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Przez około 30 lat rozgłośnia BBC nadaje co tydzień repor
taż: List z Ameryki, w którym Alistair Cooke relacjonuje wybrane
aktualne wydarzenia z życia Stanów Zjednoczonych. Cooke ma rzad
ki dar uchwycenia w krótkim felietonie samej istoty złożonego 
kompleksu spraw. Niniejszy artykuł jest "listem z Ameryki" o ba- . 
daniach nad myśleniem matematycznym i uczeniem się matematyki. 
Przedstawia on jedynie ograniczony, osobisty pogląd.

Sytuacja badań pedagogicznych w Stanach Zjednoczonych jest 
złożona, a także ulotna. Pogląd ten niewiele tylko traci na ak
tualności, gdy skoncentrować uwagę na badaniach nad myśleniem 
matematycznym i uczeniem się matematyki. Ledwie jeden kierunek 
zacznie zanikać, już pojawia się inny. I chociaż są dziedziny, 
w których sytuacja jest stosunkowo stabilna, amerykańskie bada
nia nad myśleniem matematycznym i uczeniem się matematyki są

* Poprawiona i uzupełniona wersja referatu wygłoszonego na 
konferencji Międzynarodowej Grupy Psychologii Kształcenia Mate
matycznego (IGPME) w Grenoble, 13 - 18 lipca 1981.

Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność Tomowi Rombergo- 
wi za sugestie na temat treści referatu, a także Jimowi Wilso
nowi i Stefanowi Turnauowi za uwagi co do pierwotnej wersji 
(przyp.autora) .
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pod silnym wpływem burzliwych prądów w otaczającym je oceanie 
badań pedagogicznych. Często przywołuje się mataforę wahadła 
dla scharakteryzowania zmian w dydaktyce matematyki w Stanach 
Zjednoczonych; jednak metafory odwołujące się do pogody i ocea
nu wydają się lepiej ujmować rytm i nieprzewidziane zmiany.

Jeżeli spojrzymy dla przykładu na teorie uczenia się sta
nowiące podstawę nauczania matematyki, ujrzymy, że ich przypły
wy i odpływy następują po sobie szybko. Kiedy Fehr (1953) doko
nywał przeglądu modnych wtedy teorii uwarunkowania i połączeń 
nerwowych *1 * i psychologii postaci, by znaleźć ich konsekwencje 
dla praktyki szkolnej, nie zauważył nadchodzącej fali psycho- 
chologii poznawczej, która niebawem objęła amerykańskie bada
nia pedagogiczne. Shulman (1970) posłużył się procesem uczenia 
się przez odkrycie dla skontrastowania dydaktycznych konsekwen
cji teorii rozwoju poznawczego Brunera z neobehavioryzmem Gag
ne i teorią uczenia się werbalnego ze zrozumieniem Ausubela.
Nie przewidział, że w ciągu kilku zaledwie lat nie tylko ucze
nie się przez odkrycie zostanie, jako temat badawczy, w znacz
nej mierze zarzucone w Stanach Zjednoczonych, ale także Ausu- 
bel i Bruner znikną ze sceny badań pedagogicznych, a Gagne bę
dzie musiał wycofać się z większości swych neobehaviorystycz-
nych pozycji. Aktualnie zażywamy odświeżającego powiewu psycho-

(2)logii informatycznej v , ale któż może przewidzieć, jaka pogo
da czai się za horyzontem ?

Złożoność systemu szkolnego w Stanach Zjednoczonych - któ
ry lepiej może traktować jako 50 pokrewnych systemów - wynika 
po części z jego pokaźnych rozmiarów, a po części z jego różno
rodności. Podobnie różnorodne są tutejsze badania w dydaktyce 
matematyki. W efekcie, ich kierunki są trudne do zidentyfikowa
nia, a wszelkie uogólnienia oparte na analizie działalności 
bieżącej dopuszczają z konieczności liczne wyjątki. * 2

' W oryginale Theories of oonditiómng and conneotionism (przyp.
S. Turnau) .

(2) T j . modelującej myślenie jako proces przetwarzania infor
macji (przyp. S. Turnau).
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BIEŻĄCE PROBLEMY BADAŃ Z DYDAKTYKI MATEMATYKI 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Problemy klimatu i ducha

Atmosfera otaczająca badania w dydaktyce matematyki w Sta
nach Zjednoczonych nie jest obecnie zbyt zdrowa. Nawałnica badań 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych swą siłę czerpała 
w dużej mierze z funduszu federalnego przeznaczonego na poprawę 
programów i metod nauczania matematyki; choć trzeba od razu do
dać, że jedynie drobny ułamek tego funduszu wydano na badania. 
Ten strumień dolarów wysechł niemal całkowicie. W ciągu minio
nych trzech dziesięcioleci Amerykanie coraz bardziej powierzali 
sprawy oświaty rządowi federalnemu, głównie ze względu na tros
kę o wykształcenie kadr dla przemysłu (Spring, 1976). Fala ta 
jednak, jak się wydaje, zaczęła się cofać. Choć sprawa kadr 
jest wciąż aktualna, jednak społeczeństwo w znacznej mierze u- 
traciło wiarę, że rząd jest w stanie sprostać potrzebom przez 
swą politykę i programy. Rozpowszechniony pogląd, że wysiłek ba
dań pedagogicznych był przeważnie nieefektywny, sugeruje, że 
gdyby nawet nagle pojawiły się fundusze na poprawę nauczania w 
Stanach Zjednoczonych, niewiele z nich przeznaczonoby na bada
nia. Ci, którzy dzisiaj w Waszyngtonie zajmują się obcinaniem 
budżetu, argumentują, że skoro przeznaczenie na badania pedago
giczne tylko niewielkich sum jest oczywiście niewłaściwe, ich 
finansowanie należy zredukować do zera. Władze oświatowe w Wa
szyngtonie przeciwdziałają tej tendencji i, być może, zdołają 
uratować trochę pieniędzy na badania pedagogiczne. Niemniej jed
nak wydaje się, że w dającej się przewidzieć przyszłości poziom 
wydatków federalnych na takie badania zostanie drastycznie zre
dukowany. Pedagodzy muszą się zwrócić o dodatkowe finansowanie 
do rządów stanowych i przedsiębiorstw prywatnych, których jed
nak poparcie dla badań w dydaktyce matematyki było dotychczas 
mizerne.

