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Trójkąt epistemologiczny w badaniu 
tworzenia się wiedzy matematycznej

Wstęp

Od kilku lat w badaniach dydaktycznych obserwowana jest tendencja szu
kania kompromisu pomiędzy podejściem konstruktymistycznym, ukierunkowa
nym na badania jednostek tworzących własną wiedzę matematyczną, a po
dejściem socjokulturowym, akcentującym społeczny charakter wiedzy. Jednym 
z rozwiązań, proponowanym przez niemieckich dydaktyków, jest idea trójkąta 
epistemologicznego, osadzona w społecznej epistemologii wiedzy matematycz
nej. Pojęcie trójkąta epistemologicznego nie jest nowe. Jest to idea znana za
równo filozofom, jak i lingwistom. Rozważa się tu związki pomiędzy znakiem, 
znaczeniem, oznaczaniem (Saussure 1967, Vergnaud 1988). Idea ta jest szcze
gólnie popularna w grupie skupionej wokół projektu „MATHE 2000” (realizo
wanego od roku 1987 na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu w Dortmun
dzie) oraz w następnych projektach badań dydaktycznych kierowanych przez 
H. Steinbringa. Założenia i funkcjonowanie trójkąta epistemologicznego było 
przedmiotem dyskusji prowadzonych w ramach seminarium Zakładu Metodo
logii Badań nad Nauczaniem Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 
akademickim 2002/2003, zaś bezpośrednie spotkanie z H. Steinbringiem, go
ściem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Mate
matyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie we wrześniu 2003 roku, pomogło 
rozwiązać wiele spornych kwestii dotyczących interpretacji trójkąta epistemo
logicznego.



W  artykule przedstawione zostaną pewne założenia tej teorii oraz własne 
przykłady analiz prowadzonych w duchu tej teorii. Przykłady te pokazują, 
że rozumienie teorii może być sprawą subiektywną, a teoria, jako taka, wy
tycza jedynie pewne ramy teoretyczne dla prowadzonych rozważań i pomaga 
w interpretowaniu otrzymanych wyników.
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1 Podejście do badań dydaktycznych inspirowane 
społecznym charakterem uczenia się —  nauczania 
matematyki

Od około 1975 roku proces uczenia się-nauczania matematyki stał się 
w Niemczech podstawowym obiektem badań, zaś badania przybrały perspek
tywę interakcyjną. Zostały wyeksponowane dwa elementy rzeczywistości szkol
nej: uczące się dziecko (w klasie) oraz interakcje pomiędzy uczącym się 
a nauczycielem, a także między uczącymi się. Te dwa elementy mogły wyzna
czać dwie zupełnie różne teoretyczne perspektywy badawcze; aby otrzymać 
spójny obraz szkolnej rzeczywistości potrzebna była jedna teoria. Naukowcy 
wypracowali podejście, które sami nazywają społeczną epistem ologią w ie
dzy m atem atycznej. Jest to rozwinięcie i uzupełnienie teorii interakcyjnych 
(Bauersfeld 1987, Voight 1994), w których proces uczenia się-nauczania ma
tematyki analizowany jest z perspektywy wzajemnych oddziaływań zachodzą
cych w procesie uczenia się. U dydaktyków niemieckich istnienie wiedzy mate
matycznej jako dobra społecznego (w sensie Wygotskiego) jest istotnym zało
żeniem w badaniu tych oddziaływań. Ustanawia to specyficzne znaczenie „ma
tematyki szkolnej” . Nie jest ona rozumiana, jako określony wcześniej (pregiven) 
skończony przedmiot nauczania, ale jest interpretowana, zgodnie z epistemo- 
logicznymi założeniami, jako dynamicznie, interaktywnie rozwijana wiedza.

Dydaktyka matematyki jest traktowana jako „nauka projektująca” (de
sign science). Stąd w programie działań naukowców teoretyczne badania są 
bardzo mocno związane z praktyką szkolną. W prowadzonych badaniach em
pirycznych nad rozwojem myślenia matematycznego dzieci proces myślenia 
obserwowany jest głównie w trakcie komunikowania się w klasie. Obserwacje 
i rezultaty badań wykorzystywane są do projektowania stylu uczenia matema
tyki, do tworzenia programów nauczania i podręczników.
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2 Filozofia uczenia się-nauczania matematyki leżąca 
u podstaw projektowania dydaktycznego

Socjolog Max Miller, jeden z inspiratorów teorii „trójkąta epistemologicz- 
nego” , uczynił problem pojawiania się nowego (nowej wiedzy) punktem wyjścia 
swojej teorii uczenia się przez wspólną argumentację. Mówi on: „Jest zasadne, 
by od każdej teorii uczenia się czy rozwoju oczekiwać odpowiedzi na pytanie 
jak to nowe w rozwoju może się pojawić. (...) Każda odpowiedź na to pyta
nie (...) musi spełniać następujące kryterium wartości: musi pokazać, że to 
nowe w rozwoju powstaje na bazie starego i system atycznie je  przekracza. 
W przeciwnym razie nie będzie nowego, względnie nowe jest już stare a słowo 
„uczenie się” czy „rozwój” traci swój sens” (Miller, 1986). Miller podkreśla 
więc, że nowe nie jest jedynie wyprowadzane wprost ze starego. Aby pewien 
fragment wiedzy mógł być traktowany jako nowe, uczący się musi uświadomić 
sobie zupełnie nowe fakty, popatrzeć na problem z zupełnie nowej perspektywy, 
które to fakty, jak i perspektywa, nie były możliwe w obrębie starej wiedzy. 
Wyprzedzając odpowiedź na pytanie, w jaki sposób spowodować powstawanie 
nowego na bazie starego, Miller stawia trzy ważne pytania:

-  Jak zachwiać lub zrelatywizować u pojedynczej osoby wartość przyswo
jonej (starej) wiedzy?

-  Jak pojedyncza osoba może zdobywać nowe doświadczenia, które syste
matycznie przekraczają jej aktualną wiedzę?

-  Jak sprawić to, by pojedyncza osoba poczuwała się do obowiązku dal
szego rozwijania swojej wiedzy?

Te same pytania stawiają sobie dydaktycy, dla których uczenie się matema
tyki w szkole ma polegać przede wszystkim na rozwoju indywidualnej wiedzy 
każdego uczącego się. Problem staje się specyficzny, gdy budowanie i rozwijanie 
wiedzy matematycznej zostanie potraktowane jako problem przewijający się 
przez cały okres nauki szkolnej, od najmłodszych dzieci począwszy. Szczegól
nego znaczenia nabiera wtedy pytanie: w jaki sposób uczniowie niższych 
szczebli nauczania są w  stanie budow ać nową (dla nich) w iedzę m ate
m atyczną? Uczniowie ci nie posiadają umiejętności logicznego, dedukcyjnego 
myślenia, nie potrafią operować symbolami matematycznymi, nie znają odpo
wiedniej terminologii. A przecież nie ma rozgraniczenia na „matematykę dla 
małych dzieci” i „matematykę dla dorosłych” w sensie istoty matematycz- 
nej aktywności. Budowanie matematyki zawsze polega na znajdywaniu ogółu 
w szczególe (uogólnianiu), dostrzeganiu analogii, formułowaniu hipotez, uza
sadnianiu, poszukiwaniu związków między zmiennymi i są to aktywności, które



wykonuje zarówno matematyk, jak i dziecko uczące się matematyki (Mason, 
Pimm 1984).

Wiedza matematyczna, matematyczne pojęcia nie są dane a priori; nie są 
ani materialnymi obiektami, ani istniejącymi niezależnie od podmiotu platoń
skimi ideami. Pojęcia matematyczne są dobrem społecznym, są ustanawiane 
w wyniku komunikowania się. Są wytworem kultury. Podobnie jak inne poję
cia społeczne —  np. czas, pieniądz — pojęcia matematyczne nie są w yw ie
dzione z obiektów  materialnych, reprezentujących owe pojęcia. Znaczenie 
tych pojęć jest konstruowane przez podmiot (indywidualnie, lub w społecz
nych interakcjach) w konfrontacji z określonymi problemami czy kontekstami 
odniesienia. Matematyczne pojęcia są więc w pewnym sensie niewidzialne — 
reprezentują relacje — są konstruowane jako symboliczna struktura relacji. 
Jako takie są kodowane za pom ocą  znaków i sym boli.

W nauczaniu szkolnym przyjmuje się, że nowa wiedza matematyczna nie 
jest przekazywana explicite. Pojęcia i relacje matematyczne są wpisane w bliski 
dziecku problem (kontekst), dotyczą sytuacji i doświadczeń znanych dziecku. 
Uczeń rozwiązując dany problem jest w stanie dokonywać pewnych ogólnych 
spostrzeżeń, dostrzegać relacje i prawidłowości, opisywać je swoim własnym 
językiem. Te opisy, gesty, wraz z podawanymi przez nauczyciela (lub znanymi 
dziecku jako wiedza pozaszkolna) symbolami i znakami — są zewnętrznymi, 
fizycznymi przejawami matematycznych pojęć.

