeśli tak się 
dzieje, to jest to właśnie najlepsza droga do rozwiązywania problemów dzieci 
w ten sposób, że uczą się one części geometrii na pamięć, a to oznacza jedy
nie rozumienie instrumentalne. Wielu nauczycieli było bardzo zadowolonych 
z takiego rozwoju wypadków. Mówili: „Ja uczyłem w ten sposób przez wiele 
lat i wyniki były znakomite” . Ta konkluzja jest zrozumiała: skoro geometria 
była nauczana w taki sposób przez wiele lat, zawsze znaleźli się uczniowie, któ
rzy lubili matematykę od początku i znaleźli swoją własną drogę do wyższych 
poziomów. Jednakże u większości uczniów stopniowo wywoływało to awersję 
do geometrii, a po ukończeniu przez nich nauki zapominali praktycznie biorąc 
wszystko.

4 W języku polskiem można znaleźć opis etapów Dieniesa w pracy A. Oleckiej, Dydaktyka 
Matematyki 3 (1984), 85-154 (przyp. tłumacza).
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Sądy uczniów na różnych poziomach

Warto porównać to, co napisałem powyżej, z ideami Skempa. Istnieje oczy
wiste podobieństwo pomiędzy moim poziomem wizualnym a intuicyjnym roz
poczynaniem rozwiązywania zadania, o którym wspomina Skemp. W  moim 
modelu intuicja jest w znacznym stopniu „myśleniem na poziomie wizualnym” . 
Skemp również wierzy w wartość dyskusji tak jak i ja w moim etapie dopre
cyzowania. Jednakże nie znalazłem w pracach Skempa tego, że sądy na po
ziomach: deskryptywnym i teoretycznym nie są lepsze od sądów na poziomie 
wizualnym. Rozróżnienie pomiędzy sądami na różnych poziomach z pewnością 
nie pojawia się w pracach Skempa; on używa swego własnego języka.

Na poziomie wizualnym kwadrat jest kwadratem, ponieważ widzimy to; 
na poziomie deskryptywnym kwadrat jest kwadratem, ponieważ zostało zało
żone, że boki są równe i kąty są proste. Kiedy w praktyce trzeba narysować 
kwadrat, lepsze może być popatrzenie, czy rysunek jest poprawny, niż za
czynać rozumowanie dotyczące równych boków i kątów prostych. Również na 
współczesnych egzaminach znajdzie się argumentacje na poziomie wizualnym. 
Na jednym z nich kandydatom powiedziano, że z kawałka tektury o długości 
54 cm i szerokości 40 cm należy wyciąć koła o średnicy 20 cm. Ile kół można wy
konać? Odpowiedzią uznawaną za poprawną było: „pięć” : cztery koła w czte
rech rogach i jedno w środku. Gdyby uczeń zastosował twierdzenie Pitagorasa, 
stwierdziłby, że środkowe koło miało średnicę 19.7 cm. Poprawna odpowiedź 
była inspirowana przez myślenie wizualne, a nie przez deskryptywne.

Refleksja i abstrakcja

Mam trudności z użyciem słowa „refleksja” na określenie przejścia z po
ziomu wizualnego na poziom deskryptywny. Dla ucznia nie jest to istotny 
problem, on ma wrażenie, że jego myślenie jest poprawne. Nie jest w stanie 
rozumować na poziomie deskryptywnym, ale dla niego nie jest to kwestia do 
rozstrzygnięcia, bowiem nie rozumie on takiego języka. Jeśli nie pomoże się mu 
przez danie odpowiednich ćwiczeń, może to trwać chyba z rok, zanim osiągnie 
poziom deskryptywny. Refleksja zawodzi, bowiem uczeń dysponuje jedynie 
pojęciami z poziomu wizualnego i te pojęcia nie prowadzą do wyników na 
poziomie deskryptywnym. W  dyskusji będącej częścią etapu doprecyzowania 
kładzie się nacisk na własności odkryte na etapie ukierunkowanego zoriento- 
wywania; otrzymana wtedy „abstrakcja” jest teraz opracowywana.

Chociaż Skemp nie widział luki ujawniającej się w brakach rozumienia 
istniejących między dwoma poziomami myślenia, ostrzegał on wielokrotnie 
przed złymi efektami uczenia się bez budowania pojęć. Zazwyczaj prowadzi to
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do rozumienia instrumentalnego, które w rzeczywistości nie jest żadnym rozu
mieniem. Na egzaminie wstępnym do wyższej klasy szkoły średniej zapytałem 
dziewczynę, czy potrafi obliczyć przekątną prostokąta o bokach 12 cm i 5 cm. 
Odpowiedziała, że nie ma pojęcia, jak to zrobić. Powiedziałem: „Popatrz na 
dwa trójkąty, które otrzymujesz, rysując tę przekątną” . Nie pomogło to. W y
ciągnąłem stąd wniosek, że nie zna ona twierdzenia Pitagorasa. Później tego 
dnia skontaktował się ze mną jej ojciec. Powiedział: „Moja córka na prawdę 
znała twierdzenie Pitagorasa; gdy ją o to zapytałem, od razu mi to popraw
nie powiedziała” . Ten ojciec, nauczyciel języków klasycznych, również uważał 
znajomość niezrozumiałej formuły za rozumienie geometrii.

