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Tóm tắt. Bài báo trình bày phương pháp thiết kế hoạt động mô hình hóa trong dạy học toán
ở trường phổ thông. Nghiên cứu chỉ ra những tình huống mô hình hóa mà giáo viên có thể
khai thác giúp học sinh vận dụng tri thức toán học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Từ đó, giáo viên có thể xây dựng hệ thống bài tập mô hình hóa theo các mức độ khác nhau
nhằm tạo niềm tin cho học sinh khi giải các bài tập có dạng “mở”. Kết quả nghiên cứu đã
khẳng định vai trò và tính hiệu quả của hoạt động mô hình hóa trong việc phát triển năng
lực sử dụng tư tưởng của toán học vào cuộc sống và góp phần đưa toán học ra khỏi phạm
vi lớp học trong nhà trường.
Từ khóa: Mô hình hóa, hoạt động mô hình hóa, bài tập mô hình hóa.

1.

Mở đầu

Mô hình hóa toán học trong giáo dục chính thức xuất hiện đầu tiên tại hội nghị của
Freudental năm 1968. Nhưng một dấu mốc quan trọng của việc giới thiệu mô hình hóa vào nhà
trường là nghiên cứu của Pollak năm 1979. Theo ông, giáo dục toán học phải có nhiệm vụ dạy cho
học sinh cách sử dụng toán trong cuộc sống hàng ngày [1]. Vì thế, hội nghị quốc tế về dạy học mô
hình hóa toán học và áp dụng (ICTMA) được tổ chức hai năm một lần với mục đích thúc đẩy khả
năng vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông. Mô hình hóa
giúp rèn luyện cho học sinh những kĩ năng toán học cần thiết, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng
hợp tác và nghiên cứu, phát triển tư duy lô-gíc và nhận thức ở mức độ cao [10]. Hoạt động này
giúp tăng cường sự gắn kết giữa không gian lớp học với các vấn đề của thế giới bên ngoài, từ đó
giúp học sinh thấy được vẻ đẹp, cấu trúc và ứng dụng của toán học trong thực tiễn [15]. Từ đó giúp
học sinh hiểu sâu và nắm chắc kiến thức toán học trong nhà trường.
Phương pháp mô hình hóa thường được sử dụng để giải quyết lớp các bài toán có lời văn ở
bậc tiểu học. Mô hình thường được biểu diễn dưới dạng biểu tượng như hình chữ nhật, hình thang,
hình tròn, đồ vật, hình ảnh,. . . Nó diễn tả các khái niệm toán học và mối quan hệ giữa các khái
niệm đó có thể là đồ vật, bức tranh hay hình vẽ cụ thể giống như việc sử dụng các khối hình chữ
nhật để biểu diễn các phân số bằng nhau [13]. Tuy nhiên, quá trình mô hình hóa không thể hiện
một cách rõ ràng ở bậc tiểu học. Đối với bậc trung học, học sinh tiếp cận với khối lượng tri thức
lớn hơn, các chủ đề rộng hơn. Bài tập toán học thường được chia thành ba dạng: sử dụng mối quan
hệ trong nội bộ môn toán, giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới dạng các vấn đề toán học thuần túy
và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới dạng các bài toán “mở”. Học sinh cần phải linh hoạt trong
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việc giải hai dạng bài toán đầu tiên, đó là bài toán ứng dụng toán học. Từ đó, chuẩn bị cho việc
tiếp cận dạng bài toán thứ ba là giải toán thực tế thông qua mô phỏng và mô hình hóa toán học.
Quá trình mô hình hóa đòi hỏi hoạt động hợp tác theo nhóm và thảo luận để có thể tập hợp, liên
kết các ý tưởng, lập luận của thành viên trong nhóm [11].
Qua nghiên cứu thực tế, chúng tôi nhận thấy đa số học sinh gặp khó khăn nhiều hơn khi giải
quyết một tình huống thực tế so với một tình huống toán học hóa. Hầu hết các bài tập có nội dung
thực tiễn trong sách giáo khoa mới chỉ dừng ở mức độ “tình huống mô hình toán”. Vì vậy, khi học
sinh chưa được làm quen với quá trình mô hình hóa toán học thì quá trình toán học hóa là một lựa
chọn giúp học sinh hình thành các năng lực cần thiết để từng bước sử dụng tri thức toán học vào
các tình huống nảy sinh trong cuộc sống.

