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Chƣơng 1. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 
Toán học là một ngành khoa học cơ bản giúp phát triển tư duy logic. Tuy nhiên, hoạt 

động học toán không chỉ bao gồm những suy luận hợp lý, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn 

bởi nhiều yếu tố khác nhau thuộc về tâm lý. Như Middlenton (2014) đã chỉ ra, động cơ 

thúc đẩy và duy trì những hoạt động toán học của học sinh liên quan mật thiết đến sự phát 

triển mong muốn, sự yêu thích và thói quen của các em. Chúng tạo nên lý do khiến các em 

lựa chọn tham gia hay từ chối những hoạt động toán học. Bởi vậy, khích lệ hay kích thích 

phát triển những động cơ học tập tốt, thích hợp với từng hoàn cảnh của mỗi cá thể học 

sinh luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục hiện đại. Tương tự, 

việc tạo nên một môi trường giáo dục tích cực, gợi mở, đầy tính khích lệ và dẫn dắt các 

em tham gia vào giải quyết các vấn đề toán học, nhất là giải quyết các vấn đề toán học 

thực tiễn là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. 

Thực trạng dạy và học toán ở Việt Nam hiện nay, theo đánh giá của nhiều chuyên gia 

giáo dục, đã và đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là, toán học ở nhà trường ít phục vụ trực 

tiếp cho thực tiễn cuộc sống, học sinh không biết rõ mục đích của việc học toán, hay các 

em không thấy được mối liên hệ của những vấn đề toán học mà các em đã được học và 

toán học trong cuộc sống hàng ngày. Điều này thường dẫn đến những khó khăn khi giải 

quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống. Một trong những lý do quan trọng đã được tìm hiểu 

từ nghiên cứu trước đây của người viết là chương trình dạy học toán ở các cấp học phổ 

thông tại Việt Nam vẫn còn nặng tính hàn lâm và thiếu thực tiễn cuộc sống.  

 Một số nhà nghiên cứu (ví dụ Palm, 2008; Trần Dũng & đồng nghiệp, 2016, 2019) 

đã đưa ra các bằng chứng thực nghiệm với các phiên bản khác nhau về bối cảnh và mức 

độ xác thực của cùng một vấn đề có thể ảnh hưởng khác biệt đến sự tham gia của học sinh 

vào công việc đã khẳng định sự tác động tích cực của tính xác thực vào khả năng giải 

quyết vấn đề của học sinh. Tuy nhiên, ở đây người viết cũng băn khoăn điều gì đã dẫn đến 

những khác biệt như thế khi các em tham gia vào hoạt động toán học? Yếu tố tâm lý hay 

hoàn cảnh nào đã thúc đẩy các em, cũng như khó khăn gì làm trở ngại các em khi giải 

quyết các vấn đề xác thực? Phải chăng tình huống toán học xác thực mà không thực sự 

xác thực theo tầm hiểu biết của học sinh? Hay các em chưa được chuẩn bị kiến thức thực 

tế một cách đầy đủ để giải quyết và đối mặt với các thách thức toán học xác thực?   

Có nhiều lý do đưa đến những khác biệt giữa các em học sinh khi tham gia vào mô 

hình hoá toán học ở những tình huống mức độ xác thực khác nhau. Tất cả những vấn đề 

này, bao gồm cả mô hình hóa toán học và toán học xác thực, cũng như những khía cạnh 

tâm lý, tình cảm liên quan đến việc học tập nói chung, toán học nói riêng, cũng đã được 

nghiên cứu từ rất lâu bởi các nhà giáo dục (ví dụ như Palm, 2008; Mart´ınez-Sierra, 2013). 

Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục toán học ở Việt Nam, cả mô hình hoá toán học lẫn 

mô hình hóa toán học xác thực vẫn đang là một vấn đề khá mới mẻ. Cũng vậy, đối với các 

vấn đề tâm lý, tình cảm liên quan đến hoạt động toán học xác thực lại càng mới mẻ hơn, 

đó là hầu như chưa được quan tâm nhiều bởi các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam. Đó 

chính là những nội dung chính cho đề tài này: “Nhận thức và thái độ của học sinh khi 

tham gia vào mô hình hóa toán học xác thực”.  

1.2. Lịch sử nghiên cứu của vấn đề 

1.2.1. Mô hình hóa toán học từ khía cạnh nhận thức 

Pollak (1979) là người đầu tiên khởi xướng đưa quy trình mô hình hóa (MHH) theo 

cách có thể sử dụng trong giảng dạy toán học. Quy trình mô hình hóa toán học (MHHTH) 
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đã được đưa vào giảng dạy cuối những năm 1970 trong các khóa học toán của sinh viên 

đại học tập trung vào sáu bước (phân tích vấn đề, toán học hóa, giải quyết, xác nhận, diễn 

giải và lặp lại quy trình) và bổ sung bước bảy là báo cáo (Berry & Davies, 1996).  

Các nghiên cứu của Galbraith và Stillman (2001), Doer (2007), Borroneo Ferri (2007) 

quan tâm đến quá trình MHH của cá nhân học sinh (individual modelling routes) khi tham 

gia mô hình hóa toán học, liên quan đến cách học tập của mỗi cá nhân. Đặc biệt, các khái 

niệm liên quan đến nhận thức như là mô hình tiềm ẩn của học sinh (HS) trong từng giai 

đoạn MHH được quan tâm đề cập đến (Voskoglou 2010).  

Người viết chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh, đó chính là năng lực từ góc nhìn nhận 

thức (cognitive) và tình cảm (affective). Vấn đề nghiên cứu năng lực mô hình hóa toán 

học đã nhận được sự quan tâm ở Việt Nam gần đây. Tuy nhiên, các nghiên cứu về năng 

lực MHH theo quan điểm nhận thức và việc kết hợp các vấn đề tâm lý tình cảm là hầu như 

chưa xuất hiện trong các nghiên cứu giáo dục toán tại Việt Nam. Đó chính là lý do nghiên 

cứu này được tiến hành dựa trên sự tổng hợp các nghiên cứu đã có trước đó và những khe 

hở cần thiết nghiên cứu thêm. 

1.2.2. Nghiên cứu về tính xác thực của các nhiệm vụ  
Galbraith cung cấp cái nhìn toàn diện về tính xác thực bao gồm bốn khía cạnh: nội 

dung, quy trình, tình huống và kết quả. Tập trung vào khía cạnh mô phỏng, Palm (2009) 

đã phát triển một lý thuyết xác thực cho các nhiệm vụ, nhằm tạo ra các nhiệm vụ có thể 

mô phỏng các tình huống trong cuộc sống thực. Lý thuyết kêu gọi một sự tương đồng giữa 

các bài toán bằng lời và các tình huống thực tế liên quan đến tám tính năng: sự kiện, câu 

hỏi, thông tin, trình bày, mục đích, chiến lược giải pháp, điều kiện hỗ trợ và yêu cầu giải 

pháp.  

Riêng với các nghiên cứu liên quan đến các nhiệm vụ xác thực, một lĩnh vực được 

nhiều nhà nghiên cứu về MHH trên thế giới quan tâm (Vos, 2011; Niss, 1992; Palm, 

2008, 2009; ...) thì ở Việt Nam vẫn đang là vấn đề sơ khởi. Điển hình là các công trình 

của Trần Dũng và các đồng nghiệp (2016, 2019). Nhóm nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các 

nhiệm vụ ở mức độ xác thực hơn ảnh hưởng tích cực đến năng lực MHH của HS. Đồng 

thời các nghiên cứu cũng cho thấy các Mô hình thực (True modelling), chẳng hạn như các 

nhiệm vụ mang tính chất dự án phát huy được năng lực MHH của HS hoàn thiện hơn. 

Như vậy, trong xu thế giáo dục toán học toàn cầu hướng tới cuộc sống thực, nghiên cứu 

về mô hình hóa xác thực ở Việt Nam quả thật đang là một nhu cầu cần thiết. 

1.2.3. Nghiên cứu về thái độ của học sinh đối với toán học 
Có nhiều lý thuyết khác nhau về các loại cảm xúc, mức độ ý thức và mối quan hệ 

giữa cảm xúc và nhận thức (Hannula, 2011). Một số quan điểm cho rằng cảm xúc cơ bản 

có sự khác biệt về mặt tâm lý (ví dụ như hạnh phúc, buồn, sợ hãi, giận dữ, ghê tởm, xấu 

hổ, ngạc nhiên và hào hứng). Và các đánh giá về nhận thức và xã hội khác nhau được coi 

là bên ngoài cảm xúc.  

Tóm lại, từ các công trình nghiên cứu về nhận thức và tình cảm của các học giả trên 

thế giới, chúng ta thấy rằng cho đến thời điểm hiện nay các khía cạnh về nhận thức và tình 

cảm đã trở nên chiếm ưu thế trong giáo dục toán học hiện đại. Kaiser và Stillman (2015) 

trong tuyển tập các báo cáo khoa học của ICTMA-17 “Những triển vọng quốc tế về dạy và 

học Mô hình hóa Toán học” đã nhận định rằng đây thật sự là một bước chuyển mình quan 

trọng trong nghiên cứu giáo dục Toán học.  
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1.3. Câu hỏi nghiên cứu  
a) Năng lực mô hình hóa toán học của học sinh thay đổi như thế nào khi các em tham gia 

giải quyết các tình huống xác thực? 

b) Thái độ, tình cảm của HS trước và sau khi tham gia mô hình hóa toán học tập trung vào 

các nhiệm vụ xác thực thay đổi như thế nào và điều gì giải thích cho sự thay đổi này? 

c) Giáo viên có vai trò và những hỗ trợ như thế nào khi HS tiến hành MHH toán học? 

 

Chƣơng 2. KHUNG LÝ THUYẾT THAM CHIẾU 

2.1. Năng lực mô hình hóa toán học 

Năng lực mô hình hóa toán học được định nghĩa là “khả năng xác định các câu hỏi, 

các biến, mối liên hệ hoặc giả định có liên quan trong một tình huống thực tế nhất định, 

chuyển đổi chúng thành toán học, giải thích và xác nhận giải pháp cho vấn đề toán học có 

liên quan đến tình huống đã cho” (Werner Blum, Peter L. Galbraith, Hans-Wolfgang 

Henn & Morgens Niss, 2007, tr.12). Việc đánh giá năng lực tùy thuộc vào khái niệm năng 

lực được sử dụng. Chẳng hạn, theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA), năng 

lực mô hình hóa toán học không chỉ là khả năng MHH mà là sự sẵn sàng giải quyết các 

vấn đề với các khía cạnh toán học được lấy từ thực tế thông qua mô hình hóa toán học 

(Kaiser 2007, trang 110).  

Maaß (2006) phân loại các năng lực MHHTH thành ba lĩnh vực khác biệt: Nhận thức 

(cognitive), tình cảm (affective), và năng lực siêu nhận thức (metacognitive). Cũng trong 

trường phái này, năng lực MHHTH của HS từ góc nhìn nhận thức được các nhà nghiên 

cứu (Lesh & Doerr, Rita Borromeo Ferri, ...) quan sát, phân tích nhằm nghiên cứu quá 

trình hoạt động của mô hình ngầm ẩn bên trong trí óc của học sinh như thế nào. Các quá 

trình nghiên cứu như thế này thường được tiến hành kèm với tâm lý học nhận thức và 

những gì diễn ra bên trong trí óc của một cá nhân là không dễ dàng để quan sát được, tuy 

nhiên quá trình nghiên cứu có thể đưa ra những lý giải cũng như hiểu được khả năng nhận 

thức, các lối mòn tư duy hay nắm bắt tâm lý người học sẽ hỗ trợ rất lớn cho công cuộc 

nghiên cứu cũng như cho công tác giáo dục và giảng dạy. 

Với mục đích nghiên cứu liên quan đến các khía cạnh nhận thức, cũng như xem xét 

vai trò giáo viên trong quá trình mô hình hóa toán học của học sinh, người nghiên cứu lựa 

chọn quy trình mô hình của Reusser (1997), Kaiser 2005 và Blum / Leiss (2005).  

2.2. Quy trình mô hình hóa dƣới góc độ nhận thức 

Reusser giả định rằng một mô hình tình huống xuất hiện khi một cá nhân minh họa 

tình huống được mô tả trong nhiệm vụ thông qua một biểu diễn bên trong trí óc. Quy trình 

MHH được thực hiện trên cơ sở như sau: Bắt đầu từ một tình huống thực, tình huống đó 

được lý tưởng hóa ((1) trong Hình. 2.3), tức là đơn giản hóa hoặc cấu trúc hóa để có được 

một mô hình thực. Sau đó, mô hình thực này được toán học hóa (2), tức là được chuyển 

sang ngôn ngữ toán học để dẫn đến một mô hình toán học của tình huống ban đầu (3). Các 

xem xét toán học trong mô hình toán học tạo ra kết quả toán học (4) phải được giải thích 

lại trong tình huống thực tế (5). Tính đầy đủ của các kết quả phải được kiểm tra, tức là xác 

nhận. Trong trường hợp một giải pháp không đạt yêu cầu quá trình này phải được lặp đi 

lặp lại. (Kaiser 2005, 101) 
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Hình 2.3. Quy trình mô hình hóa toán học từ quan điểm nhận thức. 

2.3. Các cấp độ xác thực trong mô hình hóa toán học  

2.3.1. Bài toán bằng lời 

Các bài toán bằng lời đơn giản chỉ là một bài toán thuần túy nhưng được phủ lên bằng 

những từ liên quan đến thế giới thực "(Niss, Blum, and Galbraith 2007, tr. 11). Do đó, quá 

trình tìm kiếm giải pháp chỉ bao gồm một cách giải thích đơn giản như trong ví dụ này: 

Nam đầu tư 15 tỷ Đồng trong một quan hệ gồm bốn đối tác. Tổng mức đầu tư 

của tất cả các đối tác là 240 tỷ Đồng. Tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp mà Nam 

sở hữu là bao nhiêu? 

2.3.2. Áp dụng chuẩn 

Các áp dụng chuẩn là những vấn đề trong đó chiến lược giải pháp là "gần gũi hơn với 

bản chất của bối cảnh thực tế đã được đưa ra" (Niss, Blum, and Galbraith 2007, trang 12) 

và phần thông tin của vấn đề cho toán học phân tích tương đối đơn giản. Chẳng hạn, 

Tất cả học sinh trong trường Trung Học Phổ Thông Thuận Hóa sẽ cùng nhau tham 

quan một số di tích lịch sử ở Huế. Bạn và các thành viên khác của ban tổ chức sẽ 

lên kế hoạch sắp xếp và đặt xe. Học sinh của trường có 360 em. Mỗi xe có thể chở 

35 em. Điền vào mẫu đơn đặt hàng, bạn sẽ gửi cho nhà xe Kha Trần để đặt xe. 

(dựa theo phiên bản xe bus Dung Tran, Barbara J. Dougherty 2014). 

Hình 2.5. Một phiên bản về vấn đề xe bus – một áp dụng chuẩn 

2.3.3. Mô hình thực 

Các vấn đề mô hình thực bao gồm quy trình đầy đủ: với một câu hỏi ban đầu, kế tiếp 

xây dựng một mô hình, sau đó giải quyết, giải thích, và cuối cùng xác nhận trong một tình 

huống toán học và trong bối cảnh thực tế.  

Ví dụ, Các sinh viên sư phạm Toán được yêu cầu nhiệm vụ như sau: “Hiện tại, trong 

khuôn viên trường đại học của chúng tôi, có năm khu vực đậu xe, trông khá lộn xộn. Bạn 

có thể thiết kế một bãi đậu xe cho trường để giải quyết vấn đề hiện tại và để nó trông gọn 

gàng không?”  

Xe du lịch Kha Trần – Phiếu đặt xe 

Họ và tên:......................................................... 

Trường:............................................................ 

Ngày tham quan:.............................................. 

Số lượng xe đặt:................................................ 

Yêu cầu khác:................................................... 



 

5 

 

2.4. Kiến thức và năng lực giáo viên trong dạy học MHH 

Ang (2012) đã đề xuất khung hướng dẫn mô hình hóa toán học nhằm hướng dẫn và 

tạo điều kiện cho các giáo viên làm quen với mô hình toán học trong việc chuyển các ý 

tưởng mô hình hóa thành các bài học MHH. Khung hướng dẫn này dựa trên kiến thức nội 

dung sư phạm của Shulman (1986) và kiến thức cơ bản trong việc dạy học mô hình hóa. 

Bảng 2.1. Khung lập kế hoạch/Thiết kế Kinh nghiệm học tập MHHTH (Tan, 2012) 

Thành phần khung Giải trình 

1. Mức độ trải nghiệm nào? 

 

 

2. Kỹ năng / Năng lực gì? 

 

3. Công cụ Toán học được sử 

dụng? 

