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Szilágyi JankaVÉLEKEDÉSEK A MATEMATIKA TANÍTÁSÁRÓLÉS TANULÁSÁRÓL
Bevezetés
Én sosem voltam jó matekból, humán beállítottságú vagyok! - Fölöslegesenpróbálkozom, már a szüleim sem voltak jók matekból! Ilyen és ezekhez hasonlóállításokat biztosan mindannyian hallottunk már akár a szülõktõl családon belül,akár a családon kívül barátoktól, ismerõsöktõl, sõt még tanároktól is. Aztán, hanem, vagy nehezen ment a matematika, megörültünk ezeknek a kibúvóknak,közhiedelmeknek, mert könnyedén elhárítva magunkról a felelõsséget véglegesenmegoldottuk a problémát, hiszen nem a mi hibánk.Néhányunk fejében biztosan megfordul, hogy aki ilyet mond, annak nincs igaza,de a többség véleménye nem a mi oldalunkon áll. Sokan küszködnek a matematikával,és humán „beállítottságúnak” vallják magukat. Csodabogaraknak tartják azokat,akik mindkét területen jól teljesítenek, egyszerre humán és reál „beállítottságúak”.Pedig nem csodabogarak. Mindenki meg tudja tanulni a matematikát is. Igaz, hogya tanulók többsége nem lesz tudós, de valamennyien képesek arra, hogy ezt atantárgyat megértsék, megtanulják, és megszeressék az iskolában. Elsõsorban amatematikatanár feladata az, hogy ebben segítsen, de a folyamat hosszú éstöbbtényezõs, elkezdõdik már az óvodában, és folytatódik az általános iskolában.A tanítók és tanárok hozzáállása az általuk tanított tárgyhoz tükrözõdikmunkájukban (Bandura 1982, Pajares 1992). Szakmájuk iránti kongruenciájuk, hogyhogyan és mit tanítanak, befolyásolja diákjaik hozzáállását az adott tantárgyhoz,továbbá a diákok teljesítményét és eredményeit is (Karp 1991, Pearce és munkatársai1998). A tanulók adott tantárgy iránti érdeklõdésének felkeltése és fenntartása iselsõsorban a pedagógusok munkáján múlik.Mivel a folyamat kulcsszereplõi a matematikát tanító pedagógusok, kezdjük amegoldáshoz szükséges helyzetelemzést egy majdan kisiskolásoknak matematikáttanító hallgatók körében végzett felméréssel. 2003 tavaszán a Szent István EgyetemJászberényi Fõiskolai Karán a tanító szak hallgatói körében kérdõíves felméréstkészítettem, melynek célja az volt, hogy feltárja a hallgatók matematikával, annaktanításával és tanulásával kapcsolatos gondolatait, attitûdjeit.1

EredményekA kérdõívek feldolgozásának eredményei közül a témám szempontjából legérdeke-sebbeket szeretném írásomb an közreadni:
Mi a matematika?Hatvanhatan próbálták meghatározni a fogalmat, közülük többen számokkal ésmûveletekkel, illetve logikus gondolkodással és problémamegoldással azonosítottákazt. A geometriát mint a matematika egyik ágát mindössze tizenöten említették (1.sz. ábra).

1 A vizsgálatban 105 nappali tagozatos, tanító szakos, 19 és 26 év közötti hallgató vett részt,köztük 96 nõ és 9 férfi. A 105 hallgató közül 35-en szakközépiskolában, 70-en gimnáziumbanérettségiztek. A kérdõív két részbõl állt. A nyitott kérdéseket, melyek a válaszadók részletesvéleményét próbálták feltárni, állítások sorozata követte. A hallgatók feladata volt eldönteni,hogy milyen mértékben vonatkozik az adott állítás rájuk. A vizsgálatot a Buffaloi Egyetemdoktoranduszaként végeztem. - Szeretném megköszönni Koczkáné Szécsi Zsuzsannának ésSzilágyiné Hodossy Zsuzsannának a felmérés elkészítéséhez nyújtott segítségét.

