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Λάθος, λανθασµένη αντίληψη,παρανόηση, παράβλεψη, 
…. 

  
    Όπως και να το ονοµάσουµε όταν εµφανίζεται προκαλεί 

αρνητικά συναισθήµατα 

•  Στον εκπαιδευτικό/τάση για αυτοκριτική-
επαναπροσδιορισµό διδακτικής πρακτικής 

•  στο µαθητή /άγχος-αρνητικά συναισθήµατα 

•  στους γονείς/ανησυχία-αναζήτηση λύσης  
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•  Που οφείλονται τα λάθη; 
     Αδυναµία σκέψης, Έλλειψη γνώσεων, Αστοχία, Απροσεξία, 

Διδασκαλία, Συναισθηµατικοί παράγοντες; 

•  Πως τα αντιµετωπίζουµε;  
Σε συναισθηµατικό και διδακτικό επίπεδο 
  
•  Μπορούµε να τα προβλέψουµε;Ναι,	  στις	  περισσότερες	  περιπτώσεις	  
  
•  Γιατί κάποια λάθη «επιµένουν» ακόµα και σε µεγαλύτερες 

ηλικίες; (πχ λανθασµένη χρήση του συµβόλου της 
ισότητας) 

•  Γιατί οι µαθητές κάνουν λάθη ακόµα και µετά απο µια 
πολύ καλή διδασκαλία; 
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•  Πάντα µιλούσαµε γι΄αυτά; 
Ναι, αλλά µε διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. 
  
     Σήµερα, µέσα απο τις έρευνες στο χώρο της Μαθηµατικής 

Εκπαίδευσης έγινε κατανοητό ότι τα λάθη των µαθητών 
•  έχουν σαφείς και συγκεκριµένες αιτίες 
•  αποτελούν ευκαιρίες για βαθύτερη κατανόηση των 

µαθηµατικών εννοιών και διαδικασιών 
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•  Ο τρόπος αντιµετώπισης των λαθών σχετίζεται άµεσα µε 
τους στόχους της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης. 

  
•  Στη δεκαετία του -60  
     η εστίαση του ενδιαφέροντος  των ερευνητών ήταν το 

περιεχόµενο του ΠΣ:  
   Τι έπρεπε να διδαχθεί, µε ποιά σειρά και µε τι είδους 

υποστηρικτικό υλικό. 

•  Στη δεκαετία του -70,  
   το ενδιαφέρον µετατοπίσθηκε στο πως πρέπει να 

διδάσκονται τα Μαθηµατικά. 

Επικράτησαν σταδιακά  
•  µια στρουκτουραλιστική αντίληψη (:δοµή, αναπαραστάσεις) 
•  µια µετατόπιση προς την “επίλυση προβλήµατος” 
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•  Στη δεκαετία του -80, (ενώ τα ζητήµατα του περιεχοµένου και  του 
τρόπου διδασκαλίας παρέµεναν ανοιχτά),  

     ερευνητές και εκπαιδευτικοί άρχισαν να συνειδητοποιούν  ότι  
    υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη µαθησιακή 

διαδικασία και διερεύνουν την αντίληψή µας για το  
           “πως µαθαίνουµε Μαθηµατικά”, ή για το  
           “γιατί δεν µαθαίνουµε Μαθηµατικά” 
 Ενδεικτικά, άρχισαν να διερευνώνται: 
•  Οι στάσεις και συναισθήµατα µαθητών και δασκάλων απέναντι στα Μαθηµατικά και 

στη διαδικασία µάθησης των Μαθηµατικών 

•  Ο ρόλος των “άτυπων” µηνυµάτων των µαθητών και των πρακτικών λόγου µέσα στην 
τάξη των Μαθηµατικών 

•  Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της εκπαίδευσης και κατάρτησης των εκπαιδευτικών 

•  Ο ρόλος των εξωσχολικών παραµέτρων στη σχολική διαδικασία 

   Σε αυτή τη χρονική περίοδο άρχισε να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για τη 
διερεύνηση των λαθών 7 