Rozpoczynanie geometrii od gier

Badacze rosyjscy, usłyszawszy o moich poziomach, wyciągnęli wniosek, że 
wyniki byłyby lepsze, gdyby nauczanie geometrii na poziomie wizualnym roz
poczynało się z dziećmi w wieku około 9 lat. Otóż wczesne rozpoczynanie 
edukacji geometrii na poziomie wizualnym jest słuszne pod warunkiem, że 
dzieje się to przy dwóch ograniczeniach. Po pierwsze, nie należy dawać zadań, 
które muszą być rozwiązywane na poziomie deskryptywnym. Drugi warunek 
ma charakter bardziej uniwersalny. Żaden nowy przedmiot nie powinien być 
wprowadzany, jeśli dziecko go nie lubi. Tak więc geometria tylko wtedy ma być 
wprowadzana w życie dziecka, jeśli jesteśmy pewni, że mu to sprawi przyjem
ność. Właśnie z Rosji pochodzi śliczna gra, która może pomóc przezwyciężyć 
opór. To jest coś w rodzaju tangramu, ale oferuje więcej możliwości.

Składa się to z siedmiu kawałków ponumerowanych 1 ,. . . ,7 :  prostokąt, dwa 
trójkąty prostokątne, jeden trójkąt równoboczny, jeden trójkąt równoramien
ny i dwa trapezy, z których jeden jest równoramienny. Te kształty są oparte 
na sieci z trójkątów równobocznych i dlatego łatwo jest zauważyć, że pola 
poszczególnych kawałków są równe 1, 2, 3 lub 4 polom trójkąta równobocznego. 
Na początek zachęca się dzieci, aby układały te kawałki tak, aby powstawały 
nowe kształty. Oto przykłady:
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Na poziomie wizualnym dzieci mogą tu nauczyć się wielu rzeczy: nazw figur 
w różnych położeniach, składania jednych figur z innych, pól, powiększania, 
kątów (jedynie wielokrotności 30 stopni), symetrii (zaraz na początku dzieci 
widzą, że jedne kształty nie zmieniają się, gdy położy się je do góry nogami, 
a inne zmieniają się).

Opisany tu materiał ma pewne specyficzne własności i dlatego po pewnym 
czasie musi być zastąpiony jakimś innym. Wówczas możemy wprowadzić papier 
kratkowany, a jeszcze później współrzędne i wektory.

Przy użyciu współrzędnych powyższy rysunek może być narysowany zgod
nie z następującą instrukcją. Zacznij od punktu (2,0), połącz go z (8,2), ten 
z kolei z (6, 6), a ten z (0,4) i ten z (2, 0). Narysuj przekątne tego czworokąta.

Jeśli użyjemy wektorów, instrukcja wygląda następująco. Z punktu (4, 3) 
poprowadź cztery wektory: (j\ ), ( 3 ) ,  ( j4), ( I 3 ) .  Następnie połącz końce wek
torów. Wektor (3) znaczy: 2 w prawo i 3 w górę. Można dać wiele instrukcji 
tego typu i uczniowie będą to lubić.
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Poziomy w arytmetyce i algebrze

Wielu psychologów matematyki szukało następstwa poziomów w algebrze 
ze szkoły średniej. W  normalnych warunkach takie przechodzenie z poziomu 
na poziom nie pojawia się. Poniżej w tym artykule dam przykład nienormalnej 
sytuacji, w której takie następstwo poziomów rzeczywiście istnieje.

W  arytmetyce jednakże można znaleźć ważną zmianę poziomów, opisaną 
w książce Piageta The Child’s Conception of Number. Naprzeciwko pięciu 
lalek ustawiono pięć parasoli. Wszystkie są umieszczone między dzieckiem 
a badaczem. Zadaje się dziecku pytanie: „Czego jest więcej: lalek czy para
soli?” Dziecko mówi: „Jest tyle samo lalek co parasoli” . „Czy każde dziecko 
będzie miało swój parasol?” „Tak” . Wtedy parasole zostają zsunięte do sie
bie i dziecko jest ponownie zapytane: „Czego jest więcej: lalek czy parasoli?” 
Dziecko mówi: „Teraz jest więcej lalek” . „Czy każde dziecko będzie miało swój 
parasol?” „Nie, nie ma dość parasoli.” Gdy dzieci są małe, do jakichś pięciu 
lat, ten test zawsze daje taki wynik, nawet gdy dziecko umie liczyć do np. dzie
sięciu. Z umiejętności liczenia nie wynika, że dziecko rozumie, że zbiór parasoli 
ma stałą liczebność.