Trudno jest ocenić, w jakim stopniu rząd federalny Stanów 
Zjednoczonych, głównie przez wspieranie rozwoju programów i
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materiałów dydaktycznych, ale także przez bezpośrednie finanso
wanie programów badawczych, wpłynął na kierunek badań w dydakty
ce matematyki zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i gdzie in
dziej. Zbadanie tego wpływu może być przedmiotem użytecznych 
studiów z zakresu socjologii wiedzy i historii nauki. Tematem 
ich mogłaby byó, na przykład, decyzja rządu Stanów Zjednoczo
nych finansowania badań nad wpływem płci na proces uczenia się 
matematyki. Jest na to może jeszcze za wcześnie, jednak byó mo
że kiedyś będziemy w stanie prześledzić, jak doszło do poparcia 
tego kierunku badań, jak osiągnięto konkluzje i jak różne poglą
dy musiały byó przyjęte lub odrzucone przez polityków i społe
czeństwo .

Inny przykład, choć pochodzi z Anglii, odbił się echem w 
Stanach Zjednoczonych. W książce "Style nauczania i postępy ucz
niów" Bennett (1976) pokazał, że postępowe metody nauczania us
tępowały kombinacji metod formalnych i nieformalnych, te zaś - 
tradycyjnym metodom formalnym. Konkluzje te znalazły szeroki 
rozgłos jako poparcie dla powrotu do staromodnych ujęć i porzu
cenia eksperymentów nad metodami nauczania. Ostatnio jednak po
nowna analiza danych doprowadziła podobno Bennetta do wniosku, 
że metody nieformalne nie były takie złe, jak mu się wydawało; 
były lepsze od metod mieszanych i równie dobre, a czasem lepsze 
niż formalne (Wiłby, 1981) . Nie badano jeszcze reakcji społe
czeństwa i środowiska zawodowego na tę zmianę poglądu, ale Ben
nett miał się wyrazić, że "nauczyciele to ludzie dość rozsądni. 
Nie chwieją się to w jedną stronę, to w drugą". Cytujący te sło
wa reporter zauważył: "Nauczyciele mogliby tu dodać, że w tym 
są niepodobni do uczonych" (Wiłby, 1981) .

Jak wszelkie badania pedagogiczne, badania w dydaktyce ma
tematyki mają funkcję polityczną, która powinna być dokładniej 
przestudiowana i zrozumiana. Badania takie są odpowiedzią na 
klimat polityczny i nastroje społeczne, a jednocześnie wpływają 
na nie. Interesujące jest pytanie, czy gdyby można było uzyskać 
fundusze na szerokie nowe badania nad uczeniem się i nauczaniem 
matematyki, to czy zechcianoby je podjąć. Pytanie jest interesu
jące, ale odpowiedź w obecnej sytuacji nie ma większego znacze
nia .
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Można by się pocieszyć obserwacją Bauersfelda (1979), że 
"to właśnie w okresach głębokiej depresji ekonomicznej przygoto
wuje się twórcze idee i badania podstawowe, które będą stanowi
ły istotę następnego okresu wzrostu i rozkwitu" (str.199). Gdy 
osłabnie tempo zapalczywego gromadzenia danych, być może w lite
raturze pojawią się bardziej wnikliwe i uczone analizy. Lecz 
stoimy wobec problemu poważniejszego niż depresja ekonomiczna: 
wydaje się, iż utraciliśmy wiele z naszej wiary w to, że szkoła 
jest zdolna do przekształcenia ludzi i społeczeństwa. Dewalua
cja szkoły jako instytucji i jako zawodu przenika życie Ameryki, 
demoralizując w równej mierze nauczycieli i uczonych. Trwałość, 
głębokość i ostateczne skutki tej depresji ducha nie dadzą się 
przewidzieć.

