
Matematyka jako język
Zalman Usiskin

tłumaczenie oryginału z Com m unication in M athematics, K -12  and Beyond, NCTM  1996 Yearbook

Przyroda jest zapisana w wielkiej księdze, jaką jest świat, na który otwieramy oczy. Ale aby ta 
księga była zrozumiana, trzeba najpierw dobrze zrozumieć język, w którym jest napisana i 

nauczyć się odczytywania jego znaków. Jest napisana w języku matematyki, a jego znakami są 
trójkąty i koła i inne figury geometryczne bez których nie je st możliwe dla człowieka 
zrozumienie żadnego je j słowa. Bez nich człowiek błądzi ja k  w ciemnym labiryncie.

Galileo, II Saggiatore

W czasach gdy te słowa zostały napisane (rok 1623), algebra jeszcze nie była rozwinięta, 
a geometria analityczna w ogóle jeszcze nie istniała. Nie było jeszcze teorii prawdopodobień
stwa ani statystyki. Podstawowy język i symbolika związana z rachunkiem różniczkowym i 
całkowym powstała dopiero sześćdziesiąt lat później za sprawą Newtona i Leibniza. Znak f(x) 
na oznaczenie funkcji, symbol %, skróty sin i cos przyjęły się w tym języku dopiero sto lat 
później za sprawą Eulera. Symbolika wykresów statystycznych i teoria statystyki przyszły 
jeszcze później.

Język, o którym pisał Galileusz był tylko cząstką tego gmachu, jakim jest matematyka dzisiaj. 
Współczesny język matematyki jest podstawą porozumień i operacji finansowych w całym 
naszym świecie, opisuje złożone zjawiska, jest podstawą szybkiej komunikacji poprzez słowa, 
obrazy i inne modele matematyczne znacznie przekraczające to, co mogło być osiągnięte za 
pomocą matematyki znanej w czasach Galileusza.

Stale rosnące znaczenie języka matematyki w naszych czasach pokazuje jak prorocze były 
słowa Galileusza. Gdy ludzie mówią "matematyka to jest język", wydaje się, że rozumieją 
przez to, że matematyka ma wiele wspólnego z innymi językami. Wydaje się zatem, że nie 
uważają, że matematyka jest językiem w tym samym sensie jak np. język angielski, ale że 
matematyka jest pod wieloma względami podobna do języka. Np. jeden z dydaktyków 
matematyki nazwał matematykę "rozszerzeniem języka" [Weinzweig, 1982], Często słyszy
my, że matematyka jest "językiem formalnym" albo pewnym "językiem symbolicznym". 
Każde z tych sformułowań oddziela matematykę od innych języków i zakłada przez to, że 
uczenie się matematyki powinno być zasadniczo czymś innym niż uczenie się języka. Chcę 
przekonać czytelnika, że pomimo różnic, matematyka jest językiem w takim samym sensie 
jak jest językiem angielski lub japoński, czy francuski, w takim samym sensie jak to, że 
równoległobok jest czworokątem. Tak jak większość współczesnych języków matematyka ma 
postać ustną i pisemną i może być zarówno traktowana formalnie, jak i nieformalnie. Tak jak 
dla wszystkich języków służy przede wszystkim do komunikowania i porozumiewania się. 
Tak jak wszystkie języki, nie tylko opisuje pojęcia, ale pomaga je formować i wykształcać w 
umysłach jej użytkowników. Tak jak wszystkie języki, matematyka ma swoje charakterys
tyczne cechy. To znaczy, że uważam, że matematyka jest podobna do języka dlatego, że po 
prostu jest językiem, takim jak każdy inny język. (Ci którzy się interesują tą sprawą zapewne 
zechcą przeczytać tekst Schweigera [1994], na który zwróciłem uwagę po napisaniu pierw
szego szkicu tego mojego tekstu). Przywołując zasadę, że wszystkie wspólne cechy 
czworokątów są również cechami równoległoboków, powinniśmy przyjrzeć się temu, jak 
naucza się wszystkich innych języków i jak dochodzi do tego, że uczniowie się ich uczą, i co 
z tego wynika dla nauczania i uczenia się matematyki.
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Cechy charakterystyczne języka
Każdy język ma gramatykę i rzut oka na terminy wprowadzane we współczesnych podręcz
nikach upewnia w oczywisty sposób, że matematyka ma też swoją gramatykę, tak jak języki 
mówione:

3 + 4x

oraz 56.2

nazywane są wyrażeniami, a 

x = 2

i 3x + y < 50 

są zdaniami.

W niektórych książkach znaki =, = , nazywane są. czasownikami. Rzeczywiście, język 
matematyki ma tak dobrze wypracowaną składnię (syntaktykę), że używa się jej w badaniach 
innych języków.

Czy matematyka jest językiem w tym sensie, jak charakteryzuje się języki studentom 
lingwistyki i nauczycielom innych języków? W jednym z podręczników (Flood i Salus, 1984, 
str. 4) czytamy "istotą języka jest mowa i realia psychologiczne z nią związane. Mimo, że 
pismo jest wtórną sprawą, musimy używać pisma do rejestrowania mowy, ponieważ dźwięki 
są krótkotrwałe, a większość uczonych to wzrokowcy". Ale dla nas w matematyce, pismo 
nie jest "wtórne", jest pierwotne. Nigdy nie powiemy, że jesteśmy ograniczeni przez formę 
pisemną. W matematyce wolimy pismo niż mowę, ponieważ znaki pisemne przekazują myśli 
matematyczne lepiej i dokładniej i powodują mniej nieporozumień. Nie ma to nic wspólnego 
z tym, czy ktoś jest wzrokowcem, czy też nie.

