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Podejście ilościowe i podejście jakościowe 
w dydaktyce matematyki

Zamierzam przedstawić mdj otobitty pogląd na zagadnienie podaj 
ścia ilościowego i Jakościowego, mających - Jak sądzą - a woje miej
sce w badaniu licznych problemów dydaktycznych. TU bowiem, Jak w 
wielu innych dyscyplinach, do rzadkości należy przypadek rozwiąza
nia ważnego problemu przez zastosowanie jednej tylko metody j bar
dziej owocne Jest wykorzystanie kilku HBupolniojąoyoh aię metod, 
stosowanych równolegle lub kolejno. Istnieją naturalnie znakomite 
funcUuaentalne prace należące wyłącznie do Jednego z tych dtai typów• 
Oto dwa przykłady:

- bardzo głęboka książka P*nom*nologla dydoktyoana struktur 
matomatgoanyoh ^  opublikowana w ubiegłym roku przez H. Freuden- 
th&la, ma charakter wyłącznie Jakościowy,

- bardzo wartościowe 1 użyteczne czysto ilościowe studia wyko
nywane przez służby statystyczne Kinie tera twa Oświaty Narodowej we 
Francji.

Przedmiotem dydaktyki Jest (według mnie, lecz prawdopodobnie 
co do tego nie ma powszechnej zgody) wiedza o naturze wzajemnych 
związków (nauczający - uczący alf - matematyka) w systemie szkol
nym. Chodzi wiąc o wt«da« typu fakośoiotttgo w swej istocie (prze
ciwnie niż na przykład w demografii), co bynajmniej nie znaczy,

(1 )|la p r e u d e n t b a i ,  DCdaotioal Pkonommmologp of Math* 
motion I Servecares, D. Aside! Pub.Co. 1909 (pfByp, tlumaoaa).
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źe podejście iloiaiowt nie może tu grać ważnej roli wśród środków 
prowadzących do tej wiedzy. Wydaje ml się po prostu, że gdy aspekt 
ilościowy staje się ostatecznym celem badań, Jest to objaw wynatu
rzenia .

Żyjemy w cywilizacji, gdzie liczba przydaje autorytetu: argu
ment oparty na liczbach wydaje się niepodważalny. Wszystko wygląda 
tak, Jak gdyby nie było nauki bez liczb i Jak gdyby to tylko było 
prawdą, co Jest „nauka". Napotykamy więc dwie skrajności:

1 . Stosowanie rozległego aparatu statystycznego i ogromne wy
siłki w celu określenia reprezentatywnej populacji, a więc ankieta
1 posługująca się najświeższymi metodami analiza wyników dla stwier
dzenia faktów dobrze znanych każdemu nauczycielowi, nie wnoszących 
zatem żadnej nowej informacji! Czy Jest naprawdę tak ważne znać np. 
bardzo dokładnie częstość występowania Jakiegoś klasycznego błędu?

2. Uzyskiwanie z podobną Jak tam energią wyników, które abso
lutnie niczego nie wnoszą, gdyż - przeciwnie - nie umiemy ich zin
terpretować. Wśród prac tego typu trafiają się bardzo szkodliwe, któ 
re w oparciu o autorytet wyników liczbowych narzucają czysto subiek
tywne ich interpretacje.

Z punktu widzenia obiektywizmu w metodzie eksperymentalnej, 
nie ma żadnego sensownego powodu, by traktować Jednoczesne występowa 
nie dwu faktów Jako związek przyczynowo-skutkowy. A często ujawnie
nie jakiejś korelacji służy za argument uzasadniający istnienie ta
kich związków, lub nawet do wskazania „odpowiedzialnych".