Problemy identyfikacji i statusu

Bauersfeld (1979) zauważył także, że dydaktyk matematyki 
musi "znaleźć swe samookreślenie" (str.210) . Proces ten zacho
dzi do pewnego stopnia w Stanach Zjednoczonych, ale środowisku 
dydaktyków matematyki brak spójności i identyfikacji, jakie po
winno mieć prawdziwe środowisko naukowe. Problem nie sprowadza 
się do braku odpowiedniej organizacji zawodowej. Ciała takie, 
jak Grupa Specjalnego Zainteresowania dla Badań z Dydaktyki Ma
tematyki, Rada Naukowa dla Matematyki Diagnostycznej i Preskryp- 
cyjnej i północno-amerykański oddział Międzynarodowej Grupy Psy
chologii Kształcenia Matematycznego zaspakajają w znacznej mie
rze potrzebę organizacji; choć można uważać, że taka liczba 
grup i spotkań rozdrabnia środowisko. Problem leży także nie 
tylko w tym, że teren zalewają dysertacje doktorskie - pierwsza 
i ostatnia przygoda badawcza kandydatów, choć tego zjawiska nie 
można bagatelizować. Zestawienie danych z corocznego przeglądu 
prac, publikowanego w Journal for Research in Mathematics Edu
cation (rys.l) pokazuje, że skromny wzrost liczby artykułów pu
blikowanych w ostatnim dziesięcioleciu (zauważmy, przy równo
czesnym znacznym wzroście liczby czasopism objętych przeglądem) 
jest mniej więcej zgodny ze wzrostem liczby abstraktów dyserta-
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cji (głównie amerykańskich), tak że wciąż na każdy opublikowany 
artykuł przypadają z grubsza dwie dysertacje.

Rys.1. Liczby abstraktów dysertacji i artykułów w corocz
nych wykazach publikowanych w Journal for Research in Ma

thematics Education

(Dane na wykresie, rys.l, należy interpretować ostrożnie, gdyż 
zakres i głębokość tego przeglądu literatury mogą ulegać fluktu
acjom). Ogromna większość dysertacji pochodzi z instytucji, któ
re nie mają wydziałów ani programów nauczania dydaktyki matema
tyki, a promotorami są często profesorowie, którzy nie identyfi
kują siebie w tej specjalności. Nie czyniąc żadnej aluzji do ja
kości tych prac, można rzec, że obecność ich zaciemnia ogólny 
obraz sytuacji.

Sedno problemu środowiska dydaktyków matematyki w Stanach 
Zjednoczonych sięga jednak głębiej i dotyka spraw identyfikacji 
i statusu. Być może, nie ma się czemu dziwić, że matematycy ame-
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rykańscy, z pewnymi znakomitymi wyjątkami, patrzą na badania w 
zakresie dydaktyki matematyki z obojętnością bardzo bliską po
gardy; różnica statusu między matematykiem a pedagogiem tkwi 
głęboko w naszej kulturze. Trudniejsze do wytłumaczenia jest wy
rażanie (w sposób zawoalowany) wzajemnie uwłaczających opinii o 
działalności naukowej między dydaktykami matematyki a psycholo
gami wychowania. Wbrew częstym zapożyczeniom spoza miedzy dzie
lącej te dwa obszary, sąsiedzi ci - z wyjątkami po obu stronach 
- ostro zwalczają wkraczanie na swój teren. Stosunki między dy
daktykami matematyki a nauczycielami tego przedmiotu są nieco 
serdeczniejsze, prawdopodobnie dlatego, że żadna ze stron nie 
zagraża zawodowo drugiej. Cała ta terytorialność środowiska ame
rykańskich dydaktyków matematyki mogłaby lepiej przyczynić się 
do jego identyfikacji, gdyby ich terytorium było wyraźniej ozna
czone. Tymczasem niepewność co do jego granic jest dotkliwie od
czuwalna.

Problemy celu i efektywności

Brak jasnego obrazu, co przedstawia sobą praca naukowa w 
dydaktyce matematyki w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z oskar
żenia jej o nieefektywność w zakresie zmiany istniejącej prakty
ki nauczania. Panuje, jak się zdaje, powszechna zgoda co do te
go, że zbyt wielu naukowców zajmowało się badaniem niewłaści
wych rzeczy niewłaściwymi metodami. Naukowcy są (być może, zbyt
nio) rozczarowani tradycyjnymi metodami badań pedagogicznych, 
ale nie są pewni, jak posługiwać się nowszymi metodami należy
cie i efektywnie. Wiele ludzi jest przekonanych, że błędnie pos
tawiono problemy badawcze, ale bardzo nieliczne są przykłady 
problemów, które byliby skłonni uznać za poprawne. Pod powierz
chnią czai się pytanie, jak badania mają wpływać na praktykę 
szkolną. Poza dydaktyką matematyki debata ta wciąż się toczy. 
Wiele stron druku w "Educational Research", a także spotkania A- 
merykańskiego Towarzystwa Badań Pedagogicznych (American Educa
tional Research Association) w ciągu ostatnich kilku lat świad
czą o trwającym dialogu na pograniczu badań i praktyki. Stwier-
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dza się, z jednej strony, że dobre badania w zakresie pedagogi
ki powinny być jednocześnie czyste i stosowane (Greeno, 1978) i, 
z drugiej strony, że badacz i praktyk nie powinni za wiele od 
siebie wzajemnie oczekiwać (Phillips, 1980) . Wewnątrz amerykań
skiej dydaktyki matematyki na ten temat panuje na ogół cisza.

