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1 Εισαγωγή

Η παιδική ηλικία του καθενός από εµάς απαρτίζεται από ιστορίες µε ή-
ϱωες που έχουν εξαιρετικές ικανότητες οι οποίες επηρεάζουν δραστικά τον
περίγυρό τους.

Στις περισσότερες ιστορίες τέτοιων ηρώων, δίδεται έµφαση στο ότι η ε-
ξαιρετική δύναµη ακολουθείται και από µεγάλη ευθύνη. Επίσης τίθεται το
ερώτηµα: ‘‘Πως ϑα ελέγξω αυτήν την ικανότητα για να κάνω καλό ;’’

Η διδασκαλία µπορεί να µην είναι υπερδύναµη, είναι όµως ένα δυνατό
εργαλείο το οποίο έχει άµεση επίδραση στο παρόν και το µέλλον του µαθητή.
Από τον καθηγητή εξαρτάται αν ενας µαθητής ϑα καταλάβει, ϑα αγαπήσει ή
ϑα µισήσει ένα µάθηµα. ΄Εχει λοιπόν τεράστια ευθύνη και χρέος να χρησιµο-
ποιήσει την επιρροή του µε γνώµονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Για να
το κάνει αυτό όµως, πρέπει να συνειδητοποιήσει τί επίδραση έχουν τα λόγια
του και πώς τα αντιλαµβάνεται ένας µαθητής.

Πρέπει να έχουµε πάντα στο νου µας ότι αυτά που διδάσκουµε στα µικρά
παιδιά είναι εξαιρετικά δυσνόητες έννοιες. Συνήθως, όσο απλή µας ϕαίνεται
µια έννοια, τόσο πιο πολύπλοκη είναι. Για παράδειγµα, η απόδειξη ότι 1+1 =
2 είναι κάτι παραπάνω από εξακόσιες σελίδες. Φυσικά ένα παιδί δε µπορεί να
κατανοήσει την εξήγηση πίσω από τις τέτοιου είδους έννοιες, για αυτό είναι
πολύ δύσκολο να το κάνουµε να τις µάθει.

Ο τρόπος µε τον οποίο χτίζεται η γνώση στο µυαλό ενός µαθητή είναι αν-
τικείµενο έρευνας εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο
αντικείµενο µε πολλές παραµέτρους και πολλά εµπόδια. ΄Ενα από τα µε-
γαλύτερα εµπόδια είναι η έλλειψη εµπειρίας από την πλευρά του µαθητή.

Για να εκτιµήσει κανείς την αξία της γνώσης πρέπει να έχει ϐιώσει πρώτα
τα αγαθά που του προσφέρει. Πρέπει να έχει µάθει πράγµατα τα οποία έχουν
αποδώσει καρπούς, συνεπώς µια απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτιµήσει
κανείς την αξία της γνώσης είναι ο χρόνος. Πρέπει να έχει Ϲήσει αρκετά
χρόνια έτσι ώστε να µπορέσει να εκτιµήσει την αξία αυτής της επένδυσης.

΄Ενα παιδί δώδεκα χρονών ϐρίσκεται πολύ λίγα χρόνια σε αυτόν τον πλα-
νήτη και δε ϑυµάται τουλάχιστον το ένα τρίτο της Ϲωής του. Συνεπώς η
παραπάνω προϋπόθεση δεν πληρείται σε καµία περίπτωση. ΄Ενα παιδί που
ϐρίσκεται στο γυµνάσιο δε µπορεί να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο κλεί-
νεται σε µια αίθουσα επτά ώρες τη µέρα. Οπότε είναι λογικό το παιδί να
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αντιδρά, να µιλάει την ώρα της διδασκαλίας, να µη ϐρίσκει κάποιο ενδιαφέ-
ϱον σε αυτά που του λέει ο καθηγητής και να µη προσπαθεί να τα µάθει σε
ϐάθος.

Ο ϱόλος του καθηγητή είναι να δώσει στο µαθητή µια αφορµή. Να του
κεντρίσει το ενδιαφέρον και να τον κάνει να ενδιαφερθεί. Να κάνει το µαθητή
να αµφισβητήσει, να ψάξει και κατά συνέπεια να µάθει. ∆ηλαδή ο καθηγητής
δεν πρέπει να απαγγέλει το µάθηµα κι έπειτα να ϕεύγει. Είναι αναγκαίο να
µπορεί να παρουσιάσει µε γλαφυρό τρόπο το αντικείµενο του έτσι ώστε να
κάνει το µαθητή να ενδιαφερθεί.

Επιπλέον, δεν πρέπει να µας διαφεύγει οτι η κατανόηση αφηρηµένων
εννοιών απο τα παιδιά αποτελεί απο την ϕύση της µια εξαιρετικά δύσκολη
διεργασία, διότι κάθε µαθηµατικό αντικείµενο έχει τις ιδιαιτερότητες του. Ο-
ϱισµένα δε σηµεία της ύλης οµολογουµένως δυσκολεύουν αρκετά την πλειο-
ψηφία των µαθητών. Ο καθηγητής καλό ϑα είναι να γνωρίζει τι ακριβώς
δυσκολεύει τους µαθητές και ακόµη, να είναι σε ϑέση να προβλέπει αυτές
τις δυσκολίες. ∆ιότι οι µαθητές συνήθως, όταν δεν κατανούν κάτι, ντρέπον-
ται και δεν ανταποκρίνονται, µε τελικό αποτέλεσµα να χάνουν το ενδιαφέρον
τους. ΄Οπως προαναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός ϑα πρέπει να είναι σε ϑέση να
αναγνωρίζει παρόµοιες καταστάσεις και να τις αντιµετωπίζει κατάλληλα.

Προκειµένου όµως να το επιτύχει αυτό ο καθηγητής, ϑα πρέπει προη-
γουµένως να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο ο µαθητής αντιλαµβάνεται
τη γνώση έτσι ώστε να δώσει στο µάθηµα την κατάλληλη δοµή. Οφείλει να
γνωρίζει τα σηµεία στα οποία οι µαθητές µπορεί να δυσκολευτούν και να τα
αντιµετωπίσει µε ιδιαίτερη προσοχή διακρίνοντας πότε οι µαθητές έχουν αν-
τιληφθεί αυτά που τους λέει και πότε όχι. Οφείλει επίσης να καταλαβαίνει τι
κρύβεται πίσω απο τις λέξεις και να αναγνωρίζει την πηγή του προβλήµατος
λύνοντάς το όποτε και όπου αυτό εµφανίζεται. Αρκετά συχνά, οι µαθητές κα-
τανοούν τη νέα γνώση, µπορούν να την µεταφέρουν σε νέο περιβάλλον αλλά
µετά απο κάποιο χρονικό διάστηµα ξεχνούν το σύνολο ή τµήµα αυτού που
έχουν διδαχθεί.

Οµολογουµένως, η εµπειρία είναι αρκετά σηµαντικός παράγων στην ϑε-
τική εξέλιξη ενός επιτυχηµένου εκπαιδευτικού, αλλά δεν είναι αρκετό να
ϐασίζεται κάποιος αποκλειστικά σε αυτή που αποκτάται απο την άσκηση του
επαγγέλµατος. Είναι εύκολο να αποδόσουµε τη λάθος αιτία στο πρόβληµα
και να το αντιµετωπίζουµε για πάντα, µε λάθος τρόπο. Καλό ϑα ήταν λοιπόν
να µελετήσουµε τις εµπειρίες κι άλλων επιστηµόνων. Υπάρχει µια πολύ µε-
γάλη και πολύ καλά δοµηµένη ϑεωρητική ϐάση γύρω από τη διδασκαλία των
µαθηµατικών. Η επιστήµη της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών δίδει όνοµα και
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λύση σε πολλά από τα προβλήµατα τα οποία µπορεί κανείς να συναντήσει
µέσα σε µια τάξη. Καλό ϑα ήταν να µελετήσει κανείς άρθρα και µελέτες της
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών διότι έτσι ϑα έχει περισσότερα εφόδια για να
διασφαλίσει ότι ϑα κάνει τη δουλειά του καλύτερα ως καθηγητής.

Τα προαναφερθέντα προβλήµατα, για παράδειγµα, αποδίδονται στην κα-
κώς δοµηµένη Εννοιακή Εικόνα και παρουσιάζονται πολύ συχνά στο Γυµνά-
σιο. Υπάρχουν συγκεκριµένοι τρόποι αντιµετώπισης οι οποίοι είναι εξαιρε-
τικά ενδιαφέροντες αλλά δεν αποτελούν το αντικείµενο αυτής της εργασίας.
Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας έιναι η εννοιακή εικόνα της συ-
νάρτησης, και πιό συγκεκριµένα, ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η
συνάρτηση απο τον µαθητή καθώς επίσης και ο τρόπος που επηρεάζεται αυτή
απο τα σχολικά εγχειρίδια.
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2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι µια αµιγώς λογική οντότητα. Ο περί-

πλοκος τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί έρχεται πολλές ϕορές σε αντίθεση µε
τη λογική της επιστήµης των µαθηµατικών. ∆εν είναι πάντα η αµιγής λογική
που µας δίνει τη διαίσθηση, ούτε είναι η τύχη υπεύθυνη για τα λάθη µας.
Για να καταλάβουµε πως προκύπτουν αυτές οι διεργασίες, είτε επιτυχώς είτε
λανθασµένα, πρέπει να διατυπώσουµε µια διάκριση µεταξύ των µαθηµατι-
κών εννοιών όπως ορίζονται τυπικά και των γνωστικών διαδικασιών τις οποίες
αντιλαµβάνεται ο ανθρώπινος νους. [3]

Πολλοί ερευνητές έχουν αµφισβητήσει πρόσφατα τον προφανή ενιαίο χα-
ϱακτήρα της έννοιας της συνάρτησης [11].

Η έννοια της συνάρτησης είναι ϑεµελιώδους σηµασίας όσον αφορά τη µά-
ϑηση των µαθηµατικών και είναι στο επίκεντρο της προσοχής, όσον αφορά
την έρευνα πάνω στη διδακτική των µαθηµατικών, τις τελευταίες δεκαετίες.
΄Ενας µεγάλος αριθµός µελετών έχει χρησιµοποιήσει διαφορετικές προσεγγί-
σεις για να διερευνήσει την έννοια της συνάρτησης όσον αφορά τη διδασκαλία
και µάθηση των µαθηµατικών [8].

Η Sierpinska ([18]) µελέτησε την αντίληψη των µαθητών όσον αφορά την
έννοια της συνάρτησης, πως διαµορφώνεται στα πλαίσια του µαθήµατος και
την σχέση την µε τη συνάρτηση µε την πάροδο του χρόνου. Η Sfard (1992)
εισήγαγε τη δοµική και λειτουργική κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης,
ενώ οι Dubinsky & Harel ([17]) πρότειναν τέσσερα διαφορετικά στάδια της
κατανόησης της συνάρτησης.

Στην παρούσα εργασία ϑα εστιάσουµε σε δύο ερευνητικές προσεγγίσεις οι
οποίες είναι αποδοτικές για την µελέτη της έννοιας της συνάρτησης. Η πρώτη
προσέγγιση αφορά την Εννοιακή Εικόνα και τον Εννοιακό Ορισµό, ένα τοµέα
που έχει συζητηθεί εκτενώς στη ϐιβλιογραφία σχετικά µε τις αντιλήψεις των
µαθητών για την έννοια της συνάρτησης [20], [3], [2]. Η δεύτερη προσέγγιση
εστιάζει στις πολλαπλές αναπαραστάσεις της συνάρτησης και στην µετάβαση
από τη µία αναπαράσταση στην άλλη.

Ο S. Vinner (1983), στο άρθρο, Concept Definition, Concept Image and
the Notion of Function, εξέτασε και περιέγραψε τις γνωστικές διαδικασίες µε
τις οποίες ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του
δίδονται και τον τρόπο µε τον οποίο χτίζεται µία έννοια. Στα επόµενα πέντε
υποκεφάλαια ϑα δούµε τις διαδικασίες αυτές που περιγράφονται στο [1].
2.1 Νοητική Εικόνα κι Εννοιακή Εικόνα

Ο ορισµός της Νοητικής Εικόνας (Mental Picture) εισάχθηκε από τον S.
Vinner το 1975. Ας εξηγήσουµε λοιπόν τι είναι η Νοητική Εικόνα µίας έν-
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νοιας. ΄Εστω C µία έννοια και P ένας άνθρωπος. Η Νοητική Εικόνα που έχει
ο P γύρω από το C είναι το σύνολο όλων των εικόνων οι οποίες είναι συνδεδε-
µένες µε το C στο µυαλό του P. Ο όρος ‘‘εικόνες’’ εδώ χρησιµοποιείται µε την
ευρύτερη έννοια της λέξης και περιλαµβάνει κάθε οπτική αναπαράσταση της
έννοιας, ακόµα και τα σύµβολα [1].

Εκτός από την Νοητική Εικόνα µπορεί να υπάρχει κι ένα σύνολο ιδιο-
τήτων το οποίο να είναι συνδεδεµένο µε την έννοια στο µυαλό του P. Για
παράδειγµα, κανείς µπορεί να νοµίζει ότι το ύψος σε ένα τρίγωνο πρέπει να
πέφτει πάντα µέσα στο τρίγωνο. Μπορεί, επίσης, να νοµίζει ότι οι συναρτήσεις
πρέπει να ορίζονται πάντα µε αλγεβρικό τρόπο. Αυτό το σύνολο των ιδιοτήτων
µαζί µε την Νοητική Εικόνα ϑα λέγεται Εννοιακή Εικόνα (Concept Image).
Παρόλα αυτά, αντιλαµβανόµαστε οτι η Εννοιακή Εικόνα έχει οριστεί µε τρόπο
υποκειµενικό [1]. Βέβαια η ιδέα της Νοητικής Εικόνας ξεπεράστηκε µε τον
καιρό. Το 1981 ο Vinner µε τον Tall δίνουν στο [3] έναν πιο ολοκληρωµένο
ορισµό της Εννοιακής Εικόνας.

‘‘Εννοιακή Εικόνα είναι η συνολική γνωστική δοµή που σχετίζεται µε την έν-
νοια, η οποία περιλαµβάνει όλες τις νοητικές εικόνες και τις ιδιότητες που τη
συνοδεύουν. Εµπλουτίζεται µε την πάροδο των χρόνων µέσα από κάθε είδους
εµπειρία, αλλάζοντας καθώς το υποκείµενο συναντά νέα ερεθίσµατα και ωρι-
µάζει’’.

2.2 Εννοιακός Ορισµός και Σχηµατισµός Εννοιών

Με τον όρο ‘‘Εννοιακός Ορισµός’’ (Concept Definition) εννοούµε έναν
προφορικό ορισµό ο οποίος εξηγεί µε ακρίβεια την έννοια. Για µερικές έν-
νοιες, εκτός απο την Εννοιακή Εικόνα, έχουµε και Εννοιακό Ορισµό, ενώ
για πολλές άλλες έννοιες, δεν έχουµε. Για παράδειγµα, δεν έχουµε Εννοιακό
Ορισµό για το ‘‘σπίτι’’, το ‘‘πορτοκάλι’’ κ.λ.π. έχουµε όµως πολύ ξεκάθαρη
Εννοιακή Εικόνα για όλα αυτά. Πιθανότατα να τις αποκτήσαµε όταν ήµα-
σταν παιδιά µέσω των ‘‘φαινοµενικών ορισµών’’. Είναι αλήθεια ότι τέτοιες
έννοιες ϑα µπορούσαµε να τις είχαµε αποκτήσει µε τη χρήση προφορικών
ορισµών. Υποστηρίζουµε όµως, ότι για να καταφέρουµε να χειριστούµε µία
έννοια χρειαζόµαστε την Εννοιακή Εικόνα κι όχι τον Εννοιακό Ορισµό. Εαν
µία έννοια εισαχθεί µε ορισµό, ο Εννοιακός Ορισµός έχει την τάση να πα-
ϱαµένει ανενεργός ή ακόµη και να ξεχνιέται. Αντίθετα, όταν σκεφτόµαστε, η
Εννοιακή Εικόνα µπορεί πάντα να ανακτηθεί [1].

Σε οτι αφορά τους ορισµούς, συµβαίνει, είτε να τους διδασκόµαστε, είτε να
τους δηµιουργούµε όταν καλούµαστε να εξηγήσουµε σε κάποιον µια έννοια.
Οι ορισµοί που δηµιουργούνται από εµάς είναι το αποτέλεσµα της εµπειρίας
µας πάνω σε µια συγκεκριµένη έννοια. Είναι µια περιγραφή της Εννοια-
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κής µας Εικόνας. Από την άλλη πλευρά, οι ορισµοί που µας διδάσκονται
είναι κοµµάτι ενός γενικότερου συστήµατος, ενός συστήµατος µε το οποίο
δεν είµαστε ακόµη εξοικειωµένοι. Πολλές ϕορές οι ορισµοί εισάγονται χωρίς
να έχουµε καµία Εννοιακή Εικόνα. Αναµένουµε περισσότερη πληροφόρηση
για να γεµίσουµε αυτό το κενό. ΄Ενας λόγος για τον οποίο µπορεί κανείς
να Ϲητήσει τον ορισµό είναι γιατί πιστεύει πως µπορεί να τον ϐοηθήσει στον
σχηµατισµό Εννοιακής Εικόνας και στο να ϕέρει εις πέρας κάποιες γνωστικές
διαδικασίες [1].

Αν και οι επίσηµοι ορισµοί των µαθηµατικών εννοιών εισάγονται στο γυ-
µνάσιο ή στο πανεπιστήµιο, οι µαθητές δεν τους χρησιµοποιούν ουσιαστικά
όταν τους Ϲητείται να προσδιορίσουν ή να κατασκευάσουν ένα µαθηµατικό
αντικείµενο που αφορά την έννοια αυτή [8]. Αυτό ίσως να συµβαίνει διότι ο
ειδικός ϱόλος του ορισµού στα µαθηµατικά είναι διαφορετικός από τον ϱόλο
του στη διδασκαλία.

΄Οσον αφορά την επιστήµη των µαθηµατικών, οι λέξεις ενός επίσηµου ο-
ϱισµού έχουν ως σκοπό να ενσαρκώσουν την ουσία και να προσδιορίσουν
πλήρως την έννοια που ορίζεται. Κατα τη διδασκαλία όµως αποκτούν κι
ένα διαφορετικό ϱόλο. Κατα τη διδασκαλία µιας έννοιας, οι ορισµοί χρη-
σιµοποιούνται συχνά ως ένας ϕορέας προς µια πιο ισχυρή κατανόηση µιας
δεδοµένης έννοιας [22]. Παρακάτω ϑα δούµε κατά πόσον είναι λειτουργικός
αυτός ο ϱόλος του ορισµού στη διδασκαλία.

2.3 Εννοιακή Εικόνα και Εννοιακός Ορισµός

Για κάθε έννοια, υποθέτουµε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών περιοχών (πεδί-
ων) στο γνωστικό σχήµα. Το ένα πεδίο αφορά τους ορισµούς και το άλλο την
Εννοιακή Εικόνα. Το ένα ή και τα δύο πεδία µπορεί να είναι κενά. Μπορεί
να υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των πεδίων ακόµη κι αν αυτά µπορούν
να δηµιουργηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Εδώ το πεδίο της Εν-
νοιακής Εικόνας είναι αρχικά άδειο. Μετά από µια πληθώρα εξηγήσεων και
παραδειγµάτων σταδιακά γεµίζει. ΄Οµως, δεν αντιπροσωπεύει εν γένει όλες
τις πτυχές του Εννοιακού Ορισµού [1].
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∆ιάγραµµα (1)

Το διάγραµµα (3) αναφέρεται στα στάδια του σχηµατισµού εννοιών. Υπάρ-
χει η πεποίθηση ότι πολλοί καθηγητές της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης προσδοκούν, σε κάποιοι σηµείο του σχηµατισµού της έννοιας,
µια µονόδροµη διαδικασία όπως ϕαίνεται στο ∆ιάγραµµα (2), [1].

∆ιάγραµµα (2)

∆ηλαδή, η Εννοιακή Εικόνα διαµορφώνεται από τον Εννοιακό Ορισµό και
κάτω από τον έλεγχό του. Ο Vinner όµως δεν ϑεωρεί αυτή την άποψη σω-
στή. Επιπροσθέτως, ανάµεσα στα στάδια του σχηµατισµού εννοιών, υπάρχει
και το στάδιο της εκτέλεσης. Σε αυτό το στάδιο το γνωστικό έργο δίδεται και
τα πεδία της Εννοιακής Εικόνας και του Εννοιακού Ορισµού υποτίθεται ότι
ενεργοποιούνται. Ο Vinner πιστεύει ότι, παρά την επικρατούσα άποψη, οι
επόµενες τρεις εικόνες δεν περιγράφουν σωστά το τί συµβαίνει στην πράξη και
ότι δεν είναι δυνατόν να αναγκάσουµε το γνωστικό σχήµα να χρησιµοποιήσει
ορισµούς, ούτε για το σχηµατισµό της Εννοιακής Εικόνας ούτε για τη διεκπε-
ϱαίωση γνωστικών διαδικασιών. Πολλοί ορισµοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι
και δε ϐοηθούν το µαθητή στο σχηµατισµό της Εννοιακής Εικόνας. Συνεπώς
είναι άχρηστοι [1].
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∆ιάγραµµα (3)

∆ιάγραµµα (4)

∆ιάγραµµα (5)

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν ορισµοί που έχουν νόηµα αλλά, µόλις
δωθούν παραδείγµατα από τον καθηγητή ή το ϐιβλίο, τείνουν να παραµένουν
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ανενεργοί είτε να ξεχνιούνται. Συνεπώς, η γνωστική διαδικασία που περιγρά-
ϕει το παραπάνω µοντέλο, ϕαίνεται πως αντιπροσωπεύεται καλύτερα από το
∆ιάγραµµα (6), [1].

∆ιάγραµµα (6)

Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο ορισµός µπορεί να µη ϐοηθά
ιδιαίτερα στην διδαχή και την κατανόηση µίας έννοιας, είναι όµως εξαιρετικά
χρήσιµος για την έκφραση και την ανάσυρσή της από τη µνήµη µας. Κάθε
έννοια αποτελείται από πολλές πτυχές, εικόνες και ιδιότητες. Ο ορισµός τα
συµπυκνώνει όλα αυτά σε µία πρόταση, πράγµα που µας ϐοηθά να στο να
ϑυµόµαστε την εκάστοτε έννοια και να µπορούµε να την εκφράσουµε µε πιο
εύκολο τρόπο. Βασική προϋπόθεση όµως είναι να έχουµε κατανοήσει την
συγκεκριµένη έννοια.

2.4 Εννοιακή Εικόνα και παραδείγµατα

Τα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας έχουν δείξει ότι η διαδικασία
επίλυσης ενός µαθηµατικού προβλήµατος αρχίζει µε µια αναπαράσταση του
προβλήµατος, δηλαδή µια εσωτερική απεικόνιση της κρίσιµης πληροφορίας
που περιέχεται στο πρόβληµα. Η αναπαράσταση αυτή ϑέτει τις ϐάσεις πάνω
στις οποίες ο µαθητής εφαρµόζει τις αποδεκτές µαθηµατικές πράξεις για να
λύσει το πρόβληµα [13].

Πολλές ϕορές εξετάζουµε τους µαθητές για να δούµε αν έχουν γνώσεις
πάνω σε κάποιες απλές γεωµετρικές έννοιες. Το κάνουµε χρησιµοποιών-
τας ερωτηµατολόγια µε απαντήσεις πολλαπλής επιλογής όπου τους Ϲητείται
να αναγνωρίσουν έννοιες ή να κατασκευάσουν συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Πολλές ϕορές ανακαλύπτουµε ότι οι µαθητές µας δεν γνωρίζουν τις έννοιες κι
έχουν λάθος εννοιακές εικόνες. Οι εικόνες αυτές µπορεί να είναι αποτέλεσµα
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ενός συγκεκριµένου συνόλου παραδειγµάτων που έχει διδαχθεί στους µαθη-
τές. Είναι πιθανό να επικρατεί η υπόθεση ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν τους
εννοιακούς ορισµούς όταν τους δίδεται µια γνωστική διαδικασία συνεπώς δεν
υπάρχει ανάγκη για µια πληθώρα διαφορετικών παραδειγµάτων αλλά, όπως
ισχυριστήκαµε και πριν, µια τέτοια υπόθεση δεν µπορεί να υποστηριχθεί.
Παρακάτω δίδονται τρία παραδείγµατα [1].