2.
2.1.

Nội dung nghiên cứu
Dạy học bằng mô hình hóa

Để nâng cao năng lực hiểu biết toán học (mathematical literacy) cho học sinh, cần khuyến
khích giáo viên dạy cho học sinh cách thức xây dựng mô hình toán học để trả lời cho những câu
hỏi, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Đối với học sinh, việc xây dựng được một mô hình mới giúp các
em củng cố và vận dụng các khái niệm toán học đã biết. Vì vậy, trong dạy học toán, giáo viên có
thể tổ chức hình thành tri thức cho học sinh theo hai tiến trình sau đây: (1) Trình bày tri thức toán
học (dạng lí thuyết hoặc mô hình toán có sẵn), sau đó hướng dẫn học sinh vận dụng tri thức toán
học đó; (2) Xuất phát từ một vấn đề thực tiễn, xây dựng mô hình toán học, đối chiếu lại vấn đề
thực tiễn, thể chế hóa tri thức toán học cần truyền thụ cho học sinh và vận dụng vào giải bài toán
ở những ngữ cảnh khác nhau. Với tiến trình dạy học thứ nhất, giáo viên có thể tiết kiệm được thời
gian nhưng lại làm mất đi nguồn gốc thực tiễn của các tri thức toán học và vai trò động cơ của các
bài toán thực tiễn và do đó cũng làm mất ý nghĩa của tri thức. Với tiến trình dạy học thứ hai, bản
chất là dạy học bằng mô hình hóa, cho phép khắc phục hạn chế của tiến trình thứ nhất, trong đó tri
thức toán học sẽ được hình thành qua hoạt động khám phá vấn đề thực tiễn với tư cách là kết quả
hay phương tiện để giải quyết vấn đề. Như vậy, dạy học bằng mô hình hóa hay phương pháp mô
hình hóa là một con đường hiệu quả để nâng cao năng lực hiểu biết toán học và năng lực vận dụng
toán học trong thực tiễn cho học sinh [8, 14, 15].
Nhìn chung, mô hình hóa cho phép học sinh kết nối tri thức toán học ở nhà trường với thế
giới thực, chỉ ra khả năng áp dụng các ý tưởng toán học, đồng thời cung cấp một bức tranh rộng
hơn, phong phú hơn về toán học, giúp việc học toán trở nên có ý nghĩa hơn. Do đó, khái niệm mô
hình hóa trong dạy học toán thường được sử dụng với hai mục đích cơ bản sau đây:
- Mô hình hóa để học toán: Mô hình hóa là một phương tiện hỗ trợ việc học các ý tưởng và
khái niệm toán học của học sinh, ví dụ như tạo động cơ, củng cố và vận dụng khái niệm. Mô hình
hóa cũng giúp minh họa những đối tượng toán học trừu tượng, phức tạp và liên hệ với kiến thức
của các môn học khác.
- Học toán để mô hình hóa: Mô hình hóa là một mục đích của việc học toán, qua đó bồi
dưỡng cho học sinh năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy phê phán, năng lực sử dụng công
cụ và ngôn ngữ toán học để mô tả tình huống trong những ngữ cảnh khác nhau của thực tiễn.
Vì vậy, dạy học bằng mô hình hóa trong lớp học sẽ giúp học sinh: (1) Phát triển khả năng
áp dụng toán vào những vấn đề thực tế; (2) Đưa toán học ra khỏi phạm vi lớp học; (3) Sử dụng ngữ
cảnh thực tế là một thành phần then chốt trong quá trình mô hình hóa; (4) Thực hiện chuyển đổi
từ môi trường thực tế sang môi trường toán và ngược lại. Từ đó, có thể nói phương pháp mô hình
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hóa là phương tiện giúp giáo viên truyền đạt tri thức toán học một cách tích cực, tạo động cơ học
tập và học tập có ý nghĩa, tăng cường tính liên môn và tính ứng dụng của toán học trong dạy học
toán ở trường phổ thông [3, 9].

2.2.