PRZESŁANKI TEORETYCZNE W AMERYKAŃSKICH BADANIACH NAD 
MYŚLENIEM MATEMATYCZNYM I UCZENIEM SIE MATEMATYKI

Ta ponura litania problemów daje tło dla spojrzenia na ak
tualne przesłanki teoretyczne w badaniach. Pewne pojęcie o tym, 
jak amerykańscy dydaktycy matematyki posługują się teorią, może 
dać prześledzenie artykułów w "Journal for Research in Mathema
tics Education" referujących badania prowadzone w USA. Wybrałem 
w tym celu 38 artykułów z 10 numerów czasopisma, wydawanych w 
okresie od lipca 1979 do maja 1981. Spośród ich autorów 35 było 
związanych wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Zbadałem każdy z 
tych artykułów, szukając w nich próby nawiązania problemu badaw
czego do jakiegoś określonego kontekstu teoretycznego. W 20 ar
tykułach nie mogłem doszukać się takiej próby. Sześć spośród po
zostałych artykułów poświęconych było zależności efektów naucza- 
nia od uzdolnień choć autorzy rzadko wskazywali teoretyczną 
podstawę swej działalności, ufam, że zetknęli się z odpowiednią 
teorią. Z pozostałych 9 artykułów trzy uczyniły więcej niż przy
padkowy użytek z epistemologii rozwojowej Piageta, dwa nawiązy-

(4)wało do teorii nagrody i kary' i po jednym do: teorii przyczy-(5)nowego doboru cech , teorii uwagi, zastosowań teorii grafów 
dla przedstawienia struktur poznawczych, wreszcie informatyki. 
Mój sąd może w niektórych przypadkach jest zbyt pospieszny lub 
ostry, jednak ten przegląd i inne obserwacje wyraźnie wskazują,

( 3 )W oryginale: apitude-treatment -interactions (przyp. S. Turnau) .
(4)W oryginale: expectation theory (przyp. S. Turnau) .
( 5 )W oryginale: causal attribution theory (przyp. S. Turnau) .
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że nie zwracanie uwagi na teorię jest cechą charakterystyczną 
ame ryk aiis kich badań nad myśleniem matematycznym i uczeniem się 
matematyki.

Ale nawet, gdy czyni się użytek z pojęć i kontekstów teore
tycznych, nie są one "domowego wyrobu"; wciąż, od wielu lat, są 
one zapożyczone spoza dydaktyki matematyki. Jak zauważył Sanders 
(1981), jesteśmy "skłonni podchodzić do dydaktyki za pomocą po
jęć mających korzenie w psychologii lub naukach społecznych, za
miast pojęć i teorii pasujących do zjawisk zachodzących w sytu
acjach dydaktycznych (...). Badania pedagogiczne, zakorzenione 
w teoriach i paradygmatach dyscyplin pokrewnych, mogą posunąć 
naprzód te dyscypliny, lecz niekoniecznie naukowe poznanie pro
cesu kształcenia" (str.9-10).

Postulat, by badania miały podłoże w kontekście teoretycz
nym, nie oznacza domagania się rozwiniętych, ogólnych teorii.
To właśnie brak procesu budowania teorii, a nie samych teorii, 
najbardziej osłabia amerykańskie badania w dydaktyce matematyki. 
Zbyt wielu naukowców amerykańskich nie czyni żadnej próby wyjaś
nienia, czy to w swoim własnym umyśle, czy dla czytelnika, 
związków między pojęciami używanymi przez nich i przez innych 
autorów. Nie formułują wyraźnie założeń i nie oddzielają ich od 
hipotez. Nie znaczą wyraźnie linii razumowania, prowadzącego od 
założeń do problemów i hipotez, których badaniem się zajmują.
Nie próbują swych wyników powiązać z pokrewnymi ideami. Nie do
magam się więc bynajmniej tak ogólnych konstrukcji teoretycz
nych, jak model szkolnego uczenia się Carrolla (1963), czy teo- 
ria werbalnego uczenia się ze zrozumieniem ; Ausubela, choć 
przyjemnie byłoby mieć podobne konstrukcje przykrojone do nasze
go przedmiotu. Życzyłbym sobie jedynie, by główne pojęcia, któ
rych wzajemne związki są przedmiotem badań, były przeanalizowa
ne i wyjaśnione. Postulatowi temu nie można zadośćuczynić przez 
samo wyliczenie odnośnych prac, ani cytowanie znakomitych auto
rów. Wymaga to przedstawienia wzajemnych powiązań pojęć, który
mi operuje autor, i - jeżeli to możliwe - powiązań z podobnymi 
pojęciami gdzie indziej.

( 6 ) W oryginale: meaningful verbal learning (przyp. S. Turnau).
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Jedną z najpilniejszych potrzeb w badaniach nad uczeniem 
się matematyki i myśleniem matematycznym jest pojęciowa, teorio- 
rodna analiza założeń, na których opieramy się w naszych bada
niach. Analiza taka musi być, rzecz jasna, nasycona danymi empi
rycznymi. Paradoksem jest, że "wbrew wybujałemu empiryzmowi ... 
bardzo jest mało godnych zaufania danych na temat zjawisk zacho
dzących w procesie kształcenia" (Sanders, 1981, str.9).