 

 

4. LÀM THẾ NÀO để giải 

quyết vấn đề / mô hình? 

5. TẠI SAO trải nghiệm này là 

một thành công? 

Mức độ 1: HS nắm được các năng lực MHH 

Mức độ 2: HS vận dụng được MH đã biết vào tình 

huống mới 

Mức độ 3: HS sẵn sàng xây dựng MH hoặc tự điều 

chỉnh các MH đã biết cho phù hợp 

Liệt kê tất cả các kỹ năng và năng lực MHH cụ thể. Nêu 

vấn đề cần giải quyết, nếu có. 

Viết ra các khái niệm toán học, công thức hoặc phương 

trình cần sử dụng. 

Chuẩn bị và cung cấp các giải pháp hợp lý cho vấn đề. 

Liệt kê các yếu tố hoặc kết quả có thể giải thích tại sao 

trải nghiệm này được coi là thành công và tìm ra chúng 

trong suốt hoạt động. 

 

B. THÁI ĐỘ - TÌNH CẢM 

2.5. Tình cảm trong giáo dục toán  

Tình cảm (affect) là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong nghiên cứu giáo 

dục toán học vì những lý do khác nhau (McLeod, 1992). Một nhánh nghiên cứu tập trung 

vào vai trò của cảm xúc (emotion) trong tư duy toán học nói chung và trong việc giải 

quyết vấn đề nói riêng. Nhánh còn lại tập trung vào vai trò của tình cảm trong học tập và 

trong bối cảnh xã hội của lớp học.  

Bảng 2.3. Các yếu tố tình cảm trong giáo dục toán. 

Thành phần Ví dụ 

Niềm tin 

 Về toán 

 Về bản thân 

 Về việc dạy toán 

 Về bối cảnh xã hội 

 

 Toán học dựa theo các quy tắc 

 Tôi có thể giải quyết vấn đề 

 Dạy là thuật lại 

 Học là cạnh tranh 

Thái độ 

 
 Không thích chứng minh hình học 

 Thích thú giải quyết vấn đề 

 Thích thú khám phá việc học 

Cảm xúc  Vui mừng (thất vọng) khi giải quyết các vấn 

đề không quen thuộc 

 Phản ứng thẩm mỹ (aesthetic) đối với toán 

2.6. Thái độ 

Thái độ (attitude) là một trạng thái cảm xúc bộc lộ ra ngoài thông qua sự thể hiện của 

hành vi dựa trên nền tảng của nhận thức. Như vậy, thái độ bao gồm 3 thành phần cơ bản: 

nhận thức, cảm xúc và hành vi.  
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                     Hình 2.6. Mô hình thái độ 

2.7. Phƣơng pháp thiết kế câu hỏi cho bảng câu hỏi 

2.7.1. Phƣơng pháp Likert 

Một ví dụ minh họa cho phương pháp Likert, thang đánh giá từ mức độ 1 đến 5 được 

sử dụng cho các phát biểu liên quan đến thái độ đối với toán học (xem H. 2.8). 

 
H.2.8. Ví dụ phương pháp Likert 

2.7.2. Phƣơng pháp đối nghĩa 

Ví dụ sau mô tả các mức độ đánh giá các cặp khái niệm đối nghĩa (xem H. 2.9).  

 
H. 2.9. Ví dụ phương pháp đối nghĩa nghĩa 

2.7.3. Phƣơng pháp xếp hạng 

 
H. 2.10 Ví dụ phương pháp xếp hạng 

2.7.4. Phƣơng pháp phỏng vấn 

Hành vi Nhận thức 

Cảm xúc 
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Có một số cách tiếp cận có thể có: phỏng vấn với câu hỏi kết thúc mở, phỏng vấn có 

cấu trúc cao, phỏng vấn câu hỏi được bố trí sẵn, các cuộc phỏng vấn cho các bảng câu hỏi 

đã xác nhận. Phỏng vấn có nhiều ưu điểm. Chúng có thể được sử dụng để thu thập thông 

tin từ những người không thể đọc hoặc cho người không phải là người bản xứ. Các cuộc 

phỏng vấn có thể làm giàu thêm dữ liệu, làm rõ các câu hỏi và câu trả lời khả năng mơ hồ. 

Nhược điểm phỏng vấn là chúng rất tốn thời gian, thường khó lập kế hoạch, không có 

"điểm số" cuối cùng, và thường khó để rút ra kết luận cuối cùng một cách rõ ràng. Tuy 

nhiên, những dữ liệu thu từ phương pháp này do đối tượng trực tiếp cung cấp bằng các 

biểu hiện và lời nói thông qua các video hoặc ghi âm nên có giá trị và độ tin cậy cao.  

 

Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để trả lời các các câu hỏi nghiên cứu ở trên, phương pháp dạy học thực nghiệm 

(teaching experiment) đóng vai trò là một phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu này. 

Trong quá trình nghiên cứu này, phương pháp kết hợp (mixed method) (Ross & 

Onwuegbuzie, 2012) giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thực hiện 

để thu thập dữ liệu nhằm trả lời các câu hỏi đặt ra. Từ quan sát, video, và bài làm của HS, 

người nghiên cứu phân tích năng lực MHH của HS thay đổi như thế nào để trả lời cho câu 

hỏi thứ nhất. Cụ thể: 

 Dữ liệu định lượng bao gồm các điều tra khảo sát (Alennezi, 2008) và bài kiểm 

tra (Haines & nnk, 2001). Các bảng khảo sát được tiến hành để thu thập số liệu và các 

thông tin liên quan đến các yếu tố thái độ, tình cảm của học sinh trước và sau khi tham gia 

MHH như thế nào. Các bài kiểm tra là một bộ câu hỏi trắc nghiệm đóng và mở tập trung 

vào các vấn đề tương ứng với các bước trong quy trình MHH (Haines & nnk, 2001). 

 Dữ liệu định tính được thu thập thông qua các nghiên cứu trường hợp (Tran & 

nnk, 2019) được sử dụng cho GV và một số HS nhằm trả lời cho câu hỏi số 1 và 3. Các dữ 

liệu bổ sung thể hiện từ bài làm, báo cáo của HS sẽ được thu thập thông qua video về quá 

trình MHH và các cuộc phỏng vấn được thực hiện sau quá trình thực nghiệm. 

3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu  

Đối tượng tham gia trong nghiên cứu này gồm có 2 GV và 128 HS lớp 10 của trường 

THPT Hai Bà Trưng và trường THPT Thuận Hóa. Các lớp HS này được lựa chọn theo 

mẫu thuận tiện (convenience sampling), các đối tượng này sẵn sàng tham gia nghiên cứu. 

Ngoài ra, hai trường học này được chọn bởi có những khác biệt về mặt địa lý và học lực 

đầu vào. 

3.1.2. Công cụ nghiên cứu 

a) Công cụ thu thập dữ liệu định lƣợng 

 Bảng hỏi: 

Bảng hỏi được thiết kế dựa theo thang đo lường thái độ của Alennezi (2008) nghiên 

cứu trên 1346 học sinh vào độ tuổi 14-15 ở Kuwait. Bảng hỏi gồm có 57 phát biểu chủ 

yếu tập trung để đo lường 4 thành phần: tầm quan trọng của môn toán, thái độ, sự tự tin 

trong việc học toán và niềm tin với toán.  

 Bài kiểm tra trắc nghiệm đóng và mở 

Bài kiểm tra là một bộ các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các bài toán thực tế bao 

gồm 4 câu dạng đóng và 4 câu hỏi dạng mở.  

b) Công cụ thu thập dữ liệu định tính 
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 Bốn nhiệm vụ MHHTH theo các cấp độ khác nhau:  

Bảng 3.2. Bảng các nhiệm vụ xác thực 

Các nhiệm vụ Cấp độ xác thực Thời điểm và nội dung 

toán đã học 

Nguồn 

1. Đài phun 

nước 

(1) Bài toán bằng 

lời  

Tuần 8, HS đã học HS bậc 

hai 

Luận Án, Nguyễn 

Thị Tân An (2014) 

2. Bài toán trái 

thơm 

(2) Áp dụng 

chuẩn 

Tuần 9, HS đã học đại 

cương về phương trình 

 IMFUFA tekst 

(2009) 

3. Máy bay cứu 

hộ 

(2) Áp dụng 

chuẩn 

Tuần 11, HS đã học 

phương trình và hệ 

phương trình bậc nhất 

nhiều ẩn, vectơ và hệ trục 

tọa độ 

 Kaiser (2004) 

4. Dự án xây 

dựng cầu vượt 

sông Hương 

(3) Mô hình thực Giới thiệu dự án tuần 10, 

HS thực hiện theo nhóm 

trong  thời gian 3 tuần và 

báo cáo vào tuần 13 

Dựa trên nhu cầu 

thực tế của thành 

phố Huế 

 Các video và ghi âm trong quá trình thực nghiệm 

Các video được lưu dữ kèm theo ghi âm hỗ trợ âm thanh tốt hơn, toàn bộ dữ liệu sau 

đó được chuyển sang dạng văn bản và kết hợp với bài làm trên giấy để tiến hành phân tích 

dữ liệu.  

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt sẽ được mời phỏng vấn để làm rõ những vấn đề 

chưa thể hiện nơi dữ liệu video, ghi âm và bài làm (đây cũng chính là những mô hình 

dạng tiềm ẩn thuộc khía cạnh nhận thức). Đồng thời, những chia sẻ của các em về tình 

cảm, thái độ đối với môn Toán trước và sau khi tham gia MHH toán học sẽ được bày tỏ 

thông qua phỏng vấn.  

3.1.3. Dữ liệu thu thập:  

Các dữ liệu bao gồm: bài khảo sát (BKS) cá nhân, bài kiểm tra (BKT) cá nhân, bài 

làm theo nhóm, bài báo cáo dự án theo nhóm, video/ghi âm.  

3.2. Phân tích dữ liệu 

 Bảng hỏi 

Phần mềm SPSS được sử dụng để thống kê các số liệu làm căn cứ cho việc phân tích 

và lý giải kết quả.  

 Bài kiểm tra 

Công cụ mã hóa được sử dụng trên cơ sở các chuyên gia đi trước đã thành lập và đưa 

ra lý do cho sự lựa chọn của họ về các đáp án (Haines, Crouch & nnk, 2001; Tran & nnk, 

2019).                     Bảng 3.6. Thang đánh giá bài kiểm tra 

     Đáp án 

Câu 

A B C D E 

1 0 1 2 0 0 

2 0 0 0 2 1 

3 1 0 0 0 2 

4 0 2 0 1 0 

5 0 2 0 1 0 
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 Các nhiệm vụ MHHTH 

Tất cả các bài làm của học sinh được phân tích theo các bước của quy trình MHH để 

có thể thấy được sự chuyển biến về nhận thức cũng như những khó khăn của các nhóm 

khi tham gia giải quyết các tình huống thực tế. Các tuyến mô hình và số lượng mô hình 

được theo dõi qua cả quá trình HS tham gia MHH, cũng như các công cụ toán mà HS lựa 

chọn để giải quyết vấn đề và khả năng kết nối thực tế cũng được quan tâm. Bài làm dự án 

cầu vượt sông Hương được thu thập và tổng hợp tương tự như ba nhiệm vụ trước. Tuy 

nhiên, bài làm dự án còn được mã hóa theo thang đánh giá rubric (xem phụ lục) (Tran & 

nnk, 2019) kết hợp đánh giá năng lực MHHTH theo quy trình của Kaiser (2007) và sự 

chuyển đổi từ mô hình ẩn sang mô hình tường minh của Borromeo Ferri (2006).  

Dữ liệu gồm 5 nhóm học sinh được lập theo bảng so sánh riêng bao gồm thêm các dữ 

liệu thu được từ video, ghi âm, phỏng vấn mà dữ liệu bài làm không thấy được. Ngoài ra, 

một số mô hình ẩn không thể hiện nơi các bài làm hay báo cáo được phỏng vấn để tìm 

hiểu thêm.Một số câu hỏi dành cho GV sẽ được đặt ra để khảo sát thêm về kiến thức 

chương trình và quan điểm của GV về việc tích hợp các nội dung liên quan đến MHHTH 

vào lớp học. Kết quả phỏng vấn, quan sát và phân tích video sẽ được lồng vào phân tích 

trong các tình huống để lý giải các hiện tượng, nhận thức và hành vi, tình cảm của HS 

trong quá trình giải quyết các tình huống xác thực. 

 

CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ 

4.1. Chuyển biến về năng lực mô hình hóa toán học 

4.1.1. Sự chuyển biến về số lƣợng mô hình và quy trình mô hình hóa qua các nhiệm 

vụ MHH 

Các quy trình mô hình của học sinh là đa dạng khi tham gia các nhiệm vụ 

MHH. Đặc biệt, quy trình và số mô hình (MH) phần lớn tăng lên sau ba nhiệm vụ đầu 

tiên đối với Nhóm 3, 4, 5 (nhóm trung bình – khá). Ngược lại, hai Nhóm 1, 2 (nhóm khá – 

giỏi) lại ít có sự thay đổi kể cả về số mô hình lẫn quy trình MHH qua ba nhiệm vụ này 

(xem Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Quy trình MHH và số lƣợng MH của các nhóm qua ba nhiệm vụ và dự án 

(1 ,2 ,3 … tương ứng với các bước của quy trình ở Hình 4.1)   

 Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Dự án 

Nhóm 1 1345 (1 MH) 1233 (2) 1234 (1) 13345 (2) 

Nhóm 2 12345 (1) 12 (1) 1234 (1) 123334 (3) 

Nhóm 3 133 (2) 12345 (1) 123234 (2) 12 (1) 

Nhóm 4 13 (1) 1234 (1) 1232345 (2) 1234 (1) 

7 0 1 0 0 2 

8 0 2 1 1 0 
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Nhóm 5 13 (1) 12 (1) 12323 (2) 12 (1) 

Quá trình MHH của các nhóm qua ba nhiệm vụ đầu thể hiện theo hai nhóm xu 

hướng: a) Nhóm xu hướng thứ nhất bao gồm hai nhóm đầu tiên và b) Nhóm xu hướng thứ 

hai bao gồm ba nhóm còn lại. Tuy nhiên, ở nhiệm vụ dự án hai Nhóm xu hướng này có 

chuyển biến ngược lại. Các ví dụ minh họa cho những chuyển biến đó được phân tích chi 

tiết trong phần kế tiếp.  

4.1.1.1. Nhiệm vụ thứ nhất 

 
                                  Hình 4.2. Nhiệm vụ thứ nhất 

Từ mô hình thực học sinh nhóm 1 đã chuyển trực tiếp thành mô hình toán: “Cần 

Parabol”, “Gắn đài phun nước với hệ trục tọa độ” (MH thực => MH toán).  

Kế tiếp, học sinh làm việc trong môi trường toán để đi đến kết quả toán: 

“(P): y= ax
2
+bx+c ( 0a  ). Vì (P) đi qua các điểm A(2,0) B(-2,0) C(1,4; 1,53) nên thay 

vào giải hệ: 
3 2

3
4

y x


  ”. Học sinh giải thích thêm độ cao của thác nước là hệ số y của 

đỉnh (P) và do đó, chiều cao   3h   (MH toán => Kết quả toán).  

Từ đây, học sinh đi đến kết quả thực, kết luận cho kết quả vừa tìm được chính là độ 

cao của đài phun nước là 3m  (Kết quả toán => kết quả thực) (xem Hình 4.3) 

Như vậy, có thể tóm tắt các bước MHHTH của nhóm này như sau: 

(1)=>(3)=>(4)=>(5) 

 
Hình 4.3. Bài làm Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ nhất 

Nhóm 2 giải quyết hoàn toàn tương tự Nhóm 1 bằng cách sử dụng công cụ toán là 

giải hệ và tìm phương trình Parabol. Tuy nhiên, sau khi hiểu vấn đề nhóm này thảo luận 

có hai hướng giải quyết “hoặc là Parabol hoặc là đồng dạng” (MH thực => MH tình 

huống). Sau quá trình thảo luận các em thống nhất đi đến mô hình toán là “xác định công 
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thức (P)”, khác với Nhóm 1 đã chuyển đến mô hình toán ngay từ bước đầu tiên. Kết quả 

nhóm này cũng là 3m. 

Ngược lại, học sinh nhóm 3,4 và 5 thấy khó khăn và bỡ ngỡ khi giải quyết vấn đề. 

Mặc dù các em hiểu được vấn đề và xác định đi tìm Parabol (MH thực => MH toán 1). 