W pewnym odczycie H. Freudenthala w roku i960 w sekcji dydak
tyki dyscyplin szczegółowych usłyszeliśmy (taki był nawet tytuł od
czytu) o „wiarygodności, żywotności i adekwatności Jako kryteriach 
badań nad nauczaniem matematyki". V swej książce „Weeding and So
w i n g " ^  dodał on Jeszcze ^uznanie* i „Jawność".* Na tę ostatnią ce
chę szczególnie wrażliwi są ci, którzy - Jak Ja - usiłują dotrzeć 
do pytań ankiety, znając tylko opublikowane wyniki sondażu. ZłasuMile 
takiego sekretu wymaga czasami nie lada wysiłków! Na przykład, dzień 
nik „Le Hondę" właśnie zapewniał, że Francja znajduje się na drugim 
miejscu międzynarodowej listy (za Japonią) pod względem poziomu nau-

F r e u d e n t h a l ,  Momdimę <tnd Smrtnę , D. Ne i del ftib.Co. 
1978 (prsyp. tłaaeese).
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czania natenatyki. Wydedukowano tan wniosek z druglago badania IEA; 
lecz - w chwili ujawnienia tego sensacyjnego wyniku w prasie - nie 
było możliwe dotarcie do pytań użytych w badaniu, by móc zrozumieć 
przynajmniej, co znaczy j>ozioa".

W zestawach pytań, Jakimi posługują sią niektórzy dydaktycy, 
można znaleźć te same skrzywienia co w sondażach ankietowych dla ce
lów politycznych lub reklamowych, skrzywienia wielokrotnie krytyko
wane (np. w Boy to lie yith atati&tioa D. Huffa i La forma aoianti- 
fiąua du manaonga Boursina). Skądinąd, skrzywienia w tym przypad
ku najpoważniejsze polegają nie na manipulowaniu liczbami, ale na 
sposobie formułowania pytań, .wypytywaniu", rodzącym artefakty. Nie 
zapominajmy wreszcie, że badanie statystyczne ma na ogół na celu po
informowanie nas o Jakimś mitycznym ^uczniu średnim" (który istnie
je w stopniu nie większym niż górę dni Francuz" czy .średni Boisk"), 
podczas gdy uczniowie w naszych klasach nie są ^uczniami średnimi"!

Uwagi powyższe są analogiczne do tych, które słyszy się w śro
dowisku socjologów. Jest rzeczą interesującą, że dydaktyka matematy
ki napotyka trudności metodologiczne tej samej natury co socjologia. 
Czyż nie Jest ona .nauką humanistyczną"? Nie podejmują tu kwestii, 
czy Jest ona w ogóle .nauką", bo mojej tezy nie mogłabym w żaden 
sposób udowodnić: nie wiadomo, w ramach jakiej metanaukl prowadzić 
taki dowód. Dydaktyk, Jak socjolog lub raczej - moim zdaniem - Jak 
etnolog, bada relacje (matematyka - uczniowie - nauczyciel) zacho
dzące w pewnym środowisku. Jest wląc rzeczą normalną, że staje oa 
wobec problemów. Jakie stwarza obserwacja środowiska (por. mój re
ferat na temat paradoksu obserwatora, opublikowany w tdueatiomal 
Studia a im Mathmmatiea, vol. 15, 1962 [a także po polsku W Dgdaktg- 
oa Matamatghi, zeszyt 5, 1983 - prmgp, Madakojt3 ).

Można w szczególności zadać sobie pytanie o reprezentatywność 
badanej klasy i o powtarzalność obserwowanego ciągu zdarzeń (zapro
ponowano nawet pewną matematyzacją tej powtarzalności j zob. M. Ar- 
tigue,Co*trikuties i l * itwda da la raprodmotiki lita daa aituatioma 
didaotiąuaa, teza państwowa, Uniwersytet Paryski 7, 1964). Ni# za
pominajmy Jednak, że obserwacje sytuacji bardzo szczególnych mogą 
sią okazać ogromnie bogate. Na przykład praca R. Douady na temat 
uczniów pewnego ciągu klas początkowych (zob. R. Douady, Jaux da 
aadraa at dimlaatięua omtil-objat dama l*amaaigmamamt daa mathamam
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tiąuee - un< realisation dane tout Is aureus primaire » teza pań
stwowa, Uniwersytet Paryski 7 , 1984) dostarcza wyników o charakte
rze co najmniej egzystencjalnym, które zupełnie słusznie można prze
ciwstawić pewnym „wynikom" pretendujących do ogólności badań psycho
logicznych nad tym, czego nie mogą dzieci w takim a takim wieku.
Choć z pewnością nie ma w dydaktyce twierdzeń ogólnych o tym samym 
statusie co w matematyce, sądzę, źe wolno posługiwać się dowodem 
przez kontrprzykład.

