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Proces matematyzacji i społeczny wymiar matematyki 
- rozważania epistemolojjiczne i dydaktyczne

0. UWAGI WSTĘPNE

Przedstawione w dalszym ciągu sprawozdanie i rozważania 
są oparte na eksperymentach dydaktycznych w klasach 11. i 12. 
(uczniowie 17-18-letni) szkół zachodnio-niemieckich i amerykań
skich (USA). Dotyczą one. pewnych doić wyselekcjonowanych 
treści nauczania, które w podejściu laboratoryjnym okazały 
się szczególnie sprzyjające rozwijaniu aktywności uczniów 
skierowanej na odkrycie i wynalazczość*. Zajęcia trwały 2 do 
3 tygodni i obejmowały 12 do i5 czterdziestopiąciominutowych 
lekcji.

Wybrane treści nauczania i ich ujęcie dydaktyczne stano
wią jeden z kilku szczegółowo opracowanych przykładów materia-

x W oryginale ten rodzaj podejścia, którego przykład reali
zacji autor przedstawi w dalszym ciągu, jest nazwany: "a 
project-type approach", co tłumaczyć będziemy jako podejście 
laboratoryjne (przyp. red. ).
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łów dla nauczyciela 1 ucznia. Materiały te umożliwiają ucznio
wi wgląd w proces matematyzacji, a także zdobycie znacznego 
Indywidualnego i zbiorowego doświadczenia w matematyzowaniu 
sytuacji poprzez budowanie modeli matematycznych, rozwijanie 
interpretacji modelu oraz rozwiązywanie niektórych problemów 
związanych z daną sytuacją.

Niektóre specyficzne aspekty wybranego przykładu wyróż
niają go spośród Innych:

~ proces matematyzacji zasadniczo polega tu na rozwinię
ciu małej, dającej się zastosować teorii matematycznej, wyras
tającej z quasi-empirycznego podejścia indukcyjno-dedukcyjnego, 
prowadząc w części do bardzo prostego systemu aksjomatycznego:

- ujęcie to wy™*ta x potocznego doświadczenia i zainte
resowań uczniów dziedziną, z której pochodzą matematyczne sy
tuacje. Pod wpływem podejmowanych problemów i konceptualizacjl 
dokonywanych w czasie całego procesu,wiedza ta w Interaktywny 
sposób stale jest poszerzana 1 pogłębiana:

- w ten sposób aksjomatyka i aksjomatyzowanie ukazują się 
uczniowi i są przez niego doświadczane jako twórcze działanie
w dziedzinie matematyki czystej i stosowanej, które może w rze
czywisty sposób przyczyniać się do wyjaśniania idei, do rozwija
nia konstrukcji teoretycznych, do identyfikacji, formułowania, 
a takie rozwiązywania problemów:

- dzięki możliwości użycia dość prostych matematycznych 
pojęć i metod, omawiany przykład pozwala na zastosowanie podej
ścia laboratoryjnego, w którym wszyscy uczniowie nogą odgrywać
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rolę projektantów, zarówno w stosunku do rozważanego obszaru 
zagadnień,jak 1 problemu konstrukcji modeli matematycznych;

- stwarza to uczniom okazję dla doświadczenia współpracy 
w grupie, uzgadniania różnych kroków procesu matematyzacji i 
jego końcowych wyników jako produktu działania społecznego we 
wspólnocie ekspertów i ludzi zainteresowanych reprezentowanej 
przez zmieniające się w klasie grupy;

- doświadczenia metodologiczne i epistemologiczne i wgląd, 
jakie uczniowie zyskują w wyniku refleksji nad kolejnymi kro
kami procesu matematyzacji i nad jego całością, pozwalają na 
rozmaite porównania i transfer do pewnych innych tematów pro
gramu matematyki, które z kilku powodów - co może być przedysku
towane z uczniami - w rzeczywistości mogą nie być w taki sam 
sposób traktowane w szkole, ale które mogą mieć podobny spo
łeczny i metodologiczny wymiar. To przyczynia się do szerszego
i bardziej elastycznego rozumienia matematyki jako działalnoś
ci ludzkiej, tzn. jednocześnie poznawczej 1 społecznej.

1. PROCES MATEMATYZACJI

Terminy matematyzacja i budowanie modeli matematycznych poja
wiły się w latach sześćdziesiątych, w związku z nowym matema
tycznym podejściem do problemów w takich dziedzinach,jak np. 
nauki społeczne, które dotąd nie stosowały matematyki w istot
ny i głęboki pojęciowo sposób. To nowe podejście wydaje się 
różnić tym, że konstrukcja modelu ma charakter raczej lokalny.
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Ujęcia początków fizyki teoretycznej, oparte o dość ogólny 
matematyczny "światopogląd", jak np. absolutne newtonowskie kon
tinuum czasoprzestrzenne, są bardziej globalne. Z drugiej stro
ny nie należałoby pomijać faktu, że w wielu szczegółowych 
dziedzinach nauk społecznych, które zostały zmatematyzowane 
za pomocą relacyjnych czy innych teoriomnogościowych narzędzi, 
"światopogląd", jaki towarzyszy uniwersalnej teorii mnogości 
(z jej semantyką i ontologią), wydaje się odgrywać rolę podobną 
do roli podejścia globalnego w fizyce. Ponadto, nie należałoby 
lekceważyć faktu, że istnieje wiele tradycyjnych przykładów, 
które wykorzystują matematykę klasyczną, np. geometrię, w spo
sób bardziej lub mniej lokalny. Opisując to, zapomina się 
zwykle, że tego rodzaju .modelowanie" ma miejsce w oparciu o 
pewną globalną teorię (lub model), która stała się standardowa.

Jeden z podstawowych przykładów tego, co nazywamy mate
ma ty z ac ją i konstrukcją modeli, znajdujemy w książce von 
Neumanna i Morgensterna .Teoria gier i postępowania ekonomicz
nego" ([44j) » w której autorzy stwierdzają:

.W problemach ekonoeiicznych i społecznych gry pełnią - 
lub powinny pełnić - taką samą funkcję, jaką różne geometryczno- 
-matematyczne modele pełnią w dziedzinie nauk fizycznych. Mo
dele te są konstrukcjami teoretycznymi o precyzyjnej, wyczer
pującej 1 niezbyt skomplikowanej definicji 1 muszą być podobne 
do rzeczywistości pod tym względem, który jest Istotny dla 
aktualnych badać. Podsumowując szczegółowo: definicja powinna 
być precyzyjna i wyczerpująca, tak aby stosowanie metod sateaa- 
tycznych było możliwe. Konstrukcja nie powinna być niepotrzeb
nie skomplikowana, aby to ujęcie matematyczne mogło wyjść



PROCES MATEMATYZACJI I  SPOŁECZNY WYMIAR MATEMATYKI 179

poza banalny formalizm i dać kompletne rezultaty numeryczne. 
Warunek podobieństwa do rzeczywistości jest konieczny, by 
cata operacja miała wartość. Podobieństwo to musi być zwykle 
ograniczone do kilku rysów uznanych za aktualnie istotne, 
gdyż, w przeciwnym przypadku, powyższe warunki byłyby wzajem
nie ze sobą sprzeczne.” ([4 4 ] s. 32-33).

W naszym schemacie procesu matematyzacjl przedstawionym
mna rys. 1, ma tema ty zac ja" jest związana z pewnymi danymi wyjś

ciowymi s dana jest sytuacja S i jeden lub wiącej problemów 
Pj, P2, ... związanych z tą sytuacją.

Często, w konkretnych przypadkach, problemy nie są stawia 
ne czy wybierane przez matematyżującego matematyka, lecz 
przychodzą do niego z zewnątrz, tzn. z niematematycznych prak
tycznych lub teoretycznych dziedzin wiedzy 1 doświadczenia.
Już to samo implikuje, że społeczny wymiar matesMtyzacjl może 
odgrywać ważną rolą: sytuacja może przecież należeć do dzie
dziny działalności zawodowej innych ludzi, do ich doświadczeń 
z życia codziennego, itp. Ludzie cl mogą mieć swoje własne 
spojrzenie na sytuacją i opisywać problemy w swoim własnym 
żargonie zawodowym lub jązyku potocznym. Z matematycznego czy 
logicznego punktu widzenia spojrzenie to i ten opis zwykle 
robią wrażenie śle sformułowanych 1 dwuznacznych. Jeżeli ma 
powstać model matematyczny sytuacji, umożliwiający sformułowa
nie jednego lub wiącej problesrfw w precyzyjnej terminologii w 
jązyku modelu, to pierwszym zadaniem matematyżującego matematy 
ka, a zarazem jego pierwszą trudnością, jest zrozumienie tych 
ludzi i ich kłopotów, stąd wynika, że matematycy bądą musieli'





dyskutować swoje idee także z ekspertami w danej dziedzinie 
i podawać interpretacje ograniczonych modelem sformułowań 
sytuacji i odnoszących się do niej problemów. Jest to sprawa 
komunikowania się między ludimi pierwotnie zaangażowanymi i ma- 
tematyżującymi matematykami, sprawa kompromisów, uzgodnień, 
akceptowalności i odpowiedzialności. Często potrzebni są także 
eksperci z innych dziedzin, co stwarza problemy komunikowania 
się, kooperacji i pracy Interdyscyplinarnej.

Wrócimy jeszcze do tych społecznych aspektów; obecnie 
skoncentrujemy się na pewnych bardziej technlczno-metodolo
gicznych aspektach różnych kroków procesu matesutyzacjl, 
takich jakie są przedstawione na rys. 1.

KROK 1. Oswojenie z sytuacją, szczególnie w •otoczeniu” 
danych problemów; obserwacja, zbieranie informacji i danych, 
być może koncentracja na jednym lub małej liczbie wybranych 
problesrtw.

Komentarz. Na ogół ten pierwszy krok jest raczej złożony 
1 nie jest wolny od pierwszych elementów teoretyzowania 1 
stawiania hipotez, które sogą być niekiedy zasugerowane już 
przez początkowe sformułowanie problemów lub przez podaną 
informację o związkach między prób lessami itd. Odnośnie do uzy
skiwania Informacji przez pomiar, von Neumann 1 Morgenstern 
przypominają nam o ważnej zasadzie metodologicznej, którą 
wypróbowali w swojej pracy przy określeniu miary dla pojęć 
takich jak .wartość” czy .użyteczność”.

.Jeżeli chodzi o brak miary najważniejszych czynników, 
to przykład teorii ciepła jest szczególnie pouczający. Przed
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rozwojem teorii matematycznej, możliwości pomiarów ilościo
wych były tu mniejsze niż w dzisiejszej ekonomii. Ścisłe okreś
lenie miary ilości i jakości ciepła (energia i temperatura) 
są wynikiem, a nie zapowiedzią teorii matematycznej" (C44J

KROK 2. Analiza informacji i danych; początek schematyzacji 
i uproszczenie sytuacji w powiązaniu z pojęciami matematycz
nymi w podejściu już to o charakterze pragmatycznym inżynier
skim, już to skłaniającym się bardziej ku konstrukcjom teore
tycznym.

Komentarz. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, krok drugi nie 
może być wyraźnie oddzielony od kroku pierwszego. Aktywności 
z nim związane występują już w kroku pierwszym, ale stają 
się coraz ważniejsze same w sobie. Krok 2 już niesie jądro 
lub główne idee, które będą przewodzić konstrukcji modelu, 
i idee te nie są logiczną konsekwencją układów początkowych, 
lecz raczej rezultatem wynalazczego procesu heurystycznego*

•Teoria, w sumie, jest raczej oryginalnym tworem niż 
uporządkowaniem elementów starannie zakotwiczonych w doświad
czeniu. Pojedyncze szczegóły nie stanowią budulca, ale są 
raczej, po przesianiu, okazją do teoretyzowania i testem dla 
teorii... Droga wiedzie nie od danych do teorii, lecz od 
danych do problemu, od problemu do hipotezy, od hipotezy do 
teorii i z powrotem od teorii i faktów do projekcji, która 
może być sprawdzona innymi faktami, za pomocą innych teorii... 
W teoriach niedostatecznie rozwiniętych założenia pierwotne, 
to niewiele więcej ponad wyostrzenie i rozszerzenie uogólnieh 
doświadczalnych. Teorie dojrzałe, z drugiej strony, charakte-



ryzują się założeniami nie związanymi bezpośrednio z doświad
czeniem, najdojrzalsze zaś spośród nich - założeniami o rep
rezentacji wychodzącymi poza związki między danymi a wynikami” 
([9] , s.455).