Ujawnienie pojęć matematycznych poprzez znaki i symbole odbywa się 
podczas kontaktu z innymi uczniami, lub w interakcji nauczyciel — uczeń. 
Interakcje w klasie przebiegają według określonego modelu. W  modelu prefe
rowanym w kręgu badaczy reprezentowanym przez Steinbringa społeczna wie
dza uczniów jest tworzona i rozwijana wspólnie, w procesie komunikowania się 
i interakcji, a nie jest ukierunkowana na doprowadzenie uczniów do zagadnie
nia jednoznacznie ujętego programem nauczania, na dodatek przygotowanego 
przez wcześniejsze działania. Jest to podejście odmienne od tzw. rozmowy 
naprowadzającej, prowadzonej przez nauczyciela z uczniami. Nauczyciel w ta
kiej rozmowie starał się osiągnąć z góry założony cel, którym było zapozna
nie uczniów z pewnym fragmentem gotowej wiedzy matematycznej, stopniowo 
„dostarczanej” uczniom. Aktywność dziecka uczestniczącego w takiej lekcji 
często polegała na podążaniu za myślą nauczyciela. Interaktywne zdobywanie 
wiedzy zakłada, że — przeciwnie — wiedza będzie się wynurzać w procesie 
aktywnego jej konstruowania i rozwijania przez uczniów, którzy mają prawo 
samodzielnie wyciągać wnioski, stwierdzać, co jest ważne, a co nie. Sposób 
prowadzenia rozmowy nauczyciela z uczniami ma tu decydujące znaczenie. 
Wymaga to od niego podążania za myślą ucznia i eksponowania tych spo
strzeżeń, które są matematycznie pożądane. Zdobycie wiedzy matematycznej
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określonej programem nauczania nie jest ostatecznym miernikiem sukcesu lub 
niepowodzenia procesu uczenia się - nauczania matematyki. Intencją nauczania 
interakcyjnego jest takie działanie, które stymuluje systematyczne budowanie 
nowej wiedzy.
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3 Trójkąt epistemologiczny —  model charakteryzu
jący specyficzną naturę i społeczne znaczenie wie
dzy matematycznej (według Heinza Steinbringa)

3.1 Pojęcie matematyczne a jego reprezentacja

Podstawowe, fundamentalne pojęcia matematyczne nie mogą być w na
uczaniu „wywiedzione” z innych matematycznych pojęć. Aby uczeń mógł zro
zumieć czym jest np. liczba, musi się tym pojęciem posługiwać. Liczba musi 
być więc zakotwiczona w pewnej sytuacji, w pewnym obiekcie, w kontekście, 
w którym własności liczby mogą zostać wyeksponowane. Tak samo jest z wie
loma innymi matematycznymi pojęciami. Bardzo wyraźnie widać to na przy
kładzie pojęcia prawdopodobieństwa zdarzenia. Nie może być ono sprowadzone 
do opisu aksjornatycznego; aksjomaty regulują posługiwanie się prawdopodo
bieństwem, ale nie mówią, czym to pojęcie jest. Aby uczeń zrozumiał, czym 
jest prawdopodobieństwo, musi się tym pojęciem posługiwać w pewnych sytu
acjach; takich, w których to pojęcie ujawnia swoją istotę. Podobnie: prostokąt 
jest poznawany przez ucznia, gdy obcuje on z odpowiednimi formami geome
trycznymi i ma możliwość porównywania różnych kształtów oraz odkrywania 
geometrycznych relacji.

Podczas lekcji matematyki nauczyciel tworzy sytuacje problemowe, organi
zuje różne konteksty występowania pojęcia, wykorzystuje pomoce. Uczeń po
znaje więc pojęcie poprzez kontekst, model, rysunek. Jednak jest oczywiste, 
że żadne prawdziwe p o jęc ie  m atem atyczne nie m oże być identyfiko
wane ze sw oją  reprezentacją. Pojęcia matematyczne istnieją niezależnie od 
swoich możliwych reprezentacji i nie mogą być utożsamiane z żadną szczególną 
reprezentacją. Innymi słowy nie mogą być „wyczerpane” przez kilka różnych 
swoich reprezentacji. Dobór reprezentacji wykorzystywanych w szkolnym na
uczaniu nie jest więc sprawą nieistotną. Zdaniem E. Ch. Wittmanna (1998) 
reprezentacje pełnią bardzo ważną funkcję w całym procesie tworzenia własnej 
matematyki ucznia, w tym: w matematyzowaniu, odkrywaniu, rozumowaniu, 
komunikowaniu. Reprezentacje są, z jednej strony, realnymi lub prawie real
nymi przedmiotami, z drugiej —  winny dawać szansę odkrycia teoretycznych 
matematycznych relacji i własności pojęć, które reprezentują.



Na początku procesu uczenia się, tj. rozwijania wiedzy matematycznej, po
jawiają się raczej zewnętrzne, realne, empiryczne reprezentacje. Są one jednak 
stopniowo zastępowane przez obiekty myślowe („niewidoczne” ) oraz relacje 
między nimi. Uczniowie dość wcześnie zdają sobie sprawę z tego, że prezento
wane im na lekcjach matematyki obiekty — np. jabłka, klocki —  nie interesują 
nas w danej chwili jako obiekty rzeczywiste, ale jako nośniki wcielonych w nie 
pewnych matematycznych struktur; traktujemy je jako pewien kontekst od
niesienia.
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REPREZENTACJA
I

POJĘCIE M ATEMATYCZNE

Patrząc na związek pojęcia matematycznego z jego reprezentacją poprzez 
pryzmat matematyczno-dydaktycznych problemów edukacyjnych należy do
strzegać dwie istotne kwestie:

1. Pojęcie matematyczne jest niezależne od obiektu czy kontekstu odnie
sienia i od znaku.

2. W procesie uczenia się i rozwoju wiedzy matematycznej konkretne obiek
ty, jako reprezentacje pojęć, stopniowo zastępowane są przez obiekty 
myślowe i struktury.

3.2 Pojęcie matematyczne a znak/sym bol

Pojęcie matematyczne jest ideą. Przekazywanie idei zawsze odbywa się po
średnio —  za pomocą znaków i symboli. Nazwa symbol kojarzy się — zwłasz
cza w kontekście matematyki — z symbolem graficznym, takim jak litera, 
cyfra, symbol całki itp. Symbole w matematyce to nie zwykłe nazwy obiektów 
lub skróty nazw. Tworzą one bowiem system, wyposażony w struktury: wzory 
i relacje własne systemu, tj. relacje zachodzące między znakami. Znak może być 
rozumiany szerzej niż symbol, może być dowolnym przedmiotem, rysunkiem, 
gestem, słowem mówionym itp. Matematyczne znaki są to znaki kodujące re
lacje, lub uzewnętrzniające fakt wyabstrahowania (zauważenia) określonej re
lacji matematycznej. Uczący się poprzez interakcje społeczne poznają różne 
znaki matematyczne, a dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w procesie ich 
wytwarzania —  przyswajają sobie znaczenie poszczególnych znaków w sposób 
naturalny. Stopniowo odkrywają, czemu dany znak służy, do czego się odnosi. 
Związki z rożnymi kontekstami odniesienia stanowią o rozwoju interpretacji 
znaków. Pozwala to na naturalne, bez większej ingerencji nauczyciela, posłu 
giwanie się przez uczniów znakami w procesie uogólniania. U czą
cem u się nie w olno na początku procesu uczenia się i rozwijania



wiedzy matematycznej podać gotowego symbolu matematycznego 
wraz z jego ustalonym znaczeniem.

Znaki, jakie towarzyszą uczeniu się i nauczaniu matematyki są różnorodne. 
Mogą to być:

-  sformułowania werbalne, własne słowa z przykładowym opisem,
-  komunikacja za pomocą pokazywania i odnoszenia się do czegoś (deik- 

tyczna),
-  symbole matematyczne: liczby, znaki operacji, litery, zmienne itp.,
-  ćwiczenia arytmetyczne, równania, układy równań itp.,
-  tabele, diagramy geometryczne, grafy funkcji itp.

Formy znaków matematycznych rozciągają się więc od znaków interak
tywnych, tworzonych raczej spontanicznie przez uczących się w interakcjach 
społecznych, do znaków ustalonych konwencjonalnie i stosowanych w naucza
niu matematyki. W  klasowym, szkolnym komunikowaniu się uczniowie sporo 
posługują się językiem naturalnym, potocznym, z jakim spotykają się w życiu 
codziennym. Ten język służy do wymiany idei matematycznych i ich zapisu. 
Opisy w potocznym języku, z użyciem wymyślonych nazw oraz bezpośredniego 
pokazywania i powiązania z czymś, odwołania się do czegoś — to są wstępne 
formy interaktywnego wytwarzania znaków potrzebnych do kodowania i roz
wijania pojęć matematycznych. Do rozwijania własnej wiedzy matematycznej 
dziecko nie potrzebuje technicznych terminów, specjalnych matematycznych 
symboli, diagramów. Te profesjonalne znaki matematyczne, na poziomie wie
dzy dziecka, nie ułatwiają mu poznania, lecz mogą nawet zaciemnić obraz 
przyswajanych pojęć.

Znaki deiktyczne (wskazywanie) są szczególnie istotne w pracy z małymi 
dziećmi. Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej z trudnością werbali
zują swoje działania: nie posiadają odpowiedniego słownictwa, odpowiedniej 
terminologii, nie znają powszechnie stosowanych symboli matematycznych. 
Ale brak określonego słownictwa nie jest najważniejszym problemem; ucznio
wie, dyskutując o własnych rozwiązaniach, często nie uświadamiają sobie wagi 
pewnych związków. Ich znaki albo rodzą się samoistnie, albo są inspirowane 
społecznym charakterem nauczania —  jako efekt komunikowania się z nauczy
cielem lub z innymi uczniami. Dzieci, opisując własne działania, korzystają 
z języka potocznego, jakim posługują się na co dzień. Używane przez nie ge
sty, słowa, znaki, są znakami matematycznymi o tyle, o ile uzewnętrzniają 
dostrzeżone matematyczne relacje i związki. Ważne jest odpowiednie ich od
czytanie, ich właściwa interpretacja. Istotna jest tu rola nauczyciela, który 
Uczestnicząc w rozmowie pomaga odkryć uczniom matematyczną wiedzę.
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Nie można jednoznacznie powiązać znaku (symbolu) z odpowiadającym 
mu pojęciem. Przypuszczenie takiej możliwości jest podstawowym błędem 
tradycyjnego stylu nauczania. Słowa, symbole, reprezentacje podawane przez 
nauczyciela bardzo często nie są dla uczniów znakami matematycznymi, gdyż 
cały swój wysiłek intelektualny kierują oni na odgadnięcie intencji nauczyciela. 
System znaków ulega nieustannym zmianom w procesie uczenia się. Często 
jest tak, że pewien znak oraz powiązany z nim obiekt czy kontekst odniesienia 
„wywołują” określone pojęcie matematyczne, które następnie oddziałuje na te 
elementy (znak, obiekt) i związek między nimi — przez to wpływa na dalszy 
rozwój pojęcia.