• Σε ένα σχολικό ϐιβλίο (στα Εβραϊκά) το ισοσκελές τρίγωνο ορίζεται ως
ένα τρίγωνο το οποίο έχει δύο πλευρές ίσες. ΄Ολα τα παραδείγµατα του
ϐιβλίου παρουσιάζουν ισοσκελή τρίγωνα τα οποία έχουν οριζόντια ϐάση
(η πλευρά που δεν είναι ίση µε τις άλλες δύο).

΄Επειτα Ϲητήθηκε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ισοσκελή τρίγωνα
µέσα από µια πληθώρα τριγώνων. Να σηµειωθεί ότι υπήρχαν πολλά
ισοσκελή τρίγωνα όµως µόνο ένα είχε οριζόντια ϐάση.

Η πλειοψηφία των παιδιών αναγνώρισε µόνο αυτό.

• Στο ϐιβλίο της γεωµετρίας, η γωνία ορίζεται ως η ένωση δύο τεµνόµενων
ηµιευθειών.
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Ευθεία γωνία (180 µοίρες) ορίζεται η ένωση δύο αντίθετων ηµιευθειών.
Στο σχολικό ϐιβλίο είχε µόνο ένα παράδειγµα ευθείας γωνίας και σε
αυτό η γωνία εικονιζόταν οριζόντια.

Η έρευνα που έγινε ήταν παρόµοια µε την προηγούµενη, ενώ είχε πολ-
λές ευθείες γωνίες, µόνο µία από αυτές ήταν οριζόντια και τους Ϲητήθη-
κε να αναγνωρίσουν τις ευθείες γωνίες. Πάλι η πλειοψηφία αναγνώρισε
µόνο την οριζόντια ως ευθεία γωνία.

• Ορθογώνιο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο του οποίου οι δύο πλευρές είναι
κάθετες. Σε όλα τα παραδείγµατα του σχολικού ϐιβλίου, τα ορθογώνια
τρίγωνα απεικονίζονταν µε τη µία από τις δύο κάθετες πλευρές να είναι
οριζόντια
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Πάλι δόθηκαν στα παιδιά πολλά τρίγωνα, πάνω από ένα ήταν ορθο-
γώνια, µόνο ένα όµως είχε οριζόντια κάθετη πλευρά και τους Ϲητήθηκε
να αναγνωρίσουν τα ορθογώνια. Το αποτέλεσµα µάλλον είναι προφανές
[1].

Από την προηγούµενη ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε οτι τα
λάθη που κάνουν οι µαθητές είναι συχνά λάθη αναπαράστασης. Οι λαν-
ϑασµένες αναπαραστάσεις µπορεί να είναι αποτέλεσµα αποτυχίας στη
γλωσσική ερµηνεία του προβλήµατος ή αποτέλεσµα ενεργοποίησης του
λάθος ‘‘σχήµατος’’ ή υποδείγµατος . Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται
στους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές ερµηνεύουν ένα πρόβληµα
και οικοδοµούν την εσωτερική του αναπαράσταση. Η διδασκαλία αυτή
πρέπει να στοχεύει στο να περιορίσει τα λάθη που οφείλονται σε γλωσ-
σικές παρερµηνείες, καθώς και στο να δηµιουργήσει στους µαθητές
επίγνωση των λανθανόντων µοντέλων τους που επηρεάζουν άδηλα τη
σκέψη τους [13].

Καλό είναι λοιπόν να χρησιµοποιούµε πολλά παραδείγµατα και να µη
χρησιµοποιούµε αντιπαραδείγµατα όταν οι µαθητές αισθάνονται ανα-
σφάλεια µε το ϑέµα το οποίο διδάσκουµε. Επίσης πρέπει να γνωρίζουµε
τι ιδιότητες προσφέρει το κάθε παράδειγµα και ϑα ήταν καλό να χρησι-
µοποιούµε πολλά παραδείγµατα έπειτα από ορισµούς, παραδείγµατα
τα οποία να αναδεικνύουν κάθε ιδιότητα που µας προσφέρεται από τον
ορισµό. Με αυτόν τον τρόπο ϑα επιτύχουµε καλύτερη κατανόηση της
έννοιας.

Η κατανόηση είναι στενά συνδεδεµένη µε την διαδικασία της πρό-
σκτησης της γνώσης και της εµπειρίας. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται
αφενός µεν στην αύξηση των πληροφοριών που έχει κάποιος για ένα
αντικείµενο, και αφετέρου στο πλήθος των δεξιοτήτων που διαθέτει για
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να επεξεργάζεται τα σχετικά προβλήµατα και στη ϐελτίωση της ευελιξίας
µε την οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται οι δεξιότητες αυτές [8].

2.5 Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα

Πολλές ϕορές κατά τη διάρκεια µιας πνευµατικής εργασίας ενεργοποιεί-
ται µόνο ένα κοµµάτι της Εννοιακής Εικόνας και του Εννοιακού Ορισµού.
Συνεπώς, η Εννοιακή Εικόνα (ή ο Εννοιακός Ορισµός) δε µπορούν να εντο-
πισθούν µε µία µόνο παρατήρηση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Γι΄
αυτό λοιπόν ϑα πρέπει να γίνει λόγος για εκείνο το κοµµάτι της Εννοιακής
Εικόνας που ενεργοποιείται όταν µας δίνεται µια συγκεκριµένη διαδικασία
και ονοµάζεται Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα (Temporary Concept Image)
[1].

Για παράδειγµα, µπορεί να Ϲητηθεί σε κάποιον να σχεδιάσει ένα τετρά-
πλευρο τέτοιο ώστε, µε τη χάραξη µιας ευθείας γραµµής, να έχει τέσσερα
τρίγωνα. Πολλοί, προσπαθώντας να λύσουν το παραπάνω πρόβληµα, σχεδί-
αζαν απλά τετράπλευρα µε αποτέλεσµα να αποτύχουν. Μερικοί από αυτούς
δεν ήταν εξοικειωµένοι µε την έννοια του µή-απλού τετράπλευρου, άλλοι δεν
κατάφεραν να την ανακαλέσουν κι ας τη γνώριζαν. Μπορούµε να πούµε ότι η
προσωρινή εννοιακή εικόνα τους δεν περιλάµβανε τα µη-απλά τετράπλευρα,
ακόµη κι αν τα περιλάµβανε η Εννοιακή Εικόνα τους [1].

2.6 Εννοιακή Εικόνα και Μνήµη

Σε αυτό το υποκεφάλαιο ϑα δούµε µερικά πράγµατα για τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί η µνήµη κι έπειτα ϑα τα συνδέσουµε µε την Εννοιακή
Εικόνα, τον Εννοιακό Ορισµό και την Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα. Πιο
συγκεκριµένα, ϑα δούµε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που
ϐρίσκονται στην Βραχύχρονη και τη Μακρόχρονη µνήµη και τι σηµαίνει
επανάληψη συντήρησης κι επανάληψη επεξεργασίας όπως παρουσιάζονται
στο [21].

Η Βραχύχρονη Μνήµη είναι ένα σύστηµα προσωρινής συγκράτησης ερε-
ϑισµάτων αλλά και επεξεργασίας τους. Κάποια από τα ϐασικά χαρακτηρηστι-
κά της Βραχύχρονης Μνήµης είναι η διάρκεια παραµονής της πληροφορίας,
η χωρητικότητα, η ϕύση της ανάκλησης και οι αιτίες λήθης. Η διάρκεια
παραµονής της πληροφορίας είναι είκοσι µε τριάντα δευτερόλεπτα, η χωρη-
τικότητα είναι περιορισµένη, η ϕύση της ανάκλησης είναι σειριακή και οι
κύριες αιτίες λήθης είναι η ϕθορά της µνηµονικής εγγραφής ή η αντικατά-
σταση των πληροφοριών από νέες πληροφορίες.
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Το τι εννοούµε µε τον όρο ‘‘σειριακή ϕύση ανάκλησης’’ ϑα το εξηγήσουµε
µε ένα απλό παράδειγµα. ΄Εστω ότι Ϲητούµε από ένα µαθητή να λύσει ένα
µαθηµατικό πρόβληµα παρόµοιο µε κάποιο άλλο πρόβληµα, του οποίου έ-
χει δει τη λύση. Τότε ο µαθητής πρέπει να ανασύρει τη µεθοδολογία που
έχει διδαχθεί από τη Μακρόχρονη Μνήµη και να τη συγκρατήσει στη Βρα-
χύχρονη Μνήµη έτσι ώστε να τη χρησιµοποιήσει για να καταφέρει να λύσει
το πρόβληµα.

Η Μακρόχρονη Μνήµη ϑεωρείται η αποθήκη της µνήµης. Εκεί συγ-
κετρώνεται η γνώση για τον εαυτό µας και τον κόσµο που µας περιβάλλει.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι η διάρκεια παραµονής της πλη-
ϱοφορίας στη Μακρόχρονη Μνήµη είναι απεριόριστη όπως και η χωρητικό-
τητά της. Επίσης ο κυρίαρχος τοµέας της Μακρόχρονης Μνήµης είναι η
Σηµασιολογική Μνήµη.

Με τον όρο Σηµασιολογική Μνήµη αναφερόµαστε στη γενική γνώση. Η
Σηµασιολογική Μνήµη δηµιουργείται από την επανειληµµένη έκθεση του
ατόµου σε παρόµοιες εµπειρίες και από την εξαγωγή των κοινών τους στοι-
χείων. Η Σηµασιολογική Μνήµη περιλαµβάνει γενικευµένη γνώση η οποία
δεν καθορίζεται από ένα συγκεκριµένο γεγονός.

Η επανάληψη συντήρησης, όπως δηλώνει και το όνοµα, διατηρεί απλώς
την πληροφορία. Αποτελεί επιφανειακή επεξεργασία και διεκπεραιώνεται στη
Βραχύχρονη Μνήµη. ΄Ενα συχνό παράδειγµα επανάληψης συντήρησης είναι
όταν επαναλαµβάνουµε έναν αριθµό τηλεφώνου που πρέπει να ϑυµόµαστε
για το µικρό χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ώρα που ϑα τον δια-
ϐάσουµε µέχρι την ώρα που ϑα τον καλέσουµε.

Αντίθετα, η επανάληψη επεξεργασίας είναι ϐαθιά. Περιλαµβάνει εν-
νοιολογική επεξεργασία και οδηγεί στην Μακρόχρονη Μνήµη. Επανάληψη
επεξεργασίας είναι όταν Ϲητείται από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις
γνώσεις τους για να αναγνωρίσουν κάτι σχετικό µε αυτά που έµαθαν ή για να
απαντήσουν σε κάποια ερώτηση κατανόησης, όχι όµως όταν τους Ϲητείται να
αναφέρουν αυτά που έµαθαν αυτολεξεί.

Ας προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τι είναι Εννοιακή Εικόνα, Εννοιακός
Ορισµός και Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα µε ϐάση τα προηγούµενα. Εννοια-
κή Εικόνα είναι η γενικευµένη γνώση γύρω από µία έννοια η οποία γνώση
δεν καθορίζεται από ένα συγκεκριµένο γεγονός. ∆ηµιουργείται έπειτα από
επανάληψη επεξεργασίας µίας πληθώρας εικόνων και ιδιοτήτων και συνεχώς
εµπλουτίζεται. Συνεπώς είναι ένα στοιχείο της Μακρόχρονης Μνήµης.
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2.7 Οι Τρεις ∆ιαστάσεις

Στο [8] οι Elia et al (2006) χρησιµοποίησαν τρεις διαστάσεις για να εξερευνή-
σουν τις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για την έννοια της συνάρτησης. Οι
διαστάσεις αυτές είναι οι εξής :

1. Οι ορισµοί των µαθητών για τη συνάρτηση µπορούν να ϑεωρηθούν
ένδειξη του επιπέδου της κατανόησης που έχουν για τη συγκεκριµένη
έννοια.

2. Η ικανότητα των µαθητών στο να προσδιορίσουν κατά πόσον διά-
ϕορες µαθηµατικές σχέσεις σε διαφορετικές παραστάσεις συνιστούν µια
συνάρτηση ή όχι, µπορεί να υποδείξει τη γνώση και την εµπειρία που
έχουν αποκτήσει.

3. Οι απαντήσεις των µαθητών σε προβλήµατα που αφορούν τη µετα-
τροπή µιας σχέσης από τον ένα τρόπο αναπαράστασης στο άλλο µπορεί
να αποτελέσει συµπέρασµα για την ικανότητα που έχουν όσον αφορά
την επίλυση προβληµάτων µε ϑέµα τις συναρτήσεις.

Οι τρεις αυτές διαστάσεις αφορούν δύο κύρια ϑέµατα, την επίδραση του
ορισµού και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις της συνάρτησησης. Παρα-
κάτω ϑα αναλύσουµε αυτά τα δύο ϑέµατα και ϑα τα δούµε µέσα από
την οπτική γωνία κάποιων άλλων συγγραφέων.

2.8 Ορισµός και κατανόηση

Η ιδέα του ορισµού µιας έννοιας έρχεται σε αντίθεση µε την καθηµερινή εµ-
πειρία ενός παιδιού όπου µια αντιληπτή η έννοια όπως το ‘‘πουλί’’ η οποία
αναπτύσσεται µέσω συναντήσεων που ξεκινούν µε την επικέντρωση σε εµφα-
νή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. ‘‘ Αυτό είναι ένα πουλί. Πετάει, έχει ϕτερά,
πούπουλα, ϱάµφος και γεννά αυγά’’. Καινούρια πλάσµατα σε σύγκριση µε
αυτά τα τυχαία κριτίρια : ‘‘Είναι η κότα πουλί ; ... ΄Εχει ϕτερά, πούπουλα,
ϱάµφος αλλά δεν πετάει. ∆ε περάζει, υποθέτουµε ότι κάποια πουλιά δεν πε-
τάνε. Η κότα είναι πουλί.’’΄ ‘‘Είναι η νυχτερίδα πουλί ; .. Πετάει έχει ϕτερά,
αλλά στην πραγµατικότητα είναι ένα ιπτάµενο ποντίκι, οπότε δεν είναι πουλί ’’.
Με τον καιρό το υποκείµενο αναπτύσσει ένα σύµπλεγµα διασυνδεδεµένων
πρωτοτύπων τα οποία ϐοηθούν να ελεγθεί αν κάποια από τα παραδείγµατα
που αντιµετώπισε πρόσφατα αποτελούν περιπτώσεις της γενικής έννοιας [9].
Είναι λοιπόν λογικό να συµπεράνουµε ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν παρό-
µοια κριτήρια όταν αντιµετωπίζουν µαθηµατικές έννοιες [10].
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Υποθέτουµε ότι οι µαθητές αναπτύσσουν πρότυπα παραδείγµατα της έν-
νοιας της συνάρτησης όπως : η συνάρτηση είναι της µορφής y = x2, είτε
πολυώνυµο είτε της µορφής 1

x
, είτε τριγωνοµετρικής µορφής. ΄Οταν ερωτη-

ϑούν αν ένα γράφηµα είναι γράφηµα συνάρτησης, εν ελλείψει λειτουργικού
ορισµού, το µυαλό επιχειρεί να απαντήσει συγκρίνοντας συνειρµικά τα δε-
δοµένα µε τα παραπάνω νοητικά παραδείγµατα. Αν είναι συνειρµικά συν-
δεδεµένα (resonant) το άτοµο ϐιώνει την αίσθηση κι αποκρίνεται ϑετικά. Αν
δεν υπάρξει καµία οµοιότητα τότε το άτοµο αισθάνεται σύγχυση και αναζητά
έναν τρόπο να διατυπώσει το λόγο για τον οποίο απέτυχε να ανασύρει ένα
νοητικό αντίστοιχο. Οι ϑετικοί παραλληλισµοί (ϐρίσκεται κάποιο συνειρµι-
κό αντίστοιχο) µπορεί να είναι λανθασµένοι αν επικαλούνται ακατάλληλες
ιδιότητες προτύπων. Για παράδειγµα όταν προκύπτουν το ότι µοιάζει οικείο
επειδή η συνάρτηση είναι συνήθως ένα γράφηµα είτε ότι περιγράφεται από
µία αλγεβρική εξίσωση (κύκλος), δηλαδή όταν κάτι µοιάζει οικείο. Οι αρνητι-
κοί παραλληλισµοί (δε ϐρίσκεται συνειρµικό αντίστοιχο) µπορούν να είναι κι
αυτοί λανθασµένοι, για παράδειγµα ένα παράξενο γράφηµα δε συνεπάγεται
πως δεν είναι συνάρτηση, ή ότι µια σταθερά δεν µπορεί να είναι συνάρτηση
επειδή όλες οι προηγούµενες συναρτήσεις που είχε δει το άτοµο περιείχαν
µεταβλητές [10].

2.9 Πολλαπλές Αναπαραστάσεις (Multiple Representations)

Οι αναπαραστάσεις δυνητικά µπορεί να είναι οι παραδοχές, οι ορθές ή οι
λανθασµένες αντιλήψεις, στις οποίες µπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβα-
ση είτε µέσα από την παραγωγή λόγου ή σχηµάτων, είτε µέσω λεκτικών ή
σχηµατικών παραγωγών [12]. Ακόµη, οι αναπαραστάσεις µπορεί να είναι
γνωστικά σήµατα που εµπεριέχουν σύνθετες ταυτίσεις, που παράγονται ϐάσει
κανόνων και επιτρέπουν την περιγραφή ενός συστήµατος, µιας διαδικασίας
ή ενός συνόλου ϕαινοµένων [12].

Η ικανότητα να εκφράσει κανείς µια ιδέα µε πολλούς τρόπους µοιάζει
απολύτως ϕυσιολογική [8].

Η ανάγκη για µια ποικιλία σηµειωτικών αναπαραστάσεων στη διδασκα-
λία των µαθηµατικών εξηγείται συνήθως µέσω της παραποµπής στο κόστος
της επεξεργασίας και τις περιορισµένες δυνατότητες εκπροσώπησης για κάθε
τοµέα του συµβολισµού [5].

΄Ενας σηµαντικός αριθµός ερευνών έχει αφιερωθεί στο ϱόλο τον οποίο
παίζουν οι διαφορετικές αναπαραστάσεις της συνάρτησης όσον αφορά την
κατανόηση της έννοιας αυτής. Η έννοια της συνάρτησης εµπεριέχει µια πλη-
ϑώρα αναπαραστάσεων. Κάθε µια από αυτές τις αναπαραστάσεις προσφέρει
πληροφορίες για συγκεκριµένες πτυχές της έννοιας της συνάρτησης χωρίς να
την περιγράφει εξ ολοκλήρου.[5]
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Οι µαθητές δυσκολεύονται πολλές ϕορές διότι πρέπει να συντονίσουν πολ-
λαπλές αναπαραστάσεις [6]. Αυτό συµβαίνει για τον εξής λόγο. Η ικανότητα
να εντοπίζουν και να αναπαριστούν την ίδια έννοια σε διαφορετικές αναπα-
ϱαστάσεις και η ευελιξία στη µετακίνηση από µία αναπαράσταση στην άλλη
είναι Ϲωτικής σηµασίας για την εκµάθηση των µαθηµατικών, καθώς επιτρέ-
πει στους µαθητές να δουν πλούσιες σχέσεις και να αναπτύξουν ϐαθύτερη
κατανόηση των εννοιών [14].

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο απλοί και αφελείς λόγοι για να ϑεωρήσει κα-
νείς την αναπαράσταση σηµαντικό ϑέµα για την επιστηµονική µελέτη. Ο
πρώτος είναι ότι όλοι µας ϐιώνουµε την αναπαράσταση ως ένα ϱεύµα εσωτε-
ϱικών εικόνων, χειρονοµιών και λέξεων. Ο δεύτερος είναι ότι οι λέξεις και τα
σύµβολα που χρησιµοποιούµε για να επικοινωνούµε δεν αναφέρονται κατευ-
ϑείαν στην πραγµατικότητα αλλά σε αναπαριστώµενες οντότητες [8]. Κάποιοι
όµως ϕαίνεται να έχουν ενστάσεις.

Η ιδέα των πολλαπλών αναπαραστάσεων, µε την τωρινή ερµηνεία, δεν έ-
χει µελετηθεί σωστά και το αρχικό οικοδόµηµα, το οποίο χρειάζεται εξήγηση,
είναι η ίδια η ιδέα της αναπαράστασης. Η ϐασική ιδέα της ‘‘συνάρτησης’’ δεν
εκπροσωπείται από κάποιο από αυτά που ονοµάζουµε πολλαπλές αναπαραστά-
σεις της συνάρτησης, αλλά, αντιθέτως οι συνδέσεις που κάνουµε µεταξύ των
αναπαραστατικών δραστηριοτήτων παράγουν µια υποκειµενική αίσθηση του α-
ναλλοίωτου. (Thompson 1994, p.39)

Αν το δούµε όµως από µια ψυχολογική οπτική γωνία, ο ∆ηµητρίου (1998)
υποστηρίζει ότι η κατανόηση συνεπάγεται, όχι µόνο τη δόµηση ενός νοητικού
µοντέλου το οποίο περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά της εκπροσωπούµενης
οντότητας, αλλά και τη σχέση του µοντέλου µε άλλες αναπαραστάσεις [8].
Συνεπώς, για να έχει κατανοήσει ένας µαθητής µια έννοια ϑα πρέπει να έχει
δηµιουργήσει αναπαραστάσεις οι οποίες, στο σύνολό τους, ϑα δηµιουργούν
µία πλήρη Εννοιακή Εικόνα. Επίσης ϑα πρέπει να γνωρίζει τις σχέσεις που
συνδέουν αυτές τις αναπαραστάσεις αλλά και τις σχέσεις µε άλλες αναπαρα-
στάσεις. Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι οι αναπαραστάσεις είναι µια ανα-
πόφευκτη αντίδραση του ανθρώπινου νου στην εισαγωγή νέων πληροφοριών.
Αυτή η αντίδραση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την καλύτερη
διδασκαλία µιας έννοιας και για την µελέτη του επιπέδου κατανόησης της
εκάστοτε έννοιας από την πλευρά των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει ως
εξής.

Ως καθηγητές µπορούµε να επηρεάσουµε εν µέρει τη δοµή των αναπα-
ϱαστάσεων που δηµιουργούνται στο µυαλό των µαθητών ακριβώς µε τον ίδιο
τρόπο που επηρεάζουµε την δηµιουργία της Εννοιακής τους Εικόνας, µόνο
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που τώρα την χωρίζουµε σε αναπαραστάσεις και διδάσκουµε την κάθε µία
στοχευµένα (µε στοχευµένα παραδείγµατα και ιδιότητες) και στο τέλος δι-
δάσκουµε τη σχέση που συνδέει την κάθε αναπαράσταση µε τις υπόλοιπες.
Ας δούµε τώρα την έρευνα του επιπέδου κατανόησης. Με στοχευµένες ερω-
τήσεις ελέγχουµε την ικανότητα των µαθητών γύρω από τη χρήση της κάθε
αναπαράστασης ξεχωριστά αλλά και το επίπεδο κατανόησης της σχέσης που
συνδέει την κάθε αναπαράσταση µε τις υπόλοιπες. ΄Ολα αυτά µπορούν να
γίνουν πραγµατικότητα σε έννοιες όπως αυτή της συνάρτησης. Η έννοια της
συνάρτησης είναι µία από τις έννοιες για τις οποίες υπάρχει ϐιβλιογραφία
που παρουσιάζει ένα σύνολο αναπαραστάσεων το οποίο περιγράφει πλήρως
την έννοια. Συνεπώς, στο συγκεκριµένο αντικείµενο, έχουµε αρκετά εργα-
λεία για να οργανώσουµε µια διδασκαλία που ϑα έχει ως κύριο άξονα τις
αναπαραστάσεις.