Skemp stwierdził, że Piaget w swych badaniach zawsze uniemożliwiał dzie
ciom uczenie się w danej sytuacji. Jego wyniki opierają się na tym, co dzieci 
zazwyczaj wiedzą, a nie na tym, co są w stanie zrozumieć. Tę opinię potwier
dza wariant powyższego testu, który przeprowadziłem w 1953 roku z moją 
trzyletnią córką (3; 8). Ona również uważała, że jest mniej parasoli (gdy były 
zsunięte razem) niż lalek. Ale wtedy pokazałem jej zbiór trzech lalek naprzeciw 
pięciu parasoli leżących razem blisko siebie. Wtedy ona powiedziała: „Oczy
wiście jest więcej parasoli” . „Dlaczego?” . „To łatwo widać, jest pięć parasoli 
i tylko trzy lalki. Ty tylko zasunąłeś parasole razem” . Wówczas powtórzyłem 
test z pięcioma lalkami i pięcioma parasolami. Dziecko powiedziało, że jest 
tyle samo lalek co parasoli. „Nie jest tu mniej parasoli?” . „Nie, ty zsunąłeś 
je razem” . Po krótkim czasie moja pięcioletnia córka (5; 1) wróciła do domu 
z przedszkola Montessori. Poddałem ją temu samemu testowi i ona też została 
wprowadzona w błąd przez pięć parasoli leżących razem. Wtedy młodsza córka 
powiedziała: „Annely, jak możesz być tak głupia, czy nie widzisz, że jest na
dal pięć parasoli?” . I wtedy Annely powiedziała: „O, rozumiem, zsunąłeś je 
razem.”

To moje doświadczenie zostało opublikowane w 1958 roku (van Hiele, 1958) 
i miało duży odzew. Ten objaw zainteresowania nie jest dziwny, bowiem mój 
test częściowo podważał teorię Piageta. Piaget zawsze utrzymywał, że przejście 
ze stadium, w którym dziecko nie ma pojęcia liczby kardynalnej, do stadium, 
w którym ono je ma, jest kwestią naturalnego rozwoju, tak jak gdyby to był
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rozwój biologiczny. Jednakże w mojej opinii jest to proces uczenia się. Ma on 
charakter taki jak poziom van Hielego, co znaczy, że nie jest możliwe przepro
wadzenie dziecka z poziomu wizualnego na deskryptywny przez rozumowanie. 
Trzeba przygotować odpowiedni materiał, aby pomóc dziecku znaleźć swoją 
własną drogę do wyższego poziomu.

Trzymając się idei Piageta, należałoby czekać, aż dziecko osiągnie wyż
sze stadium. Jednakże moja rada jest inna: daj dziecku odpowiedni materiał. 
Jeśli tak się stanie, wówczas można przyspieszyć proces przechodzenia na wyż
szy poziom; jeśli tak się nie stanie, jest możliwe, że dziecko nadal będzie na 
poziomie wizualnym, gdy pójdzie do szkoły i gdy będzie musiało uczyć się 
dodawania i mnożenia.

Nauczyciele donosili o niepowodzeniach w takich przypadkach. Dziecko 
miało dodać 8 do 7. Najpierw liczyło 7 obiektów jednego zbioru i następnie 
8 elementów drugiego. Potem proszono je o policzenie, ile jest w obu zbio
rach razem. Stwierdzało ono prawidłowo, że jest ich 15. Wówczas proszono, 
by spróbowało zrobić to w szybszy sposób. „Ty wiesz, że pod ręką masz 7 ele
mentów. Więc licz dalej” . Ale dziecko nie było w stanie5 policzyć pozostałe 
elementy jako 8, 9, 10,... Policzenie 7 elementów nie znaczy, że pod ręką jest 
zbiór o liczebności 7.

Doniosłość przejścia między poziomami w arytmetyce

Chociaż jestem przeciwny interpretacji pochodzącej od Piageta, że istnieje 
luka w rozwoju pojęcia liczby, która może być pokonana jedynie przez czekanie, 
aż dziecko będzie starsze, jego testy mają ogromne znaczenie. Przejście przez 
lukę znaczy, w moim modelu, przejście od wizualnego poziomu arytmetyki na 
deskryptywny. Jeśli nauczyciel nie bierze pod uwagę tego przejścia, jest bardzo 
prawdopodobne, że uczeń nigdy nie będzie w stanie zrozumieć arytmetykę. 
Będzie skazany na myślenie instrumentalne, ponieważ refleksja w sensie teorii 
Skempa będzie całkowicie niemożliwa.