Hoạt động mô hình hóa

Một số nghiên cứu gần đây đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu liên quan đến việc vận dụng mô
hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông: Làm thế nào để thiết kế các hoạt động mô hình
hóa có ý nghĩa đối với học sinh? [7, 9]. Thiết kế các hoạt động mô hình hóa như thế nào? Những
khó khăn trong việc thực hiện các giai đoạn khác nhau của quá trình mô hình hóa là gì? Cấu trúc
nhận thức liên quan đến năng lực mô hình hóa và những kĩ năng nhận thức nào liên quan đến giai
đoạn nào của quá trình mô hình hóa? [5].
Hoạt động mô hình hóa có đặc điểm là yêu cầu học sinh toán học hóa các tình huống,
thường là các tình huống thực tiễn. Toán học hóa là thành phần quan trọng của bài toán mô hình
hóa vì nó dựa trên các ý tưởng toán học quan trọng giúp học sinh có thể đào sâu và phát triển sự
thông hiểu toán học. Đây là quá trình chuyển đổi một vấn đề thực tế sang một vấn đề toán học
bằng cách thiết lập các mô hình toán học, thể hiện và đánh giá lời giải trong tình huống thực tế,
cải tiến mô hình nếu cách giải quyết không thể chấp nhận. Mô hình hóa sẽ giúp giáo viên thiết lập
các hoạt động nhóm mới trong lớp học nhằm tạo ra sự xung đột về kiến thức và thúc đẩy quá trình
hợp tác. Hoạt động mô hình hóa tạo cơ hội cho học sinh hiểu được tình huống thực tiễn theo nhiều
cách khác nhau để từ đó chia sẻ kế hoạch, xây dựng mô hình, tranh luận về những ưu nhược điểm
của mô hình, đưa ra quyết định và công bố kết quả [14]. Vì thế, giáo viên cần lựa chọn các tình
huống thực tiễn đòi hỏi việc thu thập các số liệu, hình ảnh hay hiện tượng tự nhiên – xã hội.
Theo Nguyễn Thị Tân An, để giải quyết một tình huống mô hình hóa, học sinh sẽ trải qua
ba giai đoạn của một tình huống được đặt trong ngữ cảnh thực tế từ phức tạp đến đơn giản [1]:
- Tình huống thực tế: Là tình huống xuất phát từ thế giới bên ngoài toán học, không có các
đối tượng, kí hiệu và cấu trúc toán học. Trong tình huống này, thông tin có thể không đầy đủ, dữ
liệu có thể quá nhiều hoặc quá ít, yêu cầu đặt ra thường không rõ ràng dẫn đến có nhiều phương
án để giải quyết vấn đề.
- Tình huống toán học hóa (ứng với mô hình thực tế): Là tình huống vẫn chứa đựng những
yếu tố quan trọng của tình huống thực tế ban đầu, nhưng đã được đơn giản hóa, lí tưởng hóa, đặc
biệt hóa, thêm các điều kiện, giả thiết phù hợp, hạn chế những yếu tố không cần thiết cho phép học
sinh có thể sử dụng công cụ toán học đã được học để giải quyết vấn đề. Giáo viên có thể xây dựng
được nhiều tình huống toán học hóa khác nhau của cùng một tình huống thực tế.
- Tình huống mô hình hóa (ứng với mô hình toán học): Là tình huống bao gồm các đối
tượng toán học và mối quan hệ giữa các đối tượng đó ứng với các yếu tố cơ bản và mối quan hệ
của chúng trong tình huống thực tế.
Như vậy, ở mức độ phức tạp của các tình huống đặt trong ngữ cảnh thực tế sẽ tăng dần từ
tình huống mô hình hóa đến tình huống toán học hóa và tình huống thực tế. Hiện nay các bài tập
trong sách giáo khoa môn Toán phổ thông chủ yếu là “tình huống không đặt trong ngữ cảnh thực
tế” và “tình huống mô hình hóa”. Vì thế, nếu đưa quá trình mô hình hóa vào dạy học, bắt đầu với
một tình huống thực tế sẽ là khó khăn đối với học sinh [1, 2, 9]. Do đó, trong dạy học toán, giáo
viên có thể thiết kế các hoạt động mô hình hóa như sau:
- Xuất phát từ một tình huống thực tế để thiết kế hoạt động. Tình huống này phải phù hợp
với đối tượng học sinh và chứa đựng tri thức toán học mà các em đã được học.
- Xác định danh mục những kiến thức, kĩ năng toán học mà học sinh cần có để xây dựng
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mô hình toán học và giải bài toán bằng công cụ toán học.
- Tạo mối liên kết giữa tình huống thực tế và toán học: Làm cho tình huống rõ ràng hơn (lí
tưởng hóa, đơn giản hóa, đặc biệt hóa); Đưa ra các giả thiết phù hợp; Xác định các biến số trong
tình huống; Thu thập thêm dữ liệu thực tế cho tình huống; Mô tả chi tiết tình huống mô hình hóa.
Bảng dưới đây mô tả một số chủ đề gắn với tình huống mô hình hóa trong dạy học môn
Toán:
Chủ đề
Hàm số
bậc nhất