Ας δούµε τώρα τι είναι οι πολλαπλές αναπαραστάσεις όσον αφορά την
έννοια της συνάρτησης.

Πρακτικά η απλή ϐασική ιδέα της συνάρτησης, όπως δίδεται από τον ορι-
σµό, αποδεικνύεται ότι είναι γνωστικά απατηλή και εισάγεται στους µαθητές
µε παραδείγµατα τα οποία αναδεικνύουν διάφορες µορφές [2]. Εισάγεται ως :

• Λεκτική αναπαράσταση της συνάρτησης. ∆ηλαδή χρησιµοποιώντας
είτε τον αυστηρό ορισµό είτε µε τη χρήση της καθηµερινής γλώσσας.

• ∆ιάγραµµα. ∆ηλαδή ως δύο σύνολα τα οποία συνδέονται µε ϐέλη που
αντιστοιχίζουν ένα στοιχείο του ενός σε τουλάχιστον ένα στοιχείο του
άλλου.

• ΄Ενα κουτί. ∆ηλαδή η συνάρτηση είναι ένα κουτί στο οποίο εισάγεις
αριθµούς και παράγει αριθµούς.

• ΄Ενα σύνολο διατεταγµένων Ϲευγών. Για παράδειγµα κάποια σηµεία
του καρτεσιανού γινοµένου.

• ΄Ενα πίνακα τιµών. ∆ηλαδή έχουµε ένα πίνακα στον οποίο έχουµε τις
τιµές των µεταβλητών και στο τέλος (ή την αρχή) του πίνακα έχουµε τις
τιµές που παίρνει η συνάρτηση αντιστοίχως.

• Γράφηµα. Η συνάρτηση είναι µια γραφική παράσταση.

• Τύπος (formula). Η εξίσωση ή η αλγεβρική παράσταση που περιγράφει
τη συνάρτηση.

[2]

18



Κάθε µία από τις παραπάνω αναπαραστάσεις έχει τις δικές τις ιδιαιτερότη-
τες οι οποίες συµβάλουν στην περιπλοκή της Εννοιακής Εικόνας του µαθητή.
Για να περιγράψει κανείς τον τρόπο µε τον οποίο το ανθρώπινο µυαλό αντιµε-
τωπίζει αυτές τις εικόνες έχουν δηµιουργηθεί οι όροι πρότυπα (prototypes),
που είναι τα τυπικά παραδείγµατα, και υποδείγµατα exemplars, που είναι
πιο συγκεκριµένες περιπτώσεις. Το τελευταίο συχνά εµφανίζεται και ως πλη-
ϑώρα παραδειγµάτων. ΄Εχει αποδειχθεί ότι οι διαφορετικές αναπαραστάσεις
παρουσιάζονται κι ερµηνεύονται µε ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Για πα-
ϱάδειγµα, τα διαγράµµατα εισάγονται ως προτυπα για να αναπαραστήσουν
γενικές ιδέες ενώ τα γραφήµατα και οι γραφικές παραστάσεις συχνά συναν-
τούνται ως υποδείγµατα. ∆ηλαδή, όταν ϑέλει ένας καθηγητής να εισάγει ή να
εξηγήσει µία γενική ιδέα, συνήθως χρησιµοποιεί ένα ή δύο πρότυπα για να
δηµιουργηθούν εικόνες και να ενισχυθεί η Εννοιακή Εικόνα. Ενώ όταν ϑέ-
λει να εξηγήσει κάτι συγκεκριµένο (µη αφηρηµένο πλέον) χρησιµοποιεί µία
πληθώρα υποδειγµάτων για να τονίσει κάποιες από τις ιδιότητες της έννοιας.
Οπότε το λογικό ϑα ήταν να εισάγεται µία έννοια µε τη χρήση προτύπων κι
έπειτα να αναλύεται και να επεξηγείται µε τη χρήση υποδειγµάτων. ΄Οµως εί-
ναι σχεδόν αδύνατον να ϐρει κανείς πρότυπο το οποίο να περιγράφει πλήρως
µία τόσο αφηρηµένη έννοια όσο αυτή της συνάρτησης. Οπότε καταλήγουµε
σε περιορισµένα πρότυπα [2].

Ο διδασκόµενος δεν µπορεί να αντιληφθεί πλήρως µία τόσο αφηρηµένη
έννοια όσο αυτή της συνάρτησης χωρίς να ϐιώσει παραδείγµατα στην πράξη,
και δε µπορεί να µελετήσει παραδείγµατα της έννοιας της συνάρτησης στην
πράξη χωρίς να αναπτυχθούν περιορισµένα πρότυπα. (Bakar & Tall 1992,
p.13)

2.10 Συµπεράσµατα

Ας δούµε τώρα µερικά σηµαντικά συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν σε
αυτό το κεφάλαιο.

΄Οσο πιο πλούσια είναι η Εννοιακή Εικόνα σε εικόνες και ιδιότητες τόσο
πιο ϐαθιά είναι και η κατανόηση της έννοιας. Με άλλα λόγια, ‘‘εις ϐάθος
κατανόηση’’ σηµαίνει πλούσια Εννοιακή Εικόνα πράγµα που συνδέεται άρ-
ϱηκτα, όσον αφορά την έννοια της συνάρτησης, µε τις γνώσεις του ατόµου
γύρω από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις και την ευχέρεια που έχει στη µε-
τάβαση από τη µία αναπαράσταση στην άλλη.

Η Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα είναι ένα µικρό µέρος της Εννοιακής Ει-
κόνας και αποτελεί στοιχείο της Βραχύχρονης Μνήµης ενώ η Εννοιακή Εικό-
να είναι στοιχείο της Μακρόχρονης Μνήµης. Οπότε αν ϑέλουµε να ελέγξουµε
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κατά πόσο έχει καταλάβει ένα παιδί σε ϐάθος αυτά που του λέµε, πρέπει να
του ϑέσουµε είτε ερωτήσεις αναγνώρισης είτε κάποιου άλλου είδους ερωτή-
σεις κατανόησης και να αποφύγουµε να του Ϲητήσουµε να λύσει προβλήµατα
ή να µας απαγγείλει κάποιον ορισµό, διότι αυτά ϑα µας δώσουν στοιχεία α-
πό την Προσωρινή Εννοιακή Εικόνα ή τον Εννοιακό Ορισµό δηλαδή από τη
Βραχύχρονη Μνήµη.

Το ότι ένα παιδί παρουσιάζει αδυναµία να απαντήσει στις ερωτήσεις µας
δεν σηµαίνει εν γένει ότι έχει ελλειπείς γνώσεις. Η αδυναµία αυτή µπορεί
να οφείλεται, ανάµεσα σε πολλά άλλα, είτε στο ότι αυτά που του Ϲητούµε δε
µπορεί να τα συµπεριλάβει στην προσωρινή Εννοιακή Εικόνα του είτε στο
ότι αδυνατεί να κάνει κάποια συνειρµική σύνδεση ανάµεσα σε αυτό που του
Ϲητούµε και σε κάποιο στοιχείο της Εννοιακής του Εικόνας.

Εννοιακή Εικόνα µιας έννοιας είναι το σύνολο όλων των νοητικών εικόνων,
οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την προαναφερθείσα έννοια, µαζί µε όλες τις
ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν. (Vinner & Dreyfus (1989), p.356)

Από αυτή την πρόταση και µόνο µπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι Πολ-
λαπλές Αναπαραστάσεις που αναλύσαµε πριν, δεν είναι τίποτα άλλο από µία
πολύ καλή κατηγοριοποίηση της Εννοιακής Εικόνας όσον αφορά την έννοια
της συνάρτησης. ∆ιότι κάθε σωστά δοµηµένη Εννοική Εικόνα της συνάρτη-
σης, περιέχει νοητικές εικόνες από πίνακες τιµών, γραφήµατα, αλγεβρικές
παραστάσεις, διαγράµµατα και τις ιδιότητες που τα ακολουθούν. ΄Ενας πολύ
σηµαντικός λόγος που γίνεται αυτό είναι ο τρόπος διδασκαλίας.

Η Εννοιακή Εικόνα της Συνάρτησης είναι κάτι αφηρηµένο και οι πολλα-
πλές αναπαραστάσεις, µας ϐοηθούν να χωρίσουµε κάτι αφηρηµένο σε κατη-
γορίες. Αυτό ϐοηθά τόσο στη µελέτη και την έρευνα αυτού του αφηρηµένου
αντικειµένου όσο και στη µάθηση της έννοιας της συνάρτησης.

Ας δούµε τώρα µερικά συµπεράσµατα από κάποιες άλλες έρευνες τα ο-
ποία είναι σχετικά µε το συγκεκριµένο αντικείµενο.

Στο [1] ο Vinner µελέτησε την Εννοιακή Εικόνα και τον Εννοιακό Ορισµό
των µαθητών γύρω από την έννοια της συνάρτησης. Σηµαντικό συµπέρασµα
αυτής της έρευνας ήταν ότι, πολλές ϕορές, οι µαθητές δηµιουργούν µια στε-
ϱεοτυπική άποψη γύρω από την έννοια της συνάρτησης η οποία µάλλον είναι
αποτέλεσµα της εµπειρίας τους έπειτα από την επαφή τους µε τις συναρτήσεις
και µπορεί να µη συµβαδίζει µε αυτά τα οποία έχουν διδαχθεί. Ο όρος στε-
ϱεοτυπική άποψη χρησιµοποιείται διότι παρατηρήθηκε πως ο τρόπος µε τον
οποίο συγκράτησαν µερικοί µαθητές την έννοια της συνάρτησης ήταν αρκετά
επιλεκτικός. ∆ηλαδή, αν και είχαν έρθει σε επαφή µε κάποιες ‘‘εξεζητηµέ-
νες’’ µορφές συναρτήσεων (π.χ. κλαδωτές συναρτήσεις), αυτό το κοµµάτι της
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εµπειρίας τους δεν περιλαµβανόταν στην Εννοιακή Εικόνα µερικών µερικών
από αυτούς. ΄Ενα ακόµη σηµαντικό συµπέρασµα είναι οι τρόποι µε τους ο-
ποίους έχουν συλλάβει οι µαθητές τον ορισµό της συνάρτησης, πράγµα που
έγινε µελετώντας τις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές στην ερώτηση ‘‘ Τι
είναι κατά τη γνώµη σας η συνάρητηση ;’’. Οι τρόποι αυτοί χωρίζονται στις
εξής τέσσερις κατηγορίες :

1. Τυπικός ορισµός αναµεµειγµένος µε στοιχεία της Εννοιακής Ει-
κόνας

Επαναλαµβάνουν τον τυπικό ορισµό αλλά µε δικά τους λόγια.

2. Συνάρτηση είναι ένας κανόνας αντιστοιχίας

Από αυτού του είδους τις απαντήσεις δηµιουργείται η υποψία ότι πολ-
λοί µαθητές δεν µπορούν να ϕανταστούν κάποιου είδους αυθαίρετη
αντιστοίχιση. ΄Εχουν κάποιους κανόνες για το πως ϕαίνεται µια συνάρ-
τηση και δεν αναγνωρίζουν ως συνάρτηση κάτι το οποίο δε συµβαδίζει
µε αυτούς.

3. Συνάρτηση είναι ένας αλγεβρικός όρος, µια µαθηµατική σχέση,
µια εξίσωση

4. Μερικά στοιχεία της Νοητικής Εικόνας έχουν συλληφθεί ως ορι-
σµός της έννοιας

Οι µαθητές λένε ότι συνάρτηση είναι ένα γράφηµα, ένας Τύπος, ένα
διάγραµµα κ.λ.π.

21



Στο [2] ο Tall µελετά τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές αντιµετωπίζουν
ορισµένες πτυχές της γλωσσικής και αναπαραστατικής πολυπλοκότητας της
έννοιας της συνάρτησης. ΄Επειτα από διάφορες ερωτήσεις γύρω από την στα-
ϑερή συνάρτηση, ο Tall συµπεραίνει ότι η απλή ϐασική ιδέα της συνάρτησης
δε γίνεται αντιληπτή από τους περισσότερους µαθητές. Τα εµπειρικά στοιχεία
δείχνουν ότι ένας µικρός αριθµός µαθητών χρησιµοποιεί τη ϐασική ιδέα της
συνάρτησης, όπως οι ίδιοι την έχουν αντιληφθεί, για να συνδέσουν ιδέες από
ένα ευρύ ϕάσµα διαφορετικών αναπαραστασιακών µορφών και να τις µετα-
τρέψουν σε µία πλούσια γνωστική µονάδα. Εν γένη, για αυτούς, η ϐασική
ιδέα της συνάρτησης έχει µια απλότητα η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε µια ποικιλία από χρήσεις. Οι υπόλοιποι µαθητές δεν ϕαίνεται έχουν την
ικανότητα να συλλάβουν αυτού του είδους την απλότητα. Μερικοί από αυτούς
εστιάζουν στη ϐασική ιδέα της συνάρτησης υπό την επήρεια ενός προσωπικού
ορισµού των προτύπων των διαγραµµάτων και των διατεταγµένων Ϲευγών.
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3 Σχολικό Βιβλίο κι Εννοιακή Εικόνα

Σε αυτή την ενότητα ϑα δούµε πως παρουσιάζεται η έννοια της συνάρτησης
σε κάθε τάξη, κυρίως µας ενδιαφέρουν οι αναπαραστάσεις που χρησιµο-
ποιούνται. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά κοµµάτια των σχολικών ϐιβλίων
δε διδάσκονται διότι είναι εκτός ύλης. Ας δούµε όµως πρώτα µερικά στοιχεία
για την πορεία που είχε η έννοια της συνάρτησης µε το πέρασµα των χρόνων
κι έπειτα ϑα δούµε την πορεία της µέσα στο σχολείο.

Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι η έννοια της συνάρτησης δε δη-
µιουργήθηκε εν µία νυκτί, αναπτύχθηκε µε την πάροδο του το χρόνου αλ-
λάζοντας νόηµα και, καθώς περνούσαν τα χρόνια, οριζόταν µε µεγαλύτερη
ακρίβεια. ΄Οπως πολλοί άλλοι µαθηµατικοί όροι, η λέξη συνάρτηση χρησι-
µοποιήθηκε για πρώτη ϕορά χωρίς να έχει το νόηµα που έχει τώρα. Πρω-
τοεµφανίστηκε σε ένα γραπτό του Leibniz του 1673 όπου έγραφε µεταξύ
άλλων ‘‘. . . άλλα είδη γραµµών, σε µία δεδοµένη µορφή, σχηµατίζουν κάποια
συνάρτηση’’. Ο Johan Bernoulli σε ένα γράµµα του προς τον Leibniz, το ο-
ποίο έγραψε στις 2 Σεπτεµβρίου 1694, περιέγραψε τη συνάρτηση ως ‘‘ . . . µία
ποσότητα η οποία σχηµατίζεται µε κάποιο τρόπο από αόριστες και σταθερές
ποσότητες’’.

Μπορεί να πει κανείς ότι το 1748 η έννοια της συνάρτησης µπήκε µε
αλµατώδεις ϱυθµούς στο προσκήνιο των µαθηµατικών. Αυτό οφείλεται στον
Euler ο οποίος δηµοσίευσε το Introductio in analysin infitorum εκείνη τη
χρονιά στο οποίο χρησιµοποιεί εκτενώς τη συνάρτηση για την παρουσίαση
της ανάλυσης. Ο Euler όρισε τη συνάρτηση ως εξής :
‘‘Συνάρτηση µιας µεταβλητής ποσότητας είναι η αναλυτική έκφραση η οποία
αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασµό τηε µεταβλητής ποσότητας και αριθ-
µών ή σταθερών ποσοτήτων’’.

Το 1838 ο Lobachevsky έδωσε έναν γενικότερο ορισµό της συνάρτησης ο
οποίος όµως απαιτούσε η συνάρτηση να είναι συνεχής. Ο ορισµός της συνάρ-
τησης πήρε την σηµερινή του µορφή το 1923 και δόθηκε από τον Goursat:
‘‘ Κάποιος λέει ότι το y είναι συνάρτηση του x αν σε κάποια τιµή του x αντι-
στοιχεί µία τιµή του y. ΄Ενας µπορεί να δηλώσει αυτή την αντιστοιχία µε την
εξίσωση y = f(x)’’.

Ας δούµε όµως τώρα και την πορεία που ακολουθεί η έννοια της συνάρ-
τησης στο σχολείο.
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3.1 ∆ευτέρα Γυµνασίου

Το σχολικό ϐιβλίο αφιερώνει πέντε υποκεφάλαια στην έννοια της συνάρτησης.
Ας τα µελετήσουµε.

1. Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης εισάγεται µε µία δραστηριότητα η οποία έχει
δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος απαιτεί µια σειρά πράξεων, ενώ το δεύτερο
σκέλος απαιτεί µία γενίκευση των πράξεων που είχαν γίνει στο πρώτο
σκέλος, µέσω µιας εξίσωσης (Τύπου). ΄Επειτα τονίζεται η γενικότητα του
προαναφερθέντος Τύπου και δίδεται ένας πρώτος ορισµός της συνάρ-
τησης.

‘‘Η αντιστοιχία µεταξύ των τιµών των µεταβλητών x και y ϕαίνεται καλύ-
τερα µε τη ϐοήθεια του πίνακα τιµών’’

Με αυτή τη ϕράση εισάγεται µια εκ των αναπαραστάσεων που είχαµε
αναφέρει στο προηγούµενο κεφάλαιο. Γίνεται µια σύνδεση µεταξύ του
Τύπου και του πίνακα τιµών αλλά δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση
του πίνακα.

2. Καρτεσιανές συντεταγµένες - Γραφική Παράσταση της συνάρτη-
σης

Σε αυτό κοµµάτι του κεφαλαίου της συνάρτησης γίνεται µια εισαγωγή
στο σύστηµα αξόνων. ∆ιδάσκεται ο τρόπος µε τον οποίο ορίζονται τα
σηµεία και γενικότερα ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα
συντεταγµένων. ΄Επειτα γίνεται µια σύνδεση µε την αναπαράσταση του
πίνακα που προαναφέραµε και δείχνει πως γίνεται η µετάβαση από τον
πίνακα στην γραφική παράσταση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µία από
τις δύο δραστηριότητες και η πλειοψηφία των, εντός ύλης, εφαρµογών
ξεκινούν µε το σχηµατισµό του πίνακα τιµών της συνάρτησης.

3. Η συνάρτηση y = αx

Το υποκεφάλαιο αυτό ξεκινάει τονίζοντας την έννοια της αναλογίας.
΄Επειτα διδάσκεται η έυρεση του λόγου y

x
µε τη ϐοήθεια του πίνακα

τιµών. Στη συνέχεια, µε τη ϐοήθεια του πίνακα τιµών, διδάσκεται ο
τρόπος εύρεσης της γραφικής παράστασης µίας συνάρτησης της µορ-
ϕής y = αx. ∆ηλαδή, µε δεδοµένο την εξίσωση που περιγράφει τη
συνάρτηση, προτείνει να παίρνουµε κάποιες ενδεικτικές τιµές για τη
µεταβλητή x (αρνητικές, ϑετικές και την τιµή µηδέν), έπειτα υπολογί-
Ϲουµε τις αντίστοιχες τιµές της µεταβλητής y, σχεδιάζουµε τα σηµεία στο
καρτεσιανό γινόµενο και τα ενώνουµε. Επίσης δίδεται ο εξής ορισµός.
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‘‘Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx είναι µια ευθεία που
διέρχεται από την αρχή των αξόνων.’’΄

Τέλος διευκρινίζεται τι σηµαίνει κλίση της ευθείας y = αx και συνδέεται
µε τη γραφική παράσταση της συναρτησης.

4. Η συνάρτηση y = αx+ β

Εδώ, µε τη ϐοήθεια του πίνακα τιµών, εισάγεται η συνάρτηση y =
αx + β. Εξετάζονται οι διαφορές της από τη συνάρτηση y = αx και
δίδονται οι εξής περιγραφές :

‘‘Η γραφική παράσταση της y = αx + β, β 6= 0 είναι µια ευθεία παράλ-
ληλη της ευθείας µε εξίσωση y = αx, που διέρχεται από το σηµείο (0, β)
του άξονα (y′, y).’’

Ο αριθµός α, που, όπως γνωρίζουµε λέγεται κλίση της ευθείας y = αx,
λέγεται και κλίση της ευθείας y = αx+ β.

΄Επειτα διδάσκεται η ευθεία µε εξίσωση της µορφής αx + βy = γ.
Αποδεικνύεται ότι η γραφική της παράσταση είναι µια ευθεία, δίδονται
οι ιδιότητες της και τονίζονται τα σηµεία τοµής της µε τους άξονες ενώ
παράλληλα διδάσκεται το τί σηµαίνει σηµείο τοµής µε άξονα. Σε αυτό
το κοµµάτι δε χρησιµοποιείται καθόλου η αναπαράσταση µε πίνακα.
Χρησιµοποιείται πολύ ο τύπος και το γράφηµα. Αυτό το τελευταίο
κοµµάτι αυτό όµως είναι εκτός ύλης.

5. Η συνάρτηση y = α
x

Με τη ϐοήθεια του πίνακα τιµών και της έννοιας του ‘‘αντιστρόφως ανά-
λογου’’ εισάγεται η εξίσωση και η γραφική παράσταση της υπερβολής.
∆ιδάσκονται όλες οι ιδιότητες που αφορούν τις υπερβολές και ο τρόπος
σχεδίασης στο καρτεσιανό επίπεδο και τρόποι αναγνώρισής τους.

΄Οπως ϐλέπουµε, στη δευτέρα γυµνασίου, από τις αναπαραστάσεις εισάγε-
ται και χρησιµοποιείται ο πίνακας τιµών, ο Τύπος και το γράφηµα. Επίσης
τονίζεται ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται αυτές οι αναπαραστάσεις. Πρέ-
πει να σηµειωθεί όµως ότι η αναπαράσταση µε πίνακα εµφανίζεται πολύ πιο
συχνά από ότι οι υπόλοιπες αναπαραστάσεις.

3.2 Τρίτη Γυµνασίου

Σε αυτήν την τάξη η γραφική παράσταση χρησιµοποιείται κι εκτός του
κεφαλαίου της συνάρτησης. Ξεκινά και χρησιµοποιείται από το υπόκεφάλαιο
που διδάσκονται οι γραµµικές εξισώσεις της µορφής αx + βy = γ. Επίσης
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γίνεται ιδιαίτερη χρήση της γραφικής παράστασης στο υποκεφάλαιο µε την
γραφική επίλυση γραµµικών συστηµάτων. Αυτό µπορεί να µην έχει κάποια
σχέση µε τις συναρτήσεις όµως είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι, παρ’
όλα αυτα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την γραφική παράσταση και το
πως λειτουργεί. Επίσης ένα υποκεφάλαιο µελετάει την αλγεβρική επίλυση
γραµµικών συστηµάτων. Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο γίνεται εκτεταµένη
χρήση εξισώσεων της µορφής αx + βy = γ χωρίς τη ϐοήθεια της γραφικής
παράστασης.

