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Οι δυσκολίες κατανόησης εννοιών της Στατιστικής και οι
εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών.

• Ένας από τους τομείς στους οποίους έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον
της η διδακτική της Στατιστικής είναι και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση των εννοιών καθώς και
στις εσφαλμένες αντιλήψεις που έχουν.

• Από έρευνες που έγιναν σχετικά με τη διδακτική της Στατιστικής
(Noddings, Gilbert-MacMillan και Lutz, 1980) φαίνεται να υπάρχει
μία τάση να ανταποκρίνονται στα προβλήματα μαθηματικής φύσεως
ανατρέχοντας στους υπολογισμούς βάσει των τύπων ή στην
ακολουθία διαδικασιών, πριν ακόμα σχηματίσουν μια καθαρή εικόνα
του προβλήματος. Είναι ικανοί να αποστηθίζουν τύπους και να
ακολουθούν αλγοριθμικές διαδικασίες που ακολούθησαν σε
παρόμοια προβλήματα με αυτά που έχουν διδαχθεί, αλλά σπάνια
ανταποκρίνονται με επιτυχία σε προβλήματα στα οποία
υπεισέρχονται καινούργιες καταστάσεις (Cherveny, Collier, Feinberg, 
Johnson , 1977 Kempthorn,1980 , Carfield,1981).
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• Ένας παράγοντας που επηρεάζει, επίσης, στην κατανόηση είναι η
λεκτική αδυναμία των μαθητών τόσο στη κατανόηση όσο και στη
περιγραφή καταστάσεων που αφορούν προβλήματα Στατιστικής (
Χατζηπαντελής Θ. , Γκάσταρης Π. 1998). Οι γλωσσικές
παρερμηνείες οδηγούν συνήθως σε λανθασμένες αναπαραστάσεις του
προβλήματος που πρέπει να επιλύσουν. 

• Από έρευνες του D.R Green (1983) στη Μ. Βρετανία επισημάνθηκε
το γεγονός της έλλειψης κατανόησης, από πολλούς μαθητές, της
έννοιας των λόγων και των αναλογιών που είναι πολλοί χρήσιμες σε
πολλές έννοιες της Στατιστικής. 

Τα μέτρα θέσης
Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Στατιστικής, με τρόπο καθαρά
υπολογιστικό, έχει αντικατασταθεί τα τελευταία χρόνια από μια
περισσότερο ποιοτική προσέγγιση για κατανόηση των εννοιών και
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι περισσότεροι μαθητές δεν
έχουν συνειδητοποιήσει τη χρήση του κατάλληλου μέτρου θέσης αν
η μεταβλητή είναι ποιοτική ή ποσοτική και πως επηρεάζεται η θέση
της από τις παρατηρήσεις.  
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Επικρατούσα τιμή
Οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επικρατούσα τιμή χρησιμοποιείται

κυρίως για ποιοτικές μεταβλητές. Σε περίπτωση που τους έχει δοθεί μία ταξινομημένη λίστα
στοιχείων δεν παρουσιάζεται πρόβλημα στο να βρουν την επικρατούσα τιμή, όπως και αν
τους δοθεί ένα ραβδόγραμμα. Χατζηπαντελής Θ. Γκίνης Δ. (2000). Όταν όμως τους δοθεί
ένας πίνακας με τις συχνότητες, τότε, το συνηθέστερο λάθος είναι ότι αναφέρουν ως
επικρατούσα τιμή την τιμή της μεγαλύτερης συχνότητας (Barr G.V. 1980). Επίσης τους είναι
δύσκολο να υπολογίζουν από το διάγραμμα συχνοτήτων σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι
ταξινομημένα σε κλάσεις.

Διάμεσος
• Από έρευνες (Barr G.V. 1980)  προκύπτει να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι σε ποιοτικά

δεδομένα η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή είναι τα κατάλληλα μέτρα θέσης. Τα πιο
συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι μαθητές είναι :

• 1) Δεν ταξινομούν τα δεδομένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με αποτέλεσμα να δίνουν
ως διάμεσο την τυχαία μεσαία παρατήρηση.

• 2) Υπολογίζουν τη διάμεσο σαν το ημιάθροισμα του πρώτου και του τελευταίου αριθμού
στα ταξινομημένα δεδομένα.

• 3) Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διάμεσος δεν είναι απαραίτητα μία από τις τιμές των
παρατηρήσεων. 

• 4) Έχουν δυσκολία στο να εντοπίζουν τη μεσαία παρατήρηση ή το ημιάθροισμα των
μεσαίων παρατηρήσεων ,   ανάλογα αν το πλήθος είναι περιττό ή άρτιο. 