Trzeba następnie większą uwagę przyłożyć do badań nad ucze
niem się matematyki i myśleniem matematycznym, tak jak procesy 
te występują w szkole. Musimy w badaniach uwzględnić w pełni 
różnorodne konteksty, w których zachodzi tak uczenie się matema
tyki, jak i myślenie matematyczne. Każdy z nich ma swe podłoże 
we wzajemnie oddziałułących na siebie systemach wiedzy ucznia, 
przedmiotu r warunków społecznych. Mamy skłonność do koncentro
wania się na co najwyżej jednym z tych systemów, zaniedbując 
przy tym wzajemne oddziaływania wewnątrz sytemu, nie mówiąc o 
oddziaływaniu między syternami. Na przykład badania nad uczeniem 
się pojęciowym zbyt często były przez amerykańskich dydaktyków 
prowadzone tak, jakby na uczenie się pojęcia matematycznego nie 
miała wpływu wiedza ucznia, istnienie pokrewnych pojęć matema
tycznych, czy pogląd nauczyciela na temat tego pojęcia. Projek
towanie i prowadzenie badań w taki sposób, by zapanować nad tą 
złożonością, jest prawdopodobnie najpoważniejszą trudnością, 
przed którą stoimy.

Trzeba wreszcie poświęcić nieco uwagi krytyce naukowej i 
refleksji nad naszą własną działalnością badawczą. Scriven 
(1980) nazywa to "badaniami skierowanymi na siebie". Na pierw
szy rzut oka może się to wydawać jeszcze jednym sztucznie stwo
rzonym tematem dla tych, którzy koniecznie chcą coś badać. Tak 
jednak jak metapoznanie - poznanie o swym własnym poznaniu - 
jest niezbędne dla rozwoju intelektualnego, tak pewien wysiłek 
metabadawczy jest potrzebny dla rozwoju naszej dziedziny nauki.
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PODSTAWY METODOLOGICZNE AMERYKAŃSKICH BADAN NAD 
UCZENIEM SIĘ MATEMATYKI I MYŚLENIEM MATEMATYCZNYM

Prace badawcze w pedagogice można klasyfikować na dwa róż
ne sposoby, które, choć nie w otwartym konflikcie, są w napię
tych stosunkach ze sobą. Pierwszy z tych dwu wymiarów to popraw- 
ność metodologicznav , odnosząca się do standardów, jakim bada
nia mają podlegać. Badania powinny więc być zaprojektowane tak, 
by osiągały pewien dokładnie określony cel, za pomocą dających 
się naśladować technik i w sposób pozwalający na sprawdzenie o- 
siągniętych wyników. Sprawozdanie z takich badań powinno zawie
rać wyraźnie sprecyzowane założenia, zarówno te poczynione na 
początku, jak i te na końcu badań. Autor powinien postawić pro
blemy, które bada, przedstawić zgromadzony materiał odnośnie do 
każdego problemu, zaproponować kilka hipotez tłumaczących uzys
kane wyniki, wskazując - w miarę możliwości - najbardziej i naj
mniej prawdopodobne. Sprawozdanie powinno zawierać tyle szczegó
łów na temat zastosowanej procedury i zgromadzonego materiału, 
ile tylko na to miejsce pozwala, a zainteresowany czytelnik po
winien - w miarę możliwości - mieć dostęp do dalszych szczegó
łów gdzie indziej. Wymiar ten można by z powodzeniem nazwać 
"ścisłością naukową", nie należy jednak terminowi temu przypisy
wać zbyt wąskiego znaczenia. Z drugiej strony, ważne jest, byś
my mogli odróżnić nasze badania od działalności takiej, jak wró
żenie z ręki i układanie horoskopów.

/ O  \Drugi wymiar to doniosłośćv , przy czym termin ten odnosi 
się do wpływu, jaki dana praca badawcza może wywrzeć na nasze 
myślenie. Praca doniosła daje nowy wgląd w to, czym się zajmuje
my, czy jest to działalność badawcza czy nauczanie. Studium takie 
dotyczy ważnych problemów dydaktyki matematyki, rzucając nowe 
światło na znane zjawiska i pomagając zarówno uczonym, jak prak
tykom w dostrzeżeniu nowych idei i tematów. Ponieważ doniosłe 
studium badawcze jest osadzone w konfiguracji pojęć teoretycz-

(7)W oryginale: rigour (przyp. S. Turnau).
(8)W oryginale: significance (przyp. S. Turnau) .
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nych, jego oddźwięk wykracza poza specyfikę chwili i okolicznoś
ci. Oczywiście, poprawność i doniosłość studium to sprawa subie
ktywna; opinie mogą się tu zmieniać. Sława dzieł literackich 
wznosi się i opada - ten sam może być los prac badawczych. A 
jednak, tak samo jak można w dowolnym czasie z pewną dozą ufnoś
ci ocenić wartość dzieła literackiego, można również ocenić 
poprawność i doniosłość pracy z zakresu pedagogiki.

Cechy poprawności metodologicznej i doniosłości nie są, 
jak zauważyliśmy wyżej, przeciwnymi biegunami tego samego wymia
ru. Studium badawcze może mieć obie te cechy lub żadnej. Nie na
leży też mylić przedziału istniejącego między poprawnością a do
niosłością z kontrastem między ilościowymi a jakościowymi bada
niami, czy też sprawdzaniem hipotez i tworzeniem hipotez, jak 
ważne by nie były te rozróżnienia.