Jednakże większość uczniów, po dość długim czasie, przejdzie na poziom 
deskryptywny. Nie będą już wprowadzani w błąd przez zsunięcie parasoli. Jed
nakże ich wiedza o dodawaniu i mnożeniu pozostanie instrumentalna, gdyż 
nauczyli się oni tego przed przejściem na wyższy poziom. Refleksja może być 
środkiem, by to zmienić, lecz jest to zdecydowanie trudniejsze, niż byłoby, 
gdyby dziecko uczyło się tabliczek (dodawania i mnożenia) we właściwym mo
mencie.

5To samo doświadczenie analizują Gray i Tali, nieco inaczej je interpretując (więcej szcze
gółów można znaleźć w Semadeni, niniejszy tom, s. 111-150 (przyp. tłumacza))
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Materiał pomocny przy przejściu na wyższy poziom 
w arytmetyce

Można wspomóc zrozumienie liczby kardynalnej jako własności zbioru, od
powiednio dobierając zbiory. Zbiór „dwóch” nigdy nie stanowi problemu: jest 
zawsze jasne, że zbiór dwóch obiektów jest czymś innym niż zbiór składający 
się z jednego obiektu. „Trzy” już jest inne: można mieć „trzy w szeregu” z jed
nym elementem w środku, ale można też mieć trzy elementy tworzące trójkąt. 
Konfiguracja liczb na kostce do gry pokazuje, jak można rozpoznawać większe 
liczby. Nie znaczy jednak, że jeśli pięć w konfiguracji na kostce jest rozpozna
wane przez dziecko jako „pięć” , to dla niego pięć jest liczbą kardynalną; jest to 
pewien krok w kierunku takiego pojęcia, ale to nie wystarcza. Tworzenie roz
maitych budowli z pięciu sześcianów i porównywanie wyników z budowlami 
z czterech sześcianów może pomóc w utworzeniu pojęcia liczby kardynalnej 
„pięć” .

Ukształtowanie pojęcia liczby kardynalnej „cztery” może być stymulowane 
przez klocki składające się z trzech lub czterech sześcianów, jak to jest poka
zane na poniższym rysunku.

Jeśli zachęcimy dzieci, by bawiły się tymi klockami, po pewnym czasie 
zaczną one nazywać „czwórkami” klocki składające się z czterech sześcianów, 
a klocki składające się z trzech sześcianów — „trójkami” . W ten sposób można 
wspomóc przechodzenie z poziomu wizualnego na poziom deskryptywny aryt
metyki.

Przykład przy przejściu na wyższy poziom w algebrze

Przejście od arytmetyki do algebry nie może być uważane za przejście na 
nowy poziom. Można używać liter na oznaczanie zmiennych, ale ze zmienny
mi dzieci są już zaznajomione. Liter można używać do oznaczenia nieznanej 
ilości, ale to również nie jest nowe. Jest możliwe wprowadzenie teoretyczne
go poziomu algebry w szkole średniej, ale napotkanie takiego przypadku jest 
wyjątkiem. W 1987 roku odwiedziłem szkołę średnią w Nowym Yorku, gdzie
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algebra rozpoczynała się od grup. Grupa została zdefiniowana przez poda
nie aksjomatów i definicji; żadne przykłady liczb i dodawania lub mnożenia 
nie były przedstawione. Elementy były po prostu elementami, niczym więcej, 
a działanie było dane przez niezbędne aksjomaty i oznaczone *. Wydało mi 
się to najprostszą drogą do spowodowania instrumentalnego uczenia się.

Zwykłe nauczanie algebry jest po prostu kontynuacją arytmetyki6, wte
dy żadnych trudności nie oczekuje się, chyba że dzieci zostaną przeładowane 
informacjami.

Sześć rodzajów rozumienia w teorii Skempa

W pracy Goals o f Learning and Qualities o f Understanding Skemp (1979) 
wyjaśnia swoją teorię tak jasno, że jest to dobrym punktem wyjściowym do 
porównania jego teorii z moją. Na początku jego artykułu daje on jego do
brze znany obraz „aktywności zorientowanej na cel, działającej w środowisku 
fizycznym” .

Dla aktywności zorientowanej na cel, działającej w środowisku fizycznym, 
mamy system kierujący A\ (delta-jeden), który otrzymuje informacje 
o obecnym stanie operandum (tego, na co się działa), porównuje to ze 
stanem docelowym i z pomocą planu, który konstruuje z pozostających 
do dyspozycji schematów, przeprowadza operandum ze stanu obecnego 
do stanu docelowego i trzyma go tam. Możemy, jeśli chcemy, nazwać Ai 
systemem senso-motorycznym.