Huszonhét válaszadó szerint a matematika egy tantárgy, illetve egy tudomány,kettõ szerint „nehéz, fárasztó és komp likált agyi tevékenység”, egy hallgató nemtudta meghatározni a fogalmat, kilencen pedig nem válaszoltak a kérdésre.
Hozzáállás a matematikáhozA hallgatók hozzáállása a matematikához fele-fele arányban pozitív illetve negatív.Sokan érdekes tantárgynak tartják, és élvezettel foglalkoznak vele még annak ellenéreis, ha nem megy nekik olyan jól, vagy nehezen, csak hosszas magyarázat után érte-nek meg bizonyos dolgokat. Sokan azonban eleve negatívan állnak hozzá.
Miért szereti a matematikát?A válaszadók majdnem fele, összesen 51 hallgató azt válaszolta, hogy nem szeretia matematikát. Ez elég nagy arány, ha arra gondolunk, hogy õk fogják matematikáratanítani a jövõ kisiskolásait. Huszonöten a problémamegoldással járó sikerélményt,örömöt hangsúlyozták:

1. sz. ábra. A Mi a matematika? kérdésre adott válaszok
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Jó érzés, amikor hosszas számolás után végre kijön az eredmény.Nagyon büszke vagyok magamra, amikor teljesen egyedül sikerül megoldaniegy feladatot.Jól esik, amikor trükkös feladatok megdolgoztatják az ember agyát.Tizenkét hallgatót a matematika logikus felépítése fogott meg, ahogy az egyikgondolat a másikra épül. Hét válaszadó azért szereti, mert megkönnyíti a valós életproblémainak a megoldását. Ugyancsak hét hallgató azért szereti, mert fejleszti alogikus gondolkodást, négyen pedig azért, mert szerintük könnyû jó jegyet kapnibelõle. Egy hallgató azt válaszolta, hogy annyira jó tanárai voltak, hogy nem lehetettnem szeretni a tárgyat.
Miért nem szereti a matematikát?Huszonnégyen azt válaszolták, hogy õk igenis szeretik a matematikát. Negyvenena matematikát okolták, mert unalmas, túl nehéz, illetve nem praktikus:Nem szeretem az olyan feladatokat, amelyek megoldása túl sok idõt vesz igénybe,vagy túl sok erõfeszítéssel jár.Túl sok olyan dolgot kell megtanulnunk, amit soha az életben nem fogunkhasználni.Tizenhatan a sikerélmény hiányára hivatkoztak, de nem boncolgatták, hogy milehetett az oka ennek a sikertelenségnek. Nyolc válaszadó a tanárt okolta, mert nemtudta megszerettetni velük a matematikát, harmincöten pedig saját képességeikettartották felelõsnek az ügyben, nekik egyszerûen nem megy a matematika. Ez utóbbicsoport próbálta elhárítani magáról a felelõsséget valamiféle magyarázat segítségével:Egy olyan ember, mint én, aki az irodalmat kedveli, nem képes átlátni komplexösszefüggéseket.Nincs érzékem hozzá, a számok világa nem az én világom.Én humán beállítottságú vagyok, nincsenek matematikai képességeim.Nekem a nyelvekhez van érzékem, nem kellene annyi matekot tanulnom.
Milyen kellemes (pozitív) élményei vannak a matematikával kapcsolatban?Tizenhárman valamilyen tanulmányi versenyen elért sikerre emlékeznek szívesen,harminckilencen pedig egy sikeresen megírt dolgozatra vagy egy jó év végiosztályzatra. Harmincnégy hallgató számára az okozott maradandó élményt, amikoregy nehéz feladattal sikerült egyedül megbírkózniuk. Tízen a tanítójukat említették,és azt hogy mennyire élvezetesek és érdekesek voltak az órák. Hat hallgatónak azokozott nagy boldogságot, ha megértettek valamit, és azt el tudták magyarázni abarátaiknak is, hogy õk is megért sék. Hárman arra emlékeznek, hogy amatematikaórán tanultakat sikeresen alkalmazzák az élet valamely területén. Tizenötválaszadónak nem volt maradandó pozitív élménye.
Milyen rossz (negatív) élményei vannak a matematikával kapcsolatban?