3.3 Obiekt/kontekst odniesienia a znak/sym bol matematyczny

Odkrywanie reguł i relacji, matematyzowanie, wnioskowanie — to podsta
wowe aktywności charakteryzujące proces uczenia się matematyki. W procesie 
myślenia refleksyjnego nad operacjami wykonywanymi na określonych obiek
tach uczeń sam dla siebie konstruuje pojęcie matematyczne, sam poznaje jego 
własności. Myślenie stymulowane jest uczestniczeniem w dyskusji prowadzo
nej w klasie, w trakcie której uczeń wyraża swoje sądy i słucha argumentacji 
innych. Są to elementy, które kształtują jego własne rozumienie danego poję
cia. Z tego punktu widzenia, szczególnego znaczenia nabierają dwa elementy 
szkolnej rzeczywistości:

-  obiekty reprezentujące pojęcie matematyczne lub konteksty sytu
acji, w których ono się pojawiło i do których to pojęcie można odnieść; 
oraz

-  język  i sym bolika stowarzyszona z działaniami na tych obiektach lub 
w tych sytuacjach.

OBIEKT/KO N TEKST ODNIESIENIA <— ► ZN AK /SYM B O L

Matematyczne idee, pojęcia, relacje nie są realnymi obiektami, a znak/sym
bol kodujący te idee, pojęcia, relacje nie jest zwykłym „imieniem” (jedno
znaczną etykietką) matematycznego obiektu. W społeczności klasy szkolnej 
dzieci (na bazie własnych doświadczeń, otrzymanych odpowiednich przykła
dów i w toku porozumiewania się) wytwarzają sobie „szlaki komunikacyjne” 
(u Steinbringa mediation) pomiędzy znakiem a obiektem lub kontekstem od
niesienia (np. pomiędzy znakiem liczby a danym, konkretnym zbiorem ele
mentów). To dzieci ustalają relację pomiędzy znakiem a obiektem, to dzieci 
następnie interpretują znak, tj. ustalają sposób jego odczytywania i tłumacze
nia. Aby znak nabrał znaczenia, potrzebny jest odpowiedni kontekst odnie-
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sienią. To również dzieci aktywnie konstruują znaczenie pojęcia matematycz
nego kodowanego przez znak, o ile to znaczenie jest zaczepione w odpowiednim 
kontekście. To one są podmiotem w tym procesie, tzw. podmiotem epistemo- 
logicznym.

3.4 Trójkąt epistemologiczny

W szkolnym nauczaniu matematyki podstawowego znaczenia nabiera tró j
kąt epistem ologiczny, określający związek między obiektem (kontekstem 
odniesienia), znakiem (symbolem) a matematycznym pojęciem. Obiekt, znak 
i zależność między nimi stanowią reprezentację pojęcia matematycznego.
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„Odwrócony” (w stosunku do semiotycznego pierwowzoru) układ trójkąta 
ma istotne znaczenie przy jego odczytywaniu, zwraca uwagę na „znak/symbol” 
i „obiekt/kontekst odniesienia” oraz na wzajemne ich oddziaływania (media
tion). W wyniku tych wzajemnych oddziaływań między dwoma elementami 
trójkąta epistemologicznego — zgodnie z przyjętą filozofią uczenia matematyki 
— krystalizuje się pojęcie matematyczne. W takim ułożeniu trójkąt epistemo
logiczny można przyrównać do lejka: ze wzajemnej mediacji „znak/symbol” 
1 „■obiekt/ kontekst odniesienia” wypływa pojęcie matematyczne. Jednocze
śnie ono również wywiera istotny wpływ tak na znak/symbol i obiekt/kontekst 
odniesienia, jak i na semantyczną zależność między nimi.

Mylne byłoby jednak przypuszczenie, że taki układ trójkąta narzuca sztyw
ne następstwo czasowe tworzenia matematycznej wiedzy. Trzy wyróżnione ele
menty nie są dane raz na zawsze, nie są stałe i niezmienne. W  wyniku wza
jemnego oddziaływania, wzajemnej interakcji dokonuje się ich ewolucja. Ża
den z wierzchołków trójkąta epistemologicznego nie jest wyróżniony; wszystkie 
wierzchołki — POJĘCIE MATEMATYCZNE, ZNAK/SYMBOL, OBIEKT/ 
KONTEKST ODNIESIENIA —  są elementami równoważącego się i wzajem
nie wspierającego systemu. Relacje pomiędzy wierzchołkami są płynne — 
w trakcie rozwoju wiedzy znaki kodujące zmieniają się lub nabierają innego 
znaczenia, zmienia się stowarzyszony z nimi kontekst odniesienia. Oddziały
wanie (mediation) pomiędzy wierzchołkami trójkąta jest wielostronne. Każdy



z punktów w jednakowym stopniu wpływa na dwa pozostałe. Jednocześnie 
następuje relacja zwrotna. Dwa punkty „pobudzone” przez punkt trzeci za
czynają na niego oddziaływać, co z kolei prowadzi do jego zmiany, rozwoju. 
Zatem żaden z wierzchołków nie może być traktowany, jako podstawa do zde
finiowania trójkąta epistemologicznego. Same w sobie, oderwane od pozosta
łych, nie niosą tak bogatej treści, jaką mają będąc razem. Istotne są tu bowiem 
ich wzajemne interakcje (mediation), relacja między nimi. Dopiero to wszystko 
razem określa nam trójkąt epistemologiczny.

Trójkąt jest zależny od podmiotu epistemologicznego, gdyż powiązania po
między jego wierzchołkami są budowane indywidualnie, chociaż w trakcie inte
rakcji społecznych. Struktury i relacje są reprezentowane zarówno przez system 
znaków, jak i kontekst odniesienia; ich istnienie i miejsce w procesie rozwoju 
matematycznego nie jest wcześniej określone, jest wyznaczane przez podmiot. 
Z tego też punktu widzenia trójkąt epistemologiczny jest dobrym narzędziem 
do opisu indywidualnego rozwoju rozumienia pojęć matematycznych. Wyko
rzystanie znaków, słów i symboli w powiązaniu z kontekstem, w którym wy
stępują może wskazywać na poziom rozumienia danego pojęcia. Z tego też 
powodu idea trójkąta epistemologicznego wydaje się nam być użyteczna w ba
daniach w dydaktyce matematyki.

4 Przykłady analizy dydaktycznej prowadzonej 
w duchu trójkąta epistemologicznego

Zaproponowane do analizy sytuacje dydaktyczne mają pewne wspólne za
łożenia:

1. Dziecko uczestniczy aktywnie w rozwiązywaniu problemu, który daje 
możliwości dowolnej interpretacji i zaprezentowania własnych rozwiązań.

2. W każdej z tych sytuacji prowadzona jest rozmowa (uczeń-uczeń lub 
uczeń-nauczyciel).

3. Rozmowa ma na celu wydobycie nowej wiedzy matematycznej, stowa
rzyszonej z odpowiednimi znakami/symbolami.

4.1 Dostrzeganie regularności geometrycznych

Celem eksperymentu, z którego pochodzi opisywany fragment, było po
znanie umiejętności dostrzegania regularności geometrycznych przez dzieci 6- 
letnie. Jako narzędzie badawcze wykorzystane tu zostały popularne „szlaczki” 
znajdujące się w podręcznikach dla uczniów 6-7 letnich, tworzone na papierze
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czystym lub umieszczone na kratkowanym tle. Szlaczki składały się z oddziel
nych figur geometrycznych lub tworzone były za pomocą linii łamanej.

Wojtek (6 lat) otrzymał polecenie: dokończ szlaczek. Chłopczyk przystą
pił do pracy bardzo ochoczo. Najpierw wykonał szlaczki na papierze czystym. 
Pracował bardzo sprawnie, cały czas rozmawiając z nauczycielem, opisując 
mu, co w danej chwili robi. Podczas rysowania nie zastanawiał się zbyt długo 
nad tym, co właśnie ma zrobić. Najpierw przez krótką chwilę patrzył na wzór, 
a następnie przystępował do pracy. Ważne było dla niego, aby możliwie dokład
nie przedstawić wzór zapoczątkowany przez nauczyciela (rozpoznawał głównie 
kształt elementu, mówił np. „tutaj są kwadraty, muszę rysować same kwa
draty” ).

Dopiero przy pracy nad szlaczkami na papierze kratkowanym nastąpiła 
pewna zmiana postępowania chłopca. Była to zmiana związana z pracą nad 
następującym szlaczkiem:
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) \

Szlaczek był dość nietypowy. Tworzony był przez linię ciągłą łamaną, z wy
różnionym motywem, składającym się z trzech części. Każdą część motywu 
można opisać jako trójkąt równoramienny bez podstawy. Ze względu na wy
sokość, trójkąty tworzyły serię: niski, średni, wysoki, gdyż każdy z nich był 
wyższy od poprzedniego o jedną kratkę. Wierzchołki trójkątów umieszczone 
były w węzłach sieci. Aby z sukcesem wykonać to zadanie, zgodnie z zawar
tymi w szlaczku regułami, należało pracować analitycznie, zastanawiając się 
nad odpowiednim umiejscowieniem poszczególnych odcinków łamanej, a nie 
podpierać się globalnym wyglądem motywu. Inaczej mówiąc: należało oderwać 
się od interpretacji kształtów jako znanych figur geometrycznych (trójkątów), 
a skupić uwagę na związkach miarowych.

Pracy chłopca towarzyszył następujący dialog:
WOl: Zacznę od tego (wskazuje szlaczek, przez chwilę się mu przygląda). To 

nawet nie jest trudne (rysuje jedną całą trójkę i dwa elementy drugiej).
W02: ...(chwila zastanowienia).. O, chyba się trochę pomyliłem.....
NOl: Pomyliłeś się?
W03: To nic, to teraz będzie tak (zaczyna dalej rysować). Ten jest duży 

(wskazuje pierwszy element drugiej trójki), ten jest większy (wskazuje 
drugi element drugiej trójki), a ten musi być największy (rysuje trzeci 
element drugiej trójki). Teraz jest już wszystko dobrze.