Przyjrzyjmy się bliżej, co to znaczy, że studium badawcze 
ma wysoki lub niski poziom poprawności metodologicznej, dużą 
lub małą doniosłość. Rysunek 2 ilustruje te cztery możliwości.

doniosłość

niska
poprawność

wysoka

Rys.2. Tabela dla klasyfikacji prac badawczych ze względu 
na poziom poprawności metodologicznej i poziom doniosłości

Gdybyśmy mieli zaliczyć empiryczne prace badawcze nad uczeniem 
się matematyki i myśleniem matematycznym do jednej z tych kate
gorii, większość prac amerykańskich znalazłaby się w C. Amery
kańscy psychologowie wychowania wypracowali wysokie standardy 
dla projektów badawczych i statystycznej analizy danych,i bar
dzo wiele z tych standardów przeniesiono do badań w dydaktyce

niska_____wysoka

A B

C D



BADANIA NAD MYŚLENIEM MATEMATYCZNYM 39

matematyki. Jednak nacisk na produkcję naukową - publikuj lub 
zgiń I - zbyt często powodował zajmowanie się w badaniach drob
nymi problemami, bo z drobnymi problemami jakoby łatwiej dać so
bie radę. Nieprzywiązywanie wagi do teorii, charakterystyczne 
- jak wskazaliśmy wyżej - dla dużej części amerykańskich badań 
w dydaktyce matematyki, jest jednym z powodów niedostrzegania 
istotnych problemów badawczych. Gdy nie ma szerszego kontekstu 
teoretycznego, każdy problem badawczy jest równie dobry jak in
ne .

Radzieckie studia nad uczeniem się matematyki i myśleniem 
matematycznym znalazłyby się - przeciwnie - w B. Uczeni radziec
cy często bardziej dbają o doniosłość problemów, którymi się 
zajmują niż o metodologiczną poprawność swych badań. Mniej 
troszczą się o kontrolowanie ubocznych źródeł zmienności czy ba
danie możliwych alternatywnych hipotez niż o wyłuskiwanie waż
nych pojęć z programu szkolnego i śledzenie, jak przebiega ucze
nie się ich w czasie lekcji. Gdy badania amerykańskie zbyt częs
to zaczynają się od opanowania techniki badawczej i rozglądania 
się za problemem, do którego można by je zastosować, badania ra
dzieckie zwykle zaczynają się od praktycznego problemu naucza
nia, do którego naukowiec może wnieść wiele ze swego doświadcze
nia i teorii, niewiele jednak w sensie matodologii badawczej.

Węzłowy problem metodologiczny, przed którym stoją amery
kańscy dydaktycy matematyki, sprowadza się do tego, jak objąć 
całą złożoność procesów uczenia się matematyki i myślenia mate
matycznego przez przyjęcie i zaadaptowanie nowych metod badaw
czych, bez jednoczesnego obniżenia standardów jakości badań i 
publikacji. W terminach schematu na rys.2 pytanie to brzmi: jak 
sprawić, by więcej badań celowało w pole D i trafiało w nie, 
zamiast spudłować w B . Naukowcy amerykańscy aktywnie eksploru
ją takie podejścia, jak eksperyment szkolny (Kantowski, 1978), 
badania kliniczne (Stake, 1978) i badania etnograficzne (Rist, 
1980). Każde z nich jest obiecujące, lecz żadne nie wystarczy 
samo za siebie. Niektórzy zalecają podejścia bardziej "artys
tyczne" (Eisner, 1981); pozostaje jednak otwarte pytanie, czy 
mogą je efektywnie stosować osoby, wykształcone na naukowców, a 
nie artystów. Najstarszym refrenem ne temat badań w dydaktyce
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matematyki jest wołanie o powtórne badania kontrolne. Nowym re
frenem powinno być wołanie o badania zbieżne, które podejmują 
ten sam problem z różnych perspektyw i posługując się różnymi 
metodami.

Dydaktycy amerykańscy są obecnie raczej rozczarowani do i- 
lościowych metod analizy danych; co prawda, lektura "Journal 
for Research in Mathematics Education" tego nie potwierdza. By
łoby niedobrze, gdyby przesadna reakcja przeciw metodom trady- 
cyjnym spowodowała wylanie ilościowego dziecka wraz z kąpielą 
testów statystycznych. Zamiast porzucać metody ilościowe na 
rzecz jakościowych, powinniśmy skierować nasz wysiłek na wzboga
cenie obydwu typów. W szczególności, dydaktycy matematyki powin
ni przestudiować nowe techniki analizy danych i ich prezentowa
nia, a także zastanowić się nad sposobami wtórnej analizy da
nych i metaanalizy prac badawczych.

Wypracowanie instrumentów oceny procesów uczenia się mate
matyki i myślenia matematycznego powinno też otrzymać pierwszeń
stwo jako wartościowe i żywotne przedsięwzięcie naukowe. Naukow
cy amerykańscy skwapliwie badają te pojęcia, do których mają do
godne instrumenty, zamiast poświęcić swój czas i wysiłek na wy
pracowanie nowych instrumentów dla oceny różnych aspektów ucze
nia się matematyki i myślenia matematycznego.