Tizenkilenc hallgatónak nem voltak a matematikával kapcsolatos negatív élményei.Negyvenketten a tanárukra emlékeztek: közülük tízen azt állították, hogy nem tudottrendesen magyarázni; tízen a tanár személyiségét kifogásolták, mert nem volttürelmes, nem volt kedves, szigorú volt, vagy éppen sokat kiabált az órákon. Végülhuszonketten arról panaszkodtak, hogy a tanár nem tartotta õket okosnak:A tanárom azt mondta, hogy fölöslegesen próbálkozom, úgyis buta vagyok amatematikához.Huszonhatan nem szívesen emlékeznek a rossz jegyekre és a sikertelen dolgozatok-ra. Harminchatan azt emlegették, hogy hiába dolgoztak keményen, és hiába tettekmeg minden tõlük telhetõt, mégsem sikerült jobb jegyet kapniuk, mindig csaksikertelenség érte õket. Öten nem kedveltek bizonyos témaköröket, és egy hallgatóarra emlékezett, hogy óra elõtt mindig ideges és nyugtalan volt, sokat aggódott.
Mikor alakultak ki a matematikával kapcsolatos érzelmei?A válaszadók többsége, 58 hallgató az általános iskolai éveket tartotta meghatározófontosságúnak a matematikával kapcsolatos attitûdök kialakulásában. Harmincné-gyen úgy emlékeztek, hogy a középiskola ideje alatt véglegesedtek az érzelmeik.Hárman nem válaszoltak a kérdésre, egy hallgató azt állította, hogy sosem alakultakki a matematikával kapcsolatos érzelmei, és kilencen nem tudtak pontos idõpontotmeghatározni. Az õ hozzáállásuk folyamatosan alakult és változott. Õk kilencen aközépiskolai negatív élmények után a fõiskolán újból megszerették a matematikát.
A matematika értékeA válaszadók többsége hasznos tantárgynak tartja a matematikát, és úgy gondolja,hogy matematika nélkül nehezen lehetne boldogulni a mindennapokban.Arra a kérdésre, hogy miért kötelezõ tantárgy a matematika, ötvenhárman aztválaszolták, mert hasznos és praktikus:Az életünk része, nélküle nem tudnánk boldogulni.Majdnem mindennek ez az alapja. Szükségünk van matematikai tudásra, amikorvásárolunk, számlát intézünk, vagy éppen azt próbáljuk megbecsülni, hogy mennyitapétára lesz szükségünk.A hallgatók másik fele szintén a matematika gyakorlati hasznosságát hangsúlyozta,csak indirekt módon. Õk olyan nélkülözhetetlen képességek fejlesztését említették,mint a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség és a számolási készség.Elvétve volt néhány olyan válasz, hogy a matematika azért kötelezõ, hogy agyerekek ne maradjanak buták, és mert fontos a továbbtanuláshoz, illetve egyalapvetõ tudomány.
A matematika tanításával kapcsolatos vélekedésekA válaszadóknak vegyes érzelmeik vannak a matematika tanításával kapcsolatban.Sokan élvezetesnek tartják a matematika tanítását, és nem csak azért fognak matematikát
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A matematika értékeA válaszadók többsége hasznos tantárgynak tartja a matematikát, és úgy gondolja,hogy matematika nélkül nehezen lehetne boldogulni a mindennapokban.Arra a kérdésre, hogy miért kötelezõ tantárgy a matematika, ötvenhárman aztválaszolták, mert hasznos és praktikus:Az életünk része, nélküle nem tudnánk boldogulni.Majdnem mindennek ez az alapja. Szükségünk van matematikai tudásra, amikorvásárolunk, számlát intézünk, vagy éppen azt próbáljuk megbecsülni, hogy mennyitapétára lesz szükségünk.A hallgatók másik fele szintén a matematika gyakorlati hasznosságát hangsúlyozta,csak indirekt módon. Õk olyan nélkülözhetetlen képességek fejlesztését említették,mint a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség és a számolási készség.Elvétve volt néhány olyan válasz, hogy a matematika azért kötelezõ, hogy agyerekek ne maradjanak buták, és mert fontos a továbbtanuláshoz, illetve egyalapvetõ tudomány.
A matematika tanításával kapcsolatos vélekedésekA válaszadóknak vegyes érzelmeik vannak a matematika tanításával kapcsolatban.Sokan élvezetesnek tartják a matematika tanítását, és nem csak azért fognak matematikát
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tanítani, mert majd arra kényszerülnek. A hallgatóknak azonban mégsincs sokönbizalma. Sokan attól tartanak, hogy nem fogják majd jól tanítani a matematikát;hogy a tanulók olyan kérdéseket tesznek majd fel, amire nem tudnak válaszolni.Negyvenhat hallgató, ha tehetné, nem választaná a matematikát az általa tanítotttárgyak közé, míg harminchatan szívesen választanák, huszonhárman pedig nemtudták eldönteni.Négy hallgató kivételével mindenki egyetértett azzal, hogy nagyon fontos az,hogy a matematikát tanító jól tudja a matematikát. Mindössze huszonkilencen mertékállítani, hogy elég jól értik a matematikát ahhoz, hogy jó matematikatanítók legyenek,huszonkilencen állították, hogy õk nem értik elég jól, és ötvennégyen nem tudtakállást foglalni e kérdésben.