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình toán, học sinh nhóm này lại chuyển sang mô hình toán 

thứ 2 là tìm độ cao bằng hệ thức lượng trong tam giác (MH toán 1 => MH toán 2). Học 

sinh đã làm việc trong môi trường toán nhưng chưa đưa ra kết quả toán phù hợp: “Ta có 

BH=HC=2. Gọi E là điểm cách B 0,6m. I là điểm của tay người đó đụng nước, AH là 

chiều cao. Áp dụng định lý Talet: 

BE IE

BH AH


 

0, 6 1, 53

2 AH
  

Từ đó suy ra 5.1AH  ” (MH toán 2=> Kết quả toán) 

 

4.1.1.2. Nhiệm vụ thứ hai 

 
                             Hình 4.6. Nhiệm vụ thứ hai 

Đối với nhiệm vụ này, học sinh nhóm 1 hiểu vấn đề, thảo luận và đi đến mô hình 

tình huống “tìm hình dạng, hàm số của đường cắt, …” (MH thực => MH tình huống). Từ 

đây, học sinh thảo luận chuyển đến mô hình toán thứ nhất “so sánh hàng ngang và hàng 

dọc” (MH tình huống => MH toán 1). Tuy nhiên, học sinh không tiếp tục thực hiện mô 

hình này mà chuyển sang mô hình thứ hai “cắt đường xoắn ốc hay cắt theo vòng elip” 

(MH toán 1 => MH toán 2). Từ mô hình này học sinh đi đến kết quả toán là cắt theo 

vòng elip “tỉ lệ vàng của dãy Fibonacy, đề cập đến diện tích cắt”, học sinh không giải 

thích gì thêm (MH toán 2 => kết quả toán). 
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             Hình 4.7. Bài làm của Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ hai 

Ở đây, học sinh đã đề cập đến mô hình so sánh hàng ngang và hàng dọc (nghĩa là 

cạnh và đường chéo tứ giác). Tuy nhiên, các em lại không thực hiện mô hình này mà đi 

đến mô hình thứ hai là cắt theo hình elip, thế nhưng trong thực tế hình xoắn ốc mà các 

mắc tạo thành không có dạng elip. Điều này khiến các em đi đến các công cụ toán phức 

tạp hơn (dãy Fibonacy) nhưng lại không đem đến hiệu quả giải quyết. 

Học sinh các nhóm 3,4 và 5 đã thể hiện quy trình MHH hoàn thiện hơn. Các em đọc 

hiểu vấn đề, thảo luận và vẽ hình “các mắc tạo thành hình thoi hoặc hình bình hành” (MH 

thực=>MH tình huống). Từ đây, các học sinh xây dựng mô hình toán “so sánh cạnh và 

đường chéo” (MH tình huống=>MH toán). Học sinh làm việc trong môi trường toán, sử 

dụng công cụ là định lý Pytago (MH toán => kết quả toán). HS làm việc trong môi 

trường toán để đưa ra kết quả: Vì AC = 2a còn AB = a nên khi cắt theo đường chéo thì sẽ 

lợi hơn so với cắt thẳng vì diện tích vứt đi sẽ ít hơn” (Kết quả toán => kết quả thực). 

Quá trình giải quyết vấn đề của học sinh nhóm này gặp phải một số nhầm lẫn: lỗi tứ 

giác có các cạnh bằng nhau là hình vuông và lỗi phép tính sai ở AC. Tuy nhiên các bước 

chuyển tiếp cho thấy học sinh dần quen thuộc hơn ở nhiệm vụ này và công cụ giải quyết 

mô hình toán được sử dụng là hoàn toàn hợp lý.  

 
Hình 4.8. Bài làm của Nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ hai 

4.1.1.3. Nhiệm vụ thứ ba 

“Một khu vực trượt tuyết ở Bắc Ý thường xảy ra tai nạn tại nhiều vị trí. Các vị trí đó 

được xác định trên hệ trục tọa độ dưới đây (Hình 4.9a). Tần số các vụ tai nạn ở mỗi vị trí 

cũng được cung cấp ở (Hình 4.9b). Ba trực thăng cứu hộ được đặt trong khu vực trượt 

tuyết này cố gắng để giúp đỡ những người bị tai nạn càng sớm càng tốt. Theo em nên đặt 

3 chiếc trực thăng này ở vị trí nào thì tối ưu?” 
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Hình 4.9a.  Vị trí các nơi xảy ra tai nạn 

 
Hình 4.9b. Tọa độ và tần suất tai nạn trong khu nghỉ mát trượt tuyết 

Học sinh nhóm 1 chuyển từ mô hình thực sang mô hình tình huống “đặt ở vị trí tai 

nạn nhiều nhất” (MH thực => MH tình huống). Từ đó đưa ra mô hình toán học “xác định 

tâm của tam giác/tứ giác, với các đỉnh là nơi xảy ra nhiều tai nạn” (MH tình huống => 

MH toán) 
Từ đây, học sinh đưa ra các bước giải quyết mô hình toán bằng cách quan sát bảng 

tọa độ và tần suất để xác định các khu vực có số vụ tai nạn 30 . Sau đó, các em khoanh 

vùng 3 khu vực có mật độ xảy ra tai nạn cao nhất để đặt 3 chiếc trực thăng bằng cách xác 

định tâm các tứ giác: “Bước 1: Tìm tọa độ nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất 30 . Bước 2: 

Khoanh 3 vùng có mật độ xảy ra tai nạn cao nhất để đặt 3 chiếc trực thăng. Bước 3: Tứ 

giác ABCD đặt trực thăng 1 vào tâm, tứ giác AEGF đặt trực thăng 2, tam giác HFI đặt 

trực thăng 3” (MH Toán => Kết quả toán) 

Từ MH thực học sinh nhóm 3 chuyển sang MH tình huống: “đặt ở vị trí tai nạn nhiều 

nhất” (MH thực => MH tình huống). Tiếp theo, các em chuyển sang mô hình toán thứ 

nhất: “xác định tâm của tam giác, với các đỉnh là nơi xảy ra nhiều tai nạn” (MH tình 

huống => MH toán 1). Tuy nhiên, học sinh thảo luận và quay trở lại mô hình tình huống: 

“khu vực xảy ra nhiều vụ tai nạn” (Từ MH toán 1 => MH tình huống). Từ đây, nhóm 

này đi đến mô hình toán thứ hai: “vẽ hình tròn, xác định tâm” (MH tình huống => MH 

toán 2). Căn cứ vào bảng tọa độ và tần suất, các em xác định ba máy bay là ba tâm đường 

tròn: A(46,42.5); B(88,50); C(118,62) (MH Toán 2 => Kết quả toán). 

Tóm lại, kết quả của các nhóm khi tham gia giải quyết các nhiệm vụ xác thực cho 

thấy hai nhóm xu hướng rõ rệt:  

 Nhóm xu hướng thứ nhất bao gồm Nhóm 1 và Nhóm 2, hai nhóm này đã giải 

quyết nhanh chóng nhiệm vụ thứ nhất và sử dụng công cụ toán phù hợp (viết phương trình 
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Parabol). Nhưng đến hai nhiệm vụ tiếp theo, cũng chính các nhóm này lại cảm thấy khó 

khăn. Nhóm xu hướng thứ nhất có đặc điểm chung là: đều giải quyết, sử dụng công cụ 

toán học hợp lý đối với nhiệm vụ thứ nhất; quy trình MHH và số lượng MH không có sự 

thay đổi qua hai nhiệm vụ tiếp theo; một số công cụ toán phức tạp được sử dụng nhưng 

không phù hợp nên chưa đem lại kết quả hợp lý. 

 Nhóm xu hướng thứ hai bao gồm Nhóm 3, 4 và 5, ba nhóm này gặp khó khăn ở 

ngay nhiệm vụ khởi đầu và công cụ toán mà các nhóm này sử dụng để giải quyết vấn đề là 

chưa phù hợp. Thế nhưng, qua ba nhiệm vụ các nhóm này lại có số mô hình tăng dần và 

quy trình MHH đa dạng. Nhóm xu hướng thứ hai có đặc điểm chung là: không sử dụng 

công cụ toán hợp lý đối với nhiệm vụ thứ nhất; quy trình MHH và số lượng MH đã thay 

đổi qua hai nhiệm vụ tiếp theo; nhiều yếu tố thực tế được các nhóm quan tâm này đề cập: 

tiết kiệm thời gian, thẩm mĩ.  

Thế nhưng ở nhiệm vụ mang tính chất một dự án kéo dài trong ba tuần, hai nhóm xu 

hướng ở trên lại có chiều chuyển biến ngược lại. Nghĩa là, Nhóm 1 và Nhóm 2 có quy 

trình MHH và số lượng MH toán đa dạng hơn hẳn so với ba nhóm còn lại. Chi tiết quy 

trình MHH của các nhóm đối với nhiệm vụ dự án được trình bày ở phần tiếp theo.  

4.1.1.4. Nhiệm vụ dự án 

Thông tin dự án:  

Công trình cầu vượt sông Hương xây dựng từ đường Nguyễn Hoàng bắc qua sông 

Hương nối đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc) được đề xuất đầu tư xây dựng 

từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Cầu góp phần giảm tải giao thông cho đô thị Huế 

và nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố phát triển trong tương lai. Hãy đóng vai trò 

nhà thiết kế, khảo sát và thiết kế cho dự án xây dựng cầu vượt sông Hương này. 

a) Đánh giá bài làm dự án thông qua quy trình MHH, số lƣợng MH  

Khác hẳn với ba nhiệm vụ đầu tiên, ở nhiệm vụ dự án hai nhóm xu hướng như đã 

phân tích ở phần trước có chuyển biến ngược lại. Nghĩa là, nhóm 1 và 2 có quy trình 

MHH và số lượng MH toán đa dạng hơn hẳn so với ba nhóm còn lại (xem Bảng 4.4).  

 Nhóm xu hƣớng thứ nhất 

Quy trình MHH và số lượng MH toán của nhóm 1 và 2 rất đa dạng. Đặc biệt nhiều 

chủ đề toán học được các nhóm này sử dụng và các công cụ toán phục vụ cho việc giải 

quyết rất phong phú. 

Nhóm 1: 

Nhóm này đã chuyển đổi từ tình huống được mô tả trong dự án thành mô hình toán 

học: Tìm kiếm số lượng móng cầu để chi phí xây dựng là tối thiểu (Tình huống thực tế  

=> mô hình toán học 1) 
Để làm điều này, học sinh bắt đầu nghĩ về một mô hình toán học khác: Phương trình 

của cây cầu là gì?” (MH toán học 1 => MH toán học 2). Cầu có 6 trụ, khoảng cách giữa 

hai trụ là 48,5 m, chiều cao của cầu là 4 m. Các học sinh đã đưa các biến vào mô hình và 

tìm a, b, c của 
2

( 0)(P)y ax bx c a    . Với các thông tin (P) đi qua các điểm 

 170,  0A  ; (170, 0)B và (4, 0)I .
  

Mặc dù không thể hiện quá trình tìm kiếm kết quả trong báo cáo của nhóm một cách 

rõ ràng, tuy nhiên các biểu tượng trên đồ thị có thể cho thấy điều này (xem Hình 4.11). 

Ngoài ra, quá trình này đã được các học sinh xác nhận trong cuộc phỏng vấn: "Chúng em 

đặt O (0,0) ở trung tâm của hai đầu, gắn hệ thống Oxy, với Ox trùng với đường thẳng nối 
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hai đầu, Oy và Ox vuông góc. Gọi phương trình tổng quát (P) và tìm a, b, c bằng cách 

thay A (-170, 0); B (170, 0) và I (0, 4)" 

Các em tìm được phương trình:  
1 2

7225
4f x x


 

 
Sau khi tìm thấy một hàm parabol, các học sinh trở lại mô hình toán học đầu tiên và cố 

gắng tìm kiếm câu trả lời. 

Học sinh đã làm việc trong môi trường toán học cho MH toán học 1 bằng cách thêm các 

biến: “Mỗi mét cầu có giá a tỷ đồng, mỗi móng cầu có giá b tỷ đồng, chiều dài của cây 

cầu là l (m), số lượng móng cầu là n” 

Vì vậy, chi phí sau khi hoàn thành (không bao gồm trang trí và vỉa hè) là al bn  (tỷ 

đồng). Để giải quyết vấn đề này, học sinh đã sử dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz (mô 

hình toán học => Kiến thức ngoài toán học). 
2

( )

2

al bn
al bn


 

 
Các học sinh lập luận rằng: Dấu "=" xảy ra hoặc cây cầu có chi phí xây dựng tối thiểu khi 

và chỉ khi al bn hoặc 
a

n l
b



 
Để tìm n, học sinh phải tính chiều dài của cây cầu. Nó có nghĩa là học sinh chấp nhận 

a và b là hằng số mà có thể được tìm thấy từ dữ liệu thực. Mặc dù mô hình này không 

được trình bày rõ ràng trong báo cáo, những gì nhóm này vẽ đồ thị và tính toán cho thấy 

một mô hình ẩn trong nhận thức của các em (Kiến thức ngoài toán học => Kết quả toán 

học) 

 
1 2

7225
f x x


 , A(-170, 0) và B(170,0) 

Chiều dài của cầu bằng với chiều dài của cung AB 

  
2

  1

xB

l f x dx

x
A

    =  
2170

1
1 2. 340,1254485

7225170

x dx m


 


 
 
 

  

Về trang trí, nhóm này chọn hoa sen để đại diện cho Huế. Học sinh nghĩ rằng Huế 

có nhiều đền chùa và là vùng đất tâm linh. Ngoài ra, hoa sen cũng tạo ra các đặc trưng của 

Huế, phục vụ các lễ hội, và kết hợp truyền thống và hiện đại (Kết quả toán học => các 

yếu tố thực tế). 

 Nhóm xu hƣớng thứ hai 

Nhóm 4: Mô hình tình huống: “chọn loại hình cầu thích hợp, nhóm này chọn cầu 

dạng võng kèm theo các dây văng tăng lực” (MH thực tế => MH tình huống. Học sinh 

giải thích thêm: “Để thuận lợi cho người dân di chuyển trên địa bàn thành phố Huế. Nhất 

là từ bờ Nam sang bờ Bắc sông Hương nên nhóm chúng tôi quyết định dự án xây cầu vượt 

sông Hương (cầu Kim Long). Để xây dựng một chiếc cầu có chi phí ổn định thì nhóm tôi 

quyết định chọn xây cầu dây theo võng có hệ các dây văng tăng cường. Làm như vậy sẽ 

tăng thêm độ cứng và chắc chắn cho chiếc cầu”.  
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Các em tìm hiểu thêm các thông tin từ thực tế: Cây cầu dài 415  10m và rộng 12.4m 

với hai làn đường cho xe ôtô và xe gắn máy. Ngoài ra còn có phần đường cho người đi bộ. 

Làn đường của ôtô và xe gắn máy rộng 10m với 2 chiều. Phần làn cho người đi bộ rộng 

1,2 m mỗi làn. (MH tình huống => các yếu tố/thông tin thực tế) (chiều dài chiếc cầu 

được lấy từ google map) 

Ngoài ra, cầu chia làm 14 đoạn bằng nhau và mỗi đoạn có tỉ lệ là 1 – 29.6m. Các em 

cung cấp thêm một số thông tin: Thời gian xây cầu: 3/2019 – 5/2020. Số công nhân: 100-

150 công nhân và chi phí 27 tỷ. 