Αυτά τα υποκεφάλαια µπορεί να µη µιλούν για συναρτήσεις, όµως είναι
πολύ πιθανό η Εννοιακή Εικόνα της αναπαράστασης του Τύπου όπως και η
Εννοιακή Εικόνα της αναπαράστασης του γραφήµατος να έχουν εµπλουτι-
στεί από τη Β΄ Γυµνασίου µε νοητικές εικόνες και ιδιότητες που αφορούν τη
συνάρτηση. Η συχνή χρήση τους λοιπόν, ακόµη κι εκτός των πλαισίων της
έννοιας της συνάρτησης, ϐοηθάει στην εξοικείωση των µαθητών µε αυτές τις
αναπαραστάσεις πράγµα το οποίο µπορεί να συνεισφέρει στη µορφοποίησή
τους στο πλαίσιο της έννοιας της συνάρτησης. Μπορεί να πει κανείς ότι οι τύ-
ποι και τα γραφήµατα, που αναφέρονται σε αυτά τα υποκεφάλαια, εκτελούν
χρέη προτύπων. ΄Ενας από τους κυριότερους λόγους που µπορεί να συµβεί
κάτι τέτοιο είναι οι συνειρµικές συνδέσεις που αναφέραµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο. Στο υποκεφάλαιο της γραφικής επίλυσης γραµµικών εξισώσεων
εικονίζονται γραφήµατα ευθειών. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα οι µα-
ϑητές να κάνουν µια συνειρµική σύνδεση µεταξύ των γραφικών παραστάσεων
που διδάχθηκαν στη Β Γυµνασίου και στα γραφήµατα που ϐλέπουν τώρα.
Από την άλλη µεριά, οι µαθητές δεν έχουν δει στη Β Γυµνασίου εξισώσεις
της µορφής αx + βy = γ, αφού είναι εκτός ύλης. Αύτο καθιστά µια συ-
νειρµική σύνδεση πιο δύσκολη. ∆εν είναι διόλου απίθανη όµως διότι µπορεί
να προκύψει ως αποτέλεσµα της συνειρµικής σύνδεσης µεταξύ των γραφηµά-
των. ΄Ολες αυτές οι συνειρµικές συνδέσεις είναι κάτι το εντελώς υποκειµενικό.
Εξαρτώνται πλήρως από την ευχέρεια και την οξυδέρκεια του µαθητή.

Το σχολικό ϐιβλίο αφιερώνει δύο υποκεφάλαια στην έννοια της συνάρτη-
σης από τα οποία το δεύτερο είναι εκτός ύλης και δε διδάσκεται. Ας δούµε
ποια είναι αυτά τα υποκεφάλαια.

1. Η συνάρτηση y = αx2 µε α 6= 0

Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγεται η εξίσωση της µορφής y = αx2 και η
έννοια της παραβολής. Τα παιδιά δεν έχουν δει µέχρι τώρα κάποια εξί-
σωση όπου η µεταβλητή x να είναι υψωµένη σε κάποια δύναµη. ΄Οπως
επίσης δεν έχουν ξαναδεί γραφική παράσταση κάποιας µη-ευθείας. Ε-
δώ µαθαίνουν πως επηρεάζει η σταθερά α τη µορφή του γραφήµατος

26



της συνάρτησης. Επίσης µαθαίνουν την έννοια του µεγίστου και του
ελαχίστου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται εκτεταµένη χρήση της γρα-
ϕικής παράστασης και σηµατικά λιγότερη χρήση του πίνακα τιµών, σε
σχέση µε τη χρήση που γινόταν στη Β Γυµνασίου.

2. Η συνάρτηση y = αx2 + βx+ γ µε α 6= 0

Εδώ γενικεύονται τα παραπάνω. Ορίζεται η τετραγωνική συνάρτηση,
διδάσκεται η παραβολή που δεν έχει ως κορυφή της την αρχή των αξό-
νων και η ύπαρξη του άξονα συµµετρίας. ∆ιδάσκονται επίσης οι γενικοί
τύποι εύρεσης κορυφής, ελάχιστης τιµής και µέγιστης τιµής. Ο άξονας
συµµετρίας, η ελάχιστη τιµή και η µέγιστη τιµή προϋποθέτουν εκτετα-
µένη χρήση της αναπαράστασης του γραφήµατος. Η χρήση του πίνακα
τιµών είναι κι εδώ ελάχιστη. ΄Οπως προαναφέραµε το υποκεφάλαιο αυ-
τό είναι εκτός ύλης.

Η τόσο συχνή χρήση γραφηµάτων, σε συνδυασµό µε την ελάχιστη χρήση
του πίνακα τιµών, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την νοητική ενδυνάµωση
της αναπαράστασης του γραφήµατος. Είναι δηλαδή πιθανό να παρατηρηθεί
µία αύξηση στην ευχέρεια χρήσης γραφηµάτων από τους µαθητές, όπως επί-
σης τονίζεται ϕαίνεται αρκετά συχνά και η σχέση µετάβασης του γραφήµατος
µε τον τύπο Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να παρατηρηθεί ακόµη και νοη-
τική αποδυνάµωση της αναπαράστασης µε πίνακα τιµών. Αυτό όµως πάντα
εξαρτάται από την οξυδέρκεια του µαθητή.
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3.3 Πρώτη Λυκείου

Σε αυτή την τάξη η έννοια της συνάρτησης διδάσκεται σε δύο κεφάλαια. Το
πρώτο κεφάλαιο σε πέντε υποκεφάλαια αναφέρει κι αναλύει τις ϐασικές έν-
νοιες γύρω από τη Συνάρτηση, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο σε τρία υποκεφάλαια
αναφέρει και αναλύει κάποιες από τις ϐασικές συναρτήσεις. Ας το δούµε πιο
αναλυτικά:

1. Οι ϐασικές έννοιες της συνάρτησης

Στα πρώτα τέσσερα υποκεφάλαια αυτού το κεφαλαίου ερχόµαστε αν-
τιµέτωποι µε τα ίδια ϑέµατα που είχαµε συναντήσει και στη δευτέρα
Γυµνασίου. Μόνο που τώρα συναντάµε πιο εκλεπτυσµένους ορισµούς,
µαθαίνουµε καινούρια σύµβολα και εισάγονται καινούριες αναπαρα-
στάσεις. Γενικότερα είναι µια πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση αυτών
που είχαµε µάθει στη δευτέρα Γυµνασίου. Στο πέµπτο υποκεφάλαιο
µαθαίνουµε για τη µονοτονία.

(α΄) Η ΄Εννοια της συνάρτησης

Εδώ για πρώτη ϕορά συναντούµε το διάγραµµα. ∆ίδεται ένας ορι-
σµός που περιγράφει τη συνάρτηση µέσα από την αναπαράσταση
του διαγράµµατος και εισάγονται οι έννοιες της ανεξάρτητης κι ε-
ξαρτηµένης µεταβλητής, του πεδίου ορισµού, του συνόλου τιµών
και τονίζεται ιδιαίτερα η ιδιότητα της αντιστοιχίας. Επίσης γίνεται
µια εισαγωγή σε συµβολισµούς της συνάρτησης.

(ϐ΄) Γραφική παράσταση της συνάρτησης

Το υποκεφάλαιο αυτό ξεκινά δίνοντας όνοµα σε οτιδήποτε έχει σχέ-
ση µε το καρτεσιανό επίπεδο. Εξηγεί τι είναι ο άξονας τετµηµένων
και τεταγµένων, τι είναι οι τετµηµένες και οι τεταγµένες, τι είναι
το καρτεσιανό επίπεδο και τι σηµαίνει ορθοκανονικό σύστηµα α-
ξόνων. ΄Επειτα αναφέρει τις ιδιότητες των σηµείων που ϐρίσκονται
στο καρτεσιανό επίπεδο και µιλάει για την απόσταση σηµείων (ε-
κτός ύλης). Τέλος ορίζει την γραφική παράσταση της συνάρτησης,
δίνει παράδειγµα γραφικής παράστασης που δεν αντιστοιχεί σε
συνάρτηση (κύκλος) και εισάγει την έννοια της συµµετρικής συ-
νάρτησης. Είναι ϕυσικό σε αυτό το υποκεφάλαιο να επικρατεί η
αναπαράσταση του γραφήµατος. Το σηµαντικό είναι ότι µέσω του
ορισµού γίνεται µια σύνδεση ανάµεσα σε δύο αναπαραστάσεις, αυ-
τής του διαγράµµατος κι αυτής του γραφήµατος. Είναι σηµαντικό
διότι αυτό ϐοηθά το µαθητή στο να µπορέσει να κάνει µεταβάσεις
ανάµεσα σε αυτές τις δύο αναπαραστάσεις.
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Αν λάβουµε υπ’όψιν τη σύνδεση µεταξύ των αναπαραστάσεων του
πίνακα τιµών και του γραφήµατος, που είχε γίνει στο γυµνάσιο,
τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο µαθητής έχει τα εφόδια για να
κάνει µεταβάσεις ανάµεσα σε τρεις αναπαραστάσεις. Αυτό είναι ε-
ξαιρετικά σηµαντικό διότι, όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο
κεφάλαιο, η σωστή κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ικανότητα του µαθητή να µεταβαίνει
από τη µια αναπαράσταση στην άλλη.

(γ΄) Η συνάρτηση: f(x) = αx+ b

Αυτό το υποκεφάλαιο ξεκινά ορίζοντας το συντελεστή διεύθυνσης
ευθείας. ΄Επειτα αναλύεται η συνάρτηση f(x) = αx + b και µε έ-
µεσο τρόπο γίνεται ένας διαχωρισµός ανάµεσα στην έννοια της αλ-
γεβρικής παράστασης συνάρτησης και την εξίσωση ευθείας. Στη
συνέχεια εξηγείται τι είναι η κλίση της ευθείας (εκτός ύλης) και
µέσα σε αυτά τα πλαίσια ορίζεται και η σταθερή συνάρτηση. ΄Ε-
πειτα ορίζεται η συνάρτηση f(x) = αx και την περιγράφεται για
διάφορες τιµές του α. Τέλος, ένα κοµµάτι είναι αφιερωµένο στις
σχετικές ϑέσεις δύο ευθειών και εισάγεται η συνάρτηση f(x) = |x|.

(δ΄) Κατακόρυφη - Οριζόντια µετατόπιση καµπύλης

Στο Γυµνάσιο είχαµε συναντήσει την κατακόρυφη µετατόπιση καµ-
πύλης χωρίς ϐέβαια να την έχουµε ορίσει. Λόγου χάρη, είχαµε δει
ότι η εξίσωση y = αx είναι η εξίσωση µιας ευθείας που περνά από
την αρχή των αξόνων, ενώ η εξίσωση y = αx + β µε β 6= 0 είναι η
εξίσωση µιας ευθείας που είναι παράλληλη στην προαναφερθήσα
ευθεία αλλά δε περνά από την αρχή των αξόνων.
Σε αυτό το υποκεφάλαιο, η ιδέα της κατακόρυφης µετατόπισης γε-
νικεύεται και ορίζεται ως µια συνάρτηση. ∆ηλαδή, η κατακόρυφη
µετατόπιση της καµπύλης φ(x) κατά c µονάδες, είναι η συνάρτη-
ση f(x) = φ(x) + c όπου c 6= 0. Ενώ η οριζόντια µετατόπιση της
καµπύλης φ(x) κατά c µονάδες είναι η συνάρτηση f(x) = φ(x)+c
όπου c 6= 0.
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(ε΄) Μονοτονία - Ακρότατα - Συµµετρίες συνάρτησης

Σε αυτό το υποκεφάλαιο αρχικά εισάγεται η έννοια της µονοτο-
νίας, πράγµα που τροφοδοτεί την Εννοιακή Εικόνα των παιδιών
µε ιδιότητες όσον αφορά την έννοια της συνάρτησης. Ορίζεται η
γνησίως αύξουσα και η γνησίως ϕθήνουσα συνάρτηση. ΄Επειτα ο-
ϱίζονται τα ακρότατα. Η πρώτη επαφή του µαθητή µε τα ακρότατα
ήταν στην τρίτη Γυµνασίου αλλά τότε δεν είχαν οριστεί έτσι. Τέλος
ορίζεται η άρτια και περιττή συνάρτηση.

Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι, µετά το διαχωρισµό της
εξίσωσης από την αλγεβρική παράσταση, η Εννοιακή Εικόνα της ανα-
παράστασης του Τύπου είναι αρκετά πιο ξεκάθαρη. Κατά την ανάγνωση
του ϐιβλίου ο µαθητής τροφοδοτείται συνεχώς µε πρότυπα που αφορούν
την αναπαράσταση της αλγεβρικής παράστασης. Σε συνδυασµό δε µε
τη χρήση γραφικών παραστάσεων, έχουµε µια σύνδεση ανάµεσα στις
υπόλοιπες αναπαραστάσεις που έχουµε δει µέχρι τώρα.

2. Μελέτη ϐασικών συναρτήσεων

Σε αυτό το κεφάλαιο µελετάµε τις συναρτήσεις f(x) = αx2, f(x) =
α
x
, f(x) = αx2 + βx + γ. Μαθαίνουµε πως ϕαίνονται οι γραφικές

παραστάσεις τους, τα ονόµατα των σχηµάτων που έχουν και διάφορες
ιδιότητες που έχει η κάθε µία από αυτές και τις χαρακτηρίζει (ακρότα-
τα, ασύµπτωτες, άξονες συµµετρίας κ.λ.π.).

Από ότι ϐλέπουµε, στη ∆ευτέρα Λυκείου εισάγεται η αναπαράσταση µε διά-
γραµµα, αναδιαµορφώνεται η αναπαράσταση του Τύπου και δηµιουργούνται
σχέσης µετάβασης ανάµεσα σε αυτές τις αναπαραστάσεις, το γράφηµα και
τον πίνακα τιµών. Η αναφορά στο διάγραµµα ήταν πολύ µικρή και δεν είχε
καθόλου αναφορές στον πίνακα τιµών. Από την άλλη µεριά, όλες οι καινού-
ϱιες έννοιες εισάγονται και αναλύονται µε πρότυπα από το γράφηµα και την
αλγεβρική παράσταση. Αυτό ϑα µπορούσε να επιδράσει µε κάποιο τρόπο
στην Εννοιακή Εικόνα του µαθητή.

3.4 ∆ευτέρα Λυκείου

Στη δευτέρα Λυκείου τα µαθηµατικά γενικής παιδείας δεν παρουσιάζουν κά-
ποιο ενδιαφέρον όσον αφορά την µελέτη των πολλαπλών αναπαραστάσεων της
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συνάρτησης. Το ενδιαφέρον είναι στα µαθηµατικά ϑετικής και τεχνολογικής
κατεύθυνσης.

Στα µαθηµατικά ϑετικής και τεχνολογικής κατεύθυνησης δε διδάσκονται
συναρτήσεις. ∆ιδάσκονται όµως οι κωνικές τοµές και είθισται οι καθηγητές
να τονίζουν ότι οι κωνικές τοµές δεν είναι συναρτήσεις αποδεικνύοντάς το µε
τον ορισµό της συνάρτησης. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται ο ορισµός και
τα αντιπαραδείγµατα που χρησιµοποιούνται εκτελούν χρέη υποδειγµάτων.
Αυτό µπορεί να ενδυναµώσει νοητικά το διάγραµµα ως αναπαράσταση. ∆ιότι
ο ορισµός της συνάρτησης ϐασίζεται στην έννοια της αντιστοιχίας, η οποία
έχει τονιστεί ιδιαίτερα µε την αναπαράσταση του διαγράµµατος. Ακόµα κι αν
δεν έχει τονιστεί ο ορισµός της συνάρτησης, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούµε
πως έχει επηρεαστεί η Εννοιακή Εικόνα των µαθητών µετά από την επαφή
τους µε τόσες µη-συναρτήσεις.

3.5 Ευρήµατα

Στη ∆ευτέρα Γυµνασίου ϐλέπουµε πολύ έντονα την ύπαρξη της αναπαρά-
στασης του πίνακα τιµών και σε δεύτερη ϕάση την αναπαράσταση µε γράφη-
µα και την αναπαράσταση του Τύπου. Επίσης τονίζεται και η µεταξύ τους
σύνδεση.

Στην Τρίτη Γυµνασίου είναι αρκετα έντονη η ύπαρξη της αναπαράστασης
του γραφήµατος πράγµα που είναι πιθανό να δηµιουργήσει µια ευχέρεια
στη χρήση της. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε τις
προηγούµενες γνώσεις, ο µαθητής να µπορεί να κάνει µεταβάσεις ανάµεσα
στις δύο αναπαραστάσεις.

Στην Πρώτη Λυκείου έχουµε µία επαφή µε την αναπαράσταση του δια-
γράµµατος. ΄Εντονη είναι πλέον η ύπαρξη της αλγεβρικής παράστασης και
του γραφήµατος, µε αρκετά εµφανή τη µεταξύ τους σύνδεση. Τονίζεται επί-
σης η ιδιότητα της αντιστοιχίας και η έννοια της εξάρτησης των µεταβλητών.
Αυτά, σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες γνώσεις, προσφέρει έφορο έδαφος
για την ανάπτυξη ευχέρειας του µαθητή όσον αφορά τις µεταβάσεις ανάµεσα
στις αναπαραστάσεις του πίνακα τιµών, γραφήµατος και αλγεβρικής παρά-
στασης.

Στη ∆ευτέρα Λύκειου οι µαθητές ασχολούνται µε κωνικές τοµές. ΄Ερχον-
ται δηλαδή σε επαφή µε αλγεβρικές παραστάσεις και γραφήµατα που δεν
αντιστοιχούν σε συναρτήσεις, πράγµα που κινεί το ενδιαφέρον για τη µελέτη
της Εννοιακής Εικόνας που έχουν δηµιουργήσει. Με αυτά τα κριτήρια επιλέ-
χθηκαν οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ας τις δούµε µία µία κι ας δούµε
και τι σκοπούς εξυπηρετούν.

31



4 Μεθοδολογία

4.1 Ερευνητικά ερωτήµατα

Στην παρούσα έρευνα µελετούµε την εξέλιξη της Εννοιακής Εικόνας της
συνάρτησης σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, πράγµα που επιτεύχθηκε
µέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα
εξής :

• Με ποιες αναπαραστάσεις έχουν οικειότητα οι µαθητές της κάθε τάξης ;

• Μπορούν να µεταβούν από τη µία αναπαράσταση στην άλλη ;

• Ποιο είναι το επίπεδο κατανόησης των ιδιοτήτων αντιστοιχίας κι εξάρ-
τησης ;

4.2 Μέθοδος - Ερευνητικό εργαλείο

Ως µέσο συλλογής δείγµατος επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο. Συγκεκριµέ-
να ένα ερωτηµατολόγιο οκτώ ερωτήσεων το οποίο παρατίθεται στο Παράρτη-
µα Β. Το ερωτηµατολόγιο πληροί τις ϐασικές προϋποθέσεις των ερευνητικών
στόχων γι’ αυτό και κρίθηκε ως το καταλληλότερο µέσο συλλογής δείγµατος.
Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου είναι ότι συµπληρώνεται
γρήγορα και επιτυγχάνεται η συγκέντρωση δεδοµένων από ευρύ δείγµα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι ερωτώµενοι απαντούν ανώνυµα, αβίαστα και
οι ερωτήσεις κωδικοποιούνται σχετικά εύκολα.

Στην επιλογή των ερωτήσεων συνέβαλαν αρχικά η ϐιβλιογραφική ενηµέ-
ϱωση (συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών ϐιβλίων), οι διερευνητικές
συζητήσεις µε εκπαιδευτικούς των Γυµνασίων και Λυκείων Πάρου και οι διε-
ϱευνητικές συζητήσεις µε µαθητές που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο πριν
τη διεξαγωγή της έρευνας.

Οι ερωτήσεις αποφασίστηκε να είναι κατεξοχήν κλειστές, λόγω του ότι
συµπληρώνονται εύκολα, περιορίζουν τον εξεταζόµενο στο ϑέµα και µε την
προκωδικοποιηµένη µορφή τους διευκολύνεται η µηχανογραφική τους επε-
ξεργασία. Η τελευταία ερώτηση µόνο ήταν ανοικτού τύπου διότι δηµιουργή-
ϑηκε µε στόχο να εντοπισθούν, αν υπάρχουν, οι αναπαραστάσεις που επι-
κρατούν σε κάθε τάξη και για να αποκτήσουµε µια πιο σφαιρική εκτίµηση
γύρω από την Εννοιακή Εικόνα των µαθητών. Καταβλήθηκε προσπάθεια,
ώστε οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατόν σαφείς και απλές, γλωσσικά και
συντακτικά ορθές, να είναι σύντοµες και να µην προσανατολίζουν την απάν-
τηση των µαθητών, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των
πληροφοριών.
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Το δείγµα µας αποτελείται από τριάντα ένα µαθητές της ∆ευτέρας Γυµνα-
σίου, τριάντα µαθητές της Τρίτης Γυµνασίου, πενήντα µαθητές της Πρώτης
Λυκείου και τριάντα οκτώ µαθητές της ∆ευτέρας Λυκείου. ∆ηλαδή οι µαθη-
τές ήταν από δεκατριών έως δέκαεπτά χρονών. Η έρευνα διεξήχθη στο χώρο
των µαθητών τον Ιούνιο του 2015 αφού πρώτα έγινε σαφές ότι δεν είναι υ-
ποχρεωτική η συµµετοχή κι ότι η απάντηση ‘‘∆ε ξέρω’’ είναι δεκτή και µη
κατακριταία.
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4.3 Ερωτηµατολόγιο

Σε κάθε είδους δειγµατοληψία ο ερευνητής προσπαθεί να πάρει όσο το
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα. Το ερωτηµατολόγιο αυτό δηµιουργή-
ϑηκε µε παρόµοιο τρόπο σκέψης. Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µη λάβουµε λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες από αυτές που
χρειαζόµαστε. Πρέπει να λάβουµε ακριβώς τις πληροφορίες που εξυπηρετούν
το σκοπό του ερωτηµατολογίου. Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι να ανα-
δείξει, όσο γίνεται, την εννοιακή εικόνα των συµµετεχόντων όσον αφορά την
έννοια της συνάρτησης. Αυτό γίνεται µελετώντας την ικανότητα µετάβασης
των µαθητών µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων της συνάρτησης, τις
γνώσεις που έχουν σε κάθε τάξη όσον αφορά τις αναπαραστάσεις και σε ποια
τάξη κατανοούν πλήρως την ιδιότητα της αντιστοιχίας. Για αυτό λοιπόν οι
ερωτήσεις που επιλέχθηκαν δεν απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες στην επίλυση
αριθµητικών προβληµάτων και οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται είναι
από τις πιο απλές του είδους τους.

Σε διαφορετική περίπτωση ϑα λαµβάναµε περισσότερες πληροφορίες από
αυτές που χρειαζόµασταν και ϑα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουµε και να συλ-
λέξουµε τις πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν. ∆ηλαδή αν οι ερωτήσεις ήταν
απαιτητικές όσον αφορά τις πράξεις, τότε δε ϑα µπορούσαµε να εντοπίσουµε
αν η αδυναµία απάντησης οφειλόταν στην έλλειψη κατανόησης της έννοιας
ή στην δυσκολία αντιµετώπισης των πράξεων. Για τον ίδιο λόγο, για κάθε
είδος συνάρτησης που ερευνήθηκε, επιλέχθηκαν οι πιο απλές συναρτήσεις
να το εκπροσωπήσουν. Αν κάποια ερώτηση περιείχε µια σχετικά περίπλοκη
συνάρτηση ϑα µπορούσε να προκληθεί σύγχιση στους µαθητές διότι δε ϑα
µπορούσαν να τη συνδέσουν συνειρµικά µε την προϋπάρχουσα γνώση τους
µε αποτέλεσµα να αποτύχουν να απαντήσουν την εκάστοτε ερώτηση. Αυτό ϑα
έβλαπτε την ποιότητα των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου διότι, εµείς
σαν ερευνητές, δε ϑα γνωρίζαµε αν η αποτυχία αυτή οφείλεται στην αποτυχία
σύνδεσης µεταξύ των αναπαραστάσεων ή στην ελλειπή νοητική εικόνα του
µαθητή. ∆ιότι η νοητική εικόνα εξαρτάται πολύ από τα ερεθίσµατα που έχει ο
κάθε µαθητής, ερεθίσµατα τα οποία δίδονται από τον καθηγητή. Συνεπώς η
µελέτη της νοητικής εικόνας µιας οµάδας µαθητών δεν µπορεί να προσφέρει
στοιχεία που να µας ϐοηθούν να ϐγάλουµε συµπεράσµατα για το σύνολο της
µαθητικής κοινότητας όσον αφορά την Εννοιακή Εικόνα της συνάρτησης.