A 2 jest innym, istotnie różnym systemem kierującym. Jego operanda nie 
znajdują się w środowisku zewnętrznym, lecz w Ai. Nie są obiektami

6 Istnieje sporo prac badawczych dotyczących procesu uczeniu się algebry, w których na 
różny sposób kwestionuje się lub podważa rozpowszechniony pogląd, że algebra jest po prostu 
kontynuacją arytmetyki czy też „uogólnioną arytmetyką” ; przejście od arytmetyki do alge
bry okazuje się znacznie bardziej skomplikowane, stwarza nowe, poważne trudności, których 
w arytmetyce nie było; zdarzało się też, że uczenie się algebry zakłócało uprzednią wiedzę 
z arytmetyki. Powyższe zdanie należy więc rozumieć następująco: przejście od arytmetyki 
na poziom algebry nie ma cech przejścia na wyższy poziom w teorii van Hielego (przyp. 
tłumacza).
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fizycznymi, lecz obiektami umysłowymi7. Funkcjonowanie A2 polega na 
optymalizowaniu funkcjonowania A\.
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Zgodnie z powyższymi diagramami, Skemp rozróżnia dwa tryby (modes) 
aktywności umysłowej: intuicyjny i refleksyjny. To jest zgodne z moją teo
rią: pierwszy poziom, wizualny, jest intuicyjny. Jednakże w mojej ocenie re
fleksja nie podnosi myślenia na wyższy poziom. Lecz również Skemp w swej 
pracy kwestionuje identyfikowanie aktywności umysłowej z wyższym pozio
mem. W dalszej części swej pracy prezentuje on następujący model:

TRYBY
A K T Y W 
NOŚCI
UMYSŁ.

RODZAJE ROZUMIENIA
IN STRUM ENTALNE RELAC YJN E LO G ICZN E

IN TU ICYJN E U R i Li

REFLEK SYJN E I2 R 2 L2

Każdy z tych dwóch rodzajów aktywności umysłowej: intuicyjny i refleksyjny jest 
z kolei podzielony na instrumentalny, relacyjny i logiczny; razem daje to sześć różnych 
typów aktywności umysłowej.

7W  teorii Skempa A i jest nazywane systemem kierującym pierwszego rzędu (first-order 
director system), a A 2 systemem kierującym drugiego rzędu. Oprócz operandum i planu w sys
temie A i jest też operator (to, co wykonuje czynności, które mają zmienić stan operandum 
z wyjściowego do docelowego) oraz comparator, porównujący umysłowe realizacje obecnego 
stanu i stanu docelowego operandum. Strzałki na znajdującym się na tej stronie diagramie 
symbolizujące przejścia między A 2 a A i bywają określane jako działanie umysłowe (men
tal action) i informacja umysłowa (w odróżnieniu od jednowyrazowych terminów: działanie 
i informacja między A i a środowiskiem). Zdaniem Skempa, istnienie A 2 odróżnia ludzi od 
zwierząt. Dzięki A 2 możliwe jest oddzielenie czynności myślenia od czynności w środowisku 
fizycznym; ponadto zmniejsza się rola A i w kierowaniu czynnościami fizycznymi na rzecz A 2 . 
Świadomość jest umiejscowiona w A i podczas intuicyjnego poszukiwania drogi wiodącej do 
stanu docelowego, natomiast podczas refleksyjnego poszukiwania takiej drogi świadomość 
jest umiejscowiona w A 2 (przyp. tłumacza).
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W modelu tym Ii reprezentuje tę właśnie aktywność umysłową, którą kieruje Ai 
bez interferencji A2. Określenie takiego rozumienia słowem „instrumentalny” ma zbyt 
negatywny sens; w życiu codziennym widzimy obiekt w złym miejscu i kładziemy go 
we właściwym. Takie czynności należą do Ai, ale są w pełni stosowne.

Spytałem moją czteroletnią córkę: „Co widzisz na tym 
rysunku?”.

„O, to są moje klocki.”
„Ile jest tam klocków?”
„Trzy; nie — cztery; nie — pięć; nie — sześć!”
Jasne jest, że ona spostrzegła ambiwalencję w tym ry

sunku; można uważać białe romby jako trzy górne ściany 
lub jako trzy dolne ściany sześcianów. Myślę, że jest to do
bry przykład Ri.

Muszę tu przerwać tę analizę, aby przedyskutować mój pogląd na „intuicję” . Tak 
samo jak Skemp uważam, że intuicja jest początkiem wszelkiego myślenia. Zasadniczo 
jest ona niewerbalna. Język może pomóc, by niewerbalne myślenie zostało przypo
mniane we właściwych momentach i by nazwać zjawiska, które zostały zaobserwane. 
Większa część ludzkiego życia jest wypełniona niewerbalnym myśleniem; jeśli rozej
rzymy się dookoła, zauważymy wiele rzeczy, wyciągniemy wnioski bez używania słów 
w umyśle. Odbieramy telefon, ktoś mówi do nas, nie przedstawiając się, i my mówimy: 
„O, to ty, Annely” . Głos, twarz, wszystko jest rozpoznawane bez udziału języka. To, 
co tu podkreślam, nie jest niczym nowym, ale to jest ważne i nazbyt często pomijane 
w psychologii.