N02: A jak będzie dalej?



W04: Tale samo: mały, potem większy, a potem największy. On się nie mieści 
i musi być za linią.
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Wojtek rozpoczął pracę od uważnego przyjrzenia się motywowi (W01). 
Jego wypowiedź : „To nawet nie jest trudne” świadczy zarówno o tym, że ten 
szlaczek był dla niego nieco dziwny, inny niż dotychczas rysowane, jak i o tym, 
że starał się zanalizować budowę motywu. Początkowo starał się dokładnie od
tworzyć szlaczek zgodnie z tymi regułami, które dostrzegł, a wykonywana dalej 
praca zdradza, jakie to były reguły. Zauważył, że szlaczek składa się z trój
kątów, które różnią się od siebie wielkością. Rysując pierwszą serię próbował 
zachowywać wielkości poszczególnych elementów szlaczka. Po namalowaniu tej 
serii (trójki) rozpoczął rysowanie kolejnych elementów następnej serii (trójki), 
ale już przy drugim trójkącie dotknął jego wierzchołkiem górnej linii ogranicza
jącej szlaczek. Tutaj nastąpił moment niepewności. Wojtek przestał rysować, 
przerwał pracę, by skonfrontować swój rysunek ze wzorem (W02) i stwierdzić, 
że się pomylił. Być może nawet potrafił ocenić, gdzie popełnił błąd (narysował 
zbyt duży pierwszy element).

Wojtek niejednokrotnie spotykał się ze szlaczkami w przedszkolu. Szlaczki, 
nad jakimi pracował, zawsze były „ograniczone” , tzn. mieściły się między 
dwoma poziomymi liniami, które wyznaczały odkąd dokąd należy rysować (po
dobnie jak szlaczek prezentowany powyżej). Nauczyciel podczas zajęć powta
rzał dzieciom, że powinny pracować starannie, nie przekraczać linii. W  prezen
towanym eksperymencie wykonując polecenie „dokończ szlaczek” Wojtek sta
rał się zarówno stosować do zasad usłyszanych na zajęciach, jak; i zachowywać 
wizualne związki w szlaczkach, nad którymi pracował. Rysując prezentowany 
powyżej szlaczek miał już wyraźną strukturę związków, jakie w nim zachodziły. 
Wiedział, że serię tworzą trzy elementy, gdzie każdy następny jest większy od 
poprzedniego. Początkowo wszystko było (jego zdaniem) w porządku. Wpraw
dzie nie zachowywał dokładnych związków miarowych, jakie są we wzorze (nie 
zwracał w ogóle uwagi na kratki, które miały niejako ułatwić rysowanie, ani 
też na położenie poszczególnych elementów względem kratek), ale zachowywał 
relację wielkości pomiędzy poszczególnymi elementami. Sytuacja, w jakiej się 
znajdował była mu znana i nie budziła żadnych kontrowersji. Po narysowaniu 
dwóch elementów drugiej serii u chłopca zrodził się konflikt: z jednej strony po
winien kontynuować serię (do pełnej serii brakuje przecież jednego elementu), 
z drugiej zaś strony nie mógł dalej rysować, bo przekroczyłby linię — przecież



ma rysować między liniami, więc kolejny element już się nie zmieści.
Rozwiązanie konfliktu to zasadnicza zmiana w podejściu do rysowania 

szlaczka. Chłopiec zaczął inaczej interpretować szlaczek, nad którym praco
wał (W03: „To nic, to teraz będzie tak”). Stwierdził, że relacje zachodzące 
pomiędzy poszczególnymi elementami danej trójki można interpretować na
stępująco: każdy następny element jest większy od poprzedniego. Wielkość 
pierwszego elementu nie była istotna, ważne było jedynie to, że był to pierw
szy element serii, i że następujące po nim elementy swoją wielkość będą od
nosić właśnie do tego pierwszego elementu. Widać to zarówno w rysunkach 
(„pierwsze” elementy wcale nie są takie małe), jak i słychać w wypowiedziach. 
Wojtek pierwszy element czasami określa jako „duży” (W 03), a czasami jako 
„mały” (W04), ale postępujące po nich elementy zawsze są: większy, i najwięk
szy. Relacja ta determinuje wielkość elementu w stosunku do poprzedniego. 
Związek między tymi elementami jest bardzo silny, na co wskazuje wypowiedź 
(W03): Ten jest duży (wskazuje pierwszy element drugiej trójki), ten jest więk
szy (wskazuje drugi element drugiej trójki), a ten musi być największy (rysuje 
trzeci element drugiej trójki). Teraz jest już wszystko dobrze. Wojtek zaakcep
tował wielkość pierwszego elementu i ta wielkość wyznaczyła jednoznacznie 
wielkość elementu następnego (teraz będzie tak), jak i wielkość trzeciego ele
mentu (a ten musi być największy). Wszystkie pozostałe warunki rysowania 
szlaczka, w tym zmieszczenie się z rysunkiem w wyznaczonych ramach, prze
stały być ważne.

Trójkąt epistemologiczny dla Wojtka można przedstawić następująco:
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OBIEKT/KONTEKST
ODNIESIENIA

ZNAK/SYMBOL

Rysowanie szlaczka 
w kratkach

- graficzny

POJĘCIE

- wyrażenie słowne

m ały, p o tem  w ięk szy, 
a p o ta m  n a jw ięk szy

rela cja  k o n sek w en tn eg o  p o w ięk sza n ia  
f ig u r  (w  je d n e j ser ii) z  za ch ow a n iem  

kształtu

Od chwili „odkrycia” tej zależności zmienia się sposób jego działania. Stara 
się wykorzystać tę „nową wiedzę” podczas dalszej pracy nad szlaczkiem (N02: 
A jak będzie dalej? WOĄ: Tak samo: mały, potem większy, a potem największy.



On się nie mieści i musi być za linią). Już nie skupia się na wiernym odtworze
niu wzoru. Rysując, stara się zachować zauważone relacje i zależności, choćby 
nawet odbywało się to kosztem zmiany reguł rysowania szlaczka.

Tak więc widać, że cała praca Wojtka przebiegała w oparciu o inne reguły 
postępowania, niż tego wymagało rysowanie szlaczków w kratkach. Regularno
ści występujące w szlaczku odbierał i realizował czysto geometrycznie, ale bez 
związków metrycznych. Ważne były dla niego proporcje między poszczegól
nymi elementami motywu, lecz te proporcje ujmował intuicyjnie, starając się 
zachować kształt figury. W połowie swej pracy natknął się na sytuację konflik
tową dla siebie, i ta sytuacja spowodowała zmianę rozumienia reguł obowiązu
jących w szlaczku. Chłopiec poradził sobie z problemem — ważniejsze stało się 
dla niego kontynuowanie zaczętej pracy z uwzględnieniem zauważonych rela
cji między elementami niż przestrzeganie zasad rysowania w kratkach/liniach. 
Odkrył nowe reguły obowiązujące w trakcie tworzenia rysunku, zwerbalizował 
je, i potrafił działać zgodnie z tymi regułami.

Relacja odkryta przez Wojtka w drugiej części jego pracy miała dla niego 
charakter procesualnej, dynamicznej zmiany, konsekwentnego powiększania 
jednej figury, a nie statycznej relacji pomiędzy trzema obiektami. Była bliska 
rozumieniu przekształcania figury (powiększania), z zachowaniem jej kształtu.

4.2 Pogłębianie rozumienia pojęcia prostokąta

Podstawowe figury geometryczne, takie jak trójkąt i prostokąt, są abstrak
tem w stosunku do realnych obiektów mających kształt trójkąta czy prosto
kąta. Wynika stąd, że kontekst kształtowania tych pojęć powinien stwarzać 
szansę na dokonywanie takiej abstrakcji. Rozwój rozumienia figury geome
trycznej związany jest z przechodzeniem od wizualnego, całościowego jej od
bioru, do coraz bardziej abstrakcyjnego ujmowania związków definiujących 
daną figurę.

Obserwacje zostały przeprowadzone wśród uczniów klasy 0. Uczniowie pra
cowali indywidualnie, a ich zadaniem było ułożenie z klocków figury pokazanej 
na obrazku. Przebieg spotkania był rejestrowany na filmie. Celem ekspery
mentu był opis i analiza zaproponowanego zajęcia pod kątem wykorzystania 
go do kształtowania pojęć i relacji geometrycznych u uczniów 6 letnich1.

1 Narzędziem pracy dzieci były elementy układanki „PATYCZAKI” (firmy Granna) —  ze
staw kolorowych, elastycznych klocków-pasków, oraz zestaw plansz ze wzorami do układania. 
Wszystkie patyczki układanki miały jednakową długość, różniły się jedynie kolorem. Plan
sze z obrazkami do ułożenia były dwojakie: umożliwiające bezpośrednie układania wzoru na 
planszy (skala 1 : 1 ) ,  lub podane w pomniejszeniu, nadające się jedynie do odwzorowywania 
kształtu.
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Praca z układanką, jako taką, była dzieciom znana. Nauczyciel, prowadzący 
obserwacje i rozmowy z dziećmi, nie podawał im żadnej instrukcji pracy. Wy
jaśnił tylko, jakie jest ich zadanie (z podanych klocków ułóż figurę taką jak na 
obrazku).

W opisywanej sytuacji obrazki-wzory podane były w pomniejszeniu, więc 
praca z układanką mogła służyć do kształtowania intuicji figur podobnych. 
W odniesieniu do podobieństwa przyjęto, że dzieci na tym poziomie rozwoju 
utożsamiają obiekty różniące się jedynie wielkością; rozmowa z dzieckiem mo
głaby wydobywać intuicje związane z zachowaniem wielkości kątów i wewnętrz
nych proporcji figury. Z drugiej strony, ten kontekst dawał szanse na zbada
nie możliwości poszerzenia rozumienia innych geometrycznych związków: roz
mowa podczas pracy mogła wydobywać bardzo szerokie geometryczne intuicje 
dotyczące rozumienia zarówno figur geometrycznych, jak i relacji takich jak 
symetria osiowa, przesunięcie równoległe.