Hàm số
mũ

Hàm số
bậc hai

Xác suất

Lượng
giác
Diện tích
và thể
tích

Bảng 1. Một số chủ đề gắn với tình huống mô hình hóa

Tình huống
- Mô hình về giá cả, doanh thu và lợi nhuận.
- Bài toán thuê hay mua xe ô tô (nhà chung cư)?
- Bài toán tính số lương người được mời cho sự
kiện, số vé cần in, số xe ô tô trong vài năm tới.
- Tốc độ gia tăng dân số (người, động vật, vi
khuẩn, bệnh tật) hoặc tiền tệ (lợi nhuận kép).
- Ngữ cảnh liên quan đến sự giảm dân số như chu
kì bán rã, sự giảm giá của tiền tệ, lọc chất thải từ
nước hay không khí.
- Quỹ đạo ném bóng, đài phun nước, chuyển
động phóng ra, quỹ đạo vệ tinh, đèn pha rọi, hoạt
động của thiết bị nghe lén, bếp năng lượng mặt
trời.
- Ngữ cảnh liên quan đến định lí Pitago và tính
khoảng cách, tổng của chuỗi số, diện tích, giá cả,
lợi nhuận.
- Xác định giá để kiểm nghiệm mẫu thuốc, kiểm
tra mẫu máu.
- Tổ hợp gen, kiểm tra dấu vân tay và thử ADN.
- Bài toán xố số, lôtô, đánh bạc.
- Xác định chiều cao tòa nhà, dãy núi sử dụng
thiết bị đo góc.
- Bài toán liên quan đến máy bay, đu quay, bãi đỗ
xe, vận tải biển.
- Tối ưu hóa thể tích với diện tích bề mặt nhỏ
nhất.
- Pít-tông và sự dịch chuyển trong máy, sự đốt
cháy.

Tri thức toán học
- Hàm số bậc nhất biểu diễn bằng
bảng và đồ thị.
- Hệ phương trình bậc nhất một ẩn.
- Hồi quy liên quan đến cấp số cộng.
- Hàm số mũ biểu diễn dưới dạng
bảng và đồ thị.
- Phương trình mũ.
- Hồi quy liên quan đến cấp số nhân.
- Hàm số lôgarít.
- Hàm số bậc hai, phương trình bậc
hai.
- Định lí Pitago.
- Phương trình chứa tham số liên
quan đến thời gian, địa điểm trong
không gian 2 và 3 chiều.
- Xác xuất.
- Giá trị kì vọng.
- Hệ thức lượng trong tam giác (tam
giác vuông).
- Tỉ số lượng giác và định lí hàm số
sin, côsin.
- Hình lăng trụ, hình nón, hình trụ,
hình cầu.
- Hệ số tỉ lệ (tỉ số độ dài, diện tích,
thể tích).

Từ các tình huống mô hình hóa, giáo viên tiếp tục chuyển thành các bài tập mô hình hóa
bằng cách mô tả rõ yêu cầu của bài toán, xây dựng hệ thống câu hỏi và nhiệm vụ cụ thể tùy theo
hoạt động cá nhân hay hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động tại lớp hay ngoại khóa toán học.

2.3.