(Κατά παράβαση του παραπάνω κανόνα, χρησιµοποιήθηκαν σε δύο ερωτή-
σεις ‘‘περίεργες’’ συναρτήσεις. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό εξηγείται
παρακάτω.)
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Η εστίαση στις πολλαπλές αναπαραστάσεις έγινε για δύο λόγους. Πρώτον,
η συνάρτηση είναι ένα αφηρηµένο κι εξαιρετικά πλούσιο αντικείµενο. Οι
πολλαπλές αναπαραστάσεις χωρίζουν σε κατηγορίες αυτό του αφηρηµένο και
πλούσιο αντικείµενο µε αποτέλεσµα να το κάνουν πιο απλό στη διδασκαλία
και τη µάθηση. ∆ίνουν υπόσταση στο αφηρηµένο και οργανώνουν το πλούσιο.

∆εύτερον, η Εννοιακή Εικόνα είναι κάτι καθαρά υποκειµενικό. Οι πολ-
λαπλές αναπαραστάσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο µας ϐοηθά, µέσα από το
υποκειµενικό, να ϐγάλουµε γενικά συµπεράσµατα. ∆ιότι, όπως προαναφέρ-
ϑηκε, κάθε πλήρης Εννοιακή Εικόνα συνάρτησης περιέχει εικόνες τύπων,
γραφηµάτων, πινάκων τιµών, διαγραµµάτων κ.λ.π. και των ιδιοτήτων που τις
ακολουθούν.

∆ιαβάζοντας κανείς τα σχολικά ϐιβλία είναι εύκολο να παρατηρήσει ότι οι
αναπαραστάσεις που τονίζονται ιδιαίτερα είναι ο πίνακας τιµών, το γράφηµα,
ο Τύπος και το διάγραµµα. Μέσα από αυτές διδάσκεται η έννοια της συνάρ-
τησης οπότε µέσω αυτών προσπαθούµε να ερευνήσουµε την εννοιακή εικόνα
της συνάρτησης των µαθητών και να ϐγάλουµε γενικά συµπεράσµατα.

΄Ενα άλλο στοιχείο που προσπαθούµε να εντοπίσουµε είναι κατα πόσο
υπάρχει, είναι αυτό της αντιστοιχίας. Η ιδιότητα της αντιστοιχίας τονίζεται
ιδιαίτερα στην πρώτη λυκείου στο πρώτο κοµµάτι του κεφαλαίου της συνάρ-
τησης. Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της Εννοιακής Εικόνας της συνάρτησης
κι επειδή τονίζεται τόσο διακριτικά καλό ϑα ήταν να ελέγξουµε κατα πόσο
συµπεριλαµβάνεται στην Εννοιακή Εικόνα των µαθητών. Για να το ερευνή-
σουµε αυτό ϑα χρησιµοποιήσουµε τις αναπαραστάσεις. Θα εξετάσουµε την
ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοιχίας µέσα από το πρίσµα του διαγράµµατος,
του γραφήµατος και του πίνακα τιµών.

Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ένα ακόµη κριτήριο µε το οποίο επιλέχθη-
καν οι ερωτήσεις. Μακρόχρονη µνήµη. ΄Οπως είδαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο, η προσωρινή Εννοιακή Εικόνα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός
στοιχείου της Βραχύχρονης Μνήµης ενώ η Εννοιακή Εικόνα, σα σύνολο, έχει
όλα τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου της Μακρόχρονης Μνήµης. Συνεπώς,
για να έχουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της Εννοιακής Εικόνας πρέπει
να στοχεύσουµε σε πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στη Μακρόχρονη
Μνήµη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου εί-
ναι, στην πλειοψηφία τους, ερωτήσεις αναγνώρισης κι όχι προβλήµατα προς
επίλυση.
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Η απάντηση είναι ΟΧΙ γιατί αν δώσουµε στο x την τιµή 0 τότε το y παίρνει
την τιµή 1 κι όχι την τιµή 2 όπως λέει ο πίνακας.

Με αυτή την ερώτηση προσπαθούµε να ελέγξουµε την ικανότητα µετάβα-
σης των µαθητών από τον Τύπο στον πίνακα τιµών. Αν ο µαθητής γνωρίζει τη
σχέση µεταξύ του Τύπου και του πίνακα τιµών τότε µπορεί να ϐρει τη σωστή
απάντηση ενώ, αν δεν γνωρίζει αυτή τη σχέση, ό,τι απάντηση και να δώσει δε
ϑα καταφέρει να τη δικαιολογίσει. Οπότε δεν ϑα είχε νόηµα να δυσκολέψου-
µε την ερώτηση. Η σχέση που έχουν αυτές οι δύο αναπαραστάσεις είναι κάτι
που το έχουν διδαχθεί, οι µαθητές, κι έχουν έρθει σε επαφή επανειληµµένα
καθ΄ όλη τη διάρκεια της δευτέρας γυµνασίου. Αν ανατρέξουµε στο σχολικό
ϐιβλίο ϑα δούµε ότι η σύνδεση αυτή γίνεται κάθε ϕορά που εισάγεται κάτι
καινούριο. Οπότε ϑα ήταν λογικό να µπορούν να απαντήσουν σωστά όλοι οι
συµµετέχοντες.
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Η απάντηση είναι ΟΧΙ γιατί αν δώσουµε στο x τις τιµές ±1 τότε το y
ϑα πάρει την τιµή 1, όχι την τιµή 2 που ϕαίνεται να παίρνει στη γραφική
παράσταση.

Εδώ προσπαθούµε να ελέγξουµε την ικανότητα µετάβασης των µαθητών
από τον Τύπο στην αναπαράσταση του γραφήµατος. Αυτού του είδους τη
µετάβαση την έχουν δει τα παιδιά της δευτέρας γυµνασίου αλλά δεν έχουν
δει συναρτήσεις της µορφής y = αx2. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σύγχυση
στα παιδιά της δευτέρας γυµνασίου λόγω απώλειας συνειρµικής σύνδεσης της
εικόνας της παραβολής µε τη νοητική τους εικόνα. Συνεπώς δε περιµένουµε
µεγάλη επιτυχία των παιδιών της δευτέρας γυµνασίου σε αυτή την ερώτηση.
Περιµένουµε όµως ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές ϑα καταφέρουν να απαντήσουν
σωστά διότι στις µεγαλύτερες τάξεις έχει δωθεί ιδιαίτερη έµφαση σε αυτού του
είδους τη µετάβαση.
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Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι y = 2 και σκοπός είναι να εξετάσει
την ικανότητα των µαθητών στο να µεταβαίνουν από την αναπαράσταση του
Τύπου αναπαράσταση του γραφήµατος.

Η προηγούµενη ερώτηση, όπως προαναφέραµε, µπορεί να µην µπορούσε
να απαντηθεί από µαθητές της δευτέρας γυµνασίου. Αυτό όµως δεν σηµαίνει
ότι δεν µπορούν να κάνουν τη µετάβαση από τον Τύπο στο γράφηµα, µπορεί
να συµβαίνει λόγω έλλειψης συνειρµικής σύνδεσης. Αυτή η ερώτηση λοιπόν
δηµιουργήθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να απαντηθεί κι από µαθητές
της δευτέρας γυµνασίου.

Επειδή στη δευτέρα γυµνασίου είναι έντονη η παρουσία του γραφήµατος
και η σχέση που έχει µε τον Τύπο, αποφασίστηκε η ερώτηση αυτή να έχει µια
πιο οικεία µορφή στους µαθητές. Οι περισσότερες ασκήσεις που λύνουν οι
µαθητές σε αυτές τις ηλικίες είναι προβλήµατα κι όχι ερωτήσεις αναγνώρισης.
Συνεπώς ϑεωρήθηκε λογικό να επιλεχθεί η ευθεία και η ερώτηση να έχει
µορφή προβλήµατος. Αυτή η εξαίρεση, όσον αφορά τις ερωτήσεις σε µορφή
προβλήµατος, έγινε διότι ερευνούµε κάτι το οποίο µπορεί να µην είναι τόσο
οικείο στους µαθητές της δευτέρας γυµνασίου οπότε το ερευνούµε σε ένα
οικείο, προς αυτούς, περιβάλλον.
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Το πρώτο διάγραµµα παριστάνει συνάρτηση, το δεύτερο όχι, το τρίτο πα-
ϱιστάνει συνάρτηση.

΄Οπως είδαµε, η αναπαράσταση του διαγράµµατος εµφανίζεται για πρώ-
τη ϕορά στην πρώτη λυκείου για αυτό το λόγο υπάρχει η πεποίθηση ότι οι
µαθητές της δευτέρας και τρίτης γυµνασίου δε ϑα απαντήσουν σωστά στη
συγκεκριµένη ερώτηση. Επίσης, στο σχολικό ϐιβλίο αυτού του είδους η ανα-
παράσταση δε συνδέεται, µε εµφανή τρόπο, µε κάποια άλλη αναπαράσταση.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάσαµε την ικανότητα των µα-
ϑητών στο να µεταβούν από αυτού του είδους την αναπαράσταση σε κάποια
άλλη. Η αναπαράσταση αυτή στηρίζεται στην ιδιότητα της αντιστοιχίας, αυ-
τός είναι και ο λόγος που η ερώτηση έχει τέτοια µορφή. Προσπαθούµε µέσω
αυτής της αναπαράστασης να ερευνήσουµε κατά πόσον έχουν κατανοήσει
οι µαθητές την ιδιότητα της αντιστοιχίας και κατά συνέπεια τον ορισµό. Αν
κάποιο παιδί έχει σχηµατίσει ξεκάθαρη εικόνα από τον ορισµό, τότε µπορεί
να αναγνωρίσει ότι το δεύτερο διάγραµµα δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
που ϑέτει ο ορισµός της συνάρτησης. Η αδυναµία σωστής απάντησης από τα
παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου προϋποθέτει έλλειψη στην Εν-
νοιακή Εικόνα που έχουν για τη συνάρτηση όσον αφορά την αναπαράσταση
του διαγράµµατος και τη σχέση του µε την ιδιότητα της αντιστοιχίας. Αυτό
όµως δεν είναι κατάλληλο κριτήριο για τους µικρότερους µαθητές διότι δεν
έχουν ξαναδει το διάγραµµα, οπότε δεν ξέρουν πως να το χρησιµοποιήσουν.
Για αυτό το λόγο οι επόµενες δύο ερωτήσεις ερευνούν την ύπαρξη ιδιότητας
της αντιστοιχίας µέσω αναπαραστάσεων που είναι οικείες στους µικρότερους
µαθητές.
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Η απάντηση είναι ΝΑΙ σε όλες εκτός από το ϐ).

Αυτή η ερώτηση µπήκε για να ελέγξουµε µε ένα διαφορετικό τρόπο το
κατά πόσο οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει την ιδιότητα της αντιστοιχίας.
Στην προηγούµενη ερώτηση ελέγξαµε την ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοι-
χίας µέσω διαγράµµατος, µε αυτή την ερώτηση ερευνούµε την ύπαρξη της
ίδιας ιδιότητας µε τη διαφορά ότι την ερευνούµε µέσω γραφηµάτων. Για να
ελέγξουµε την ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοιχίας µέσω γραφηµάτων, έ-
πρεπε να χρησιµοποιήσουµε γραφήµατα τα οποία έχουν µια πιο ιδιαίτερη
µορφή για να σιγουρευτούµε αν το κριτήριο των µαθητών είναι η ιδιότητα της
αντιστοιχίας ή η έλλειψη συνειρµικής σύνδεσης.
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Η σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ. ∆ηλαδή αν
ϑεωρήσουµε ότι ο αριθµός επισκεπτών είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή και η
ϑερµοκρασία ηµέρας είναι η εξαρτηµένη, τότε το εικονιζόµενο πινακάκι είναι
πίνακας τιµών µιας συνάρτησης. Στο αντίστροφο σενάριο, το εικονιζόµενο
πινακάκι δεν είναι πίνακας τιµών συνάρτησης διότι για την ίδια τιµή της
ανεξάρτητης µεταβλητής παίρνουµε διαφορετικές τιµές της εξαρτηµένης. Αυ-
τή την παρατήρηση οµως δεν περιµένουµε να την κάνει κάποιος από τους
µαθητές. ΄Ολοι οι πίνακες τιµών, που έχουν δει µέχρι τώρα οι µαθητές, έ-
χουν στην πάνω γραµµή τις τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής και στην κάτω
γραµµή τις τιµές της εξαρτηµένης. Οπότε ϑεωρούµε ότι µε τον ίδιο τρόπο ϑα
αντιµετωπίσουν οι συµµετέχοντες κι αυτόν τον πίνακα τιµών.

Ο σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να µας ϐοηθήσει να εντοπίσουµε
δύο πράγµατα. Πρώτον την ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοιχίας µέσω του
πίνακα τιµών και δεύτερον µε ποιο τρόπο έχουν αντιληφθεί, οι συµµετέχοντες,
την ιδιότητα της εξάρτησης.

Να σηµειωθεί ότι, ο λόγος που δεν χρησιµοποιήσαµε ποικιλία αναπα-
ϱαστάσεων σε αυτή την ερώτηση και τις δύο προηγούµενες είναι γιατί ϑα
παίρναµε πληροφορίες για την ικανότητα µετάβασης µεταξύ των αναπαρα-
στάσεων. Πράγµα που δεν ερευνάται στις συγκεκριµένες ερωτήσεις.
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Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ΝΑΙ διότι τα δεδοµένα που δίδονται
ικανοποιούν τις ιδιότητες της συνάρτησης.

Με αυτή την ερώτηση ϑέλουµε να ελέγξουµε το κατά πόσον είναι ενεργός
ο ορισµός της συνάρτησης στο µυαλό των µαθητών. Απεθύνεται σε µαθητές
πρώτης και δευτέρας λυκείου διότι στο σχολικό ϐιβλίο της πρώτης λυκείου
έχει αφιερωθεί ένα ολόκληρο υποκεφάλαιο στον ορισµό της συνάρτησης. Αν ο
ορισµός είναι ενεργός στο µυαλό κάποιων συµµετεχόντων τότε ϑα συµβεί µια
διαδικασία παρόµοια µε αυτή που περιγράφεται στο υποκεφάλαιο Ορισµός
και κατανόηση. Θα δουν δηλαδή τα δεδοµένα, έπειτα ϑα ανατρέξουν στις
εικόνες και τέλος ϑα ανατρέξουν στον ορισµό. Τότε ϑα συνειδητοποιήσουν
ότι δεν υπάρχει κάτι στα δεδοµένα που να τους εµποδίζει να δώσουν την
απάντηση ΝΑΙ.
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Αυτή η ερώτηση είχε ως στόχο να µας δούµε την αναπαράσταση ή την ιδιό-
τητα που κυριαρχεί στο µυαλό του µαθητή. ∆ηµιουργήθηκε µε την πεποίθη-
ση ότι, σε κάθε τάξη, επικρατεί κάποιο συγκεκριµένο είδος αναπαράστασης.

4.4 Συµπεράσµατα

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να µελετήσει την Εννοιακή Εικόνα των
παιδιών, όσον αφορά τη συνάρτηση, στη ∆ευτέρα Γυµνασίου, Τρίτη Γυµνα-
σίου, Πρώτη Λυκείου και ∆ευτέρα Λυκείου. Βασικό εργαλείο της έρευνας
είναι οι πολλαπλές αναπαραστάσεις από τις οποίες, έπειτα από µελέτη των
σχολικών ϐιβλίων, ϑεωρήθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν οι εξής : Η αλ-
γεβρική παράσταση, ο πίνακας τιµών, το γράφηµα και το διάγραµµα. Τις
χρησιµοποιούµε για να µελετήσουµε την ικανότητα µετάβασης των µαθητών
από τη µία αναπαράσταση στην άλλη, την ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοι-
χίας, της ιδιότητας της εξάρτησης και το κατά πόσο είναι ενεργός ο ορισµός
στο µυαλό των παιδιών. ΄Ενας ακόµη από τους στόχους αυτής της έρευνας
είναι να δούµε αν, σε κάθε τάξη, υπάρχει µία κύρια αναπαράσταση και ποια
είναι αυτή.

Η πλειοψηφία των ερωτήσεων έχει τα εξής δύο χαρακτηρηστικά. Είναι
ερωτήσεις αναγνώρισης και χρησιµοποιείται η πιο απλή από κάθε είδος συ-
νάρτησης. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όµως οι οποίες εξυπηρετούν κάποιο
πολύ συγκεκριµένο σκοπό η κάθε µία. Κάποιες από τις ερωτήσεις στόχευαν
σε διαφορετικού επιπέδου οµάδα των συµµετεχόντων διότι ϑεωρήθηκε ότι
µε αυτόν τον τρόπο ϑα συλλέξουµε ένα πιο ποιοτικό και αντιπροσωπευτικό
δείγµα.
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5 Παρουσίαση κι ανάλυση των αποτελεσµάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο ϑα αναλύσουµε τις απαντήσεις των µαθητών. Μέσα
στην ανάλυση αυτή ϑα περιέχονται κάποια στατιστικά στοιχεία µαζί µε γε-
νικότερες παρατηρήσεις. Εδώ, από στατιστικά στοιχεία, ϑα δούµε µόνο τα
ποσοστά συµµετοχής και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων. ∆εν ήταν µόνο
αυτά όµως που ϐοήθησαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Ανάµεσα σε άλλα
ϐοήθησαν οι αιτιολογήσεις των απαντήσεων, η απουσία αιτιολογήσεων και οι
λάθος απαντήσεις. Στο Παράρτηµα Α παραρατίθενται περισσότερα στατιστικά
στοιχεία ενώ στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζονται µερικές από τις απαντήσεις -
αιτιολογήσεις που έδωσαν οι µαθητές.

Στην ∆ευτέρα Γυµνασίου µοιράστηκαν τριάντα ένα ερωτηµατολόγια από
τα οποία απαντήθηκαν τα είκοσι επτά (87%), στην Τρίτη Γυµνασίου µοιράστη-
καν τριάντα ερωτηµατολόγια από τα οποία απαντήθηκαν τα είκοσι επτά (90%),
στην Πρώτη Λυκείου µοιράστηκαν πενήντα ερωτηµατολόγια από τα οποία α-
παντήθηκαν τα σαράντα επτά (94%), στη ∆ευτέρα Λυκείου δόθηκαν τριάντα
οκτώ ερωτηµατολόγια από τα οποία απαντήθηκαν τα τριάντα έξι (94%). Στο
σύνολο λοιπόν µοιράστηκαν εκατόν σαράντα εννέα ερωτηµατολόγια και συµ-
πληρώθηκαν τα εκατόν τριάντα επτά (91.9%). Βέβαια παρατηρήθηκε ότι υ-
πήρχαν κάποια ερωτηµατολόγια τα οποία δεν είχαν καµία αιτιολόγηση. Αυτό
µάλλον σηµαίνει ότι δεν ήθελαν ή αδυνατούσαν να συµπληρώσουν το ερω-
τηµατολόγιο. Αν και είχε επισηµανθεί ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση να
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, µάλλον κάποιοι είχαν ενδοιασµούς στο
να το κάνουν. Τρεις συµµετέχοντες είχαν γράψει χιουµοριστικές ϕράσεις αν-
τί για απαντήσεις οπότε τα ερωτηµατολόγια τους συµπεριλήφθηκαν σε αυτά
που δεν συµπληρώθηκαν.
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5.1 Ανάλυση απαντήσεων

΄Ολα τα ποσοστά που δίδονται παρακάτω είναι επί του συνόλου των µαθητών
της κάθε τάξης

• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 93.5%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 54.8%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 38.7%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 0%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 0%

Η γενικότερη εικόνα είναι αρκετά καλή. Τα παιδιά ϕαίνεται να γνωρί-
Ϲουν µε τι έχουν να κάνουν. Κανένας από τους µαθητές δε δήλωσε ότι η
απάντηση είναι ΝΑΙ (κάτι που στις άλλες τάξεις δεν ισχύει). Κάποιοι από
τους µαθητές προτίµησαν να απαντήσουν µε λόγια κι όχι µε πράξεις,
όµως οι αιτιολογήσεις τους δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρες. Φαίνεται να
γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο η απάντηση είναι ΟΧΙ αλλά δε µπορού-
µε να είµαστε εντελώς σίγουροι, για αυτό το λόγο οι απαντήσεις τους
δε συµπεριλήφθηκαν στις σωστές. Αυτά µαζί µε τα απότελέσµατα που
αναφέρονται παραπάνω µας δίνουν την εικόνα ότι οι µαθητές γνωρίζουν
αρκετά καλά τη σχέση του Τύπου µε τον πίνακα τιµών.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 87%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 16.7%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 33.3%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 3.7%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 33.3%

Υπάρχουν πολλές απαντήσεις χωρίς δικαιολόγηση, για παράδειγµα το
33.3% των συµµετεχόντων έδωσε την απάντηση ΝΑΙ και το ίδιο ποσοστό

45



των συµµετεχόντων απάντησε ΟΧΙ. Οι µαθητές που αιτιολόγησαν τις
απαντήσεις τους (16.7%) έχουν απαντήσει σωστά σε αυτή την ερώτηση.
Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η σχέση µεταξύ του Τύπου και
του πίνακα τιµών είναι γνωστή αλλά υπήρξε ένα είδος αποχής από τη
µεριά των µαθητών.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 86%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 46%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 8%

Λάθος µε αιτολόγηση: 4%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 28%

Γενικά παρατηρείται η γνώση της µετάβασης από τον Τύπο στον πίνακα
τιµών αλλά υπάρχουν κάποιες λάθος απαντήσεις από λάθος πράξεις
(4%). Είναι ϐέβαια αρκετές και οι αδικαιολόγητες απαντήσεις. ∆ηλαδή
το 28% των συµµετεχόντων απάντησε ΝΑΙ χωρίς να το αιτιολογήσει και
το 8% των συµµετεχόντων απάντησε ΟΧΙ χωρίς να το αιτιολογήσει.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 86.8%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 57.8%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 10.5%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 8%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 10.5%

Παρατηρείται η γνώση της σχέση του Τύπου µε τον πίνακα τιµών. Υ-
πάρχουν κι εδώ κάποιες λάθος πράξεις, λιγότερες ϐέβαια από αυτές της
Πρώτης Λυκείου 2.6% (συµπεριλαµβάνεται στο 8% που ϕαίνεται παρα-
πάνω). Οι απαντήσεις δίχως αιτιολόγηση είναι αρκετά λιγότερες από
εκείνες που συναντήσαµε στην Πρώτη Λυκείου (10.5% ΝΑΙ, 10.5% Ο-
ΧΙ). Γενικότερα υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µε τα γραπτά που λάβαµε
από την Πρώτη Λυκείου.

΄Οσον αφορά αυτή την ερώτηση, τα καλύτερα αποτελέσµατα δόθηκαν από
την ∆ευτέρα Γυµνασίου. Αυτό είναι αναµενόµενο διότι σε εκείνη την τάξη είναι
πρόσφατη και πολύ συχνή η χρήση του πίνακα. Στην Τρίτη Γυµνασίου τα
παιδιά ϕαίνεται να γνωρίζουν τη σχέση του Τύπου µε τον πίνακα τιµών διότι,
αν και τα ποσοστά των αδικαιολόγητων απαντήσεων ήταν υψηλά, οι µαθητές
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που κατέβαλαν προσπάθεια για να απαντήσουν έδωσαν σωστή απάντηση. Η
Πρώτη και η ∆ευτέρα Λυκείου είχαν παρόµοια εικόνα. Φαινόταν να γνωρίζουν
τη σχέση µεταξύ του Τύπου και του πίνακα τιµών αλλά υπήρχαν κάποιες
λάθος πράξεις.