Figura, którą dzieci układały nazywała się „Indianin” (rys. 1). Oto uza
sadnienie wyboru tej właśnie figury:

1. Figura mogła być atrakcyjna dla dziecka, zawie
rała element zabawowy.

2. Niezależnie od pozamatematycznych skojarzeń, 
składała się z pewnych znanych dziecku figur geo
metrycznych (prostokąty).

3. Prostokąty funkcjonowały na dwa różne sposoby: 
„pełne” w postaci pojedynczego klocka lub kilku 
klocków przylegających do siebie i przez konfigu
rację z innymi elementami („puste” ).

4. Zawierała kąty inne niż tylko kąty proste.
5. Była symetryczna.
6. Umożliwiała zachowywanie proporcji wewnętrz

nych.

Opis pracy Bartka

Uczeń Bartek zaprezentował rozwiązanie dość daleko odbiegające od wzor
ca. Uzasadnienie Bartka było specyficzne, ale dla niego bardzo logiczne. Wszys
tko się zgadzało, ale nie musiało być dokładnie tak jak jest na obrazku. Bartek 
pewnie miał świadomość, że figura ułożona z patyczków nie odda precyzyjnie 
rzeczywistego kształtu obiektu, więc tego, co układa, nie musi brać zbyt serio.



Oto jego praca (rys. 2) i podany przez chłopca jej opis, rozpoczynający się od 
samego dołu (czyli oddający kolejność układania):
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czapka

głowa

to jeszcze jest brzuch i ręce 

koszulka

spodnie

nogi

R ysu nek 2. Pierwsze rozwiązanie Bartka

Takie rozumienie treści zadania charakteryzuje jego „starą wiedzę” , wie
dzę aktualną, której nie widział potrzeby zmieniać. W  odczuciu chłopca za
danie nie nosiło cech zadania geometrycznego. W jego świadomości wszystkie 
związki, które dostrzegł w układance, polegały na związkach z postacią ludzką 
(„to jest Indianin” —  pwiedział Bartek), a nie z figurami i relacjami geo
metrycznymi. Aby to zadanie przekształcić na zadanie geometryczne, nauczy
ciel podjął wysiłek rozmowy o geometrycznych aspektach układanki. Pierwsza 
jego próba polegała na zwróceniu uwagi na fakt, że „Indianin” we wzorze ma 
„twarz” . Nauczyciel, prowadząc „rozmowę przez telefon” poinformował ucznia, 
że ma taką samą układankę, ale jego Indianin ma twarz. Reakcję chłopca opi
suje fragment I.

Fragment I

N14: Popatrz na swoją układankę (nauczyciel kładzie obrazek przed uczniem 
na podkładce), może uda Ci się jeszcze coś zmienić.

B10: Oddała „czapkę”, odsuwając po jednym patyczku od „głowy”.
N15: (w trakcie przesuwania) — Czy coś zmieniasz?
B il: Tak.
N16: Opowiedz mi o tym, co robisz?
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BI2: Twarz mu robię.

NI9: (wskazuje na twarz na obrazku) — A co to może być tutaj to tutaj 
u dołu, ten prostokąt?

B14: (cisza 8 sek).

Prostokąt — twarz, zaprojektowany na obrazku-wzorze, został wykreowa
ny jako konfiguracja pewnych przecinających się linii. Bartek nie powtórzył 
tego układu we własnej pracy. Indianin Bartka na początku nie miał twarzy — 
miał „głowę” i „czapkę” . Taka była jego własna interpretacja sytuacji zada
niowej, zgodnie z nią dobierał te środki i metody pracy, które były w zakresie 
jego możliwości. Inaczej mówiąc, bazując na swojej starej, aktualnej wiedzy — 
uruchamiał posiadane pojęcia w działaniu. Tworzenie „twarzy” zostało spowo
dowane społecznym naciskiem pracy pod okiem nauczyciela (nauczyciel pyta 
o twarz, więc mu ją zbuduję). Bartek, inspirowany przez nauczyciela, potrafił 
wykreować inną „twarz” , układając patyczki wzdłuż wyimaginowanego łuku 
(B10-B12, rys. 3). Sposób w jaki to robił, to zewnętrzny ZNAK reprezentujący 
pewien zakres jego wiedzy o figurach geometrycznych. Posługując się końcami 
patyczków wytyczył łuk, gdyż na ogół twarz ma owalny obrys.
Była to próba zachowania swojej własnej, pierwotnej interpretacji, działanie 
wciąż w obrębie „starej wiedzy” .

Obrys łuku (rzeczywiście skonstruowany przez Bartka) nie może być in
terpretowany jako jednoznaczny dowód, że rozumienie figury geometrycznej 
to rozumienie linii krzywej czy łamanej zamkniętej. Może być to jedynie tech
niczny sposób na zakreślanie obszaru zajmowanego przez figurę (rys. 3). Jest 
to działanie wspierane wyobrażeniem całego obiektu, prostokąta czy koła. Za 
taką interpretacją przemawia następny fragment rozmowy.

POJĘCIE

K oło, ja k o kształt 
realnego obiektu

Rysunek 3.
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Fragment II

N22: To powiedz mi w takim razie, Bartek — jak są ułożone te patyczki 
tutaj (zakreśla ręką nad częścią składającą się z samych prostokątów). 
Jak to można nazwać, do czego one są podobne ... w swoim ułożeniu. 

B15: Do prostokątów.
N23: Do prostokątów, dobrze. A pokaż mi palcem, który to będzie prostokąt. 
B16: Pokazuje jeden patyk w „głowie”.
N24: Skąd dokąd będzie prostokąt?
B17: (jedną ręką, przeskakuje długość głowy )  — Stąd dotąd.
N25: Stąd dotąd to będzie jeden prostokąt. Czy jeszcze jest jakiś prostokąt? 
B18: ... Tu (pokazuje, uderzając jednym ruchem w środek „koszulki”, szybko 

chowa rękę).
N26: A też pokaż mi, skąd dokąd.
B19: (wyraźnie, wolno przesuwając palcem po bocznych krawędziach) — Stąd

dotąd.

Bartek potrafił wskazać w swej układance prostokąty. Są to prostokąty 
„pełne” (B16). Jego ruch — znak to wskazanie całego obiektu, bez jego wy
raźnych atendentów2. Stowarzyszony z tym prostokątem ruch stąd-dotąd (B17) 
nie opisywał geometrycznych związków i relacji zachodzących w prostokącie. 
Pokazywał, że w myśleniu Bartka o prostokącie nie było jeszcze miejsca na 
jego atendenty. Bartek rozumie więc prostokąt jako własność realnie istnie
jącego obiektu. Nauczyciel taką odpowiedź zaakceptował. Przed wybraniem 
drugiego prostokąta Bartek zastanawiał się przez chwilę, po czym zdecydował 
się na obiekt najbardziej reprezentatywny: największy prostokąt, w typowym 
ułożeniu. Ten obiekt też był ujmowany całościowo (B18), ale Bartek podkre
ślił jego boki, przesuwając palcem po krawędziach układanki (B19). Sposób 
prowadzenia rozmowy przez nauczyciela spowodował, że uczeń zdecydował się 
na przyjęcie szkolno-lekcyjnych zachowań i szkolnego sposobu analizowania 
swojej pracy.
Ten fragment rozmowy był rozmową o geometrii. Bartek został ukierunko
wany na analizę geometryczną, na odczytanie typowo geometrycznych relacji. 
To było nowe spojrzenie na własna pracę. Układanka zaczęła nabierać geome
trycznego sensu. Wpłynęło to na dalszy przebieg spotkania. Teraz nauczyciel 
znów spróbował zwrócić uwagę ucznia na geometrycznie poprawne odwzoro
wanie układanki.

2Atendenty to „obsługa” (przeznaczenie, lokalizacja) dla indywiduów. Wierzchołek, bok, 
czy ściana sześcianu, to widoczne atendenty tego indywiduum. Termin używany w teorii 
M. Hejny’ego kształtowania pojęć geometrycznych (por. Hejny, 1997, s.24)



N31: (pokazuje na rysunek) A porównaj z tymi nogami, czy to jest tak
samo?

B24: momentalnie podsuwa do góry najniżej leżące patyczki „nogi”, oba rów
nocześnie, zmieniając proporcje ułożenia „nóg” do „spodni” .

B25: Bo tu było mniej (pokazuje jeden swój układ „noga” — „nogawka” In
dianina), a tutaj jest więcej (wskazuje na odpowiedni układ na rysunku). 

N33: W którym miejscu było mniej?
B26: Pokazuje palcem na układance, pod najniższym patykiem: nogą.
N34: Aha, stąd przesunąłeś trochę do góry. Czy teraz jest podobnie, jak tam? 
B27: Tak.

W tym fragmencie Bartek zauważył relację leżenia-jeden-do-drugiego. Uz
nał ważność tej relacji. Sam fakt jej odkrycia, moment olśnienia, został pod
kreślony przez działanie, które do tej pory nie towarzyszyło rozmowie z na
uczycielem — Bartek ruch przesuwania patyczków „nóg” wykonał dwiema 
rękami równocześnie, zachowując symetrię figury, podczas gdy wszystkie ge
sty towarzyszące rozmowie z nauczycielem wykonywane były tylko jedna ręką, 
analitycznie, krok po kroku (B24). Ta relacja, w rozmowie skierowanej do na
uczyciela, przybrała formę znaku zarówno poprzez wskazanie, jak przez opis 
słowny. Wprawdzie Bartek nie powiedział co zrobił, ale wyjaśnił —  dlaczego 
(B25). Pokazał też, jakie związki w tym momencie były dla niego najważ
niejsze (B26). Uzasadnienia chłopca dotyczą proporcji, wzajemnego ułożenia 
jednego patyczka do drugiego.
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Fragment III

OBIEKT/KONTEKST
ODNIESIENIA

ZNAK/SYMBOL

- znaki deiktyczne 
(wskazywanie)

- sformułowania słowne:
- tu jest mniej;
- tu jest więcej

POJĘCIE
relacja leżenia jeden-do-jednego

Relacja leżenia-jeden-do-drugiego jest zupełnie nowym elementem jego wie
dzy. Do tej pory Bartek był skupiony na obiektach geometrycznych ujmowa
nych całościowo. Teraz dostrzegł element, w którym nie tyle kształt był ważny, 
de wzajemne ułożenie jednego elementu układanki w stosunku do drugiego. 
Już nie tylko było ważne, by patyczki zachodziły na siebie — ważne było, w ja
kich proporcjach na siebie zachodzą. Ten nowy element został przez ucznia



zaakceptowany, i zaadoptowany. Poszerzył zarówno jego własne rozumienie 
geometrycznych związków, zachodzących w układance, jak i stał się nowym 
narzędziem konstruowania geometrycznych obiektów. Pokazuje to następny 
fragment.