Bài tập mô hình hóa

Vấn đề liên hệ toán học với thực tiễn trong chương trình sách giáo khoa trước đây cũng như
sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000 chưa được quan tâm một cách đúng mức và thường xuyên. Ngay
cả các tài liệu tham khảo dành cho môn Toán cũng thường chỉ chú ý tập trung làm rõ những vấn
đề, những bài toán trong nội bộ toán học. Số lượng các vấn đề lí thuyết, các ví dụ, bài tập toán
trong sách giáo khoa có nội dung liên môn và liên hệ thực tiễn vẫn còn rất ít [2, 9]. Do vậy, giáo
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viên cần tăng cường thiết kế các bài tập mô hình hóa từ những tình huống mô hình hóa trong toán
học nhằm các mục đích sau đây:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích và tổng hợp, trừu tượng hóa và tổng quát hóa,
so sánh và tương tự, hệ thống hóa và đặc biệt hóa, suy diễn và quy nạp,... Qua đó, bồi dưỡng cho
các em năng lực tư duy lôgíc và tư duy phê phán.
- Rèn luyện khả năng sáng tạo, đó là việc tiếp cận kho tàng tri thức mới, sử dụng những
phương pháp và kĩ thuật mới trong phân tích và giải quyết vấn đề.
- Nâng cao tinh thần hợp tác trong học tập, tăng cường tính độc lập và tự tin cho học sinh
thông qua trao đổi, tranh luận trong nhóm.
- Tăng cường tính liên môn trong học tập các môn học khác như Địa lí, Hóa học, Sinh học,
Lịch sử, Môi trường,. . .
Dưới đây là bảng so sánh bài tập mô hình hóa và bài tập toán thường gặp trong sách giáo
khoa phổ thông Việt Nam:
TT
1
2
3
4
5
6
7

Bảng 2. So sánh hai loại bài tập toán trong sách giáo khoa

Bài tập mô hình hóa
Có dạng không quen thuộc
Thường có nhiều đáp án
Cần nhiều thời gian để giải
Dữ liệu và yêu cầu phức tạp
Thực hiện quá trình khám phá
Câu hỏi thường ở dạng “mở”
Quá trình giải theo chu kì

Bài tập toán thường gặp
Có dạng quen thuộc
Chỉ có một câu trả lời đúng
Thời gian giải thường ngắn hơn
Dữ liệu và yêu cầu rõ ràng, đơn giản
Thực hiện theo hướng dẫn
Câu hỏi thường ở dạng “đóng”
Quá trình giải thường tuyến tính

Một mô hình có thể đơn giản, như viết tổng số giá của sản phẩm với đơn vị và số lượng
mua hoặc sử dụng hình hình học để mô tả các vật như hình nón. Mô hình khác có thể phức tạp hơn
như mô tả quá trình, so sánh số nợ ngân hàng, nhu cầu xã hội,... Với sự hỗ trợ của máy tính điện
tử, việc biểu diễn các mô hình này trở nên tương đối dễ dàng. Vì thế, giáo viên nên phát triển các
loại bài tập gắn với hoạt động mô hình hóa như: các bài tập ở dạng điều tra số liệu, khảo sát thực
tế các vấn đề nảy sinh tại địa phương, phân tích các tin tức trên báo chí, thu thập số liệu thông qua
mạng internet,. . . [9]. Qua thực tiễn nghiên cứu trên các nhóm học sinh, chúng tôi đưa ra các mức
độ khác nhau của bài tập mô hình hóa như sau:
* Mức độ 1: Bài tập có yêu cầu tương đối rõ ràng, học sinh có thể hiểu những gì cần làm
và làm như thế nào. Nó chứa những thông tin cần thiết để xây dựng mô hình. Học sinh có thể xác
định rõ phương pháp sử dụng để giải quyết tình huống. Học sinh được kì vọng sẽ tìm kiếm những
thông tin ẩn tàng trong bài toán, xác định phương pháp giải và thực hiện lời giải một cách chính
xác. Không cần thiết phải tìm thêm số liệu để xây dựng mô hình.
Ví dụ 1. Một hãng taxi quy định giá thuê xe đi mỗi kilômét là 6 nghìn đồng đối với 10 km
đầu tiên và 2,5 nghìn đồng đối với các kilômét tiếp theo. Một hành khách thuê taxi đi quãng đường
x kilômét phải trả số tiền là y nghìn đồng. Khi đó, y là một hàm số của đối số x, xác định với mọi
x ≥ 0.
(a) Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng ứng với đoạn [0; 10] và
khoảng (10; +∞).
(b) Tính f(8), f(10) và f(18).
(c) Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x), lập bảng biến thiên của nó và rút ra ý nghĩa thực tiễn của
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bài toán.
Bài tập này mô tả tình huống mô hình hóa, học sinh phải tìm mối liên hệ giữa số tiền phải
trả y nghìn đồng và quãng đường đi được x kilômét (biểu diễn y theo x). Sau đó thiết lập mô hình
hàm số bậc nhất biểu diễn mối liên hệ trên. Cuối cùng học sinh phải vẽ đồ thị hàm số và dựa vào
đồ thị hàm số nhận xét về ý nghĩa của tình huống trong thực tiễn. Đối với bài tập này, học sinh
chủ yếu vận dụng các kĩ năng đại số để thiết lập hàm số và vẽ đồ thị hàm số. Kết quả thực nghiệm
cho thấy, hơn 70% số học sinh hoàn thành tốt bài tập này. Điều đó chứng tỏ các em đã nắm được
phương pháp lập hàm số bậc nhất, kĩ năng vẽ và đọc hiểu đồ thị hàm số bậc nhất tương đối tốt.