Znana jest doniosłość w naukach humanistycznych tego, co spe
cjaliści nazywają „hapaks", jak na przykład „dziecko-wilczek", 
„przypadek Dominiki" ltd. Wiele nauczyłam się kilka lat temu obser
wując chłopca, który w wieku 12 lat nie umiał ani czytać, ani pisać, 
ale był bardzo uzdolniony matematycznie (por. J. Adda, te oae 0..., 
w „Short communications" - ICME 4, Berkeley 1980). Każdy, kogo inte
resują związki między reprezentacją a rozumieniem w geometrii, wie
le by zyskał z rozmowy z M. Morlnem, niewidomym geometrą francuskim.

Ihraźam, że właśnie te incydenty w klasie, które frapują swą wy
jątkowością (a więc i prawdopodobną niepowtarzalnością), aą najbar
dziej interesujące, a ich analiza, typu czysto jakościowego. Jest 
najbardziej wzbogacająca, dająca okazję do nieoczekiwanych porównań 
i pomagająca w sformułowaniu ogólniejszych hipotez teoretycznych.

Oczywiście, gdy takie badanie doprowadzi do rozważenia wpływu 
Jakiejś zmiennej, dobrze będzie przejść do weryfikacji ilościowej 
postawionej hipotezy, na przykład za pomocą zestawu pytań w warian
tach pozwalających na zbadanie tej zmiennej, gdy „wszystko poza tym 
jest takie samo”.

Najczęściej okazuje się, że nie można na tym poprzestać, ale 
dla zinterpretowania niektórych odpowiedzi trzeba jeszcze powrócić 
do kilku indywidualnych rozmów Jakościowych. Takie przechodzenie od 
metod jakościowych do ilościowych i na odwrót może się powtarzać} 
na przykład, dla zbadania roli podręczników w powstawaniu u uczniów 
fałszywych pojęć można zastosować podejście ilościowe z użyciem ar
kusza obserwacji, analizę logiczno-matematyczną odpowiedniego roz
działu ltd.

Na zakończenie chciałabym usprawiedliwić nieostry charakter 
tych rozważań, dalekich od rodzaju argumentacji przypominającej ścis
łość dowodu matematycznego. Musimy odwołać aię do pojęcia ^auki
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miękkiej", którego przeciwieństwem jest „nauka twarda". W naukach 
miękkich, a w szczególności w dydaktyce matematyki, pnwdniu*, *{«- 
poduaiaIn* mogą być tylko /akty (czy to dotyczące dużej liczby przy
padków, czy przypadków pojedynczych), a nigdy u*io§ki • które bada
jący z nich wyciąga. Myślę, te trzeba przyjąć te warunki i skończyć 
z kompleksem wobec praktyki matematycznej, kompleksem prowadzącym 
niekiedy do * n a r l a t a n * r i i  i stwarzania pozorów, te 
„to jest jak matematyka", bo wniosek został skwantyfikowany... Tak 
jak gdyby dydaktycy matematyki, matematycy z wykształcenia, nie zna
li ważności ujęcia strukturalnego w matematyce (co nie powinno tym 
bardziej prowadzić do nadużyć, jak w pewnych tekstach dydaktycznych, 
gdzie słowo „model" występuje po kilka razy na stronę w bardzo róż
nych znaczeniach).

Z rozważań tych wynika, że nie chodzi o przeciwstawienie 
ilościowe - Jakościowe,

natomiast za jedyne istotne rozróżnienie uważam 
obiektywne - subiektywne.

Nie pokrywa się ono z poprzednim, gdyż t
- podejście ilościowe doskonale może być subiektywne (a więc 

nie „naukowe"), tak w swoich źródłach. Jak i konkluzjach,
- podejście jakościowe doskonale może być obiektywne (przykładt 

obserwacja, bezstronne sprawozdanie na podstawie zarejestrowanych 
faktów - analiza logiczna).

(Z francuskiego tłumaczył 3. Turamu )

The quantitative or the qualitative in didactics of mathematics

Summary

The author disposes of one of false dichotomies lingering in 
didactics of mathematics: quantitative (statistical) vs. qualitative 
(descriptive analysis of the teaching process) research. In her 
opinion, neither is better or worse: both, applied reasonably, 
should complete each other. The only real distinction in research 
is: objective vs. subjective.