BADANIA NAD ROZWIĄZYWANIEM ZADAŃ MATEMATYCZNYCH

Określenie "rozwiązywanie zadań" jako hasło w amerykańs
kich badaniach z dydaktyki matematyki zaczyna już budzić emocje 
w szeregach naukowców zainteresowanych procesem rozwiązywania 
zadań. Był to tu odwiecznie popularny temat badań, po części 
dlatego, że ci z dydaktyków, którzy sami uczyli się matematyki, 
uważają nauczanie rozwiązywania zadań za sprawę trudną. Choć dy
daktyka matematyki jako profesja naukowa zdołała - jak się wyda
je - nabrać przekonania, że rozwiązywanie zadań jest ważne, nie
wiele uczyniono dla sprecyzowania sensu tego terminu w różnych
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kontekstach. Nie jest wcale jasne, czy społeczeństwo, nauczycie
le matematyki i prowadzący badania dydaktycy matematyki mają to 
samo na myśli, gdy przyklaskują położeniu większego nacisku na 
rozwiązywanie zadań w szkole. Dydaktycy twierdzą, że trzeba dal
szych badań, by zrozumieć, jak uczniowie rozwiązują zadania i 
jak ich uczyć rozwiązywania takich zadań. Jeżeli nawet przedsta
wiciele społeczeństwa i środowiska nauczycieli byliby gotowi po
przeć zwiększenie nacisku na rozwiązywanie zadań na lekcjach ma
tematyki, niekoniecznie opowiedzieliby się za prowadzeniem dal
szych badań na ten temat.

Niektórzy dydaktycy w Stanach Zjednoczonych zajmujący się 
procesem rozwiązywania zadań matematycznych utworzyli nieformal
ne sieci kontaktów naukowych, rozwinięte następnie przez grupy
robocze Georgiańskiego Ośrodka dla Badania Uczenia się i Naucza- 

(9)nia Matematyki i spotkania dyrektorów projektów badawczych w 
ramach Narodowej Fundacji Naukowej. Niektórzy przedstawiciele 
psychologii poznawczej, jak Greeno i Resnick, zwrócili się ku 
zagadnieniom wziętym ze szkolnego programu nauczania, a jedno
cześnie dydaktycy matematyki próbowali włączyć do swych badań 
niektóre z tamtych idei i podejść. Perspektywy współpracy z psy
chologami poznania nie są pewne, tym niemniej pewien dialog się 
rozpoczął. Niestety, dalsze redukcje funduszu federalnego mogą 
mieć ten skutek, że zniszczą sieć kontaktów i rodzący się dia
log .

Naukowcy badający proces rozwiązywania zadań są - bardziej 
niż ktokolwiek inny w USA - winni nierozwinięcia wyraźnej pod
stawy teoretycznej dla swych prac. Nie pojawił się wśród amery
kańskich dydaktyków matematyki żaden teoretyk, który zapropono
wałby jakieś ramy teoretyczne dla badań nad rozwiązywaniem za
dań matematycznych. Niekiedy przywołuje się w tym celu imię Po- 
lyi. Choć jednak Polya zapisał wiele cennych kart na temat roz
wiązywania zadań, wcale nie uważa się on za twórcę psychologii 
tego procesu i nakreślił jedynie bardzo szkicowo, jak można by 
tego uczyć w klasie. Dydaktycy matematyki używają także w swo-

oryginale: Center for the Study of Learning and Teaching Mathe
matics (przyp. S. Turnau) .
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ich pracach terminów "proces", "heurystyka" i "strategia", nie 
przejawiając zbytniej troski o to, jak oni sami, a także inni a 
utorzy, mogliby je rozumieć. Jedna z ostatnio wydanych w Sta
nach Zjednoczonych publikacji, książka pod redakcją Goldina i 
McClintocka (1979), próbuje poważnie uporać się z brakiem teo
rii przez wprowadzenie pojęcia zmiennych z a d a n i o w y c h ^ - wy
miarów zróżnicowania sytuacji występujących w badaniach nad roz 
wiązywaniem zadań.

Amerykańscy dydaktycy matematyki w swych ostatnich pracach 
nad procesem rozwiązywania zadań posługują się intensywnie słów 
nictwem zapożyczonym z psychologii informatycznej. Resnick i 
Ford (1981) twierdzą, w odniesieniu do przetwarzania informacji 
że po raz pierwszy psychologia ma język i metody eksperymental
ne, które dotyczą zarówno sprawności zaangażowanych w danym 
działaniu, jak i charakteru rozumienia leżącego u podstaw tego 
działania (str.197). Jak dotąd jednak, wielu dydaktyków matema
tyki zdaje się jedynie przyswajać ten język, nie przyczyniając 
się do jego rozwijania. Pewnymi wyjątkami są Silver (1981), któ 
ry próbuje rozwinąć pojęcia podobieństwa zadań i pamięci do za
dań, oraz Schoenfeld (1981) , który stara się wyjaśnić różne ty
py procesów heurystycznych i zaadaptować informatyczne pojęcie 
"decyzji wykonawczych" do analizy rozwiązywania problemów mate
matycznych. Wciąż jednak czekamy na "domowego wyrobu" wersje me 
tafor informatycznych, które rzuciłyby światło na rozwiązywanie 
zadań matematycznych.