Hình 1. Học sinh vẽ đồ thị và bảng biến thiên của hàm số
Tuy nhiên, học sinh chỉ quen với việc giải các phương trình đại số mà không quen thực hành
áp dụng chúng trong việc giải quyết các vấn đề thực tế hằng ngày bởi vì phần lớn các em thường
không đối chiếu thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm từ tình huống mô hình hóa này.
* Mức độ 2: Bài toán chưa rõ ràng về những gì cần làm và làm thế nào để giải nó. Bài toán
không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Do đó, mặc dù có thể gợi ý về những dữ liệu cần đến
nhưng học sinh phải nghĩ đến phương pháp thu thập số liệu và kiểm nghiệm chúng nếu những dữ
liệu thu được có thể đưa ra được câu trả lời.
Ví dụ 2. Người ta thường sử dụng góc để thiết kế chỗ đỗ xe bởi vì hầu hết việc sắp xếp vị trí
đỗ xe đều liên quan đến không gian đỗ. Các cách sắp xếp vị trí đỗ xe thường là đỗ vuông góc hoặc
tạo thành một góc tù so với lề đường (xem Hình 2). Một ưu thế của góc tù là dễ quay lái hơn góc
vuông, nhưng nếu sử dụng góc vuông thì không gian dành cho xe sẽ vừa vặn hơn. Hãy sử dụng lập
luận toán học để đánh giá về nhận xét trên.