Sau đó, các em chuyển sang mô hình toán: “Viết phương trình của dây võng trên cầu” 

(Các yếu tố thực tế => MH toán) 

Để tìm phương trình dây mềm của cầu. Nhóm này làm việc trong môi trường toán đưa ra 

kết quả (MH toán => Kết quả toán): Học sinh xác định tọa độ đỉnh là I (0, 2.5) và các 

điểm A (-7; 5.5), B (7; 5.5) (P). Từ đây, học sinh thay vào: “Ta có: 49a+7b+c = 5.5, 

2

b

a


=0 => b=0. Thay I vào: c=2.5 Suy ra a = 

3

49
”.  Phương trình mà các em tìm được 

là (P): 
3 2

2, 5
49

y x   

Trong 5 nhóm ở trên, hai nhóm đầu tiên thuộc đối tượng học sinh khá – giỏi và ba 

nhóm còn lại là trung bình – khá theo mức độ đầu vào. Điều này cũng có phần ảnh hưởng 

đến kết quả đầu ra và năng lực MHH của học sinh. Tuy nhiên, căn cứ vào bảng trên có thể 

thấy ba nhóm học sinh phía dưới (nhóm 3, 4 và 5) có sự tiến bộ rất rõ sau ba nhiệm vụ đầu 

cả về mặt số lượng và số tuyến mô hình. Điều này phần nào cho thấy mức độ học lực ban 

đầu là điều kiện hỗ trợ HS giải quyết vấn đề tốt hơn nhưng các nhiệm vụ MHH lại là công 

cụ tác động đến sự tiến bộ của học sinh. Ngược lại, học sinh nhóm 1 và 2 với học lực toàn 

khá – giỏi cũng là lợi thế cho các em khi làm quen với 3 nhiệm vụ đầu tiên. Thế nhưng 

học sinh ban đầu cũng khá lúng túng và mất nhiều thời gian. Cho đến khi các em có nhiều 

thời gian hơn với nhiệm vụ dự án, các em đã thể hiện các mô hình rất đa dạng và các công 

cụ toán để giải quyết rất phong phú dù cho có những kiến thức học sinh chưa được dạy ở 

lớp học như tích phân, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. 

b) Đánh giá bài làm dự án thông qua công cụ Rubric 

Ngoài ra, để đánh giá chi tiết hơn các tiêu chí liên quan đến: sự thể hiện hiểu biết và 

áp dụng toán, việc thực hiện mô hình hóa toán học và năng lực giao tiếp, trình bày. Rubric 

được thiết kế bởi Trần Dũng và các cộng sự (2019) được sử dụng để đánh giá báo cáo dự 

án của 5 nhóm trên. Trong đó: mức độ 1-tốt, 2-khá, 3-đạt yêu cầu, 4-dưới yêu cầu 

Bảng 4.2. Đánh giá dự án bằng Rubric 

                                                          Nhóm 

Tiêu chí 

1 2 3 4 5 

1) Hiểu biết và áp 

dụng toán,  

Chủ đề toán học 4 4 1 1 1 

Quy trình toán học 4 4 1 2 2 

Biểu diễn toán học 3 4 1 3 2 

Biện luận 2 2 2 2 1 

2) Thực hiện 

MHHTH 

Đặt vấn đề 4 4 1 2 2 

Xác định giả định 3 3 1 2 1 
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Giải thích kết quả 2 4 1 2 1 

Phản biện mô hình 2 2 2 2 2 

Nguồn sử dụng 1 1 1 2 1 

3) Giao tiếp Giao tiếp toán 4 4 2 4 2 

Viết 4 4 4 4 4 

Biểu diễn trực quan 4 4 2 4 4 

Tham khảo 4 1 1 4 1 

Thông qua thang đánh giá Rubric có thể thấy phần lớn các nhóm đạt mức độ cao hơn 

ở các tiêu chí liên quan đến giao tiếp và hầu như thấp nhất ở tiêu chí nguồn sử dụng trừ 

nhóm 4 có một vài nguồn được chỉ ra trong báo cáo. Các chủ đề toán xuất hiện phong phú 

hơn trong các báo cáo của nhóm 1 và 2, điều này cũng có thể nhìn thấy trong bảng quy 

trình MHH và số lượng MH.  

4.1.2. Năng lực thể hiện ở kết quả bài kiểm tra đầu vào và đầu ra 

Kết quả cho thấy điểm số trung bình mỗi câu hỏi ở đầu ra đều cao hơn đầu vào, chẳng 

hạn như câu 1 có điểm số trung bình là 0.98 và ở đầu ra là 1.68. Cụ thể điểm số từng câu 

hỏi ở đầu vào và đầu ra như sau: 

Biểu đồ sau có thể cho thấy sự thay đổi rõ ràng hơn về số học sinh lựa chọn đáp án có 

điểm tối đa (2 điểm) giữa đầu vào và đầu ra. 

 
Biểu đồ 4.1. So sánh điểm kiểm tra đầu vào và đầu ra 

4.2. Chuyển biến về tình cảm, thái độ  

4.2.1 Liên quan đến tầm quan trọng của môn Toán 

Đối với câu hỏi liên quan đến tầm quan trọng của môn Toán, số lượng học sinh lựa 

chọn cho các phương án được thống kê theo bảng sau, quy ước 0-Không, 1-Có và 2-Cả 

hai (bao gồm cả hai lựa chọn Có và Không) 

 
Biểu đồ 4.4. So sánh tầm quan trọng của toán giữa đầu vào và đầu ra 

Sự chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra không quá lớn về nhận thức tầm quan trọng và 

tính hữu ích của môn Toán. Số liệu cho thấy ngay từ ban đầu HS hoàn toàn nhận thấy 

Toán học là môn học quan trọng. Mặc dù vậy, Hs bày tỏ những thái độ trái chiều ở đầu 

vào và có những chuyển biến rất rõ ở khảo sát đầu ra. 

0
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0 1 2

Đầu vào 
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4.2.2. Thái độ đối với Toán 

Thái độ đối với Toán theo thống kê 128 học sinh, quy ước 0-Không thích toán, 1-

Thích toán và 2-Cả hai 

 
Biểu đồ 4.5. Cảm xúc đối với Toán 

4.3. Mối liên hệ giữa tình cảm và năng lực MHH toán học 

Tình cảm của HS chuyển biến theo chiều hướng tích cực dần qua các nhiệm vụ. Bắt 

đầu từ nhiệm vụ thứ hai, HS tỏ ra hứng thú trong quá trình mô hình hóa và bày tỏ quan 

điểm với các bạn của mình. Chẳng hạn, ở phút thứ 15, một HS nhóm 1 cho rằng: “Mình 

thấy thú vị”, phát biểu này được trích ra từ video và file ghi âm của nhóm. Đối với dự án, 

HS nhóm này nhận định: “em thấy được rằng toán học có rất nhiều ứng dụng trong cuộc 

sống. Chỉ qua cách gắn cây cầu thành một Parabol và hệ trục tọa độ mà việc thiết kế trở 

nên dễ dàng. Cảm xúc của em là rất thích thú với mô hình và hình thức học toán như thế 

này”. Nhiều học sinh đã thay đổi quan điểm sau bốn nhiệm vụ MHH, cụ thể 96 (75%) HS 

thể hiện yêu thích toán tăng 34.38% so với ban đầu, các HS này giải thích lý do thay đổi 

quan điểm chủ yếu như sau: “Ban đầu cảm thấy không thích vì khó, rắc rối và không ứng 

dụng hữu ích cho các nghề nghiệp sau này”.  

Những nhóm học sinh tỏ ra thích thú với các nhiệm vụ MHH thì việc thực hiện MHH 

trở nên hăng say và hiệu quả hơn. Điều này thể hiện ở số mô hình và tuyến mô hình được 

HS sử dụng ngày càng đa dạng hơn. Các nhóm sử dụng nhiều công cụ toán học: bất đẳng 

thức, tích phân và bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. Như đã thấy, kiến thức toán học 

không dễ dàng đối với học sinh lớp 10. Đồng thời HS cũng liên hệ nhiều yếu tố thực tế 

như là: khối lượng riêng của các loại thép, các loại vật liệu, những chi phí có thể phát 

sinh, tính thẩm mỹ và truyền thống, …  

4.4. Vai trò của giáo viên đối với quá trình mô hình hóa toán học 

4.4.1. Giáo viên chuẩn bị và dự kiến những tình huống có thể xảy ra 

a) Thành phần thứ nhất - Mức độ trải nghiệm: 

Mức độ thứ nhất: Học sinh nắm được các năng lực MHH sau khi trải nghiệm nhiệm 

vụ thứ nhất. 

Mức độ thứ hai: Học sinh vận dụng được MH đã biết vào tình huống mới thông qua 

việc tham gia MHH đối với nhiệm vụ thứ hai và thứ ba. 

Mức độ thứ ba: Học sinh sẵn sàng xây dựng MH hoặc tự điều chỉnh các MH đã biết 

cho phù hợp đối với nhiệm vụ thứ tư – nhiệm vụ mang tính chất dự án. 

b) Thành phần thứ hai – năng lực gì? 

Các năng lực MHH được liệt kê và các vấn đề cần được giải quyết được nêu trong 

bảng sau:     Bảng 4.13. Năng lực MHH và các vấn đề cần được giải quyết 

Nội dung Năng lực MHH 

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 
 Đơn giản hóa: chuyển đổi từ tình huống thực tế sang mô hình tình 

huống (có thể ở dạng hình ảnh như đường đi của nước là dạng 
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Parabol) 

 Toán học hóa: “viết phương trình (P)” 

 Thao tác toán học: các phép toán đại số, giải hệ phương trình 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế.  

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái 

thơm 

 Lý tưởng hóa: Từ tình huống thực tế chuyển sang mô hình tình 

huống lý tưởng: các mắc của trái dứa đều đặn. 

 Đơn giản hóa: từ mô hình tình huống chuyển đổi sang mô hình 

thực: các dạng đường cắt 

 Toán học hóa: “so sánh cạnh và đường chéo tứ giác” 

 Thao tác toán học: các phép toán đại số, hình học 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế. 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu hộ 
 Đơn giản hóa: mô hình tình huống: “vị trí tai nạn nhiều nhất và khu 

vực nhiều tai nạn nhất” 

 Toán học hóa: “xác định tọa độ các vị trí và khoanh vùng khu vực 

tai nạn” 

 Thao tác toán học: đọc tọa độ, kiến thức hình học 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế. 

Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây dựng 

cầu 

Tùy thuộc vào mô hình mà học sinh thiết kế để có đo lường các năng 

lực MHH cụ thể. Quy trình MHH như các nhiệm vụ ở trên vẫn tiếp tục 

sử dụng trong nhiệm vụ này. 

c) Thành phần thứ ba – Công cụ Toán học đƣợc sử dụng 

Bảng 4.14. Các kiến thức Toán học được sử dụng 

Nội dung Kiến thức sử dụng  

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 

Phương trình Parabol (P), phương pháp tọa độ, giải hệ phương 

trình 

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái thơm 

Các phép toán đại số, hình học, phương trình 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu hộ 

Kiến thức hình học, tọa độ 

Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây dựng cầu 

Mô hình hình dạng cây cầu; tính chi phí xây dựng cầu; thẩm 

mỹ cây cầu  

Bất kì kiến thức toán nào tùy mô hình được sử dụng 

d) Thành phần thứ tƣ – Làm thế nào để giải quyết vấn đề 

Bảng 4.15. Những hỗ trợ của GV 

Nội dung Những hỗ trợ khi cần thiết 

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 

Tìm phương trình của (P) 

Tìm các hệ số a, b, c của (P) 

Căn cứ vào phương trình để tìm ra kết quả) 

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái thơm 

Liên hệ hình học 

So sánh độ dài  

Hoặc so sánh đại số bằng cách đưa biến vào 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu hộ 

Đọc tọa độ và vị trí  

Căn cứ vào tọa độ những khu vực xảy ra tai nạn để khoanh 

vùng và chia vị trí 
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Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây dựng cầu 

Suy nghĩ về vị trí đặt cây cầu 

Mô hình: tùy trường hợp, chẳng hạn HS lựa chọn cầu dạng (P) 

thì hỗ trợ HS khi HS cần tìm phương trình 

Động viên, khích lệ 

e) Thành phần thứ năm – Tại sao trải nghiệm này là một thành công? 

Các nhiệm vụ MHH này phù hợp và tương ứng với nội dung chương trình dạy. 

Thông qua các nhiệm vụ, HS có cơ hội trải nghiệm MHH điều mà hầu hết các em chưa 

được học trước đây. Các nhiệm vụ cũng được tích hợp tăng dần theo các cấp độ mô hình 

(theo ba cấp độ MH ở chương 2) để học sinh dần làm quen và tích cực tương tác với GV 

và các học sinh khác. Ngoài ra, để trả lời cho hỏi về thành phần trải nghiệm này, các GV 

đã theo dõi tiến trình của nhiệm vụ MHH của HS. Để làm rõ hơn điều này, các tương tác 

cụ thể của GV và HS được phân tích ở phần kế tiếp. 

Chƣơng 5. THẢO LUẬN 

5.1. Thảo luận 

5.1.1. Những thay đổi về năng lực mô hình hóa khi học sinh tham gia giải quyết các 

tình huống xác thực 

Các quy trình mô hình của HS khi tham gia các nhiệm vụ MHH rất đa dạng. Ở nhiệm 

vụ dự án, các em thể hiện các mô hình rất đa dạng (phương trình cầu dạng parabol, bài 

toán chi phí tối ưu, khối lượng cầu với cầu dạng nón nhiều chi tiết,…). Đồng thời, các 

công cụ toán mà học sinh sử dụng cũng rất phong phú thậm chí bao gồm cả những kiến 

thức toán các em chưa được học (bất đẳng thức Cauchy – Schawrz, tích phân, …). Đây là 

một dự án liên quan đến xây dựng cầu vượt sông Hương, các em được thực hiện trong 

vòng 3 tuần. Với thời gian này các em có thể thảo luận và tham khảo nhiều nguồn sách 

vở, internet và kể cả những người có kinh nghiệm. Đây cũng là một hoạt động ngoài giờ 

giúp các em tư duy, tìm tòi và khám phá.  

Tương tự như nghiên cứu của (An & nnk, 2019), nhiệm vụ dự án mà nhóm các tác 

giả này sử dụng liên quan đến việc thiết kế nhà xe sinh viên. Tuy nhiên, đối tượng mà 

nhóm này nghiên cứu là các sinh viên sư phạm Toán. Có một điểm chung cùng với nghiên 

cứu hiện tại là các đối tượng tham gia nghiên cứu đa phần chỉ sử dụng một chủ đề toán 

học đơn giản để giải quyết. Đồng thời, nhược điểm lớn nhất của tất cả các đối tượng này 

là ít đề cập đến các nguồn tham khảo được sử dụng. Nghiên cứu của An và các đồng 

nghiệp (2019) cho thấy một số nhóm nỗ lực sử dụng các chủ đề toán phức tạp hơn nhưng 

chưa đi đến thành công. Trong khi đó, điểm khác biệt là Nhóm 1 trong nghiên cứu này thể 

hiện những tư duy vượt bậc, học sinh sử dụng các công cụ toán như bất đẳng thức Cauchy 

– Schawrz và thậm chí cả tích phân đường – một chủ đề trong chương trình Toán cao cấp 

vượt xa giới hạn chương trình phổ thông.  

Cũng với đối tượng học sinh lớp 10, nghiên cứu trước đây của Borromeo Ferri (2006) 

ưu tiên xây dựng các tuyến mô hình cá nhân dựa trên các kiểu tư duy khác nhau. Kết quả 

nghiên cứu nhận định rằng hầu hết giáo viên và học sinh không hề biết rõ xu hướng về tư 

duy của bản thân mình (thuộc về nhận thức). Đồng thời, thông qua các nhiệm vụ thực tế, 

học sinh nhận thức được mối liên hệ giữa toán học và đời sống. Điều này cũng được 

khẳng định trong nghiên cứu hiện tại. Blum và Ferri (2009) cũng lặp lại nghiên cứu liên 

quan đến mô hình hóa toán học từ quan điểm nhận thức với 600 học sinh lớp 9 bao gồm 

hai nhóm: nhóm học theo chiến lược thực hành (operative strategic) và nhóm học theo chỉ 

thị (directive). Kết quả cho thấy cả hai nhóm đều có những tiến bộ đáng kể, tuy nhiên 
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nhóm thứ nhất có kết quả cao hơn và tiến bộ hơn về năng lực mô hình hóa. Nghiên cứu 

hiện tại không phân thành hai nhóm như Blum và Ferri (2009) mà chỉ tập trung nhóm thứ 

nhất, nghĩa là chiến lược thực hành nhằm phát huy vai trò hoạt động nhóm tích cực của 

học sinh kèm theo những hỗ trợ của GV khi cần thiết. 

Sau quá trình làm quen với MHH một học kỳ, kết quả bài kiểm tra đầu ra của HS có 

điểm số trung bình từng câu hỏi cao hơn so với kết quả bài kiểm tra đầu vào. Đồng thời, 

số học sinh đạt điểm tối đa mỗi câu hỏi cũng cao hơn đáng kể. Tuy vậy, hai câu hỏi sau 

cùng liên quan đến biểu diễn đồ thị (câu 7 và câu 8) có sự thay đổi không lớn. Như vậy, 

học sinh gặp khó khăn nhiều ở năng lực sử dụng đồ thị, nhiều em lúng túng và không tìm 

được câu trả lời.  

5.1.2. Tình cảm, thái độ HS thay đổi theo hƣớng tích cực sau các nhiệm vụ MHH 

Ngay từ đầu vào học sinh đã nhận thức tầm quan trọng của môn toán, nhưng tình cảm 

dành cho môn học này không nhiều. Sau quá trình thực nghiệm, thái độ và tình cảm của 

các em với Toán đã dần thay đổi theo hướng tích cực. Liên quan đến tầm quan trọng của 

môn toán, ngay từ đầu vào học sinh phần lớn cho rằng toán học là quan trọng tuy nhiên lại 

không thích toán vì những lý do chủ yếu như là: toán khó, công thức, thuật toán, trừu 

tượng. Ở đầu ra, học sinh thay đổi thái độ theo chiều hướng thích toán nhiều hơn. Điều 

này cũng được xác nhận qua quá trình tham gia mô hình hóa, học sinh thể hiện sự hăng 

hái và trả lời phỏng vấn bày tỏ những quan điểm của mình về toán đã thay đổi theo hướng 

thích thú hơn sau khi được làm quen với các nhiệm vụ thực tế. 