Charakteryzacja języka używana przez niektórych teoretyków lingwistyki obejmuje matema
tykę. Dla Chomsky'ego [1986, s.XXVI], ludzka "biologiczna podatność językowa" jest wro
dzoną komponentą umysłu/mózgu, która rozwija lub rozpoznaje język gdy doświadcza 
wrażeń lingwistycznych i przerabia te wrażenia w system wiedzy." Ponieważ pismo rzeczy
wiście "przemienia wrażenia w system wiedzy", charakterystyka podana przez Chomsky'ego 
może być zastosowana z powodzeniem do matematyki. Jego pogląd, że język daje wgląd w 
umysł jest jedną z przyczyn dlaczego raczej mowa niż pismo jest uważana za pierwotną, gdyż 
uważa się, że mowa bezpośrednio sięga do ośrodków mózgowych, podczas gdy pismo raczej 
nie. Inną oczywistą przyczyną jest to, że dzieci uczą się mówić w swoim ojczystym języku 
zanim poznają pismo.

Pierwsze rozdziały encyklopedii dla studentów lingwistyki [Colłinge 1990] potwierdzają ten 
porządek rozwojowy. Z kolei język jest uważany za dostępny system dźwięków, zorganizo
wanych dźwięków z pewną formą powtarzających się wzorów, rozpoznawalnych dla umysłu, 
a dopiero później jako środek, medium zarówno pisemne jak i mówione. Jednak w 
przedmowie do tego dzieła jest podana ogólniejsza charakterystyka, która z pewnością włącza 
matematykę: "Język jest w końcu pewnym sposobem ludzkich interakcji" [str. 15], Mimo to 
ta encyklopedia nie zamieszcza żadnej wzmianki o matematyce, a rozdział pod tytułem 
"Język i Rachowanie", gdzie podano wpływ komputerów w wielu obszarach lingwistyki, nic 
nie mówi o językach związanych z komputerami!

Być może, że matematyka nie jest traktowana przez uczonych jako język, w tym samym 
sensie jak język angielski, japoński czy też francuski dlatego, że poza wyjątkiem słów dla
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małych liczb całkowitych, matematyka nie zaczyna się rozwijać jako język mówiony.
W rzeczy samej, rekomendowanie otwartych dyskusji na lekcjach matematyki, tak jak to jest 
polecane w Professional Standards for Teaching Mathematics przez National Council of 
Teachers of Mathematics [.Profesjonalne zorce nauczania matematyki, wydane przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, 1991] jest czymś stosunkowo 
nowym. Na lekcjach matematyki zwykle panowała cisza i raczej nie dopuszczano do porozu
miewania się uczniów między sobą. Przyznając, że matematyka to jest język, zmuszeni 
jesteśmy do całkowitego przemyślenia na nowo sposobów jej nauczania.

Oczywiście, matematyka to jest specyficzny język. Ale każdy język ma swoje unikalne 
własności. Na przykład, język angielski jest jedyny w swoim rodzaju z powodu wpływu jaki 
miał na kulturę nie tylko społeczności na Wyspach Brytyjskich i w tych obszarach, które 
kiedyś wchodziły formalnie w skład Imperium Brytyjskiego, ale w ogóle na całym świecie.

Język angielski nie miał słów rozróżniających dwa rodzaje lawy wulkanicznej, i z tego 
powodu zapożyczyliśmy aa i pahoehoe z języka hawajskiego. Języki Eskimosów mają więcej 
słów na lód niż jakiekolwiek inne. W języku arabskim jest więcej słów odpowiadających 
słowu wielbłąd niż w jakimkolwiek innym. Język chiński jest wyjątkowy ze względu na 
liczbę znaków pisemnych. Język Xhosa i niektóre inne języki afrykańskie są specyficzne z 
powodu charakterystycznego kliknięcia, które jest nieodłączne w mowie. Matematyka jest 
specyficzna z powodów, które podał już Galileusz, z powodu roli dedukcji w matematyce, z 
powodu jej przydatności w rozwiązywaniu szerokiej gamy problemów. Ale w moim przeko
naniu matematyka ma więcej wspólnego z innymi językami niż tego, co ją  od nich odróżnia. 
Z drugiej strony chcę zaznaczyć tym moim tekstem, że do tej pory myśleliśmy o matematyce 
za bardzo odróżniając ją  od innych języków.

Matematyka jako język pisany
Często się mówi, że matematyka jest językiem symbolicznym. Jest to inny sposób w jaki 
jesteśmy przyzwyczajani do patrzenia na matematykę jak na coś specyficznego. Ale w 
matematyce elementarnej (tzn. szkolnej) nie ma więcej symboli niż w języku angielskim, 
a jest ich znacznie mniej niż w języku chińskim. Symbole matematyczne, tak jak litery i inne 
znaki, tworzą pisany język matematyki.

Języki pożyczają sobie nawzajem symboli. Większość liter, które używane są do zapisywania 
w języku angielskim pochodzi z łaciny. Symbol f  w cyrylicy pochodzi z greki. Podobnie 
algebra używa łacińskiego alfabetu; geometria i trygonometria pożyczają k , O, 0 z g rek i; 
a teoria mnogości używa litery N z języka hebrajskiego.