Σαν γενικότερη εικόνα ϕαίνεται πως οι µαθητές, άλλοι λιγότερο άλλοι
περισσότερο, γνωρίζουν τη σχέση που συνδέει τον Τύπο µε τον πίνακα τιµών.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 71%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 12.9%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 29%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 9.6%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 19.3%

Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ΟΧΙ (29%) ή ΝΑΙ (19.3%) χωρίς καµία
αιτιολόγηση, οπότε είναι λογικό να υποθέσουµε ότι αρκετοί από αυτούς
επέλεξαν τυχαία την απάντηση τους. Λίγοι ήταν αυτοί που απάντησαν,
έστω και λάθος, µε αιτιολόγηση (21.3%). Τρεις από τους συµµετέχοντες
ανέφεραν ότι δεν έχουν διδαχθεί κάτι τέτοιο, πράγµα που είναι λογικό
γιατί δεν έχουν ξανά δει τέτοιου είδους Τύπο ή γράφηµα. Μία απάντηση
που εµφανίζεται αρκετά, από εκείνους που δεν κατάφεραν να απαντή-
σουν σωστά, είναι ‘‘ ΄Οχι γιατί τα σηµεία είναι ασταθή’’ (9.6%) . Αυτό
µπορεί να µας δηµιουργήσει την υποψία ότι έχουν εντοπίσει το λάθος
αλλά δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 70%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 10%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 26.7%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 13.3

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 20%

Παρατηρείται πάλι το ίδιο ϕαινόµενο. Οι περισσότεροι από τους συµ-
µετέχοντες, που έδωσαν µια απάντηση, απάντησαν µε ένα γενικό ΝΑΙ
(20%) ή ΟΧΙ (26.7%) χωρίς καµία αιτιολόγηση. Βέβαια αυτό δε σηµαί-
νει ότι αδυνατούν να κάνουν τη µετάβαση από τον Τύπο στο γράφηµα.
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Η αποτυχία αυτή µπορεί να οφείλεται στο ότι δεν µπορούν να κάνουν
κάποια συνειρµική σύνδεση ανάµεσα στο παρών γράφηµα και στα γρα-
ϕήµατα της νοητικής εικόνας τους (ακόµη κι αν έχουν συναντήσει τέτοια
γραφήµατα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) διότι, όπως συµπέ-
ϱανε κι ο Vinner, ο τρόπος µε τον οποίο συγκρατούν οι µαθητές τις
πληροφορίες είναι αρκετά επιλεκτικός. Πάλι όµως, εκείνοι που κατέ-
ϐαλαν προσπάθεια, κατάφεραν να απαντήσουν σωστά.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 68%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 14%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 20%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 16%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 10%

Αν και το ποσοστό επιτυχίας είναι χαµηλό, οι µαθητές ϕαίνεται να γνω-
ϱίζουν τη σχέση µεταξύ Τύπου και γραφήµατος. Αυτό ϕαίνεται διότι,
σε πολλές από τις λάθος απαντήσεις, οι µαθητές αναγνωρίζουν ότι το
γράφηµα είναι παραβολή κι ότι η εξίσωση που δίδεται είναι εξίσωση
παραβολής οπότε δε µπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν αν τα σηµεία
ταιριάζουν. ∆όθηκαν δηλαδή απαντήσεις της µορφής ‘‘Ναι γιατί η συ-
νάρτηση δευτεροβάθµιας εξίσωσης είναι παραβολή’’ (10%).

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 60.5%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 23.6%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 21.1%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 0%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 15.8%

Εδώ, αν και το ποσοστό επιτυχίας είναι µεγαλύτερο, δεν ϕαίνεται να
υπάρχει µεγάλη διαφορά από την Πρώτη Λυκείου, όσον αφορά τον
αριθµό των µαθητών που γνωρίζουν τη σχέση µεταξύ του Τύπου και
του γραφήµατος. Αυτό συµβαίνει διότι, αφ’ ενός οι µαθητές της πρώτης
λυκείου ήταν περισσότεροι αφ’ ετέρου, στην πρώτη Λυκείου ένα ποσοστό
των λάθος απαντήσεων οφείλεται στο ότι οι µαθητές αρκέστηκαν στο ότι
ο Τύπος περιγράφει παραβολή και δεν έλεγξαν αν επαληθεύονται τα
σηµεία. Ενώ οι µαθητές που δεν απάντησαν σωστά στη δευτέρα λυκείου
δεν έδειξαν κάτι τέτοιο.

49



Μπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής. Στη ∆ευτέρα και Τρίτη Γυµνασί-
ου δεν ϕαίνεται να γνωρίζουν αρκετά για τη σχέση µεταξύ του συγκεριµένου
Τύπου και του συγκεκριµένου γραφήµατος. Η λέξη συγκεκριµένο χρησιµο-
ποιείται διότι η ανικανότητα απάντησης µπορεί να οφείλεται στο ότι τα παιδιά
δεν µπορούν να κάνουν κάποια συνειρµική σύνδεση ανάµεσα σε αυτά που
παρουσιάζονται και τη νοητική τους εικόνα. Στην Πρώτη Λυκείου ϕαίνεται
πως οι µαθητές αναγνωρίζουν το γράφηµα, τον Τύπο και τη µεταξύ τους σύν-
δεση, ακόµη κι αν η επίδοση τους δεν ήταν τόσο καλή. Στη ∆ευτέρα Λυκείου
έχουµε παρόµοια εικόνα κι ας έχουµε µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 41.9%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 35.5%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 3.1%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 3.1

Οπως ϕαίνεται από το ποσοστό συµµετοχής, περισσότεροι δεν έκαναν
καµία προσπάθεια να απαντήσουν στη συγκεκριµένη ερώτηση. Από
εκείνους που απάντησαν, µόνο ένας είχε δώσει λάθος απάντηση, πράγ-
µα που µας οδηγεί στο εξής συµπέρασµα. Οι µαθητές µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τον Τύπο και το γράφηµα κι έχουν τη δυνατότητα να
µεταβούν από το ένα στο άλλο. Η χαµηλή συµµετοχή ίσως να οφείλε-
ται στην απώλεια συνειρµικής σύνδεσης διότι, οι µαθητές, δεν έχουν
συναντήσει τέτοιου είδους άσκηση στο παρελθόν.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 63.3%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 43.3%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 3.3%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 9.9%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 6.6%

΄Οπως ϕαίνεται η συντριπτική πλειοψηφία, εκείνων που προσπάθησαν
να απαντήσουν στη συγκεκριµένη ερώτηση, κατάφερε να απαντήσει
σωστά. Επίσης, η πλειοψηφία αυτών που απάντησε λάθος, γνώριζε τη

51



σχέση του Τύπου µε το γράφηµα αλλά δε κατάφεραν να απαντήσουν
σωστά διότι έκαναν αριθµητικά λάθη. ∆ύο µαθητές απάντησαν µόνο
χωρίς αιτιολόγηση, ο ένας έδωσε την απάντηση ΝΑΙ κι ο άλλος την
απάντηση ΟΧΙ. Η πλειοφηφία των µαθητών έδειξε να γνωρίζει τη σχέση
του Τύπου µε το γράφηµα. Οπότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι η
γνώση για τη µετάβαση από τον Τύπο στο γράφηµα, υπάρχει στην Τρίτη
Γυµνασίου.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 60%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 44%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 16%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 0%

Η συµµετοχή ήταν ικανοποιητική και τα αποτελέσµατα πολύ ϑετικά.
Η πλειοψηφία των µαθητών, που ασχολήθηκε µε τη συγκεκριµένη ε-
ϱώτηση, κατάφερε να απαντήσει σωστά. Ακόµη και αυτοί που δεν α-
πάντησαν σωστά ϕαίνεται πως γνώριζαν τη σχέση µετάβασης από τον
Τύπο στο γράφηµα διότι τα πολλά λάθη ήταν αριθµητικά (16%) και δεν
οφείλονταν σε λάθος τρόπο σκέψης.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 65.7%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 57.9%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 5.2%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 2.6%

Φαίνεται ότι οι µαθητές γνωρίζουν τη σχέση που συνδέει τον Τύπο µε
το γράφηµα. Το ποσοστό επιτυχίας είναι µεγαλύτερο από εκείνο της
πρώτης Λυκείου διότι µόνο ένας έκανε αριθµητικά λάθη.

Η γενικότερη εικόνα είναι ότι σε όλες τις τάξεις, οι µαθητές, γνωρίζουν
τη σχέση µετάβασης από τον Τύπο στο γράφηµα. Τα προβλήµατα που συ-
ναντήθηκαν ήταν η έλλειψη προσπάθειας στη ∆ευτέρα Γυµνασίου και τα α-
ϱιθµητικά λάθη στις µεγαλύτερες τάξεις. Η έλλειψη προσπάθειας είναι κάτι
καθαρά υποκειµενικό και µπορεί να οφείλεται στο ότι η γνώση είναι πρόσφα-
τη και ο µαθητής δεν νιώθει ακόµη αρκετή οικειότητα µε την πληροφορία για
να τη χρησιµοποιήσει. Τα αριθµητικά λάθη είναι αποτέλεσµα της έλλειψης
εξάσκησης και συγκέντρωσης.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 74%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 0%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 6.4%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 67.6%

Επέλεξαν το πρώτο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Επέλεξαν το δεύτερο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Επέλεξαν το τρίτο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Οι µαθητές δεν αναγνωρίζουν τα σχήµατα που ϐλέπουν µπροστά τους
και δε µπορούν να καταλάβουν τι ούτε τι αντιπροσωπεύουν ούτε και
τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται. Η αποχή ήταν πολύ µικρή
και πολλοί από τους µαθητές απάντησαν µε ένα γενικό ΝΑΙ (35.2%) ή
ΟΧΙ (32.2%). ∆ηλαδή δεν απάντησαν ξεχωριστά για το κάθε σχήµα, αλλά
έγραψαν ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ δίπλα στην εκφώνηση χωρίς καµία αιτιολόγηση.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 50%

Σωστες µε αιτιολόγηση: 0%

Σωστές µε ελλειπή αιτιολόγηση: 0%

Λαθος µε αιτιολόγηση: 0%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 50%

Επέλεξαν το πρώτο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Επέλεξαν το δεύτερο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Επέλεξαν το τρίτο διάγραµµα ως σωστό : 0%

Εδώ η εικόνα είναι παρόµοια µε αυτή της ∆ευτέρας Γυµνασίου. Οι µα-
ϑητές δεν µπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που ϐλέπουν µπροστά
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τους και δε γνωρίζουν πως να το χρησιµοποιήσουν. Συνεπώς, η έλ-
λειψη σωστών απαντήσεων από τους µαθητές της ∆ευτέρας και Τρίτης
Γυµνασίου, δεν οφείλεται στην έλλειψη της ιδιότητας της αντιστοιχίας,
οφείλεται στο ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία που
τους δίδονται. Πράγµα που είναι λογικό διότι δεν έχουν συναντήσει
ποτέ τους διαγράµµατα. Η συµµετοχή όµως είναι πολύ µεγάλη. Αυτό
υποθέτουµε ότι οφείλεται στο ότι, στα ελληνικά σχολεία, η απάντηση ‘‘
δε γνωρίζω ’’ ϑεωρείται κάτι πολύ κακό το οποίο συχνά συνοδεύεται από
το συναίσθηµα της απογοήτευσης ή ακόµα και την τιµωρία. Για αυτό
λοιπόν πολλοί από τους µαθητές αποφεύγουν να δώσουν µια τέτοια α-
πάντηση, ακόµη και αν έχει επισηµανθεί ότι µια τέτοια απάντηση είναι
δεκτή και δε ϑα αντιµετωπισθεί αρνητικά.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 86%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 8%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 20%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 22%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 36% (28% Γενικό ΝΑΙ, 2% Γενικό ΟΧΙ, 16%
Λάθος επιλογές χωρίς αιτιολόγηση)

Επέλεξαν το πρώτο διάγραµµα ως σωστό : 48%

Επέλεξαν το δεύτερο διάγραµµα ως σωστό : 16%

Επέλεξαν το τρίτο διάγραµµα ως σωστό : 30%

Μία µεγάλη διαφορά ανάµεσα στους µαθητές αυτής της τάξης και των
δύο προηγούµενων είναι ότι πλέον δεν ϐλέπουµε πολλά αόριστα ΝΑΙ
και ΟΧΙ. Οι περισσότεροι από τους µαθητές εξετάζουν κάθε διάγραµµα
(50% του συνόλου των µαθητών) και δίνουν ξεχωριστές απαντήσεις για
το κάθε ένα.

Οι µαθητές αυτής της τάξης έχουν έρθει σε επαφή µε τα διαγράµµατα
οπότε το χαµηλό ποσοστό επιτυχίας δε δικαιολογείται όπως παραπά-
νω, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι οφείλεται στην έλλειψη της ιδιότητας
της αντιστοιχίας από την Εννοιακή Εικόνα. Πολλοί από τους µαθητές
έχουν συλλάβει τον ορισµό αντιστρόφως (10%). Επιλέγουν δηλαδή το
πρώτο και το δεύτερο ως διαγράµµατα συνάρτησης ενώ απορρίπτουν
το τρίτο. ΄Αλλοι δίνουν την απάντηση ΟΧΙ στο δευτερο αλλά και στο
τρίτο διάγραµµα και από την αιτιολόγηση ϕαίνεται να πιστεύουν ότι
κάθε στοιχείο της ανεξάρτητης µεταβλητής πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα
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ακριβώς στοιχείο της εξαρτηµένης και τούµπαλιν (6%). Αυτό δε σηµαί-
νει εν γένη ότι πιστεύουν πως όλες οι συναρτήσεις είναι ένα προς ένα,
διότι έχουν συναντήσει αρκετές ϕορές συναρτήσεις που δεν είναι. Αν
µπορούσαν να µεταφέρουν αυτό που ϐλέπουν στο διάγραµµα σε ένα
Τύπο ή σε ένα γράφηµα τότε, πολλοί από αυτούς, ϑα έβρισκαν αντι-
παραδείγµατα και ϑα έδιναν σωστές απαντήσεις. Συνεπώς, µπορούµε
να υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει έλλειψη της ιδιότητας της αντιστοιχίας
αλλά εντοπίζεται ανικανότητα στο να µεταβούν από το διάγραµµα στον
Τύπο ή το γράφηµα.
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• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 76.3%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 7.9%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 10.5%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 5.2%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 52.7% ( 6.8 γενικό ΝΑΙ, 10.5% γενικό ΟΧΙ,
5.3% και 10.5% όπως αναφέρονται παρακάτω και το υπόπολοιπο 19.6%
δεν έδωσε απάντηση για όλα τα διαγράµµατα)

Επέλεξαν το πρώτο διάγραµµα ως σωστό : 42%

Επέλεξαν το δεύτερο διάγραµµα ως σωστό : 13%

Επέλεξαν το τρίτο διάγραµµα ως σωστό : 23.6%

Η πλειοψηφία των µαθητών που απάντησαν δεν αναγνωρίζει το δεύτερο
διάγραµµα ως διάγραµµα συνάρτησης. Μερικοί όµως δεν αναγνωρί-
Ϲουν ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο διάγραµµα ως διάγραµµα συνάρτη-
σης (7.8%). Επίσης υπάρχουν κάποιοι που αναγνωρίζουν το δεύτερο
και όχι το τρίτο (10.5%). Αυτά µας οδηγούν στα ίδια συµπεράσµατα µε
αυτά που ϐγάλαµε για την πρώτη Λυκείου.
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Το διάγραµµα εισάγεται στην Πρώτη Λυκείου και αφιερώνεται σε αυτό
ένα πολύ µικρό κοµµάτι του κεφαλαίου της συνάρτησης. Εισάγεται µαζί µε
τον ορισµό και δε χρησιµοποιείται πουθενά αργότερα. ∆ηλαδή, δε γίνεται
κανενώς είδους επανάληψη επεξεργασίας ούτε στην αναπαράσταση του δια-
γράµµατος ούτε στις ιδιότητες της συνάρτησης µε αποτέλεσµα η Εννοιακή
Εικόνα των µαθητών γύρω από το διάγραµµα είναι ϕτωχή σε εικόνες και οι
ιδιότητες ϕαίνεται να έχουν διαστρεβλωθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης,
δεν αναφέρεται πουθενά µε σαφή τρόπο, κάποια σχέση µετάβασης από το
διάγραµµα σε κάποια άλλη αναπαράσταση µε αποτέλεσµα, πολλοί από τους
µαθητές, να µη µπορούν να συνδέσουν την καινούρια πληροφορία µε την
προϋπάρχουσα γνώση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι µαθητές της πρώτης και
της δευτέρας Λυκείου, να έχουν ελλείψεις όσον αφορά την αναπαράσταση του
διαγράµµατος και τις ιδιότητες της συνάρτησης.

Τα συµπεράσµατά µας λοιπόν είναι τα εξής. Στη ∆ευτέρα και Τρίτη Γυ-
µνασίου υπήρχε πλήρης αποτυχία διότι τα παιδιά δεν ήξεραν πως να χρησι-
µοποιήσουν το διάγραµµα. Στην Πρώτη και ∆ευτέρα Λυκείου παρατηρείται
ότι οι µαθητές γνωρίζουν την ύπαρξη και τη χρήση του διαγράµµατος αλλά η
Εννοιακή τους Εικόνα είναι τουλάχιστον ελλιπής. Επίσης, δεν έχουν καµία
γνώση για τη σχέση µετάβασης του διαγράµµατος µε κάποια άλλη αναπαρά-
σταση.

∆υστυχώς δεν µπορούµε να ϐγάλουµε ακόµη κάποιο σαφές συµπέρασµα
για την ύπαρξη της ιδιότητας της αντιστοιχίας διότι οι πιθανοί παράγοντες,
που προκάλεσαν την αδυναµία σωστής απάντησης, είναι πολλοί. Αυτός είναι
και ο λόγος ύπαρξης των δύο επόµενων ερωτήσεων. Αφού µελετήσουµε τις
απαντήσεις των µαθητών στις δύο επόµενες ερωτήσεις, ϑα έχουµε αρκετά
στοιχεία για να ϐγάλουµε συµπεράσµατα γύρω από την ύπαρξη ή µή της
ιδιότητας της αντιστοιχίας.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 61.3%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 19.3% (∆ίνουν την απάντηση ΅ΟΧΙ γιατί το ϐ)
δεν είναι συνάρτηση)

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 42%

Επέλεξαν το α): 0%

Επέλεξαν το ϐ): 0%

Επέλεξαν το γ): 0%

Επέλεξαν το δ): 0%

Αυτό που µπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι τα γενικά ΝΑΙ (19.3%)
και ΟΧΙ (12.9%), χωρίς αιτιολόγηση, έχουν µειωθεί σηµαντικά σε σχέση
µε την προηγούµενη ερώτηση. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι µαθη-
τές πλέον έρχονται αντιµέτωποι µε ένα αντικείµενο το οποίο µπορούν να
το συνδέσουν συνειρµικά µε την προϋπάρχουσα γνώση τους. Πρέπει να
σηµειωθεί επίσης ότι εκείνοι που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την
απάντηση τους, στην πλειοψηφία τους, αρκέστηκαν στο ότι το δεύτερο
γράφηµα δεν είναι γράφηµα συνάρτησης. Φαίνεται ότι αναγνώρισαν το
πρώτο ως γράφηµα συνάρτησης και ανέφεραν ότι το δεύτερο δεν είναι,
ενώ για τα υπόλοιπα δεν είπαν τίποτα. Μόνο το πρώτο γράφηµα τους
είναι οικείο και το δεύτερο γράφηµα είναι ένα εντελώς εξωπραγµατικό
σχήµα για αυτούς. Τα υπόλοιπα γραφήµατα όµως έχουν αρκετές ο-
µοιότητες µε αυτά που έχουν διδαχθεί οπότε υποθέτουµε ότι ο λόγος
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για τον οποίο δεν ασχολήθηκαν µαζί τους ήταν γιατί ήταν σε δίλληµα
και ϑεώρησαν αρκετό να αναφέρουν ότι το δεύτερο γράφηµα δεν είναι
συνάρτηση.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 63.3%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 3.2%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 0%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 60.1%

Επέλεξαν το α): 29%

Επέλεξαν το ϐ): 0%

Επέλεξαν το γ): 25.8%

Επέλεξαν το δ): 12.9%

Επέλεξαν το ε): 9.7%

Πλέον οι µαθητές δίνουν απάντηση για κάθε γράφηµα. Αυτό ίσως συµ-
ϐαίνει διότι έχουν έρθει σε επαφή µε πολλά γραφήµατα, έστω κι εκτός
του κεφαλαίου της συνάρτησης, επίσης έχουν δουλέψει πάνω στις πα-
ϱαβολές. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι το δεύτερο γράφηµα δεν
είναι διάγραµµα συνάρτησης και δύο µαθητές ϑεωρούν ότι ούτε το τρίτο
γράφηµα είναι γράφηµα συνάρτησης. Η αιτία του µηδενικού ποσοστού
επιτυχίας είναι το ότι δεν αναγνωρίζουν το τέταρτο και πέµπτο γράφηµα,
πράγµα που µπορεί να οφείλεται στο ότι δεν µπορούν να ϕανταστούν
µία συνάρτηση που να έχει τέτοιου είδους γράφηµα.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 80%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 6%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 6%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 4%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 64%

Επέλεξαν το α): 36%

Επέλεξαν το ϐ): 0%

Επέλεξαν το γ): 38%

Επέλεξαν το δ): 26%
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Επέλεξαν το ε): 20%

Πολλοί από τους µαθητές ϑεωρούν ότι το πέπτο γράφηµα δεν είναι γρά-
ϕηµα συνάρτησης, είναι σχεδόν ίσοι µε αυτούς που δηλώνουν ότι το
δεύτερο γράφηµα δεν είναι γράφηµα συνάρτησης. Το µεγάλο ποσο-
στό αποτυχίας οφείλεται στο ότι πολλοί µαθητές δεν αναγνωρίζουν τα
δ) και ε) ως γραφήµατα συνάρτησης. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο
ότι δεν µπορούν να ϕανταστούν κάποια συνάρτηση µε τέτοιου είδους
γράφηµα. Επίσης, υπάρχουν αυξηµένα ποσοστά στα γενικά ΝΑΙ (20%)
και ΟΧΙ (6%), όµως οι αιτιολογήσεις έχουν αυξηθεί, σε σχέση µε τις
προηγούµενες τάξεις.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 81.5%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 5.2%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 10.5%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 15.7%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 50.1%

Επέλεξαν το α): 36.8%

Επέλεξαν το ϐ): 13.1%

Επέλεξαν το γ): 28.9%

Επέλεξαν το δ): 23.6%

Επέλεξαν το ε): 15.7%

Το ποσοστό των αδικαιολόγητων ΝΑΙ και ΄ΟΧΙ είναι αρκετά µεγαλύτε-
ϱο από εκείνο της Πρώτης Λυκείου. Επίσης, πολλοί από τους µαθητές,
υποστήριξαν ότι το ε) δεν είναι γράφηµα συνάρτησης. Επιπροσθέτως, υ-
πήρχαν µαθητές που υποστήριξαν ότι το ϐ) είναι γράφηµα συνάρτησης,
κάτι που δε συµβαίνει στις άλλες τάξεις.