Tình cảm và năng lực MHH có mối liên hệ tương hỗ với nhau. Cụ thể, thông qua các 

nhiệm vụ MHH, tình cảm HS dần tích cực hơn đối với các nhiệm vụ thực tế nói riêng và 

toán học nói chung. Đồng thời, với những nhóm có thái độ tích cực thì năng lực MHH 

cũng từ đó được cải thiện tốt hơn 

5.1.3. Vai trò của GV trong khi HS tiến hành MHHTH  

Giáo viên có vai trò chuẩn bị và dự kiến những tình huống có thể xảy ra. Khung thiết 

kế dạy học MHHTH được người nghiên cứu thiết kế và thảo luận với GV. Đồng thời, GV 

xem xét và lên kế hoạch chi tiết trước khi đi vào thực nghiệm chính thức.  

Việc hỗ trợ của GV có tác động tích cực đến sự tự tin và năng lực MHH của học sinh. 

GV hỗ trợ bằng cách đặt câu hỏi cho HS. Mặc dù các câu hỏi mà GV đặt ra cũng góp 

phần gợi nhắc và hướng dẫn HS giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, số lượng các câu hỏi không 

lớn. Điều này cho thấy những tương tác giữa GV và HS còn nhiều hạn chế. Không những 

HS là những đối tượng cảm thấy mới mẻ với các nhiệm vụ MHH như thế này mà bản thân 

GV cũng chưa quen với MHHTH cũng như đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình MHH. 

5.2. Đóng góp của đề tài 

5.2.1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học 

5.2.1.1. Tổng hợp các khái niệm và phát triển lý thuyết về năng lực MHH từ cả hai 

khía cạnh: nhận thức và phi nhận thức 

Đây là một nghiên cứu kết hợp giữa giáo dục toán và tâm lý học, hai mảng nghiên 

cứu này không hề xa lạ trong cộng đồng nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Kết quả 

của nghiên cứu cho thấy thái độ, tình cảm (khía cạnh phi nhận thức) và năng lực MHH (từ 

khía cạnh nhận thức) của HS có sự tương hỗ với nhau. Thông qua các nhiệm vụ MHH, 

tình cảm và thái độ học sinh đối với toán học dần tích cực hơn. Ngược lại, khi học sinh 

thích thú và có thái độ nghiêm túc tham gia MHH thì năng lực của HS cũng theo đó mà 

phát triển theo chiều hướng tích cực. Như vậy, khi HS tham gia MHH, các em không chỉ 
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đơn thuần tham gia vào hệ thống chỉ bao gồm các khái niệm toán học mà còn thể hiện 

cảm xúc, thái độ, niềm tin thông qua biểu hiện của hành vi. 

5.2.1.2. Tổng hợp và thiết kế các công cụ đo lƣờng 

a. Kết hợp nhiều phƣơng pháp trong thang đo lƣờng thái độ 

Khác với nhiều nghiên cứu trước đây, các phương pháp đo lường thái độ được xem 

xét và kết hợp trong nghiên cứu này. Thang đo Likert là phương pháp phổ biến được sử 

dụng để đo lường thái độ từ trước đến nay. Tuy nhiên như đã trình bày lý do lựa chọn 

phương pháp kết hợp ở chương ba, việc kết hợp các phương pháp khác nhằm phát huy 

điểm mạnh và hạn chế nhược điểm của từng phương pháp. Phương pháp kết hợp như vậy 

đòi hỏi bảng hỏi được thiết kế công phu và việc phân tích dữ liệu gặp nhiều khó khăn hơn. 

Nhưng, nó hạn chế được việc đánh ngẫu nhiên, làm tăng khả năng tập trung của người 

tham gia và giá trị của dữ liệu.  

b. Đo lƣờng NLMHH bằng hai phƣơng pháp: quy trình MHH và rubric 

Nghiên cứu này phân tích năng lực mô hình hóa của học sinh thông qua quy trình 

mô hình hóa của Kaiser (2005), đồng thời năng lực MHH của học sinh được đánh giá 

thông qua một thang đo rubric. Thang đo này đã được người viết cùng với bốn nhà nghiên 

cứu khác thiết kế, tinh giản và đưa vào thử nghiệm trước khi sử dụng cho nghiên cứu hiện 

tại. Việc đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí trong thang đo được mã hóa thành dạng 

số. Điều này có thể giúp cho việc đo lường năng lực MHH của học sinh một cách chi tiết, 

rõ ràng và cụ thể hơn. Với các mức độ đạt được, người nghiên cứu có thể dễ dàng phát 

hiện học sinh tốt ở tiêu chí nào cũng như hạn chế ở đâu. Đồng thời, việc so sánh giữa các 

nhóm học sinh cũng trở nên khách quan hơn dựa trên cùng một khuôn khổ đánh giá.    

Việc đo lường NLMHH của học sinh bằng cả quy trình MHH và thang đo rubric cho 

kết quả thu được mang lại nhiều lợi thế hơn nếu chỉ sử dụng một trong hai phương pháp. 

Quy trình MHH làm rõ quá trình chuyển tiếp giữa các bước tư duy của học sinh và đôi khi 

không đi theo một đường tuyến tính. Người nghiên cứu có thể nắm bắt được học sinh 

đang ở bước nào của quy trình, thấy rõ học sinh gặp khó khăn ở đâu, hay có thể lý giải 

cho việc học sinh lặp lại mô hình hoặc xây dựng mô hình mới. Đồng thời, thang đo rubric 

với nhiều tiêu chí được thiết kế sẵn có thể mã hóa các mức độ đạt được của học sinh thành 

dạng số, điều này khiến việc đánh giá các mức độ đạt được của học sinh khách quan hơn 

và thuận tiện trong việc nhìn nhận giữa các nhóm.  

5.2.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

5.2.2.1. Tích hợp các nhiệm vụ MHH với các cấp độ xác thực tăng dần theo nội dung 

chƣơng trình 

Để quá trình MHH được diễn ra thành công, các nhiệm vụ MHH được lựa chọn, 

thiết kế sao cho vừa đảm bảo phù hợp với nội dung chương trình vừa tăng dần mức độ xác 

thực để học sinh có thể thích nghi dần. Cụ thể, bốn nhiệm vụ được sử dụng trong nghiên 

cứu này bao gồm: 1) Nhiệm vụ đài phun nước được tích hợp sau khi học sinh đã học bài 

hàm số bậc hai (cấp độ xác thực thứ nhất); 2) Nhiệm vụ trái thơm được tích hợp sau khi 

học sinh đã học đại cương về phương trình (cấp độ xác thực thứ hai); 3) Nhiệm vụ máy 

bay cứu hộ được thực hiện sau khi học sinh đã học phương trình, hệ phương trình bậc nhất 

nhiều ẩn, vectơ và hệ trục tọa độ (cấp độ xác thực thứ hai); và 4) Nhiệm vụ xây dựng cầu 

vượt sông Hương được tích hợp sau tuần thứ 10 của học kỳ I và thời gian thực hiện kéo 

dài đến ba tuần, học sinh được sử dụng công cụ toán học bất kỳ tùy thuộc vào mô hình lựa 

chọn (cấp độ xác thực thứ ba – mô hình thực). 

5.2.2.2. Phát huy vai trò giáo viên trong dạy học MHH toán học  
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Phương pháp dạy học theo truyền thống nghĩa là GV truyền đạt và HS tiếp thu 

trước đây đã không còn đáp ứng được xu thế giáo dục hiện đại. Chương trình cải cách 

giáo dục (2018) đã đưa vào khái niệm mô hình hóa toán học và đề cao mục tiêu phát triển 

năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh. Để làm được điều đó, việc dạy học phải lấy 

học sinh làm trung tâm. Cũng chính vì thế vai trò của giáo viên dường như trở nên ít được 

quan tâm. Trong khi đó, những thế mạnh của phương pháp truyền thống từ phía vai trò 

của GV là không thể phủ nhận, GV có những kỹ năng đặt câu hỏi, gợi ý để HS hiểu vấn 

đề và giải quyết vấn đề hợp lý. Chính vì vậy, sự kết hợp (giữa truyền thống nghĩa là vai 

trò của giáo viên) và hiện đại (lấy học sinh làm trung tâm) được cân nhắc kết hợp trong 

nghiên cứu này.  

Phương pháp này cũng mang lại cho cả HS và GV cơ hội tiếp cận và tương tác 

trong lớp học theo xu hướng các nghiên cứu mới. Tuy nhiên, các thực nghiệm dạy học đã 

được thực hiện chỉ trong nghiên cứu, thực tế GV và HS chỉ được dạy và học theo một 

khung chương trình soạn sẵn và các lý thuyết như trên chưa từng được nhắc đến (Tran & 

nnk, 2019). Do đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để việc dạy và học MHH được tích hợp 

trong nhà trường và tích hợp một cách hiệu quả? Một số đề xuất về chương trình, việc tích 

hợp MHH vào lớp học, các đề xuất về việc đào tạo giáo viên được đề cập ở phần kế tiếp. 

5.3. Đề xuất 

Một số đề xuất đối với chương trình, sách giáo khoa, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên 

như sau: 

1) Hiện nay, chương trình cải cách giáo dục (2018) đã đề cập đến mô hình hóa toán học 

và đề cao mục tiêu phát triển năng lực MHH, tuy nhiên không nhiều GV trung học 

phổ thông hiểu khái niệm này. Lĩnh vực mô hình hóa toán học vẫn nằm ngoài chương 

trình dạy học ở nhà trường (Tran & nnk, 2019). Do đó, các lý thuyết về MHH cần 

được đưa vào trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên toán. 

2) Các nhiệm vụ thực tế trong SGK hiện nay vẫn còn rất hạn chế và hầu hết đều ở dạng 

bài toán có lời (cấp độ thấp nhất trong 3 cấp độ đã trình bày ở chương 2) (An, 2014). 

Một hệ thống các nhiệm vụ thực tế cần được thiết kế hợp lý và tích hợp vào chương 

trình thì hệ thống bài tập trong SGK sẽ hạn chế được tính hàn lâm và phát huy được 

vai trò ứng dụng của toán học. 

3) Việc tích hợp liên môn được khuyến khích triển khai nhưng thiết nghĩ sẽ không mấy 

hiệu quả nếu các nhà chuyên môn làm việc riêng biệt và độc lập. Ứng dụng của toán 

trong hầu hết các môn học là rất lớn, để việc tích hợp đó có hiệu quả cần thiết các 

chuyên gia/giáo viên ngồi lại với nhau để lên kế hoạch thiết kế tích hợp nội dung gì, 

như thế nào và tích hợp lúc nào? 

4) Hiện tại, số lượng HS mỗi lớp là quá đông (40-45 em) và kèm thêm chương trình học 

hiện tại là khá dày đặc và nặng lý thuyết. Điều này cũng là một khó khăn lớn trong 

việc nỗ lực tích hợp các vấn đề thực tế vào dạy học trong lớp học. Thiết nghĩ cần 

thêm các nghiên cứu và các đề xuất liên quan của cộng đồng nghiên cứu và kể cả giáo 

viên để tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ chương trình giáo dục thật sự có hiệu quả. 

5) Việc cải cách giáo dục phải mang tính chất toàn diện, nghĩa là nếu muốn phát triển 

các năng lực tư duy, năng lực MHH thì việc đánh giá và thi cử cũng cần được cân 

nhắc lại.  

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những thay đổi đáng kể về năng lực MHH toán học khi 

học sinh tham gia giải quyết các tình huống thực tế. Điều này thể hiện ở quy trình MHH 
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và số lượng mô hình mà các em đã thực hiện rất đa dạng. Học sinh quan tâm đến nhiều 

yếu tố thực tế hơn khi giải quyết vấn đề. Đặc biệt là đối với nhiệm vụ mang tính chất dự 

án (mô hình thực), các em đưa ra nhiều mô hình và sử dụng nhiều công cụ toán để giải 

quyết vấn đề thậm chí cả những kiến thức chưa được học. Các mức độ trải nghiệm MHH 

của học sinh tiến dần từ mức độ thứ nhất đến mức độ thứ ba, nghĩa là từ việc làm quen với 

quy trình MHH, học sinh đã tích cực xây dựng và chủ động điều chỉnh MH cho đến khi 

phù hợp. Điều này cho thấy các nhiệm vụ xác thực làm thay đổi năng lực MHH của học 

sinh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là các nhiệm vụ dự án (cấp độ xác thực thứ ba).   

Đồng thời, thái độ và tình cảm của HS cũng dần thay đổi theo hướng tích cực, đặc 

biệt là khi các em nhận thức được sự gắn kết giữa toán học và đời sống thông qua các 

nhiệm vụ. Quá trình tham gia MHH các em cũng biểu đạt nhiều trạng thái như từ bỡ ngỡ 

cho đến hăng say thích thú. Điều này cho thấy việc nghiên cứu tìm hiểu về tâm lý giáo 

dục cũng đóng một vai trò quan trọng và cần thiết. Nắm bắt được các diễn biến tâm lý thì 

GV mới có thể thấu hiểu những khó khăn của học sinh cũng như điều các em trông chờ, 

có như vậy mới có thể hỗ trợ và khuyến khích việc học tập của các em đạt được hiệu quả. 

Các nghiên cứu trước đây phần lớn chỉ tập trung vào đối tượng học sinh tiểu học, học 

sinh trung học cơ sở khi tiến hành MHH với các cấp độ xác thực khác nhau và chỉ dừng 

lại ở các phép toán đại số cơ bản (Tran & nnk, 2019). Nghiên cứu này mở rộng từ các 

nghiên cứu trước đây dựa trên đối tượng là HS trung học phổ thông. Các nhiệm vụ MHH 

được thực hiện bao gồm cả ba cấp độ xác thực và bao hàm cả hình học lẫn đại số trong nội 

dung toán.  

Tóm lại, luận án đã tổng quan được cơ sở lí luận về lý thuyết MHHTH tiếp cận từ 

nhận thức và phi nhận thức. Trong đó, năng lực MHH toán học được đo lường bằng cả 

quy trình MHH và thang đánh giá các thành tố (rubric) đã được người nghiên cứu cùng 

với các nhà nghiên cứu khác kiểm chứng thang đo trước đó. Khái niệm thái độ trong giáo 

dục toán được định nghĩa lại trong nghiên cứu này dựa trên mô hình của tâm lý học để đo 

lường thái độ một cách toàn diện và áp dụng vào các tình huống toán học. Các phương 

pháp đo lường thái độ được kết hợp trong nghiên cứu này nhằm tăng khả năng tập trung 

và hạn chế việc đánh ngẫu nhiên của người tham gia. Đồng thời, luận án cũng mô tả và 

giải thích các tác động sư phạm giúp thay đổi năng lực MHH khi HS tham gia giải quyết 

các tình huống xác thực: nhận thức, tình cảm, thái độ của học sinh thay đổi theo hướng 

tích cực sau các nhiệm vụ MHH. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra vai trò của giáo viên trong khi 

tổ chức dạy học cho học sinh tiến hành mô hình hóa toán học: giáo viên có vai trò thiết kế, 

lên kế hoạch, dự kiến những tình huống có thể xảy ra; giáo viên hỗ trợ tích cực sẽ tạo ra 

sự tự tin và tăng cường sự thể hiện năng lực MHH của HS. Bộ công cụ nghiên cứu kết 

hợp và phương pháp thực nghiệm sư phạm đã giúp cho những hình dung về sự chuyển 

biến nhận thức, thái độ của học sinh khi tham gia vào MHH được rõ ràng hơn. Đồng thời, 

nghiên cứu cũng góp phần giúp cho quá trình tương tác giữa GV và HS được thể hiện theo 

một xu hướng mới, tích cực và có khả năng thực hiện nhằm tăng hiệu quả rèn luyện MHH 

cho HS trong những tình huống xác thực, có ý nghĩa cả về nhận thức và phi nhận thức. 
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Chapter 1. OPENING 

1. The reason for choosing the topic 

Mathematics is a basic science that helps develop logical thinking. However, math 

learning activities do not only include reasonable inferences but are also greatly 

influenced by many different psychological factors. As Middlenton (2014) has pointed 

out, students' motivation to promote and maintain mathematical activities is closely 

related to their desired development, interests and habits. They provide a reason for 

children to choose to participate in or decline math activities. Therefore, encouraging or 

stimulating the development of good learning motives, suitable for each student's 

circumstances, is always one of the top tasks of modern education. Similarly, creating a 

positive, open, encouraging educational environment and leading them to participate in 

solving math problems, especially solving practical math problems is one of the matters 

that deserve attention. 