Języki pożyczają także od siebie słowa. Matematyka w naszej kulturze zapożyczyła słów z 
wielu języków: elipsa, parabola, oraz hyperbola z greki; algorytm i algebra z arabskiego. 
Słowa circle i radius w szkolnej matematyce w Anglii pożyczone zostały z łaciny, w 
matematyce szkolnej w Polsce podobnie pożyczyliśmy z łaciny słowa cyrkiel, linia i linijka. 
Słowo slope, a po polsku nachylenie, zapożyczone zostało przez matematykę z lokalnego 
narodowego języka (wiele innych takich przykładów podaje Schwartzman [1994]). Istotne 
jest też to, że zapożyczenia poszły też w drugą stronę; słowa, które utworzone zostały
i nabrały pierwotnego znaczenia w matematyce, przeniknęły do lokalnych języków 
narodowych. Na przykład słowo triangle (trójkąt) powstało w matematyce, ale w potocznym 
języku angielskim znaczy związek trzech osób albo instrument muzyczny w kształcie 
trójkąta. Czasem nie jest jasne w jakim języku jesteśmy wypowiadając jakieś słowo. Mówiąc
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0 potrawie nazywanej souffle, nie jest jasne, czy to jest angielski, czy francuski. Podobnie 
matematyka tak przeniknęła do naszych rodzimych języków (np. angielskiego), że nie 
zdajemy sobie sprawy, po prostu nie wiemy, gdzie przekraczamy granicę między naszym 
rodzimym językiem a matematyką. Weźmy pod uwagę następujące zdania języka 
angielskiego. W których z tych zdań występują liczby, a w których nie występują?

1 Sylwia ma trzech braci.

2 Bob jest pierwszy.

3 Mój numer telefonu jest taki 1-800-555-1212.

4 Mieszkam na 1234 Bolyai Boulevard.

5 Ta pizza kosztuje $10.95 .

6 Połowa w senacie głosowała za ustawą.

7 W latach osiemdziesiątych (po angielsku "in 1980s") zeszłego stulecia wystąpił wzrost 
procentu tych studentów, którzy wybrali czteroletni kurs nauk ścisłych w high school
(z grubsza w liceum).

Uważam, że w każdym z tych zdań wystąpiła chociaż raz jakaś liczba (kolejno: trzy, 
pierwszy, 18005551212, 1234, 10.95, pół, cztery). Jednak, gdy poprosiłem nauczycieli, aby 
poszukali liczb na stronicach gazet, w każdej z grup byli tacy, co kwestionowali to, że te 
wymienione przykłady zawierały liczby. Taki pogląd, moim zdaniem, bierze się stąd, że 
mocne przekonanie o tym, że matematyka jest czymś całkowicie odrębnym sprawia, że gdy 
pojawia się w kontekście, który jest zrozumiały dla każdego (np. razem z językiem 
potocznym w gazecie), wtedy myślimy, że to nie jest matematyka.

Ale lekceważąc takie przypadki, gdzie matematyka jest zrozumiała dla każdego, sprawiamy, 
że matematyka wydaje się być nie tak powszechnie używana, jak na prawdę jest. Matematyka 
wydaje się wtedy być obcym językiem, co nie jest słuszne. To wywiera wpływ na sposób 
uczenia się matematyki przez uczniów. Zwróćmy uwagę na zdanie nr 5, powyżej. Mimo że 
10.95 i $10.95 przedstawiają liczby dziesiętne, to dla wielu uczniów i nauczycieli to są 
pieniądze, a nie matematyka. Podobnie jeden dolar nie jest traktowany jak jakakolwiek inna 
jednostka miary. W większości szkolnych podręczników jednostki pieniężne nie są 
traktowane tak, jak inne jednostki miar, np. metry czy stopy. Być może dlatego niektórzy 
uczniowie dobrze liczą pieniądze, ale nie są w stanie wykonywać takich samych operacji na 
liczbach dziesiętnych. Przyjrzyj się zdaniu nr 4. Liczba określająca czyjś adres jest 
oczywiście liczbą, jest parzysta albo nieparzysta i czasem jest z tym związana jakaś własność 
mieszkania pod tym adresem, a wielkość tej liczby określa dokładne umiejscowienie domu. 
Mimo to wielu ludzi uważa, że małe dzieci nie dają sobie rady z dużymi liczbami, mimo że 
dzieci, które chodzą do szkoły znają dobrze takie duże liczby jako adresy.

Zdanie nr 7 zawiera całkiem sporo matematyki: znak 1980s oznacza cały przedział od 1980 
do 1989. Słowo wzrost jest tam określeniem matematycznym, które może oznaczać pewne 
odejmowanie, wynikiem którego jest liczba dodatnia. Słowo "procentu" znaczy tyle co 
"ułamka", co sugeruje, że operacja dzielenia i proporcja siedzi w tle. Wielkość "cztery lata" 
może być uważana jako liczba "cztery" odniesiona do jednostki "rok". Można też uważać, że 
wyrażenie high school przekazuje pewną informacje o charakterze matematycznym, 
ponieważ to są klasy od 9 do 12. Mimo tej obfitej zawartości matematycznej w tym zdaniu, 
wydaje się, że większość uczniów nie uzna w nim czegoś szczególnie matematycznego, 
błędnie uważając, że tylko "liczebniki" przekazują tam treści matematyczne. Przypuszczam, 
że nawet wielu dydaktyków matematyki i edukatorów nie uznałoby objawów języka



matematycznego w zdaniu nr 7; myślę, że nazwaliby to raczej "językiem technicznym" niż 
rodzajem nieformalnej matematyki.