Οι µαθητές της ∆ευτέρας και της Τρίτης Γυµνασίου ϕαίνεται να αναγνω-
ϱίζουν ότι το πρώτο γράφηµα είναι γράφηµα συνάρτησης κι ότι το δεύτερο
δεν είναι. Συγκεκριµένα, στη ∆ευτέρα Γυµνασίου οι µαθητές δεν ελέγχουν
ξεχωριστά όλα τα γραφήµατα, κατά κύριο λόγο ελέγχουν δύο ή κανένα και
απαντούν µε ένα γενικό ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Στην Τρίτη Γυµνασίου ελέγχουν όλα τα
γραφήµατα αλλά ϑεωρούν ότι το τέταρτο και το πέµπτο γράφηµα δεν είναι
γράφηµα συνάρτησης. Πράγµα που παρατηρείται και στις τάξεις του Λυ-
κείου, µε τη διαφορά ότι εκεί συναντούµε µερικές σωστές απαντήσεις κι ότι
υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν ότι το πέµπτο γράφηµα δεν είναι γρά-
ϕηµα συνάρτησης.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 80%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 16.1%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 12.9%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 13%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 38%

Σε αυτή την ερώτηση ϑεωρήθηκαν σωστές όλες οι απαντήσεις οι οποίες
είχαν την απάντηση ΟΧΙ και υποδείκνυαν µε κάποιο τρόπο το σηµείο
στο οποίο ϐρίσκεται το πρόβληµα. Αν ϑεωρούσαµε σωστές µόνο τις σω-
στά διατυπωµένες απαντήσεις, τότε το ποσοστό επιτυχίας ϑα ήταν 0%.
Περισσότεροι από τους µισούς συµµετέχοντες έχουν απαντήσει µε ένα
γενικό ΝΑΙ (38%) ή ΟΧΙ (16.1%) χωρίς καµία αιτιολόγηση. Να σηµειω-
ϑεί ότι τα αδικαιολόγητα ΝΑΙ είναι περισσότερο από διπλάσια από τα
αδικαιολόγητα ΟΧΙ. Υποθέτουµε ότι οι µαθητές που απάντησαν προ-
σπάθησαν τουλάχιστον να εντοπίσουν το πρόβληµα διότι έχουν έρθει
σε πολύ έντονη επαφή µε τον πίνακα τιµών, αυτό συνεπάγεται ότι νιώ-
ϑουν µια οικειότητα µε αποτέλεσµα να επιχειρήσουν να τον µελετήσουν.
Συνεπώς υπάρχει περίπτωση τα αδικαιολόγητα ΝΑΙ να µην είναι όλα τυ-
χαία και να οφείλονται στο ότι οι µαθητές δε κατάφεραν να εντοπίσουν
το πρόβληµα. Τρεις από τους µαθητές 6.4% έδωσαν την απάντηση ‘‘∆εν
υπάρχει αναλογία’’ πράγµα το οποίο µπορεί να σηµαίνει ότι εντόπισαν
το πρόβληµα αλλά δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 66.6%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 3.3%
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Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 40%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 23.3%

΄Οπως και πριν, ϐλέπουµε πολλά ΝΑΙ (23.3%) και ΟΧΙ (3.3%) χωρίς
αιτιολόγηση. Επίσης οι απαντήσεις δεν είχαν κάποια ιδιαιτερότητα που
να µας κινεί το ενδιαφέρον για περαιτέρω µελέτη.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 72%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 4%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 14% ( 14% αδικαιολόγητο ΟΧΙ)

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 30% ( 14% ΝΑΙ και 4% ΝΑΙ για λόγους που ανα-
ϕέρονται παρακάτω, 6% και 6% ΟΧΙ για τους λόγους που αναφέρονται
παρακάτω)

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 24% (όλα ήταν αδικαιολόγητα ΝΑΙ)

Εδώ εντοπίζονται δύο σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι µερικές
απαντήσεις ΟΧΙ οφείλονται στο ότι δεν δίδεται Τύπος, συγκεκριµένα
τρεις µαθητές (6%) δεν αναγνωρίζουν ως συνάρτηση κάτι το οποίο δεν
εκφράζεται µε Τύπο. Το δεύτερο είναι ότι πλέον εντοπίζεται ένα πρόβλη-
µα στην ιδιότητα της εξάρτησης. ∆ύο από τους µαθητές (4%) πιστεύουν
ότι η απάντηση είναι ΝΑΙ διότι όταν έχει Ϲέστη ο κόσµος πηγαίνει στο
πάρκο. Τρεις µαθητές (6%) πιστεύουν ότι η απάντηση είναι ΟΧΙ διότι η
προσέλευση των ατόµων στο πάρκο δεν µπορεί να επηρεάσει την ϑερ-
µοκρασία του περιβάλλοντος. ΄Εχουν πιθανόν παρερµηνεύσει τη σχέση
εξάρτησης των µεταβλητών µε το πως µια πράξη που συµβαίνει στην
καθηµερινότητα επηρεάζει ένα καιρικό ϕαινόµενο.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 78.9%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 7.9%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 23.7%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση:0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 28.9%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 18.4%
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Εδώ ϐρέθηκε η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση. ΄Ενας µαθητής έβαλε
στην πάνω γραµµη την µεταβλητή x, στην κάτω γραµµή τη µεταβλητή
y και απάντησε ΝΑΙ. Αυτό το παιδί έδειξε ότι µάλλον έχει κατανοήσει
την ιδιότητα της αντιστοιχίας. Επίσης, συναντάµε ξανά την παρανόηση
µε την εξάρτηση. Βλέπουµε δηλαδή απαντήσεις που δηλώνουν ότι το
γεγονός στηρίζεται σε τυχαία στοιχεία (5.2%)κ.λ.π.

Από τις απαντήσεις που είδαµε σε αυτή την ερώτηση παρατηρούµε ότι, στη
∆ευτέρα Γυµνασίου οι µαθητές που εντόπισαν το πρόβληµα ήταν περισσότε-
ϱοι από κάθε άλλη τάξη, στην Τρίτη Γυµνασίου µας δίδεται η υποψία ότι οι
µαθητές διαισθάνονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα αλλά δε το εκφράζουν
σωστά. Στην πρώτη Λυκείου έχει τονιστεί πλέον η σχέση εξάρτησης µεταξύ
των µεταβλητών κι αυτός είναι κι ένας λόγος που συναντάµε τη δυσνόηση αυ-
τής της ιδιότητας τόσο σε αυτή την τάξη όσο και στη ∆ευτέρα Λυκείου. Στην
Πρώτη Λυκείου όµως συναντάµε και ένα άλλο πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι
ότι οι µαθητές δεν αναγνωρίζουν ως συνάρτηση κάτι το οποίο δεν εκφράζεται
µε τύπο. ∆εν είχαν όµως το ίδιο πρόβληµα στις δύο προηγούµενες ερωτήσεις,
πράγµα που δίνει χώρο για να δηµιουργηθεί η υπόθεση ότι η Νοητική Ει-
κόνα των µαθητών αποτελείται κυρίως από εικόνες γραφηµάτων, Τύπων και
διαγραµµάτων.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 80.6%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 38.7%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση:: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 9.7%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 32.2%

Η συµµετοχή των µαθητών ήταν µεγάλη αλλά σχεδόν όλοι απάντησαν
χωρίς να χρησιµοποιήσουν επιχειρήµατα. Σχεδόν όλοι οι µαθητές που
απάντησαν, έδωσαν ένα ΝΑΙ (38.7%) ή ΟΧΙ(32.2%) χωρίς καµία αιτιο-
λόγηση. Να σηµειωθεί ότι τα ΝΑΙ και ΟΧΙ ήταν σχεδόν ίσα, οπότε
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο ορισµός δεν είναι ενεργός διότι τα
ΝΑΙ έχουν την ίδια ϐαρύτητα µε τα ΟΧΙ. Αυτό είναι λογικό διότι, αν
και έχουν διδαχθεί ένα ορισµό της συνάρτησης, δεν έχει γίνει κανενός
είδους επανάληψη επεξεργασίας πάνω σε αυτήν την πληροφορία.

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 46.7%

Σωστέ µε σωστή αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 10%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 6.7%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 30%

Εδώ η συµµετοχή δεν ήταν τόσο µεγάλη και µόνο το 6.7% του συνόλου
έδωσε κάποιου είδους αιτιολόγηση για στην απάντησή του, οπότε ϕαί-
νεται σαφώς ότι ο ορισµός της συνάρτησης δεν είναι έντονος στο µυαλό
των παιδιών. Πράγµα που είναι λογικό διότι ούτε σε αυτή την τάξη ϐλέ-
πουµε κάποιου είδους επανάληψη επεξεργασίας πάνω στον ορισµό ή
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τις ιδιότητες της συνάρτησης. Το συµπέρασµα είναι λοιπόν ότι δυσκο-
λεύονται να ανακαλέσουν τις ιδιότητες της συνάρτησης αυτές καθαυτές,
να συγκρίνουν µε τη συνάρτηση που περιγράφεται στην εκφώνηση και
να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που περιγράφεται στην εκφώνηση µπο-
ϱεί να είναι συνάρτηση. Να σηµειωθεί επίσης ότι τα αδικαιολόγητα ΝΑΙ
(10%) ήταν λιγότερα από τα αδικαιολόγητα ΟΧΙ (30%), πράγµα που ση-
µαίνει ότι µάλλον επιλέχθηκαν µε κριτήριο την ύπαρξη της συνειρµικής
σύνδεσης.

• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 52%

Σωστές µε αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 32%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 4%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 2%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 14%

Καµία από τις απαντήσεις δεν ήταν ικανοποιητική. Ακόµα και αυτές
που ϑεωρήθηκαν σωστές, απλά τόνιζαν µια ιδιότητα της συνάρτησης
που δεν παραβιαζόταν. Για παράδειγµα ένας εξ αυτών είπε ‘‘Ναι γιατί
το πεδίο ορισµού είναι x < 0 και x > 0’’. Η διαφορά όµως από τις
προηγούµενες τάξεις είναι ότι εδώ τα ΝΑΙ (32%) είναι περισσότερο από
διπλάσια από τα ΟΧΙ (14%), πράγµα που µπορεί να µας υποψιάσει ότι
αρκετοί από αυτούς που είπαν ΝΑΙ µπορεί απλά να µην ήξεραν µε πιο
τρόπο να το δικαιολογήσουν.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 65.7%

Σωστές µε σωστή αιτιολόγηση: 0%

Σωστές χωρίς αιτιολόγηση: 28.9%

Σωστές µε ασαφή αιτιολόγηση: 0%

Λάθος µε αιτιολόγηση: 34.2%

Λάθος χωρίς αιτιολόγηση: 2.6%

Σε αυτή την τάξη, πολλοί από τους συµµετέχοντες απάντησαν ΝΑΙ χω-
ϱίς να παρουσιάσουν κάποιο επιχείρηµα (28.9%). Είναι σηµαντικό να
αναφερθεί ότι οι απαντήσεις µε επιχειρήµατα ήταν κυρίως ΟΧΙ και ϐα-
σιζόντουσαν στο ότι δεν περνά από την αρχή των αξόνων ή τη µελετούσαν
σα δύο ξεχωριστές συναρτήσεις και αδυνατούσαν να ϐρουν σύνδεση.
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Οι ιδιότητες της συνάρτησης είναι κάτι το οποίο δεν τονίζεται ιδιαίτερα στα
σχολικά ϐιβλία. Μπορεί να συναντούµε τον ορισµό της συνάρτησης σε µερικά
σηµεία αλλά δεν υπάρχουν ερωτήσεις, παραδείγµατα ή αντιπαραδείγµατα
που να ϐασίζονται στις ιδιότητες της συνάρτησης και να τις τονίζουν. Οι
ιδιότητες τονίζονται κυρίως µέσα από τον ορισµό, γίνονται δηλαδή στοιχεία
της ϐραχύχρονης µνήµης και δεν µπορούν να ανασυρθούν αυτούσιες. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές να µη µπορούν να αντιµετωπίσουν ερωτήσεις
τέτοιας µορφής διότι τα παιδιά δεν µπορούν να συνδέσουν συνειρµικά αυτό
που ϐλέπουν µε αυτό που ήδη γνωρίζουν. Συνεπώς καταλήγουµε στο εξής
συµπέρασµα.

Τα κριτήρια των µαθητών αποτελούνται κυρίως από εικόνες. Αυτός είναι
ένας από τους λόγους που οι απαντήσεις στην Πρώτη και τη ∆ευτέρα Λυκείου
ήταν χωρίς αιτιολόγηση. Πολλά από τα παιδιά δεν έβρισκαν κάποιο λάθος σε
αυτό που περιγραφόταν στην ερώτηση αλλά δεν είχαν κάτι να το συγκρίνουν
διότι δεν είχαν ξανά δει τέτοιου είδους συνάρτηση. Τις τάξεις του Γυµνασίου
δεν τις συµπεριλάβαµε στο συµπέρασµα διότι δεν έχουν ακόµη τόσο µεγάλη
εµπειρία γύρω από τις συναρτήσεις. Στην Πρώτη Λυκείου όµως υποτίθεται
ότι πρέπει να έχουν µία πλήρη Εννοιακή Εικόνα γύρω από τις συναρτήσεις,
πράγµα που δεν συµβαίνει διότι υπάρχει έλλειψη ή διαστρέβλωση στον τοµέα
των ιδιοτήτων.
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• ∆ευτέρα Γυµνασίου

Συµµετοχή: 61.3%

Οι απαντήσεις κινούνται γύρω από τρεις αναπαραστάσεις. Τον πίνακα
τιµών, το γράφηµα και τον Τύπο. Καµία αναπαράσταση δεν υπερτερεί
της άλλης. Πρέπει όµως να σταθούµε λίγο στον τρόπο µε τον οποίο
περιγράφουν οι µαθητές τις αναπαραστάσεις.Το γράφηµα περιγράφε-
ται συχνά ως ‘‘ευθείες γραµµές’’ ή ‘‘γραφικό ϕαινόµενο’’ και ο πίνακας
τιµών αναφέρεται συχνά ως ‘‘πίνακας αριθµών’’. Οι πιο ενδιαφέρου-
σες απαντήσεις είναι αυτές που περιγράφουν τον Τύπο, σχεδόν όλοι
οι µαθητές αναφέρονται στην αναπαράσταση του Τύπου ως ‘‘αναλογία,
ανάλογων ή αντιστρόφως ανάλογων ποσοτήτων’’. Είναι λογικό να συµ-
ϐαίνει κάτι τέτοιο διότι το τελευταίο υποκεφάλαιο του κεφαλαίου της
συνάρτησης ξεκινά µε την εισαγωγή της έννοιας των ανάλογων και αντι-
στρόφως ανάλογων ποσοτήτων η οποία περιγράφεται και αναλύεται µε
τη χρήση Τύπων. Μερικοί από τους µαθητές συµπεριέλαβαν δύο ανα-
παραστάσεις ταυτόχρονα στην απάντηση τους. Για παράδειγµα ένας εξ
αυτών είπε

‘‘ Είναι ένας πίνακας τιµών που τοποθετείται σε ένα ορθοκανονικό σύστη-
µα αξόνων’’

• Τρίτη Γυµνασίου

Συµµετοχή: 30%

Σε αυτή την τάξη δεν υπήρχε γενικότερα µεγάλη, ουσιαστική, συµ-
µετοχή. Οι περισσότεροι επέλεξαν να απαντούν, σχεδόν σε όλες τις
ερωτήσεις, µε ένα γενικό ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αυτή η ερώτηση όµως δεν είχε
τέτοια επιλογή για αυτό το λόγο µάλλον πολλοί επέλεξαν να µη την α-
παντήσουν. Αυτοί που την απάντησαν όµως έδειξαν έντονα τη σχέση
µεταξύ του γραφήµατος και του Τύπου, κάτι αναµενόµενο αφού πλέον
ασχολούνται µόνο µε τύπους και γραφήµατα. Το παράξενο είναι ότι,
ενώ έχουν διδαχθεί κι έχουν δουλέψει µε την παραβολή, µερικοί από
τους µαθητές λένε δίνουν την εξής απάντηση.

‘‘Είναι µια πράξη που περιέχει µεταβλητές και όταν αυξάνεται το y αυξά-
νεται και το x’’
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• Πρώτη Λυκείου

Συµµετοχή: 48%
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες περιέγραψαν τη συνάρτηση
ως µια ‘‘αντιστοιχία’’ ή πιο συγκεκριµένα ως µια ‘‘αντιστοιχία συνόλων’’,
πράγµα που µας παραπέµπει στο διάγραµµα. Πολλοί ανέφεραν την
έννοια της αντιστοιχίας. Κάποιοι τόνισαν την αναπαράσταση του Τύπου
και, µερικοί από αυτούς, ανέφεραν την ιδιότητα της εξάρτησης. ∆ύο
από τους συµµετέχοντες ανέφεραν το γράφηµα και τον Τύπο ως συ-
σχετιζόµενα κι ένας ανέφερε τον πίνακα µε το γράφηµα. Επικρατούσα
αναπαράσταση όµως ήταν µε διαφορά το διάγραµµα.

• ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή: 71%
Οι µαθητές αυτής της τάξης τονίζουν ιδιαίτερα το γράφηµα, τον Τύπο
και τη µεταξύ τους σχέση. Υπάρχει όµως µία ιδιαιτερότητα. Πολλοί
από τους µαθητές ϕαίνεται να έχουν πολλές, άναρχα δοµηµένες, πλη-
ϱοφορίες στο µυαλό τους. ∆ηλαδή, ϐλέπουµε απαντήσεις όπως αυτή.

‘‘΄Ενα σύνολο τιµών που παριστάνουν ένα σχήµα’’
Φαίνεται δηλαδή ότι η συνάρτηση έχει αρχίσει να παίρνει µια πιο α-
ϕηρηµένη µορφή, µία µορφή που δεν δεσµεύεται πλέον από µία ή
δύο αναπαραστάσεις. Είναι λογικό λοιπόν να δυσκολεύονται να περι-
γράψουν κάτι τόσο αφηρηµένο, ιδιαίτερα αφού έχει περάσει αρκετός
καιρός από τότε που είδαν τελευταία ϕορά τον ορισµό. Να σηµειωθεί
ότι ϐλέπουµε συχνά τις ϕράσεις ‘‘Πεδίο ορισµού’’ και ‘‘σύνολο τιµών’’
χωρίς όµως να γίνεται κάποια ξεκάθαρη αναφορά στο γράφηµα, κάτι
που δεν το συναντήσαµε στην προηγούµενη τάξη. Επίσης ϐλέπουµε σε
κάποιες απαντήσεις την ιδιότητα της αντιστοιχίας.

΄Οπως είδαµε στη ∆ευτέρα Γυµνασίου όλες οι αναπαραστάσεις, εκτός του
διαγράµµατος, είχαν την ίδια προτίµηση. Αυτό συµβαίνει διότι καθ’ολη τη
διάρκεια του κεφαλαίου της συνάρτησης ϐλέπουµε ότι χρησιµοποιούνται ό-
λες οι αναπαραστάσεις και λύνονται ασκήσεις µε όλες τις αναπαραστάσεις.
Στην Τρίτη Γυµνασίου ο πίνακας τιµών δεν χρησιµοποιείται καθόλου. Αυ-
τός είναι και ο κύριος λόγος που επικρατεί ο Τύπος και το γράφηµα στις
απαντήσεις που δόθηκαν από αυτή την τάξη. Στην πρώτη Λυκείου εισάγεται
το διάγραµµα µαζί µε τον ορισµό της συνάρτησης, πράγµα που ϕαίνεται να
έκανε εντύπωση στα παιδιά διότι ϕαίνεται να την τονίζουν µέσα από τις απαν-
τήσεις τους. Τέλος, στη ∆ευτέρα Λυκείου οι µαθητές τονίζουν το γράφηµα και
τον Τύπο αλλά δίδεται και η αίσθηση ότι η συνάρτηση έχει πάρει πλέον µια
πιο αφηρηµένη µορφή στο µυαλό των παιδιών.
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5.2 Συµπεράσµατα

Ας ξεκινήσουµε µε µερικές πιο γενικές παρατηρήσεις. Σε πολλές από τις
ερωτήσεις έχουµε υψηλά ποσοστά συµµετοχής µε πολύ λίγες σωστές απαν-
τήσεις κι ακόµα λιγότερες απαντήσεις µε αιτιολόγηση. Ιδιαίτερα στην Τρίτη
Γυµνασίου η πλειοψηφία των απαντήσεων ήταν ένα γενικό ΝΑΙ ή ΟΧΙ χωρίς
καµία αιτιολόγηση. Αυτό ϐέβαια µοιάζει λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η α-
πάντηση ‘‘δε ξέρω’’ είναι κάτι αρκετά δυσάρεστο για ένα παιδί και, πολλές
ϕορές, επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες. Ας δούµε τώρα τι συνέβη στην κάθε
τάξη.

Στη ∆ευτέρα Γυµνασίου παρατηρήσαµε ότι οι µαθητές νιώθουν άνετα
µε την αναπαράσταση του Τύπου, του πίνακα τιµών, του γραφήµατος και της
µεταξύ τους σχέσης (το διάγραµµα δεν το έχουν διδαχθεί οπότε είναι λογι-
κό να απουσιάζει από την Εννοιακή τους Εικόνα). Φυσικά η νοητική εικόνα
τους είναι περιορισµένη όσον αφορά τον Τύπο και το γράφηµα. Πιστεύουν ότι
όλες οι γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης είναι ευθείες και δεν αναγνω-
ϱίζουν γραφήµατα άλλης µορφής, όµως δεν επικρατεί κάποια συγκεκριµένη
αναπαράσταση στη νοητική τους εικόνα. Από τις απαντήσεις ϕαίνεται ότι η
Εννοιακή Εικόνα της συνάρτησης, ενός µαθητή της ∆ευτέρας Γυµνασίου, έχει
την εξής µορφή. Η νοητική εικόνα αποτελείται από πίνακες τιµών, Τύπους
της µορφής y = αx+β, y = α

x
και γραφήµατα γνησίως αύξουσων ευθειών. Οι

ιδιότητες δεν είναι καθόλου ξεκάθαρες στο µυαλό των µαθητών κι αυτό ϕαί-
νεται από την αδυναµία σωστής δικαιολόγησης στην έκτη ερώτηση. Ακόµη
και οι σωστές απαντήσεις δεν στηρίζονταν από ολοκληρωµένα επιχειρήµατα.

Στην Τρίτη Γυµνασίου, ενώ η συµµετοχή ϕαινόταν ικανοποιητική, οι
περισσότεροι µαθητές ϕαίνεται να απάντησαν έχοντας ως στόχο να µη ϕαίνε-
ται άδειο το γραπτό τους. Εκείνοι όµως που συγκεντρώθηκαν κι απάντησαν
σοβαρά έδειξαν να έχουν µεγαλύτερη άνεση µε τα γραφήµατα και τους Τύ-
πους, σε σύγκριση µε τους µαθητές της ∆ευτέρας Γυµνασίου, αλλά ελαφρώς
λιγότερη άνεση µε τους πίνακες τιµών. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι η
νοητική τους εικόνα, γύρω από το γράφηµα και τον Τύπο, είναι ελαφρώς πιο
πλούσια από εκείνη των µαθητών της ∆ευτέρας Γυµνασίου διότι έχουν διδα-
χθεί την παραβολή. Φάνηκε επίσης ότι, στο µυαλό των µαθητών αυτής της
τάξης, οι επικρατούσες αναπαραστάσεις ήταν αυτές του γραφήµατος και του
Τύπου. Επιπλέον παρατηρείαι ότι οι ιδιότητες της συνάρτησης δεν ϕαίνεται
να είναι αποσαφηνισµένες. Η Εννοιακή Εικόνα ενός τυχαίου µαθητή της
Τρίτης Γυµνασίου αποτελείται από εικόνες γραφηµάτων, Τύπων και ασαφών
ιδιοτήτων.