KROK 3. Powrót przez sprzężenie zwrotne do kontekstu po
czątkowego; interpretacja względem sytuacji; dalszy ciąg stero
wanej obserwacji i dalsze zbieranie informacji z perspektywy 
.myśli przewodnich” i hipotez.

Komentarz. Kwestia, czy wczesny powrót do sytuacji wyjś
ciowej jest możliwy i korzystny, musi być rozważana oddzielnie 
w każdym przypadku. Często najskuteczniejszą i najbardziej na
turalną drogą jest podjęcie kroku 4 bezpośrednio po kroku 2, 
gdyż zgodnie z powyższym cytatem (j[9j) owocne konfrontacje 
modelu z rzeczywistością są możliwe dopiero wtedy, gdy model 
został już do pewnego stopnia dopracowany.

KROK 4. Rozpoczęcie rozwijania schematu w kierunku bar
dziej wypracowanego modelu; faza bardziej teoretycznej pracy; 
reprezentacja jednego lub kilku wybranych problemów w języku 
modelu; lokalna organizacja logiczna; próby rozwiązywania pro
blemów.

krok S. Patrz krok 3. Ponadto; Interpretacja pierwszych 
wyników (dekodowanie); ich krytyczna ocena względem sytuacji; 
ewentualne dalsze wypracowywanie teorii ewentualnie wraz z 
poprawkami schematyzacji lub poszczególnych składowych modelu; 
być mote/ rozpoczęcie pracy całkowicie od nowa z alternatywną 
ideą sodelu i metod.
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KROK 6» Stawianie i badanie dalszych problemów; rozsze
rzanie modelu i dalsze jego wypracowywanie; globalna organi
zacja logiczna; bardziej abstrakcyjne sformułowanie teorii, 
włączenie do bardziej ogólnych teorii matematycznych.

KROK 7. Interpretacja rozszerzonego modelu lub teorii w 
rozważanej sytuacji; w szczególności zastosowanie nowych wyni
ków do sytuacji.

KROK 8. Interpretacja i zastosowanie uogólnionego modelu 
czy teorii w innych dziedzinach, różnych od danej na początku, 
wewnątrz matematyki lub poza nią.

KROK 9. Ocena całego procesu i weryfikacja jego wyników; 
dyskusja modeli alternatywnych; ewentualnie odkrycie podstawo
wych braków czy ważnych przypadków, które nie pasują do pojąć 
modelu lub nawet prowadzą do paradoksów; próby rozwinięcia 
poprawionej lub nawet całkowicie nowej schematyzacji, która 
może prowadzić do nowych modeli i teorii obejmujących zarówno 
dawną, jak i nową sytuacją i związane z nią problemy.

2. MATEMATYKACJA I SPOŁECZNY WYMIAR MATEMATYKI

Wskazywaliśmy już wyżej, jak w proces matestatyzacjl mogą 
włączać się sprawy ludzkie i społeczne oraz związane z nimi 
interakcje. Dana sytuacja i problemy nie były rozważane tylko 
jako motywacje czy źródła konstrukcji matematycznej, która 
jest następnie oddzielona od sytuacji, opatrzona autonomią



i siłą i pozostawiona kompetencji matematyków. Były one rozu
miane i traktowane raczej jako dziedziny i problemy należące 
do zawodowego, społecznego lub prywatnego życia ludzi, okreś
lonego przez ocenę wartości, zainteresowania i oczekiwania, 
które powinny znaleźć swoje odbicie w całym procesie, a szcze
gólnie w końcowym wyniku i możliwych jego implikacjach.

w ostatnich latach rola tych aspektów w stosowaniu nauki 
1 technologii staje się coraz bardziej obiektem publicznego 
zainteresowania, dyskusji i działania. Zainteresowanie to 
podziela wielu naukowców, tym bardziej, że rozmaite negatywne 
efekty i zagrożenia o rozmiarach totalnych dla przyrody i 
ludzkości są stale odkrywane 1 eksponowane. Pod tym względem 
jednak wydaje się, że matematyka stoi z boku, na pozycji bez
stronności 1 jest wolna od ocen, podczas gdy o fizyce mówi się 
*e utraciła swoją niewinność.

W rzeczywistości jednak, w związku z tą kwestią - nawet 
pominąwszy informatykę, najnowszą i najbardziej wpływową gałąź 
zastosowań matematyki - nie ma tak wielkiej różnicy między 
fizyką a matematyką. Tak jak w fizyce - choć na ogólniejszych 
zasadach - teorie matematyczne mają swoje zamierzone zastoso
wania; mimo lub właśnie dzięki możliwości formalnego opisu, 
matematyczne konstrukcje pojęciowe niosą ze sobą specyficzny 
sposób widzenia świata i reprezentują specyficzny typ racjo
nalizmu: rozuaowanie instrumentalne; ukierunkowanie na cel 1 
skuteczność; myślenie 1 modelowanie kombinatoryczne, funkcyjne 
strukturalne, scholastyczne czy algorytmiczne itd. Możemy 
obserwować siłę l wielkie osiągnięcia matematyki jako nauki
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czystej i stosowanej, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, 
ie na właściwy jej typ racjonalizmu naprawdę składają się 
specyficzne zainteresowania, które kierują matematycznym myś
leniem i wiedzą, reprezentując w ten sposób podstawowe ograni
czenia i redukcje w stosunku do złożoności świata. Ukrywanie 
tego faktu jest podstawą naiwnej obiektywistycznej i scientys- 
tycznej interpretacji matematyki, podzielanej przez wielu ma
tematyków zajmujących się zastosowaniami i dominującej w nau
czaniu na poziomie średnim (a takie, do pewnego stopnia - wyż
szym ).

To, czego potrzeba, aby lepiej zrozumieć rolę róinych dzie 
dżin nauki i ich wykorzystanie w naszym świecie, to krytyczna 
refleksja 1 analiza ukrytych zwykle związków między badaniem 
naukowym i wiedzą naukową z jednej strony, a potrzebami i 
zainteresowaniami ludzkimi z drugiej. Na poziomie tej refleksji 
ta wiedza i te potrzeby powinny być zbieżne (patrz [16]). We 
wszystkich konkretnych przypadkach refleksyjne racjonalne myś
lenie powinno być rozwijane wśród zainteresowanych grup spo
łecznych w otwartych i symetrycznych dyskusjach i argumentac
jach, tzn. za pomocą związanych z probienem i opartych na 
współpracy interakcji. Co to znaczy w stosunku do matematyki, 
najlepiej udaje się pokazać w związku z procesami matematy- 
zacji.

Z powodu wielu elementów opartych na sprzężeniu zwrotnym, 
obecnych w różnych krokach powyżej opisanego procesu aatesuty- 
zacji, aspekty społeczne, na które położono nacisk w odniesie
niu do sytuacji początkowej i w komentarzu do pierwszego kro-
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ku, odgrywają ważną rolą również w dalszych krokach. Nawet w 
tych fazach, w których sami matematycy w swoim kręgu są 
głównie zainteresowani technicznymi składowymi zagadnienia, 
takimi jak rozwijanie teorii, rozszerzanie 1 uogólnianie teorii 
i modeli, badanie relacji między teoriami alternatywnymi, szu
kanie rozwiązań matematycznych, używanie poszczególnych narzą
dzi i metod itd., uwikłanych jest wiele procesów, w których
aspekty poznawcze i społeczne są głęboko wzajemnie powiązane.»

Te wzajemne powiązania zachodzące w rozwoju każdej nauki 
i w istocie decydujące o tym, czy wiedza naukowa została spo
łecznie ukonstytuowana, a jej fundamenty określone - również 
odnośnie jej zmian dynamicznych - poprzez społeczne normy 1 ins
tytucje, były po raz pierwszy dogłębnie zbadane w studiach 
Thomasa S. Kuhna na temat „Struktury rewolucji naukowych".
Studia te miały duży wpływ na epistemologię 1 filozofię nauki. 
Antycypację jego wglądu.i pewnych jego wyników znajdujemy u 
wczesnych socjologów wiedzy i nauki lat dwudziestych i trzy
dziestych, jak: M. Weber, M. Scheeler, E. Durkheim, K. Mann
heim, C.W. Mills, A. SchOtz, P.Ł. Berger, G. Bachelard, J.D. 
Bernal. Odnosząc się do Millsa (1939), w artykule pt. „Uczenie 
się i nauczanie jako organizacja wiedzy”. Esland pisze:

•Trzeba podkreślić, że kwedtie „prawdy" i „słuszności" 
aą również problematyczne. Problemy, o których uważa się, że 
tkwią w pewnej porcji wiedzy, i reguły skutecznego ich rozwią
zywania same są społecznie konstruowane. Tradycja poznawcza, 
która te problemy zrodziła, również, poprzez swój system war
tości, legalizuje strukturę dedukcyjną, która ujawnia się w 
ich rozwiązywaniu... Tak, że, jak to sugeruje Mills:
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„Reguły gry zmieniają się wraz ze zmianą interesów". Mills 
argumentuje dalej, że w trakcie swoich karier, różne obszary 
wiedzy, przez swoją ludzką konstytucję, zmieniają swoje normy 
prawdy2 „Kryteria lub modele obserwacji i weryfikacji nie są 
transcendentne. Istniały i Istnieją różne kanony słuszności 
i prawdy i same te kryteria, od których określenie prawdziwoś
ci twierdzeń zawsze zależy, zarówno w swojej trwałości jak i 
zmienności, ulegają relatywizacji socjo-historycznej." Mills 
w jawny sposób obejmuje tą zasadą także paradygmat post-Rene- 
sansowy. Inaczej mówiąc, epistemologie są zinstytucjonalizowane. 
Warto podkreślić, że tradycja poznawcza, która kształtuje 
epistemologię, może Istnieć tylko dzięki hołdującej jej wspól
nocie ludzi. Jej członkowie są współtwórcami rzeczywistości i 
przetrwanie tej rzeczywistości zależy od tego, czy jest dla 
tej wspólnoty akceptowalna" ([1 2 ] s.7I i nast.).

Jeżeli chodzi o matematykę, to Lakatos w swoich pracach 
nt. „Renesansu empiryzmu we współczesnej filozofii matematyki" 
^33j 1 roli „Dowodów i refutacji" [3 2 ] wskazał na głębokie 
podobieństwo między pewnymi charakterystycznymi aspektami 
epistemologii matematyki a popperowskimi 1 kuhnowskimi teoriami 
epistemologicznyml na temat nauk doświadczalnych.

W podstawach matematyki nadzieja na sprowadzenie matema
tyki do „grandes logiąues* została prawie utracona. Jak twier
dził Ouine ((5 7 J S.125) t „Powiedzieć, że matematyka w ogólnoś
ci może być zredukowana do logiki, wskazuje na możliwość jakie
goś nowego bezpiecznego umocnienia matematyki u samych jej 
podstaw. To prowadzi do błędnych wniosków. Teoria mnogości



jest mniej trwała i bardziej hipotetyczna niż cała klasyczna 
matematyczna nadbudowa, która może być na niej oparta."