•  Στη δεκαετία του -90 δεν δίνεται πλέον έµφαση στη µάθηση 
κανόνων, τύπων και διαδικασιών, αλλά στην ανάπτυξη 
σηµαντικών γνωστικών διεργασιών όπως: 

•  Διατύπωση και επίλυση προβληµάτων κυρίως µε την έννοια της 
µοντελοποίησης (:επιλογή του κατάλληλου µαθηµατικού µοντέλου 
που θα επιλύσει ένα πραγµατικό πρόβληµα) 

•  Δηµιουργία σύνδεσεων µέσα στα Μαθηµατικά και µέσω των 
Μαθηµατικών 

•  Συλλογισµός και επικοινωνία µε χρήση της γλώσσας και του 
τρόπου σκέψης των Μαθηµατικών  κλπ 
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•  Στη δεκαετία του 2000 

•  Η Μαθηµατική Εκπαίδευση φάνηκε να επηρεάζεται έντονα απο 
κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες και παρατηρήθηκε µια 
στροφή προς τον Μαθηµατικό Γραµµατισµό. 

•  Συγχρόνως νέες θεωρίες ερµηνείας του τρόπου σκέψης (και 
κατά προέκταση των παρανοήσεων και λαθών) των µαθητών 
διατυπώθηκαν. 

•  Απο τη Γνωστική Ψυχολογία στις Νευροεπιστήµες 
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Σήµερα, σε σχέση µε τα λάθη 

Αντιµετωπίζονται ως ευκαιρίες για µάθηση και διερεύνηση 
Θεωρητικά.... 
Αλλά στην πραξη; 

•  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, δεν µιλούν γι’ αυτά, τα βλέπουν 
ως «symptoms of a disease»,  ως «bugs», και προσπαθούν 
να τα εξαφανίσουν.  

•   Οι περισσότεροι µαθητές τα συνδέουν µε την αποτυχία, την 
απόρριψη, το άγχος και τελικώς...µε µια αρνητική στάση απέναντι 
στα Μαθηµατικά. 

Επειδή, όµως µας φοβίζει συνήθως αυτό που δεν κατανοούµε..... 
ας προσπαθήσουµε να δούµε το ζήτηµα των λαθών πιο αναλυτικά. 
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•  Κατ’ αρχήν, έχει ενδιαφέρον να θυµηθούµε ότι µεγάλοι 
µαθηµατικοί, έκαναν λάθη. 

•  Kline (1980) Mathematics: The Loss of Certainty, 
•  Lakatos' (1976) Proofs and Refutations,  
•  Dupont (1982) Appunti di storia dell'analisi infinitesimale.  

Η ιστορία δείχνει ότι 
•  Τα Μαθηµατικά δεν είναι ένα παιχνίδι σκακιού, αλλά µια 

ηµι-εµπειρική επιστήµη που προχωρά µέσα απο «Αποδείξεις 
και Ανασκευές» (Lakatos). 

•  Τα Μαθηµατικά εξελίχτηκαν µέσα απο τη διερεύνηση και 
ανασκευή των λαθών. 

•  Τα λάθη των µαθητών µας είναι πολύ συχνά «µικρογραφίες» 
λαθών που εµφανίστηκαν στην ιστορία των Μαθηµατικών. 
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Που οφείλονται τα λάθη; 

•  οντογενετικής προέλευσης  

•  διδακτικής προέλευσης  

•  επιστηµολογικής προέλευσης (πχ Cardano 15ος  ρίζα 
αρνητικών)  
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   Ένας τρόπος να αναλύσουµε τα λάθη, είναι να τα ταξινοµήσουµε 
στηριζόµενοι σε συµπεριφορές των µαθητών: 

Μια πρώτη ταξινόµηση:  
•  Χρησιµοποιώντας το γνωστικό µοντέλο επεξεργασίας της 

πληροφορίας  (cognitive information-processing mode) ο 
Radatz (1979) απέδωσε τα λάθη στα Μαθηµατικά  σε 

•  (1) δυσκολίες κατανόησης και χρήσης της γλώσσας: Τα 
Μαθηµατικά είναι για τους αρχάριους µια “ξένη” γλώσσα. Λάθη προκαλούνται απο 
την ελλιπή κατανόηση της σηµασιολογίας της γλώσσας των Μαθηµατικών.  

