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NAUCZANIE MATEMATYKI

MIĘDZY ALGORYTMEM
A ROZUMOWANIEM
Zuzanna Mikołajska
Rozumowanie? Moi uczniowie są za słabi na takie
zadania – mówią często nauczyciele. – Oni ledwo
potraﬁą opanować proste schematy!

Zbiornik wody
Zbiornik na wodę ma kształt i wymiary przedstawione na rysunku. Początkowo zbiornik jest pu-

Co umieją po maturze?

sty. Następnie jest napełniany wodą z prędkością
1 litra na sekundę. Który z wykresów przedsta-

Na jednej z politechnik sprawdzono umiejętności
matematyczne świeżo upieczonych studentów.
Część z nich zdawała z matematyki maturę na
poziomie rozszerzonym, ale byli i tacy, którzy zaliczyli tylko poziom podstawowy. W tabeli podaję
przykłady kilku zadań z tego badania oraz procent studentów, którzy potraﬁli je rozwiązać.

wia zmianę wysokości poziomu wody z upływem
czasu?
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Jak widać, niektórzy mieli kłopoty z najprostszymi działaniami. Ponad połowa pierwszoroczniaków nie potraﬁła wyniku odejmowania dwóch
ułamków podzielić przez liczbę naturalną! Nic
dziwnego, że wykładowcy byli zaniepokojeni dramatycznym spadkiem poziomu umiejętności matematycznych nowych studentów. Alarmujący list
w tej sprawie podpisało ponad 200 profesorów
z uniwersytetów i politechnik.
Zanim jednak zaczniesz, drogi Czytelniku, narzekać na poziom polskiej edukacji i na jakość pracy
nauczycieli, dodam, że. . . to nie byli polscy studenci. Mowa o jednej z politechnik w Finlandii,
a badanie przeprowadzono ponad 10 lat temu.
Jak to możliwe, że matematyczne umiejętności
absolwentów szkół średnich są tak niskie w kraju, którego system edukacyjny uznawany jest za
wzorcowy? Przecież w tym samym czasie ﬁńscy uczniowie najlepiej na świecie rozwiązywali
zadania z badania PISA – dużo bardziej skomplikowane niż powyższe rachunki. Na przykład
takie zadanie jak to:
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Wygląda na to, że przynajmniej część tych studentów, którzy nie potraﬁli odejmować ułamków
i mieli kłopoty z podstawami algebry, dobrze
sobie radziła z zadaniami wymagającymi rozumowania.

Dwie nogi
Czyżby zdolność rozumowania i proste umiejętności rachunkowe były od siebie niezależne?
Okazuje się, że w pewnym stopniu tak właśnie
jest1 . Jeśli będziemy szkolić uczniów wyłącznie
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z prostych, algorytmicznych umiejętności, nie
możemy od nich oczekiwać, że będą potraﬁli dobrze rozumować. Wydaje się naturalne, że same
rachunki nie wystarczą. Ale jest także na odwrót
(co już trudniej przyjąć): jeśli będziemy uczyć wyłącznie rozumienia pojęć matematycznych, odkrywania reguł i rozumowania, nie możemy się
spodziewać, że uczniowie opanują, niejako przy
okazji, wszystkie podstawowe umiejętności matematyczne.
Jedno i drugie jest potrzebne. Trzeba tylko umieć
zachować równowagę między tym, co algorytmiczne, a tym, co polega na twórczym rozumowaniu. W polskich szkołach zdecydowanie
większą wagę przykłada się do umiejętności algorytmicznych niż do umiejętności rozumowania,
i to mimo silnego nacisku na rozumowanie i argumentację w podstawie programowej. Z badań
wynika, że spory odsetek nauczycieli wymaga
wyłącznie umiejętności odtwarzania procedur.
Tłumaczą to brakiem czasu na bardziej ambitne zadania i tym, że mają zbyt słabych uczniów.
Panuje powszechne przekonanie, że twórcze rozwiązywanie problemów jest tylko dla lepszych
uczniów, choć nie ma to żadnego racjonalnego
uzasadnienia.
Przeciwnie, istnieją badania, w których wykazano, że właśnie słabsi uczniowie dość dużo zyskują
na mniej algorytmicznym nauczaniu.
W jednym z takich badań szwedzcy dydaktycy
przeprowadzili eksperyment2, w którym sprawdzali, jaki sposób nauczania przynosi lepsze rezultaty. Podzielili badanych (16–17-latki) na dwie
grupy. Jedna była nauczana metodą algorytmiczną, a druga – metodą odkrywania reguł. Obie
grupy dostały takie same zagadnienia. Poniżej zamieszczam jedno z nich.
Grupa 1
Układamy z zapałek kwadraty tak jak na rysunku.

Aby ułożyć cztery kwadraty, potrzeba 13 zapałek. Jeśli x jest liczbą kwadratów, to liczbę
zapałek y można obliczyć za pomocą funkcji:
y = 3x + 1.
Przykład. Jeśli ułożyliśmy 4 kwadraty, to potrzeba y = 3x + 1 = 3 · 4 + 1 = 13 zapałek.

Grupa 2
Układamy z zapałek kwadraty tak jak na rysunku.

Aby ułożyć cztery kwadraty, potrzeba 13 zapałek. Przypuśćmy, że x oznacza liczbę ułożonych kwadratów, natomiast y – liczbę zapałek potrzebnych do ułożenia tych kwadratów. Jak mógłbyś opisać y jako funkcję x?
To, że y jest funkcją x, oznacza, że jest jakaś zależność między nimi, np. y = 14 · x,
y = 12 · x, y = 2x + 3, y = 3x .
Po tygodniu badani uczniowie ponownie rozwiązywali wszystkie zadania (podane już bez części
teoretycznej). Okazało się, że lepiej radzili sobie ci, których uczono metodą algorytmów. Był
to jednak efekt krótkotrwały. Gdy minął kolejny
tydzień i znów obie grupy przystąpiły do rozwiązywania zadań, lepsi okazali się uczniowie
kształceni metodą odkrywania reguł. Co więcej,
po tym czasie lepiej sobie radzili uczniowie słabi
i przeciętni uczeni tą drugą metodą.
Widać więc, skąd się bierze przekonanie nauczycieli, że słabszym dzieciom trzeba podawać algorytmy – chwilowe efekty, tuż po nauce, są lepsze.
Jednak widać też, jak błędne jest to podejście –
daje wyłącznie krótkotrwałe rezultaty.
Szwedzkie badanie nie podważa znaczenia algorytmów w nauczaniu matematyki. Chodzi tylko
o to, by nie popadać w skrajności i by całej
szkolnej matematyki nie ograniczać do odtwarzania przez uczniów wyuczonych procedur ani nie
ograniczać jej wyłącznie do rozwiązywania frapujących problemów. Skutkiem pierwszego podejścia jest nierozumienie matematyki i brak
umiejętności jej stosowania, skutkiem drugiego –
problemy takie jak u studentów pierwszego roku
wspomnianej na początku artykułu politechniki
w Finlandii.
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