Fragment IV

N35: Popatrz jeszcze raz, czy wszystko jest podobnie, tak jak na obrazku. 
B28: (kręci głową, że nie)
N36: Nie wszystko. Możesz jeszcze coś poprawić.
B29: (W  tym czasie, gdy N mówi, podsuwa jedną ręką prostokąt „głowę”

w górę, podsuwa również boczne patyczki prostokąta ”brzuch” -  najpierw 
z jednej strony, potem z drugiej, zamykając obszar prostokąta).

N37: Co teraz robisz?
B30: Robię ... Indianinowi ... twarz, (szuka słów)
N38: Aha. W  którym  m iejscu w yszła ta twarz i jaki ma kształt? 
B31: Prostokąt.

Bartek zweryfikował swoje wcześniejsze zdanie — wiedzę o układance. Pro
stokąt —  twarz długo nie był akceptowany przez ucznia. Na początku pracy ten 
prostokąt nie był zgodny z jego własną interpretacją rysunku. Poza tym —  nie 
był to obiekt do ułożenia, w sensie do wypełnienia patyczkami — był to prosto
kąt pusty. Kolejnym powodem takiej sytuacji mogła być nieświadomość moż
liwości wykorzystania narzędzia, jakim była relacja leżenia-jeden-do-drugiego. 
Zastosowanie tej relacji okazało się być kluczem rozwiązania problemu. Rela
cja leżenia-jeden-do-drugiego została wyeksponowana przez nauczyciela (N31). 
Uczeń sam potrafił z tej podpowiedzi skorzystać (B24), a potem zauważoną 
relację wykorzystał jako narzędzie od budowy prostokąta (B28-B 30). Zdobył 
pewne nowe doświadczenie. Również sam dokonał analizy, która doprowadziła 
go do zespolenia dwóch modeli prostokąta: wykreowanego przez pokrycie pa
tyczkami i otrzymanego przez zastosowanie relacji leżenia-jeden-do-drugiego. 
Ten prostokąt ma inny status, niż budowane wcześniej. Powstaje jako wynik 
przecięcia linii, leżących prostopadle w stosunku do siebie, zaś każda z tych 
linii żyje własnym życiem, ma status obiektu, a nie atendenta. W ułożeniu 
linii istotna jest nie tylko ich prostopadłość (jako relacja), ale zastosowanie re
lacji leżenia-jeden-do-drugiego. I co istotne — w stosowaniu tej relacji Bartek 
poszedł jeszcze dalej, niż to odkrył podczas rozmowy przedstawionej we frag
mencie III. Bartek zauważył, że relacja wyznacza na patyczkach (odcinkach) 
kilka istotnych obszarów, związanych ze sobą. Jest to nie tylko fragment, na 
którym obiekty się stykają(rys. 4a), ale i ten, gdzie nie mają punktów wspól
nych’ (rys. 4b):
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a) b)
R ysu nek 4.

Zauważył więc nie tylko samą relację, ale i jej własności. Tę zupełnie nową 
wiedzę wykorzystał do budowania innego fragmentu nowej wiedzy, mianowicie 
do konstrukcji prostokąta. Prostokąt powstawał w kilku etapach:

1. Bartek przesunął równolegle dwa patyczki, które do tej pory tworzyły 
prostokąt — głowę Indianina — na odległość, która miała być wypeł
niona nowym prostokątem. W takim razie miał świadomość kilku faktów:

• jeden z boków przesuwanego prostokąta zostanie wykorzystany jako 
linia wyznaczająca bok konstruowanego prostokąta,

• w konstruowanym prostokącie przeciwległe boki są równoległe,
• odległość, na jaką został przesunięty prostokąt — głowa —  wyzna

cza długość prostopadłych boków konstruowanego prostokąta.

2. Wykorzystując relację leżenia-jeden-do-drugiego skonstruował dwa po
zostałe boki prostokąta.

została wykorzystana własność relacji 
rozmowy z nauczycielem.

inna, niż odkryta w trakcie

3. W  konfiguracji z odcinkiem prostopadłym (pochodzącym od prostokąta 
— głowy) odcinki wyznaczone przez relację leżenia-jeden-do-drugiego 
nie muszą mieć wspólnego końca. W ten sposób odcinki prostopadłe 
wyznaczają na istniejącym odcinku inny odcinek.

4. Wierzchołki prostokąta mają też inny status niż dotychczas:

• jeden z tych punktów został wy- |------
różniony dzięki zastosowaniu relacji 1 _ ]
leżenia-jeden-do-drugiego; był to je
den z punktów podziału jednego od
cina drugim odcinkiem

• inny punkt został wyróżniony dzięki odcinkom prostopadłym nie 
stykającym się końcami.

Sposób budowy prostokąta stał się nowym znakiem, kodującym i repre- 
zentującym wiedzę o prostokącie. Uzewnętrzniał relacje, które dla ucznia były



ważne, które starał się zachowywać. Nowa wiedza o prostokącie związana jest 
z następującym trójkątem epistemologicznym:
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OBIEKT/KONTEKST
ODNIESIENIA

„Twarz
Indiania”

ZNAK/SYMBOLI
3

POJĘCIE A. Ruchy związane z
konstrukcją:

p ro sto k ą t l . Zachowanie równoległości
ja k o  kon stru k cja  rzeciwległych boków

2. Zastosowanie relacji 
„leżenia-jeden-do-drugiego”

3. Wyznaczenie odcinka na 
odcinku.

B. Wypowiedź s\owaa:robię.

Proces konstrukcji (budowy) prostokąta został przez Bartka podkreślony 
na dwa sposoby:

a. poprzez bardzo planowe i konsekwentne zorganizowanie akcji rozciągnię
tej w czasie (Bartek budował jedną ręką, etap po etapie, z wyraźnie 
zaznaczonym etapem początkowym i końcowym),

b. poprzez wypowiedź słowną: robię Indianinowi twarz.

Myślowy sposób prowadzenia konstrukcji dobrze opisuje metafora image — 
supported (wspieranie wyobrażeniem — por. Cobb 1995). Jest to realizowanie 
konstrukcji wspierane wyobrażeniem „pełnego” prostokąta. Bartek prawdopo
dobnie myślał o pełnym prostokącie w czasie gdy konstruował prostokąt, ale 
metoda, którą się teraz posłużył, określa nowy poziom (inny model) rozumie
nia tej figury geometrycznej. Niezależnie od wyobrażeń wspierających pracę 
Bartka, zaprezentowane działanie ustanawia zupełnie nowy status funkcjo
nowania boków i wierzchołków tej figury. Nie są to już atendenty prostokąta, 
czyli takie elementy, które nie funkcjonują niezależnie od figury. W myśleniu 
o atendentach obowiązuje bowiem kolejność: figura — ► jej atendent (prosto
kąt — ► jego boki, wierzchołki). Konstrukcja boków i wierzchołków prostokąta, 
kształtowała się wprawdzie w związku z wyobrażonym obrazem prostokąta 
„pełnego” , ale zaistniała w wyniku manipulowania obiektami od niego nieza
leżnymi. Zarówno boki jak i wierzchołki istnieją niezależnie, albo w związkach



innych niż w prostokącie, a dopiero wzajemna konfiguracja niektórych z nich 
wyznaczyła konstrukcję prostokąta. Uczeń musiał więc analizować różne istnie
jące już związki, i wybierać te, które mogą być wykorzystane dla zbudowania 
prostokąta. Jest to proces myślowy nie występujący na poziomie, w którym 
figura geometryczna jest ujmowana wizualnie, całościowo.

4.3 Rozumienie „jednakowości” obiektów geometrycznych

Przedstawione poniżej fragmenty interakcji pomiędzy uczniami klasy 
czwartej pochodzą z szerszych badań nad rozumieniem pojęcia symetrii przez 
dzieci w wieku 10-12 lat. Postawione pytania, cele oraz opis zastosowanych 
narzędzi badawczych znajdują się w (Jagoda 2004b). Dla potrzeb tego arty
kułu wybrałam fragment z I etapu badań tj. gry planszowej, której celem było 
sprawdzenie, czy w bardzo bogatej sytuacji, jaką stwarzała przygotowana plan
sza do gry, dzieci mają umiejętność wyróżniania pewnych cech, pod względem 
których obiekty są jednakowe, czy są w stanie stosować przy tym różne kryte
ria oraz czy wśród różnorodnych argumentacji będzie miało miejsce kojarzenie 
obiektów ze względu na relację ich wzajemnego położenia (w szczególności czy 
wyeksponowane zostanie lustrzane odbicie).

Plansza do gry zawierała 63 różnorodne pola (rys. 5). Zadaniem gracza 
było wyszukanie rysunków jednakowych pod jakimś względem. Kładąc żetony 
na wybrane pola gracz musiał uzasadnić swój wybór tak, aby przeciwnik go za
akceptował. Przeciwnik miał prawo zająć pole wybrane przez gracza, jednak 
mógł to uczynić podając inną kombinację pól i inną argumentację. Na da
nym polu mogło więc znajdować się po jednym żetonie każdego gracza. Każdy 
żeton dawał zawodnikowi punkt. Wygrywała osoba, która zdobyła najwięcej 
punktów.
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R ysu nek  5. Fragment planszy do gry.