Dla Lakatosa oznacza to, że teoretyczne powiązania miądzy 
teorią mnogości lub innymi teoriami należącymi do podstaw ma
tematyki a - powiedzmy - klasyczną analizą nie są, jak je na
zywa, .euklidesowe". Są one raczej .quasi-empiryczne*, to zna
czy: .istotny przekaz logiczny... to nie transmisja prawdy.
To raczej transmisja fałszywości - od leżących u podstaw twier
dzeń szczególnych w górą, w kierunku zbioru aksjomatów" ([33] , 
e.28). Analogia z naukami empirycznymi jest szczególnie uwydat
niona przez to, co Lakatos nazywa .falsyfikatorami heurystycz
nymi”, których rolą w matematyce odgrywają .teorie nieformalne". 
Podczas gdy .potencjalnymi falsyfikatorami" w naukach doświad
czalnych są .twarde fakty”, w teoriach matematycznych, poza 
sprzecznościami .falsyfikatami logicznymi" , możemy, jako 
punktem odniesienia, posłużyć sią teoriami nieformalnymi i 
‘•Jeżeli bądziemy żądać, by teoria formalna była formalizacją 
pewnej teorii nieformalnej, to można powiedzieć, że teoria 
formalna jest .obalona", jeżeli jedno z jej twierdzeń jest 
zaprzeczeniem odpowiedniego twierdzenia z teorii nieformalnej. 
Można by nazwać takie niefonsalne twierdzenie .heurystycznym 
falsyflkatorem" teorii formalnej" ([33] s.36).

w charakterze nieformalnych odpowiedników teorii formalnych 
zawierających arytmetyką można by użyć teorii flnltystycznych 
dowodów Hllberta lub konceptualizacji intuicjonistycznych. Mogą 
one zatem służyć jako podstawa quasi-empirystycznego rozumienia 
matestatyki: .Intuicjonizm nie jest tu po to, by stanowić podsta-
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wę, ale po to, by ałużyć jako źródło falsyfikatorów; nie po to, 
by zniechęcać, lecz by zachęcać i krytykować spekulację" ([33j 
S.38J .

Zatem te okresy w rozwoju matematyki, w których definicje, 
aksjomaty, wyniki i dowody są brane za dobrą monetę, mogą być 
porównywane do okresów „normalnej nauki" Kuhna, natomiast ok
resy, w których następują szybkie zmiany, aktywna krytyka 
podstaw, moina uznać za odpowiadające kuhnowskim „rewolucjom 
naukowym". Zmiana paradygmatu w matematyce, jak zastąpienie 
jednej podstawowej teorii drugą, może być rozumiana jako sprawa 
społecznej dynamiki 1 akceptacji. W rzeczywistości falsyfikator 
heurystyczny nie zadaje kłamu hipotezie, „on sugeruje tylko 
fałszerstwo - a sugestię można zignorować". ([333 s.40). Z dru
giej strony w grę wchodzi także rozumowanie racjonalne dotyczą
ce przedmiotu:

„Zasadniczą rolą, jaką mają do spełnienia falsyfikacje 
heurystyczne, jest przesunięcie w kierunku ważniejszych proble
mów, stymulowanie powstawania ram teoretycznych o bogatszej 
treści... Walkę między rywalizującymi teoriami zwykle rozstrzy
ga ich moc wyjaśniająca." ( [ 3 3 j , a.40).

Do procesów tych „szkolne pojęcia statystycznego racjona
lizmu jak a priori-a posteriori, rozumowanie analityczne - rozu
mowanie syntetyczne" nie dają się adekwatnie zastosować: „Po
jęcia te zostały wypracowane przez klasyczną epistemologię 
dla klasyfikacji euklidesowskiej wiedzy pewnej - nie dają wska
zań w przypadku zmian problematyki w rozwoju wiedzy quasi-empi- 
rycznej." ([33] s.4l).
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Wspomnieć należy, że jeszcze większe podobieństwo, pod 
względem referencji empirycznych, teorii w matematyce i teorii 
w fizyce zauważył H.N. Jahnke ([22]) na podstawie badań J.D.
Sneeda na temat .Logicznej struktury fizyki matematycznej" ([60]), 
które mógł przenieść na grunt matematyki. Analizując rolę 
terminów nieobserwowalnych w fizyce teoretycznej, Sneed do
chodzi do wniosku, że należy zarzucić charakteryzację takich 
teorii za pomocą .stwierdzeń" i zastąpić ją charakteryzacją za 
pomocą dwóch wzajemnie powiązanych ze sobą rzeczy i logiczny 
lub strukturalny trzon teorii oraz zbiór zamierzonych zastoso
wań. Dla każdego zastosowania (w  mechanice cząstek na przykładi 
swobodne spadanie, ruch planet) na terminy nakładane są specjal
ne więzy. Zatem rzeczywisty rozwój teorii 1 jej pojęć polega na 
wypracowywaniu i testowaniu związanych z nią zamierzonych 
zastosowań. Z tego punktu widzenia, zbudowanie podstaw i uprawo
mocnienie teorii jest nierozerwalnie związane z jej zastosowa
niami. Istnienie transferu do matematyki staje się oczywiste, 
gdy analizuje się rolę terminów nleorzeczenlowych w mateam tyce, 
czy, bardziej ogólnie, rolę zmiennych matematycznych (co jest 
szczególnie dobrze znane w rachunku prawdopodobieństwa w związ
ku z pojęciem niezależności]w porównaniu do terminów teoretycz
nych w fizyce. Rola, jaką zamierzone zastosowania i ich wypra
cowywanie ma w odniesieniu do uzasadniania teorii ma tema tycznych, 
komentowana jest przez Jahnke'go następująco* .Budowanie pod
staw i uzasadnianie teorii nie jest przede wszystkim sprawą 
statycznej redukcji do rzeczy juz znanych, ale raczej przesunię
ciem w przyszłość. Stan teorii bardziej wypracowany i rozwinięty 
usprawiedliwia stan mniej rozwinięty." ([23] s.108/109).
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Wcześniej już zaznaczyliśmy, że aspekty poznawcze 1 
społeczne są głęboko wzajemnie ze sobą powiązane także w 
wewnątrzmatematycznej aktywności. Przykłady znajdujemy w 
analizie Lakatosa dynamicznych wzajemnych powiązań, które, 
choć istnieją między definicją a dowodem, są często ukryte 
w ostatecznym przedstawieniu wyniku. Jednym przykładem jest 
jego dobrze znana analiza dowodów twierdzenia Eulera o wieloś- 
clanach, w których definicja jest tak dobierana, aby wyklucza
ła niewygodne kontrprzykłady, aby poprawny dowód był możliwy 
i twierdzenie słuszne. Tego rodzaju .generowane dowodem” 
definicje i związane z tym .usuwanie potworów” wcale nie 
jest z góry logicznie zdeterminowane. To jest sprawa różnych 
ujęć i rozwiązań, różnych stylów i upodobań 1 ostatecznie - 
sprawą umowy:

.Dokonując wyboru tego, co ma, a co nie ma być zaliczane 
do wielośclanów, nie ma sensu zakładać, że sprawa już została 
przesądzona przez znaczenie pojęcia. Znaczenie pojęcia w odnie
sieniu do kontrprzykładów po prostu nie istniało... Pojęcie 
wlelościanu nie mogło rządzić ludzkim postępowaniem w podejmo
waniu decyzji, co ma być włączone, a co wyłączone z jego za
sięgu... Nie znaczy to, że nie działa w tych okolicznościach 
żadna konstrukcja pojęciowa. Rozszerzanie i wypracowywanie pojęć 
można prawdopodobnie ujmować jako jednocześnie ustrukturowane i 
zdeterminowane. Jest ono' zdeterminowane przez siły działające 
w sytuacji wyboru - siły, które mogą być systematycznie różne u 
różnych ludzi... Przykład ten burzy mit, że idee z góry wyzna
czają drogę, którą myśliciele muszą iść. To zadaje kłam łatwej



wierze, że rola idei w postępowaniu wyklucza czynniki społecz
ne jako przyczyny, tak jakby te dwie rzeczy były wzajemnie 
dla siebie konkurencyjne." {(6J s.139-140).

Zamykamy ten paragraf kilkoma cytatami w których, w opar
ciu o nowe poglądy epistemologiczne, położono akcent na kryty
kę tradycyjnego nauczania matematyki i nauk przyrodniczych 
oraz sformułowano wnioski dla przyszłego nauczania tych przed
miotów.

■W nauczaniu nauk przyrodniczych propaguje się obraz 
naukowca-badacza jako .wolnego pośrednika”, kierującego się 
takimi egzaltowanymi pojęciami jak .postęp nauki” i .wiedza 
obiektywna". Są to komunały, przeciw którym do niedawna nie 
wysuwano żadnych obiekcji, nawet na poziomie eplstemologlcz- 
nym. Tradycyjne ideały analityczno-pozytywistyczne, inspiru
jąc całe pokolenia wiarą w ewentualną utopię i ludzkie racjonal
ne myślenie jako panaceum, jednocześnie dehumanizowały i czy
niły bezosobowymi wiele obszarów ludzkiej wiedzy, przekształciły 
je w przedmioty i podzieliły na rozgałęzione dziedziny, zarów
no wewnątrz jak 1 na zewnątrz nauki. Tradycyjna epistemologia 
1 programy naukowe zakładały .obiektywizm" tam, gdzie w rzeczy
wistości było ludzkie dążenie do zbudowania struktury lub pa
radygmatu rzeczywistości, który odbijałby w znacznym stopniu 
oczekiwania i wartości ich ludzkich pośredników. Rezultatem 
była niezmiernie udana Indoktrynacja w bieżące paradygmaty i 
wpajanie pewnego dobrze określonego zoioru oczekiwart i cech 
osobowości, chociaż do jakiego stopnia tzw. .cechy naukowca" 
są rezultatem treningu i do jakiego stopnia treść wykładów 
przyciąga osoby o pewnych cechach, jest ciągle kwestią sporną.
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Mamy zatem paradoks: tradycyjne nauczanie nauk matematyczno- 
przyrodniczych proklamowało jedną wersję naukowca, ale patrząc 
z zewnątrz systemu, wyprodukowano ono zupełnie inną wersję - 
uwikłany w paradygmat „rozwiązywacz łamigłówek". Ujawnienie 
tego faktu jest prawdopodobnie największą zasługą Kuhna."
([10] s.42/42).

"... o ile, jak Kuhn, nie włożymy między nawiasy tego co, 
jak głosimy, .wiemy” o nauce, nie zaczniemy rozumieć w jaki 
sposób dzieci nadają sens swojemu doświadczeniu świata natu
ralnego lub społecznemu światu wiedzy szkolnej... musimy wło
żyć między nawiasy lub zawiesić naszą wiarę w niepodważalność 
tego, o czym naukowcy twierdzą, że wiedzą; to również pozwala 
nam zastanawiać się, w jaki sposób działalność nauczycieli 
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych podtrzymuje wiarę w tę 
niepodważalność i usprawiedliwia ich - jako odtwarzających wiedzę 
tworzoną przez innych - nieangażowanie się we wspólne badanie z 
uczniami czy studentami. Możemy również rozważać, w jaki sposób 
działalność tych nauczycieli daje im możność opisywania zacho
wania uczniów jako niezdolność bądź niechęć do „uprawiania 
nauki". Sugerowałoby to, że działalność dydaktyków można uważać 
za polityczną w tym sensie, że startuje ona z pewnego szczegól
nego hierarchicznego, określonego „przedmiotem" światopoglądu 
(gdzie tym •przedmiotem" może być nauka ogólnie lub np. 
biofizyka), który stanowi sposób rozumienia przyrody i decydo
wania o tym, czy inni ją rozumieją czy nie. Dobrze ilustrują 
to wnioski płynące z wzięcia poważnie doświadczenia programowe
go stowarzyszenia Association of Science Education: .nauk przy-
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rodniczych należało by uczyć... jako głównej ludzkiej działal
ności badającej dziedzinę ludzkiego doświadczenia." ( [ 9 9 ] a.53, 
58).