Słowa takie jak wzrost i rata (rate, słowo nie mające odpowiednika w matematycznej 
polszczyźnie, czasem tłumaczone jako "stosunek", czasem jako "współczynnik proporcjonal
ności") i zwroty takie jak wzrastanie wykładnicze (exponenlial growth) i "błędne koło" w 
rozumowaniu (circułar reasoning) przeniknęły już do potocznego języka angielskiego. 
Niektóre słowa w języku angielskim mają inne znaczenie niż te same słowa w matematyce.
Na przykład, "jeżeli" w matematyce prawie nigdy nie znaczy "wtedy i tylko wtedy", a w języ
ku potocznym prawie zawsze. Słowo "losowo" {random) ma w probabilistyce dość 
precyzyjne znaczenie, które nie odnosi się do braku uporządkowania lub do bałaganu, tak jak 
to często jest w mowie potocznej. Ta uwaga jest w pewnym sensie podobna do tego, co 
możemy zauważyć porównując język niemiecki z naszym. Np. słowo e lf  znaczy po niemiecku
11 (jedenaście), i nie oznacza małego często psotnego duszka. Te same słowa mają często 
inne znaczenia w różnych językach.

Czasem algebra jest uważana za inny język niż arytmetyka. To jest rozsądne. Można uważać, 
że algebra i arytmetyka, to są dwa "podjęzyki" języka matematyki, w tym samym sensie jak 
zbiór prostokątów jest podzbiorem zbioru równoległoboków od niego różnym. Ale nawet 
wtedy język algebry nie jest czymś odmiennym. Jako języki pisane, algebra i arytmetyka 
używają wielu takich samych symboli. Ale wbijano nam tyle razy do głowy, że algebra ma 
inną specyfikę niż arytmetyka, że wielu ludzi uważa, iż 3 + ? =  10 to jest arytmetyka, ale 3 + 
x = 10 to jest algebra, a 3 + □ = 10, to coś pośredniego. Teoretycznie, to są tylko trzy 
różne sposoby zapisania tego samego zdania. To tylko nasze nastawienie do znaku zapytania, 
litery, czy też ramki, czyni, że zapisy te wywierają inne wrażenie.

Matematyka j ako j ęzyk mówiony
Dobrze wiadomo, że najtrudniejsze nazwy liczb dla dzieci w Ameryce to są te od jedenastu 
do dziewiętnastu. Powodem jest to, że nie stosują się do wzorca, który obowiązuje dla 
następnej dziesiątki, dwudziestki, a potem trzydziestki i innych. Jednak w chińskim i 
japońskim słowem mówionym dla liczby 11 jest "10,1" co brzmi podobnie jak u nas, 21 
wymawiamy "20,1". To czyni, że te liczby są łatwe dla dzieci chińskich i japońskich. Język 
mówiony wpływa więc na naszą gotowość do nauki matematyki (np. Miura i inni [1993]).

Jeżeli uczeń nie potrafi przeczytać wyrażeń matematycznych na głos, to ma trudności z 
zapisywaniem takich wyrażeń, ponieważ język mówiony jest istotny dla zapamiętywania. 
Uczeń uczący się posługiwania algebrą, który nie potrafi przeczytać 3x + 5 = 10 jako "trzy 
iks plus pięć równa się dziesięć" będzie miał duże trudności w przyswojeniu sobie co to 
znaczy, gdy nauczyciel przeczyta na głos tę formułkę. Przypominam sobie takie trudności, 
gdy studiowałem już na uniwersytecie. Wykładowca napisał E na tablicy na oznaczenie 
pewnej funkcji ale nie wypowiedział jej nazwy (ksi). Było mi trudno myśleć o tej funkcji bez 
możliwości wymówienia jej nazwy.

Język mówiony matematyki jest potrzebny do posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami 
matematycznymi. Miałem kuzyna, który urodził się głuchy. Gdy był w high school, ja  już 
byłem nauczycielem matematyki. Myśląc, że ci co są głusi będą bardziej czuli na bodźce 
wzrokowe, zapytałem go czy geometria czy algebra jest trudniejsza do nauki dla głuchych 
uczniów. Zdziwiłem się, gdy odpowiedział, że geometria jest trudniejsza. Zapytałem
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dlaczego, a on odpowiedział, że geometria wymaga więcej wyjaśnień niż algebra -  zatem 
lepszej znajomości języka. Jego wyjaśnienia były potwierdzone przez nauczycieli uczniów 
z upośledzonym słuchem.

Wyjaśnienia mojego kuzyna są zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że każdy język 
współczesny ma zarówno formę ustną, jak i pisemną. Komunikacja ustna jest potrzebna do 
rozumienia matematyki w takim samym stopniu, jak jest konieczna do rozumienia każdego 
innego języka. Znaczenie tego wzrasta ilekroć myślimy o matematyce niealgorytmicznie, gdy 
potrzebna jest interpretacja.