Hình 2. Hai cách thiết kế chỗ đỗ xe
Bài tập này mô tả tình huống toán học hóa, học sinh phải xác định thêm dữ liệu, lập giả
thuyết và xây dựng mô hình cho bài toán. Nếu gọi chiều dài được tiết kiệm khi dùng cách đỗ xe
thứ nhất (đỗ thẳng) là K thì ta có K = -lcosα cho mỗi hàng, trong đó l là chiều dài xe đỗ, α là góc
rẽ (xem Hình 3).
Thật vậy, khi chuyển sang cách đỗ thứ hai (đỗ chéo), ta cần một khoảng không gian cho chỗ
đỗ ở vị trí cuối cùng và chiều dài đỗ bằng cạnh huyền của tam giác vuông. Khi đó ta tính được
cosθ = Kl . Hơn nữa, hai góc θ và α bù nhau, nên ta có cosθ = -cosα . Thế vào phương trình K =
lcosθ ta được K = -lcosα.
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Hình 3. Thiết kế kiểu đỗ xe chéo
Đối chiếu với thực tế ta thấy nếu các đường thẳng đỗ xe tạo với lề đường một góc 60◦ thì
góc rẽ vào là 120◦ . Giả sử kích thước của một chỗ đỗ xe là 3 x 5 m. Nếu chuyển từ cách đỗ thứ
nhất sang cách đỗ thứ hai thì mỗi hàng sẽ mất đi K = -5cos120◦ = 2,5 m, điều đó có nghĩa là cần
thêm khoảng không gian để thiết kế cho cách thứ hai.
Đối với bài tập ở mức độ này, ban đầu hầu hết các em học sinh đều lúng túng với phương
pháp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sau khi phân tích về chiều dài của không gian đỗ tiết kiệm được
ở cách thiết kế thứ nhất thì các em đã biết sử dụng kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông
để giải quyết. Kết quả tương tự như bài tập ở ví dụ 1, gần 90% số học sinh không có thói quen đối
chiếu với thực tế để xác định xem không gian tiết kiệm được là bao nhiêu và việc thiết kế còn phụ
thuộc vào hình dạng của bãi đỗ xe.
* Mức độ 3: Bài toán ở cấp độ này bao gồm những thông tin mở, không đầy đủ hoặc chưa
rõ ràng. Không có phương pháp hay gợi ý nào về cách giải quyết bài toán. Học sinh được mong
đợi sẽ phân tích tình huống để giảm bớt những khó khăn và xác định chiến lược tìm kiếm câu trả
lời cho bài toán. Bài toán ở cấp độ này thường xuất phát từ các tình huống thực tế và liên quan đến
vấn đề mô hình hóa các cấu trúc toán học.
Ví dụ 3. Hãy tìm phương án giải quyết các vấn đề sau đây:
a) Đánh giá lượng nước và thức ăn cần thiết để cung cấp cho một thành phố bị thiên tai
trong tình huống khẩn cấp với khoảng 3 triệu người và dự kiến phương pháp phân phối.
b) Mô hình hóa tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng, tốc độ phát triển của vi khuẩn kí sinh và
tốc độ gia tăng dân số.
c) Phân tích nguy cơ có thể xảy ra trong các tình huống sau đây: bệnh dịch, thiên tai, khủng
bố, chiến tranh hạt nhân.
Trong các tình huống nêu trên, mô hình đưa ra có thể phụ thuộc vào một số nhân tố như:
Sự chính xác của câu hỏi? Khía cạnh nào của tình huống chúng ta cần hiểu? Dữ liệu nào về biến
số có ý nghĩa và công cụ toán học ta cần đến? Các mô hình được xây dựng có bị giới hạn bởi kiến
thức và kĩ năng toán học của học sinh hay không?
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, hầu hết học sinh đều đánh giá các bài tập mô
hình hóa ở cấp độ này là không quen thuộc và rất khó. Đa số các em đều gặp nhiều khó khăn khi
chuyển từ vấn đề thực tế sang vấn đề toán học, kết nối các dữ liệu để thiết lập các mô hình ứng
với bối cảnh thực tế. Học sinh thường mắc các sai lầm trong tư duy, phân tích vấn đề và lập luận
toán học. Những khó khăn này cũng được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây ([1, 2, 9]).
Đặc biệt, rất ít học sinh xem xét ý nghĩa của kết quả bài toán trong thực tiễn. Các em chỉ dừng lại
ở việc giải bài toán trong ngữ cảnh toán học, không có thói quen đối chiếu với ngữ cảnh thực tế
và tìm cách cải tiến mô hình đã xây dựng. Do đó, chúng tôi nhận thấy khi giải các bài tập mô hình
hóa, học sinh thường gặp những khó khăn sau đây:
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- Mô hình hóa bao gồm việc chuyển đổi giữa toán học và thực tế theo cả hai chiều, vì vậy
kiến thức toán học và kiến thức thực tế đều rất cần thiết. Tuy nhiên, học sinh thường thiếu kiến
thức thực tế liên quan đến tình huống cũng như kinh nghiệm để tạo ra các mô hình thực tế.
- Học sinh dành nhiều thời gian vào việc hiểu tình huống, thiết lập các giả thiết và nhận ra
các biến số phù hợp. Nhiều học sinh còn lúng túng trong việc tìm phương pháp thu thập dữ liệu
thực tế để cung cấp thêm thông tin về tình huống.
- Tình huống thực tế có thể được lí tưởng hóa, đơn giản hóa theo những cách khác nhau tùy
thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của học sinh và các em mất nhiều thời gian xác định những tri thức
toán học phù hợp để giải quyết tình huống.
- Các bài tập mô hình hóa được đặt trong môi trường thực tế thường phức tạp hơn và có
phương án giải quyết tương đối “mở”. Do đó, có nhiều cách khác nhau để tiếp cận và có thể dẫn
đến nhiều lời giải khác nhau. Vì vậy, trong đánh giá kết quả giáo viên cũng khó dự đoán trước
được các phương án giải quyết của học sinh.
Tóm lại, có thể nói bài tập mô hình hóa dành cho học sinh có các mức độ khác nhau nhưng
khó khăn của học sinh tập trung chủ yếu ở các bước: (1) chuyển từ tình huống thực tế sang mô
hình thực tế; (2) chuyển từ mô hình thực tế sang mô hình toán học; và (3) từ kết quả làm việc với
mô hình toán học đối chiếu lại thực tế và cải tiến mô hình toán học. Trong sách giáo khoa môn
Toán của Việt Nam các bài tập mô hình hóa không được coi trọng, một số bài chỉ mang tính hình
thức, không khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá vấn đề theo các bước của quá trình mô hình
hóa. Hầu hết các bài tập đều dựa trên tình huống mô hình hóa, chưa có bài tập dựa trên tình huống
toán học hóa và tình huống thực tế, đặc biệt là các bài toán mô tả cấu trúc toán học. Điều này có
nghĩa là các bài tập mô hình hóa trong sách giáo khoa đều ở cấp độ 1. Từ đó cho thấy dạy học mô
hình hoá chưa được quan tâm khai thác ở trường phổ thông. Các bước của quy trình mô hình hóa
cũng chưa được thực hiện thật đầy đủ, chủ yếu tập trung ở bước giải bài toán (trong ngữ cảnh toán
học).