A matematika tanulásával kapcsolatos vélekedésekA hallgatók többsége szerint a matematika tanulása során kreatívak lehetünk, ésmagunktól is felfedezhetünk összefüggéseket; egy matematikai problémát többféle-képpen is meg lehet oldani; és egy jó gondolatmenet fontosabb, mint a helyes vá-lasz. Bár sokan úgy gondolják, hogy a gyerekek sok feladatot meg tudnak oldanianélkül, hogy megtanítanánk õket rá, szerintük mégis a tanítónak be kell mutatniaegy feladat megoldását, mielõtt a gyerekek hasonló feladatok megoldásával próbál-koznának.A hallgatók nagy része egyetért olyan közhiedelmekkel, amelyek egyáltalán nemigazak. Negyvenhét válaszadó szerint a fiúk jobb képességûek matematikából, minta lányok; és ötvenhat szerint ahhoz, hogy igazán megértsük a matematikát,különleges képességek kellenek, amelyekkel csak néhányan rendelkeznek.A hallgatók többsége tisztában van azzal, hogy milyen nagy a tanító felelõsségea tanulási folyamatban. Ötvenhatuk szerint a tanító felelõs a gyerekek matematikaiteljesítményéért; és ugyancsak ötvenhat egyetértett azzal, hogy az iskolai pozitívtapasztalatok kompenzálni tudják az iskolán kívüli hiányosságokat, illetve negatívélményeket.
KövetkeztetésekAz életünk során szerzett élmények és tapasztalatok nagymértékben, sokszormaradandóan befolyásolják egy adott dologhoz való hozzáállásunkat (Richardson1996). Ezt a hallgatók válaszai is igazolják, hiszen néhányuk kivételével mindenkipontosan meg tudta határozni, hogy mikor, milyen helyzetben, miért alakultak ki amatematikával kapcsolatos pozitív, illetve negatív érzelmeik. Nem egyszer magát atanítót jelölték meg mint a matematika iránti érzelmeik kiváltóját. A tanítóknak tehátóriási szerepük van abban, hogy diákjaik hozzáállása a tantárgyhoz hogyan alakul,hiszen többnyire õk felelõsek a tanulók által szerzett tapasztalatokért és élményekért.A válaszadók nagy része tisztában is van a tanítóra háruló felelõsséggel.

Sajnos sok válaszadónak vannak negatív érzelmei a matematikával kapcsolatban.Bár tisztában vannak a matematika értékével és hasznával, sok hallgató egyetért ahelytelen közhiedelmekkel. Többeknek nehézséget okozott a matematika definiálásais. Ezek pedig akarva-akaratlanul is formálni fogják diákjaik véleményét és hozzáállá-sát a tantárggyal kapcsolatban.A pedagógiai és tárgyi tudás mellett fontos lenne odafigyelni arra is a tanítókép-zési folyamatban, hogy milyen a hallgatók hozzáállása a tárgyhoz. A matematika-tanítás célja végül is az, hogy mindenkibõl olyan matematikailag mûvelt felnõtt vál-jék, aki nemcsak tárgyi tudással rendelkezik, és alkalmazni tudja a matematikát, ha-nem szereti is azt, és tisztában van az értékével.
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