Freudenthal [1983] zauważył, że formalne definicje ograniczają nasze wyobrażenia i naszą 
wizję matematyczną. Pomyślmy tylko, że w geometrii, zwykle określamy początkowo kąt 
jako "sumę złożoną z dwóch półprostych o tym samym wierzchołku". Ta definicja jest 
statyczna. Ta definicja jest bardzo użyteczna matematycznie, bo ustanawia kąt jako pewien 
specjalny zbiór punktów i łatwo jest wtedy określić, co to są kąty przyległe i kąty wierzchoł
kowe. Ale każdy nauczyciel wie, że ta definicja nie ułatwia uczniom zrozumienia, co to jest 
miara kąta. W pewien sposób nauczyciel musi uczniom uświadomić, że niektóre kąty są 
większe w porównaniu z innymi. Mimo, że ogamiajątaką samą "liczbę punktów". Po prostu 
za pomocą gestów i słów przekazujemy, że gdy myślimy o mierze kąta, to bierze my pod 
uwagę jego rozwartość, ewentualnie różne "kierunki promieni". Prawie momentalnie 
przechodzimy od definicji kąta do pojęcia miary kąta, a to wymaga ustnego omówienia.

Gdy definicja kąta się zmienia z przejściem do trygonometrii: potrzebne wtedy jest ramię 
początkowe i ramię końcowe kąta i miara może się wyrażać dowolną liczbą rzeczywistą. 
Nauczyciel nie może się po prostu poprzestać na podaniu nowej definicji. Potrzebna jest 
dyskusja i wyjaśnienie skąd ta zmiana definicji, dlaczego definicja z początków geometrii na 
płaszczyźnie jest tu nieodpowiednia i w trygonometrii potrzebna jest nowa definicja.

To jest jeden z wielu przykładów, które pokazują, że komunikacja ustna z uczniami jest w 
matematyce nieodzowna. W ten sposób uczniowie mogą zinternalizować sobie nowy język 
i połączyć go konceptualnie z tym językiem, który już mają. To jest nieodzowne do budowa
nia znaczeń i odpowiedniego interpretowania nowych wyrażeń.

Matematyka j ako j ęzyk obrazkowy
Matematyka ma trzecią, swoją własną formę ekspresji, reprezentację obrazkową. Najbardziej 
rzucające się w oczy przykłady tej formy ekspresji są wykresy funkcji i relacji. Na przykład, 
gdy chcemy zakomunikować to, że pole powierzchni koła zmienia się tak jak kwadrat 
długości promienia (tak o tym zwykle mówimy), to używamy do tego równania P = kx2 (to 
jest forma pisemna), a z tego otrzymujemy formę obrazkową tej zależności w postaci połowy 
paraboli.

Język obrazkowy matematyki obejmuje znacznie więcej niż tylko wykresy w układzie 
współrzędnych i ten język stale się poszerza z powodu łatwości z jaką komputery pozwalają 
posługiwać się obrazkowym językiem. Obejmuje drzewa, grafy i sieci grafów, wykresy 
słupkowe, kołowe, wykresy w formie liścia z łodygą w statystyce, oraz diagramy Venn'a w 
logice. Są też inne dziwne reprezentacje (np. patrz Sacco i inni [1987]). Można do tego dodać 
konkretne pomoce dydaktyczne, używane w nauczaniu matematyki -  klocki Cuisenaire'a, 
geoplany, klocki Dienes’a, układanki algebraiczne i tym podobne.



Niektórzy mogliby tu dodać obrazki kwadratów i walców i inne rysunki geometryczne jako 
część tego obrazkowego języka. Te sprawy niosą nas dalej niż się wydaje. Niektóre obrazki, 
to są po prostu obrazki i nie stanowią jeszcze jednego symbolu z matematycznego języka, tak 
samo jak obrazki pewnych przedmiotów, które nie należą do jeszcze jednej formy języka 
angielskiego. Ale ponieważ matematyka obejmuje badania geometrii, więc obejmuje też 
badanie pewnych obrazków, a czasem same te obrazki są częścią matematycznego języka. 
Obecnie, sporządzanie dokładnych diagramów i rysunków, jak również analizowanie takich 
rysunków, wchodzi w zakres matematyki.

Tak jak przy innych formach ekspresji językowych, trzeba dużo pracować nad formą 
obrazkową przekazu, aby tę formę dobrze opanować. Gdy się już opanuje tę sztukę 
obrazowania w matematyce, może się to stać wielką pomocą w rozumieniu tego języka 
(Schneider i Saunders 1980). To może się stać innym sposobem komunikowania w danym 
języku, który może być bardzo atrakcyjny.

Tu moglibyśmy ulec pokusie i pomyśleć, że komunikacja wizualna jest czymś specyficznym 
dla matematyki. Jednak są inne języki, które też mają swoje formy obrazkowe. Język pisany 
dla muzyki jest obrazkowy z tym wyżej umieszczonymi symbolami na pięciolinii, im wyższe 
tony te symbole reprezentują. Hieroglify w Starożytnym Egipcie stanowiły język obrazkowy. 
Podobnie dzisiaj, współczesne opowiadania w języku Tchokwe w Mozambiku mają złożoną 
formę obrazkową (Gerdes 1988).

Matematyka j ako j ęzyk obcy
Jeżeli matematyk jest językiem takim jak np. angielski, to dlaczego jest znacznie trudniejsza 
do opanowania? Jedna z odpowiedzi jest ta, że matematyka jest językiem obcym dla wielu 
uczniów, ponieważ uczą się jej tylko w szkole i nie mówią tym językiem w domu. 
Opanowanie obcego języka przychodzi znacznie trudniej niż opanowanie języka ojczystego. 
Rodzimi Chińczycy, czy Japończycy mają takie same trudności w uczeniu się języka 
angielskiego, jak rodzimi Anglicy przy uczeniu się japońskiego, czy chińskiego. Zatem 
trudność leży gdzie indziej, nie jest związana z samym językiem ale z czymś innym.