•  (2) δυσκολίες διαχείρισης αναπαραστάσεων της µαθηµατικής 
γνώσης  

•  (3) έλλειψη γνώσεων (αρχές, διαδικασίες, έννοιες)  

•  (4) λανθασµένη εφαρµογή κανόνων-συνήθως υπεργενίκευση  
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   Ο Watson(1980) προσπάθησε να εντοπίσει σε ποιό στάδιο 
της διαδικασίας επίλυσης προβλήµατος (:ανάγνωση-
κατανόηση, µετασχηµατισµός, διαδικασίες, κωδικοποίηση) 
παρατηρούνται τα περισσότερα λάθη.  

   Βρήκε ότι  
•    οι καλοί µαθητές συνηθίζουν να κάνουν λάθη στο πρώτο 

βήµα: ανάγνωση-κατανόηση του προβλήµατος, ενώ  
•    οι λιγότερο καλοί µαθητές κάνουν περισσότερα λάθη στην 

επιλογή και εφαρµογή µαθηµατικών διαδικασιών. 



Οι µαθητές κάνουν λάθη. Γεγονός!  

Αν δεν απαντήσουµε στο ερώτηµα «γιατί κάνουν λάθη;» δεν µπορούµε να 
κάνουµε τίποτα. 

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα χρειαζόµαστε µια θεωρία.  
Μια θεωρία µάθησης. 
  
Άλλωστε, όλοι µας ως δάσκαλοι, έστω και υποσυνείδητα 
εφαρµόζουµε µια θεωρία όταν διδάσκουµε. 
Μια θεωρία για το πως τα παιδιά µαθαίνουν Μαθηµατικά. 

Στη βάση αυτής της θεωρίας οργανώνουµε τη διδασκαλία µας και 
αντιµετωπίζουµε τα λάθη. 

Μήπως το γεγονός ότι τα λάθη παραµένουν οφείλεται 
στην µη κατάλληλη επιλογή θεωρίας; 
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Δυο εναλλακτικές θεωρίες θα µπορούσαν να εξηγήσουν 
τα λάθη: 

1) Η µπιχεβιοριστική θεωρία: κάθε γνώση προκύπτει απο 
την εµπειρία και η γνώση µπορεί να µεταφερθεί απο το 
ένα άτοµο στο άλλο. 
Τα λάθη είναι «faulty byte» στη µνήµη του υπολογιστή. 
Αν δεν µας αρέσει κάτι, το σβύνουµε.  

Λέµε, δηλαδή, στο µαθητή το σωστό και συνεχίζουµε 
(Gagne, 1983) 
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2) Κονστρουκτιβισµός/Εποικοδοµισµός (Piaget, 1970; 
Skemp,1979) 

Η ικανότητα του παιδιού να µάθει και αυτό που µαθαίνει 
τελικά απο την εµπειρία εξαρτάται άµεσα απο τις ιδέες 
που έχει ήδη. Από τα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήµατα. 

Η γνώση προκύπτει απο την αλληλεπίδραση της εµπειρίας 
και των ήδη υπαρχόντων νοητικών δοµών. 

Εποµένως, δεν µπορεί να µεταφερθεί απο το ένα άτοµο 
στο άλλο. 
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Η διδασκαλία επηρεάζει τη µάθηση, αλλά δεν την καθορίζει, 
γιατί το παιδί συµµετέχει ενεργά (µε τις προυπάρχουσες 
γνώσεις του) στην κατασκευή της νέας γνώσης. 

Οι νέες ιδέες που του παρουσιάζονται ερµηνεύονται κάτω 
απο το πρίσµα αυτών που ξέρει. 