The current situation of teaching and learning math in Vietnam has been inadequate, 

according to many education experts. That is, math in school does not directly serve real-

life, students do not know the purpose of math learning, or they do not see the relationship 

of the math problems they study and math in everyday life. This often leads to difficulties 

in solving real-life problems. One of the important reasons has been explored from 

previous research by the writer is that the mathematics teaching program at all high school 

levels in Vietnam is still heavily academic and lacks practical life. 

Several researchers (e.g. Palm, 2008; Tran Dung & colleagues, 2016, 2019) have 

presented empirical evidence with different versions of the context and level of 

authenticity of the same problem, being able to influence differently on students 

'participation in work. That confirmed the positive effect of authenticity on students' 

problem-solving abilities. However, here the writer also wonders what leads to such 

differences when they participate in math activities? What psychological factors or 

circumstances motivated them, as well as what difficulties hindered them when solving 

authentic problems? The authentic situations do not really according to the student's 

understanding. Or have they not been adequately prepared with practical knowledge to 

solve and face authentic math challenges? …. 

There are many reasons why students participate in mathematical modelling in 

situations of varying degrees of validation. All these problems, including mathematical 

modelling and authentic mathematics, as well as the psychological and emotional aspects 

related to learning in general, and mathematics in particular, have also been studied for a 

long time by educators (Palm, 2008; Mart´ınez-Sierra, 2013). However, in the 

mathematical educational environment in Vietnam, both mathematical modelling and 

authentic mathematical modelling are still a relatively new problem. Also, for 

psychological and emotional issues related to authentic activities, it is getting newer and 

newer, which is hardly concerned by Vietnamese educational researchers. That is the main 

content for this topic: "Cognition and attitudes of students when participating in authentic 

mathematical modelling". 

1.2. Research history of the problem 

1.2.1. Mathematical modelling from a cognitive perspective 

Pollak (1979) was the first to initiate a process of modelling in a way that could be 

used in mathematics teaching. Modelling process was introduced in the late 1970s in 
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undergraduate math courses focusing on six steps (problem analysis, mathematize, 

problem-solving, validation, interpretation, and iteration) and then add step seven as 

reporting (Berry & Davies, 1996). 

The studies of Galbraith and Stillman (2001), Doer (2007), Borroneo Ferri (2007) are 

interested in the modelling process of individuals participating in mathematical modelling, 

related to individual learning style. In particular, concepts related to cognition such as the 

implicit model of students in each period of the modelling process are mentioned 

(Voskoglou 2010). 

The writer mainly focuses on two aspects, which is the modelling competence from 

the perspective of cognition and emotion. The problem of researching competence for 

mathematical modelling has received attention in Vietnam recently. However, studies on 

modelling competence from the cognitive point of view and the combination of 

psychological and emotional problems have hardly appeared in math educational studies 

in Vietnam. That is the reason why this study is conducted based on a combination of 

previous studies and the gaps needed for further research. 

1.2.2. Study the authenticity of the tasks 

Galbraith provides a comprehensive view of authenticity include four aspects: 

content, process, scenario, and outcome. Focusing on the simulation aspect, Palm (2009) 

developed a validation theory for tasks, aimed at creating tasks that can simulate real-life 

situations. The theory holds that a similarity between verbal problems and real-world 

situations involves eight features: facts, questions, information, presentation, purpose, 

solution strategy, support conditions and request solutions. 

Particularly for studies related to authentication tasks, an area of great interest to 

many modelling researchers around the world (Vos, 2011; Niss, 1992; Palm, 2008, 2009; 

...) in Vietnam is still a preliminary problem, typically, the works of Tran Dung and 

colleagues (2016, 2019). This research team has shown that tasks at a more authentic level 

have positively affected students' modelling competence. At the same time, studies show 

that true modelling, such as project-based tasks enhance the modelling competence of 

students more. Thus, in the trend of global mathematics education towards real life, 

research on authentication modelling in Vietnam is indeed a necessary need. 

1.2.3. Research students' attitudes toward mathematics 

There are many different theories about the types of emotions, the level of 

consciousness and the relationship between emotions and cognition (Hannula, 2011). 

Some opinions suggest that emotions should be psychologically different (for example, 

happiness, sadness, fear, anger, disgust, shame, surprise, and excitement). And the various 

cognitive and social assessments are seen as outward emotion. 

In short, from the studies of cognition and emotions by scholars around the world, we 

find that up to now the cognitive and emotional aspects have become dominant in modern 

math education. Kaiser and Stillman (2015) in the ICTMA-17 series of scientific papers 

"International trends on teaching and learning, modelling mathematics" stated that this is 

an important transformation in research math education. 

1.3. Research question 

a) How does students' modelling competence change when they participate in solving 

authentic situations? 
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b) How do the attitudes of the students change before and after participating in the 

mathematical modelling focused on the authentic tasks change, what explains this? 

c) What is the role of the teacher and what supports the teacher when the student 

participates modelling? 

Chapter 2. THEORETICAL FRAMEWORK 

2.1. Mathematical modelling competence  

Mathematical modelling competence is defined as “the ability to identify related 

questions, variables, relationships or assumptions in a given real-world situation, convert 

them into mathematics, interpret and confirm the solution to a mathematical problem that 

relates to a given situation” (Werner Blum, Peter L. Galbraith, Hans-Wolfgang Henn & 

Morgens Niss, 2007, p.12). Competence assessment depends on the competency concept 

used. For example, according to the International Student Assessment Program (PISA), 

the mathematical modelling competence is not just the ability to modelling but the 

readiness to solve problems with mathematical aspects taken from practical through 

mathematical modelling (Kaiser 2007, p. 110). 

Maaß (2006) classifies mathematical modelling competence into three distinct 

domains: cognitive, affective, and metacognitive. The researchers from the perspective of 

being aware (Lesh & Doerr, Rita Borromeo Ferri, ...) observed, analyzed to study the 

operation process of the implicit model inside the student's mind. The researches are often 

accompanied by cognitive psychology and what goes on inside an individual's mind is not 

easy to observe. However, the research process can show the explanations as well as 

understand the cognitive ability, the way of thinking or understanding the learners' 

psychology will greatly support the research as well as the education and teaching. 

For research related to cognitive aspects, as well as considering the teacher's role in the 

mathematical modelling process of students, this study chooses the model process of 

Reusser (1997), Kaiser, 2005 and Blum / Leiss (2005). 

2.2. Modelling process from the cognitive point 

Reusser assumes that a situation model arises when an individual illustrates the 

situation described in a task through an internal representation of the mind. The modelling 

process include: from a real situation, it is idealized ((1) in Fig. 2.3), mean simplifying or 

structuring to have got a real model. Then this real model is mathematizing (2), that is, 

converted to the mathematical language to lead to a mathematical model of the initial 

situation (3). The mathematical considerations are done in the mathematical model to 

produce mathematical results, (4) then the results must be reinterpreted in real-world 

situations (5). The completeness of the results must be checked or confirmed. In the case 

of an unsatisfactory solution, the process must be repeated. (Kaiser, 2005) 
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Fig 2.3. Modelling process from the cognitive point 

2.3. Levels of authenticity in mathematical modelling 

2.3.1. Word problems 

Word problems are pure problems but covered with words that relate to the real world 

"(Niss, Blum, and Galbraith 2007, p. 11). Therefore, the process of finding a solution only 

includes a simple explanation like in this example: 

Nam invests VND 15 billion in a partnership of four partners. The total investment of all 

partners is 240 billion VND. What is the percentage of business that Nam owns? 

2.3.2. Standard application 

Standard applications are the problems which the solution strategy is "closer to the 

nature of the actual context given" (Niss, Blum, and Galbraith 2007, p. 12) and the 

problem information for mathematical analysis is relatively simple. Such as, all students at 

Thuan Hoa High School will come together to visit some historic sites in Hue. You and 

other members of the organizers will plan the arrangement and booking. The school's 

students have 360 students. Each bus can carry 35 children. Fill out the order form, you 

will send it to Kha Tran Bus to order. (Dung Tran, Barbara J. Dougherty, 2014). 

 
Fig 2.5. A bus version – standard application 

2.3.3. True modelling 

True modelling problems include the complete process: with an initial question, next 

building a model, then solving, explaining, and finally validating in a mathematical 

situation and in the real context. 

Kha Tran travelling bus - booking the ticket 

First and last name:..............................................  

School: ................................................ ................ 

Date of visit: ........................................................ 

Number of ordered vehicles:................................ 

Other requirements:.............................................. 
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For example, math pre-service teachers are asked to do the following: “Currently, on 

our university campus, there are five parking spaces, which looks pretty messy. Can you 

design a parking lot to solve the current problem and let it look tidy?" 

2.4. Knowledge and competence of teachers in teaching modeling 

Ang (2012) proposed a mathematical modelling guidance framework to guide and 

facilitate teachers to familiarize themselves with the mathematical model in converting 

modelling ideas into modelling lessons. This framework is based on Shulman's (1986) 

pedagogical knowledge content and basic knowledge in teaching modelling. 

Table 2.1. Framework for planning/Designing learning experience in a case study) 

Item Explanation 

1. What is the level of 

experience? 

 

 

 

2. What are skills or 

competencies? 

3. Which math tool is used? 

 

4. HOW to solve the 

problem or model? 

5. WHY was this experience 

a success? 

Level 1: Students have modelling competencies 

Level 2: Students apply a known model to new situations 

Level 3: Students are willing to build models or adapt 

known models by themselves 

List all specific modelling skills and competencies. Raise 

the problem to be solved, if any. 

Write down the math concepts, formulas, or equations to 

use. 

Prepare and provide reasonable solutions to the problem. 

List the factors or outcomes that could explain why the 

experience was considered successful, and find them 

throughout the activity. 

 

B. ATTITUDE – AFFECTION 

2.5. Affection in math education 

Affection is a topic that has received much attention in mathematical education for 

various reasons (McLeod, 1992). One branch of research focuses on the role of emotion in 

mathematical thinking in general and in problem-solving in particular. The other branch 

focuses on the role of affection in learning and the social context of the classroom. 

Table 2.3. Emotional elements in math education. 

Item Example 

Belief  

• In mathematic 

• In myself 

• In teaching math 

• In social context 

 

• Math is based on rules 

• I can solve the problem 

• Teaching is narrative 

• Learning is competitive 

Attitude 

 

• Dislike to prove geometry 

• Enjoy solving problems 

• Enjoy exploring learning 

Emotion • Excited (disappointed) when dealing with 

unfamiliar problems 

• Aesthetic response to math 
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2.6. Attitude 

Attitude is an emotional state that manifests through the manifestation of behavior 

based on cognition. Thus, attitudes consist of three basic components: cognition, 

emotions, and behavior. 

 

 

 

                     Fig 2.6. Model of attitude 

2.7. Questionnaire design method 

2.7.1. Likert Method  

An illustrative example of the Likert method, a rating scale from 1 to 5 is used for 

statements related to attitudes toward mathematics (see Fig. 2.8). 

 
Fig.2.8. An example of the Likert method 

2.7.2. Semantic method 

For example, the following example describes the evaluation levels of pairs of semantic 

concepts (see Fig. 2.9). 

 
Fig. 2.9. An example of the Semantic method 

2.7.3. Rating method 

Behavior Cognition 

Emotion 
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Fig. 2.10 An example of the Rating method 

2.7.4. Interview method 

There are several possible approaches: open-ended interviews, highly structured 

interviews, pre-structured questionnaires interviews, interviews for confirmed 

questionnaires. Interview has many advantages. They can be used to gather information 

from people who cannot read or to non-native speakers. Interviews can enrich data, clarify 

questions and answer ambiguous possibilities. The downside of the interview is that it 

takes a lot of time, is often difficult to plan, doesn't have the final "score", and is often 

difficult to conclue. However, the data obtained from this method directly provided by the 

subject through expressions and words through video or audio recording should be of high 

value and reliability. 

 

Chương 3. RESEARCH METHODS 

3.1 Research methods 

To answer the research questions above, experimental teaching method plays a key 

role in this research. 

During this study, a mixed method (Ross & Onwuegbuzie, 2012) between qualitative 

research and quantitative research was performed to collect data. From observations, 

videos, and student reports, the researcher analyzed how students' modelling competence 

changed to answer the first question. Specifically: 

• Quantitative data includes surveys (Alennezi, 2008) and tests (Haines & nnk, 2001). The 

surveys were conducted to collect data and information related to the student's attitude 

factors before and after participating in modelling. Tests are a set of open and closed 

multiple choice questions that focus on problems corresponding to the steps in the 

modelling process (Haines & nnk, 2001). 

• Qualitative data collected through case studies (Tran et al, 2019) are used by teachers 

and some students to answer questions 1 and 3. Additional data can be Student reports 

will be gathered via video on the modelsing process and interviews conducted after the 

experimental process. 

3.1.1. Participants in research 

Participants in this study include 2 teachers and 128 grade 10 students of Hai Ba 

Trung High School and Thuan Hoa High School. These students are selected according to 

a convenient sample and they are ready to participate in research. Besides, these two 

schools are chosen for their differences in geographic location and academic entry level. 

3.1.2. Research tools 

a) Tools to collect quantitative data 
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 Questionnaire: 

The questionnaire was designed based on the attitude scale of Alennezi (2008), which 

studied 1346 students aged 14-15 in Kuwait. The questionnaire consists of 57 statements 

focused mainly to measure four components: the importance of math, attitude, confidence 

in learning math and confidence in math. 

 Closed and open multiple choice test 

The test is a set of multiple-choice questions related to real-world problems consisting of 

four closed-ended questions and four open-ended questions. 

b) Tools to collect qualitative data 

 Four math modeling tasks with different levels of authentication:  

Bảng 3.2. Authentic tasks 

Tasks Level of authenticity Implementation time and 

math content learned 

Source 

1. Water 

spray arch 

(1) Word problem At week 8, students 

learned about quadratic 

functions 

Doctoral thesis, 

Nguyễn Thị Tân An 

(2014) 

2. Pineapple (2) Standard application 

  

Week 9, students studied 

the equations 

 IMFUFA tekst 

(2009) 

3. Rescue 

aircraft 

(2) Standard application 

  

Week 11, students learned 

the equations and system 

of equations, vectors and 

coordinate system 

 Kaiser (2004) 

4. Building a 

bridge over 

Huong river 

(3) True modeling Introducing the project at 

week 10, students work in 

groups for 3 weeks and 

report on week 13 

Based on the actual 

needs of Hue city 

 Video and audio recordings during the experiment 

The videos saved with the recording support better sound, all data is then converted to 

text and combined with paper exercises to conduct data analysis. 

Besides, some special cases will be invited to interview to clarify issues that have not 

been shown in video, audio and assignments data (these are also implicit models in the 

cognitive aspect). At the same time, children's attitudes towards mathematics before and 

after participating in mathematical modelling will be expressed through interviews. 

3.1.3. Data:  

The data includes individual survey, individual test, group assignment, group project 

report, video and audio recording. 

3.2. Data analysis 

 Questionaire 

SPSS 20 software is used to statistic data as a basis for the analysis and interpretation 

of the results. 

 Test 

The coding tool is used based on established experts and gives reasons for their 

choice of answers (Haines, Crouch & et al, 2001; Tran & et al., 2019). 

Table 3.6. Rating scale 
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 Mathematical modeling tasks 
All student work is analyzed according to the steps of the modelling process to see 

the cognitive changes as well as the difficulties of the groups when participating in 

solving real situations. The model routes and the number of models are monitored through 

both the student's participation in modelling, as well as the mathematical tools that 

students choose to solve problems and the ability to connect practically. The Huong River 

overpass project has been collected and synthesized similar to the previous three tasks. 

However, the project work is also coded according to the rubric rating scale (Tran et al., 

2019) combined with the assessment of modelling capacity according to the process of 

Kaiser (2007). 

The case study data consists of five groups including data obtained from video, audio 

recordings, and interviews, but the assignment data cannot be seen. Besides, some implicit 

models are not shown where assignments or reports are interviewed for further 

understanding. Some questions for teachers will be asked to explore program knowledge 

and perspectives of the teacher on integrating modelling-related content into the 

classroom. The results of interviews, observations and video analysis will be incorporated 

into the analysis of situations to explain students' phenomena, perceptions and behaviours, 

and emotions in the process of solving authentic tasks. 