Co jest źródłem tej trudności? Wiemy, że rodzimi Japończycy mają trudności w rozróżnieniu 
dźwięków /  i r i często mylą te dźwięki. Podobnie rodzimi Anglicy mają duże trudności w 
odróżnieniu od siebie czterech tonów w słowach chińskich. Wydaje się nam, że te różnice są 
bardzo subtelne, ale dla Chińczyków są one równie wielkie jak różnice w wymowie naszego 
słowaproject, rzeczownika, ('pro-ject, z akcentem na pierwszą sylabę) i słowaproject jako 
czasownika (pro-'ject, z akcentem na drugą sylabę). Ten przykład pokazuje sprawę bardzo 
istotną dla nauki języka mówionego: Gdy język mówiony nie zostanie opanowany do 
pewnego wieku, to mogą wystąpić wyraźne ograniczenia fizyczne (i fizjologiczne), które 
sprawią, że nauka stanie się bardzo trudna, albo po prostu niemożliwa.

Ta uwaga ma ogromnie ważne konsekwencje dla psychologii uczenia się matematyki.
Wydaje się, że nie trafiamy do uczniów, ponieważ nie uczymy ważnych pojęć dostatecznie 
wcześnie. To może wyjaśniać, dlaczego w niektórych krajach uczniowie są zdolni opanować 
algebrę i geometrię w klasie 7 i 8, podczas gdy od niepamiętnych czasów w Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie uważa się, że uczniowie nie mają do tego zdolności. Opóźnienie 
w nauczaniu tych przedmiotów może być przyczyną, która powoduje 'ten brak zdolności' 
u naszych uczniów.



Matematyka jako martwy język
Nikt nie mówi, że matematyka jest językiem martwym. Na całym świecie jest bardziej żywa 
jako język, niż kiedykolwiek była. Ale można uważać, że matematyka, której uczy się w 
niektórych szkołach jest traktowana w sposób bardziej podobny do dawnego nauczania 
łaciny, niż do nauczania jakiegokolwiek żywego języka. Gdy ktoś, kto uczył się jakiegoś 
działu matematyki, zadaje pytanie "Do czego to służy?" to od razu wiemy, że uczył się 
matematyki, tak jakby to był martwy język.

Wszystkie języki zmieniają się i ewoluują. Wystarczy poczytać coś ze staro-angielskiej 
poezji, aby zrozumieć, że słowa które kiedyś były w powszechnym użyciu stały się 
przestarzałe. Matematykę, tak jak jakikolwiek inny język, spotyka ten sam los. Algorytm 
wyciągania pierwiastka kwadratowego, używanie logarytmów do obliczeń i wiele innych 
naszych algorytmów wykonywanych "ołówkiem na papierze" są po prostu przestarzałe. Poza 
szkołą ludzie używają kalkulatorów do wszystkich obliczeń z wyjątkiem najprostszej 
arytmetyki. Dzielenie pisemne wypadło z użycia, to samo się dzieje z mnożeniem. Komputery 
i kalkulatory wykonują wykresy. Jednak w wielu szkołach i na testach, zarówno tych 
nauczycielskich, jak i tych urzędowo standaryzowanych, wymaga się od uczniów przestarza
łych umiejętności. Jeżeli uczymy matematyki, która nie jest do niczego poza szkołą 
potrzebna, to uczymy matematyki tak, jakby to był język martwy. Języki martwe są 
trudniejsze do nauki niż żywe języki obce, ponieważ nie prowadzi się w tych językach żadnej 
wymiany myśli, ani dyskusji.

Matematyka jako język bez sensu
Dużo częściej niż to sobie wyobrażamy, uczymy matematyki bez podania jaki to ma sens.
Gdy wymagamy od dzieci zapamiętania tabliczki mnożenia, zanim dowiedzą o różnych 
interpretacjach mnożenia i jego zastosowaniach, to uczymy o czegoś, co dla nas ma sens, ale 
nie ma sensu dla tych co się tego uczą. Wielu nauczycieli myśli, że to jest w porządku, 
ponieważ powinni nauczyć się tego na wyrywki, bo to jest potrzebne w wielu sytuacjach, 
pojawiających się właśnie w taki losowy sposób. Ale tak jak słowa nabierają znaczenia w ich 
relacjach i przeciwstawieniach, tak jest też z liczbami i operacjami na nich. Dla dziecka, 
które wie, że 7x9 = 63, ale nie potrafi odnieść tego 7><9 do 6x9 lub do jakiejś sytuacji 
konkretnej, tabliczka mnożenia jest zbiorem nonsensów. Uczeń, który uczy się algebry, 
i potrafi pomnożyć formalnie (3 + 4x)(2 + x), ale nie potrafi samodzielnie sprawdzić, czy 
wynik jest poprawny, jest w takiej samej sytuacji.

Psychologowie robią czasem próby z zapamiętywaniem sylab lub słów, które nie mają sensu 
i nie są ze sobą powiązane. Robią to, aby zbadać zdolność umysłu człowieka do zapamięta- 
wania. Umysł człowieka jest zdolny zapamiętać ciągi symboli, które nie mają żadnego sensu. 
Jest zdolny do zapamiętania wielu słów pozbawionych znaczenia. Ileż dzieci uczy się hymnu 
narodowego (USA) bez pojęcia co znaczy słowo ramparts lub perilousl To jest tylko kilka 
przykładów na to, że możemy się nauczyć pojedynczych słów, które nie mają dla nas 
znaczenia. Ale język, który jest pozbawiony znaczeń i nie ma sensu jest nawet trudniejszy do 
opanowania niż martwy język, ponieważ nonsensu nie m ajak odnieść do czegokolwiek.