Fragment rozmowy w czasie gry prowadzonej przez Adelkę i Basię (uczen
nice klasy czwartej):
Adelka wybrała pola 55 i 62, których ułożenie na planszy do gry w stosunku 
do miejsca zajmowanego przez gracza przedstawia rysunek 6.
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Pozycja gracza w ybierającego w skazane pola  

R ysunek 6. Pola 55 i 62 wybrane przez Adelkę

B —  Basia, A —  Adelka

B67: To nie są nuty. W jednej jest źle 
pałeczka.

B69: Ale ty tak nie powiedziałaś od 
razu.

A66: 55, 62 bo są takie jakby nuty 
puste w środku.

A68: Jak to nie, jakbyś narysowała 
tą (62), a potem przekręciła ta
blicę i to by było! To jest po
dobne do nuty. To są figury po
dobne do nut i są do siebie po
dobne. Są takie same nawet, 
tylko w inną stronę mają pa
łeczki.

N8: Adelko, powiedz jeszcze raz do
kładnie.

A70: To są takie same figury, są 
identyczne, tylko mają brzuszki 
w inną stronę. Tak jakbyś tu
taj narysowała nutę, przekrę
ciła tablicę na drugą stronę, to 
by była ta sama nuta, tylko że 
tak jakby w inną stronę.
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B71: Nie bardzo mnie to przekonuje. 
Podaj jeszcze inną argumenta
cję.

B72: Tak może

A71: Wystarczy popatrzeć z drugiej 
strony na tą tablicę i widzisz to 
samo — to cię przekonuje?

być.

Rysunek na danym polu, to tylko figura o określonym kształcie. Adelka 
powiązała z nią możliwie bliski dla niej, rzeczywisty kontekst, określając fi
gury jako „jakby nuty” (A66). Użycie słowa „jakby” wskazuje na to, iż nie 
myślała ona o nutach. Potrzeba komunikacji — uzasadnienia wyboru danych 
pól, wymusiła jednak nadanie jakiejś nazwy. Jedną z figur można bowiem 
uznać za nutę, natomiast drugą nie. W nucie położenie pałeczki jest ściśle 
określone. Zmiana tego położenia dyskwalifikuje dany obiekt. Adelka wybrała 
nazwę najbardziej naturalną, najbardziej pasującą, być może pierwsze skoja
rzenie. Wybrane pola zidentyfikowała ze względu na przedstawiony na nich 
kształt. Początkowo wystarczył percepcyjny odbiór jednakowości tych dwóch 
obiektów —  oba wyglądały tak samo. W miarę obserwacji i pogłębiania argu
mentacji, analiza percepcyjnego odbioru pozwalała zauważyć, czy też upewnić 
się, że mamy do czynienia z identycznością (A68: są takie same nawet).

Nadanie nazwy „nuty” wzbudziło sprzeciw Basi. Podała ona istotną różnicę 
pomiędzy obiektami (B27). Adelka musiała zająć stanowisko wobec kontry 
Basi i wyjaśnić swój wybór. Odwołała się do pewnej czynności fizycznej: jakbyś 
narysowała tę (A68), a potem przekręciła tablicę, to by była ta sama nuta. 
Istota tej wypowiedzi tkwi w odwróceniu, z tym, że grająca odwraca tutaj 
płaszczyznę, a nie figurę. Wraz z odwróceniem płaszczyzny, odwróci się też 
figura (zmiana orientacji). O ile w pewnych sytuacjach „przekręcenie” tablicy, 
bądź jej skrzydła jest fizycznie możliwe, to jednak popatrzenie na rysunek na 
tablicy „z drugiej strony” nie pozwoli dostrzec tego rysunku, ponieważ tablice 
nie są przezroczyste. Takie doświadczenie można natomiast wykonać np. na 
kartce papieru lub na folii: z jednej strony narysować figurę i obserwować jak 
wygląda ona „z drugiej strony” kartki, patrząc np. pod światło, przez szybę. 
Porównanie figury „z jednej strony” i tej z „drugiej strony” wymagało pewnego 
wyobrażeniowego zestawienia tych figur — a zatem myślenia abstrakcyjnego. 
Każda z wybranych figur nie była więc postrzegana przez nią jako obiekt sam 
w sobie, ale istotę wyboru stanowiła relacja figury do figury, z tym, że relacja 
ta miała charakter dynamiczny. Adelka zauważyła różnicę w orientacji figur 
1 znalazła sposób na zmianę orientacji.

Basia mogła widzieć jednakowość kształtu wybranych obiektów. Nadana



nazwa zmusiła ją jednak do skojarzenia rysunku z konkretnymi obiektami fi
zycznymi, jakimi są nuty i porównania tego, co na rysunku, z konkretnym 
obiektem i całą swoją wiedzą o obiekcie funkcjonującym w określonym kon
tekście. Argumentacja podana przez Adelkę (A66, A70) wzbudziła mediację 
pomiędzy tym, co było znakiem/symbolem, a obiektem/ kontekstem odniesie
nia. Pod wpływem tej wypowiedzi zaistniał następujący związek:

OBIEKT/KONTEKST .___________________w, ZNAK/SYMBOL
ODNIESIENIA
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Ponieważ była to gra, więc każdy ruch mógł przynieść punkty, bądź ich 
stratę, w zależności od zaakceptowania go przez przeciwnika. Basia ujaw
niła swoje rozumienie rysunku, które było inne od rozumienia Adelki. Nuty 
mogą przyjmować różne położenia w stosunku do siebie, jednak nie do końca 
dowolne. Pojęcie wywołane znakiem/symbolem, a uznawane przez Basię, to 
figury mające charakterystyczny kształt (brzuszek i pałeczka), oraz zgodną 
orientację. Adelka pokazała, że popatrzenie na figurę „z drugiej strony” nie 
powoduje zmiany tej figury — figura może znajdować się w różnych położe
niach, ale jest to ciągle ta sama figura, gdyż poprzez odpowiedni ruch można 
przenieść figurę z jednego położenia w drugie.

Ta mediacja pomiędzy znakiem/symbolem, a obiektem/kontekstem odnie
sienia zaczyna zmieniać znaczenie symbolu. W trójkącie epistemologicznym 
żaden z wierzchołków nie jest bowiem stały, dany raz na zawsze. Określenie 
„takie same, tylko w inną stronę” zaczyna funkcjonować na tym poziomie 
jako odpowiednik figur posiadających odmienną orientację. Trójkąt epistemo- 
logiczny w odniesieniu do opisanej sytuacji można przedstawić następująco:

OBIEKT/KONTEKST
ODNIESIENIA ◄---------------------------- ► ZNAK/SYMBOL

nadanie nazwy 
„Nuta”

rysunek obiektu 
(figury geometrycznej)

nadanie nazwy 
„Nuta”

rysunek obiektu 
(figury geometrycznej)

POJĘCIE
F ig u ry  „ta k ie  sa m e, tylk o  w  inną stro n ę  

(orien ta cja  fig u r y )



Nie jesteśmy w stanie stwierdzić z całą pewnością, czy Basia zaakcepto
wała jednakowość rysunków, traktując je jako figury geometryczne w różnych 
położeniach, czy też nie. Niemniej jednak fakt takiej akceptacji może wynikać 
z wypowiedzi (B69): „Ale ty tak nie powiedziałaś od razu” oraz (B72): „Tak 
może być”, co może oznaczać, że nie od razu zauważona została odmienna 
orientacja figur.

Pod wpływem interakcji pomiędzy dziewczynkami zaczęła budować się 
pewnego rodzaju nowa wiedza skierowana na problem orientacji figur. Dialog 
pomiędzy nimi pozwolił skonstruować im inny, głębszy sposób patrzenia na 
figury geometryczne. Zdobywana wiedza powodowała „przeorganizowywanie 
się” starej wiedzy; następowało coraz pełniejsze rozumienie pojęcia, zmieniło 
się bądź rozszerzyło rozumienie symbolu, jakim jest rysunek. W tej sytuacji ro
zumienie symbolu poszerzyło się o jeszcze jedną własność, jaką posiada figura- 
orientację. Uwidoczniło się to w dalszej części gry.
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Argumentacje dziewczynek stały się krótkie, skierowane na istotę związku 
pomiędzy figurami —  jednakowość kształtu, z podkreśleniem odmiennej orien
tacji figur.
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4.4  Dostrzeganie elementów struktury liczb naturalnych

Liczby u dzieci są nazwami rzeczy empirycznych; czy to wyrażane języ
kowo, czy przedstawiane symbolicznie w zapisie cyfrowym. Liczebniki po
jawiają się w dziecięcych wypowiedziach bardzo wcześnie, często w powiąza
niu z zasłyszanym wcześniej kontekstem, zazwyczaj ten kontekst jest różny 
dla liczb „małych” i „dużych” . Przykłady „małych” liczebników głównych, 
to: dwie ręce; pięć, dziesięć palców; trzy koła w rowerku, cztery łapy kota, 
pięć stopni ciepła; a porządkowych, to: dziesiąta łyżka zupy; piąta, dwunasta, 
czasem osiemnasta, czy dwudziesta pierwsza godzina; trzeci maja, pierwszy 
września. „W chwili opanowania nowego słowa proces rozwoju odpowiedniego 
pojęcia nie kończy się, lecz się dopiero zaczyna.” (Wygotski 1978, s.316).

Również znaki liczbowe (kody liczb w systemie dziesiątkowym pozycyj
nym) są jednymi z najwcześniej poznawanych znaków przez dzieci. Mają one 
pewną formę i strukturę, które ukształtowały się historycznie i zostały przy
jęte na zasadzie konwencji. Dziecko, opierając się na syntaktycznej strukturze 
liczby w zapisie cyfrowym może poprawnie odczytać całe serie liczb —  np. 
kojarząc znak „103” z nazwą autobusu („jedzie sto trzy” ) może poprawnie 
odczytywać 103, 104, 105, 106..., znając jedynie słowne nazwy liczb jednocy
frowych. Może też zwrócić uwagę na wewnętrzną strukturę zależności między 
cyframi w danej liczbie (10_) i zawahać się przy odczytywaniu 701 w ciągu 
...105, 106, 701, 108... Znaki liczbowe same dla siebie nie mają początkowo 
znaczenia, by je uzyskać wymagają odpowiednich kontekstów.