Στην Πρώτη Λυκείου το πρώτο πράγµα που παρατηρούµε είναι ότι µειώ-
νονται οι αδικαιολόγητες απαντήσεις. Μία ακόµη παρατήρηση είναι ότι ϕαί-
νεται να υπάρχει πρόβληµα όταν, στην περιγραφή της συνάρτησης, δεν χρησι-
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µοποιείται κάποια από τις αναπαραστάσεις. ΄Οσον αφορά τις αναπαραστάσεις
παρατηρούµε ότι έχει µειωθεί ελαφρώς η ευχέρεια που έχουν µε τον πίνακα
τιµών χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν γνωρίζουν τη µετάβαση από τον πί-
νακα τιµών στο γράφηµα, όπως επίσης ϕαίνεται να είναι εξοικειωµένοι µε τον
Τύπο και τη σχέση µετάβασής του µε το γράφηµα. Βέβαια, η αναπαράσταση
που επικρατεί στο µυαλό των µαθητών αυτής της τάξης είναι το διάγραµµα.
Το πρόβληµα είναι ότι ϕαίνεται να αδυνατούν να συνδέσουν το διάγραµµα
µε κάποια άλλη αναπαράσταση. ΄Ενα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι
πλέον η ιδιότητα της αντιστοιχίας έχει αποκτήσει υπόσταση στο µυαλό των
µαθητών, όµως σε πολλές περιπτώσεις ϕαίνεται να έχει διαµορφωθεί λάθος.
∆ηλαδή, όσον αφορά το διάγραµµα, πολλοί από τους µαθητές έχουν συλλάβει
την ιδιότητα της αντιστοιχίας µε τον αντίστροφο τρόπο, είτε έχουν την εντύπω-
ση πως κάθε στοιχείο του ενός συνόλου αντιστοιχεί σε ακριβώς ένα στοιχείο
του άλλου. ∆εν αναγνωρίζουν όµως ότι αυτός είναι ο ορισµός της ‘‘ένα προς
ένα’’ συνάρτησης διότι δε µπορούν να µεταβούν από το διάγραµµα σε κάποια
άλλη αναπαράσταση. Παρατηρείται επίσης η υποστασιοποίηση της ιδιότητας
της εξάρτησης. ΄Οµως κι αυτή την ιδιότητα ϕαίνεται να την έχουν συλλάβει
µε ένα διαστρεβλωµένο τρόπο. Συγχέουν τη µαθηµατική σχέση εξάρτησης µε
την εξάρτηση που µπορεί να έχουν δύο ϕαινόµενα στην καθηµερινότητα. Συ-
νεπώς η Εννοιακή Εικόνα ενός τυχαίου µαθητή, όσον αφορά την έννοια της
συνάρτησης, ϕαίνεται να έχει την εξής µορφή. Η νοητική εικόνα απαρτίζεται
κυρίως από εικόνες διαγραµµάτων και, σε δεύτερη µοίρα, από εικόνες Τύπων
και γραφηµάτων. Οι ιδιότητες δεν είναι πλέον τόσο ασαφείς αλλά υπάρχει
µεγάλη πιθανότητα να έχουν συλληφθεί µε έναν διαστρεβλωµένο τρόπο.

Στη ∆ευτέρα Λυκείου, όσον αφορά το κοµµάτι των ιδιοτήτων, υπάρχει η
ίδια αντιµετώπιση µε την Πρώτη Λυκείου. ΄Οσον αφορά τις αναπαραστάσεις
παρουσιάζεται µια δυσχρησία του πίνακα τιµών αλλά σε γενικές γραµµές
γνωρίζουν πως να τον αντιµετωπίσουν και τον τρόπο µετάβασης στο γράφηµα
και τον Τύπο. Οι αναπαραστάσεις που ϕαίνεται να κυριαρχούν είναι αυτές
του γραφήµατος και του τύπου µε επικρατούσα αυτή του γραφήµατος. Πρέ-
πει να σηµειωθεί όµως ότι η έννοια της συνάρτησης τίνει να πάρει µια πιο
αφηρηµένη µορφή στο µυαλό των µαθητών, να πάψει δηλαδή πλέον να αντι-
προσωπεύεται από µια συγκεκριµένη οµάδα αναπαραστάσεων και να πάρει
µια µορφή η οποία στηρίζεται σε ιδιότητες.

∆ηλαδή η Εννοιακή Εικόνα εξελίσεται µε τον εξής τρόπο. Το κοµµάτι
των εικόνων παρουσιάζει δηµιουργείται κι εµπλουτίζεται σηµαντικά ενώ το
κοµµάτι των ιδιοτήτων µένει σχετικά στάσιµο. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο
δε δίδεται από τα σχολικά ϐιβλία η δυναντότητα να περάσουν οι ιδιότητες από
επανάληψη επεξεργασίας. Μπορεί όµως και να οφείλεται στον επιλεκτικό
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι µαθητές τις πληροφορίες που τους
δίδονται, όπως συµπεραίνει και ο Vinner στο [1]. ΄Ενας άλλος παράγοντας
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µπορεί να είναι ότι οι ιδιότητες της συνάρτησης συνδέονται άρρηκτα µε τον
τυπικό ορισµό ο οποίος είναι η ϐασική ιδέα της συνάρτησης, κι όπως είπε ο
Tall στο [2], η πλειοψηφία των µαθητών αδυνατεί να την αντιληφθεί.
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6 Εν κατακλείδι
Η Εννοιακή Εικόνα είναι ένα εργαλείο το οποίο µας ϐοηθά να µελετούµε

το επίπεδο της κατανόησης που έχουν οι µαθητές γύρω από κάποιο αντικεί-
µενο και αποτελείται από όλες τις εικόνες που έχουµε συνδέσει νοητικά µε το
αντικείµενο αυτό (νοητική εικόνα) και τις ιδιότητες που τις ακολουθούν. ΄Οσο
πιο πλούσια είναι µια Εννοιακή Εικόνα σε εικόνες και ιδιότητες, τόσο πιο
ϐαθιά είναι και η κατανόηση της εκάστοτε έννοιας. Συγκεκριµένα για τη συ-
νάρτηση υπάρχει ένα εργαλείο κατηγοριοποίησης της Εννοιακής Εικόνας και
λέγεται πολλαπλές αναπαρστάσεις. Κάθε αναπαράσταση είναι µια κατηγορία
της Εννοιακής Εικόνας και εκπροσωπείται από µια εικόνα και τις ιδιότητες
που την ακολουθούν. Η λογική είναι παρόµοια µε αυτή του διαχωρισµού
των αριθµών σε ϱητούς και άρρητους ή σε άρτιους, περιττούς και άρρητους
κ.λ.π. ΄Εχουµε δηλαδή κάτι άπειρο το οποίο µπορούµε να το χωρίσουµε σε
ένα πεπερασµένο αριθµό οµάδων (η διαφορά είναι ότι τους αριθµούς τους
χωρίζουµε µε κριτήριο κάποια ιδιότητα ενώ οι αναπαραστάσεις επιλέγονται
έχοντας ως κριτήριο κάποια εικόνα).

΄Επειτα από µελέτη των σχολικών ϐιβλίων και του τρόπου διδασκαλίας της
έννοιας της συνάρτησης, έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιήσουµε την εξής ‘‘δια-
µέριση’’ της Εννοιακής Εικόνας. Χρησιµοποιούµε τέσσερεις αναπαραστάσεις,
την αναπαράσταση του πίνακα τιµών, του Τύπου, του γραφήµατος και του
διαγράµµατος. Η κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης εξαρτάται από το
πόσο καλά µπορεί να χειριστεί ο µαθητής την κάθε µια από τις παραπάνω
αναπαρστάσεις και από την ικανότητα µετάβασης από τη µία αναπαράσταση
στην άλλη.

Παρακάτω ϑα δούµε µια γενική περιγραφή της Εννοιακής Εικόνας που
είχαν οι µαθητές της ∆ευτέρας Γυµνασίου, Τριτης Γυµνασίου, Πρώτης Λυ-
κείου και ∆ευτέρας Λυκείου που συµµετείχαν στην έρευνα. Σε κάθε τάξη
ϑα περιγράφουµε τη νοητική εικόνα χρησιµοποιώντας τις αναπαραστάσεις κι
έπειτα ϑα γίνεται µια αναφορά στις ιδιότητες. Τα συµπεράσµατά µας λοιπόν
είναι τα εξής.

Στη ∆ευτέρα Γυµνασίου εισάγεται η έννοια της συνάρτησης οπότε η νοη-
τική εικόνα των µαθητών είναι ακόµη ϕτωχή σε εικόνες. Μπορούν να κάνουν
καλή χρήση της αναπαράστασης του πίνακα τιµών, του Τύπου και του γρα-
ϕήµατος πάντα όµως στα πλαίσια της περιορισµένης νοητικής τους εικόνας.
Μπορούν επίσης να µεταβούν από τη µία αναπαράσταση στην άλλη. Ο τοµέ-
ας των ιδιοτήτων είναι κάτι λιγότερο από ϕτωχός. Οι ιδιότητες της συνάρτησης
ϕαίνεται να µην έχουν γίνει αντιληπτές και δεν µπορούν οι µαθητές να ανα-
γνωρίσουν µε σιγουριά την ύπαρξη ή την απουσία τους.

Στην Τρίτη Γυµνασίου έχει εµπλουτιστεί λίγο η νοητική εικόνα των µαθη-
τών διότι έχει εισαχθεί η παραβολή. Οι αναπαραστάσεις που επικρατούν είναι
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αυτές του τύπου και του γραφήµατος όπου και ϕαίνεται να υπάρχει άνεση,
από την πλευρά των µαθητών, στη µεταξύ τους µετάβαση. Η αναπαράσταση
του πίνακα ϕαίνεται να έχει αρχίσει να ξεχνιέται αλλά είναι γνωστή η χρήση
της και υπάρχει άνεση στο να µεταβαίνουν οι µαθητές από αυτή την αναπα-
ϱάσταση στις δύο προηγούµενες. Ο τοµέας των ιδιοτήτων ϐρίσκεται ακριβώς
στην ίδια κατάσταση µε εκείνο των µαθητών της ∆ευτέρας Γυµνασίου.

Στην Πρώτη Λυκείου η νοητική εικόνα των µαθητών έχει εµπλουτιστεί ση-
µαντικά διότι έχουν εισαχθεί καινούρια σύµβολα, έχει εισαχθεί η αναπαρά-
σταση του διαγράµµατος κι έχει αυξηθεί η ποικιλία εικόνων από γραφήµατα
και Τύπους. Επικρατεί η αναπαράσταση του διαγράµµατος και ακολουθούν
οι αναπαραστάσεις του Τύπου και του γραφήµατος, επίσης ϕαίνεται να είναι
γνωστή η αναπαράσταση του πίνακα τιµών. Οι µαθητές µπορούν να µετα-
ϐαίνουν µεταξύ των αναπαραστάσεων Τύπου, γραφήµατος και πίνακα τιµών
όµως ϕαίνεται να αδυνατούν να συνδέσουν το διάγραµµα µε αυτές τις α-
ναπαραστάσεις. Οι ιδιότητες έχουν αρχίσει να αποκτούν υπόσταση στο νου
κάποιων µαθητών όµως, αρκετοί από αυτούς, τις έχουν συλλάβει λάθος.

Οι µαθητές της ∆ευτέρας Λυκείου δεν έχουν διδαχθεί κάτι καινούριο όσον
αφορά τις συναρτήσεις, όµως έχουν δουλέψει πολύ µε Τύπους και γραφήµατα
που δεν αναπαριστούν συναρτήσεις και ϑα ήταν ενδιαφέρον να δούµε πως
αυτό επηρεάζει την Εννοιακή τους Εικόνα που έχουν για τη συνάρτηση. Οι
επικρατούσες αναπαραστάσεις είναι αυτές του Τύπου και του γραφήµατος
κι ακολουθεί η αναπαράσταση του διαγράµµατος. Γνωρίζουν όµως πως να
χειριστούν τον πίνακα τιµών, αν και δε το κάνουν µε ιδιαίτερη άνεση, και
µπορούν να µεταβούν από αυτόν στις αναπαραστάσεις του Τύπου και του
γραφήµατος. Παρατηρείται όµως ότι δε µπορούν να συνδέσουν το διάγραµµα
µε τις υπόλοιπες αναπαραστάσεις. Ο τοµέας των ιδιοτήτων έχει παρόµοια
τύχη µε εκείνη της Πρώτης Λυκείου. Σε αυτή την τάξη παρατηρήθηκε κάτι
ιδιαίτερο. Ενώ υπάρχουν επικρατούσες αναπαραστάσεις, µερικοί από τους
µαθητές έδωσαν απαντήσεις οι οποίες δηµιουργούν την υποψία ότι υπάρχει
µια τάση για µια πιο αφηρηµένη Εννοιακή Εικόνα. Μια Εννοιακή Εικόνα
που δεν αντιπροσωπεύεται από µια ή δύο αναπαραστάσεις.

Για το τέλος, µια προσωπική παρατήρηση. ΄Ολες οι τάξεις ϕαίνεται να έ-
χουν τεράστιο πρόβληµα όσον αφορά τις ιδιότητες της συνάρτησης. ∆ε γνωρί-
Ϲω αν το πρόβληµα είναι τοπικό ή αν έχει γενικότερη έκταση, πιστεύω όµως ότι
συνδέεται άµεσα µε την κατανόηση της αναπαράστασης του διαγράµµατος.
Θεωρώ οτι το Ϲήτηµα των ιδιοτήτων ϑα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο
µελέτης µελλοντικών ερευνών. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα ϑα µπορούσε να
επικεντρωθεί στο πως επηρεάζεται απο τις πολλαπλές αναπαραστάσεις καθώς
επίσης και στην υπόδειξη τρόπων για την διόρθωσή του.
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7 Παράρτηµα Α

Ερώτηση
1

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
93.5% 87% 86% 86.8%

Σωστές µε
σωστή
αιτιολόγηση 54.8% 16.7% 46% 57.8%
Σωστές
µε ελλειπή
αιτιολόγηση 38.7% 33.3% 8% 10.5%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 0% 3.7% 4% 8%
Λάθος
χωρίς
αιτιολόγηση 0% 33.3% 28% 10.5%

Ερώτηση
2

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
71% 70% 68% 60.5%

Σωστές µε
σωστή
αιτιολόγηση 12.9% 10% 14% 23.6%
Σωστές
µε ελλειπή
αιτιολόγηση 29% 26.7% 20% 21.1%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 9.6% 13.3% 16% 0%
Λάθος
χωρίς
αιτιολόγηση 19.3% 20% 8% 10.5%
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Ερώτηση
3

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
41.9% 63.3% 60% 65.7%

Σωστές µε
σωστή
αιτιολόγηση 35.5% 43.3% 44% 57.9%
Σωστές
µε ελλειπή
αιτιολόγηση 0% 3.3% 0% 0%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 3.1% 9.9% 16% 5.2%
Λάθος
χωρίς
αιτιολόγηση 3.1% 6.6% 0% 2.6%
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Ερώτηση
4

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
74% 50% 86% 76.3%

Σωστές µε
σωστή
αιτιολόγηση 0% 0% 8% 7.9%
Σωστές
χωρίς
αιτιολόγηση 0% 0% 20% 10.5%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 6.4% 0% 36% 5.2%
Λάθος
χωρίς
αιτιολόγηση 67.6% 50% 2% 52.7%
Επέλεξαν
το πρώτο
διάγραµµα 0% 0% 48% 42%
Επέλεξαν
το δεύτερο
διάγραµµα 0% 0% 16% 13%
Επέλεξαν
το τρίτο
διάγραµµα 0% 0% 30% 23.6%
Συνέλλαβαν
την 1-1
έννοια 0% 0% 6% 7.8%
Συνέλλαβαν
αντιστρόφως
την
αντιστοιχία 0% 0% 10% 10.5%
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Ερώτηση
5

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
61.3% 63.3% 80% 81.5%

Σωστές µε
σωστή
αιτιολόγηση 0% 0% 6% 5.2%
Σωστές
χωρίς
αιτιολόγηση 0% 3.2% 6% 10.5%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 19.3% 38.7% 4% 50.1%
Λάθος
χωρίς
αιτιολόγηση 42% 24.6% 64% 10.5%
Επέλεξαν
το α)

0% 29% 36% 36%

Επέλεξαν
το ϐ)

0% 0% 0% 13.1%

Επέλεξαν
το γ)

0% 25.8% 38% 28.9%

Επέλεξαν
το δ)

0% 12.9% 26% 23.6%

Επέλεξαν
το ε)

0% 9.7% 20% 15.7%
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Ερώτηση
6

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
80% 66% 72% 78.9%

Σωστές µε
αιτιολόγηση 0% 0% 4% 7.9%
Σωστές χω-
ϱίς
αιτιολόγηση 16.1% 3.3% 14% 23.7%
Σωστές µε
ασαφή
αιτιολόγηση 12.9% 0% 0% 0%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 13% 23.3% 30% 28.9%
Λάθος χω-
ϱίς
αιτιολόγηση 38% 23.3% 24% 18.4%

Ερώτηση
7

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή
80.6% 46.7% 52% 65.7%

Σωστές µε
αιτιολόγηση 0% 0% 0% 0%
Σωστές χω-
ϱίς
αιτιολόγηση 38.7% 10% 4% 28.9%
Σωστές µε
ασαφή
αιτιολόγηση 0% 0% 32% 0%
Λάθος µε
αιτιολόγηση 9.7% 6.7% % 34.2%
Λάθος χω-
ϱίς
αιτιολόγηση 32.2% 30% 14% 2.6%
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Ερώτηση
8

∆ευτέρα Γυµνασίου Τρίτη Γυµνασίου Πρώτη Λυκείου ∆ευτέρα Λυκείου

Συµµετοχή 61.3% 30% 48% 71%
Πίνακας
Τιµών 16.1% 3.3% 2% 5.3%
Γράφηµα

16.1% 10% 8% 28.9%
Τύπος

16.1% 23.3% 12% 23.6%
∆ιάγραµµα

0% 0% 20% 10.5%

Αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά των αναπαραστάσεων που εµφανίζονται σε κά-
ϑε τάξη µπορεί να ϐγουν µικρότερα ή µεγαλύτερα από το ποσοστό συµµετοχής.
Αυτό συµβαίνει διότι πολλές απαντήσεις δεν έβγαζαν νόηµα ή περιείχαν δύο
είδη αναπαράστασης αντίστοιχα.
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8 Παράρτηµα Β
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9 Παράρτηµα Γ

Ερώτηση 2

•

Αυτή η απάντηση συναντάται στην ∆ευτέρα Γυµνασίου. ΄Εχει συµπερι-
ληφθεί στην κατηγορία ‘‘Λάθος µε αιτιολόγηση’’ και την επέλεξε το 9.6%
των µαθητών. Ο λόγος για τον οποίο ϑεωρείται ενδιαφέρουσα είναι διό-
τι δεν υπάρχει κάποια εξήγηση γύρω από αυτήν την απάντηση, ο όρος
‘‘ασταθή σηµεία’’ δεν υπάρχει πουθενά στην ύλη των µαθηµατικών της
∆ευτέρας Γυµνασίου, ούτε και σε προηγούµενες τάξεις.

•

Αυτή η απάντηση συναντάται στην Πρώτη Λυκείου. ΄Εχει συµπεριλη-
ϕθεί στην κατηγορία ‘‘Λάθος µε αιτιολόγηση’’ και την επέλεξε το 16%
των µαθητών. Ο λόγος για τον οποίο ϑεωρείται ενδιαφέρουσα είναι διότι
οι µαθητές έχουν δείξει να µπορούν να χειριστούν τις αναπαραστάσεις
του γραφήµατος και του Τύπου και τη µεταξύ τους σύνδεση, παρ΄ όλα
αυτά απαντούν λάθος.
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Ερώτηση 4

•

Αυτού το είδους η απάντηση συναντάται στην Πρώτη και τη ∆ευτέρα
Λυκείου. ΄Εχει συµπεριληφθεί στην κατηγορία ‘‘Λάθος µε αιτιολόγη-
ση’’. Υπάρχουν ϐέβαια απαντήσεις οι οποίες δηλώνουν ακριβώς το ίδιο
µόνο που δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Αυτές συµπεριλαµβάνονται στην
κατηγορία ‘‘Λάθος χωρίς αιτιολόγηση’’. ΄Ολα αυτά συµπεριλαµβάνονται
στην κατηγορία ‘‘Συνέλλαβαν αντιστρόφως την αντιστοιχία’’ και τις έχει
επιλέξει το 10% της πρώτης Λυκείου και το 10.5% της ∆ευτέρας. Οι
απαντήσεις αυτές δηλώνουν ξεκάθαρα πως ο µαθητής έχει αντιληφθεί
µε εσφαλµένο τρόπο την έννοια της αντιστοιχίας, πράγµα που κινεί το
ενδιαφέρον διότι µας δείχνει ένα πρόβληµα το οποίο ϑα µπορούµε να
αποφύγουµε στο µέλλον

•
Εδώ ισχύουν τα ίδια µε το προηγούµενο σκέλος. Αυτό το είδος απάν-
τησης συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία ‘‘Λάθος µε αιτιολόγηση’’ ενώ
εκείνες οι απαντήσεις που δηλώνουν το ίδιο αλλά δεν αναφέρεται αιτία
συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία ‘‘Λάθος χωρίς αιτιολόγηση’’. Τα
δύο αυτά είδη αποτελούν την κατηγορία ‘‘Συνέλλαβαν ’’ και τις έχει επι-
λέξει το 6% της Πρώτης Λυκείου και το 7.8% της ∆ευτέρας Λυκείου. Οι
απαντήσεις αυτές δηλώνουν πως ο µαθητής έχει αντιληφθεί την ϕράση
‘‘ένα σηµείο του συνόλου Α σε ένα ακριβώς σηµείο του συνόλου Β’’ µε
τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύει ότι ισχύει και το αντίστροφο.
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Ερώτηση 5

Αυτού του είδους η απάντηση συναντάται στην Πρώτη και τη ∆ευτέρα Λυ-
κείου. ΄Εχει συµπεριληφθεί στην κατηγορία ‘‘Λάθος χωρίς αιτιολόγηση’’ και
την έχει επιλέξει το 12% των µαθητών της πρώτης Λυκείου και το 12.5% των
µαθητών της ∆ευτέρας Λυκείου. Αυτό που την κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
είναι το ότι µας δηµιουργεί την υποψία ότι οι µαθητές, ενώ έχουν τις απα-
ϱαίτητες γνώσεις, κρίνουν αναλόγως µε το τι µοιάζει ϕυσιολογικό κι όχι µε
µαθηµατικά κριτήρια. Αν οι µαθητές µπορούσαν να συνδέσουν την αναπαρά-
σταση του γραφήµατος µε αυτή του διαγράµµατος, τότε ϑα συνειδιτοποιούσαν
ότι το ε) δεν έχει κάτι που να το αποτρέπει από το να είναι συνάρτηση.
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Ερώτηση 6

•

Αυτού του είδους η απάντηση συναντάται στην ∆ευτέρα Γυµνασίου. ΄Ε-
χει συµπεριληφθεί στην κατηγορία ‘‘Λάθος µε αιτιολόγηση’’ και την έχει
επιλέξει το 6% των µαθητών. Αυτό που την κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σα είναι ότι κανείς µπορεί να υποθέσει ότι οι µαθητές έχουν εντοπίσει
το λάθος. Μία εξαιρετικά απίθανη υπόθεση ϑα ήταν να ϑεωρήσουµε ότι
οι µαθητές ϐλέπουν το πινακάκι ως µια σειρά από κλάσµατα, δεδοµέ-
νης της ηµιµάθειας γύρω από την έννοια της αναλογίας, ϑεωρούν ότι το
15
20
6= 15

23
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει αναλογία. Φυσικά κάτι τέτοιο όµως

είναι απλά µία υπόθεση η οποία δεν µπορούµε να ξέρουµε αν ισχύει.

•

Αυτού του είδους η απάντηση συναντάται στην Πρώτη και ∆ευτέρα Λυ-
κείου. ΄Εχει συµπεριληφθεί στην κατηγορία ‘‘ Λάθος µε αιτιολόγηση’’
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και την έχει επιλέξει το 6% των µαθητών της Πρώτης Λυκείου και το
5.2% των µαθητών της ∆ευτέρας Λυκείου. Αυτό που την κάνει ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα είναι ότι ϕαίνεται πως οι µαθητές έχουν συλλάβει
µε διαστρεβλωµένο τρόπο την έννοια της εξάρτησης και κατά συνέπεια
την έννοια της συνάρτησης. Αναδεικνύει δηλαδή ένα πρόβληµα για το
οποίο ϑα είµαστε πλέον προετοιµασµένοι.
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