3.

Kết luận

Mô hình hóa giúp liên kế toán học trong lớp học với cuộc sống hàng ngày. Đó là quá trình
lựa chọn và sử dụng các kiến thức toán học phù hợp để phân tích các tình huống thực tế và đưa
ra quyết định. Các tình huống mô hình hóa làm cho việc học toán của học sinh trở nên thách thức
hơn so với các nhiệm vụ toán học thông thường (dễ hiểu vấn đề, thường có quy trình, thuật toán
giải). Khó khăn của học sinh tập trung chủ yếu ở bước chuyển từ “tình huống thực tế” đến “mô
hình toán học”. Do đó, để hạn chế những khó khăn trên, giáo viên cần đưa ra một mô hình thực
tế thay vì một tình huống thực tế, nghĩa là giáo viên đã thực hiện bước thứ nhất của quá trình mô
hình hóa. Khi đó, tình huống đưa ra vẫn được đặt trong môi trường thực tế, học sinh phải chuyển
đổi tình huống từ thực tế vào môi trường toán, giải quyết vấn đề toán học, đưa ra kết quả giải bài
toán và giải thích kết quả trong ngữ cảnh thực tế ban đầu. So với tình huống thực tế ban đầu, tình
huống toán học hóa giúp học sinh hình dung rõ hơn về tình huống, có thêm dữ liệu thông tin. Vì
vậy, quá trình xây dựng mô hình toán học diễn ra thuận lợi hơn. Điều này giúp học sinh có thể tiếp
cận hoạt động mô hình hóa trong giờ học toán ở nhà trường phổ thông.
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ABSTRACT
Designing Modeling Activities in Teaching High School Mathematics
The paper presents a method of designing modeling activities in the teaching of high school
mathematics. Research has shown modeling situations that teachers could use to help students use
their knowledge of mathematics to solve real world problems. Using this model, teachers can
create exercises with different levels that will improve students’ confidence when tackling ‘open’
tasks. Research results confirm the role and the effectiveness of modeling activities in developing
students’ mathematical literacy. This approach gives students an opportunity to apply fundamental
mathematical ideas in real life and to encourage the transference of ‘school’ mathematics to the
‘real world’ through the integration of process, content, context and culture.
Keywords: Modeling, Modeling Activity, Modeling Exercise.
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