Αν οι νέες ιδέες ταιριάζουν µε τις παλιές, απλά προστίθενται 
αυξάνοντας τη γνώση (: διαδικασία αφοµοίωσης). 

Αν όµως διαφέρουν απο τα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήµατα, 
για να υπάρξει γνώση πρέπει τα σχήµατα αυτά να 
τροποποιηθούν κατάλληλα (: διαδικασία προσαρµογής) 
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Κατανοώ µια ιδέα όταν µπορώ να την ενσωµατώσω σε ένα 
προυπάρχον νοητικό σχήµα. 
Η ένταξη της νέας πληροφορίας σε ένα υπάρχον σχήµα 
γίνεται είτε προσθετικά (αφοµοίωση), είτε µε προσαρµογή 
του αρχικού σχήµατος.  

Στη βάση αυτής της θεωρίας, οι παρανοήσεις είναι 
λανθασµένα νοητικά σχήµατα-συνήθως υπεργενικεύσεις 
αρχικών σχηµάτων- που αν εφαρµοστούν σε νέες 
καταστάσεις θα προκύψουν λάθη. 

Οι παρανοήσεις συχνά ονοµάζονται «εναλλακτικά πλαίσια» 
“alternative frameworks”, γιατί είναι µεν «σωστές» 
αντιλήψεις, αλλά σε άλλα πλαίσια. 
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«Όταν οι µαθητές δίνουν µια λανθασµένοι απάντηση, δεν 
σηµαίνει ότι κάνουν λάθος µε την έννοια ότι δεν ξέρουν. 
Απλά, απαντούν σε µια διαφορετική ερώτηση. Η δουλειά του 
εκπαιδευτικού είναι να προσπαθήσει να καταλάβει σε ποιά 
ερώτηση απαντούν» (Bruner). 

«Αν έπρεπε να συνοψίσω όλη την εκπαιδευτική ψυχολογία σε 
µια αρχή, θα έλεγα µόνον αυτό: ο πιο σηµαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι αυτό που ο 
µαθητής ξέρει ήδη. Εντόπισέ το και δίδαξέ τον αναλόγως» 
Ausubel (1968)  
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Παράδειγµα 1 (Ισραήλ, Αµερική Γαλλία Resnick 1989; Nesher,1987) 

Ποιός αριθµός είναι µεγαλύτερος; 
•               0,62 (38%), 
•               0,532(29% µακρύτερος),  
•               0,4 (25% δέκατα µεγαλύτερα απο τα εκατοστά άρα 0,4 µεγαλ. απο 0,62) 
Το χειρότερο είναι ότι οι λανθασµένες αιτιολογήσεις συχνά 

δίνουν σωστά αποτελέσµατα, αποκρύπτοντας την 
παρανόηση!! 

 Όταν ο µαθητής µαθαίνει δεκαδικούς, είναι απαραίτητο να «χτίσει» 
το σχήµα των δεκαδικών και να το συσχετίσει µε τα προηγούµενα 
σχήµατα των ακεραίων, δεκαδικών κλασµάτων και µέτρησης. 

(Δυστυχώς) Η διδασκαλία µας σχεδόν πάντα εστιάζει στην 
αλγοριθµική ικανότητα και όχι στην εννοιολογική κατανόηση. 

(πχ για τους δεκαδικούς πολλαπλασίασε όπως στους ακεραίους και για 
την υποδιαστολή....) 21 



Παραδειγµα 2 
    e+f=8 
   e+f+g=;     (Olivier, 1985- 1η γυµνασίου) 
58% έδωσαν συγκεκριµένη  αριθµητική απάντηση:  
12(4+4+4), 15(3+5+7), 15 (8+7-g το 7ο γράµµα της αλφαβήτου) 
Αριθµητικό σχήµα: «Προστίθενται µόνον αριθµοί». «Η απάντηση 

σε ένα σχολικό πρόβληµα είναι µοναδική» 
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Παράδειγµα 3(Υπεργενίκευση) 
Χ2-5χ+6=0 
(χ-3)(χ-2)=0 
Χ-3=0, ή χ-2=0 

Χ2-10χ+21=12 
(χ-7) (χ-3)=12 
Χ-7=12,  ή   χ-3=12 
Στη συγκεκριµένη (πρώτη) εξίσωση οι αριθµοί 3, και 2 δεν είναι 
σηµαντικοί, αλλά ο αριθµός 0,  ΕΙΝΑΙ. 
Οι µαθητές χειρίζονται και τους τρεις αριθµούς στο ίδιο επίπεδο 
σηµαντικότητας. 