„Jednak, jeżeli przyjąć stanowiako relatywizmu eplaternolo
gicznego Kuhna-Piageta, to trzeba spróbować przyjrzeć się bliżej 
•obiektywnej" treści wykładów nauk matematyczno-przyrodniczych 
i spróbować zidentyfikować reifikacje występujące w masce 
faktów lub teorii, ćwiczenie w rozpoznawaniu anomalii i dereifi- 
kacja stają się tak samo ważne, jak ćwiczenie w baconowskiej 
indukcji czy popperowskiej dedukcji w ramach istniejących pojęć 
i reguł, ale tylko wtedy, gdy przyjmie się, że akceptowanie bez 
zastrzeżeń więzów paradygmatu nie jest w najlepiej pojętym inte
resie nauki (sądząc z pozorów, Kuhn wierzy, że jest). Takie ćwi
czenie w anomaliach i derelfikacji, gdyby zostało wprowadzone, 
pociągałoby za sobą włączenie składowych epistemologicznych i 
socjo-psychologicznych do programów nauczania przedmiotów matema
tyczno-przyrodniczych i ich .humanizację". Termin .humanizacja" 
odnosi się tu do modyfikacji pozytywistycznego etosu nauki szkol
nej, nie zaś do proponowanego przepisania podręczników szkolnych 
według dość groteskowego wzoru niektórych tekstów o charakterze 
•studiów społecznych" aktualnie używanych w pewnych szkołach."
([lO] s.51/52).

.W stylu deduktywistycznym, wszystkie twierdzenia są prawdzi
we i wszystkie wnioski słuszne. Matematyka przedstawia się jako 
nieustannie wzbogacany zbiór wiecznych 1 niezmiennych prawd.
Kontrprzykłady, falsyfikacje, krytyka,nie mają prawa wstępu. Auto
rytatywna postawa przedmiotu jest od początku zabezpieczana defi—
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nlejami generowanymi przez dowody, wykluczającymi potwory**, 
dojrzałymi twierdzeniami, zatajeniem pierwotnych hipotez, re- 
futacji lub krytyk dowodu. Styl deduktywistyczny zataja walkę, 
ukrywa przygodę. Cała historia znika, kolejne próby sformułowania 
twierdzenia w toku procesu dowodzenia są skazane na zapomnienie, 
natomiast wynik końcowy jest wyniesiony na piedestał świętej 
nieomylności. Nie zdano sobie dostatecznie sprawy z tego, że 
obecne nauczanie matematyki i nauk przyrodniczych jest siedlis
kiem autorytarlanizmu i najgorętszym wrogiem niezależnej i kry
tycznej myśli. Podczas gdy w matematyce autorytarianizm ten jest 
zgodny z przed chwilą opisanym schematem deduktywistycznym, to 
w naukach przyrodniczych operuje on zgodnie ze schematem induk- 
tyw i stycznym. • ((32] s. 142/14 3).

3. PRZYKŁAD PRACY W KLASIE: SYTUACJE I PROBLEMY ZWIĄZANE 
ZE ZGROMADZENIAMI WYBORCZYMI

W rozważanym tu przykładzie pracy w klasie (patrz [63] , [6s] , [66] , 
[68] , [73]) sytuacje i problemy wyrastają na gruncie dyskusji na
temat roli tych zgromadzeń w społeczeństwie, które podejmują de
cyzje drogą głosowania. Uczniowie bardzo szybko wymieniają szereg 
przykładów: rada miasta (która, np., musi podjąć decyzję,czy ma 
być zbudowana nowa szkoła czy nowy szpital). Federalna Izba Repre
zentantów, klasa w szkole (w której uczniowie mogą głosować za *

* w oryginale: monster-barring definitions (przyp. red.).



lub przeciw przewodniczącemu klasy), jury, komisja egzaminacyj
na, zebranie akcjonariuszy itd. W toku nadania uczniowie są 
zachęcani do poszukiwania dalszych przykładów (w różnych źródłach, 
w szczególności w literaturze), informacji o ich roli i funkcjach, 
procedurach głosowania, jakie stosują itd.

Próbujemy zidentyfikować dane typowe dla zgromadzenia wybor
czego: Istnieje dobrze określony zbiór członków V, który wotmmy 

nazwać zbiorem głosujących; każdy członek V ma pewną liczbę gło
sów ^ 0; Istnieje reguła większości, za pomocą której określa 
się, jaki stosunek głosów jest wymagany, aby wynik mógł być 
uznany, czy to będzie więcej niż 1/2 wszystkich głosów, w przy
padku zwykłej większości, czy co najmniej 2/3 lub 3/4, w przy
padkach tzw. większości dwie trzecie lub trzy czwarte itp. Oczywiś
cie, jest dużo dyskusji na temat problemów obecności członków, 
quorum, czy jest sens dopuszczać wolne rozkłady głosów i, w szcze
gólności, czy członkowie*mogą mleć 0 głosów, jak traktować wstrzy
manie się od głosowania, jakie reguły większości są w rzeczy
wistości stosowane lub mogłyby mieć sens itd. Już w tym momencie 
uczniowie szukają dalszych i bardziej szczegółowych przykładów 
oraz sami próbują konstruować nowe przykłady. Jeżeli chodzi o 
rozkład głosów, na przykład, to okazuje się, że w Radzie Pederal-- 
nej rfn (Bundesrat) landy członkowskie (BundeslAnder) reprezento
wane przez delegatów dysponują następującymi liczbami głosów;
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Rozkład ten opiera się na zasadzie, że każdy regularny 
członek Rady ma co najmniej 3 głosy, tylko landy z ponad 2 milio
nami mieszkańców mają co najmniej 4 głosy, a landy z ponad 6 min.

Imieszkańców maja po 5 głosów. WB (Berlin Zachodni) ma statut
specjalny: jest •• i u *  m i .'.̂ nkiem doradczym. Dalsze argumenty za

1,1
tym, by nie ograni '••ości dla rozkładów głosów

w * • '*  t o n f c r ł *  j 0
(poza przyznaniem ni>i «,., * u głosów) pochodzą z prakty-11 a on 4i» -
ki stosowanej na znjfl#, «ich akcjonariuszy, gdzie rozkład głosów 
zależy od indywidua!nugo wkładu do wspólnej puli. Jeżeli chodzi 
o reguły większości, to po pewnej dyskusji, uczniowie gotowi są 
zaakceptować fakt, że odpowiedni stosunek.większości q powinien 
być liczbą wymierną taką, ze

1/2 ^ q i 1,

włączając przypadek q«i reprezentujący jednomyślność. Dla ułatwię 
nia decydujemy, że najpierw skoncentrujemy się na sytuacjach, w 
których kolegium jest obecne w pełnym składzie i unika się wstrzy 
mywania się od głosu. Podejmiemy te problemy później, na dalszym 
etapie badania.

Na tej podstawie, następująca wstępna definicja zgromadzenia 
wyborczego wydaje się stosowna: zgromadzenie wyborcze można rozu 
mieć jako trójkę:

(V, v, q ),

której elementami są: niepusty zbiór skończony V - zbiór głosują
cych} rozkład głosów na V:

vt v v

h .g . s te in e r
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v(x) )• 0 dla pewnego x€V,

t*n. odwzorowanie z V w zbiór liczb naturalnych z zerem, 
różne od odwzorowania o stałej wartości zero; oraz stosunek 
większości q taki, że:

1/2 £ q < i .

Sens q najlepiej można opisać wprowadzając pojęcie koalicji 
wygrywającej. Dowolny podzbiór V można nazwać (potencjalną) 
koalicją. Koalicją wygrywającą będzie więc podzbiór, który 
za pomocą sumy swoich głosów jest w stanie przeprowadzić 
dowolny wniosek. Pisząc "win C" dla "C będącego koalicją 
wygrywającą" możemy odnieść się do q i v (za pomocą indukowa
nej funkcji sumy 0 na zbiorze potęgowym V) w następujący 
sposób:

Pet lnic ja. Dla wszystkich C £  V

j 0 CC) > 1/2 • v(V) , jeśli q - 1/2,
1 v(C) * q • v(V) , jeśli q > 1/2

(patrz uwaga 1, na koficu artykułu).

Nie bez znaczenia, dla zrozumienia wewnętrznej struktury 
zgromadzenia wyborczego, jest identyfikacja związanego z nim 
zbioru wszystkich koalicji wygrywających w zbiorze wszystkich 
jego podzbiorów. W tym badaniu staje się jasne, że są trzy 
typy koalicji: poza koalicjami wygrywającymi, istnieją dopeł
nienia koalicji wygrywających, które są koalicjami przegrywa
jącymi; w pewnych przypadkach Istnieją koalicje, które nie 
są ani wygrywające, ani przegrywające, ponieważ mogą one bio-
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kować wnioski oponentów, nazwiemy je koalicjami blokującymi. 
Takie w wyniku pewnej pracy zarówno nad konkretnymi przykła
dami, jak powiązaniami ogólnymi, zaobserwowano, że jest 
rzeczą pożyteczną znać minimalne koalicje wygrywające zgromadze
nia wyborczego, tj. takie koalicje wygrywające, których pod
zbiory właściwe nie są wygrywające. Jeżeli znamy ten zbiór 
wmln. to zbiór W wszystkich koalicji wygrywających składa 
się z nadzbiorów zbiorów. w"1*” , natomiast zbiór L wszyst
kich koalicji przegrywających składa się z dopełnień elemen
tów W . Zbiór pozostałych podzbiorów V tworzy zbiór B 
wszystkich koalicji blokujących. Zbiór B może być pusty, 
lecz zbiory w i L nigdy nie są puste, gdyż.zawsze V < W . 
Wszystko to można oczywiście opisać w terminach v i q, tj.
L i B mogą być określone w tych terminach, podobnie jak 
W ( C« W ^win C ) i stwierdzone relacje między tymi
zbiorami podzbiorów mogą być wyprowadzone z definicji zgroma
dzenia wyborczego. Wydaje się, że w rzeczywistości mamy tu 
do czynienia z wzajemnie powiązanymi dwiema strukturami. Sta
nie się to bardziej przejrzyste w toku dalszych badań.

Pewne poważniejsze problemy w rozwijającej się sytuacji 
powstają w związku z następującymi pytaniami: rozwalmy cztero
osobowy komitet a, b, c, d. Każdy członek ma jeden głos i gło
sowanie odbywa się według zasady zwykłej większości głosów, 
tj. stosunek większości wynosi 1/2. Wtedy wszystkie trójele- 
mentowe podzbiory są minimalnymi koalicjami wygrywającymi, 
podzbiory dwuelementowe są blokujące. Sytuacje blokujące są 
często eliminowane specjalnymi ustaleniami. Jeden z członków,



powiedzmy a, zostaje wyznaczony przewodniczącym 1 przyjmuje 
się umowę, że w przypadku wyniku remisowego, głos przewod
niczącego jest głosem rozstrzygającym. Jest zdumiewające, że 
ten dość skomplikowany opis można sformułować w bardzo pros
tych terminach za pomocą pojęcia minimalnej koalicji wygrywa
jącej. W istocie rzecz polega na zastąpieniu wszystkich dwu- 
elementowych podzbiorów zawierających a przez (minimalne) 
koalicje wygrywające, natomiast pozostałych zbiorów dwuelemen- 
towych przez koalicje przegrywające.

Wydaje się nieco dziwne, że wszystko to jest robione 
bez zamiaru zmiany w rozkładzie głosów i uczniowie zastana
wiają się, czy istnieje rozkład głosów, który ma ten sam efekt. 
Pierwsza sugestia pojawia się natychmiast! Weźmy (2,1,1,1)
1 ponownie q » 1/2. Rzeczywiście, to jest rozwiązanie. 
Związane z tym rozkładem minimalne koalicje wygrywające to: 
ja,bj, |a,cj, (a,dj i |b,c,d}, które pokrywają się z koalicjami 
generowanymi przez zasadęt "w przypadku remisu..."

Uczniowie jednakże zastanawiają się nad "siłą”, jaką 
ma przewodniczący, jeśli wziąć liczbę głosów jako miarę.
Wygląda na to, że przewodniczący ma siłę dwa razy większą od 
zwykłego członka. To wydaje się być ukryte w pozbawionym liczb 
opisie roli przewodniczącego. Podejście uczniów do tej kwestii 
jest dość emocjonalne. Potrzeba lepszego zrozumienia pojęcia 
siły staje się nagląca, szczególnie, że jeden z uczniów skry
tykował użyte argumenty. Zaproponował on wzięcie rozkładu 
głosów 1100, 99, 99, 99) i q - 1/2. Przykład rzeczywiście 
działa, ale w tym przypadku wydaje się, że a dysponuje siłą.
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która jest tylko około 1,01 razy większa od siły każdego 
ze zwykłych członków. Wydaje się, że stosunek liczb głosów 
nie jest adekwatny miarą siły. Dalsze poszukiwanie właściwego 
rozwiązania tego problemu nie jest zadaniem trywialnym 1 w 
klasie stanowi ono istotne pod-zagadnienie w prowadzonym ba
daniu (patrz Uwaga 2).