U podstawy wszelkiego myślenia znajduje się intuicja (niewerbalne myślenie), 
chcemy więc wiedzieć, czym są wiodące możliwości intuicji. Proponuję tu użycie słowa 
„struktura” . Moja córka zobaczyła rysunek, jego struktura przypomniała jej o kloc
kach i dzięki temu mogła ona dać adekwatną odpowiedź. Możliwości struktury są 
zdeterminowane przez jej własności.

W książce Structure and Insight (1986, s. 28) wypisałem te własności8.
1. Można rozszerzyć (extend) strukturę. Ktokolwiek zna część tej struktury, zna 

również jej rozszerzenie. Rozszerzenie struktury poddane jest tym samym regu
łom co jej widoczna część.

2. Struktura może być spostrzegana jako część subtelniejszej (finer) struktury. Nie 
wpływa to na wyjściową strukturę. Reguły gry nie są przez to zmienione, one są

8Własności te, określające struktury, badane są w psychologii strukturalnej (psychologii 
Gestalt). W  cytowanej książce van Hiele ilustruje te własności posługując się przykładem 
pojęcia „szkielet ludzki” ; pozwala to lepiej pojąć koncepcję kryjącą się za tymi czterema 
regułami. Pierwsza reguła dotyczy struktury szkieletu, którą dostrzegamy, patrząc na jeden 
konkretny szkielet; rozszerzeniem może być uświadomienie sobie, że my sami mamy takie 
szkielety. Drugi warunek dotyczy subtelniejszej struktury, którą otrzymamy, gdy nadamy 
nazwy poszczególnym częściom szkieletu. Trzecia reguła ujawni się, gdy badamy szkielety 
zwierząt i porównujemy je z ludzkim. Wreszcie reguła izomorfizmu może być użyta, gdy 
porównujemy szkielet ludzki ze szkieletem zwierzęcia; ogólnie używamy tych samych nazw 
na kości w obu przypadkach (przyp. tłumacza).
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jedynie rozszerzone. Jest więc możliwe, że więcej szczegółów rozbuduje strukturę.
3. Struktura może być spostrzegana jako szersza (more inclusive, więcej obejmu

jąca) struktura. Ta szersza struktura ma też więcej reguł. Niektóre z nich defi
niują wyjściową strukturę.

4. Dana struktura może być izomorficzna z inną strukturą. W takim przypadku 
obie struktury są zdefiniowane przez reguły, które odpowiadają sobie wzajemnie. 
Jeżeli więc ktoś zbadał daną strukturę, wie również, jak druga struktura jest 
zbudowana.

Pewni psychologowie byli zaskoczeni faktem, że wkopałem się ponownie w psy
chologię strukturalną (Gestalt), ale pomocne jest rozumienie myślenia zwierząt i roz
szerzanie niewerbalnego myślenia ludzkiego.

Na uderzający przykład Li natkąłem się pewną liczbę lat temu. To jest problem 
postawiony przez T. Ehrenfest-Afanassjewą. Oto ten problem: „Jeśli ktoś przegląda 
się w lustrze, widzi, że lewa strona zostaje zamieniona z prawą. Tego zjawiska nie 
ma jednak w przypadku góry i dołu. Dlaczego?” Dziesięcioletni chłopiec dał świetną 
odpowiedź: „To nie jest prawdą, że lewa i prawa są zamienione. To przód i tył są 
zamienione.” Widział on w myśli osobę stojącą przed lustrem i widząc tę sytuację, 
ujrzał rozwiązanie. W przypadku dziesięcioletniego chłopca ośmielić się stwierdzić, że 
jakiś sąd jest nieprawdziwy, jest wyrazem odwagi.

W moim modelu refleksyjne myślenie jest konieczne, aby osiągnąć wyższy poziom, 
ale nie jest wystarczające. Osiągnięcie wyższego poziomu jest możliwe z pomocą ade
kwatnego materiału, który stymuluje refleksję we właściwą stronę. Skemp obserwował 
niechęć do refleksji u dzieci, lecz wiele jest powodów do takiej niechęci. Jedną z przy
czyn tego są nauczyciele i system, w którym żyją. Refleksja prowadzi do nowej siatki 
związków pomiędzy pojęciami, lecz jeśli dziecko nie zna struktury danej dziedziny, do 
której zmierza nauczyciel, dojście do właściwej refleksji wymaga wiele czasu. Nauczy
ciel spogląda na rozkład materiału i wątpi, czy jest dość czasu na taką refleksję. Po 
niedługim czasie również uczniowie rozumieją, że refleksja będzie tylko umiarkowanie 
doceniona.

Przykłady wspomniane przez Skempa w jego artykule, dotyczące I2, R2 i L2 nie 
mają żadnych związków z przechodzeniem na wyższy poziom. Są częścią algebry, 
w której to dziedzinie, jak już podkreślałem, przejścia międzypoziomowe normalnie 
nie zachodzą.