Matematyka j ako j ęzyk abstrakcyjny
Niektórzy uzasadniają słuszność uczenia się matematyki bez jednoczesnego budowania 
znaczeń przez to, że matematyka jest w gruncie rzeczy językiem abstrakcyjnym. Ten pogląd 
ma pewne uzasadnienie. Na początku ubiegłego stulecia, wielki matematyk, Dawid Hilbert 
wypowiedział pogląd, że matematyka to są tylko ciągi symboli, powiązane pewnymi 
regułami, tak w jakiejś dowolnej grze. To podejście Hilberta było wytworem epoki, ponieważ 
w tym czasie właśnie postawiono pytanie, czy matematyka jest logicznie spójna, czy nie 
zawiera nieusuwalnych sprzeczności. To, tak zwane formalistyczne podejście Hilberta do 
matematyki wywiera swój wpływ na nauczanie matematyki jeszcze dzisiaj.

Matematyka jest abstrakcyjna też w innym sensie. Pojęcia matematyczne mają swoje 
konkretyzacje i ujmują wiele sytuacji konkretnych wydobywając z nich zależności istotne
i pozbywając się nieistotnych szczegółów. Z tego powodu niektórzy uważają, że łatwiej jest 
nauczyć się najpierw pewnych pojęć abstrakcyjnych, niż wydobywać te abstrakcyjne pojęcia 
z wielu sytuacji konkretnych (patrz np. Adda [1982]).

Z drugiej strony, patrząc na inne języki, wiemy że sama abstrakcja nie jest tak wielką 
przeszkodą. Pojęcia takie jak "uczciwość", "czerwień", "siła" są abstrakcyjne, ale dzieci uczą 
się tych pojęć bardzo wcześnie. W nauczaniu matematyki problem polega na tym, że często 
chcemy uczyć abstrakcji bez podania po co. Nigdy byśmy nie nauczyli uczciwości bez 
podania przykładów i kontrprzykładów, takich które coś znaczą dla naszych uczniów. To 
samo odnosi się do "czerwieni", czy też "siły". Wszystko jedno, czy uczymy dodawania 
ułamków w szkole podstawowej, czy później twierdzeń o trójkątach, czy też teorii grup w 
koledżu, gdy uczymy uogólnień bez podania powodu, bez przykładów i bez powiązania z 
innymi sprawami, które uczeń już zna, jego nauka własna będzie utrudniona.

Matematyka j ako j ęzyk oj czysty
Do tej pory przedstawialiśmy argumenty za tym, że matematyka jest językiem takim jak inne 
języki, ale jest błędnie traktowana jako coś zupełnie odmiennego. Jest często nauczana tak, 
jakby była językiem martwym lub bez oparcia o znaczenia i sens lub całkowicie abstrakcyj
nie. Dla wielu ludzi matematyka jest językiem obcym, ale nie próbowaliśmy zastosować do 
nauczania matematyki tej wiedzy, którą mamy o uczeniu się i nauczaniu języków obcych. 
Takie traktowanie języka matematyki i polityka edukacyjna z tym związana, jest przyczyną, 
że matematyka jest trudniejsza dla uczniów niż mogłaby być.

W przeciwieństwie do matematyki, języka ojczystego może się dobrze nauczyć prawie każdy. 
(Tu warto zauważyć, interesującą sprawę, a mianowicie to, że wielu Afrykańczyków przywie
zionych do Ameryki w roli niewolników w XVII i XVIII wieku mówiło wieloma językami, 
ale ich inteligencja była oceniana na podstawie znajomości języka angielskiego.) A zatem, 
jeżeli moglibyśmy tak uczynić, żeby matematyka stała się bardziej podobna do języka 
ojczystego, to prawdopodobnie każdy mógłby się jej całkiem sporo nauczyć spontanicznie w 
sprzyjającym środowisku. Zapewne dziesięciolatek, który poznał algebrę jest czymś 
wyjątkowym, ale chyba nie bardziej wyjątkowym niż dziesięciolatek, który w sprzyjających 
okolicznościach poznał dobrze język francuski.

Dziecko uczy się języka w tej formie jaką posługują się ci z jego najbliższego otoczenia.
Jeżeli mówimy tylko zdziecinniałym językiem do małych dzieci, to uczą się one tego właśnie 
języka. Gdy nie używamy pełnych zdań mówiąc do dziecka, to i ono nie będzie ich używać. 
To nie oznacza, że powinniśmy mówić do dzieci tak, jak do dorosłych, bowiem zasób słów u
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małych dzieci jest niewielki, ale jeżeli chcemy aby dziecko w miarę rozwoju nauczyło się 
matematyki w wersji dla dorosłych, to powinniśmy od początku zmierzać w tym kierunku 
(i nie uczyć tego, czego potem trzeba oduczać).

Z tego wynika, że powinniśmy od początku usuwać sztuczne bariery, takie jak unikanie liczb 
ujemnych i ułamków w dialogach w nauczaniu wczesnoszkolnym, jak całkowite odkładanie 
algebry aż do klas gimnazjalnych lub jeszcze później, jak unikanie rachunku pochodnych i 
całek w liceum. Takie praktyki tylko potwierdzają rzecz oczywistą -  bez zetknięcia się z 
danym językiem nie można się go nauczyć. Te praktyki nie biorą pod uwagę tego, że tylko 
poprzez stale powtarzane używanie języka można się go nauczyć szybko łatwo i przyjemnie.