Inne wyzwanie pojawia się w trakcie badania zasad wybor
czych Rady Bezpieczeństwa (SC) Organizacji Narodów Zjednoczo
nych. Ciało to składa się z S stałych członków, tzw. Wielkiej 
Piątki (F) (USA, WB, Francja, ZSRR, Chiny) i (od l96b) 
dziesięciu członków niestałych, tzw. Małej Dziesiątki (T):

SC - F \ j T .

Zgodnie z zarządzeniami lokalnymi, w normalnej procedurze, 
wniosek jest przeprowadzony, jeśli wszyscy członkowie F i 
co najmniej czterej członkowie T głosują za wnioskiem. Innymi 
głowy i nie wspomina się o rozkładzie głosów i stosunku więk
szości. Zamiast tego mówi się, ie zbiór wszystkich minimalnych 
koalicji wygrywających składa się ze zbiorów:

Jako jedno z pierwszych pada pytanie, czy SC może być 
także opisana jako normalne zgromadzenie wyborcze, tzn. za 
pomocą rozkładu głosów i stosunku większości. Szukając odpowied
niego rozkładu głosów uczniowie używają różnych instytucyjnych 
argumentów, takich jak: żaden z członkOw nie powinien mleć 0 
głosów, gdyż żaden z nich nie jest "bezsilny". Najwyraźniej



członkowie T są "równi" lub "dysponują taką samą siłą", 1 to 
samo dotyczy członków F. Intuicyjnie implikuje to, że człon
kowie Małej Dziesiątki powinni otrzymać po jednym głosie, 
a poszukiwana liczba głosów dla każdego członka Wielkiej Piątki 
powinna być większa.

W badanych klasach uczniowie zawsze indywidualnie lub 
grupowo dochodzili do rozwiązania. Często używanym, doskona
łym bezpośrednim argumentem jest argument następujący! Rozważ
my jakąkolwiek minimalną koalicję wygrywającą. Wtedy sześciu 
członków T jest poza nią. Przypuśćmy, że jeden członek F 
opuszcza tę koalicję, a na jego miejsce wchodzi ta szóstka.
W wyniku tej operacji nie otrzymuje się ponownie koalicji 
wygrywającej. Możemy więc wnioskować, że każdy element F jest 
silniejszy od sześciu elementów T. To sugeruje przydzielenie 
przynajmniej siedmiu głosów każdemu członkowi Wielkiej Piątki. 
Spróbujmy przydzielić 7. Mielibyśmy wtedy

v(tt) - 1, - 7 .

Ponieważ najmniejsza liczba głosów koalicji wygrywającej wynosi
łaby obecnie 39, ogólna liczba głosów - 45, więc mielibyśmy moż
liwy stosunek większości;

q - 39/45 - 13/15 .

W rzeczywistości jest to rozwiązanie naszego problemu, tzn. 
koalicje wygrywające określone teraz za pcmocą v 1 q są dokład
nie takie same jak te, które są dane przez statut SC. Dla 
uczniów wynik ten jest niezwykle interesujący i ważny z poli
tycznego punktu widzenia, budzi wiele nowych pytarf i dyskusji
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w klasie.

Ponowne rozważenie intuicyjnych koncepcji i argumentów, 
które zostały użyte w konstrukcji odpowiedniego rozkładu gło
sów dla SC, prowadzi do aktywności konstruowania definicji 
i uzasadniania. Jednym z pytań jest, czy można precyzyjniej 
określić koncepcje "bezsilnych" członków zgromadzeń wyborczych 
Zaakceptowano następujący przykład: Europejska Wspólnota Gos
podarcza z 1958 r. jako układ wiążący sześć państw: Francja 
(f), RFN (g), Włochy (i), Belgia (b), Holandia (n), Luxemburg 
(1) ma rozkład głosów (4,4,4,2,2,1) i stosunek większości 
q ■ 12/17. Przyjrzenie sie minimalnym koalicjom wygrywającym 
pokazuje, że 1 nie należy do żadnej z nich i że to właśnie 
wydaje sie być adekwatnym kryterium pojęcia bezsilnego członka 
zgromadzenia wyborczego.

W istocie, kryterium to było również stosowane intuicyjnie, 
kiedy uzasadniano, że członkowie T nie są bezsilni w SC.
Wobec tego zasugerowano, by użyć w definicji "pl x" (x jest 
bezsilny) następującej własności:

pl xę .» dla wszystkich C €  W nln : x «£ C.
def

Czy są inne pozycje siły, które jesteśmy w stanie zdefi
niować? Spróbujmy określić pojecie "dyktatora". Po długiej 
dyskusji uczniowie wysuwają kilka różnych sugestii. W klasie 
listą*tych sugestii tworzy sie według nazwisk ich autorów (tak 
jak sie to często robi w rozwoju teorii matematycznych, szcze
gólnie we wczesnych jego fazach) tu użyjemy wskaźników):



pierwsza sugestia: dyktator czyni wszystkich innych 
członków bezsilnymi,

druga sugestia: dyktator jest sam (minimalny) koa
licją wygrywającą,

trzecia sugestia: dyktator naleiy do wszystkich minimal
nych koalicji wygrywających.

Gdybyśmy przyjęli każde z tych zdari, jako warunek koniecz
ny i dostateczny (kryterium) zastosowania pojęcia, to mieli
byśmy

dt. x dla wszystkich y * x : y jest bezsilny,
def

dt2 x <1— {x} € W , 
def

dt, x dla wszystkich C £  W*in , x € C .
3 def

W dalszych dyskusjach można było usłyszeć krytyczne uwagi, 
takie jak: tylko jedna definicja może być prawdziwa. Zastano
wienie nad rolą definicji staje się niezbędne. Ważne jest 
podkreślenie, że definicje nie są ani prawdziwe,ani fałszywe, 
ale raczej można je nazwać adekwatnymi lub nieadekwatnymi, 
pożytecznymi lub bezużytecznymi w sensie, który powinien być 
następnie sprecyzowany. Ponadto soże się zdarzyć, że dwie defi
nicje są logicznie równoważne, że sx>gą się różnić w swoich 
intuicyjnych intencjach, ale pokrywać się ekstensjonalme. 
Logiczna równoważność dwóch intencjonalnie różnych sugestii 
podniesionych przez dwóch ekspertów może nawet być przyjęta, 
jako bardzo pozytywny znak, mianowicie jako argument za adek
watnością* tych definicji. Musi to być wypracowane tak dalece/
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jak to jest możliwe przez samych uczniów, przede wszystkim 
w grupach roboczych i dyskusjach w grupach.

Szukając intencji kryjących się za sformułowanymi suges
tiami, można mówić o intencji współczującej pierwszej z nich, 
ponieważ tutaj interesujemy się przede wszystkim tym, co się 
dzieje z innymi członkami zgromadzenia. W dt2 koncentrujemy 
się tylko na osobie, która może sama być koalicją wygrywającą 
(lub równoważnie: jedyną minimalną koalicją wygrywającą - co 
czasami występuje jako dodatkowa sugestia, ale szybko dochodzi 
się do wniosku, że jest ona równoważna dt2). Można w tym przy
padku użyć określenia: "intencja egocentryczna*.

Niektórzy uczniowie czują, że dt2 i dt^ nie sa równoważne 
podczas gdy dt^ i dt2 są równoważne. Stąd, następuje tu wymia
na silnych argumentów, dowody i refutacje stają się sprawą 
społecznych interakcji i obiektem społecznego zainteresowania.

w tym procesie, niektórzy uczniowie odkrywają, że dt^ 
wydaje się określać zupełnie inne pojęcie niż pojęcie "dyktatora 
pojęcie, które mogłoby być identyfikowane raczej z pojęciem 
"prawa veta”. To właśnie prawo veta wydaje się przysługiwać 
Wielkiej Piątce SC. Rzeczywiście, każdy członeic F spełnia dt3, 
ale nie dtj lub dtj. Uczniowie proponują wówczas rozmaite 
dowody na to, że dtj x+-*dt2 x i są gotowi przyjąć, że obiera 
my ten wynik jako dobry argument za adekwatnością. Co jednak 
zrobić, by utrzymać porządek logiczny, jeśli pod ręką m am y  dwa 
równoważne sformułowania? W teoriach matematycznych zwykle 
wybiera się jeden z warunków do sformułowania standardowej 
definicji, równoważność zaś jest następnie wyrażona w postaci



twierdzenia. Ze względu na jej "prostotę", uczniowie wolą 
przyjąć dt^ jako definicję standardową. Opuszczamy teras 
wskaźniki i mamy standardową definicję:

dt x £=_> (xj € W
def

i twierdzenie:

dt x<=>dla wszystkich yj*x: pl y.

W związku z poprzednio rozważanym pojęciem veta wysuwa 
się następujące różne sugestie:

vt. x > dla wszystkich C £ w®^n : x £ C (patrz dt.) , 
1 def J

vt, x ć— => (xj £ B,
Ł def

vt. x < » dla wszystkich C £ L : x £ C.
J def

Natychmiast jest jasne, że vtj i vt} są równoważne, 
skoro x £ C Ć. Jednak vt2 l vt3 nie są równoważne.
Niech V zawiera dyktatora. Wtedy vtj x wtedy i tylko wtedy, 
gdy x jest identyczny z dyktatorem. Lecz vt2 * nie może za
chodzić dla dowolnego x, gdyż jeżeli dyktator istnieje, to 
zolór B jest pusty. Z drugiej strony, jeżeli w V nie ma 
dyktatora, to vt^ i vt2 znaczą to sasx>. Można to udowodnić 
następująco: Przypudćsy, że vtj x i nieprawda, że vt2 x, 
tzn. Jxj nie blokuje. Wtedy x jest koalicją wygrywającą 
bądź koalicją przegrywającą. Pierwszy przypadek jest niemożli
wy. w drugim przypadku x byłby koalicją wygrywającą, wobec 
tego istniałaby koalicja wygrywająca, do której nie należałby 
x, co przeczy temu, że vtj x. Zatem z założenia, że w V
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nie istnieje dyktator, otrzymaliśmy implikację vt^ x ac^vt^ x. 
Ponadto, implikacja vt2 x»—^vt^ x zachodzi bez ograniczeń: 
Przypuśćmy, że vt2 x, ale nie vt^ x, tzn. że nie istnieje 
koalicja wygrywająca C taka, że x 4. C. (Ponieważ vt2 x, więc 
jx} jest blokująca, a zatem {7) jest także blokująca. {x) 
jest największym podzbiorem V nie zawierającym x, zatem .
C C \x}). Ponieważ C jest wygrywająca, to (xj musi być w y g r y 

w a j ą c a ,  c o przeczy temu, że jest blokująca.

Wyniki te prowadzą do przyjęcia sformułowania

vt x ć==* [ x \  e  B 
def

jako standaryzowanej definicji prawa veta 1 mamy twierdzenie: 

Jeżeli w V nie istnieje dyktator, to 

vt xęas>dla wszystkich C € W min: x c  C.