Poznawanie liczb poprzez nazwy językowe i nazwy „matematyczne” (zapis 
cyfrowy) wzajemnie się przenika i przynosi różne znaczenie. Z czasem funk
cja nazewnicza nazwy liczby zaczyna się przekształcać w znak matematyczny 
a potem także w symbol; dzieje się to m.in. w zależności od wielkości liczb. 
Szczególną okolicznością, sprzyjającą rozwojowi pojęcia liczby, jest używanie 
pieniędzy, one też stanowią często kontekst dla „dużych” liczb.

Przyporządkowanie znakom znaczenia i interpretacji można przedstawić 
w trójkącie epistemologicznym, poprzez odniesienie do kontekstu. Taką próbę 
podjęto wykorzystując trójkąt, jako instrument do analizy rozwoju znaczenia 
pojęcia liczby, do krótkiego zaobserwowanego epizodu, który jest fragmentem 
wieloletniej obserwacji Uli. Piąty rok jej życia jest okresem kształtowania się 
liczby porządkowej i gwałtownego poszerzania zakresu liczbowego. Ula do
strzega schemat stałego porządku następowania i poprzedzania jednocześnie 
w różnych sytuacjach (np.: 1,2,3,..., 17; córka, matka, babcia, prababcia, ... ; 
środa, wtorek, poniedziałek, niedziela; 6 ,5 ,4,3,2,1). Zakres liczbowy rozszerza 
się zarówno językowo (poprzez recytowanie liczebników), jak i znakowo (zapis 
cyfrowy). Ula słysząc — ...naście, ...dzieścia lub ...dziesiąt, sto lub tysiąc, kilka



tysięcy — wie, która liczba jest większa, która mniejsza. Wie także od dawna, 
że znaki na tarczy zegara, na kalendarzu, tarczy telefonu, tablicy adresowej, 
tabliczce tramwaju oznaczają liczby, ponieważ dorośli w odpowiedzi na pyta
nia „Ile...?” , „Która...?” , „Jaki numer...?” spoglądali na te znaczki i udzielali 
odpowiedzi liczbowej. Początkowo uczyła się rozpoznawać i odczytywać poje
dyncze cyfry, potem prosiła o odczytanie liczb dwucyfrowych i szybko poznaną 
zasadę zaczęła uogólniać.

Epizod (jest rok 1983, w obiegu są inne banknoty niż obecnie):

Ula (4 lata, 6 miesięcy) ogląda pieniądze.
Ulał: Ile to Szopen?

Mamai: Pięć tysięcy.
U2: A to? (Kopernik)
M2: Tysiąc.
U3: A  jak  tu będzie 3 i trzy zera, to  będzie trzy tysiące?
U4: A kto jest narysowany na trzech tysiącach? Jest taki pieniądz?

Do analizy zainicjowanej przez dziecko sytuacji posłuży konstrukcja trój
kąta epistemologicznego.

Obiekt em /kon t ekstern są banknoty o dużych nominałach (1000 zł i 5000 
zł); znajdują się na nich między innymi liczby zapisane cyframi, portret znanej 
osoby i wiele innych kolorowych znaków graficznych. Banknoty są — z jednej 
strony — empirycznymi obiektami, które można nazywać np. od znajdującego 
się nań portretu („Kopernik” , „Szopen” ) albo według dominującego koloru. 
Są też nośnikami pewnej struktury zawartej w cyfrowym napisie na każdym 
z nich, złożonym z czterech cyfr — pierwszej (1,5) i trzech zer. Ponadto, trzeba 
dodać, że nie są one zupełnie nowym kontekstem dla Uli. Wie ona, że „Szopen” 
„jest większy” od „Kopernika” (można zań więcej kupić); posługiwała się już 
monetami i banknotami o dwucyfrowym nominale i umie te nominały odczytać 
(wypowiedzieć słowami).

Z n ak /sym bol stanowią liczby — nazwy językowe, wypowiedziane liczeb
niki (np. pięć tysięcy) oraz związane z nimi liczby w zapisie cyfrowym (5000), 
który może być ujmowany jako nazwa „matematyczna” , skrót dla nazwy ję
zykowej .

Ula pyta „Ile..?” (U l) i jest to pytanie o nazwę językową (a nie np. o eg- 
zemplifikację na przedmiotach) Matka dobrze odczytuje intencje córki i podaje 
odpowiedni liczebnik (M l). Ula kontynuuje pytanie (U2) oczekując językowej 
nazwy liczby na banknocie tysiączłotowym. Otrzymuje ją (M2).
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ZNAK/SYMBOLOBIEKT/KONTEKST
ODNIESIENIA

banknoty:
5 000 - Szopen 
1 000 - Kopernik

5 000 - pięć tysięcy 
1 000 - tysiąc 
_  000 - _  tysięcy

POJĘCIE
liczb a  (p ełn e tysią ce) 
w  za p isie  cyfrow ym

Ula dostrzega w banknotach pewne relacje: na każdym z banknotów jest 
umieszczony portret i ciąg cyfr (jakaś liczba); i portrety, i ciągi różnią się; jed
nak oba ciągi cyfr mają wspólną strukturę — składają się z czterech cyfr, z któ
rych trzy ostatnie są zerami. Dla banknotu postrzeganego jako „ciąg cyfr — 
portret” (oczywiście poza innymi cechami globalnymi) konstruuje nowy znak 
„ciąg cyfr — nazwa językowa” . Dostrzeżona relacja i struktura pozwala na 
wytworzenie zależności między konstrukcją znaku/symbolu a obiektem/kon- 
tekstem: przy zachowanym kodzie cyfrowym, wyróżnikiem banknotu przestaje 
być portret, a staje się nim wypowiedziany liczebnik (nazwa językowa). Na
stępnie dostrzeżona relacja i struktura zostaje przedłużona i zastosowana do 
szerszego kontekstu (U3,U4), co więcej, zostaje zastosowana do tworzonego 
znaku bez sprawdzania, czy taki znak ma rację bytu. „A jak tu będzie 3 i trzy 
zera, to będzie trzy tysiące?” — pyta Ula, nie pyta czy można utworzyć taki 
ciąg cyfr, czy istnieje taka liczba. Początkowo zakłada też, że istnieje taki 
banknot: „A kto jest narysowany na trzech tysiącach?”, ale szybko poddaje 
to w wątpliwość: „Jest taki pieniądz?” ^

Ula konstruuje znak niezależny od szczegółów epistemologicznych (nie ma 
przed sobą takiego banknotu, nigdy go nie widziała). Jej myślowy znak (_000) 
oznacza wspólną strukturę (.tysięcy), np. 1000, 3000, 5000. Wykorzystując 
strukturę dostrzeżoną w obiekcie/kontekście, Ula poszerza go, rezygnując 
z pełnej konkretyzacji swego znaku: dla 1000 i 5000 banknot istnieje, dla 
3000 nie musi istnieć. Zatem znak Uli jest znakiem matematycznym, repre
zentuje on nową wiedzę o sposobie zapisywania liczb nazywanych tysiącami.

Powyższy epizod nie oznacza, że dziecko zna liczby w zakresie tysięcy, 
świadczy jednak o tym, że wchodzi powoli w strukturę liczb naturalnych, a „do
minującą strukturą systemu liczb naturalnych jest dziesiętny zapis pozycyjny” 
(Freudenthal, s. 29, 35). Zdaniem Freudenthala, struktura ta jest niezbędna 
zawsze, od czysto językowego przyswojenia liczebników do praktycznego opa
nowania działań na liczbach.

Podjęta próba wykorzystania trójkąta jako instrumentu do analizy roz



woju znaczenia pojęcia liczby sugeruje, że warto zastanowić się nad możliwo
ścią szerszego stosowania go do tego zagadnienia. „Wiedza bowiem o uczeniu 
się tak fundamentalnych dla matematyki struktur liczbowych ma znaczenie 
ogólniejsze, wykraczające daleko poza granice samej arytmetyki” . (Krygowska 
1982, s.50).
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5 Zakończenie

Uniwersalność systemu trójkąta epistemologicznego pozwala na szerokie 
wykorzystywanie go jako narzędzia analizy tworzenia znaku matematycznego 
i analizy interakcji podczas uczenia się matematyki. Przedstawione wyżej pró
by uczynienia tego, noszą piętno indywidualnego rozumienia idei trójkąta epi
stemologicznego przez każdego z autorów, co może świadczyć o bogactwie 
tej idei i podatności jej na indywidualne interpretacje. Zdarza się tak, mimo 
uprzednich wspólnych dyskusji, mimo rozmów z Autorem tej koncepcji — 
Heinzem Steinbringiem — któremu za cierpliwość i życzliwe wyjaśnienia dzię
kujemy.
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Epistemological triangle in research on creation of 
mathematical knowledge

S u m m a r y

Since fiew years, in educational research, the tendency of searching for compro
mise between constructive approach, directed on research of individuals cre
ating their own mathematical knowledge and sociocultural approach, stressing 
social character of knowledge is observed. One of the solutions, put forward 
by german didactitians is the idea of epistomologic triangle, placed in social 
epistemology of mathematical knowledge. This idea is very popular among 
people concerned in MATHE 2000 project.

In this article, some assumptions of this theory described in H.Steinbring’s 
works and our own examples of analises conducted for the sake of this teory 
are shown.Proposed didactical situations have some common assumptions:

1. Child anticipates actively in task solving process, which gives possibilities 
of very loose interpretations and showing his/her own solutions.

2. In each of these situations the conversation is being made ( student- 
student or student-teacher).

3. The conversation’s aim is to discover new mathematical knowledge, as
sociated with certain patterns/symbols.

These examples show that understanding of this theory can be a subjective 
case and the theory itself only shows certain theoretical frames for conducted 
analyses and helps to interpret given solutions.