Oczywiście każdy uczy się języka na swój sposób i występują tu drobne różnice indywidual
ne. Rodzimi użytkownicy języka angielskiego (native speakers) mają zróżnicowany zasób 
słów i używaj ąkolokwializmów, które czasem są charakterystyczne dla pewnych osobników. 
Wszyscy używamy pewnych nieformalnych wyrażeń języka angielskiego, których nigdy 
byśmy nie użyli w sytuacjach oficjalnych. Matematyka też ma swoje formalne i nieformalne 
wyrażenia i sposoby wyrażania się. Niektórzy opisywali to zjawisko jako 'matematykę 
szkolną' w przeciwstawieniu do 'matematyki z ulicy' (Nunes, Schliemann, i Carraher 1993). 
Wynika z tego, że powinniśmy spodziewać się, że uczniowie będą używać języka matematyki 
na różne sposoby, formalne i nieformalne i nie powinniśmy niepotrzebnie ograniczać ich 
swobodnej ekspresji.

Możemy się nauczyć takiego podejścia przez analogię do rozumnej nauki języka ojczystego, 
czytania i pisania. Wiemy, że uczniowie uczą się tworzyć dobre teksty, gdy nie ograniczają 
się do słów, które potrafią napisać ortograficznie poprawnie. Co więcej, rozluźnienie 
ograniczeń wpływa dodatnio na motywację (Graves 1983; Caulkins 1983). Poprzez analogie 
wnosimy, że uczniowie powinni mieć okazje do stosowania matematyki nie tylko przy ogra
niczaniu się do liczb, które mogą zapisać poprawnie lub porachować bezbłędnie. Uczniowie 
uczą się dobrze czytać wtedy, gdy mają pod ręką opowiadania, które lubią. Uczniowie nie 
polepszają swojej umiejętności czytania, jeżeli materiał, którym się posługują nie wykracza 
trochę poza ich dotychczasowe osiągi. Ta zasada sugeruje, że jeżeli uczeń ma się rozwijać 
matematycznie, to trzeba mu dać okazje do przeżyć, które trochę wykraczają poza to, co jest 
mu znane.

Jednak, jeżeli uda nam się stworzyć taką szkolną matematykę, którą możnaby nazwać 
rodzimą matematyką, trzeba będzie za to zapłacić pewną cenę. Matematyka jest dzisiaj 
domeną pewnej intelektualnej elity, podobnie jak to było z czytaniem w zeszłych stuleciach. 
Myślano wtedy, że trzeba mieć specjalny talent do tego, aby nauczyć się czytać. Teraz, wraz z 
upowszechnieniem czytania wiemy, że praktycznie każdy może się tego nauczyć i sztuka 
czytania straciła swoje znaczenie jako wskaźnik specjalnych uzdolnień. Gdy matematyka 
osiągnie tą popularność, ludzie przestaną wierzyć, że trzeba specjalnej inteligencji, aby 
rozumieć matematykę. Ludzie, którzy zdali specjalny rozszerzony egzamin z matematyki nie 
będą się niczym specjalnie wyróżniać. Ale korzyści z takiego stanu rzeczy są oczywiście dużo 
większe. Tak, jak wiedział to Galileusz, matematyka jest kluczem do rozumienia świata i opo
wiadania o nim. Nie mógł przewidzieć do jakiego stopnia matematyka przerosła te słowa.

Konkluzje i komentarze
Ten artykuł stwierdza, że matematyka to jest język i że wiele trudności, które dzieci mają przy 
uczeniu się matematyki bierze się stąd, że matematyka jest nauczana tak, jakby to był martwy 
język albo język bez wyraźnego sensu. Te rodzaje języków są trudniejsze do nauczenia się niż 
dodatkowy język obcy lub język ojczysty. Jeszcze do niedawna, jedno pokolenie wstecz, 
odkładaliśmy naukę szkolnąjęzyka obcego aż do liceum i uczyliśmy formalnej gramatyki
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zanim jeszcze uczeń mógł zrozumieć jak używa się tego języka. Teraz wiemy, że rozmowy z 
rodzimym użytkownikiem języka i zanurzenie sytuacyjne, kontakt ze środowiskiem 
posługującym się tym językiem -  wszystko to jest bardzo skutecznym środkiem i praktycznie 
wszystkie dzieci mogą się nauczyć posługiwać obcym językiem, gdy znajdą się w 
odpowiednim środowisku. Ponieważ matematyka jest żywym ale drugim językiem dla 
większości uczniów, powinniśmy uczyć matematyki tak, jak naucza się języków obcych, co 
najmniej tak -  z odpowiednim środowiskowym kontekstem, rozpoczynając tak wcześnie, jak 
tylko możliwe, i dając okazję uczniom do 'zanurzenia się' w tym języku.

Najłatwiejszym językiem do nauczenia się jest język ojczysty. Zatem rozpowszechniając 
dobre przykłady użycia matematycznego języka w społeczeństwie poza szkołą daje świetne 
warunki do uczenia się matematyki, ponieważ daje to okazję do częstszego napotykania 
matematyki poza szkołą i przez to matematyka stać się może częścią stałego repertuaru języka 
ojczystego. Co więcej, w przeciwieństwie do języków narodowych, matematyka w swojej 
pisemnej postaci jest taka sama na całym świecie. Taki rozszerzający się zasób matematycz
nej symboliki wydaje się korzystnie obiecujący dla obywatelskiego porozumienia na świecie.
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