Istnieje jeszcze inny Interesujący punkt, wart podkreśle
nia. Nauczyciel może zwrócić uwagę uczniom, że w rozmaitych 
argumentach, którymi posługiwali się przy dowodzeniu, przyjęli 
jako fakt, że w zgromadzeniu wyborczym może być co najwyżej 
jeden dyktator . Większość uczniów odmawia kwestionowania 
tego, ponieważ, jak twierdzą, leży to w samym pojęciu dykta
tora, że jest jedyny. Ale status całego podejścia do badanego 
przez uczniów zagadnienia sprawia, że rozważanie sytuacji z 
kilkoma dyktatorami nie jest bezsensowne. Budujemy model 
matematyczny pewnej konkretnej sytuacji. W tym modelu poję
cie dyktatora stało się sprawą definicji. Mówiąc epiaternolo
gicznie, zastąpiliśmy początkowe intuicyjne pojęcie pojęciem 
technicznym, tzn. wyjaśniliśmy intuicyjną ideę za pomocą



pojęcia w ramach teorii, którą rozwijamy, w ramach toj 
teorii musimy w istocie udowodnić, że dla dyktatorów w sensie 
technicznym jest prawdą, że każde zgromadzenie wyborcze może 
zawierać co najwyżej jednego dyktatora. Uczniowie mieszali 
explicandum (koncepcję intuicyjną) z explicans (techniczny 
substytut) . Z drugiej strony, to pomieszanie odgrywa bardzo 
pozytywną rolę. Wskazuje ono na pewne oczekiwanie. Co będzie, 
jeżeli zdanie o jedyności dyktatora nie okaże się twierdzeniem 
naszej teorii? Prawdopodobnie odrzucimy definicję. Zatem 
zachodzenie twierdzenia i spełnienie oczekiwania służą jako 
jeszcze jedno kryterium adekwatności definicji.

Jest ważne, aby te aspekty epistemologlczne nie były 
po prostu wyłożone przez nauczyciela, ale raczej pozostawione 
uczniom jako sprawa ich indywidualnej 1 grupowej nauki, ich 
własnej walki z przeszkodami. W istocie ma tu miejsce 
głęboka rewizja ich własnych schematów myślenia 1 paradygma
tów. Nie powinno to być "odproblesowlone" przez zbyt silne 
lub zbyt wczesne interwencje nauczyciela.

Osobną kwestią jest to, jak wcześnie pojęcie modelu czy 
teorii matematycznej (tak jak pojawiają się one w toku opi
sywanego badania) powinny zostać ujawnione w całym podejściu. 
Oczywiścio, status aksjomatów, definicji, twierdzeń, dowodów, 
staje się o wiele jaśniejszy po wyłożeniu programu teoretycz
nego. Ale istnieje niebezpieczeństwo zbyt wczesnego uwikłania 
się w aktywności typu księgarskiego (katalogowanie) czy porząd
kowego, zadające kłam otwartemu rozumieniu problemów pojawia
jących się w danej sytuacji oraz spontanicznym i twórczym
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reakcjom i sugestiom (patrz Uwaga 3).

4. WAŻONE I MIEWAŻONĘ ZGROMADZENIA WYBORCZE. 
AKSJOMATYZACJA I PROBLEM MIERZALNOSCI

Jest istotna różnica między normalnym zgromadzeniem wyborczym, 
które zostało zdefiniowane jako trójka !V,v,ql a zgromadzeniem 
wyborczym typu SC, bez ładnego odniesienia do v czy q. Udało 
nam się zidentyfikować odpowiednie v i q dla SC, co pozwoliło 
na przedstawienie SC jako normalnego zgromadzenia wyborczego.
Ale czy to jest zawsze możliwe?

Większość uczniów ma zdecydowaną opinię na ten temat. 
Większość uważa, że odpowiedź na to pytanie jest pozytwna.
Ale jak udowodnić lub obalić takie zdanie? W rzeczywistości, 
problem jest śle postawiony. Nie wiemy, czym jest naprawdę 
zgromadzenie wyborcze typu SC.

W opisie procedur stosowanych w SC było w pewnym sensie 
dane, że niektóre podzbiory mogą służyć jako (minlma*lne) koalic
je wygrywające i że uprawniania przewodniczącego wykluczające 
wynik remisowy może być rozujciane w taki sposób. S drugiej 
strony, na początku naszych zajęć, pojęcie koalicji wygrywają
cej ("win C") zostało w sposób jawny zdefiniowane za pomocą 
v i q. Wydaje się teraz, że w ogólnej definicji zgromadzenia 
wyborczego typu SC, gdzie nie mamy do dyspozycji v 1 q, poję
cie "koalicji wygrywającej" musi być użyte bez dalszych refe
rencji i musi tłumaczyć się samo przez się (self-referentiai-



way). Uczniowie mają złe odczucia w tej sytuacji i wyraiają 
swoje obawy o kołowanie w takiej definicji, które wydaje się 
tu nie do uniknięcia.

Bardziej pragmatyczne rozważania prowadzą do następują
cych sugestiis Przypuśćmy, że mamy pewien zbiór wyborców V 
i chcemy nadać mu strukturę wyborczą typu SC przez wyróżnie
nie pewnych podzbiorów jako koalicji wygrywających. Czy można 
to zrobić w dowolny sposób, czy też muszą być spełnione pewne 
warunki? W istocie takie warunki są ucznioei bardzo dobrze 
znane z poprzednich zajęć, jako podstawowe fakty, którymi 
posługiwali się w dowodach, np.t jeżeli C jest koalicją 
wygrywającą i D jest nadzbiorem C w V, to D też jest koalicją 
wygrywającą; dopełnienie koalicji wygrywającej nie jest koa- 
licją wygrywającą, część wspólna dwóch koalicji wygrywających 
jest niepusta, ltd. To, że ostatni z wymienionych faktów 
jest logicaną konsekwencją pierwszych dwóch, prowadzi do 
postawienia kwestii redundancji w przyjmowaniu warunków. Po 
intensywnej dyskusji tych spraw zasugerowano następującą 
próbną definicję zgrosudzenla wyborczego typu SCt

Zgromadzenie wyborcze typu SC jest parą (V, W ) , gdzie 
V jest skoóczonym niepustym zbiorem, W jest niepustym zbiorem 
podzbiorów V, zwanych koalicjami wygrywającymi, taką, że 
spełnione są następujące warunki;

(Z) C & w  i c & o ę y ^ D a w  ,
(II) C 6 * 5 • W .
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Praktyczną wartość tej definicji wypróbowuje się za
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pomocą identyfikacji wszystkich struktur wyborczych typu SC 
na zbiorze V trzy- lub czteroelementowym. Uczniowie sprawdza
ją, czy definicja działa w tych przypadkach i czy ma sens 
oraz badają, ile spośród wcześniej sformułowanych pojęć i 
twierdzeń można oprzeć tylko na warunkach (I) i (II). Program 
ten stanowi poważne wyzwanie i rezultat jest taki, że pojęcia 
takie, jak koalicje przegrywające i Dlokujące, dyktator, prawo 
veta, itd. oraz związane z nimi twierdzenia mogą być wyprowa
dzone tylko z warunków (I) i (II). w ten sposób próbna defi
nicja zoataje przyjęta mino kołowego użycia w niej pojęcia 
W , które jest teraz implicite zdefiniowane przez aksjomaty 
(I) i (II). Dla ucznia jest to wprowadzenie do aksjomatyki 
strukturalne] (patrz Uwaga 4).

Zasugerowana zostaje inna terminologia: "ważone* zamiast 
"normalne" i "nleważone" dla zgromadzeń tyborczych typu SC.

Co wiemy o związkach między nimi? Po pierwsze, wiemy, 
że dla każdego ważonego zgromadzenia wyborczego (V,v,q) 
istnieje odpowiadające mu zgromadzenie wyborcze nleważone 
(V, w v#q) » 9 Ózle wv,q *biorem wyznaczonym zgodnie
z dawną detinicją "win C" przez v i q:

C € « v#£f<=* win C .

Spojrzenie w przeciwnym kierunku prowadzi nas ponownie 
do pytania postawionego na początku tego rozdziału: Niech 
(V, W ) będzie nieważonym zgromadzeniem wyborczym. Czy ist
nieje rozkład głosów v w V i stosunek większości q taki, że
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Jeżeli odpowiedź jest pozytywna,to oba pojącia są równoważne 
w sensie możliwości przekształcenia każdego egzemplarza jed
nego rodzaju w odpowiedni egzemplarz drugiego rodzaju i vice- 
•versa. Jeśli zaś odpowiedź jest negatywna, to pojącie zgroma
dzenia wyborczego nieważonego jest ogólniejsze 1 "być zgro
madzeniem wyborczym ważonym" czy, jak kto woli, "mierzalnym", 
byłoby szczególną własnością zgromadzenia wyborczego nieważo
nego.

Nietrudno zauważyć, że do n*4 (liczba elementów w V) 
możemy, dla wszystkich możliwych systemów koalicji wygrywają
cych W , wskazać odpowiednie v 1 q takie, że W *
Zadanie staje sią raczej skomplikowane od n»5 wzwyż. I tu 
pojawia sią niespodziewany wynik. Łatwo pokazać (choć nie 
tak ła£wo odkryć za pomocą kontrprzykładów bez pewnej penetra
cji teoretycznej), że rzeczywiście, począwszy od n»5 Istnieją 
niemierzalne zgromadzenia wyborcze (patrz [63] , (65)). Mamy 
x*t«m podstawowe

Twierdzenie. Dla n * !> istnieją niemierzalne zgroekadzenia 
wyborcze ( V , W) takie, że |V| ■ n.

Dowód. Rozważmy najpierw n*5 i V • {a,b,c,d,e] .
Przyjmij^ Wmi‘n «(ja,b,ej , )c,d,e(). Przypuśćmy, że odpo
wiednie zgrosmdzenie wyborcze (V, M)jest mierzalne wzglądem 
v i q. Ponieważ |a,b,cj i ^c,d,ej są koalicjami wygrywają
cym, wiąc mlelibyśay
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vja) ♦  v(bł vte) > i v (V) C v j V  (V)]

V (C ) ♦  v(d) ♦  v(e) > \ 0(V) 1—
\

•n V (V ) ]

(*) v(V) ♦ v(e) > v(V) [)2 q v(V)].

Z drugiej strony, |a, c, e) 1 (b, d, e] nie są koalicjami
wygrywającymi i stąd

v|a) ♦ v(c) ♦ v(e)4-j v(V) [<q v (V)],

v(b) ♦ v(d) ♦ v(e)^^ v(V) [<q v (v)],

(as) 0(V) ♦ v(e) ^ v(V) [ł2 q v IV)].
Konlunkcja In) 1 (hm) jest sprzeczna.
Je te li n-I> ♦ k i k ^ 1, to nożna napisać:

V ■ |a, b, c, d, e} yj X, gdzie X * l x|# x2»... # x kj •

Przyjmijmy teraz

W* •|{a, o, e] o X, {c, d, ej w X].

Ponieważ |i, c, e|uX i {b, d, ej \ j X nie są koalicjami 
wygrywającymi, ponownie otrzymujemy dwie nierówności takie jak 
(n ) i (n»), których koniunkcja jest sprzeczna.

Rezultat ten (zwykle przedstawiony przez nauczyciela) 
jest niezwykle ekscytujący dla uczniów. Dla nich twierdzenie 
to mówi, że świat możliwych zgromadzerf wyborczych jest zupeł
nie różny od wyobrażenia, jakie mają o nim oni sami i, w icn 
opinii, jak myśli wiąkszość ludzi.
Dlatego chgtnie dzielą sią nim z innymi ludźmi, swoimi kole
gami 1 rodzicami. Wyobrażają sobie, że założą zarejestrowane 
stówarzyssenie składające sią z 7 członków (minia*Ina liczba



dopuszczalna w RFN), lub z całej klasy, ze statutem nadającym 
temu stowarzyszeniu niemierzalną strukturą wyborczą l przed** 
stawią to oficjalnym władzom, ciekawi, co na to władze powie
dzą. Interesują sią, jak takie stowarzyszenie by pracowało, 
jaka byłaby pozycja siły i Indeks siły Każdego członka ltd. 
Bardzo zależy im także na tym, by mieć do dyspozycji zasady, 
które umożliwiłyby im konstruowanie dalszych przykładów 
niemierzalnych struktur wyborczych 1 zbadanie, jak mogłyby one 
wyglądać (patrz Uwaga 5).

Fakt, że "nieważone zgromadzenie wyborcze" jest pojęciem 
ogólniejszym,może spowodować nową zmianą w terminologii. Mode
le (V,W )powyższego systemu aksjomatycznago mogą być nazwane 
po prostu "zgromadzeniami wyborezyml". Zgromadzenia wyborcze 
ważone stają sią wtedy zgroaMdzenlasd wyborczymi, dla których 
W jest z góry zadane jako W za pomocą v 1 q. Zgromadze- 
nia wyborcze są mierzalne, jeżeli BK>gą być przedstawione jako 
zgromadzenia wyborcze ważone.