Παράδειγµα 4 
Υπεργενίκευση της αντιµεταθετικότητας. Ενισχύετα και απο την λεκτική 

περιγραφή: «Η διαφορά µεταξύ 3 και 8 είναι 5» 
263 
128 
--- 
145 
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Παράδειγµα 5 (Bell, 1981;1984) 
(Α)Ένα λίτρο βενζίνη κοστίζει 1,69. Πόσο κοστίζουν τα 

3 λίτρα; 
(Β)........τα 0,53 λίτρα; 
63% πρώτης γυµνασίου έκαναν διαίρεση 1,69:0,53. 
Ήξεραν ότι έπρεπε να βρουν αριθµό µικρότερο του 1,69, 

και εφάρµοσαν το «σχήµα»: Η διαίρεση µικραίνει. 

Γιατί οι µαθητές δεν κάνουν τις κατάλληλες 
προσαρµογές σχηµάτων; 

Γιατί κατά τη διδασκαλία δίνεται έµφαση στην 
τυποποίηση και στις διαδικασίες! 
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Παράδειγµα 6 (Fischbein, 1985) 
(Α) Από 1 κιλό σιτάρι παίρνουµε 0,75 κιλά αλεύρι. Πόσο αλεύρι 

παίρνουµε απο 15 κιλά σιτάρι;(79%) 
Σχήµα: 15Χ0,75 που προκύπτει απο,  0,75+0,75+0,75 

(Β) Ένα κιλό καθαριστικής πρώτης ύλης χρησιµοποιείται για να 
φτιαχτεί 15 κιλά σαπούνι. Πόσο σαπούνι φτιάχνουµε µε 0,75 
κιλά καθαριστικής ύλης; (27%, απο το  οποίο 45% έκαναν 
διαίρεση) 

ΙΔΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Εντούτοις: 
Οι µαθητές κάνουν λάθος στο (Β) γιατί εφαρµόζουν το «σχήµα» του 

(Α): Στο (Α), ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ο πολλαπλασιασµός 0,75Χ15, 
γιατί δεν συνδέεται µε την πρόσθεση! 
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Παράδειγµα 7 (Olivier, 1984) 
Σε ένα γυµνάσιο υπάρχουν 6 φορές περισσότεροι µαθητές 

απο ότι καθηγητές. Χρησιµοποιείστε το σύµβολο µ για 
τους µαθητές και κ για τους καθηγητές και γράψτε την 
εξίσωση. 

Απάντηση (58%): 6µ=κ 
Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν το σύµβολο ως  συντόµευση της 

λέξης µαθητής και όχι ως τον αριθµό των µαθητών. 
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Λάθη στις Γραµµικές Εξισώσεις 

Πολλές φορές αιτία λάθους αποτελεί το γεγονός ότι µοιάζουν 
συντακτικά 2 καταστάσεις - εξισώσεις , που στην 
πραγµατικότητα είναι σηµαντικά διαφορετικές , όπως π.χ.  

4x+12=4(x+3) και  
3x+3=2x+7. 