 

Chapter 4. RESULTS 

4.1. Changing in mathematical modelling competence  

4.1.1. The transformation in the number of models and the modelling process 

through modelling tasks 

Students' modelling processes are varied when participating in modelling tasks. In 

particular, the process and model number largely increased after the first three tasks for 

Groups 3, 4, 5. In contrast, the two Groups 1 and 2 had little change in both the number of 

models and the process through these three tasks (see Table 4.1). 

Table 4.1. Process modelling and numbering of models through three tasks and 

projects 

(1, 2, 3... corresponding to the steps of the modelling process in Figure 4.1) 

 Task 1 Task 2 Task 3 Project 

Group 1 1345 (1 Model) 1233 (2) 1234 (1) 13345 (2) 

Group 2 12345 (1) 12 (1) 1234 (1) 123334 (3) 

Group 3 133 (2) 12345 (1) 123234 (2) 12 (1) 

      
 

A B C D E 

1 0 1 2 0 0 

2 0 0 0 2 1 

3 1 0 0 0 2 

4 0 2 0 1 0 

5 0 2 0 1 0 

7 0 1 0 0 2 

8 0 2 1 1 0 
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Group 4 13 (1) 1234 (1) 1232345 (2) 1234 (1) 

Group 5 13 (1) 12 (1) 12323 (2) 12 (1) 

The modelling process of groups through the first three tasks is represented by two 

groups of trends: a) The first group of trends includes the first two groups and b) The 

second group of trends includes the other three groups. However, in the project tasks of 

the two groups, this trend has had the opposite change. Examples of these transformations 

are analyzed in detail in the next section.  

4.1.1.1. Task 1  
When you arrive in Peru's capital, Lima at night, visitors can see many beautiful 

images of the fountains. Pictured is a 32-meter long walkway underneath a fountain. 

Currents of water are pushed up to exactly the same height and dropped in a row forming 

parabolic jets of water. Surprisingly, you can go through this road without getting wet. 

Thy, she wants to know the height of the fountains. She measured on the ground, the 

distance between the point of water gushing and falling water point was 4 meters, in 

addition, if standing 0.6 meters from the fountain and raised her hand straight, she could 

touch the water at a height of 1,53 m. Please help her calculate the height of this fountain. 

 
Fig 4.2. Task 1 

From the real model, students in group 1 have directly transformed into a 

mathematical model: "Parabolic", "Associated with the coordinate system" (Real model 

=> math model). 

Next, students work in math environments to arrive at math results:  

“(P): y= ax
2
+bx+c ( 0a  ).Because (P) goes through A(2,0) B(-2,0) C(1,4; 1,53)  

Thus,
3 2

3
4

y x


  ” =>   3h   (Math model => Mathematical results) 

From here, students arrive at the real result, concluding that the result just found is 

the height is 3m (Math result => actual result). Thus, the modelling steps of this group can 

be summarized as follows: (1) => (3)=>(4)=>(5) 

 
Fig 4.3. Group 1 – Task 1 
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Group 2 solves quite similarly to Group 1 by using the math tool of solving such as 

the system of equations and finding the Parabolic equation. However, after understanding 

the problem, this group discusses two solutions of "Parabolic or similar triangles" (real 

model => situational model). After the discussion, they agreed to come to a mathematical 

model that is “determine the formula (P)”, unlike Group 1 who moved to the math model 

right from the first step. The result of this group is also 3m. 

On the contrary, students in groups 3, 4 and 5 find it difficult and confusing to solve 

the problem. They understand the problem and find the parabola (real model => math 

model 1). However, this group switched to the second mathematical model, which is to 

find the height by the quantum coefficient in the triangle (math model 1 => math model 

2). Students have been working in a math environment but have not yet given appropriate 

math results:  

“BH=HC=2.  EB = 0,6m, AH is height. Áp dụng định lý Talet: 

BE IE

BH AH


 

0, 6 1, 53

2 AH
  

Therefore: 5.1AH  ” (math model 2=> math result) 

 

4.1.1.2. Task 2 

Pineapple is a popular fruit of the Vietnamese. Pineapples contain many vitamins, 

enzymes, and minerals that have many health benefits, so pineapples are grown for 

harvest and are usually in good season. However, this fruit has a thick skin. The process 

of peeling and removing these bruises is an art. Explain why people often spiral peels of 

pineapples?                              

For this task, students in group 1 understood the problem, discussed and went to the 

case model "find the shape, function of the cut" (real model => situational model). From 

here, students discuss and move on to the first mathematical model "comparing 

horizontally and vertically" (situational model => math model 1). However, students do 

not continue to do this model but move on to the second model "cutting helix or cutting 

ellipse" (math model 1 => math model 2). From this model, students come to the math 

results that cut along the ellipse "golden ratio of the Fibonacci series, refer to the cut 

area", students do not explain any more (math model 2 => math result). 

 
Fig 4.7. Group 1 – Task 2 
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Here, students mentioned a model that compares horizontal rows and vertical rows 

(that is, edge and diagonal of a quadrilateral). However, they do not make this model but 

go to the second model which is cut along an ellipse, but in reality, the spiral is not 

elliptical. This leads them to come up with more complex math tools (Fibonacy 

sequences) but ineffective solving. 

Students in groups 3, 4 and 5 showed a more complete modelling process. They read 

and understand the problem, discuss and draw a picture of “the problems forming a 

diamond or parallelogram” (real model => situational model). From here, students build 

a mathematical model "comparing edge and diagonal" (situational model => math 

model). Students work in a mathematical environment, using the Pythagorean theorem 

(math model => math result). Students work in a mathematical environment to give the 

results: Because AC = 2a and AB = a, when cut diagonally, it will be more beneficial than 

cutting straight because the area to be thrown will be less” (Mathematical results => real 

results). 

The problem-solving process of the students of this group encountered some 

confusion: the quadrilateral error with equal sides is square and the error of miscalculation 

at AC. However, the transition steps show that students are becoming more familiar with 

this task and the math model solving tool used is quite reasonable. 

 
Fig 4.8. Group 3 – task 2 

4.1.1.3. Task 3 

“A skiing area in Northern Italy has accidents in many locations. These positions are 

defined in the following coordinate system (Figure 4.9a). Frequency of accidents per 

location is also provided (Figure 4.9b). Three rescue helicopters are located in this ski 

area trying to help the people in the accident as soon as possible. In your opinion, what 

position should these helicopters be optimal?" 

 
Fig 4.9a.  Location of the accident site 
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Fig 4.9b. Coordinates and frequency of accidents in the ski resort 

Students in group 1 changed from a real model to “put in the most accidental 

position” (real model => situational model). From there, give the mathematical model 

"define the centre of triangle/quadrilateral, with the location where many accidents 

happen" (situational model => math model) 

From here, students give steps to solve the math model by observing the coordinate 

table and the frequency to identify the areas with the number of accidents 30 . Then, they 

zoned the three areas with the highest accident density to place the three helicopters by 

identifying the centres of the quadrilateral: “Step 1: Find the coordinates where the most 

accidents occurred 30 . Step 2: Circle the three areas with the highest accident density 

to place the three helicopters. Step 3: The quadrilateral ABCD places the first helicopter 

in the centre, the quadrilateral AEGF places the second helicopter, the triangle HFI 

places the third helicopter” (Math model => Mathematical results.) 

From the real model, the students in group three switch to the situational model: "put 

the helicopter in the most accidental position" (real model => model situation). Next, 

they move to the first mathematical model: "determine the centre of the triangle, with the 

location where many accidents happen" (situation model => math model 1). However, 

students discuss and return to the situational model: “the area where many accidents 

happen” (From math problem 1 => situational model). From here, this group comes to 

the second math model: "draw a circle, determine centre" (situational model => math 

model 2). Based on the coordinate and frequency table, they identified three circle centers: 

A (46, 42.5); B (88, 50); C (118, 62) (Math model 2 => Math result). 

In summary, the results of the groups participating in solving the validation tasks 

showed two groups with a clear trend: 

• The first trend group consists of Group 1 and Group 2, these two groups have solved 

the first task quickly and used suitable math tools (write Parabolic equation). But for the 

next two missions, these groups found it difficult. The first group of trends has a common 

feature: they are all solving and using appropriate mathematical tools for the first task; the 

modelling process and the number of models have no change over the next two tasks; 

Some complex math tools have been used but are not appropriate, so they have not 

yielded reasonable results. 

• The second trend group includes Groups 3, 4 and 5, these three groups have 

difficulty in starting task and the math tools these groups use to solve the problem is not 

appropriate. However, through the three tasks, these groups have an increasing number of 
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models and diverse modelling processes. The second group of trends has common 

characteristics: do not use the right math tools for the first task; the modelling process and 

the number of models changed over the next two tasks; Many practical factors are 

mentioned by these interested groups: time-saving, aesthetics. 

But in the task of a project that lasted for three weeks, the two groups of trends mentioned 

above had the opposite direction. That is, Group 1 and Group 2 have much more diverse 

modelling processes and numerical models compared to the other three groups. Details of 

the team's modelling process for project tasks are presented in the next section. 

4.1.1.4. Project task 

To support traffic flow between two parts of Hue city, the government develops a new 

bridge that goes across The Huong River. The bridge is located to connect between 

Nguyen Hoang Street and Bui Thi Xuan Street (Phuong Duc Ward). Can you propose a 

bridge model and explain your proposal with supporting documents?  

a) Assessment the project through the modelling process, the number of models 

Different from the first three tasks, in the project mission, two groups with two trends 

as analyzed in the previous section had opposite changes. That is, groups 1 and 2 have 

more diverse modelling processes and numbers of models than the other three groups (see 

Table 4.4). 

• First trend group 

Modelling processes and the number of models for groups 1 and 2 are very diverse. 

In particular, many mathematical topics are used by these groups and the math tools for 

solving are rich. 

Group 1: 

This group changed from the situation described in the project into the mathematical 

model: “Looking for the number of bridge abutments so that the cost of building is 

minimum” (real situation => mathematical model 1) 

Doing this, they started thinking about another mathematical model: “what is the 

equation to model the bridge” (mathematical model 1=> mathematical model 2) 

There are six piers in the bridge, distance between two piers is 48, 5 m, the bridge 

height is 4 m. 

Students put variables into mathematical model and search for a, b, c of 

2
( 0)y ax bx c a    (P) with the information: (P) go through the points A (-170, 0); 

(170, 0)B and (4, 0)I . Although they did not show the process that looking for the result 

for this mathematical model in their report but the symbols on the graph can show this 

(see Fig. 3). In addition, this process was confirmed by the students during the interview: 

"We put O (0, 0) at the center of the two ends, attached the Oxy system, Ox coinciding 

with the straight line connecting the two ends, Oy and Ox are perpendicular. Call the 

general equation (P) and looking for a, b, c by replace A (-170, 0); B (170, 0) and I(0, 4)" 

They found a parabolic equation:  
1 2

7225
4f x x


  .   

After they had found a parabol functions, the students returned to the first 

mathematical model and tried to look for the answer. 

They worked in the mathematical environment by add the variables 
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Each bridge meter costs a billion dong (a 0)   

Each bridge abutment costs b billion dong (b 0)  

The length of the bridge is l (m) ( 0)l   

The number of bridge abutments is n (n 0)  

So, the cost after completion (not including decoration and pavement) is al bn   

(billion dong) 

In order to solve this problem, they used the Cauchy schwarz inequality 

(mathematical model => extra-mathematical knowledge). 

2
( )

2

al bn
al bn


    

Students argued that: The "=" sign occurs, or the bridge has the minimum 

construction cost if and only if al bn  or 
a

n l
b

   

This group continued to find n they had to calculate the length of the bridge. It 

means they accepted a and b as constants, which can be found from the reality. Although 

this model was not explicitly reported, the way this group drew graphs and calculated 

what? reveals a hidden model in their cognition (see Figure 5) (extra-mathematical 

knowledge => mathematical results) 

 
1 2

7225
f x x


 , A (-170, 0) và B (170, 0) 

The length of the bridge is equal to the length of the arc AB 

  
2

  1

x
B

l f x dx
x
A

    =  
2170

1
1 2. 340,1254485

7225170

x dx m


 


 
 
 

  

• Second trend group 

Group 4: situational model: “Choosing the form of the bridge, this group chooses the 

bridge with the bearing cable” (actual model => situational model). Students explain: 

“For the people’s convenience moving in Hue city, especially from the south bank to the 

north bank of the Huong River, our group decided to build a bridge over the Huong River 

(Kim Long Bridge). To stabilize, my team decided to choose to build a rope bridge in a 

hammock with reinforced stay Cables, this will increase the rigidity and certainty of the 

bridge". 

Students looking for more information from reality: This Bridge’s length is 415  

10m long and 12.4m wide with two lanes for cars and motorcycles. There is also a 

pedestrian walkway. Lanes of cars and motorcycles 10m wide with 2 directions. The 

pedestrian lane is 1.2 m wide each (situational model => actual elements / information) 

(bridge length is taken from google map) 

Besides, the bridge is divided into 14 equal sections and each section has a ratio of 1 - 

29.6m. They provide some more information: Bridge construction time: 3/2019 - 5/2020. 

The number of workers: 100-150 workers and costs 27 billion. 
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Then, they move to the math model: "Write an equation of hammock on the bridge" 

(Practical factors => Math model) 
To look for the soft string equation of the bridge, this group works in a math 

environment that gives the results (math model => math result): Students determine the 

coordinates of vertices is I (0, 2.5) và các điểm A (-7; 5.5), B (7; 5.5) (P). Từ đây, học 

sinh thay vào: “Ta có: 49a+7b+c = 5.5, 
2

b

a


=0 => b=0. Thay I vào: c=2.5 Suy ra a =

3

49
”.  Phương trình mà các em tìm được là (P): 

3 2
2, 5

49
y x   

In the five groups above, the first two groups are good and excellent students and the 

other three groups are average and fair according to the entry-level. This also in part 

affects students' outcomes and modelling competence. However, based on the above table, 

it can be seen that the three groups 3, 4 and 5 have made clear progress after the first three 

tasks. This partly shows that the initial level of learning is a condition to help students 

solve problems better, but modelling tasks are tools that affect students' progress. On the 

contrast, students in groups 1 and 2 with excellent and good academic performance are 

also an advantage for them when getting used to the first three tasks. However, the 

students at first were also quite confused and it took a lot of time. Until they had more 

time with project assignments, they demonstrated a wide variety of models and extensive 

math tools to deal with even though these were not yet learned in class (such as integrals, 

the Cauchy-Schwarz inequality). 

b) Project assessment by using Rubric 

Besides, we used Rubric to assess more detailed criteria related to Demonstration of 

mathematical understanding and application, undertaking mathematical modelling and 

communication. The Rubric designed by Tran Dung and et al (2019) was used to evaluate 

the project reports of the above five groups. In which: 1-good, 2-fair, 3-satisfactory, 4-

below required. 

Table 4.2. Project assessment by using Rubric 
                                                          Group 

Criterion 

1 2 3 4 5 

1) Demonstration of 

Mathematical 

Understanding and 

Application 

MAa: Mathematical topics 4 4 1 1 1 

MAb: Complex procedures 4 4 1 2 2 

MAc: Mathematical representations 3 4 1 3 2 

MAd: Justification 2 2 2 2 1 

2) Undertaking 

mathematical modelling 

MMa: Posing problems 4 4 1 2 2 

MMb: Making assumptions 3 3 1 2 1 

MMc: Interpreting results 2 4 1 2 1 

MMd: Critiquing models 2 2 2 2 2 

MMe: Resources 1 1 1 2 1 

3) Communication COa: Mathematical convention 4 4 2 4 2 

COb: Writing 4 4 4 4 4 

COc: Visual representation 4 4 2 4 4 

COd: Reference 4 1 1 4 1 

The results of the Rubric assessment can be seen that most of the groups achieved 

higher levels of communication criteria and were the lowest in the source criteria used 
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except for Group 4 with a few sources indicated in their report. Math topics appear richer 

in group 1 and 2 reports, which can also be seen in the modelling process table.  

4.1.2. Competence shown in input and output test results 

The results show that the average score per question in the output is higher than the 

input, for example, question 1 has an average score of 0.98 and on the output is 1.68. 

Specifically, score each question at the input and output as follows: 

The following chart can show a clearer change in the number of students choosing the 

answer with the maximum score (2 points) between input and output. 

 
Chart 4.1. Compare input and output test result 

4.2. Changes in emotions, attitudes 

4.2.1. Relate to the importance of Mathematic 

For questions related to the importance of Mathematics, the number of students 

selected for the options is listed in the following table, conventions 0-No, 1-Yes and 2-

Both (including both choose Yes and No) 

 

 
Chart 4.4. Compare the importance of math between input and output 

The difference between input and output is not too great in terms of understanding the 

importance and usefulness of Mathematics. The data show that from the beginning, 

students fully realize that Mathematics is an important subject. However, students show 

dislike attitudes at input and there are clear changes in output survey. 