Jego przykładem na I2 jest ktoś, kto ma zróżniczkować l /x 3; nie wie, jak różnicz
kować taki iloraz, ale pamięta, że to jest l/x3. Używa reguły:

V = xn,
y' = nxn~1, 

i tak więc dostaje:
V =  x ~ 3,
y' = —3x-4 .

Skemp ma obiekcje do takiego instrumentalnego postępowania. On chciałby, by uczeń 
sprawdził to za pomocą jakiegoś obszerniejszego matematycznego schematu na róż
niczkowanie ułamków. Ja byłbym zadowolony z powyższego rachunku, gdybym był 
pewien, że uczeń choć raz w trakcie nauki pojął ciąg dowodów pokazujących, że wzór
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na różniczkowanie potęg jest prawdziwy dla wszystkich wykładników rzeczywistych. 
Znaczna część algebry jest narzędziem; jest godne polecenia, by sprawdzać wiarygod
ność tego narzędzia, zanim się go użyje.

Struktury mocne i słabe9 w mojej teorii

W pewnych pracach Skempa wyraźne jest jego przekonanie, że matematyka jest 
doskonałą metodą myślenia. Ja nie jestem przekonany, że myślenie matematyczne 
pod większością względów przewyższa myślenie intuicyjne. Matematyka ma wielkie 
znaczenie w teorii fizyki, chemii i techniki, ale jest wiele dyscyplin, w których znaczenie 
matematyki jest niewielkie. Czasem musimy nawet podejrzewać, że po wprowadzeniu 
matematyki do takiej dyscypliny stanie się ona mniej wiarygodna. Przykładem jest 
psychologia testów.

Atrakcyjność matematyki polega na tym, że jest to struktura mocna. Mając dany 
zbiór przesłanek, można być praktycznie pewnym wniosku, więc jeśli przetłumaczy 
się zagadnienie na model matematyczny, można oczekiwać jednoznacznego wyniku. 
Podstawowym problemem jednakże jest, jak przetłumaczyć wyjściową strukturę na 
matematyczną. Jednym z najbardziej wiarygodnych praw fizyki jest prawo Archime- 
desa o sile wyporu płynów. Wydaje się, że prawo to ma uniwersalną ważność; znając 
dowód Stevina, możemy nawet zrozumieć, dlaczego jest ono prawdziwe. Jednakże nie 
wolno nam stosować tego prawa do kostki cukru w szklance wody, bowiem cukier 
rozpuszcza się w wodzie. Tego wyjątku nie można określić jako czegoś dziecinnego, 
gdyż należy to do kręgu zagadnień o poważnym charakterze i musimy starać się wziąć 
to pod uwagę. W dowodzie Stevina zakłada się, że siły, z jakimi woda działa na 
przedmiot, są takie same jak siły, z jakimi woda działałaby na wodę zastępującą ten 
przedmiot. W przypadku kostki cukru założenie to nie jest spełnione.

Nie potrzebuję przytaczać dalszych przykładów z fizyki, w których wykorzysty
wanie matematyki musi być odpowiednio dostosowane. Fizyka jest pełna dziwów, 
toteż nieoczekiwane rzeczy stale się zdarzają. Czasem to zdarza się już w aparacie 
matematycznym, lecz bardzo często generuje to nowy kawałek matematyki.

Rozszerzając teorię, jesteśmy w stanie rozumieć coraz większe partie fizyki z ros
nącą dokładnością. Czasem praktyczne zastosowania teorii nie udają się z powodu 
błędów ludzkich. Wiele z nich da się wytłumaczyć przez złą ocenę niezbędnych wa
runków. Bardzo często są one wprowadzane przez intuicyjne, niewerbalne myślenie. Ta 
aktywność umysłowa leży u podłoża wszelkiego myślenia, ale często na tym właśnie 
musimy polegać, gdy teoria zawodzi.

Wiele struktur w życiu ludzkim jest tak mocnych, że łatwo jest je przekształ
cić na kawałki matematyki. Lecz inne struktury są tak słabe, że byłoby bezużyteczne 
stosowanie do nich matematyki. Na przykład głos ludzki. Wielu ludzi, którzy do ciebie

9W  oryginale tłumaczonej tu pracy użyte zostały słowa: strong structures i feeble struc
tures. Słowo ,strong” można przetłumaczyć jako „mocny” , ,silny” , „trwały” , ,solidny” , 
„przekonujący” . Jednakże w cytowanej wyżej książce van Hielego (1986, s. 19) autor pisze: 
rigid and feeble structures; wydaje się, że ów wcześniejszy termin „rigid” (znaczący: ,sztyw
ny” , „twardy” , „nieugięty” , ,ścisły” ) trafniej oddaje omawianą tu cechę. Słowo „feeble” zna
czy: ,słaby” , „nikły” , „nieprzekonujący” , „marny”, ,kiepski” (przyp. tłumacza).
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telefonują, nie musi się przedstawiać, bowiem można rozpoznać ich głos bezpośrednio. 
Ale nie da się wyjaśnić, jak to się robi. Błędy się zdarzają; raz moja żona wyszła, 
mówiąc „do zobaczenia”. Po kwadransie usłyszałem jej głos znowu. „Nie oczekiwałem 
cię tak prędko” — powiedziałem, ale to nie była ona, lecz jej siostra. To samo zdarza 
się z rozpoznaniem twarzy: widać, że to twój znajomy, choć nie możesz dać dokładnego 
jego opisu.