Αυτή η δυσκολία σχετίζεται µε τη λεγόµενη “διττή” φύση του 
συµβόλου ίσον (=)  

Συγκεκριµένα , όταν οι µαθητές µελετούν για πρώτη φορά µια 
δοθείσα εξίσωση , συνήθως προσπαθούν να εργαστούν 
έχοντας στο µυαλό τους ότι κάθε γραµµή αποτελεί και µια 
ταυτότητα- µοντέλο της ζυγαριάς (πράγµα το οποίο 
παρατηρείται στην 1η και όχι στην 2η εξίσωση). 
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Λάθος αντιστρόφου 

Π.χ.:       4x=1 
          x=4-1 

        ή 3x=3+x 
           3x-3=0 
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Λάθη Ανακατανοµής Και Εξάλειψης Προσθετέων 

 Λάθη ανακατανοµής π.χ. :  x+35=150 
•  Θεωρείται ίδια µε την    x+35-10=150+10 

•  Λάθη εξάλειψης προσθετέων π.χ. :   
     x+35=150                                                                                                         

x=150+35 
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Λάθη Μετάθεσης 

π.χ. : x/2+3=5    άρα  x+3=10                  

 ή 5+x/2=2 
 5+x=4 

Δηλαδή ,στην προσπάθεια τους να απαλείψουν τους παρανοµαστές 
υπεργενικεύουν την x/2=3 τότε x=6  
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Αλγεβρικές Παραστάσεις/Εξισώσεις 

Αρκετά συχνά παρατηρείται σύγχυση κατά την διάκριση της εξίσωσης 
από την αλγεβρική παράσταση.  

Γενικά οι µαθητές έχουν την τάση να βάζουν (=0) στο τέλος µια 
αλγεβρικής παράστασης µε αποτέλεσµα να την µετατρέπουν σε εξίσωση 
αντί να επιτυγχάνουν την απλοποίηση της, που ήταν ο αρχικός τους 
στόχος. 

Για παράδειγµα:  
                             2α+α+3=............ 
                             3α+3=0 
                             3α=-3 
                              α=-1 
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Δύο εξηγήσεις: 
1) Λάθος δηµιουργία  «σχήµατος» (schema) µεταβλητής 
λόγω διδασκαλίας. 
2) Μπορεί να υπάρχει το «σωστό» σχήµα, αλλά κατά 
την ανάκληση επικρατεί το παλαιότερο που 
ενδεχοµένως είναι πιο οικείο ή πιο ισχυρό. 
Πχ 
23=2χ3=6  
(Το σχήµα των δυνάµεων "χτίστηκε» πάνω στο σχήµα 
του πολλαπλασιασµού) 

3χ/χ=2χ  
(το σχήµα της διαίρεσης «χτίστηκε» πάνω στο σχήµα 
της επαναλαµβανόµενη αφαίρεσης) 
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Οι παρανοήσεις και τα λάθη είναι µέρος της 
διαδικασίας µάθησης του ανθρώπου. Δεν πρέπει να 
ενοχοποιούµε τους µαθητές µας γι’ αυτά. Δεν 
µπορούµε να τα αποφύγουµε. 

Ακόµα και αν διδάξουµε το σωστό, η παρανόηση θα έλθει 
κάποια στιγµή στην επιφάνεια. Το µόνο που µπορούµε να 
κάνουµε είναι να τα προβλέψουµε και να τα 
εκµεταλλευτούµε κατάλληλα. 

ΠΩΣ;; 
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Δηµιουργώντας µέσα απο κατάλληλες ερωτήσεις ή 
δραστηριότητες, γνωστική σύγκρουση: σύγκρουση της 
νέας πληροφορίας µε τις αρχικές θεωρίες των 
µαθητών. 

Η σύγκρουση προκαλεί αναδιοργάνωση του ισχύοντος 
εννοιολογικού πλαισίου, δηλαδή 

εννοιολογική αλλαγή 

Οι δραστηριότητες που θα επιλέξουµε πρέπει να 
αναδεικνύουν την ανεπάρκεια των προηγουµένων 
«σχηµάτων», οπότε οι µαθητές να τα εγκαταλείψουν. 
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Βασικό συµπέρασµα 

Πυρήνας της µαθησιακής διαδικασίας: 

Η σωστή επιλογή δραστηριοτήτων! 
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Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά µιας καλής 
δραστηριότητας που οδηγεί στη µάθηση, και  

Ποιές είναι οι βασικές αρχές σχεδιασµού 
της;;;; 

..................................... 
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