4.2.2. Attitude towards Mathematics 

Attitude to mathematics according to statistics 128 students, convention 0-Dislike, 1-

Like and 2-Both 

0

100

200

0 1 2

Đầu vào 

Đầu ra 
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Chart 4.5. Attitude towards Math 

4.3. Relationship between attitude and mathematical modelling competence 

Students' emotions change in a positive direction through tasks. Starting with the 

second task, students showed an interest in modelling and expressing their views with 

their peers. For example, at the 15th minute, a student in group 1 said, "I feel it 

interesting", this statement was extracted from the group's video and audio files. For the 

project, the students of this group commented: “I see that math has many applications in 

life. It was only through attaching the bridge to a parabola and the coordinate system that 

the design became easy. My feeling is that I'm very interested in this model and form of 

math learning”. Many students changed their opinion after four modelling tasks, 

specifically, 96 (75%) students showing a 34.38% increase in their interest in 

mathematics, they explained the reasons for their change of opinion. Mainly as follows: 

"At first, I did not like it because of difficulty, trouble and did not apply usefully to the 

career later". 

Groups of students who showed interest in modelling tasks became more engaged 

and efficient in the implementation of modelling. This is reflected in the more diverse 

number of models and model routes used by students. Groups use many mathematical 

tools: inequality, integral and Cauchy - Schwarz inequality, the mathematical knowledge 

are not easy for 10th graders. At the same time, students also relate to many factors. 

Reality such as the density of steels, materials, costs that may arise, aesthetics and 

traditions, so on.  

4.4. The teacher's role in the mathematical modelling process 

4.4.1. Teachers prepare and plan possible situations 

a) The first component - Experience level: 

The first level: Students grasp the mathematical modelling competencies after 

experiencing the first task. 

Second level: Students can apply a model that already known to new situations 

through modelling participation for the second and third task. 

The third level: Students are willing to build a model or self-adjust the known model 

for the fourth task - project-oriented tasks. 

b) The second component - what are competencies to use? 

The modelling competence listed and the issues to be addressed are outlined in the 

following table:      

Table 4.13. Modelling competence and issues that need to solve 
Content Modelling competence 

Task 1 • Simplifying: transition from real situation to situation model  

• Mathematizing: "write equations (P)" 
• Working mathematically: algebraic operations, solving systems of equations 

0

50

100

0 1 2

đầu vào 

đầu ra 
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• Validating: Confirm the results in real situations. 

Task 2 • Idealying: From real situation to the ideal situational model: the pineapple hook is 

square. 
• Simplifying: from case model converted to a real model: cut lines 

• Mathematizing: "comparing sides and diagonal of quadrilateral" 

• Working mathematically: algebraic and geometric operations 
• Validating: Confirm the results in real situations. 

Task 3 • Simplifying: “most accident location and most accident area” 

• Mathematizing: "determining coordinates of accident locations and zoning off areas" 
•Working mathematically: reading coordinates, geometrical knowledge 

• Validating: Confirm the results in real situations. 

Task 4 Depending on the model that students design, there are measures of specific modelling 
competencies. The modelling process like the above tasks continues to be used in this 

task. 

c) The third component – Mathematical tools 

Table 4.14. Mathematical tools 
Content Tools  

Task 1 Parabolic equation (P), coordinate method, solving system of equations 

Task 2 Algebraic operations, geometry, equations 

Task 3 Knowledge of geometry, coordinates 

Task 4 Model of the bridge shape; calculating costs for bridge construction; Beauty 

Any math knowledge depends on the model used 

d) The fourth component – How do you solving-problem? 

Table 4.15. The supports of teachers 
Content Supports 

Task 1 Looking for the equation of (P) 

Looking for the coefficients a, b, c of (P) 

Based on the equation to looking for the result 

Task 2 Contact geometry 

Compare lengths 

Or compare algebra by including variables 

Task 3 Read coordinates and location 
Based on the coordinates of the accident areas to localize and divide the 

position 

Task 4 Thinking about where is the bridge located 
Model: depending on the situation, for example, students choose bridge form 

(P), then support students, encouragement. 

e) The fifth component – Why was this experience a success? 

These modelling tasks are relevant and relevant to the content of the curriculum. 

Through the tasks, students have the opportunity to experience modelling, something most 

of them have not learned before. Tasks are also integrated incrementally according to 

model levels so that students gradually get acquainted and actively interact with teachers 

and other students. Besides, to respond to questions about this experiential component, 

teachers followed the progress of the students' modelling tasks. To clarify this, teacher and 

student-specific interactions are analyzed in the next section. 

 

Chapter 5. DISCUSSION 

5.1. Discussion 

5.1.1. Changes in modelling competencies when students participate in solving 

authentic tasks 
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Students' modelling processes when they participate in modelling tasks vary widely. 

In the project task, students show various models (parabolic sphere equation, optimal cost 

problem,...). At the same time, the math tools that students use are also rich, even 

including math knowledge they have not learned (Cauchy - Scharwz inequality, 

integral,...). This is a project related to the construction of a bridge over the Huong River, 

which will be carried out in three weeks. During this time they can discuss and refer to a 

variety of books, internet and even experienced sources. This is also an activity that helps 

children thinking and explore.  

Similar to the study of An et al (2019), the project tasks used by this group of authors 

involve the design of the garage. However, the subjects that this group studied are 

Mathematics preservice-teacher. One thing in common with current research is that most 

of the subjects participating in research only use a simple mathematical topic to solve. At 

the same time, the biggest disadvantage of all of these objects is the little mention of the 

reference sources used. Research by An and et al (2019) shows that some groups have 

attempted to use more complex math topics, but have not yet reached success. Meanwhile, 

the difference is that Group 1 in this study demonstrates superior thinking, they use math 

tools like the Cauchy - Scharwz inequality and even the integral. 

Also for 10th graders, previous research by Borromeo Ferri (2006) prioritized the 

construction of individual model lines based on different types of thinking. Research 

results show that most teachers and students do not know the tendency of their thinking 

(belonging to cognition). At the same time, through practical tasks, students become 

aware of the connection between math and life. This is also confirmed in current research. 

Blum and Ferri (2009) repeated research related to mathematical modelling from a 

cognitive perspective with 600 ninth graders comprising two groups: an operative 

strategic group and a directive group. The results show that both groups have made 

significant progress, but the first group has higher results and more progress in modelling 

competence. The current research is not divided into two groups such as Blum and Ferri 

(2009), focuses on the first group, that is, practical strategies to promote the active group 

role of students with teacher support when necessary. 

After one semester of getting acquainted with modelling, students' output test results 

have higher average scores of each question than the results of the entrance test. At the 

same time, the number of students achieving the maximum score per question was also 

significantly higher. However, the last two questions related to graph representations 

(question 7 and 8) have little change. Thus, students have many difficulties in their ability 

to use graphs, so they are confused and cannot find answers. 

5.1.2. Students' attitude changes in a positive direction after modelling tasks 

Students have realized the importance of math from the beginning, but have little 

affection for this subject. After the experiment process, the children's attitudes towards 

Math have gradually changed in a positive direction. Regarding the importance of 

mathematics, in the beginning, most students think that mathematics is important, but do 

not like math for the main reasons such as difficult math, formulas, algorithms, 

abstractions statue. In the output, students change their attitudes towards more interested 

in math. This is also confirmed through the process of participating in modelling, students 

expressed enthusiasm and expressed their views on mathematics changed in a more 

interesting way after being acquainted with real quests. 
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Attitude and modelling competence are interrelated. Specifically, through modelling 

tasks, students' attitude gradually becomes more positive towards real tasks in particular 

and math in general. At the same time, with groups with positive attitudes, modelling 

competence is also improved better. 

5.1.3. The teacher's role as the student undertakes the modelling 

Teachers have played a role in preparing and anticipating possible situations. The 

modelling teaching design framework is designed by the researcher and discussed with 

teachers. At the same time, teachers review and plan details before going into the official 

experiment. 

Teacher support has a positive effect on students' confidence and modelling 

competence. Teachers provide support by asking students questions. The questions asked 

by teachers also contribute to prompting and guiding students to solve problems. 

However, the number of questions is not large. This shows that the interactions between 

teachers and students are still limited. Not only are students subjects who feel new to 

modelling tasks like these, but teachers are also unfamiliar with modelling and play a 

supporting role in the modelling process. 

5.2. Contribution of research 

5.2.1. Contribute in terms of research and science 

5.2.1.1. Synthesize concepts and develop a theory of modelling competence from both 

cognitive and non-cognitive aspects 

This is a study combining math education and psychology, these two areas of 

research are not unfamiliar in the research community in the world and the country. The 

results of the study show that the attitudes, emotions (non-cognitive aspects) and 

modelling competence (from the cognitive aspects) of students are interrelated. Through 

modelling tasks, students' feelings and attitudes toward mathematics are progressively 

more active. On the contrary, when students are interested and have a serious attitude to 

participate in modelling, their competencies also develop in a positive direction. Thus, 

when students participate in modeling, they not only simply participate in the system that 

includes only mathematical concepts but also express emotions, attitudes and beliefs 

through behavioral manifestations. 

5.2.1.2. Synthesis and design of measurement tools 

a. Incorporate many methods on the attitude scale 

Unlike many previous studies, the methods of measuring attitudes were reviewed 

and incorporated in this study. The Likert scale is a popular method used to measure 

attitudes so far. However, as presented the reasons for choosing the combination method 

in Chapter 3, the combination of other methods aims to bring into play the strengths and 

weaknesses of each method. Such a combination method requires elaborate questionnaires 

and data analysis to be more difficult. But, it limits random typing, increases the 

concentration of participants and the value of the data.  

b. Measuring modelling competency using two methods: process modelling and 

rubric 

This study analyzes students' modelling competence through Kaiser's modelling 

process (2005), and at the same time, students' modelling competence is assessed through 

a rubric scale. This scale has been designed, streamlined and put to the test by four other 

researchers before being used in the current research. The assessment of the attainment of 
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the criteria on the scale is encoded into a numeric format. This can make measuring 

students' modelling competencies more detailed, clear, and specific. With these levels 

achieved, researchers can easily detect good students in any criteria as well as where 

limited. At the same time, the comparison between groups of students becomes more 

objective based on the same assessment framework. 

Measuring students' modelling competencies using both the modelling process and 

the rubric scale gives the results more advantages using only one of the two methods. The 

modelling process clarifies the transition between the student's thinking steps and 

sometimes does not follow a linear path. Researchers can capture which steps students are 

at, see where students are having difficulty or can justify students' repeating patterns or 

building new ones. At the same time, the rubric scale with many pre-designed criteria can 

encode students 'achievement levels digitally, making it more objective and convenient to 

evaluate students' achievement levels in intergroup visualization.  

5.2.2. Contribution in practice 

5.2.2.1. Integrate modelling tasks with increasing authentication levels according to 

the program content 

For the modelling process to be successful, the modelling tasks are selected and 

designed to both ensure the suitability of the program content and gradually increase the 

level of authenticity so that students can adapt gradually. Specifically, the four tasks used 

in this study include: 1) The fountain task is integrated after students have learned a 

quadratic function (first level of authenticity); 2) The pineapple task is integrated after the 

student has had an outline of the equation (second level of validation); 3) The rescue 

airplane mission is performed after the student has learned the equations, the hidden 

multiplication equation system, the vectors and the coordinate system (second level of 

authenticity); and 4) The task of building a bridge over the Huong River is integrated after 

the 10th week of Term I and the implementation period lasts up to three weeks, students 

can use any math tool depending on the chosen model that was selected (third level - true 

modelling). 

5.2.2.2. Promoting the role of the teacher in teaching mathematical modelling  

The traditional teaching method means that teachers and students learn in the past, 

no longer meet the trend of modern education. The educational reform program (2018) 

has introduced the concept of mathematical modelling and emphasized the goal of 

developing the competence of mathematical modelling for students. To do that, teaching 

must be student-centred. That is why the role of the teacher seems to be of little interest. 

Meanwhile, the strengths of the traditional method from the teacher's role are undeniable, 

teachers have the skills to ask questions, make suggestions for students to understand 

problems and solve problems properly. Therefore, the combination between tradition (the 

role of the teacher) and modernity (student-centred) is considered in this study. 

This method also gives both students and teachers the opportunity to approach and 

interact in the classroom following the trend of new research. However, the teaching 

experiments have been done only in research, in fact, teachers and students are only taught 

and learned according to a pre-set curriculum framework and the theories as above have 

never been mentioned (Tran & et al, 2019). So the question is how can teaching and 

learning modelling be integrated into the school and integrated effectively? Some 
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suggestions for the program, the integration of modelling into the classroom, and 

suggestions for teacher training are discussed in the next section. 

5.3. Proposed 

Some recommendations for programs, textbooks, teacher training and retraining are 

as follows: 

1) Currently, the education reform program (2018) has mentioned mathematical 

modelling and emphasized the goal of developing the capacity of modelling, but not 

many high school teachers understand this concept. The field of mathematical 

modelling remains outside of the school curriculum (Tran et al., 2019). Therefore, 

modelling theories should be included in the math teacher training and education 

program. 

2) Practical tasks in textbooks are still limited today, most of them are in the form of 

word problems (An, 2014). A system of practical tasks should be reasonably designed 

and integrated into the program, the system of exercises in the textbook will limit the 

academic nature and promote the applied role of mathematics. 

3) Interdisciplinary integration is encouraged but is not expected to be very effective if 

specialists work separately and independently. The application of math in most 

subject areas is enormous, so for such integration to be effective it is necessary that 

experts/teachers sit together to plan what, how and how to integrate the design and 

when is integration anytime? 

4) Currently, the number of students per class is too large (40-45 children) and the 

current curriculum is quite dense and theoretical. This is also great difficulty in trying 

to integrate practical problems into classroom teaching. It is necessary to add 

researches and related suggestions from the research community and including 

teachers to find solutions and support a truly effective educational program. 

5) The education reform must be comprehensive, that is, if you want to develop your 

thinking abilities, modelling competence, etc., the assessment and examination should 

also be reconsidered. 

CONCLUSION 

The research results show that there are significant changes in mathematical 

modelling competence when students participate in solving practical situations. This is 

shown in the modelling process and the number of models that they have done is very 

diverse. Students are concerned with more practical factors when it comes to problem-

solving. Especially for the task of carrying the project (true-modelling), they come up with 

many models and use many math tools to solve problems, even knowledge that has not 

been learned. Students' levels of modelling experience progressed from the first to the 

third level, meaning that from becoming familiar with the modelling process, students 

actively built and actively modulated tissue appropriate. This shows that the validation 

tasks change students' modelling competencies in a positive direction, especially project 

tasks (third level of authentic). 

At the same time, students' attitudes also gradually change in a positive direction, 

especially when they are aware of the connection between mathematics and life through 

authentic tasks. The process of participating in modelling also showed many states, from 

surprised to enthusiastic. This shows that the research to learn about educational 

psychology also plays an important and necessary role. If teachers can grasp 
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psychological developments, they can understand students' difficulties and what they 

expect, so that they can support and encourage their learning to achieve be effective. 

Previous studies mainly focused on elementary school students, junior high school 

students when modelling with different levels of authentication and only stopped at basic 

algebraic operations. (Tran et al, 2019). This study extends from previous studies based on 

high school students. The modelling tasks performed included all three levels of 

authentication and covered both geometry and algebra in the math content. 

In short, the thesis has reviewed the theoretical basis of mathematical modelling 

theory approaching from cognitive and non-cognitive. Mathematical modelling 

competence is measured by both the modelling process and the rating scale of elements 

(rubric), which has been verified by the researcher along with other researchers before. 

The concept of attitude in math education redefined in this study is based on a 

psychological model to measure attitude comprehensively and applied to mathematical 

situations. Attitude measurement methods are incorporated into this study to increase 

participants' ability to focus and limit random hitting. At the same time, the thesis also 

describes and explains the pedagogical effects that help to change the modelling 

competence when students participate in solving authentic situations: cognition, emotions, 

and attitudes of students change in a positive direction after modelling tasks. Research has 

also shown the role of the teacher in organizing the teaching for students to conduct 

mathematical modelling: teachers have the role of designing, planning, planning possible 

situations. Active teacher support will create confidence and enhance the student's 

demonstration of modelling competencies. The combined research tools and pedagogical 

experimental methods have helped the visualization of the student's cognitive changes and 

attitudes when participating in modelling more clearly. At the same time, research also 

contributes to help the interaction process between teachers and students to be shown in a 

new, active and capable trend to increase the efficiency of training modelling for students 

in authentic situations, having both cognitive and non-cognitive meanings. 
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