Wielu dydaktyków badających rozwiązywanie zadań matematycz 
nych próbuje prześledzić "procesy", którymi posługują się ucz
niowie przy rozwiązywaniu zadań. Uczeń jest zazwyczaj badany in

Task variables. G. Kulm w rozdziale I cytowanej książki 
rozróżnia następujące kategorie tych zmiennych: (a) charaktery
zujące syntaktykę zadania, tj. układ występujących w nim słów i 
symboli, (b) charakteryzujące treść matematyczną i kontekst po
żarna tema tyczny , (c) charakteryzujące strukturę zadania (w sen
sie adekwatnego modelu matematycznego) , (d) charakteryzujące
specyficzne dla danego zadania procesy heurystyczne. (przyp.
S. Tur na u; .
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dywidualnie i poleca mu się myśleć głośno w czasie poszukiwania 
rozwiązania. Wypracowano rozmaite schematy kodowania tego mono
logu. Niektóre z tych schematów są echem prób, czynionych przez 
psychologów w celu rozwinięcia teorii rozwiązywania problemów 
przez programowanie komputera, który rozwiązywałby problem podob
nie do człowieka. Dydaktycy matematyki nie czynią jednak następ
nego naturalnego kroku - symulowania na komputerze postępowania 
ucznia, i rzadko dokonują tego rodzaju mikroskopowej analizy za
chowania ucznia, której ten krok by wymagał. Schematy kodowania 
mnożą się gwałtownie bez zbytniej troski o leżące u ich podstaw 
założenia i niekiedy w nadziei, że jakiś uniwersalny schemat po
jawi się w końcu z tej gmatwaniny. Jednak gdy niektóre problemy 
badawcze wymagają stosunkowo mikroskopowej analizy procesów, w 
przypadku innych analiza makroskopowa jest właściwsza. Część e- 
nergii wkładanej w tworzenie schematów kodowania protokołów roz
wiązywania zadań można by użyteczniej zainwestować w skonfronto
wanie wyników otrzymanych w drodze analizy protokołów z wynika
mi uzyskanymi innymi metodami, jak np. analiza czasu reakcji. W 
większej liczbie badań należy stosować kilka metodologii, w du
chu - jeżeli nie na skalę - pionierskiej pracy Kruteckiego 
(1976). (Pewne przykłady niedawnych badań nad rozwiązywaniem za
dań matematycznych, w których zastosowano kilka metodologii, 
można znaleźć w: Harvey i Romberg, 1980.)

Amerykańskim badaniom nad rozwiązywaniem zadań matematycz
nych brak ukierunkowania i zogniskowania. Dawniej wielu dydakty
ków interesowało się prowadzeniem krótkotrwałych badań w celu 
porównania różnych metod nauczania specyficznych technik rozwią
zywania zadań. Jednak zainteresowanie to więdnie, gdyż dostrze
żono, że uczniowie wymagają długotrwałego nauczania i ćwiczeń 
dla opanowania użytecznych technik, że każda metoda nauczania 
ma różnorodne skutki, i że porównanie metod nie może przynieść 
ostatecznych wyników. Coraz więcej csób opuszcza laboratoria, 
kierując się do klas szkolnych i próbując badać rozwiązywanie 
zadań matematycznych w środowisku szkolnym. Nieliczni przypatru
ją się, jak nauczyciele radzą sobie z rozwiązywaniem zadań w 
swym nauczaniu. Jednak bez jakiejś unifikującej teorii, która u- 
kierunkowałaby badania, lub jakiejś uzgodnionej listy problemów
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badawczych, postęp będzie powolny.
Ten krótki przegląd koncentruje się na sytilacji, jaka w ba

daniach nad uczeniem się matematyki i myśleniem matematycznym 
panuje w Stanach Zjednoczonych. Nie uczyniono tu żadnej próby 
odniesienia prac amerykańskich do prac wykonanych w innych kra
jach, lecz dydaktycy matematyki zagranicą mogą dostrzec podo
bieństwa między sytuacją w USA i u siebie. Niektóre z naszych 
problemów w rozwijaniu adekwatnych podstaw teoretycznych i pro
cedur metodologicznych dla amerykańskich badań nad uczeniem się 
matematyki i myśleniem matematycznym mogą w gruncie rzeczy pow
stawać z tego, że nie spoglądamy poza nasze granice na badania 
prowadzone gdzie indziej. W tej zaściankowości nie jesteśmy jed
nak osamotnieni.
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archer 10(4), 1981, 5-9.(STRESZCZENIE. Badanie naukowe polega 
na zastosowaniu formalnych narzędzi gromadzenia danych, transpo- 
nowania zebranego materiału na język liczb i dokonywania formal
nych uogólnień do użytku na zewnątrz. Badanie artystyczne różni 
się od naukowego (1) nieformalnym sposobem prezentacji wyników, 
(2) subiektywnymi kryteriami wartości: wartościowe to, co prze



BADANIA NAD MYŚLENIEM MATEMATYCZNYM 45

konywujące, (3) skupieniem zainteresowania na znaczeniach zacho
wań, a nie samych zachowaniach, (4) uogólnianie pojedynczych 
przypadków w przeciwieństwie do naukowych uogólnień z próby re
prezentatywnej na populację, (5) indywidualną, osobistą formą 
publikacji, w przeciwieństwie do standardowego języka naukowego,
(6) większą swobodą w interpretowaniu faktów, (7) mierzeniem w 
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Research on mathematics thinking and learning in the U.S.A. 

Summary

Current problems faced by US educational research in 
general are likely to have implications nationally and inter
nationally for research in mathematics education. A survey of 
some of these problems sets the stage for a review of theoreti
cal and methodological issues in US research on mathematical 
learning and thinking. This research suffers most critically 
from a lack of attention to theory but also from disregard of 
the context of school learning and a lack of self-study. 
Disillusionment with traditional research methodologies risks 
rejecting them (and the accompanying statistical paraphernalia) 
rather than building on them to improve both the rigor and the 
significance of the research. The special topic of research on 
problem solving in mathematics illustrates the argument.
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