Staje sią teraz możliwe zbudowanie całej teorii w deduk
cyjnie zorganizowany sposób w oparciu o ogólne pojącle sgroma
dzenla wyborczego. Uczniom proponuje sią, aby napisali odpo
wiednią "monografią", wychodząc od najogólniejszego pojącla 
i układając bardziej specjalne zagadnienia 1 szczegóły (defi
nicje, przykłady, twierdzenia, dowody itd.) w najbardziej 
ekonosUcsny sposób w systeam tycznej dedukcyjnej prezentacji. 
Ponadto, proponuje sią im opisanlo genetycznego rozwoju 1 wzros
tu teorii, tak, jak odbywał sią on w klasie z bogatą informacją 
o motywach, przewodnich problesuch i pytaniach, sugestiach.
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próbach i błędach, reorganizacji pojęciowej, Kolejnych Krokach 
rozwoju itd. Rekonstrukcja taka daje uczniom okazję do ponow- 
nego uświadomienia sobie, że teoria, w swoim rozwoju, stała 
się ich wspólną własnością, ze ta specjalistyczna "gra języko
wa” (w sensie Wittgenstelna), która często czyni matematykę 
tak obcą dla laików i potocznego rozumienia, nie została im 
narzucona, lecz przez nich samych stworzona w społecznym 
wspólnym przedsięwzięciu. Pierwszy rodzaj opisu ukrywa te 
rozwojowe, osobiste i społeczne aspekty i przedstawia treśó 
teorii jako produkt gotowy, co ma swoją specyficzną siłę po
jęciowej klarowności. Sugeruje się uczniom, by dokonali porów
nania z innymi częściami programu matematyki. Dyskutuje się 
nad różnymi stylami i metodologiami organizowania matematyki.
W ten sposób można dać uczniom pewien wstępny pogląd na temat 
sposobów nauczania matematyki na uniwersytecie oraz zaznajo
mić ich z faktem, że i tam toczą się dyskusje na temat różnych 
sposobów organizowania kursów uniwersyteckich. To pozwala im 
zdobyć pewną kompetencję nie tylko w uprawianiu matematyki, 
ale także w mówieniu i myśleniu o matematyce, o różnych sposo
bach jej przedstawiania i jej powiązaniacn z człowiekiem, 
z włączeniem osobistego stosunku uczniów do matematyki.

5. KRYZYS TEORETYCZNY. NOWE UOGÓLNIENIA I MODELE

Pewien rodzaj kryzysu pojawia się, gdy nauczyciel proponuje 
rozpatrzenie dodatkowo następującej sytuacji: przypuśćmy, że 
w przedziale pociągu siedzą trzy osoby a,b,c i okno jest
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otwarte. Jakie są koalicje wygrywające wobec wniosku zamknię
cia okna? Zgodnie z regułami dobrego wychowania, koalicjami 
wygrywającymi są wszystkie niepuste podzbiory zbioru (a,b,cj. 
Zatem {a} jest koalicją wygrywającą. Wygląda to na sprzecz
ność z aksjomatem (II). Z drugiej strony, jeśli założymy, 
ie okno jest zamknięte, a wniosek dotyczy otwarcia okna, to 
jedyną koalicją wygrywającą wobec tego wniosku jest (a,b,c}. 
Wszystko to wydaje się powodować zamieszanie w naszej teorii 
1 stanowi szok dla niektórych uczniów.

Pewną pomocą jest przypomnienie sobie trudności wyra
żonych jui przez niektórych uczniów we wcześniejszym stadium 
rozwijania teorii. Trudność ta dotyczyła pojęcia koalicji 
blokującej. Jeżeli C jest koalicją blokującą w zgromadzeniu 
wyborczym i C głosuje za pewnym wnioskiem <* , Ć zaś głosuje 
przeciw niemu, to C nie odniesie sukcesu 1 powinna być nazwana 
koalicją przegrywającą. 1 drugiej strony, moglibyśmy powie
dzieć, ie Ć głosowała za negacją ■* ot wniosku ot 1 w stosunku 
do tej negacji C odniosła sukces, a zatem powinna raczej 
nazywać się koalicją wygrywającą. Musimy jeanak pamiętać o 
tym, ie te kłopoty naprawdę nie wpływają na nasze definicje, 
gdyi wygrywającysd, nazwaliśmy dokładnie te koalicje, które 
są zdolne przeprowadzić dowolny wniosek. W tym sensie, w 
odniesieniu do sytuacji "okno w przedziale” koalicje wygrywa
jące składałyby się tylko z {a,b,c}.

Mogłoby być jednak sensowne i pożyteczne rozważanie 
takie roli koalicji względem danego szczególnego wniosku 
wraz z jego zaprzeczeniem ~i<* lub nawet względem par różnych 
wniosków % , f i , które są w jakiś sposób powiązane ze sobą.
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np. rada miejska wobec decyzji wyboju między zbudowaniem 
nowego ratusza (4) lub nowego szpitala. Pewna analiza 
sytuacji w przedziale kolejowym, przy

4 : okno powinno być zamknięte (jeśli jest otwarte),

okno powinno zostać otwarte (jeśli jest zamknięte),

prowadzi do zasugerowania następującej definicji ek, |b - zgroma
dzenia wyborczegoi jest to trójka (V, W^,  ) składająca się
ze zbioru wyborców V i dwóch niepustych zbiorów 
podzbiorów V zwanych odpowiednio d  -wygrywającymi i -wyg
rywającymi koalicjami taka, ie następujące warunki są spełnio-
net

i 1.  ' c  €*<«. 1 C j O S V  ^  D C ,

< v c  fe i  C 4  0 4 V  = * D <

C t » ,

( » V c « ć <

Stanowi to nadzwyczajne wyzwanie do rozwijania nowych 
teorii na tej podstawie (patrz f66),  (68)), np. i spróbować
zdefiniować pojęcia takie, jak: koalicje aL f fl-wygrywające,

& ,  f ł -przegrywające, ck, Jł -dyktator, -prawo veta, «, /) -mane
kin (członek bezsilny) ltd. 1 spróbować udowodnić związane 
z nimi twierdzenia. Jaki jest związek między cA, |$-zgroamdze- 
niasii wyborczymi a normalnymi zgromadzeniami wyborczymi ( np. 
co to znaczy, jeśli wefmlemry o( • ̂  lub tt • Jaka
byłaby adekwatna definicja ^-zgromadzenia wyborczego 
walonego? Odpowiedzią na to ostatnie pytanie mogłaby być 
definicja następująca!
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zgromadzeniem wyborczym ważonym jest czwórka 
(V, v, qo<, q^), gdzie V - zbiór wyborców jeat skończonym 
niepustym zbiorem; v - rozkład głoaów jeat odwzorowaniem

v: V --- > Nq,

v(x) f  0 dla pewnego x € V ,
natomiast, q^ - c<-stosunki i odpowiednio |5-etosunkl 
większości są liczbami wymiernymi takimi, że

0 < q „ . <łf, i i .

I*
Jeśli przyjmiemy

C Ć  "v. q.  *=3., *<C' » *'v>'

Ce “ v. qfc «— * *  WV),
to (v# wC(|q^, wf>, q* ) 3*st |5-zgromadzeniem wyborczym. Na 
tej podstawie moi na zdefiniować mierzalność o<, ̂  -zgromadzeń 
wyborczych i nietrudno znaleźć przykłady niemierzalne, które 
istnieją dla wszystkich m ■ I VI £ 3.

ci t p> -zgroeuulzenie wyborcze odpowiadające wspomnianej 
wyżej sytuacji w przedziale kolejowym jest mierzalne. Można 
p r z y j ą ć  v(x) • 1 dla wszystkich x 6 {a, b, cj i > 1/3,
q^ >3/4. Interesującym realistycznym zastosowaniem pojącia 

-zgromadzenia wyborczego ważonego jest przykład rady 
adejskiej głosującej nad wyborem jednego z dwóch wniosków; 
cx i zbudować nowy ratusz; i zbudować nowy szpital, dając 
pewną preferencją decyzji ^  przez przyjącie np.  • 2/5 i
<•* * 4'7-



220 H. G. STEINER

W jednej z klas amerykańskich niektórzy uczniowie 
zainteresowali się samodzielnym rozpatrzeniem w podobny spo
sób sytuacji* w której zgromadzenie ma dokonać wyboru spośród 
większej liczby wniosków 1 rozwinięciem teorii, jak to nazwali, 

** j * ••• » -zgromadzeń wyborczych.

Problemy dyskutowane w tym rozdziale można traktować jako 
egzemplifikację kroku (8) w naszym schematycznym opisie proce
su matematyzacji.

UWAGI

Uwaga 1. aj Używamy tu nieco notacji i języka teorii mnogości.
W klasie można tego unikać. Jednak, z powodu bardzo jasnego 
związku z taktami, które się za nimi kryją, jest to dobra 
okazja do wprowadzenia tego języka i tej notacji.

bj w dyskusjach, pojęcie koalicji wygrywającej pojawia 
się zwykle dość wcześnie i w sposOb bardzo naturalny już w 
początkowych fazach badania. Przykładem może być dyskusja na 
temat możliwych wartości q: niektórzy uczniowie odkryli mianowi
cie, że w pewnych przypadkach może być q < 1/2, np. jeżeli V 
składa się z dwóch członków a i b, a ma 3 głosy, b jeden 
głos i q« 1/3. Wynikałoby stąd, ze wniosek może być przeprowa
dzony, jeżeli przynajmniej 1/3 * 4 * 1 1/3 głosów jest
oddanych za wnioskiem, co oznacza przynajmniej 2 głosy. Ale to 
zachodzi takie wtedy, gdy q * 1/2, a nawet wtedy, gdy q * 3/4.
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Wydaje się, że istnieje cały przedział liczb wymiernych (lub 
nawet rzeczywistych), które dałyby to samo, co 1/3. W celu 
wyjaśnienia tej kwestii, rozważamy te podzbiory zbioru wybor
ców, które są dostatecznie silne, by przeprowadzić wniosek 
i mogą być wobec tego nazwane koalicjami wygrywającymi. Dla 
q • 1/3 odkryliśmy, że muszą one dysponować więcej niż dwoma 
głosami. Ogólnie, niech n będzie całkowitą liczbą głosów, któ
rą dysponują koalicje wygrywające, a więc, w naszym przykładzl 
- 4 , 1  niech nQ będzie najmniejszą liczbą głosów, którą 
mogą oddać koalicje wygrywające; w naszym przykładzie - trty. 
Wtedy stosunek nQ/n może być użyty jako stosunek większości 
spełniający tę samą rolę, co stosunek dany na początku. Wyraź
nie nQ/n jest największą możliwą wartością q. Niech C będzie 
koalicją wygrywającą z liczbą głosów nQ. Dopełnienie £ będzie 
wtedy miało n-nQ głosów. Dopełnienie koalicji wygrywającej 
nie może być koalicją wygrywającą, w przeciwnym bowiem razie 
procedura głosowania przestałaby działać. Zatem n/nQ. n, skąd 
wynika, że nQ/n > 1/2. Znaczy to, że dla każdego efektywnego 
stosunku większości istnieje stosunek równoważny, który jest 
większy od 1/2. Pakt ten implikuje, że w powyższej definicji 
zgromadzenia wyborczego można było uniknąć przypadku q ■ 1/2, 
a więc 1 specjalnego warunku dla tego przypadku w określeniu 
•win C m.

c/ w celu zidentyfikowania całego przedziału równoważnych 
stosunków większości wyszliśmy od nQ/n. Jest to największa 
możliwa wartość 1 wiemy, że jest ona większa od 1/2. Niech m 
będzie największą liczbą naturalną mniejszą od nQ taką, że m 
jest liczbą głosow w podzbiorze (tzn. koalicji) zbioru V.
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Wtedy oczywiście przedział wszystkich stosunków większości 
q równoważnych m/n jest m/n < q nQ/n. W naszym przykładzie 
m»l, a więc w tym przypadjcu: 1/4 < q <3/4.