Czy nam się podobają struktury słabe czy też nie, musimy mieć z nimi do czy
nienia. W czasie podróży do Indii powiedziałem do pani siedzącej za mną w samo
chodzie: „Właśnie zobaczyłem ptaka dudka” . „Tak” — odpowiedziała — „tam były 
dwa dudki” . „To zdarzyło się drugi raz w mym życiu, że widziałem dudka” — powie
działem. „O, a dla mnie to był pierwszy raz” . Skąd wiedzieliśmy, że to był dudek? 
Widzieliśmy jedynie obrazki w książce. Rozpoznawanie ptaków jedynie przez patrzenie 
jest strukturą słabą, ale nie można by studiować migracji ptaków, gdyby nie używało 
się tej struktury.

Prowadzenie samochodu jest strukturą słabą. Znaki drogowe postawione przy 
szosie mogą być strukturą bardziej lub mniej mocną, ale zachowanie innych użyt
kowników drogi powoduje, że cała sytuacja ma słabą strukturę. Większość kierowców 
nauczyło się dawać sobie radę z tą strukturą i z tego powodu mamy stosunkowo mało 
wypadków drogowych.

Główna część psychologii ma słabą strukturę. Można to wywnioskować z całkowi
cie różnych poziomów opisu, które istnieją w różnych częściach psychologii. Psycholo
gia myśli rozwinięta przez Selza ma zupełnie inną strukturę niż psychologia rozwojowa 
Piageta i obie te struktury są niezbyt podobne do struktury psychologii testów. Jed
nak z przypadku każdej z tych psychologii struktura jest słaba. Może zdarzyć się, że 
w psychologii testów tylko jedna odpowiedź jest uważana za poprawną, ale tu pier
wotną słabą strukturę zastąpiono przez mocną. Gdyby testujący badacz naprawdę 
chciał wiedzieć, czy dana odpowiedź jest poprawna czy błędna, zapytałby o powody, 
dla których dano tę odpowiedź. Mogłoby zdarzyć się, że miałoby to większą wartość, 
niż to, co badacz z tego wnioskuje.

Słabe struktury zasługują na większą uwagę. Pochodzą z myślenia niewerbalnego, 
intuicyjnego i dlatego wypełniają wielką część naszego codziennego życia. Często są 
zaczątkiem ważnej dyscypliny na wyższym poziomie myślenia, która może mieć silną 
strukturę lub nadal może mieć słabą. Gdyby odrzucić dyscypliny ze słabą strukturą, 
ważna część ludzkiej myśli byłaby odrzucona.

Streszczenie

a. Podzielam opinię Skempa, że myślenia „instrumentalnego” nie można uważać za 
rzeczywiste myślenie.

b. Główną przyczyną instrumentalnego myślenia w algebrze jest nadmiar informacji.
c. W większości dyscyplin są różne poziomy myślenia: poziom wizualny, poziom de- 

skryptywny i poziom teoretyczny. Każdy poziom ma swoją własną sieć związków 
i swoje własne rozstrzyganie prawdziwości sądów. Przejście z jednego poziomu na 
następny nie może być zrealizowane przez samo rozumowanie lub refleksję.
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d. Podobnie jak Skemp uważam intuicyjne myślenie za podstawę wszelkiego racjonal
nego myślenia.

e. Piaget znalazł ważne przejścia międzypoziomowe w arytmetyce. Na poziomie wi
zualnym dzieci mogą być w stanie liczyć, ale z tego nie wynika, że mają pojęcie 
liczby kardynalnej. Mają je na poziomie deskryptywnym.

f. Z pomocą odpowiednich klocków można stymulować przejście z poziomu wizual
nego na poziom deskryptywny w arytmetyce.

g. Można rozpoczynać geometrię z młodszymi dziećmi. W tym celu trzeba wprowa
dzić materiał, w którym one uważają geometrię za grę.

h. Żaden nowy przedmiot nie powinien być wprowadzany w szkole podstawowej lub 
średniej, jeśli dzieci go nie lubią.

i. Wiele własności myślenia można zrozumieć przez użycie pojęcia „struktury”.
j. Wiele dyscyplin opiera się na strukturach słabych. Bardzo często użyteczność ta

kich dyscyplin nie poprawi się przez wprowadzenie do nich matematyki jako mocnej 
struktury.
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