• 5) Συγχέουν τη διάμεσο με το πλήθος των παρατηρήσεων με αποτέλεσμα να δίνουν σαν
διάμεσο το μισό του πλήθους των παρατηρήσεων.
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Μέση τιμή
Όπως αναφέρουν οι Pollatsek, Lima , Well (1981) η μέση τιμή είναι για
τους μαθητές περισσότερο μια υπολογιστική πράξη παρά μια
εννοιολογική.  Υπολογίζουν τη μέση τιμή σε ποιοτικές μεταβλητές
και αναζητούν ποσοτικές ιδιότητες στις τιμές τους. Συνήθως η γνώση
της μέσης τιμής εξαντλείται στην αποστήθιση του τύπου για τον
υπολογισμό της. Στον υπολογισμό τα συνηθέστερα λάθη γίνονται, 
όταν δίνεται πίνακας συχνοτήτων και συγχέουν τις τιμές της
μεταβλητής με τη συχνότητα εμφάνισης των τιμών. Τα συνηθέστερα
λάθη που γίνονται, όπως προκύπτει και από σχετική έρευνα,
Χατζηπαντελής Θ. Γκίνης Δ. (2000) είναι:

• 1) Προσθέτουν τις τιμές που αναφέρονται στις παρατηρήσεις και
διαιρούν με το πλήθος τους χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις
συχνότητες από τον πίνακα.

• 2) Βρίσκουν το άθροισμα των τιμών των παρατηρήσεων και το
διαιρούν με το άθροισμα των συχνοτήτων.

• 3) Διαιρούν το άθροισμα των συχνοτήτων με το πλήθος τους.
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Γραφικές παραστάσεις
• Η γραφική παράσταση παρουσιάζει το περιεχόμενο ενός στατιστικού πίνακα και

επιτυγχάνει την εποπτική εμφάνιση του φαινομένου που περιγράφει. Με τη
γραφική παράσταση των στοιχείων ενός στατιστικού πίνακα εκτός του ότι
επιτυγχάνεται μία εποπτική αντίληψη του φαινομένου, τονίζονται τα κύρια
χαρακτηριστικά αδιαφορώντας για τις λεπτομέρειες που τις περισσότερες φορές
δεν έχουν σημαντική σημασία. Η γραφική απεικόνιση μια σειράς παρατηρήσεων
μέσα στο χρόνο επιτρέπει όχι μόνο την οπτική παρακολούθηση της εξέλιξης του
φαινομένου, αλλά και τον εντοπισμό των τυχαίων και άλλων διακυμάνσεών του.

• Η γραφική παράσταση είναι ένα σύνθετο οπτικό ερέθισμα από το οποίο έχουμε
τη δυνατότητα να πάρουμε ένα πλήθος πληροφοριών. Ο Cleveland (1985) 
υποστηρίζει ότι ο δημιουργός μιας γραφικής παράστασης κωδικοποιεί τις
πληροφορίες, ενώ ο αναγνώστης τις αποκωδικοποιεί.

Στόχος λοιπόν της διδασκαλίας των γραφικών παραστάσεων στη διδασκαλία της
Στατιστικής είναι να γίνει ο μαθητής ικανός να δημιουργεί και να διαβάζει Γ.Π., 
δηλαδή, να γίνει κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής. Η Γ.Π. σαν μορφή
επικοινωνίας επαυξάνει τη μετάδοση των πληροφοριών στον αναγνώστη και η
μετάδοση αυτή εξαρτάται από τη γραφική αντίληψη (graphicacy) του αναγνώστη
Edward Tufte (1983) και Cleveland (1985).
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Μέσω της γραφικής παράστασης οι μαθητές εξασκούνται στις
αριθμητικές πράξεις, κάνουν ταξινομήσεις, συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις
των δεδομένων. Κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στις Γ.Π. και την
πραγματικότητα, δηλαδή μεταξύ του συμβολικού και του απτού.
Χατζηπαντελής (1988). Από σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ Downing, 
Sharpe (1985) αλλά και στην Ελλάδα σε σχετική έρευνα
Χατζηπαντελής Θ., Γκίνης Δ. (2000), έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο
ποσοστό μαθητών ηλικίας 11-12 ετών μπορούν να ερμηνεύσουν μια
γραφική παράσταση από ένα ραβδόγραμμα, και σε μικρότερο
ποσοστό να κατασκευάσουν ένα ραβδόγραμμα ή να ερμηνεύσουν ένα
κυκλικό διάγραμμα.

Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται στις γραφικές παραστάσεις είναι: 
Σχήμα χωρίς τίτλο και πηγή πληροφοριών. Άξονες χωρίς αναφορά
των μεταβλητών, χωρίς το ο στην αρχή των αξόνων και
διαφοροποίηση του πλάτους στα ραβδογράμματα. Όλα αυτά έχουν
σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται παραπλανητικές πληροφορίες.
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