Uwaga 2. a ) Pojęcie siły ma przynajmniej trzy aspekty: jakoś
ciowy, porównawczy i ilościowy. Pierwszy jest związany z poję
ciami takimi jak: “silny*, "bezsilny", "mocny", "słaby", czy 
"pozycja siły", które będziemy rozważać w dalszym ciągu arty
kułu. Aspekt porównawczy odnosi się do stosunków takich jak 
"równie silny", "silniejszy", z których pierwszy jest relacją 
równoważności, drugi zaś jest relacją porządku, która w pew
nym sensie jest zgodna z pierwszą, tworząc z nią razem tzw. 
"ranking order" ( [64], [83]). Aspekt ilościowy związany jest 
z mierzeniem siły członków w zgromadzeniu wyborczym przez 
spełniające pewne warunki przyporządkowanie nieujemnych liczb 
rzeczywistych. Każde pojęcie ilościowe produkuje również 
pewne rekacje porównawcze.

b ) Istnieją zasadniczo dwie szeroko akceptowane definicje 
miary siły, mianowicie Indeks siły Shapleya-Shubika ([59]) 
oraz Indeks siły Banzhafa f [3] , [48]) (patrz także [88]).

Zasadniczo postępowanie definicyjne polega na sformuło
waniu pewnych intuicyjnie usprawiedliwionych warunków, które 
indeks powinien spełniać, a następnie udowodnieniu, że istnie
je (najlepiej: dokładnie jedna) funkcja o takich własnościach. 
Jak już zaznaczyliśmy wcześniej, problem ten mógłby być pew
nym szczególnym, bogatym w treść podzagadnleniem rozważanym 
w klasie. Istnieje jednak bardzo prosta reguła rachunkowa dla
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indeksu Shapleya-Shubika, która może być bezpośrednio użyta 
przez uczniów po pewnym usprawiedliwieniu intuicyjnym. Niech V 
ma n elementów. Wtedy istnieje ni permutacji lub porządków 
liniowych w zbiorze V. ula każdego porządku można zbudować 
ciąg podzbiorów, poczynając od zbioru pustego, nastąpnie 
wprowadzając pierwszy element, potem drugi itd. Element x€V 
nazywa się piwotującym względem danego uporządkowania, jetell 
wprowadzenie go zmienia poprzedni podzbiór z koalicji nlewyg- 
rywającej w koalicję wygrywającą. Niech x będzie 'Tr(k) razy 
piwotujący. Indeks Shapieya-Snubika jest wówczas dany przez 
p(x) ■ /TT(x)/ni. Zastosowanie tej miary siły do różnych insty
tucji politycznych daje zdumiewające rezultaty. I tak, w roku 
1954 Shapley i Shubik obliczyli dla Rady Bezpieczeństwa Naro
dów Zjednoczonych składającej się z Wielkiej Piątki i (jedno
cześnie) Małej Szóstki, że dla każdego f należącego do Wielkiej 
Piątki i każdego s należącego do Szóstki p(f) ■ 19.74% 
i p(s) - 0.22%. Znaczy to, ze zgodnie z tą miarą, siła każdego 
członka Wielkiej Piątki jest około 90 razy większa od władzy 
każdego członka Małej Szóstki. Wynik ten wywołał poważną publicz 
ną debatę. Także i uczniowie bardzo zainteresowali się tą 
sprawą. Wynik może być łatwo potwierdzony przez uczniów, a 
inne wyniki mogą być uzyskane za pomocą prostych metod kombina- 
torycznych. Ola powyższej sytuacji przewodniczącego otrzymuje 
sląs p(a) » i/2, p(b) - p(c) - p(d) - 1/6. Istnieje cały szereg 
innych społecznie i politycznie ważnycn konkretnych sytuacji 
z problemami siły. Badanie tych sytuacji l dyskusja na temat 
adekwatności różnych używanych miar siły może pokazać w przyk
ładowy sposób społeczny wymiar matematyzacji i może być oardzo
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na miejscu w Klasie lpatrz £89] i literatura tamże).

Uwaga 3. Dyskusja na temat definicji dyKtatora i kwestia, czy 
trzeba dowodzie jego jedyności zawiera pewne podobieństwo 
do sytuacji powstającej w związku z definiowaniem pojęcia 
ciągłości funkcji rzeczywistych w kursach rachunku różnicz
kowego. Uczniowie zwykle sugerują, by warunkiem definicyjnym 
była własność Darboux. Jeśli nie jest to dostatecznie głęboko 
przeanalizowane w klasie i typowa epsilonowo-deltowa lub lime- 
sowa definicja spada z nieba, to pierwotna koncepcja pozostaje 
dominująca i uczniowie nadal posługują się tym argumentem 
we wszystkich sytuacjach otwartych. Dlatego nie widzą potrzeby 
dowodu twierdzenia o wartości średniej dla standardowych 
funkcji ciągłych. Mówią, że to jest to, na czym polega ciągłość. 
To, co powinni zrozumieć, to że istnieją funkcje rzeczywiste 
określone na przedziale, które spełniają własność Darboux na 
każdym podprzedziale i są nieciągłe w każdym punKcie; a także, 
że ta własność nie jest liniowa. Podobnie, twierdzenie o war
tości średniej jest ważnym argumentem za adekwatnością standar
dowej definicji. Dyskusje, w których krzyżowały się odniesienia 
do rozwoju prostej teorii zgromadzeń wyborczych i do w ysoce  

złożonej teorii analizy rzeczywistej okazały się być niezwykle 
owocne w klasie.

Uwaga 4. aj Metoda aksjomatyczna ma cały szereg ważnych epis- 
temologicznych 1 dydaktycznych aspektów (patrz [74] , [62]) . 
Pragniemy podkreślić tu napięcia sdędzy "konkretną* i "abstrak
cyjną* (lub "strukturalną") aksjomatyką, tak jak pojawiły się
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one po raz pierwszy w kontrowersji Hilberta-Fregego na temat 
podstaw geometrii (patrz (62]) . Dla Fregego niejawnie zdefinio
wane pojęcie punktu Hilberta było pojęciem "drugiego poziomu", 
trudnym do przyjęcia (szczególnie dla samego Frege) dopóki 
nie została przyswojona idea modeli geometrycznych. Ale z 
cnwilą, gdy do dyspozycji są różne (nieizosK>rflczne) modele, 
tak jak w przypadku teorii zgromadzeń wyborczych, aksjomatyka 
abstrakcyjna znacznie łatwiej daje się ogarnąć i zrozumieć 
niż aksjomatyka konkretna i stanowi najlepsze podejście także 
do aksjomatykl konkretnej. Dyskusje z uczniami w klasie na te
mat aksjomatyki teorii zgromadzeń wyborczych dostarczyły dos
konałych okazji do badania roli aksjomatyki w szerszym sensie.

b ) Trzeba tu także podkreślić, że aksjomatyczna definicja 
zgromadzeń wyborczych typu SC Jest aktem twórczym i rozwią
zaniem problemu, a nie zbyteczną kwestią o znaczeniu li tylko 
logicznym czy strukturalnym, jak aksjomatyka była czasami ka- 
rykaturowana. Szczególnie podkreślałem to w czasie dyskusji
w gronie matematyków i dydaktyków na temat pytania, czy tzw. 
nowoczesna matematyka jest zgodna z genetycznymi podejściami 
w nauczaniu.

c ) W dyskusjach na temat aksjomatyzacji, niektórzy ucznio
wie zastanawiali się, czy pojęcia teoriomnogościowe takie, jak 
dopełnienie, € , £ ltd. także stanowią część aksjomatykl.
Informacja, że należą one do logiki, na której teoria jest 
oparta, 1 że ta logika we współczesnej matematyce zawiera zwyk
le aksjomatyczną teorię mnogości sprawiła, że uczniowie zaprag
nęli dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Zdarzyło się
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to takie wśród słuchaczy wykładów dla grup dorosłych niespec- 
jalistów, którym teoria wyborów została przedstawiona.

Uwaga 5. a/ W rzeczywistości, przedstawiona teoria zgromadzeń 
wyborczych jest szczególnym przypadkiem teorii gier, która 
została po raz pierwszy rozwinięta przez von Neumanna i Mor
gensterna ([44]) . Nasze nieważone zgromadzenia wyborcze mogą 
być Interpretowane jako proste gry n-osobowe (patrz [44] , [69] ). 
W [4 4 ) von Neumann i Morgenstern badali przede wszystkim 
proste gry n-osobowe z jedną sumą, które odpowiadają zgromadze
niom wyborczym bez koalicji blokujących. Przedstawili oni w 
tym miejscu takie pierwsze przykłady niemierzalnoścl dla n-6 
1 n«7. W naszych przykładach dla n«5 mamy koalicje blokujące; 
w rzeczywistości kaidy członek ma prawo veta. Jeżeli ograni
czymy się do zgromadzeń wyborczych bez koalicji blokujących, 
to niemierzalność istnieje dokładnie dla n ^ 6.

b) Jeden z przykładów von Neumanna i Morgensterna niemie
rzalnego zgromadzenia wyborczego dla n-7 daje się przestawić 
za pomocą diagramu 7-punktowej skończonej płaszczyzny rzutowej 
o 7 prostych. To wskazuje na istnienie pewnych związków mię
dzy zgromadzeniami wyborczymi a skończonymi strukturami geomet
rycznymi. Związki te mogą być użyte w celu bardziej systema
tycznej konstrukcji przykładów niemierzalnych zgromadzeń wybor
czych (patrz [lOO], [54j , [69], [72]). Wiele z nich jest dostęp
nych dla wyższych klas szkoły średniej i może służyć w klasie 
jako podzagadnienia w prowadzonym badaniu.
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c/ Bardzo interesującym problemem jest kwestia ustalenia 
koniecznych 1/lub wystarczających warunków dla alerzalnodci 
zgromadzeń wyborczych (patrz [69], [72]). Kompletna odpowiedź 
jest dana w [83], gdzie ponadto analizuje slą związki z podob
nym problemem w teorii skończonych porządków typu "ranking 
orders". Problem tego rodzaju porządków stanowi punkt wyjicla 
dla programu matematyzacji w programie szkolnym# który jest 
porównywalny z programem przedstawionym w tym artykule (patrz 
[27], [29]# [64]).
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THE PROCESS OF MATHEMATIZATION AND THE SOCIAL DIMENSION 
OF MATHEMATICS: EPISTEMOLOGICAL AND DIDACTICAL CONSIDERATIONS

Summary

The process of mathematlzation la descrlbed •• a aaquanc« 
of stępa leading fron a given aituatlon with ona or mora 
problems, which belong to tha aituatlon, to * aornatImaa 
competlng - mathematlcal modala which allow to formulata tha 
problems and offer Solutions. The soclal dImanalon comes ln ln 
varloua waya: The altuatlons and problaaui ara oftan relatad 
to the profesalonal or dally 11fa of partlcular soclal groupa 
and the modela and Solutions should tharafora fulflll as much 
as posslbla thalr concerna and aspactatlons. Crltarla for 
adeąuacy and acceptablllty will than hava to ba da va i opad.
Thls regulres comnunicatlon, interpretatlon, rasponslblllty, 
evaluation, agreement, revlslon, atc. as lmportant components 
of the necessary lnteractlons between tha mathamatlclng 
mathematlclans and tha people ralatad to tha aituatlon and 
also among tha mathematlcal eaperts involvad. Prom taaching 
examplas ln mathematizing yoting sltuations and politlcal 
structures it is shown how thasa lnteractlons can ba slmulatad 
ln tha classroom with varylng groupa of pupila playlng tha 
rola of tha experts and of the people eon car nad. Tha aplate- 
mological axperlences gai nad by tha studenta comprlse aison g 
othars tha creatlve rola of aaioauitlzation ln mathematlcal 
model ling, the status of deflnitlona and proofs ln the model
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building process, the generałization, extension, and revision 
of theories as well as different styles of representing 
mathematics.


